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است. 
در اعالمیه آمده است که آموزش 
کمک های  افغانستان،  معدن کاران 

مقام های دولت افغانستان و ترکیه، 
در  را  همکاری  تفاهمنامه  نخستین 
افغانستان  معادن  انکشاف  بخش 

امضا کردند. 
اعالمیه ای  انتشار  با  معادن  وزارت 
میان  تفاهمنامه  این  که  است  گفته 
وحیداهلل شهرانی وزیر معادن و تینر 
معدنی  منابع  و  انرژی  وزیر  یلدوز 
رسیده  امضا  به  انقره  در  ترکیه 

در  دفاع   وزارت  سخنگوي 
گذشته ي  روز  خبري  نشست 
كه  گفت  همچنين  خود 
بيشتر  تجهيزات  فراهم آوري 
ارتش  ظرفيت  توسعه ي  و 
كشور از موضوع هاي گفتگوي 
وزير دفاع افغانستان درسفر 

به امريكا مي باشد.
تا   11 از  دارد  درنظر  امريكا 
13 ميليارد دالر را ظرف سال 
آموزش  راستاي  در  آينده 
امنيتي  نيروهاي  تقويت  و 

افغانستان مصرف سازد.

ده ها فرد ملکی 
در کنر 

کشته شده اند
در  می گویند  محلی  مقام های 
نیروهای  مشترک  عملیات 
در  بین المللی  و  داخلی  امنیتی 
غیرنظامی    64 کنر،  والیت 

کشته شده اند. 
یکشنبه  روز  کنر  والیت  والی 
عملیات  در جریان یک  گفت 
و  داخلی  نیروهای  مشترک 
فرماندهی  تحت  بین المللی 
در  روز گذشته  در چهار  ناتو، 
به  غیرنظامی   64 والیت  این 
کشته  زنان  و  کودکان  شمول 

شده اند. 
کنر  والی  وحیدی،  اهلل  فضل 
گفته  رویترز  خبرگزاری  به 
است: »این افراد در اثر حمالت 
ولسوالی  در  هوایی  و  زمینی 

غازی آباد کشته شده اند.«
آقای وحیدی افزود که 20 تن 
و  هستند  زنان  کشته  شدگان  از 
و  کودکان  نیز  دیگر  تن   29
سال  بیست  زیر  نوجوانانی که 
 15 او،  گفته  به  داشته اند.  عمر 
مردهای  کشته شدگان  از  تن 

بالغ بوده اند. 
ادامه در صفحه 2

سرمایه  بسیج کردن  و  تخنیکی 
گذاران در بخش معادن افغانستان، 
تطبیق  و  بوده  تفاهمنامه  این  شامل 

کامل آن در تحکیم روابط هر دو 
افغانستان  اقتصادی  رشد  و  کشور 

موثر خواهد بود. 
هیات  یک  می شود  گفته  همچنان 
نزدیک  آینده  در  ترکی  بلند پایه 
دولت  مقام های  با  دیدار  هدف  به 
فرصت های  بررسی  و  افغانستان 
خواهد  کابل  به  سرمایه گذاری 

آمد. 

امضای تفاهمنامه همکاری ميان افغانستان و ترکيه

طرح عبور از 
سیاف و قانونی

یک منبع موثق به 8صبح گفت که 
تالش  در  کرزی  جمهور  رییس 
است تا مجلس نمایندگان با عبور 
بن بست  از  قانونی،  و  سیاف  از 

موجود خارج شود.
این منبع می گوید که روز گذشته 
با  نمایندگان  از  جمعی  دیدار  در 
نمایندگان  نظر  وی  کرزی،  آقای 
قانونی  و  سیاف  از  عبور  مورد  در 

را جویا شده است. 
اکنون  زیاد  رایزنی  از  پس  ظاهرا 
که  است  تقویت شده  ذهنیت  این 
با عبور از این دو   چهره می توان به 
بن بست موجود خاتمه داد.  در این 
از دیدارهای جداگانه  میان خبرها 
رییس  با  سیاف  و  قانونی  آقایان 
شده  گزارش  نیز  کرزی  جمهور 

است. 
هنوز  تا  که  است  ذکر  به  الزم 
دیدارها  این  جزییات  مورد  در 

معلوماتی در دست نیست.

عناوين 
مطالب امروز:

جنرال ظاهر عظیمی:

ایجاد پایگاه های دایمی به نفع مردم است

] ادامه در صفحه5[

ACKU



والي  نور  عطامحمد  مزار:  8صبح، 
گزارش دهي  برنامه  اولين  در  كه  بلخ 
مي گفت،  سخن  بلخ  واليتي  شوراي 
ايجاد  به  رابطه  در  خود  موضع گيري 
پايگاه نظامي دايمي امريكا در افغانستان 

را بيان كرد.
والي بلخ گفت: »در قدم اول بايد اردو 
ايستاده  پا  به  ما  كشور  ملي  پوليس  و 
شود، باز هم اگر اين طور ممكن نيست 
از  تجاوز و تهاجم  به خاطر جلوگيري 
نظامي  پايگاه  ايجاد  از  پيش  همسايه ها 

وزارت داخله می گويد، طالبان و ساير 
جنگی  تاكتيک های  دولت  مخالفان 
شان را تغيير داده و طی روزهای اخير 
و  تجارتی  ساحات  عمومی،  اماكن 

اهداف ملكی را آماج قرار می دهند.
از  عمومی  اماكن  دادن  قرار  هدف  با 
نظر  در  داخله  وزارت  طالبان،  سوی 
اين ساحات  امنيتی در  دارد كه تدابير 

استحكام بيشتر بخشد.
به گزارش راديو آزادی، زمری بشری 
يكشنبه  روز  داخله  وزارت  سخنگوی 
در  گفت،  خبری  نشست  يک  در 
روزهای اخير بانک ها، مناظق تجارتی 
و ساحاتی كه در آن تردد غيرنظاميان 
بيشتر است، مورد حمله قرار می گيرند.

آقای بشری هدف قرار گرفتن ساحات 
تاكتيک  تغيير  از  بخشی  را  عمومی 
طالبان و ساير مخالفان خواند و گفت، 
امنيتی  وزارت داخله روی يک برنامه 
كار می كند تا تدابير بهتر امنيتی در اين 

ساحات به وجود آيد.
بدون  تاكتيک  »تغيير  گفت:  وی 
مخالفين  چون  است،  محسوس  شک 
باالی  شان  اهداف  در  نمی توانند 
همين  به  باشند  موفق  نظامی  تاسيسات 
می شوند  حمالتی  به  متوسل  خاطر 
ملكی  تاسيسات  باالی  آن  تمركز  كه 
است. نيروهای امنيتی خواهند كوشيد 
كه  كنند  كار  موضوع  اين  باالی  تا 

انتقاد  با  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری 
كه  می گويند  ماليه  وزارت  از  شديد 
و  كاستی  با   1390 سال  مالی  بودجه 

كمبودی های زيادی رو به روست.
مالی  راديو آزادی، كمسيون  از  نقل  به 
يک شنبه  روز  سنا  مجلس  بودجه  و 
نظر  در  كه  گفت  عمومی  جلسه  در 
سوی  از  انكشافی  پروژه های  نگرفتن 
وزارت ماليه سبب می گردد كه حمايت 
اندازی  راه  به  خارجی  مالی  كنندگان 
كمتر  كشور  در  انكشافی  پروژه های 

عالقه نشان دهند.
مورد  در  سناتوران  بحث های  از  پس 
گرفته  تصميم   1390 سال  مالی  بودجه 
شد كه وزير ماليه به روز سه شنبه آينده 

به مجلس سنا فراخوانده شود.
رييس كميسيون  عرفانی  مولوی وهاب 
مالی و بودجه مجلس سنا می گويد كه 
در اين بودجه بايد پروژه هايی كه سبب 

انجام  مزار  شهر  دشت شور  و  دولت آباد 
داده بودند را بار ديگر شديدا تقبيح نموده 

سخنگوی  گفته  به 
داخله،  وزارت 
در  مخالفان  حمالت 
گذشته  هفته  جريان 
ماقبل  هفته  به  نسبت 
درصد   25 آن، 

افزايش داشته است.
وزارت  سخنگوی 
به  پاسخ  در  داخله 
تازه ی  تهديدات 
گفته اند  كه  مخالفان 
آينده  سال  بهار  در 
می دهند  افزايش  را  خود  حمالت 
افغانستان  داخله ی  »وزارت  گفت: 
سال  بهار  در  امنيت  تحكيم  منظور  به 
آينده برنامه های خاص را روی دست 
نقاطی  امنيت در  دارد، خاصتا تحكيم 
پهلوی  در  است.  شده  پاكسازی  كه 
برنامه های  امنيتی،  پوليس  برنامه های 
پوليس محلی همزمان به پيش می رود.«

مقامات وزارت داخله می گويند كه در 
يک هفته اخير فعاليت های پوليس در 
چشمگير  مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش 

بوده است.
توانسته اند  پوليس  نيروهای  گفت  او 
در اين هفته بيشتر از 40 حادثه جرمی 
را در كشور كشف و بيشتر از 90 تن 
را در پيوند با حوادت جرمی بازداشت 

كنند.

به  افزايش  اين  می شود  گفته  كه  آمده 
سبب ازدياد تعداد اردوی ملی و پوليس 
 41 انكشافی  بودجه  اما  است،  بوده 

درصد كاهش يافته است.
سناتوران  از  شماری  حال  همين  در 
در  بودجه  تقسيم  كه  می كنند  شكايت 
واليات به طور عادالنه صورت نگرفته 

است.

در  افغانستان  دولت  زمانی  »تا  گفت: 
عمليات خودسرانه  نوع  هر  نباشد  جريان 

تجاوز و تشبث به حساب می آيد.«
يک  خاطر  »به  نمود:  اضافه  بلخ  والي 
 9 نوكر شان  جاسوسان  اشتباه  گزارش 

فروند چرخبال حاضر مي شود.« 
آقای با انتقاد از نيروهای خارجی گفت 
را  آرم رباها  دولتی  نيروهای  كه  زمانی 
هيچ  نيروها  اين  بودند،  كرده  تثبيت 
دولتی  نيروهای  اختيار  در  را  چرخبالی 

قرار ندادند.

تلفات حمله به 
کابل بانک به چهل 

نفر رسید
از  ناشی  شده های  كشته  آمار 
بر  دلو،  سی  شنبه  روز  حمالت 
به  افغانستان،  شرق  در  كابل بانک 

چهل نفر افزايش يافته است.
كابل بانک  واليتی  شعبه  مهاجمان، 
واليت  مركز  جالل آباد،  شهر  در 

ننگرهار را هدف قرار دادند.
مقامات می گويند، حدود هفتاد نفر 
ديگر نيز در اثر اين حمالت زخمی 

شده اند.
فرمانده پوليس ننگرهار و معاون او 
حادثه  اين  زخمی های  ميان  در  نيز 

هستند.
روز گذشته تلفات اين حادثه هجده 

نفر گزارش شده بود.
واليتی،  مقام های  گزارش  براساس 
هدف  را  بانک  اين  مهاجمانی كه 
جليقه های  بر  عالوه  دادند،  قرار 
نيز  نارنجک  و  با مسلسل  انتحاری، 

مسلح بودند.
نيروهای  افراد و  اين  درگيری ميان 
داشته  ادامه  ساعت  چندين  امنيتی، 

است.
حمله  اين  مسووليت  طالبان  گروه 
را به دوش گرفته و گفته است كه 
حمله زمانی انجام شد كه كاركنان 
برای دريافت حقوق ماهانه  پوليس 
كرده  مراجعه  بانک  اين  به  خود 

بودند.
و  امنيتی  نيروهای  بارها  طالبان 
افغانستان را هدف حمالت  پوليس 

خود قرار داده اند.
جمهور  رييس  كرزی،  حامد 
اين حمله را محكوم كرده  كشور، 

است.
اهداف  به  اين سومين حمله طالبان 
ظرف  افغانستان  در  غيرنظامی 

ماه های اخير است.
پيش از اين، در دو مورد جداگانه، 
مورد  كابل  شهر  در  فروشگاه  دو 
است  گرفته  قرار  انتحاری  حمالت 
غيرنظاميان  عمدتا  آن  تلفات  كه 

بوده اند.

کشته شدن...
ادامه از صفحه 1

از مدت ها به اين سو تلفات غيرنظاميان 
ناشی از حمالت هوايی نيروهای ناتو 
و  افغانستان  ميان حكومت  تنش  دليل 

متحدين بين المللی  بوده است. 
گفت  ناتو  نيروهای  سخنگوی  يک 
بر  مبنی  رسانه ها  گزارش  مورد  در 
غيرنظاميان  از  تن  هفت  شدن  زخمی 
در واليت كنر تحقيق می كنند، اما از 
هيچ گزارش ديگری در مورد تلفات 

غيرنظاميان آگاهی ندارد. 
به امنيت  المللی كمک   نيروهای بين 
در  كه  گفتند  جمعه  روز  )آيساف( 
كنر،  واليت  در  عمليات  يک  نتيجه 
گفته  به  شده اند.  كشته  شورشی   30
در  عمليات  اين  شنبه  روز  آيساف، 
داشته  جريان  آباد  غازی  ولسوالی 

است.   

با  آن هم  البته  امريكا  دايمي 
ايجاد  و  قوم  بزرگان  مشوره 
لويه جرگه مردمي سه نكته بايد 
منافع  اول  شود:  گرفته  مدنظر 
دوم  شود،  حمايت  ما  كشور 
گرفته  نظر  مد  همسايه ها  منافع 
شود وسوم منافع جامعه جهاني 

حفظ شود.«
تالشي هاي  بلخ   والي  همچنان 
آيساف  نيروي هاي  خودسرانه 

را كه هفته گذشته در ولسوالي قره غجله 

برای  امنيتی  تدابير  می توان  چطور 
يا  و  كرد  اتخاذ  تاسيسات  اين گونه 
چطور اين تاسيسات می توانند كه خود 

دارای تحكيمات بيشتر باشند.«
سخنگوی وزارت داخله اين اظهارات 
مخالفان  كه  كرد  ابراز  آن  از  پس  را 
گذشته  ماه  يک  طی  دولت  مسلح 
از  نظامی  غير  محل  چندين  باالی 
جمله مركز تجارتی كابل سيتی سنتر و 
فروشگاه فاينيست در كابل و همچنين 
بر نمايندگی كابل بانک در شهر جالل 
زياد  تلفات  باعث  و  كرده  حمله  آباد 

غيرنظاميان شده است.
سخنگوی وزارت داخله گفت كه در 
يک هفته گذشته 52 حمله تخريبی در 
كشور صورت گرفته كه در اثر آن 40 
تن از افراد ملكی و 36 تن از منسوبان 

پوليس ملی كشته شده اند.

ايجاد شغل می گردد، 
در نظر گرفته شود.

»نقطه ی  گفت:  وی 
اساسی  و  مهم  بسيار 
پيدا  بودجه  در  ما  كه 
كه  بود  اين  كرديم 
هيچ  ماليه  وزارت 
در  را  پروژه ی  گونه 
بخش بودجه انكشافی 
پيش بينی نكرده است 
اين  تطبيق  توسط  كه 

پروژه در كوتاه مدت، ميان مدت و دراز 
مردم  اشتغال زايی  و  فقرزدايی  به  مدت 

افغانستان كمک كند.«
از  تازگی  به   1390 سال  مالی  بودجه 
سوی وزارت ماليه به سنا فرستاده شده 

است.
عادی  بودجه  در  گزارش ها،  اساس  بر 
ميان  به  افزايش  سال 1390، 36 درصد 

والي بلخ: 
حمایت والی بلخ از پایگاه دایمی امریکا

طالبان تاکتیک های جنگی خود را تغییر داده اند

مجلس سنا: 
بودجه سال آینده کاستی های زیادی دارد
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وکال  توافق  مورد  طرح 
چه خواهد بود؟

 60 کمیسیون  که  توافقی  طرح  اساس  بر 
شکست  برای  نمایندگان  مجلس  عضوی 
بن بست بر سر آن توافق کرده اند، یک عضو 
طرفدار  گروه های  حمایت  از  هم  که  مجلس 
مخالفین  پشتیبانی  از  حال  درعین  و  حکومت 
مقام  احراز  غرض  باشد،  برخوردار  حکومت 
ریاست مجلس پیشنهاد خواهد شد. به گفته ی 
بن بست،  حل  کمیسیون  رییس  محقق،  آقای 
یکی از چهره های جدید و یا هم از نامزدهای 
قبلی مقام ریاست که توافق اکثریت را کمایی 
نتوانست، برای تایید به نشست عمومی مجلس 
پیشنهاد خواهد شد. وی درعین حال افزود که 
و  داخل  در  مجلس،  رییس  انتخاب  معضله ی 
خارج پارلمان ریشه دارد و برای حل آن به راه 
حل سیاسی نیاز است. راه حل سیاسی یعنی 
راه حل مصلحتی که رعایت موازین قانونی در 
آن الزامی نیست. جستجوی فردی که از حمایت 
و جانبداری هر دو طرف حکومت و مخالفین 
آن برخوردار باشد، شاید امری ناممکن باشد 
که هست، اما شاید از طریق وارد کردن بعضی 
تعدیالت در شخصیت افراد ممکن شود. اما آیا 
واقعا می شود به چنین کسی که حاضر است 
در ماهیت خویش تعدیل بیاورد امید بست! در 
چنین  سر  بر  توافق  که  است  مسلم  این  ثانی 
شخصی یک توافق اضطراری است که نتیجه ی 
آن معموال روی کار آمدن کسی است سست و 
ناتوان و ضعیف االراده و این همان چیزی بود 
به  مجددی  جناب حضرت  انتصاب  در  ما  که 
حیث اولین رییس حکومت مجاهدین آزمودیم. 
اکراه  روی  از  برخی ها  که  است  نرفته  ما  یاد 
ایشان را نه »رییس جمهور« یا »رییس دولت«، 
بلکه »ممثل دولت« می نامیدند و ناگزیر تحمل 
با  پارلمان  که  اینست  سوال  حاال  می کردند. 
داشتن رییسی که از روی ناچاری و بر اساس 
پذیرفته شده  توافق مثال سیاسی و مصلحتی 
می تواند  اندازه  چه  کنونی  شرایط  در  است، 
مردم  روی  پیش  نیازمندی های  پاسخگوی 
گروه های  حمایت  از  که  رییسی  مثال  باشد؟! 
از  ناگزیر  است،  برخوردار  حکومت  هوادار 
رعایت ذایقه ی حامیانش هنگام معرفی وزرای 
پیشنهادی حکومت نخواهد بود؟! درهمین حال 
معتبر  منبع  یک  از  نقل  به  پژواک  خبرگزاری 
دولتی، ادعا کرده است که دو تن از نامزدهای 
وکال،  از  یکی  گفته ی  به  که  اصلی  و  رقیب 
همه ی وکال را گروگان گرفته اند، پس از دیدار 
نامزدی  از  را  انصراف شان  دولت  رییس  با 
شرط،  گذاشتن  با  ولسی جرگه  ریاست  مقام 
شرط  از  منظور  که  است  معلوم  پذیرفته اند. 
همانا گرفتن امتیاز ویژه است. اگر چنین باشد، 
به این معنی است که مساله ی اصلی و عمده 
در این معادله فقط رسیدن به مقام و منصب 
است و گرفتن امتیاز؛ بی آن که حضرات از خود 
بپرسند مردمی که آنان را انتخاب کرده اند آیا 

به چنین کاری راضی هستند یانه؟
مسلم اینست که آن مردم ایشان را نه غرض 
برای  جزیه  یا  منصب  یا  و  امتیاز  گرفتن 
شخص شان، بلکه برای نمایندگی و وکالت از 
خودشان برگزیده اند و به پارلمان فرستاده اند.

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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نظر به دیگری چیز خاک و دود جز کابل آسمان
نمیرسید،قیمتیوبیکاریبهاوجخودرسیدهبودو
موادارتزاقیبسیارکموبامشکالتزیادوباقیمت
باالپیدامیشد.جنگهمهروزهشدتمیگرفتو
زندگی کابل شهر نقاط از یکی در زمان آن در ما
که بود شوم روزهای همان از یکی در میکردیم.
نتیجه در و نمود اصابت ما خانه در راکتی ناگهان
رسید. بهشهادت داشت عمر پسرمکه18سال آن
در را او که نتوانستم و نمود زمینگیر مرا او غم
مقابلچشمانم اودر نمایم،زیرا فراموش اینمدت
میبینم را او ساالن و همسن که زمانی شد. شهید
بسیاررنجمیبرموفکرمینمایمکهاوهماگرزنده
بزرگ چقدر و میداشت سن چقدر حال میبود،
میگذرد. خیاالت همین با من روز و شب میشد.
تلویزیون در را زمان آن جنایتکاران که زمانی
لعنت میشنوم، رادیو از را صدایشان یا و میبینم
عذاب برایشان خداوند از و میفرستم ایشان به
ابدیمیخواهم،زیراآنهابودندکهکشورراویران
نمودندوخوناوالداینوطنرابهناحقریختند.من
هرگزایشانرابخشیدهنمیتوانمومیخواهمکهآنها

مجازاتشوند.«


تلخ سرگذشت که داریم خود با را مادری امروز
زندگیاشراچنینقصهمینماید:»مادریداغدیدههستم
با نمودم بزرگ فرزند و کشیدم زحمت را عمری که
صدهاخوندلبهاینامیدکهاوراروزیدامادنمایمو
درآخرعمرهمدستگیرمباشد،اماافسوسکهچنیننشد
کهنشد.چونکشورمادرشرایطسختوناگواریقرار
داشتووحشتهمهجاراگرفتهبود.حکومتکمونیستی
کههمهجنایتهاراانجاممیداد،ازهمفروپاشیدوزمام
داد. دیگر نابخرد و نااهل افراد دست به را کشور امور
آرینیروهایمجاهدینحکومتداریراآغازنمودند،
کسانیکهدرکوههاودشتهازندگیخویشراسپری
نمودهبودند.ایشانطرزحکومتنمودنرانمیدانستندو
جزتفنگومرمیباچیزیآشنانبودند.مدتچندماهی
خاطر به آنها که بود شده سپری مجاهدین حکومت از
شرایطی داشتند، که خودخواهی حس و قدرتطلبی
وجنگ آوردند مردم باالی را کمونیستی زمان از بدتر
مربوط مسلح افراد کوچه درهر شد. آغاز میانگروهی
هر از بودند. نموده ایجاد را پوستههایی تنظیمها از یکی
و درخانههایمسکونی و مرمیمیآمد و راکت طرف
کوچههااصابتمیکرد.اینجنگبسیارزودهمهجاگیر
شدواکثرنقاطشهرکابلخالیازسکنهشد.جنگهای
به و داشت جریان روزه همه جناح چندین بین شدیدی

میکند.
»دفترآرزو«در به علیرضایی،مسوولسازمانیموسوم
بامیانمیگویدایندفتردرسال2006دربامیانآغازبه
زنان تقویت و اجتماعی بخشهای در که نموده فعالیت
قبیل از برنامههایی دفترآرزو کارمیکند.ویمیگوید
سوادآموزی،قالینبافی،کیکپزی،دستبندبافی،صحت،

اقتصاد سطح بردن بلند برای بامیان والیت زنان
خانوادههایشانبهکارهاییمانندقالینبافی،دستدوزی،
مرغداریوکیکپزیرویآوردهاند.اینزنانازسوی
حمایت والیت این در زنان به کمک سازمان یک
میشوند.اینسازمانمواداولیهتولیدی،امکاناتتولیدی
جستجو را زنان این شده تولید امتعههای فروش بازار و

کارتن و برادهچوب از موادسوخت تهیه  تصفیهآب،
این در زنان ازسوی که دارد کار تحت را مرغداری و
والیتاجرامیشود.آقایرضاییمیگویداولینپروژه
دفترآرزو،قالینبافیبودهکهدرسهقریهجریاندارد.این
حال در جوی دم و اژدر،ششپل قریههای در پروژهها
در قالینبافی پروژههای میگوید آقایرضایی  اجرااند.
دوقریهدمجویوششپلدرحالتطبیقاست.ایندفتر
پارک یک و زنان هماهنگی مرکز یک 2010 سال در
تفریحیرادرقریهاژدراعمارنمودهاست.موسسهآرزو
برایایجادسهولتدرکارهایزنانیکتعمیررااعمار
نمودهاستکهدرآنزنانباامکاناتایندفترازقبیلآب
گرم،صابونوپودر،لباسمیشویند.بهگفتهمسوولیندر
پروژهدستبندبافی163زنمصروفکارهستندکهدر
بدلکارشانماهانه100دالرامریکاییدریافتمیکنند.
آقایرضاییافزوددربخشکیکپزی37زنمصروف
کارهستندکههرکدامبرایخودشانکارنمودهوامرار
معاشمیکنند.موسسهآرزوطیسالجارییکپارک
تفریحیرادرقریهاژدراعمارنمودهکهدرآن70خانم
دربخشتهیهموادسوختمصروفهستند.گفتنیاست
پروسیسسبزیجات و تولید در زنان پارک این در که
به برنامه این علیرضاییمیگوید نیزمصروفهستند.
منظوربلندبردنسطحاقتصادخانوادهها،همبستگیمردمو
تقویتزناندرجامعهراهاندازیشدهاست.زهرانوری،
خیلی »من میگوید: برنامه این دستبندبافان از یکی
میکنم.« کار میتوانم قریه این در که هستم خوشحال
ویمیگویدازدوماهبدینسودراینمرکزکارمیکند.
میافزاید و است راضی مرکز این در ازکارکردن وی
میشود. اقتصادی کمک خانوادهاش به خود کار با او
خانمنوریمیگویدبرعالوهکاردراینمرکزدرسنیز
را نوشتن و خواندن توانایی حاضر حال در و میخواند
پیداکردهاست.صغرا،یکتنازدکمهدوزانمیگوید
به را خود فرزندان تا است کرده کمک او به کار این
کورسهایخصوصیروانکند.گفتنیاستکهزناندر
مرکزاینوالیتدربخشهایصنایعدستی،تولیدکیک
ولبنیاتمصروفهستندکهازسویبرخینهادهاحمایت

میشوند.


پسر جوانم 
در برابر 
چشمانم 
شهید شد

زنان بامیان کار می کنند

شوم  روزهای  همان  از  یکی  در 
خانه  در  راکتی  ناگهان  که  بود 
آن  نتیجه  در  و  نمود  اصابت  ما 
داشت  عمر  سال   18 که  پسرم 
مرا  او  غم  رسید.  شهادت  به 
زمین گیر نمود و نتوانستم که او 
را در این مدت فراموش نمایم، 
زیرا او در مقابل چشمانم شهید 
ساالن  و  هم سن  که  زمانی  شد. 
او را می بینم بسیار رنج می برم و 
فکر می نمایم که او هم اگر زنده 
می بود، حال چقدر سن می داشت 
و چقدر بزرگ می شد. شب و روز 
می گذرد.  خیاالت  همین  با  من 

ــــــــــــــــــــــــــ:امینیــــــــــــــــــــــــــ

حال  در  جوی  دم  و  شش پل  اژدر،  قریه های  در  پروژه ها  این   
قریه  دو  در  قالین بافی  پروژه های  می گوید  رضایی  آقای  اجرااند.  
دم جوی و شش پل در حال تطبیق است.  این دفتر در سال 2010 
اژدر  قریه  در  را  تفریحی  پارک  یک  و  زنان  هماهنگی  مرکز  یک 
کار های  در  سهولت  ایجاد  برای  آرزو  موسسه  است.   نموده  اعمار 
امکانات  با  زنان  آن  در  که  است  نموده  اعمار  را  تعمیر  یک  زنان 
می شویند. لباس  پودر،  و  صابون  گرم،  آب  قبیل  از  دفتر  این 
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انتصابی  عضو   34 کرزی  حامد 
را  سنا(  )مجلس  مشرانوجرگه 
شک  بدون  هرحال،  به  کرد.  معرفی 
سنا،  مجلس  انتصابی  اعضای  لست 
و  پلورالیستیک  ویژگی های  دارای 
از  شکلی  به  که  است  کثرت گرایانه 
در آن ذکر  افغانستان  اقوام  نام  اشکال 
جمهور  رییس  که  هم  کرزی  است. 
افغانستان است و نه از یک قوم خاص، 
سیاسی  تصمیم گیری های  در  بنابراین 
کشور  اصناف  و  اقوام  همه  نظر  باید 
را با خود داشته باشد. اما با این وجود 
انتصابی نواقص و  این اعضای  ترکیب 

عیب هایی خود را نیز دارد. 
جهات  از  انتصابی  اعضای  لیست 
نشان  که  است  برانگیز  بحث  مختلف 
مردم  از  یا  کرزی  آقای  می دهد 
که  این  یا  و  است،  بی خبر  افغانستان 
مناسبات قدرت را تابع مناسبات کهنه و 
فرسوده می سازد. نگاه دقیق به اعضای 
سیاسی  ذهنیت  شناخت  در  انتصابی، 
در  قدرت  جامعه  شناسی  و  کرزی 
افغانستان ما را کمک می کند. بنابراین، 
به  مشخص  زاویه  چند  از  اینجا  در 
سنا  مجلس  انتصابی  اعضای  ترکیب 

نگریسته خواهد شد:
1-   به لحاظ ترکیب قومی، در 
 6 پشتون،   15 انتصابی،  عضو   34 میان 
بیات،   2  ، ازبک   3 هزاره،   3 تاجک، 
سادات،  نفر   2 هنود،  اهل  نفر  یک 
یک  و  بلوچ  نفر  یک  گجر،  نفر  یک 
نفر ترکمن می باشد. به لحاظ فیصدی، 
و  تاجک  فیصد   18 پشتون،  فیصد   44
حدود 9 فیصد هزاره، 9 فیصد ازبک، 
است.  اقوام  سایر  هم  دیگر  فیصد   20
کرزی،  لیست  در  قومی  فیصدی  آیا 
مطابق نفوس اقوام در افغانستان است؟ 
اگر فیصد قومی مهم نیست، اصال چرا 

هویت قومی این افراد ذکر شده است؟ 
هویتی  تحریف  لحاظ  به   -2
عنوان  به  است.  ترکیب جالب  این  نیز 
از  اهلل مجددی،  مثال، حضرت صبغت 
نظر قومی، »مجددی« ذکر شده است؛ 
سیاسی  روابط  لحاظ  به  که  حالی  در 
در  مجددی  آقای  اجتماعی  بافت  و 
از طرف  محاسبات کلی پشتون است. 
نباید  را  خانوادگی  شاخص  دیگر، 
کرد؛  مطرح  قومی  شاخص  عنوان  به 
چون قوم پدیده ای متفاوت از خانواده 
مورد  در  نکته  این  است.  خانوار  و 
است.  صادق  نیز  گیالنی  اسحاق  سید 
افغانستان  در  کسانی که  براین،  عالوه 
پشتون  یاد می شوند،  نام کوچی  تحت 
آقای  لیست  در  که  حالی  در  هستند؛ 
جداگانه  نام  تحت  کوچی ها  کرزی، 
ذکر شده و از هویت قومی پشتون جدا 
انگاشته شده اند. در حقیقت این نوعی 
هویت های  ایجاد  و  تحریف سازی 
قومی  اکثریت سازی  خاطر  به  کاذب 

در نهادهای دولتی است. 
روابط فامیلی بخش دیگری   -3
از سناریوی انحصار و خانوادگی سازی 
عنوان  به  است.  افغانستان  در  قدرت 
انتصابی  اعضای  میان  از  مثال، 
هزاره تبار، صادقی پروانی مامای آقای 
و  خویش  نیز  یاری  سلیمان  و  خلیلی 

وابسته فامیلی خلیلی می باشد. 
وجه  دروغین  برچسپ های   -4
بیوگرافی  در  که  است  مساله  دیگر 
عنوان  به  است.  آمده  افراد  از  بعضی 
عنوان  به  رحمانی  ارسال  مولوی  مثال، 
ذکر  پاکستان  در  مهاجرین  نماینده 
مهاجرین  نماینده  شریفی  سهیال  شده، 
بریال  عبدالباقی  شده،  ذکر  ایران  در 
رییس  و  شده  ذکر  معلولین  نماینده 
نیز  نظر محمد  فریده کوچی و حاجی 

سوال  شده اند.  ذکر  کوچی ها  نماینده 
این است که چه وقت مهاجرین افغان 
در ایران و پاکستان جمع شده و برای 
حقیقت  کرده اند؟  تعیین  نماینده  خود 
این است که نه ارسال رحمانی نماینده 
نه  پاکستان است و  افغان در  مهاجرین 
مهاجرین  نماینده  شریفی  سهیال  هم 
دروغ هایی اند  این ها  بلکه  ایران.  در 
که  معتقدم  من  می شوند.  ساخته  که 
پاکستان  و  ایران  در  افغان  مهاجرین 
نمی شناسند.  را  اشخاص  این  اصال 
افراد  این  بیوگرافی  هم  اگر  ثانی،  در 
کرزی  چرا  اصال  باشد،  درست 
»نماینده ها« را انتصاب کرده است؟ این 
را  طرفدارانش  که  است  کرزی  حق 
کاذب  برچسپ های  اما  کند،  انتصاب 
»نماینده  وجه  بر  اگر  هم  باز  نتراشد. 
بودن« این اشخاص تاکید کنیم، آیا به 
نماینده گجرها  الکوزی  راستی روشن 

است؟
آقای  معیارهای  که  بگویم  عاجزانه 
اشخاص  این  انتصاب  برای  را  کرزی 
که  می دانم  قدر  این  فقط  نمی دانم. 
مراتب  به  افغانستان،  اقوام  میان  در 
و  بادانش  تحصیل کرده،  اشخاص 
و  علمی  بیشتر  برجستگی های  دارای 
نیست  الزم  هیچ  و  دارند  وجود  ملی 
که مجلس سنا را موزیم عتیقه بسازیم. 
سنا  مجلس  انتصابی  اعضای  لیست 
و  کرزی  که  ساخت  روشن  خوبی  به 
شایسته ساالری  به  معتقد  وی،  معاونین 
عتیقه  و  کهنه  صورت  به  بلکه  نیستند 
سیاسی  مناسبات  و  سیاست  به  نسبت 
نگاه می کنند و همواره مناسبات قومی 
و خانوادگی را ترجیح می دهند. اما این 
اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  تفکر،  طرز 
مافیایی  حتا  و  خانوادگی  شدت  به  را 
می سازد. پس الزم نیست، نگران باشیم 
که تصور کرزی از مردم افغانستان چه 
کرزی  که  باشیم  نگران  گویا  و  است 
این  و  دارد  مردم  از  نادرستی  برداشت 
انتصابش این گونه  تا  سبب شده است 
چون  باشد.  برانگیز  سوال  و  معیوب 
است  مهم  این  بلکه  نیستند؛  مهم  مردم 
که آقای کرزی قدرت سیاسی را تابع 
خود  و  بسازد  می خواهد  مناسباتی  چه 
چقدر تابع مناسبات کهنه و سنتی است. 
این کمک می کند تا تفکر و برداشت 
سیاسی رییس جمهور کرزی و معاونین 

وی را به قضاوت بگیریم.  

مجلس  در  باطل  دور  هفته  سه  از  پس 
نمایندگان، سرانجام همگی توافق کردند تا به 
منظور عبور از بن بست ایجاد شده، کمیسیونی 
شود.  انتخاب  راه حل  یک  کردن  پیدا  برای 
به  والیات  از  نمایندگانی  کمیسیون  این  در 
به همراه  پارلمانی هر والیت،  تناسب سهمیه 
نمایندگان  مجلس  ریاست  کاندیداهای 
عضویت دارند و انتظار می رفت که مغزهای 
این  گره  نمایندگان  برگزیده های  و  متفکر 
راه حل های  ارایه  با  و  کنند  باز  را  مشکل 
مشخص به نتایجی دست یابند. این کمیسیون 
مجلس  برای  را  خود  کار  نتایج  شنبه  روز 
فعالیت های  محصول  نمود.  اعالم  نمایندگان 
جمعی نزدیک به 60 تن از نمایندگان به شرح 

ذیل بوده است:
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  نظر  درخواست 
وظایف  اصول  در  تعدیل  اساسی،  قانون 

داخلی مجلس نمایندگان و راه حل توافقی.
به  که  آن  بدون  شنبه  روز  در  نمایندگان  اما 
جزییات راه حل توافقی و موافقت و مغایرت 
آن با وظایف داخلی و از همه مهم تر موثریت 
آن در عبور از مشکل جاری به بحث و  تبادل 
از مجموع حاضرین  بپردازند، 186 رای  نظر 
به  و  پذیرفتند  را  توافقی  راه حل  نفر،   191
کمیسیون ایجاد شده مسوولیت دادند تا روی 

آن کار نماید. 
از  شده  ارایه  طرح های  که  می رسد  نظر  به 
سوی کمیسیون در روز شنبه هیچ کدام جدید 
شده  ارایه  طرح های  بلکه  نبودند،  جامع  و 
که  بودند  پراکنده ای  دیدگاه های  محصول 
در هفته های گذشته بار بار در صحن مجلس 
نشان  تکراری  طرح  یک  ارایه  شدند.  تکرار 
داد که نابغه های مجلس نمایندگان و مغزهای 
عاجز  بن بست  این  در  نیز  این مجلس  متفکر 
مانده  اند و هیچ ابتکاری را از خود به نمایش 

نگذاشتند. 
با این همه چهره های اصلی کمیسیون در طی 
از آن که در صدد یک  بیش  اخیر  روزهای 
راه حل قانونی باشند، بیشتر در تالش برآمدند 

تا باب معامله را با طرف های اصلی باز نمایند. 
برخی از اعضای کمیسیون با سیاستی دوگانه 
جانب  از  هم  تا  کردند  تالش  مدت  این  در 
حکومت و هم از جانب اپوزیسیون امتیاز به 

دست آورند. 
به  هم  اعضا  این  از  برخی  که  می شود  گفته 
هم  و  داده اند  را  الزم  اطمینان های  حکومت 
به اپوزیسیون. راه حل دیگری که بیشتر مورد 
اعضای کمیسیون می باشد  از  برخی  عالقه ی 
اداری  هیات  در   قومی  چهره ی  سه  حضور 
است. گفته می شود که آقای محقق در تالش 
یونس  رییس،  به حیث  سیاف  آقای  تا  است 
قانونی به حیث معاون اول و شخص محقق به  
حیث نایب دوم در این ترکیب شامل باشند. 

مشکل  که  است  این جا  جالب  میان  این  در 
خارج  در  اکنون  نمایندگان  مجلس  داخلی 
می شود.  گرفته  جستجو  به  مجلس  تاالر  از 
چنانچه در روزهای اخیر اعضای کمیسیون به 
بارها در  شمول دو کاندیدای جنجال برانگیز 
ارگ حضور یافته اند تا دیدگاه های حکومت 
را به دست آورند. این همه نشان می دهد که 
از  بیرون  در  هم اکنون  از  پارلمان  سرنوشت 
نیز معلوم نیست  تاالر رقم می خورد و آینده  

که به کجا منتهی می شود. 
دست  اندازی های داخلی و بیرونی، نمایندگان 
مجلس را آن چنان مصروف کرده است که نه 
در فکر دادگاه خاص و نه در فکر اقدام های 
لوی سارنوالی و نه هم در فکر مردم اند. به هر 
می تواند  زمانی  تنها  نمایندگان  مجلس  حال 
وابستگی  از  که  شود،  بیرون  بن بست  این  از 
از مصلحت های  فارغ  و  افراد خارج شود  به 
به  اکنون  گیرد.  تصمیم  و  دهد  رای  حاکم 
خوبی دیده می شود که اعضای کمیسیون نیز 
صرفا به راه های همراه با معامله تکیه کرده و 
کدام راه دیگری را پیدا نتوانسته اند. حال باید 
دید که امروز نمایندگان به این بازی خاتمه 
به  دیگری  مدت  برای  که  آن  یا  و  می دهند 
این مصروفیت های کاذب ادامه خواهند داد. 
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مجلس نمایندگان 

نگاهی به لیست اعضای انتصابی مجلس سنا

پایانبنبست
یادوامجدال؟!

مجلسسنا
موزیمعتیقهها؟

 حامد 

عاجزانه بگویم که معیارهای آقای کرزی را 
برای انتصاب این اشخاص نمی دانم. فقط این 
قدر می دانم که در میان اقوام افغانستان، به 

مراتب اشخاص تحصیل کرده، بادانش و دارای 
برجستگی های بیشتر علمی و ملی وجود دارند 
و هیچ الزم نیست که مجلس سنا را موزیم 

عتیقه بسازیم.

به نظر می رسد که طرح های ارایه شده از سوی کمیسیون در روز شنبه هیچ 
دیدگاه های  محصول  شده  ارایه  طرح های  بلکه  نبودند،  جامع  و  جدید  کدام 
پراکنده ای بودند که در هفته های گذشته بار بار در صحن مجلس تکرار شدند. 
مغزهای  و  نمایندگان  مجلس  نابغه های  که  داد  نشان  تکراری  طرح  یک  ارایه 
متفکر این مجلس نیز در این بن بست عاجز مانده  اند و هیچ ابتکاری را از خود 

به نمایش نگذاشتند.
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دولت  حمایت  از  همچنین  و  بدهند  ادامه  فعالیت شان 
برخوردار شوند. در خانه های امن بیشتر زنان و دخترانی 
که مورد خشونت قرار می گیرند و از خانواده های شان 

طرد می شوند، در این خانه ها بود و باش می کنند.
با  می گویند  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  اما 
وجود فساد گسترده و کم  کاری در ادارات دولتی، در 
صورتی که خانه های امن تحت کنترول حکومت قرار 
گیرند، شرایط برای زنان و دخترانی که در این خانه ها 

بود و باش دارند، دشوارتر خواهد شد.
هما سلطانی، نماینده والیت غزنی در مجلس نمایندگان 
می گوید براساس پروتوکلی که میان نهادهای حقوق 
بشری صورت گرفته است، زنان و دخترانی که مجبور 
مالحظات  بدون  می شوند،  خانه های شان  ترک  به 
وزارت امور زنان به زودترین فرصت در خانه های امن 
عنوان  به  این  از  پیش  که  سلطانی  خانم  شوند.  جابجا 
در  زنان  حقوق  انکشاف  بخش  در  مسووالن  از  یکی 
با  افزود  می کرد،  کار  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سوی  از  امن  خانه های  گرفتن  قرار  کنترول  تحت 
این  به  دختران خشونت دیده  و  زنان  دسترسی  دولت، 

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از تصمیم وزارت 
خانه های  درآوردن  کنترول  تحت  بر  مبنی  زنان  امور 
امن، ابراز نگرانی کرده می گویند که این وزارت تنها 
ندارد.  اجرایی  صالحیت  و  است  پالیسی ساز  وزارتی 
آمدن  در  کنترول  تحت  با  نمایندگان،  این  گفته ی  به 
خانه های امن از سوی حکومت، زنانی که در خانه های 
مواجه  بیشتری  مشکالت  با  می کنند  زندگی  امن 

خواهند شد.
هفته گذشته سرپرست وزارت امور زنان اعالن کرد که 
این وزارت در نظر دارد خانه های امن را به خاطر ایجاد 
از سوی یک  تا  شفافیت تحت کنترول خود درآورد 

نهاد واحد سرپرستی و نظارت شوند.
کشور  در  امن  خانه   چهارده  حدود  در  می شود  گفته 
سازمان های  سوی  از  خانه ها  این  که  دارند  فعالیت 
بین المللی تمویل و نظارت می شوند. بیشتر این خانه ها 
در کابل فعالیت دارند و آن طوری که مقام های دولتی 
گفته اند بیش از دو صد خانم و دختر جوان که به اثر 
خشونت های خانوادگی مجبور به ترک خانه های شان 

شده اند، در خانه های امن زندگی دارند.
واداشته  را  حکومت  که  مسایلی  از  یکی  این حال،  با 
است تا کنترول خانه های امن را به دست گیرد، انتشار 
این   در  فساد  وجود  بر  مبنی  شایعاتی  و  گزارش ها 
از  نیز  خانه هاست. حامد کرزی رییس جمهور کشور 
استقبال کرده  این مورد  امور زنان در  تصمیم وزارت 
کابینه  جلسه  چند  در  امن  خانه های  موضوع  می گوید 
نشست  یک  در  جمهور  رییس  است.  شده  مطرح  نیز 
خبری روز شنبه افزود که گزارش هایی در مورد وجود 
فساد اخالقی در خانه های امن وجود دارد، اما وی این 
گزارش ها را تایید نمی کند. آقای کرزی گفت: »آنچه 
است  این  است،  مربوط  و  مهم  افغانستان  دولت  برای 
که افغانستان بتواند خود این امور را مدیریت بکند، به 
شکلی که حقوق بشری مردم افغانستان را تامین نماید.« 
نهادهایی  کرد  تاکید  حال  عین  در  جمهور  رییس 
و  کنترول  برای  فعالیت شان  در  را  ارزش ها  تمام  که 
به  می توانند  داشته اند،  مدنظر  امن  خانه های  سرپرستی 

پایگاه هاي  ایجاد  وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که 
با  این سو  به  از دهه  افغانستان  امریکا در شرایطي که  نظامي 
مداخالت کشورهاي منطقه  )همسایه ها( روبرو بوده است، به 

نفع مردم افغانستان خواهد بود.
حالي  در  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوي  عظیمي،  ظاهر 
امریکا  نظامي  پایگاه هاي  ایجاد  مورد  در  تصمیم گیري  که 
لویه جرگه  و  ملي  از صالحیت هاي شوراي  را  افغانستان  در 
به  نظر  افغانستان  دفاع  وزارت  که  مي کند  تایید  اما  مي داند 
ایجاد  دارد،  جهان  کشورهاي  برخي  از  که  تجربه هایی 
مردم  نفع  به  درازمدت  در  را  امریکا  نظامي  پایگاه هاي 

افغانستان مي داند.
عظیمي گفت: »اگر مردم افغانستان از طریق مجراي قانوني 
امریکا( توافق کنند، وزیر دفاع  پایگاه نظامي  ایجاد  )بر سر 
است  افغانستان  مردم  نفع  به  درازمدت  در  که  مي کند  فکر 
خواهد  مفید  که  داده  نشان  هم  تجربه  و  مشخص  دالیل  به 
بود، مخصوصا در بحران هاي سه دهه اخیر و تنش هایی که 
در افغانستان بوده، مداخالت منطقه اي بسیار واضح و روشن 
است.« عظیمي افزود: »اگر یک پایگاه دایمي )در افغانستان( 
باشد، این امیدواري که فردا خارجي ها از افغانستان خواهند 
)کشورهاي  ما  براي  گذشته  مثل  نفوذ  بستر  یک  و  رفت 
منطقه( باقي خواهد ماند، همین تفکر را از بین مي برد و یک 

فضاي اعتماد را به وجود مي آورد.«
این اظهارات درحالي بیان مي شود که رییس جمهور کرزي 
امریکا  پایگاه هاي  ایجاد  مورد  در  تصمیم  گفت  شنبه  روز 
درافغانستان از صالحیت های شوراي ملي است در حالی که 

به دیدگاه هاي همسایه  هاي افغانستان نیز باید توجه شود.
مقام هاي وزارت دفاع مي گویند درحال حاضر تالش ها براي 
آموزش و تقویت  کیفي نیروهاي امنیتي افغانستان ادامه دارد 
آموزش  مشغول  آن  مرکز   29 نظامي،  آموزشگاه   31 از  و 

نیرو هاي ارتش مي باشند.
گذشته ي  روز  خبري  نشست  در  دفاع   وزارت  سخنگوي   
و  بیشتر  تجهیزات  فراهم آوري  که  گفت  همچنین  خود 
گفتگوي  موضوع هاي  از  کشور  ارتش  ظرفیت  توسعه ي 

وزیر دفاع افغانستان درسفر به امریکا مي باشد.
سال  را ظرف  دالر  میلیارد   13 تا   11 از  دارد  درنظر  امریکا 

خانه ها کمتر خواهد شد. او گفت: »نقطه نگرانی ما این 
است که وزارت بخواهد اداره خانه های امن را به عهده 
بگیرد، خالف قانون است. چون وزارت امور زنان یک 
از  و  می کند  طرح  پالیسی  بلکه  نیست  اجراییوی  نهاد 
که  زمانی  از  می کند.  نظارت  خود  پالیسی های  تطبیق 
دارد،  عهده  به  را  امن  خانه   مسوولیت  موسسه  یک 
نظارت شفاف  این است که  امور زنان  وظیفه وزارت 

بر عملکرد این موسسه داشته باشد.« 
خانم سلطانی همچنین افزود قضایایی در مورد مراجعه 
به  مراجعه  زمان  در  دارد که  پولیس وجود  به  خانم ها 
گرفته اند.  قرار  پولیس  گروهی  تجاوز  مورد  پولیس 
چهار-  ساعت  در  که  داشتیم  قضایایی  »ما  گفت:  او 
کرده  مراجعه  پولیس  به  خانم  یک  وقتی  عصر  پنج 
بود.  گرفته  قرار  پولیس  گروهی  تجاوز  مورد  بود، 
جای  به  خانم  یک  هرگاه  که  داشتیم  قضایایی  ما 
گرفته  قرار  تجاوز  مورد  بود،  کرده  مراجعه  دیگری 
بود. همچنین ما قضایایی داشتیم که حتا ساعت شش 
شام یک خانم به وزارت امور زنان مراجعه کرده بود، 
این وزارت جواب داده بود و گفته بود که چون وقت 

امنیتي  نیروهاي  تقویت  و  آموزش  راستاي  در  آینده 
افغانستان مصرف سازد.

افغانستان  دولت  سوي  از  شده  اعالم  برنامه  بنیاد  بر 
نیرو هاي  از  امنیت کشور  تامین  مسوولیت  است  قرار 
خارجي به نیرو هاي امنیتي داخلی به صورت تدریجي 

در اول سال نو خورشیدي شروع شود.
از  را  امریکا  آن که  افغانستان  با  دفاع  وزارت 
تمویل کننده  هاي اصلي ارتش کشور مي نامد اما تاکید 
دارد که نیروهاي امنیتي کشور براي گرفتن مسوولیت 
تامین امنیت نیازمند کمک هاي بیشتر جامعه جهاني به 

منظور تقویت و تجهیز ارتش کشوراند.
در  دارد،  وجود  مشکالتي  »هنوز  گفت:  عظیمي 
بخش زمیني، قواي زرهي، بعضي سالح هاي سنگین 
هوایي  قواي  قسمت  در  و  )بازدارنده(  رکتیف  مثل 
مشکالت بیشتر است. انتظار ما این است که بودجه ي 
11 یا 13 میلیارد دالري که در سال آینده در نظر گرفته 

شده، بتواند بخشي از این کمبودها را مرفوع بسازد.«
انتقال  دلیل  به  را  آینده  سال  کشور  دفاع  وزارت 
تایید  و  مي داند  مهم  امنیتي  نیروهاي  به  مسوولیت 
از  مناطق  بازپس گیري  براي  نیز  طالبان  که  مي کند 
را  دست داده ي شان در جنوب کشور، حمله هاي شان 

افزایش خواهند داد.
تاکید  کشور  دفاع  وزارت  سخنگوي  حال  عین  در 
مقابله  آمادهِ ي  نیز  امنیتي کشور  نیرو هاي  مي کند که 

با تهدیدهاي مخالفان مسلح دولت هستند.

رسمی گذشته قبول کرده نمی توانیم.« 
ادارات  می کند  تاکید  سلطانی  هما  حال،  این  با 
حکومتی که غرق در فساد هستند، به بهانه فساد اداری 
را  این خانه ها  دارند کنترول  امن، تالش  در خانه های 
به عهده گیرند. او گفت دولت برای شفاف سازی در 
خانه های امن، بهتر است ابتدا کارکرد ادارات خود را 

شفاف بسازد.
نماینده والیت کندز  پیکان احمدی،  همچنین شکریه 
بر  مبنی  دولت  تصمیم  از  نیز  نمایندگان،  مجلس  در 
نگرانی  ابراز  امن  خانه های  آوردن  در  کنترول  تحت 
خانه های  در  مشکلی  هیچ  تاکنون  می گوید  کرده 
به گونه ی  این خانه ها  بهتر است  و  نشده  امن گزارش 
سابق به فعالیت های خود ادامه دهند. او گفت: »تا حال 
تاجایی که من اطالع دارم، زنان و دختران جوان که از 
متضرر  و  گرفته  قرار  خشونت   مورد  خانواده ها  طرف 
بوده اند.  آرام  لحاظ  هر  از  امن  خانه های  در  شده اند، 
قرار  کنترول  با تحت  که  دولت ضمانت کند  اگر  اما 
دادن خانه های امن، کسی به زنان و دخترانی که در این 
خانه ها هستند صدمه ای زده نمی تواند، ما با این مساله 

حرفی نداریم.«
خانم هایی  از  شماری  می کند  تاکید  احمدی  خانم 
با  قرار دارند،  ارتکاب جرایم در زندان ها  به دلیل  که 
ضمانت از زندان کشیده شده و بازهم مورد خشونت 

قرار گرفته اند. 
تصمیم دولت برای تحت کنترول درآوردن خانه های 
امن، نگرانی ایاالت متحده امریکا را نیز در پی داشت. 
از  این تصمیم  از اعالم  امریکا در کابل، پس  سفارت 
انتشار اعالمیه ای از دولت  با  سوی وزارت امور زنان، 
این  امور  نهادهای مدنی اجازه دهد که  به  تا  خواست 

خانه ها را به صورت مستقالنه به پیش ببرند.
که  نظراند  این  به  کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
سوی  از  امن  خانه های  گرفتن  قرار  کنترول  تحت  با 
دولت، زنان و دخترانی که از خشونت ها فرار کرده اند، 
بازهم  و  شوند  برگردانده  خانواده های شان  به  دوباره 

مورد خشونت قرار گیرند.

عظیمي مي گوید با آن  که طالبان به دلیل توجه حکومت در 
از بین بردن آن ها درجنوب، به شمال کشور نفوذ داشته اند 
افغان  امنیتي  نیروهاي  اخیر  عملیات هاي  وي  گفته ي  به  اما 

درشمال، طالبان را در این مناطق ضعیف ساخته است.
تقویت  با  همزمان  مي گویند  کشور  دفاع  وزارت  مقام هاي 
آن ها  موفقانه ي  عملیات هاي  و  افغانستان  امنیتي  نیرو هاي 
دربرابر مخالفان مسلح دولت در والیت هاي کندهار، هلمند، 
ارزگان و زابل، طالبان به حمالت تروریستي خود افزوده اند 
از  نیز یکی  و حمله ي روز شنبه ي تروریستان در جالل آباد 

همان حمله ها بوده است.
 سخنگوي وزارت دفاع با محکوم کردن حمله ي تروریستي 
در جالل آباد گفت درآن حادثه 7 سرباز ارتش کشته و 5 تن 

دیگرشان زخمی شده اند.
بر بنیاد ارقام ارایه شده از سوي وزارت دفاع کشور 24 سرباز 
مخالفان  با  مختلف  درگیري هاي  در  جدي  درماه  ارتش 
به  دلو  درماه  رقم  این  درحالي  دولت کشته شده اند،  مسلح 

25 تن  مي رسد.
مشترک  عملیات هاي  در  طالبان  شده هاي  کشته  شمار 
نفر  دلو 154  تن و درماه  ماه جدي 108  افغان در  نیروهاي 

بوده  است.
 390 کشور  دفاع  وزارت  سوي  از  شده  داده  ارقام  بربنیاد 
توسط  دلو   درماه  دیگرشان  تن  و542  جدي  درماه  طالب 

نیروهاي امنیتي کشور اسیر گرفته شده اند.
 درهمین حال سربازان ارتش در11 ماه  گذشته 1846 ماین 
را که براي از بین بردن نیروهاي امنیتي و مردم عادي کشور 
از سوي طالبان در مناطق مختلف جا به جا شده  بودند، خنثا 

کرده اند.

 ظفرشاه رویی

شکریه پیکان:

 تاکنون هیچ مشکلی در خانه های امن گزارش نشده است

وزارت دفاع:

 ایجاد پایگاه هاي دایمی به نفع مردم است 
 قدرت اهلل جاوید
ACKU
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نخستين كسى كه تركيب »بازى بزرگ« 
نام  به  انگليسى  افسر  برد يك   به كار  را 
»كانلى« بود. او پيش از آن كه »الكساندر 
برنس« به سفر بخارا براى كسب معلومات 
جاسوسى بپردازد، از طرف دولت بريتانيا 
ماموريت يافت كه به »سنت پيترزبورگ« 
برود و از آن جا در خفا خودش را از راه 
»كانلى«  برساند.  هندوستان  به  افغانستان 
»حكيم«  را  خودش  گاهى  سفر  اين  در 
او زبان ها  بازرگان.  معرفى كرد و گاهى 
او  از  كه  هنگامى  و  بود  بلد  خوب  را 
مى داد  پاسخ  كجاست،  از  مى پرسيدند 
مانند  »كانلى«  است.  هندوستان  از  كه 
از  كه  بود  نخبگانى  از  يكى  »الكساندر« 
دانشگاه علوم سياسى سند فراغت داشت. 
اين دانشگاه در آن روز تنها براى ارتش 
افسران  معرفى  آن،  مرام  و  داشت  وجود 
به علم سياست و جاسوسى بود. »كانلى« 
نخستين سال هاى جوانيش را در دانشگاه 
ساخته  سياسى  افسران  براى  كه  »رگبى« 
جوانى  هنوز  و  كرد  سپرى  بود،  شده 
در  را  خود  آموزه هاى  كه  نبود  بيش 
سياست  و  جنگ  ميدان  كه  هندوستان 
اين كه چگونه  پياده كرد.  بود، در عمل 
»سنت  از  را  خودش  تا  توانست  »كانلى« 
از  برساند،  هندوستان  به  پيترزبورگ« 
اين كه  براى  شگفتى هاى روزگار است. 
زيادى  دشوارى هاى  با  او  راه  طول  در 
برخورد و يكى از اين دشوارى ها افتادن 
به چنگال امير بخارا به شمار مى رفت كه 
او به جنون شهرت داشت و بر هر كسى 
را  او  و  مى گذشت  او  سرزمين  از  كه 
مشكوك مى ساخت ترحم نمى كرد و او 

را از بين مى برد. 
هندوستان  به  رسيدن  از  پس  »كانلى« 
انگلستان  از  »سفر  سفرنامه ى خودش كه 
به شمال هند با عبور از كشور هاى روسيه، 
فارس و افغانستان« عنوان داشت را نوشت 
و در اين سفرنامه كه بخشى از آن سرى 
آگاهى  آن  از  بريتانيا  دولت  تنها  و  بود 
رسيده  نتيجه  اين  به  »كانلى«  داشت، 
هندوستان  به  روس ها  گاهى  هر  كه  بود 
به  آمدن  براى  را  راه  دو  بياورند،  هجوم 
هندوستان خواهند برگزيد: يكى با عبور 
از رود آمو و گزار از هندوكش و ديگر 
فارس.  دولت  كمك  به  هرات  راه  از 
تزار  ممكن  كه  بود  نوشته  پايان  در  و 
كه  باشد  داشته  بزرگترى  برنامه ى  روس 
بخواهد از هر دو راه به سوى هند سپاهش 
را  روس ها  كه  اين  براى  او  بفرستد.  را 
به  باشد،  نگهداشته  دور  هندوستان  از 
دولت بريتانيا مشوره داده بود كه به سود 
آن  حالت  از  را  افغانستان  تا  بريتانياست 
كوچكى  كشور هاى  از  متشكل  كه  روز 
 . كند  مبدل  متحد  افغانستان  به  بود، 
»كانلى« نوشته بود كه بهتر است شهزاده 
به  سپس  شود.  افغانستان  پادشاه  كامران 
آن  انگيزه ى  يادداشت هايش  در  تفصيل 
بريتانيا  سود  به  متحد  افغانستان  كه  را 
ممكن  روس ها  كه  بود  نگاشته  است، 
است در صورتى كه افغانستان به چنگال 
اين كشور را  باشد، مردم خود  امير  چند 
عليه يكديگر استفاده كنند و افغانستان را 
افغانستان  اگر  اما  به آسانى تصرف كنند 
به  باشد، دشوار است كه مهاجمى  متحد 

آسانى آن را به چنگ آورد.
»كانلى«  يادداشت هاى  اين  »مكناتن« 
»كانلى«  مانند  و  بود  خوانده  باربار  را 
سدى  چون  را  افغانستان  كه  داشت  باور 
در  اما  كند،  استفاده  پيشرفت روس  عليه 
برگزيدن فرمانرواى افغانستان با او توافق 
باور داشت كه اگر پادشاهى  او  نداشت. 
كشور  آن  مردم  تمام  بر  افغانستان  در 
اين  در  بريتانيا  توسط  و  كند  فرمانروايى 

راه مدد يابد، بايد يكى از دست نشاندگان 
دولت بريتانيا باشد كه هيچ گاهى كمك 
كه  كسى  نكند.  فراموش  را  بريتانيا 
مى توانست اين برنامه را به اجرا درآورد، 
حاضر  كه  بود  درانى  الملك  شجاع  شاه 
تخت  به  را  خودش  شيوه اى  هر  به  بود 

شاهى افغانستان برساند.
آيا  كه  است  نشده  آشكار  درست  هنوز 
خيال  راستى  به  روس ها  يا  و  انگليس ها 
اشغال افغانستان را داشتند و يا هر دوى اين 
قدرت بزرگ مى خواستند كه اين كشور 
نگهدارند.   Buffer Zone به حيث   را 
اما يك موضوع آشكار است كه در آن 
يكديگر  هم پيمان  كشور  دو  اين  هنگام 
به شمار مى رفتند، به خاطرى كه توانسته 
كوبند  درهم  را  تركيه  امپراتورى  بودند 
از  هراس  بدون  را  آسيايى  كشور هاى  و 
تقسيم  بين شان  ديگرى  قدرت  حضور 
آسياى  كشور هاى  گرفتن  روسيه  كنند. 
ميانه را پى ريزى كرده بود و مى خواست 
بياورد و  كه فارس را هم زير سيطره اش 
بزرگى  بخش  بريتانيا  دولت  سو  اين  از 
از  را  پنجاب  استثناى  به  هندوستان  از 
در  كشور  دو  اين  بود.  ساخته  خود  آن 
اين هراس داشتند كه  از  ظاهر هم پيمان، 
از آنها كشور هايى را كه زير  مبادا يكى 
يعنى  بستاند.  ديگرى  از  است،  نفوذش 
و  بكشد  لشكر  هندوستان  به  روس  مبادا 
ميانه  آسياى  كشور هاى  بريتانيا  دولت  يا 
را اشغال كند. مى توان گمان برد كه هر 
دوى اين كشور ها با متصرفات شان راضى 
يكديگر  هم پيمان  كه  اين  با  اما  بودند 
اعتماد  يكديگر  بر  مى شدند،  شمرده 

نداشتند.
بر  افغان ها  هجوم  خطر  از  بريتانيا  دولت 
هندوستان فارغ شده بود. آخرين شاه اين 
كه  سدوزايى  زمان  محمد  يعنى  كشور 
خيال گرفتن سرزمين هاى از دست رفته ى 
آن  از  پيش  داشت،  را  ابدالى  احمدشاه 
كه رنجيت سينگ را به جنگ فراخوانده 
محمود  شاه  خود  برادر  دست  از  باشد، 
هم  بود.  متوارى شده  و  شكست خورده 
مى دانستند  بريتانيا  دولت  هم  و  رنجيت 
خيال  توانست  نخواهد  افغانى  ديگر  كه 
باشد،  داشته  در سر  را  هندوستان  گرفتن 
روس  پيشرفت  از  بريتانيا  دولت  اما 
از  مى هراسيد.  ميانه  آسياى  سوى  به 
كشور  دو  اين  از  يك  هيچ  ديگر  سوى 
آسيا  در  هم  با  روياروى  تا  نبودند  مايل 
كشور هاى  علت  همين  به  پس  بجنگند، 
ميدان  فارس  و  افغانستان  ميانه،  آسياى 
شد  كشور  دو  اين  سياسى  چوگان بازى 
بازى  اين  در  كشور  دو  هر  جاسوسان  و 
با  محمدخان  دوست  امير  بودند.  پيشگام 
اين وجود كه آدم بي سوادى بود، سياست 
آن زمان را به خوبى مى دانست و يكى از 
بازيگران مهم اين چوگان بازى به شمار 
نماينده ى  كه  هنگامى  ويژه  به  مى رفت، 
بريتانيايى ها  پذيرفت،  دربار  به  را  روس 
هشدار  روس  و  افغان  ميان  دوستى  از  را 
بازى ها  اين  از  محمد  دوست  مرام  داد. 
به دست آوردن پشاور از چنگ رنجيت 
اين آرزو،  به  براى رسيدن  بود و  سينگ 
هم پيمان شود  با روس  نداشت كه  باكى 
اين دو كشور  از  بريتانيا. هر يكى  با  يا  و 
كه در عمل او را براى گرفتن پشاور مدد 
كشور  همان  با  محمد  دوست  مى كرد، 
هنگامى  همين،  براى  مى شد.  هم پيمان 
كه »الكساندر برنس« در سفرش به سوى 
امير  نزد  ميالدى   ١٨٣٢ سال  در  بخارا، 
افغانستان به كابل آمد، امير دوست محمد 
خان به »برنس« پيشنهاد كرد كه تا بريتانيا 
هم پيمان او شود و او را در گرفتن پشاور 
از دست رنجيت كمك كند. »برنس« به 

١
براى آگاهى يافتن پيرامون وضعيت امنيتى مى توان به آمار 
طريق  از  مربوطه  نهادهاى  توسط  شده  داده  ارايه  ارقام  و 
آمار ها  اين  اين كه  از  نظر  )صرف  كرد  مراجعه  رسانه ها 
چقدر »واقعيت« را آن طورى كه بوده است نشان مى دهند(، 
اخبار  به  مى توان  هوا  و  مورد آب  در  يافتن  آگاهى  براى 
توليد،  گراف  دانستن  براى  داد،  گوش  جوى  وضعيت 
گزارشات  به  مى شود  مخدر  مواد  توليد  و  قاچاق  كشت، 
ميزان مرگ  دانستن  براى  وزارتخانه مربوط مراجعه كرد، 
يا  توبركلوز  مرض  افزايش  و  كاهش  و  كودكان  مير  و 
پوليو نيز به آسانى تمام مى شود به هزاران صفحه اطالعات 
مراجعه  شده  ارايه  دروغ  گاه  و  اغراق  از  پر  و  گيج كننده 
است  كافى  نيز  بشر  حقوق  وضعيت  ارزيابى  براى  كرد، 
و  روزنامه  چندين  اختصاصى  شده ى  اجاره  صفحات  به 
شنيدارى  و  ديدارى  رسانه هاى  متعدد  و  مكرر  برنامه هاى 
با صرف هزينه هاى گزاف  كه همچون زمين هاى »ديمى« 
حاصل مى دهند و به خورد ما داده مى شود، نظرى انداخت؛ 

وفور اطالعات و اطالعات و اطالعات! 
و  حقيقى  شخصيت  هيچ  ارگانى،  هيچ  نهادى،  هيچ  اما 
حقوقى اى مسووليت تاثير روانى صور ظاهرى شهرهاى مان 
فكر  به  هم  نيازى  هيچ  گويى  حتا  نمى گيرد.  عهده  به  را 
همچون  گاه  كه  بناهايى  و  ساختمان ها  پيرامون  كردن 
سربيرون  شهرهاى مان  خاك  دل  از  يكباره  به  سمارق 
ساختن  نويد  و  مى كنند  آرام مان  كه  همچنان  و  مى آورند 
بى بضاعت  توده هاى  حقارت  و  مى كنند  تهديد  مى دهند، 
وسعت  دارند  شهرهاى مان  بلى!  نيست.  برمى انگيزند،  را 
كه  شب  مى شوند،  پيچيده تر  مى شوند،  بزرگ  مى يابند، 
مطلق  تاريكى  از  برهوتى  ديگر  مى گذرى،  سرك ها  از 
رخ  به  را  پوكى ات  و  تنهايى  و  نمى اندازد  هراس  به  ترا 
نمى كشند، هزاران پنجره ى پرنور معلق در هوا را مى بينى 
گويا  دارد.  جريان  زندگى  گويا  شيشه هاى شان  پشت  كه 

كسانى پشت آن پنجره ها، مناسك عجيب و غريب زندگى 
به  كوچك تر  سرك ها  كم كم  و  مى كنند.  اجرا  را  افغانى 
از  درخت هايى  همچون  ساختمان ها  هرچه  مى رسند،  نظر 
بُتن و آهن باالتر مى روند، سرك ها كوچك تر مى شوند و 
رفته رفته به كوچه هاى بى نور مبدل مى شوند. ساختمان هاى 
بلند، روز آفتاب را و شب نور ماه را از مجاوران و عابران 
دريغ مى كنند، آفتاب را در كج و پيچ هاى سمنتى و آهنى 
خود پنهان مى كنند. آفتاب را و ماه را انكار مى كنند. و فقط 
اين  نيست. و فقط خورشيد و ماه نيست كه در پشت  اين 
ساختمان ها كه بسيار و بى چرا و عجيب قد مى كشند، پنهان 
مى شود. اين ساختمان ها كه نماد پيشرفت و سازندگى اند، 
و  پنهان  نيز  را  افغانى  جامعه ى  ديگر  واقعيت هاى  بى شمار 

انكار مى كنند.
اگر اين ساختمان ها را همچون يك تن واره، همچون يك 
در  را  درخت  استعاره  همان  اگر  بگيريم،  نظر  در  فيگور 
واقعيتى  كشف  به  كنيم،  فرض  خوبى  مصداق  مورد  اين 
و  بُتُنى  درخت هاى  اين  كشيدن  قد  مى رسيم.  تكان دهنده 
آهنى يادآور اين مساله است كه در اين زمين، در اينجا كه 
اين درخت ها قد كشيده اند، زمين و خاكش مناسب است و 
آب و هواى كافى نيز براى پرورش و رشد اين درخت هاى 
سمنتى وجود دارد. يعنى اين كه محيط براى رشد مناسب 
است. اما! اما لحظه اى توقف كنيم، اگر اين زمين مناسب 
و آماده است، اگر آب كافى براى رشد وجود دارد، اگر 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك همه و همه دست به دست 
هم داده اند تا چيزى رشد و نمو كند، پس چرا درخت هاى 
جهنمى  و  بى روح  و  خشك  گونه  اين  مجاور،  تكيده ى 
باقى مانده اند؟ آيا اين سخن گزاف است كه اينجا واقعيتى 

تكان دهنده پنهان شده است و انكار شده است؟ 
چه كسى مسوول افشاسازى اين واقعيت تلخ و تكان دهنده 

است؟
٢

)شخصيت ها فرضى هستند اما غيرواقعى نيستند!(

امير دوست محمد فهماند كه رنجيت از 
نمى تواند  بريتانيا  و  است  بريتانيا  دوستان 
بر آوردن آرزويش  در  را  افغانستان  امير 
سوى  از  رد  جواب  اين  كند.  كمك 
بريتانيا، امير دوست محمد را واداشت تا 

از روس ها مدد گيرد.
پيرامون جواسيس بريتانيايى و نقش آنها 
به قدر كافى  در جنگ بزرگ معلومات 
نخبه اى  جواسيس  هم  روس ها  اما  است 
براى اين كار گماشته بودند كه آن ها در 
هنر جاسوسى كم از بريتانيايى ها به شمار 
مردى  جواسيس  اين  از  يكى  نمى رفتند. 
كه  ويتكويچ   Vitkevich نام  به  بود 
در ماه اكتوبر سال ١٨٣٥ ميالدى درست 
به  بريتانيايى ها  از هجوم  پيش  چهار سال 
دوست  امير  دربار  به  را  خود  افغانستان، 
به  دوستى  پيشنهاد  و  رساند  خان  محمد 
روس  تزار  طرف  از  مرد  اين  كرد.  امير 
ماموريت  كار  اين  انجام  براى  »نيكوال« 
در  خان  محمد  دوست  امير  بود.  يافته 
اين ديدار با »ويتكويچ« ناراحتى خود را 
به مرز هاى كشورش  انگليس ها  از آمدن 
ابراز كرد و گفت كه مى خواهد به كمك 
روس ها پشاور را از رنجيت سينگ بگيرد 
روس  هم پيمان  بريتانيايى ها  برابر  در  و 
باشد. اما هنگامى كه »الكساندر برنس« از 
در  بعد،  سال  و چند  برگشت  بخارا  سفر 
دوستش  ديدن  براى  ميالدى   ١٨٣٧ سال 
امير دوست محمد خان آمد، امير دوست 
را يك  پيشنهاد دوستى  محمد خان عين 
بار ديگر با بريتانيايى ها كرد تا مگر بتواند 
از طريق آنها پشاور را به دست آورد. در 
را  كابل  روس  جاسوس  كه  مدتى  اين 
ترك كرد، تا برگشت »الكساندر برنس« 
رسيده  نتيجه  اين  به  محمد  دوست  امير 
دور  بسيار  كشورش  از  روس ها  كه  بود 
مرز  در  بريتانيا  سپاه  در حالى كه  بودند، 
علت  همين  به  و  داشت  قرار  كشورش 
بريتانيا  دولت  با  كه  مى شمرد  مناسب 
هم پيمان شود و به مرامش برسد. دوست 
دوستان  از  را  خود  كه  آن  براى  محمد 
بريتانيا نشان داده باشد، »الكساندر برنس« 
دربارش  به  روس  جاسوس  آمدن  از  را 
آگاه ساخت. اين مهربانى دوست محمد 
اگرچه نتوانست كه انگليس ها را به خود 
مجذوب و از آمدن شاه شجاع جلوگيرى 
آن  و  داشت  مثبت  نتيجه ى  يك  كند، 
»الكساندر  و  او  ميان  دوستى  برپايى 
به  بازگشت  از  پس  »برنس«  بود.  برنس« 
هندوستان  با تالشى خستگى ناپذير از امير 
دولت  به  و  كرد  پشتيبانى  محمد  دوست 
اين  دوستان  از  بايد  كه  گفت  بريتانيا 
ديگرى  برنامه ى  »مكناتن«  اما  باشد،  امير 
داشت و آن گرفتن تاج شاهى و سپردن 
آن به شاه شجاع بود. پيداست كه دولت 
داد،  »مكناتن« گوش  مشوره ى  به  بريتانيا 
و  ارشد  افسرى  »مكناتن«  كه  خاطرى  به 
بود، در حالى  ميدان سياست  باتجربه در 
كه »الكساندر برنس« تازه در اين راه گام 

برمى داشت.

شاه آقا ساكن در مجاور شهرك آريا:
ما خانواده ى 9 نفرى هستيم، خانه ى گلى داريم كه سه اتاق 
تازه داماد  برادرم  است.  بيسوه  دو  دارد. كل مساحت خانه 

است، اين زوج جوان كجا بايد بخوابند؟
جميل، ساكن در عقب سليم كاروان:

از مهاجرت برگشتيم و خانه ويران شده ى مان را با دست هاى 
خود دوباره ساختيم. دو اتاق گلى با يك تشناب، قديم ترها 
حويلى مان تمام روز آفتاب داشت و زمستان ها گرم تر بود، 
اين  اضافه ى  به  بلند،  اين ساختمان  تيره ى  اما حاال سايه ى 
كه در بعدازظهر ها آفتاب را از ما مى گيرد، باعث مى شود 
نيز كمتر داخل حويلى گشت و گذار  تا زن هاى خانه مان 
كنند، از ترس اين كه مبادا كسى از پشت پنجره هاى اين 

ساختمان آن ها را ديد بزند و...
انزرگل، ساكن خيمه ها در خوشحال خان:

من پيرم، خشك سالى همه ى دار و ندارم را در وطن گرفت. 
كابل آمديم، روزها براى پيدا كردن چند روپيه مى روم در 
بلند و روزى ام را درون آشغال هاى  اطراف ساختمان هاى 
انبار شده در زير اين ساختمان ها جستجو مى كنم، قطى هاى 
از  بتوانم  كه  روزى  و...،  خشك  نان  پالستيك ها،  پپسى، 
درون آشغال ها تكه هاى نان يا بيسكويت پيدا كنم، به خانه 

كه برگردم، اعضاى فاميلم جشن مى گيرند. 
هم  را  ديگر  صداى  ميليون ها  شايد  و  هزاران  و  صدها 
فقط  كه  صداهايى  كرد.  اضافه  ليست  اين  به  مى شود 
آن  معمارى  كه  جغرافيايى  در  آنهم  مى كنند.  شكايت 
برمبناى جنگ ساخته شده است. برمبناى زور و غصب و 

دزدى زمين و بهره كشى.
٣

كسانى ، شمارى اندك، مالك هزاران متر زمين در بهترين 
مناطق شهرها شدند، ساختمان هاى بلند ساختند، ماركت ها، 
اما  و...  شركت ها  تجارتى،  مراكز  مسكونى،  مجتمع هاى 
همان  مى كنند.  شكايت  فقط  ديگران  آن 
مالك  حتا  نسل شان  چندين  كه  ديگرانى 
جغرافيا  اين  و  خاك  اين  زمين  متر  يك 
با نگون بختى،  نبوده است. چندين نسل  هم 
نقد  پول  به  تبديل  توان شان  و  انرژى  تمام 
جيب  به  بها  اجاره  و  كرايه  نام  به  و  شده 
نسل شان،  چندين  و  است.  رفته  مالكان 
نفرين ها  و  دعاها  به  را  اعتراض شان  همه ى 
كرده  تبديل  بى اثر  و  تهى  واگويه هاى  و 
به  كسانى  ماجرا،  طرف  اين  در  اما  است. 
وسيله ى  به  و  روشن  روز  در  برق،  سرعت 
و...  فريب   ، پول  قانون، شرع، عرف، زور، 
كردند  غصب  را  زمين  مربع  متر  هزاران   ،
به  و  نپرسيد.  آنها  از  نهادى  و  قانون  هيچ  و 
زودى حكومت مالكان و اربابان را تشكيل 
داده و همچون زنجيره اى متصل به هم، از همديگر حمايت 
مى كنند. و حاال دير شده است براى بازپس گيرى زمين ها، 
و اين زمين، اين خاك، ديگر به فى صدى اندكى از آدم ها 
تعلق دارد. بقيه بايد چندين نسل  شان براى به دست آوردن 

مساحت اندكى ازاين خاك، تلف شود.
4

افزوده  بى چرا  بلند  ساختمان هاى  اين  شمار  به  زودى  به 
آباد  جالل  و  مزار  در  هرات،  در  كابل،  در  شد.  خواهد 
و... اما اينجا در كابل از ديرباز پادزهرى صورى براى اين 
شكلى  تقابل  نوعى  است.  آمده  به وجود  تهديد  معمارى 
با  تهديد«  »معمارى  ساختمان ها،  اين  عمودى  رشد  ميل  با 
مى زند  فرياد  و  شكافته  را  آسمان  سينه ى  غرور  و  نخوت 
كه من بلندترين و زيباترينم! اما در آن طرف شهر اتفاقى 
بدقواره،  گلى  خانه هاى  همان  است.  داده  رخ  سوريال 
همچون موجوداتى زنده، گويى از زمين هاى مرتفع پست، 
و  خزيده  باال  اعتراض آميز  جمعى  اقدام  يك  در  كم كم 
همچون خرچنگ هاى خاكى، خود را به تپه ها و كوه هاى 
چسبيده اند.  را  آن  چنگال هاى شان  با  و  رسانده  اطراف 
كوه  به  چسبيده  خانه هاى  اين  كم نور  و  پوك  پنجره هاى 
و  مى زند  برق  شب ها  زنده،  موجودى  چشم هاى  همچون 
ساختمان هاى بلند را با تمسخرى عارفانه مى نگرند. هزاران 
چشم براق، خرد وخمير شدن آن نخوت كذايى »معمارى 
تپه ها  و  كوه ها  برفراز  آنجا  مى گيرند.  جشن  را  تهديد« 
غرور  تماشاى  اما  است.  ناممكن  نيست،  سخت  زندگى 
باال،  آن  از  تهديد«  »معمارى  شده ى  له  و  شكست خورده 
ممكن  را  ناممكن  و  مى سازد.  تحمل پذير  را  دشوارى  هر 
ساختمان  بلندترين  بام  پشت  كوه نشين ها،  براى  مى كند. 
به  هم  موال شان  و  آب  چاه  قسمت  فروترين  حتا  شهر، 

حساب نميايد. 
واين جنگى پنهان است كه هيچ نهادى مسووليت آن را به 
عارفانه  فقرى  و  تهديد«  »معمارى  جنگ  نمى گيرد.  عهده 

و سوريال!

معمارى تهدیددر چنبره ى بازى بزرگ
مسعودحسنزاده

بشيرسخاورز
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مانند  و  بود  خوانده  باربار  را  »كانلى«  يادداشت های  اين  »مكناتن« 
پيشرفت  عليه  سدی  چون  را  افغانستان  كه  داشت  باور  »كانلى« 
روس استفاده كند، اما در برگزيدن فرمانروای افغانستان با او توافق 
نداشت. او باور داشت كه اگر پادشاهى در افغانستان بر تمام مردم 
آن كشور فرمانروايى كند و توسط بريتانيا در اين راه مدد يابد، بايد 
يكى از دست نشاندگان دولت بريتانيا باشد كه هيچ گاهى كمك بريتانيا 

را فراموش نكند. 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

افغانستان  مانند  کشوری  در  کودکی  پاک  دوران 
بسیار زود گم می شود. با آن هم، کودکان تنها قربانیان 
جنگ نبوده، بلکه هم جنگجو و هم قربانی بوده اند. 
به گفته ی مقامات رسمی، کودکان غالبا توسط طالبان 
در حمالت بی رحمانه استفاده می شوند. این کودکان 
به  آنها  پیوستن  برای  یا  و  می شوند،  رب��وده  ظاهرا 

جنگ، به آنها پول پرداخته می شود.
از  بیشتر  که  می گوید  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
گذشته،  ماه  نه  در  انتحاری  بمبگذار   112 از  نفر   80

پسرهایی بین سن 13 تا 17 ساله بودند.
مقدم  خط  در  کودکان  از  که  نیستند  طالبان  تنها  اما 
نیز  افغانستان  پولیس  درمیان  می کنند.  استفاده  جنگ 
نوجوانان دیده می شوند، هرچند که  دولت افغانستان 
اخیرا معاهده ای را با سازمان ملل امضا کرده است که 

این امر را متوقف سازد.
در میان آشوبگران، مشکل در واقع نمایش شجاعانه ی 
در  می باشد؛  قندهار  در  سنتی شان  سنگر  در  طالبان 
گمان  و  است  پاکستان  مرز  نزدیک  که  منطقه ای 

می رود که بیشتر رهبران طالبان در آنجا باشند.
مایک کین، یک فرمانده ارتش امریکا می گوید: »در 
درگیری هایی که ما اینجا داریم، ما می توانیم دشمن 
را ببینم. آنها کودکان 15، 16 ساله هستند. و معموال 
یک نفر بیست ساله هم است که پول می دهد و آنها 

را فرماندهی می کند.«
قندهار  شهر  نزدیکی  در  که  امریکایی  فرمانده  این 

آمده  نیز  تربیت  و  تعلیم  وضعیت  قبلي  گ��زارش  در 
براي   1387 سال  در  افغانستان  معارف  وزارت  که  بود 
دسترسي به مکاتب و بهبود کیفیت معارف، اعمار1250 
با  همراه  درسي  صنف   10000 شامل  که  مکتب  باب 
مکاتب  براي  احاطه  دیوار  آشامیدني،  آب  تسهیالت 
است.  شده  نظرگرفته  در  مي باشد،  عمومي  تعلیمات 
دولتي  مکتب  مجموع حدودا 10000  در  افغانستان  در 
صنف   10 حداقل  داراي  آن  از  هریکي  دارد  وجود 

مي باشد.2
 یافته هاي این تحقیق از 558 مکتب تحت پوشش نشان 
مي دهد که حد اوسط شاگردان ازصنف اول تا دوازده 
39 نفر در هر صنف مي باشد. قابل یادآوري است که 
تعدادي از صنف ها بیشتر از حد گنجایش، شاگرد دارند 
تا   40 از  صنف  هر  در  مکتب   40 در  میان  این  از  که 
123 شاگرد مصروف درس مي باشند. از مجموع 558 
بیشتر  به صنف هاي  )490 مکتب(  درصد   87.8 مکتب، 
نیاز داشته اند. از مجموع 558 مکتب، گفته اند که 297 
روزانه  امور  پیش برد  براي  صنف   23  -1 از  مکتب 

آموزشي شان نیاز دارند. 
مي دهد،  نشان  تحقیق  ای��ن  قبلي  گ��زارش  چنانچه 
قدم  در  کشور  مختلف  مکاتب  در  صنوف  تقسیمات 
و  سهولت ها  به  مکاتب  این  تجهیز  گویاي  نخست 
امکاناتي است که به صورت همه جانبه چه از لحاظ جاي 
رشد  و  یادگیري  زمینه  دیگر  سهولت هاي  یا  مکان  و 
شاگردان را فراهم سازند. در قدم دوم نشان مي دهد که 
در برخي از مکاتب، حتا ابتدایي ترین نیاز شاگردان که 
همانا موجودیت چهاردیواري و سقف است، برآورده 

نشده است. 
پی نوشت ها:

جمهوري  مقدماتي  گ��زارش  خارجه،  امور  وزارت   -1
اسالمي افغانستان به کمیته حقوق طفل )1388( صفحه 40 
2- گزارش مختصر فعالیت هاي انجام شده وزارت معارف 

در سال 1386 – پالن فشرده سال 1387 وزارت معارف. 

ادامه دارد



تقسیمات صنوف درمکاتب 
به  افغانستان  اسالمي  جمهوري  مقدماتي  گ��زارش 
تالش هاي  که  مي دهد  نشان  طفل  حقوق  کمیته 
فراواني در راستاي گسترش و زمینه سازي براي تعلیم 
برنامه  و  سیاستگذاري  سطح  در  کیفیت  با  تربیت  و 
ریزي صورت گرفته است. چنانچه براي از بین بردن 
هر نوع تبعیض، وزارت معارف تالش هاي هماهنگي 
و  دختران  دسترسي  تا  است  گرفته  دست  روي  را 
پسران را به تعلیم و تربیت، صرف نظر از ملیت، نژاد، 
قوم، و موقعیت اجتماعي آنها فراهم نماید. بر اساس 

مساویانه  تامین  به منظور  افغانستان،  معارف  استراتژي 
تبلیغاتي  استراتژي  ایجاد  تربیت،  و  تعلیم  خدمات 
دختران شان  فرستادن  براي  خانواده ها  تشویق  به منظور 
به مکتب، تخصیص بودجه خاص براي تعلیم و تربیت 
دختران و حداقل 14000 بورس تشویقي براي دختران 
و پسران معلول به مکاتب ابتدایي به ترتیب 30 درصد 
فراهم آوري  دختران،  براي  درصد   45 پسران،  براي 
مراکز حمایتي براي اطفال تیزهوش و حداقل 35 درصد 
برشمولیت  نظارت  و  حمایت  و  کوچي  اطفال  براي 
اطفال مهاجرین افغان در مکاتب، پیش بیني شده است.1 

است، اضافه کرد که »شرایط روحی بسیار دشوار است.« 
او گفت: »این کار احمقانه ای است؛ مردم ناآگاه این کار 

را برای پول انجام می دهند.«
موقعیت  کابل  در  که  دیگر  بین المللی  نظامی  مقام  یک 
نیروهای  که  گفت  شود،  فاش  نامش  نخواست  و  دارد، 
را  آنها  کسانی که  باید  و  دارند  کمی  انتخاب  خارجی 

هدف می گیرند، بدون در نظرداشت سن، بکشند.
 او افزود: »آنها جنگجویان کودک هستند؛ اما ما چه کار 
دیگر کرده می توانیم؟ آنها به ما حمله می کنند و با راکت 
و کالشنیکوف شلیک می کنند. و اگر ما آنها را نکشیم، 

آنها ما را می کشند.«
یک گزارش سازمان ملل در سال گذشته، نشان می دهد 
که چگونه یک کودک 13 ساله برای حمله ی انتحاری 

آموزش می بینند. 
در گزارش، خاطر نشان شده که کودکان می گویند آنها 
اساس  بر  از خانه های شان دزدیده شدند. در همین حال 
گزارش »اکشن اید« در قندهار برخی دیگر که در مزارع 

کار می کردند، با پرداخت پول استخدام می شوند. 
از  استفاده  ادعای  طالبان  سخنگوی  احمدی،   یوسف 
صرف  »این  گفت:  او  کرد.  رد  را  کودک  جنگجویان 
تصویری  طریق،  این  به  می خواهند  که  است  ادعا  یک 
منفی و سیاه از طالبان در افکار عمومی و جامعه ی جهانی 

ایجاد کنند.«
سخنگوی طالبان گفت: »ما شدیدا این ادعا را رد می کنیم 

و این کامال اشتباه است.«

ازدواج  سالگی   16 در  مردم  که  کشوری  در  اما 
سال   45 حدود  زندگی«  به  »امید  نرخ  و  می کنند 
را  اف��راد  این  افغانستان،  مسلح  نیروهای  اس��ت، 

استخدام می کنند. 
افغانستان،  ملی  پولیس  گذشته،  سال  ملل  سازمان 
عنوان  به  را  دیگر  نظامی  گروه  چهار  و  طالبان 

کسانی که کودکان را به کار می گیرند، نام برد. 
ماه  افغانستان  دول��ت  گ��زارش،  این  به  پاسخ  در 
کرد  امضا  ملل  سازمان  با  را  معاهده  یک  گذشته 
بر اساس آن استخدام کودکان و نوجوانان در  که 
نیروهای مسلح متوقف شود. این توافقنامه همچنین 
به برده داری جنسی پسرها، توسط فرماندهان نظامی 
در  پسر  کودکان  رقص  است.  کرده  اشاره  محلی 
به  گاهی  که  است  قدیمی  سنت  یک  افغانستان 
کابل  هرچند  می انجامد.   نیز  جنسی  سواستفاده 
رسما استخدام کودکان زیر 18 سال را در نیروهای 
در  افزایش  درصد   36 است،  کرده  ممنوع  نظامی 
سال گذشته در نیروهای مسلح دیده می شود؛ که بر 
این اساس خواسته شده تا کودکان زیر 18 سال از 

نیروهای مسلح بیرون کشیده شوند.
افغانستان سیستم  این است که  مشکل جدی دیگر 
سن  نمی تواند  که  دارد  ضعیفی  احصاییه ی  و  ثبت 

افراد را تثبیت و تایید کند.
افغانستان  جنگ  در  کودکان  از  تعدادی  هرچند 
می جنگند، دیگر کودکان افغانستان قربانیان بیگناه 

هستند.
آمار اخیر سازمان ملل نشان می دهد که در شش ماه 
اول سال گذشته، 176 طفل غیرنظامی کشته و 389 

نفر زخمی شدند. 
سرزنش  مورد  آشوبگران  تلفات،  این  درب��اره ی 
انفجاری )بمب( در جنگ علیه  از مواد  هستند که 
نیروهای بین المللی استفاده می کنند. آمار 55 درصد 

افزایش در قربانیان کودک را نشان می دهد. 
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»جنگجویان کودک« 
در جبهه ی جنگ افغانستان 
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تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت 
تعليم و تربيت 
در افغانستان  
در سال 1388

2 ــ حمايت حقوق بشر توسط ارگان هاي مختلف ملل متحد 
از طريق انجام خدمات و کمک های مختلف انساني: 

تاسیس  طریق  از  بین المللي،  حقوقي  اسناد  صدور  بر  عالوه  متحد  ملل 
ارگان های مختلف اصلي، فرعي وتخصصي در چوکات آن سازمان نیز به 

نحوي از انحا از حقوق بشر حمایت به عمل آورده است. 
ارگان هاي ملل متحد، اقدامات ارزنده و همه جانبه ای را از طریق تهیه و 
جمع آوري گزارش ها در مورد نقض حقوق بشر در کشور های مختلف، 
کمک به پناهندگان و مهاجرین در نقاط مختلف جهان، خدمات علمي، 
و  زنان  به  کمک  زیست،  محیط  حفظ  عمراني،  فرهنگي،  و  آموزشي 
غذا  تهیه  صنعت،  تجارت،  زراعت،  توسعه  بخش  در  خدمات  اطفال، 
خدمات صحي و سایر خدمات مستقیما براي افراد یا براي دولت ها همیشه 
انجام داده اند که جهت تامین و حمایت حقوق بشر خیلي مفید بوده است. 
از  حمایت  و  تامین  در  که  متحد  ملل  به  وابسته  سازمان های  از  عده  آن 

حقوق بشر نقش عمده تري داشته اند عبارتند از: 
�� کمیسیون حقوق بشر ملل متحد 

�� کمیته خلع سالح ملل متحد 
�� کمیسیون مواد مخدر ملل متحد 

�� کمیسیون وضعیت زنان
�� کمیساري عالي ملل متحد براي پناهندگان 

�� صندوق کودکان ملل متحد )یونسف( 
�� موسسه بین المللي تحقیقات وآموزش براي زنان 

�� صندوق جمعیت ملل متحد 
�� برنامه محیط زیست ملل متحد 

�� مرکز اسکان ملل متحد براي مهاجرین 
�� سازمان بین المللي کار

�� سازمان خواروبار جهاني
�� سازمان صحي جهان 

�� سازمان آموزشي، علمي وفرهنگي ملل متحد )یونسکو( 
�� عملیات حفظ صلح ملل متحد 

هر یک از سازمان های فوق در چوکات یکي از ارکان اصلي ملل متحد 
بر طبق اساسنامه شان فعالیت مي نمایند. عالوه بر این، ملل متحد از طریق 
تدویر کنفرانس های متعدد نیز از حقوق بشر حمایت به عمل آورده است. 
متاسفانه با وجود همه اقدامات قانوني یا عملي از طرف ملل متحد، تاهنوز 
جلو تخطي و تجاوز به حقوق بشر کامال سد نگردیده، نقض حقوق بشر 

به انواع مختلف در گوشه و کنار جهان به چشم مي خورد. 
3 ــ حمايت حقوق بشر توسط کشور ها، سازمان های 

غیر دولتي وخیريه: 
و  دولت ها  وسیله  به  اقدامات  بشر،  حقوق  جهاني  حمایت  دیگر  شکل 
سازمان هاي غیر دولتي و خیریه است. بدین معنا که دولت ها مي توانند به 
شکل تامین رابطه دو جانبه یا از طریق گردهم آیي و تشکیل سازمان هاي 
اتباع شان  آزادي هاي  و  حقوق  از  چندجانبه  معاهدات  عقد  و  منطقه ای 
حمایت به عمل آورند. به طور مثال کشورهاي اروپایي با تشکیل اتحادیه 
اروپا یا جامعه اروپایي با الهام از اعالمیه جهاني حقوق بشر و سایر اسناد 
بین المللي در این زمینه، سند حقوقي را به نام »معاهده اروپایي حقوق بشر« 
یا سازمان کشور های امریکایي سندي را به نام »معاهده امریکایي حقوق 
تصویب  بشر«  اسالمي حقوق  »اعالمیه  نام  به  اسالمي  و کشورهاي  بشر« 
ویک سلسله حقوق وآزادي های اساسي را براي اتباع شان در آن ها درج 
کرده و متعهد شده اند که حقوق مذکور را در قلمروشان براي اتباع هر 

یک از کشور های عضو بدون تبعیض اجرا و تامین نمایند. 
لذا دولت ها از طریق عقد موافقتنامه های دو جانبه )مثل قرارداد استرداد 
مجرمان و قرارداد های تجارتي یا طرق دیگر( از حقوق اتباع شان حمایت 

به عمل مي آورند. 
حقوق  کارگري،  بین المللي  اتحادیه های  مانند  غیردولتي  سازمان هاي 
دانان، ژورنالیستان، جوانان دموکرات و غیره نیز از حقوق هم مسلکان شان 
در سطح جهاني حمایت و در برابر نقض حقوق شان صداي خود را بلند 

نموده اجرا و تامین آن را خواستار مي شوند. 
و  احمر  هالل  سرخ،  صلیب  )مثل  بین المللي  خیریه  موسسات  همچنین 
غیره( از طریق ارایه کمک های انساني به مصیبت زدگان جنگ، زخمي ها، 
معلوالن و معیوبان در تامین و حمایت از حقوق بشر خدمات ارزنده و قابل 

قدري را انجام مي دهند. 
ادامه دارد
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مومنان آسان گير و نرم خو هستند.
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نخستين كسى كه تركيب »بازى بزرگ« 
نام  به  انگليسى  افسر  برد يك   به كار  را 
»كانلى« بود. او پيش از آن كه »الكساندر 
برنس« به سفر بخارا براى كسب معلومات 
جاسوسى بپردازد، از طرف دولت بريتانيا 
ماموريت يافت كه به »سنت پيترزبورگ« 
برود و از آن جا در خفا خودش را از راه 
»كانلى«  برساند.  هندوستان  به  افغانستان 
»حكيم«  را  خودش  گاهى  سفر  اين  در 
او زبان ها  بازرگان.  معرفى كرد و گاهى 
او  از  كه  هنگامى  و  بود  بلد  خوب  را 
مى داد  پاسخ  كجاست،  از  مى پرسيدند 
مانند  »كانلى«  است.  هندوستان  از  كه 
از  كه  بود  نخبگانى  از  يكى  »الكساندر« 
دانشگاه علوم سياسى سند فراغت داشت. 
اين دانشگاه در آن روز تنها براى ارتش 
افسران  معرفى  آن،  مرام  و  داشت  وجود 
به علم سياست و جاسوسى بود. »كانلى« 
نخستين سال هاى جوانيش را در دانشگاه 
ساخته  سياسى  افسران  براى  كه  »رگبى« 
جوانى  هنوز  و  كرد  سپرى  بود،  شده 
در  را  خود  آموزه هاى  كه  نبود  بيش 
سياست  و  جنگ  ميدان  كه  هندوستان 
اين كه چگونه  پياده كرد.  بود، در عمل 
»سنت  از  را  خودش  تا  توانست  »كانلى« 
از  برساند،  هندوستان  به  پيترزبورگ« 
اين كه  براى  شگفتى هاى روزگار است. 
زيادى  دشوارى هاى  با  او  راه  طول  در 
برخورد و يكى از اين دشوارى ها افتادن 
به چنگال امير بخارا به شمار مى رفت كه 
او به جنون شهرت داشت و بر هر كسى 
را  او  و  مى گذشت  او  سرزمين  از  كه 
مشكوك مى ساخت ترحم نمى كرد و او 

را از بين مى برد. 
هندوستان  به  رسيدن  از  پس  »كانلى« 
انگلستان  از  »سفر  سفرنامه ى خودش كه 
به شمال هند با عبور از كشور هاى روسيه، 
فارس و افغانستان« عنوان داشت را نوشت 
و در اين سفرنامه كه بخشى از آن سرى 
آگاهى  آن  از  بريتانيا  دولت  تنها  و  بود 
رسيده  نتيجه  اين  به  »كانلى«  داشت، 
هندوستان  به  روس ها  گاهى  هر  كه  بود 
به  آمدن  براى  را  راه  دو  بياورند،  هجوم 
هندوستان خواهند برگزيد: يكى با عبور 
از رود آمو و گزار از هندوكش و ديگر 
فارس.  دولت  كمك  به  هرات  راه  از 
تزار  ممكن  كه  بود  نوشته  پايان  در  و 
كه  باشد  داشته  بزرگترى  برنامه ى  روس 
بخواهد از هر دو راه به سوى هند سپاهش 
را  روس ها  كه  اين  براى  او  بفرستد.  را 
به  باشد،  نگهداشته  دور  هندوستان  از 
دولت بريتانيا مشوره داده بود كه به سود 
آن  حالت  از  را  افغانستان  تا  بريتانياست 
كوچكى  كشور هاى  از  متشكل  كه  روز 
 . كند  مبدل  متحد  افغانستان  به  بود، 
»كانلى« نوشته بود كه بهتر است شهزاده 
به  سپس  شود.  افغانستان  پادشاه  كامران 
آن  انگيزه ى  يادداشت هايش  در  تفصيل 
بريتانيا  سود  به  متحد  افغانستان  كه  را 
ممكن  روس ها  كه  بود  نگاشته  است، 
است در صورتى كه افغانستان به چنگال 
اين كشور را  باشد، مردم خود  امير  چند 
عليه يكديگر استفاده كنند و افغانستان را 
افغانستان  اگر  اما  به آسانى تصرف كنند 
به  باشد، دشوار است كه مهاجمى  متحد 

آسانى آن را به چنگ آورد.
»كانلى«  يادداشت هاى  اين  »مكناتن« 
»كانلى«  مانند  و  بود  خوانده  باربار  را 
سدى  چون  را  افغانستان  كه  داشت  باور 
در  اما  كند،  استفاده  پيشرفت روس  عليه 
برگزيدن فرمانرواى افغانستان با او توافق 
باور داشت كه اگر پادشاهى  او  نداشت. 
كشور  آن  مردم  تمام  بر  افغانستان  در 
اين  در  بريتانيا  توسط  و  كند  فرمانروايى 

راه مدد يابد، بايد يكى از دست نشاندگان 
دولت بريتانيا باشد كه هيچ گاهى كمك 
كه  كسى  نكند.  فراموش  را  بريتانيا 
مى توانست اين برنامه را به اجرا درآورد، 
حاضر  كه  بود  درانى  الملك  شجاع  شاه 
تخت  به  را  خودش  شيوه اى  هر  به  بود 

شاهى افغانستان برساند.
آيا  كه  است  نشده  آشكار  درست  هنوز 
خيال  راستى  به  روس ها  يا  و  انگليس ها 
اشغال افغانستان را داشتند و يا هر دوى اين 
قدرت بزرگ مى خواستند كه اين كشور 
نگهدارند.   Buffer Zone به حيث   را 
اما يك موضوع آشكار است كه در آن 
يكديگر  هم پيمان  كشور  دو  اين  هنگام 
به شمار مى رفتند، به خاطرى كه توانسته 
كوبند  درهم  را  تركيه  امپراتورى  بودند 
از  هراس  بدون  را  آسيايى  كشور هاى  و 
تقسيم  بين شان  ديگرى  قدرت  حضور 
آسياى  كشور هاى  گرفتن  روسيه  كنند. 
ميانه را پى ريزى كرده بود و مى خواست 
بياورد و  كه فارس را هم زير سيطره اش 
بزرگى  بخش  بريتانيا  دولت  سو  اين  از 
از  را  پنجاب  استثناى  به  هندوستان  از 
در  كشور  دو  اين  بود.  ساخته  خود  آن 
اين هراس داشتند كه  از  ظاهر هم پيمان، 
از آنها كشور هايى را كه زير  مبادا يكى 
يعنى  بستاند.  ديگرى  از  است،  نفوذش 
و  بكشد  لشكر  هندوستان  به  روس  مبادا 
ميانه  آسياى  كشور هاى  بريتانيا  دولت  يا 
را اشغال كند. مى توان گمان برد كه هر 
دوى اين كشور ها با متصرفات شان راضى 
يكديگر  هم پيمان  كه  اين  با  اما  بودند 
اعتماد  يكديگر  بر  مى شدند،  شمرده 

نداشتند.
بر  افغان ها  هجوم  خطر  از  بريتانيا  دولت 
هندوستان فارغ شده بود. آخرين شاه اين 
كه  سدوزايى  زمان  محمد  يعنى  كشور 
خيال گرفتن سرزمين هاى از دست رفته ى 
آن  از  پيش  داشت،  را  ابدالى  احمدشاه 
كه رنجيت سينگ را به جنگ فراخوانده 
محمود  شاه  خود  برادر  دست  از  باشد، 
هم  بود.  متوارى شده  و  شكست خورده 
مى دانستند  بريتانيا  دولت  هم  و  رنجيت 
خيال  توانست  نخواهد  افغانى  ديگر  كه 
باشد،  داشته  در سر  را  هندوستان  گرفتن 
روس  پيشرفت  از  بريتانيا  دولت  اما 
از  مى هراسيد.  ميانه  آسياى  سوى  به 
كشور  دو  اين  از  يك  هيچ  ديگر  سوى 
آسيا  در  هم  با  روياروى  تا  نبودند  مايل 
كشور هاى  علت  همين  به  پس  بجنگند، 
ميدان  فارس  و  افغانستان  ميانه،  آسياى 
شد  كشور  دو  اين  سياسى  چوگان بازى 
بازى  اين  در  كشور  دو  هر  جاسوسان  و 
با  محمدخان  دوست  امير  بودند.  پيشگام 
اين وجود كه آدم بي سوادى بود، سياست 
آن زمان را به خوبى مى دانست و يكى از 
بازيگران مهم اين چوگان بازى به شمار 
نماينده ى  كه  هنگامى  ويژه  به  مى رفت، 
بريتانيايى ها  پذيرفت،  دربار  به  را  روس 
هشدار  روس  و  افغان  ميان  دوستى  از  را 
بازى ها  اين  از  محمد  دوست  مرام  داد. 
به دست آوردن پشاور از چنگ رنجيت 
اين آرزو،  به  براى رسيدن  بود و  سينگ 
هم پيمان شود  با روس  نداشت كه  باكى 
اين دو كشور  از  بريتانيا. هر يكى  با  يا  و 
كه در عمل او را براى گرفتن پشاور مدد 
كشور  همان  با  محمد  دوست  مى كرد، 
هنگامى  همين،  براى  مى شد.  هم پيمان 
كه »الكساندر برنس« در سفرش به سوى 
امير  نزد  ميالدى   ١٨٣٢ سال  در  بخارا، 
افغانستان به كابل آمد، امير دوست محمد 
خان به »برنس« پيشنهاد كرد كه تا بريتانيا 
هم پيمان او شود و او را در گرفتن پشاور 
از دست رنجيت كمك كند. »برنس« به 

١
براى آگاهى يافتن پيرامون وضعيت امنيتى مى توان به آمار 
طريق  از  مربوطه  نهادهاى  توسط  شده  داده  ارايه  ارقام  و 
آمار ها  اين  اين كه  از  نظر  )صرف  كرد  مراجعه  رسانه ها 
چقدر »واقعيت« را آن طورى كه بوده است نشان مى دهند(، 
اخبار  به  مى توان  هوا  و  مورد آب  در  يافتن  آگاهى  براى 
توليد،  گراف  دانستن  براى  داد،  گوش  جوى  وضعيت 
گزارشات  به  مى شود  مخدر  مواد  توليد  و  قاچاق  كشت، 
ميزان مرگ  دانستن  براى  وزارتخانه مربوط مراجعه كرد، 
يا  توبركلوز  مرض  افزايش  و  كاهش  و  كودكان  مير  و 
پوليو نيز به آسانى تمام مى شود به هزاران صفحه اطالعات 
مراجعه  شده  ارايه  دروغ  گاه  و  اغراق  از  پر  و  گيج كننده 
است  كافى  نيز  بشر  حقوق  وضعيت  ارزيابى  براى  كرد، 
و  روزنامه  چندين  اختصاصى  شده ى  اجاره  صفحات  به 
شنيدارى  و  ديدارى  رسانه هاى  متعدد  و  مكرر  برنامه هاى 
با صرف هزينه هاى گزاف  كه همچون زمين هاى »ديمى« 
حاصل مى دهند و به خورد ما داده مى شود، نظرى انداخت؛ 

وفور اطالعات و اطالعات و اطالعات! 
و  حقيقى  شخصيت  هيچ  ارگانى،  هيچ  نهادى،  هيچ  اما 
حقوقى اى مسووليت تاثير روانى صور ظاهرى شهرهاى مان 
فكر  به  هم  نيازى  هيچ  گويى  حتا  نمى گيرد.  عهده  به  را 
همچون  گاه  كه  بناهايى  و  ساختمان ها  پيرامون  كردن 
سربيرون  شهرهاى مان  خاك  دل  از  يكباره  به  سمارق 
ساختن  نويد  و  مى كنند  آرام مان  كه  همچنان  و  مى آورند 
بى بضاعت  توده هاى  حقارت  و  مى كنند  تهديد  مى دهند، 
وسعت  دارند  شهرهاى مان  بلى!  نيست.  برمى انگيزند،  را 
كه  شب  مى شوند،  پيچيده تر  مى شوند،  بزرگ  مى يابند، 
مطلق  تاريكى  از  برهوتى  ديگر  مى گذرى،  سرك ها  از 
رخ  به  را  پوكى ات  و  تنهايى  و  نمى اندازد  هراس  به  ترا 
نمى كشند، هزاران پنجره ى پرنور معلق در هوا را مى بينى 
گويا  دارد.  جريان  زندگى  گويا  شيشه هاى شان  پشت  كه 

كسانى پشت آن پنجره ها، مناسك عجيب و غريب زندگى 
به  كوچك تر  سرك ها  كم كم  و  مى كنند.  اجرا  را  افغانى 
از  درخت هايى  همچون  ساختمان ها  هرچه  مى رسند،  نظر 
بُتن و آهن باالتر مى روند، سرك ها كوچك تر مى شوند و 
رفته رفته به كوچه هاى بى نور مبدل مى شوند. ساختمان هاى 
بلند، روز آفتاب را و شب نور ماه را از مجاوران و عابران 
دريغ مى كنند، آفتاب را در كج و پيچ هاى سمنتى و آهنى 
خود پنهان مى كنند. آفتاب را و ماه را انكار مى كنند. و فقط 
اين  نيست. و فقط خورشيد و ماه نيست كه در پشت  اين 
ساختمان ها كه بسيار و بى چرا و عجيب قد مى كشند، پنهان 
مى شود. اين ساختمان ها كه نماد پيشرفت و سازندگى اند، 
و  پنهان  نيز  را  افغانى  جامعه ى  ديگر  واقعيت هاى  بى شمار 

انكار مى كنند.
اگر اين ساختمان ها را همچون يك تن واره، همچون يك 
در  را  درخت  استعاره  همان  اگر  بگيريم،  نظر  در  فيگور 
واقعيتى  كشف  به  كنيم،  فرض  خوبى  مصداق  مورد  اين 
و  بُتُنى  درخت هاى  اين  كشيدن  قد  مى رسيم.  تكان دهنده 
آهنى يادآور اين مساله است كه در اين زمين، در اينجا كه 
اين درخت ها قد كشيده اند، زمين و خاكش مناسب است و 
آب و هواى كافى نيز براى پرورش و رشد اين درخت هاى 
سمنتى وجود دارد. يعنى اين كه محيط براى رشد مناسب 
است. اما! اما لحظه اى توقف كنيم، اگر اين زمين مناسب 
و آماده است، اگر آب كافى براى رشد وجود دارد، اگر 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك همه و همه دست به دست 
هم داده اند تا چيزى رشد و نمو كند، پس چرا درخت هاى 
جهنمى  و  بى روح  و  خشك  گونه  اين  مجاور،  تكيده ى 
باقى مانده اند؟ آيا اين سخن گزاف است كه اينجا واقعيتى 

تكان دهنده پنهان شده است و انكار شده است؟ 
چه كسى مسوول افشاسازى اين واقعيت تلخ و تكان دهنده 

است؟
٢

)شخصيت ها فرضى هستند اما غيرواقعى نيستند!(

امير دوست محمد فهماند كه رنجيت از 
نمى تواند  بريتانيا  و  است  بريتانيا  دوستان 
بر آوردن آرزويش  در  را  افغانستان  امير 
سوى  از  رد  جواب  اين  كند.  كمك 
بريتانيا، امير دوست محمد را واداشت تا 

از روس ها مدد گيرد.
پيرامون جواسيس بريتانيايى و نقش آنها 
به قدر كافى  در جنگ بزرگ معلومات 
نخبه اى  جواسيس  هم  روس ها  اما  است 
براى اين كار گماشته بودند كه آن ها در 
هنر جاسوسى كم از بريتانيايى ها به شمار 
مردى  جواسيس  اين  از  يكى  نمى رفتند. 
كه  ويتكويچ   Vitkevich نام  به  بود 
در ماه اكتوبر سال ١٨٣٥ ميالدى درست 
به  بريتانيايى ها  از هجوم  پيش  چهار سال 
دوست  امير  دربار  به  را  خود  افغانستان، 
به  دوستى  پيشنهاد  و  رساند  خان  محمد 
روس  تزار  طرف  از  مرد  اين  كرد.  امير 
ماموريت  كار  اين  انجام  براى  »نيكوال« 
در  خان  محمد  دوست  امير  بود.  يافته 
اين ديدار با »ويتكويچ« ناراحتى خود را 
به مرز هاى كشورش  انگليس ها  از آمدن 
ابراز كرد و گفت كه مى خواهد به كمك 
روس ها پشاور را از رنجيت سينگ بگيرد 
روس  هم پيمان  بريتانيايى ها  برابر  در  و 
باشد. اما هنگامى كه »الكساندر برنس« از 
در  بعد،  سال  و چند  برگشت  بخارا  سفر 
دوستش  ديدن  براى  ميالدى   ١٨٣٧ سال 
امير دوست محمد خان آمد، امير دوست 
را يك  پيشنهاد دوستى  محمد خان عين 
بار ديگر با بريتانيايى ها كرد تا مگر بتواند 
از طريق آنها پشاور را به دست آورد. در 
را  كابل  روس  جاسوس  كه  مدتى  اين 
ترك كرد، تا برگشت »الكساندر برنس« 
رسيده  نتيجه  اين  به  محمد  دوست  امير 
دور  بسيار  كشورش  از  روس ها  كه  بود 
مرز  در  بريتانيا  سپاه  در حالى كه  بودند، 
علت  همين  به  و  داشت  قرار  كشورش 
بريتانيا  دولت  با  كه  مى شمرد  مناسب 
هم پيمان شود و به مرامش برسد. دوست 
دوستان  از  را  خود  كه  آن  براى  محمد 
بريتانيا نشان داده باشد، »الكساندر برنس« 
دربارش  به  روس  جاسوس  آمدن  از  را 
آگاه ساخت. اين مهربانى دوست محمد 
اگرچه نتوانست كه انگليس ها را به خود 
مجذوب و از آمدن شاه شجاع جلوگيرى 
آن  و  داشت  مثبت  نتيجه ى  يك  كند، 
»الكساندر  و  او  ميان  دوستى  برپايى 
به  بازگشت  از  پس  »برنس«  بود.  برنس« 
هندوستان  با تالشى خستگى ناپذير از امير 
دولت  به  و  كرد  پشتيبانى  محمد  دوست 
اين  دوستان  از  بايد  كه  گفت  بريتانيا 
ديگرى  برنامه ى  »مكناتن«  اما  باشد،  امير 
داشت و آن گرفتن تاج شاهى و سپردن 
آن به شاه شجاع بود. پيداست كه دولت 
داد،  »مكناتن« گوش  مشوره ى  به  بريتانيا 
و  ارشد  افسرى  »مكناتن«  كه  خاطرى  به 
بود، در حالى  ميدان سياست  باتجربه در 
كه »الكساندر برنس« تازه در اين راه گام 

برمى داشت.

شاه آقا ساكن در مجاور شهرك آريا:
ما خانواده ى 9 نفرى هستيم، خانه ى گلى داريم كه سه اتاق 
تازه داماد  برادرم  است.  بيسوه  دو  دارد. كل مساحت خانه 

است، اين زوج جوان كجا بايد بخوابند؟
جميل، ساكن در عقب سليم كاروان:

از مهاجرت برگشتيم و خانه ويران شده ى مان را با دست هاى 
خود دوباره ساختيم. دو اتاق گلى با يك تشناب، قديم ترها 
حويلى مان تمام روز آفتاب داشت و زمستان ها گرم تر بود، 
اين  اضافه ى  به  بلند،  اين ساختمان  تيره ى  اما حاال سايه ى 
كه در بعدازظهر ها آفتاب را از ما مى گيرد، باعث مى شود 
نيز كمتر داخل حويلى گشت و گذار  تا زن هاى خانه مان 
كنند، از ترس اين كه مبادا كسى از پشت پنجره هاى اين 

ساختمان آن ها را ديد بزند و...
انزرگل، ساكن خيمه ها در خوشحال خان:

من پيرم، خشك سالى همه ى دار و ندارم را در وطن گرفت. 
كابل آمديم، روزها براى پيدا كردن چند روپيه مى روم در 
بلند و روزى ام را درون آشغال هاى  اطراف ساختمان هاى 
انبار شده در زير اين ساختمان ها جستجو مى كنم، قطى هاى 
از  بتوانم  كه  روزى  و...،  خشك  نان  پالستيك ها،  پپسى، 
درون آشغال ها تكه هاى نان يا بيسكويت پيدا كنم، به خانه 

كه برگردم، اعضاى فاميلم جشن مى گيرند. 
هم  را  ديگر  صداى  ميليون ها  شايد  و  هزاران  و  صدها 
فقط  كه  صداهايى  كرد.  اضافه  ليست  اين  به  مى شود 
آن  معمارى  كه  جغرافيايى  در  آنهم  مى كنند.  شكايت 
برمبناى جنگ ساخته شده است. برمبناى زور و غصب و 

دزدى زمين و بهره كشى.
٣

كسانى ، شمارى اندك، مالك هزاران متر زمين در بهترين 
مناطق شهرها شدند، ساختمان هاى بلند ساختند، ماركت ها، 
اما  و...  شركت ها  تجارتى،  مراكز  مسكونى،  مجتمع هاى 
همان  مى كنند.  شكايت  فقط  ديگران  آن 
مالك  حتا  نسل شان  چندين  كه  ديگرانى 
جغرافيا  اين  و  خاك  اين  زمين  متر  يك 
با نگون بختى،  نبوده است. چندين نسل  هم 
نقد  پول  به  تبديل  توان شان  و  انرژى  تمام 
جيب  به  بها  اجاره  و  كرايه  نام  به  و  شده 
نسل شان،  چندين  و  است.  رفته  مالكان 
نفرين ها  و  دعاها  به  را  اعتراض شان  همه ى 
كرده  تبديل  بى اثر  و  تهى  واگويه هاى  و 
به  كسانى  ماجرا،  طرف  اين  در  اما  است. 
وسيله ى  به  و  روشن  روز  در  برق،  سرعت 
و...  فريب   ، پول  قانون، شرع، عرف، زور، 
كردند  غصب  را  زمين  مربع  متر  هزاران   ،
به  و  نپرسيد.  آنها  از  نهادى  و  قانون  هيچ  و 
زودى حكومت مالكان و اربابان را تشكيل 
داده و همچون زنجيره اى متصل به هم، از همديگر حمايت 
مى كنند. و حاال دير شده است براى بازپس گيرى زمين ها، 
و اين زمين، اين خاك، ديگر به فى صدى اندكى از آدم ها 
تعلق دارد. بقيه بايد چندين نسل  شان براى به دست آوردن 

مساحت اندكى ازاين خاك، تلف شود.
4

افزوده  بى چرا  بلند  ساختمان هاى  اين  شمار  به  زودى  به 
آباد  جالل  و  مزار  در  هرات،  در  كابل،  در  شد.  خواهد 
و... اما اينجا در كابل از ديرباز پادزهرى صورى براى اين 
شكلى  تقابل  نوعى  است.  آمده  به وجود  تهديد  معمارى 
با  تهديد«  »معمارى  ساختمان ها،  اين  عمودى  رشد  ميل  با 
مى زند  فرياد  و  شكافته  را  آسمان  سينه ى  غرور  و  نخوت 
كه من بلندترين و زيباترينم! اما در آن طرف شهر اتفاقى 
بدقواره،  گلى  خانه هاى  همان  است.  داده  رخ  سوريال 
همچون موجوداتى زنده، گويى از زمين هاى مرتفع پست، 
و  خزيده  باال  اعتراض آميز  جمعى  اقدام  يك  در  كم كم 
همچون خرچنگ هاى خاكى، خود را به تپه ها و كوه هاى 
چسبيده اند.  را  آن  چنگال هاى شان  با  و  رسانده  اطراف 
كوه  به  چسبيده  خانه هاى  اين  كم نور  و  پوك  پنجره هاى 
و  مى زند  برق  شب ها  زنده،  موجودى  چشم هاى  همچون 
ساختمان هاى بلند را با تمسخرى عارفانه مى نگرند. هزاران 
چشم براق، خرد وخمير شدن آن نخوت كذايى »معمارى 
تپه ها  و  كوه ها  برفراز  آنجا  مى گيرند.  جشن  را  تهديد« 
غرور  تماشاى  اما  است.  ناممكن  نيست،  سخت  زندگى 
باال،  آن  از  تهديد«  »معمارى  شده ى  له  و  شكست خورده 
ممكن  را  ناممكن  و  مى سازد.  تحمل پذير  را  دشوارى  هر 
ساختمان  بلندترين  بام  پشت  كوه نشين ها،  براى  مى كند. 
به  هم  موال شان  و  آب  چاه  قسمت  فروترين  حتا  شهر، 

حساب نميايد. 
واين جنگى پنهان است كه هيچ نهادى مسووليت آن را به 
عارفانه  فقرى  و  تهديد«  »معمارى  جنگ  نمى گيرد.  عهده 

و سوريال!

معمارى تهدیددر چنبره ى بازى بزرگ
مسعودحسنزاده

بشيرسخاورز
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مانند  و  بود  خوانده  باربار  را  »كانلى«  يادداشت های  اين  »مكناتن« 
پيشرفت  عليه  سدی  چون  را  افغانستان  كه  داشت  باور  »كانلى« 
روس استفاده كند، اما در برگزيدن فرمانروای افغانستان با او توافق 
نداشت. او باور داشت كه اگر پادشاهى در افغانستان بر تمام مردم 
آن كشور فرمانروايى كند و توسط بريتانيا در اين راه مدد يابد، بايد 
يكى از دست نشاندگان دولت بريتانيا باشد كه هيچ گاهى كمك بريتانيا 

را فراموش نكند. 
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تعداد كشته شدگان ناآرامى های ليبيا به بيش از ۱۰۰ نفر رسيد

مقاله واشنگتن تايمز درباره تحوالت منطقه

مصر، ایران 1979 نیست 
____________________________ مايکل لوينسون ____________________________

نتانياهو: 
عبور كشتى های ايرانى از كانال سويز تحولى وخيم است  دارد  ادامه  کماکان  ليبيا  شهر  چند  در  ناآرامی ها 

مانع  کشور،  اين  به  خبرنگاران  سفر  ممنوعيت  اما 
اين  جزييات  و  شده  مورد  اين  در  خبررسانی  از 

ناآرامی ها هنوز مشخص نيست.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که شهر بنغازی 

و بيضا از کنترول دولت خارج شده است.
به  دولت  می گويند  قذافی  معمر  دولت  مخالفان 
شدت در تالش برای سرکوب تظاهرات مخالفان 
است تا مانع از رسيدن موج ناآرامی ها به طرابلس، 
آقای  پايگاه  بزرگ ترين  شهر،  اين  شود.  پايتخت 
قذافی است که طی چهل و دو سال گذشته، قدرت 

را در اين کشور در دست داشته است.
از  ليبيا  مسلمان  روحانی  پنجاه  می گويد  رويترز  خبرگزاری 
اين  دهند.  پايان  به خشونت ها  تا  اند  خواسته  امنيتی  نيروهای 
و  برادران  آنچه کشتار  به  تا سريعا  ارتش خواسته اند  از  افراد 

خواهرانشان خوانده اند، پايان دهند.
گذشته،  روزهای  طی  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
نيروهای دولتی در برابر معترضان خشونت های شديدی نشان 

داده اند.
در  نفر  چهار  و  صد  حداقل  می گويد  بشر  حقوق  ديدبان 

خشونت های چند روز گذشته کشته شده اند.
بيست  شامل  آمار،  اين  می گويد  بشری  حقوق  سازمان  اين 

نفری است که روز شنبه در بنغازی کشته شده اند.
برابر  از  عزاداران  کاروان  عبور  هنگام  ليبيا  امنيتی  نيروهای 
و  مسلسل  از  بنغازی،  در  نيروها  اين  به  متعلق  ساختمان  يک 
اين  استفاده کردند. در  با کاليبر بزرگ عليه آنها  سالح هايی 

حمله چند کودک هم کشته شدند.
بنغازی در هزار کيلومتری طرابلس قرار دارد و شاهد بزرگ 

ترين تظاهرات ضد حکومت قذافی بوده است.
برای  را  نفر  پنجاه  و  است صد  بی بی سی گفته  به  داکتر  يک 
درمان به شفاخانه منتقل کردند. او افزود تا کنون بيست و دو 

نفر کشته شده اند و بسياری در شرايط وخيمی به سر می برند.
شاهدان می گويند تک تيراندازان ارتش ليبيا از پشت بام ها به 

سوی عزاداران شليک می کردند.
اين افراد می خواستند در مراسم عزاداری يکی از کشته شدگان 
ناآرامی های چند روز اخير شرکت کنند. طی روزهای اخير 
ده ها نفر به دست نيروهای امنيتی حکومت ليبيا کشته شده اند.

به  حادثه  اين  مجروحان  که  می داد  نشان  تلويزيونی  تصاوير 
شفاخانه منتقل می شدند.

منابع طبی گفته اند تا کنون صدها نفر در ليبيا زخمی شده اند و 
انتظار می رود آمار تلفات افزايش يابد.

حسنی  سرنگونی  سبب  که  ريشه داری  اعتراضات  حاشيه  در 
مبارک مرد قدرتمند مصر شد، شماری از نظريه پردازان هشدار 
دادند که تحوالت سياسی فعلی می تواند از وضعيت انتقالی به 
وقايعی نظير انقالب سال 1979 ايران منتهی شود. چنين پيامدی 
مصر،  در  فعلی  وضعيت  متاسفانه  باشد.  روياپردازانه  می تواند 
به جنگ داخلی و خونين 11  يادآور وقايعی است که  بيشتر 
ساله در الجزاير منجر شد و از سال 1991 تا 2002 ادامه يافت. 
عليه  بر  الجزاير  سراسر  در  عظيمی  تظاهرات   ،1988 سال  در 
ان(  ال-  )اف-  آزادی  ملی  جبهه  حاکميت  و  استبداد  فساد، 
بر  الجزاير  استقالل  زمان  از  افتاد؛ حزب سکوالری که  راه  به 
اين کشور حکومت می کرد. اعتراضات مصر نيز نظير تحوالت 
الجزاير، مملو از خيل عظيم دانشجويان آرمانگرا و مردمی بود 
دولت  ظاهرا  و  بودند  آمده  تنگ  به  فزاينده  بيکاری  از  که 
در  البته  بود.  مانده  غافل  آنها  اقتصادی  نيازهای  به  توجه  از 
تحوالت مصر نيز جلوه های اسالمی قابل توجهی وجود دارد.  
رييس جمهور الجزاير ابتدا نظاميان را به جان معترضان انداخت 
ناتوانی در  اما در پی  بار آورد،  به  تلفات چندين صدنفری  و 
تاسيس احزاب  به  بين المللی،  اعتراضات و در زير فشار  مهار 
مخالف و برنامه ريزی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه 
به  بالفاصله  )اف آی اس(  ملی  نجات  جبهه  داد.  تن  پارلمانی 
به عمده ترين حزب مخالف  پيروز سربرآورد و  عنوان حزب 
ملی  نجات  افراط گرايی جبهه  ابعاد  تعيين   تبديل شد.  کشور 
عباس  بود.  مشکلی  کار  اخوان المسلمين  نظير  )اف آی اس( 
بنيانگذاران اف آی اس از دموکراسی تا جايی  مدنی، يکی از 
نگيرد. در  قرار  برابر شريعت اسالمی  حمايت می کرد که در 

جبهه  اين  بنيانگذاران  از  ديگر  يکی  بالحاج،  علی  عين حال، 
اصوال مخالف دموکراسی بود.  

 ،1991 سال  در  نداد.  راه  خود  به  ترديدی  الجزاير  ارتش 
الجزاير  آزاد  انتخابات  از  دوره  اولين  برنده  گروه  اين  وقتی 
بيم آنکه اسالمگراهای جبهه  از  الجزاير  نظامی  نيروهای  شد، 
به  دست  دهند،  تشکيل  دينی  حکومتی  سرانجام  ملی  نجات 
کودتا زدند و با ابطال انتخابات، رهبران اين گروه را دستگير 
کردند.  بسياری از طرفداران جبهه نجات ملی نيز با تشکيل و يا 
پيوستن به گروه های اسالمگرای تندرو، مقابله به مثل کردند و 
آتش يک جنگ داخلی را شعله ور کردند که در نهايت جان 

150,000 تا 200,000 نفر را گرفت. 
کسب  آستانه  در  مشابه،  روشی  با  امروز  نيز  اخوان المسلمين 
ماهيت  خصوص  در  ضدو نقيضی  پيام های  و  است  قدرت 
توافقی که در  پانزده گانه  از يک سو، اصول  خود می فرستد. 
بيان،  آزادی  از  شده،  داده  قرار  اخوان المسلمين  سايت  وب 
سوی  از  می کند.  حمايت  تجمعات  برقراری  و  مطبوعات 
از  ديگر، پيش نويس اساسنامه اخوان المسلمين در سال 2007 
منع زنان و مسيحيان مصری در کسب مقام رياست جمهوری 
مصر حکايت دارد. در اين پيش نويس همچنين از تشکيل يک 
مجمع از روحانيون سخن گفته شده که مسوول تطابق تمامی 
قوانين و تصميم های دولت با شريعت اسالمی است. عالوه بر 
آن، محمد بداعی رهبر اخوان المسلمين می گويد »پيشرفت ها 
و تغييراتی که ملت مسلمان در پی آن است، تنها از راه جهاد 
حصول  قابل  جهادگراها  از  نسلی  آمدن  بار  و  فداکاری  و 
که  دارند  عالقه  همانقدر  مرگ  به  جهادگرايانی که  است؛ 

دشمنانشان به زندگی عالقه دارند.«
که  داشت  آن  بر  را  مصر  ارتش  نقيض  و  ضد  پيام های  اين 
سازمان  و  بزرگترين  اخوان المسلمين،  به  نسبت  خصوصا 
الجزايری ها  رويکرد  با  مصر،  در  مخالف  حزب  يافته ترين 
نگاه کند. بيانيه 12 فوريه اخوان المسلمين مبنی بر عدم تمايل 
به شرکت در انتخابات رياست جمهوری و يا کسب اکثريت 
مجلس، ممکن است عاليمی از ترس اين گروه از سرکوب 

توسط نظاميان باشد. 
ممکن  نکند،  عمل  هايش  وعده  به  اخوان المسلمين  اگر  اما 
است زمينه را برای خشونت های اسالمی فراهم کند. همانطور 
اسالمی  نظامی  شبه  گروه های  بوده ايم،  شاهد  الجزاير  در  که 
وجود دارند که مصری های خسته از دخالت نظاميان در امور 

انتخاباتی، می توانند به آنها ملحق شوند. 
به  اخوان المسلمين  به  مصر  ارتش  است  واضح  که  درحالی 
چشم يک گروه مخوف نگاه می کند، اما معلوم نيست ارتشی 
که حاضر به سرکوب راهپيمايی های ضد رژيم در ماه گذشته 
داخلی  جنگ  يک  در  شدن  پيروز  و  نبرد  جرات  آيا  نشده، 
خير.  يا  داشت  خواهد  را  اخوان المسلمين  حاميان  برابر  در 
بشر  از حقوق  تخطی  دامنه  ماهيتش،  دليل  به  اخوان المسلمين 
را بسيار بيشتر از موارد نقض حقوق بشر توسط رژيم مبارک 
گسترش خواهد داد. اگر اين اتفاق بيافتد، امريکا نيز بايد خود 
داخلی  نظير جنگ  داخلی  وقوع يک جنگ  امکان  آماده  را 

الجزاير اما در حاشيه رود نيل کند. 
منبع: واشنگتن تايمز

شبکه  گزارش  بين المللی  خبرگزاری های  حالی که  در 
سويز  آبراه  از  ايرانی  کشتی  دو  عبور  مورد  در  »العالم« 
که  است  گفته  اسراييل  وزير  نخست  نکرده اند،  تاييد  را 
تحول  »يک  منطقه،  آب های  از  ايرانی  کشتی های  عبور 
نظامی«  بودجه  افزايش  »لزوم  بر  وخيم است«، و بالفاصله 

کشورش تاکيد کرده است.
دولت  هيات  هفتگی  نشست  يکشنبه  روز  نتانياهو  بنيامين 
ايرانی  تلويزيونی  شبکه  گزارش  به  واکنش  با  را  خود 
»العالم« آغاز کرد و گفت »اسراييل برنامه عبور کشتی های 
جنگی ايران را از آبراه سويز به سوی سوريه، اقدامی وخيم 

تلقی می کند.«
برای  تهران  »تالش  از  سخن  که  کرد  اضافه  نتانياهو  آقای 

گسترش رخنه خود در منطقه است.«
به  ايران،  نظامی  تحرک  »اين  اسراييل،  وزير  نخست  گفته  به 
قرار  ثباتی  بی  منطقه  اسراييل در چه  نشان می دهد که  خوبی 

دارد.«
ديگر  تحوالت  ساير  »همانند  گفت:  اسراييل  وزير  نخست 
منطقه، عبور کشتی های ايرانی ثابت می کند که نيازهای امنيتی 
اسراييل افزايش می يابد و همزمان با نيازهای بيشتر، بايد بودجه 

نظامی کشور هم تقويت شود.«
برای صلح در  امنيت،  »مولفه  استدالل کرد که  نتانياهو  آقای 
منطقه، کامال حياتی است و برای اثبات اين توانايی، اسراييل 

بايد اقتصاد شکوفا و ثبات بيشتر داشته باشد.«

نخست وزير اسراييل گفت هرچند که دولت وی می خواهد 
شامل  امر  اين  اما  بکاهد  دولتی  ادارات  از  برخی  بودجه  از 

برنامه های امنيتی و نظامی نخواهد شد.
»العالم«،  اسراييل،  دولت  هيات  نشست  آغاز  از  پيش  اندکی 
شبکه خبری تلويزيونی عرب زبان ايران، گزارش داده بود که 
دو کشتی جنگی ايرانی؛ »الوند« و »خارک« بامداد يکشنبه از 

آبراه سويزعبور کرده اند.
اما مسووالن نهاد مصری مديريت آبراه سويز اعالم کردند که 
دو کشتی ايرانی هنوز از اين منطقه عبور نکرده اند. اين مقامات 
مصری در تازه ترين اظهارات شان، سخنان شنبه خود را تکرار 
بامداد  ايرانی  کشتی  دو  است  قرار  آن،  اساس  بر  که  کردند 

دوشنبه از کانال سويز عبور کنند.
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ادامه تجمعات پراکنده در تهران، 
اصفهان و شیراز

  

 
در  تجمعاتی  گرفتن  شکل  از  حاکی  تهران  از  گزارش ها 
در  نیز  ضدشورش  نیروهای  و  است  شهر  این  نقاط  برخی 

برخی مناطق مرکزی این شهر مستقر شده اند.
اصفهان،  شهرهای  در  تجمعاتی  برگزاری  از  گزارش ها 

شیراز، مریوان و مهاباد حکایت دارد.
مخالفان  از  کروبی  مهدی  دیدگاه های  که  نیوز  سحام 
از قول شاهدان عینی نوشته  ایران را منتشر می کند،  دولت 
تهران تجمعاتی آغاز شده است و  مناطق  از  برخی  که در 
نیروهای ضدشورش و موتورسواران نیز در برخی میادین و 

خیابان های شهر حضور چشمگیری دارند.
و  عصر  ولی   - انقالب  محورهای  در  گزارش،  بنابراین 
میدان هفت تیر و خیابان سهروردی تجمع هایی شکل گرفته 
شده  بسته  شورش  ضد  گارد  سوی  از  عصر  ولی  میدان  و 

است.
پولیس  و  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  عینی  شاهد  یک 
اجازه ورود مردم به میدان ولی عصر را نمی دهند و آنها را 

از منطقه دور می کنند.
گزارش هایی از تجمع در نزدیکی جام جم منتشر شده است 

که تلویزیون دولتی ایران در آنجا قرار دارد.
داده  گزارش  موسوی  میرحسین  به  نزدیک  کلمه  سایت   
با سکوت همراه  نقاط  که تجمعات شکل گرفته در اغلب 
است و »گاهی نیز مردم تجمع کننده شعار اهلل اکبر، مرگ بر 

دیکتاتور و یا حسین، میرحسین سر داده اند.«
حضور  شخصی ها  »لباس  که  می گوید  عینی  شاهد  یک 
حیدر  حیدر  شعار  و  دارند  ونک  میدان  در  گسترده ای 
می دهند.« سایت کلمه هم از »حضور پر شمار نیروهای ضد 
شورش، امنیتی، انتظامی، لباس شخصی و بسیج« خبر داده 
است و نوشته که فضای شهر فضای امنیتی شده به گونه ای 

که »امکان تحرک تجمع کنندگان« کم شده است.
در پی شرکت ده ها هزار نفر در تظاهرات اعتراضی روز ۲۵ 
دلو در شهرهای مختلف، که به دعوت میرحسین موسوی و 
مهدی کروبی صورت گرفت، »شورای هماهنگی راه سبز 
امید«، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 
سراسری  مراسم  برگزاری  خواستار  فراخوانی  صدور  با 
»بزرگداشت« کشته شدگان روز ۲۵ دلو، در روز اول اسفند 
در  تا  شده  خواسته  مردم  از  فراخوان،  این  در  است.  شده 
هفتمین روز کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری، روز 
میدان های  و  خیابان ها  در  ظهر،  از  بعد   ۳ ساعت  یک شنبه 

اصلی تهران و ولسوالی های سراسر کشور تجمع کنند.
مردم  با  همبستگی  »ابراز  برای  که  دلو،   ۲۵ تظاهرات  در 
مصر و تونس« انجام شد، مخالفان دولت ایران به سر دادن 
شعار علیه آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران پرداختند. در جریان 
نفر  ده ها  معترضان،  با  امنیتی  نیروهای  خشونت آمیز  مقابله 

زخمی و دو نفر کشته شدند.
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آخرین مهلت ثبت نام دوره های ماستری دانشگاه آزاد اسالمی کابل 8

این دانشگاه برای دوره های ماستری حقوق، علوم سیاسی، مدیریت،  جامعه شناسی، اقتصاد، برنامه ریزی شهری و روستایی 
ثبت نام می کند. 

شرایط: 
ـ داشتن مدرک لیسانس مورد تایید وزارت تحصیالت  عالی 

ـ پذیرش در کنکور و مصاحبه 
زمان ثبت نام: تا ۵ حوت 1۳89،  همه روزه از ساعت 8 تا 16 

برگزاری کنکور: 1۳ حوت 1۳89 
شروع کالس ها: ۲۵ حوت 1۳89 

برای ثبت نام با در دست داشتن فتوکپی مدرک تحصیلی + یک قطعه عکس + فتوکپی تذکره،  به 
دانشگاه مراجعه نمایید. 

نشانی: کابل، سرک عمومی کارته 4، کوچه دوم، تلفن: 0797677689

مخالفان دولت بحرین برای مذاکره با حکومت شرایط گذاشتند
بحرین  در  دولتی  ضد  معترضان  و  مخالف  گروه های 
این  مقامات  با  گفتگویی  نوع  هر  ازانجام  قبل  می گویند 

کشور، باید خواسته های آنها برآورده شود.
معترضان خواستار استعفای دولت، تحقیق درباره معترضانی 

که کشته شده اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی هستند.
امنیتی  نیروهای  بین  اخیر  درگیری های  براساس گزارش ها، 
و معترضان در بحرین به کشته شدن 6 نفر و مجروح شدن 

شماری منجر شد.
پس از خروج نیروهای امنیتی از میدان لولو در منامه، پایتخت 
این کشور هزاران معترض بحرینی بار دیگر این میدان را به 

اشغال خود در آورده اند.

این  را در  معترض شب یکشنبه  به گفته خبرنگاران، صدها 
میدان گذراندند.

نیروهای امنیتی پنجشنبه ) ۲8 دلو( یکی از مراکز معترضان 
را در این میدان به تصرف خود در آوردند که این اقدام به 
کشته شدن 4 نفر منجر شد. اما روز شنبه با خروج نیروهای 
امنیتی از این میدان، معترضان بار دیگر در این محل مستقر 

شدند.
کل  فرمانده  معاون  که  بحرین  ولیعهد  سلمان،  شاهزاده 
آغاز  را  دولت  مخالفان  با  مذاکرات  است،  مسلح  نیروهای 
کرده است. او می گوید نمی خواهد وضعیت وخیم تر شود.

و  سربازان  نشینی  عقب  دستور  شنبه  روز  بحرین،  ولیعهد 

را  کشور  این  پایتخت  منامه،  جاده های  از  ارتش  موترهای 
صادر کرد.

او همچنین از مردم خواست که جاده ها را ترک کنند.
در  مخالف  شیعه  حزب  ترین  مهم  وفاق،  حزب  پیشتر، 
حل  برای  گفتگو  برای  کشور  این  دولت  پیشنهاد  بحرین، 

بحران سیاسی را رد کرده بود.
که  بود  گفته  الوفاق  رهبران  از  ابراهیم،  خلیل  عبدالجلیل 
دولت بحرین باید استعفا دهد و ارتش نیز به حضور خود در 
کوچه و جاده ها پایان دهد تا این گروه پیشنهاد دولت برای 

مذاکره را بپذیرد.

پاکستان: 
امنیت در جنوب آسیا 
برای جهان مهم است

 

سمت  به  پاکستان  اگر  داشت  اظهار  واشنگتن  که  آن  از  بعد 
ثباتی  بی  و  نا آرامی  به  است  ممکن  نکند  حرکت  اصالحات 
جدی رو به رو شود؛ حکومت پاکستان روز یک شنبه گفت که 
امنیت در منطقه جنوب آسیا تنها برای پاکستان نه، بلکه برای تمام 

جهان مهم می باشد.
اظهار  گذشته  جمعه  روز  کلنتن  هیالری  امریکا  خارجه  وزیر 
به روست که  رو  بزرگ  ثباتی  بی  چنان  به  پاکستان  که  داشت 

می تواند به تالش های امریکا در افغانستان هم تهدید بار آورد.
وزیر خارجه امریکا در حالی در این باره صحبت کرد که یک 
کارمند سفارت امریکا در پاکستان به اتهام قتل دو پاکستانی در 
به  را  پاکستان  و  امریکا  روابط  عمل  این  که  الهور حبس شده 

تشنج رو به رو ساخته است.
وزارت خارجه ی پاکستان در اعالمیه اخیر خود در مورد بیانات 
وزیر خارجه امریکا گفته است، ایجاد صلح و ثبات و پیشرفت در 
جنوب آسیا تنها برای پاکستان مهم نیست، بلکه عواقب و نتایج 

آن برای تمام جهان مهم می باشد.
وزارت خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که از تالش های 
اسالم آباد برای همکاری با کشورهای همسایه خود افغانستان و 

هندوستان در ساحه ترقی و امنیت، پشتیبانی کند.
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