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چه کسی وارونه می بيند 
ربانی یا رسانه ها؟

 حامد 
برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح، 
نهادهای  با  مشترک  نشستی  در  گذشته  روز 
شده  ایجاد  تشویش های  است  گفته  مدنی 
وارونه  از  ناشی  طالبان  دوباره  بازگشت  از 
رسانه ها  از  برخی  توسط  قضایا  جلوه دادن 
خود  صحبت های  در  ربانی  آقای  می باشد. 
مثبتی  از طالبان چهره ی  تا  تالش کرده است 
ارایه نماید. وی به صراحت گفت که طالبان 
دیگر در فکر امارت اسالمی و یا اداره کشور 
در  گفته ها  این  نمی باشند.  گذشته  شیوه  به 
طرفدار  چهره های  قبلی  صحبت های  ادامه ی 
فاروق  این  از  قبل  می گیرد.  صورت  طالبان 
برای  طالبان  که  بود  گفته  لندن  در  وردک 
نخواهند  خلق  مشکل  دخترانه  مکتب های 
کرد. اما آقای فاروق وردک به خوبی می داند 
آنها  در  هم اکنون  که  ولسوالی   70 در  که 
خطر حضور طالبان وجود دارد، هیچ مکتب 
آقای  گفته های  نمی باشد.  باز  دخترانه ای 
ربانی درست زمانی صورت می گیرد که دفتر 
ملل در یک گزارش، 75  نمایندگی سازمان 
نسبت  طالبان  به  را  ملکی  افراد  قتل  درصد 
گذشته  دوهفته  در  این  از  گذشته  می دهد. 
از  که  طالبان  زنجیره ای  حمله های  دراثر 
صورت  کابل  و  کندز  ننگرهار،  تا  خوست 
گرفت،  ده ها تن به کام مرگ فرستاده شدند. 
به نظر می رسد که آقای ربانی پس ازآن که به 
چوکی ریاست شورای عالی صلح دست یافته 
است همه چیز را وارونه می بیند. جالب این جا 
است که رهبری شورای عالی صلح تا اکنون 
نه  و  را مالقات کرده است  نه رهبران طالبان 
همه  این  با  است.  نموده  پیدا  را  آنان  آدرس 
طالبان  از کجا می داند که گروه  ربانی  آقای 

تغییر کرده اند! 
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وزیر داخله:

انگيزه دفاع را نداریم
 وزير داخله كشور گفت در ديدارهايی كه با مقام هاي 
امريكايي داشته اند از آن ها خواسته اند تا براي تامين 
نيروهاي  شدن  بيرون  از  پيش  افغانستان  امنيت 
در  هوايي  و  زميني  سنگين  افزارهاي  جنگ  خارجي، 

اختيار نيروهاي امنيتي افغانستان قرار دهند.
بيان  امريكا  دفاع  وزير  به  او  شخص  گفت  محمدي 
درحال  افغانستان  امنيتي  نيروهاي  كه  است  داشته 
در  هوايي  و  زميني  نيروهاي  همكاري  بدون  حاضر 

عمليات هاي نظامي نمي تواند دستاورد داشته باشند.

داكتر سيماسمر، رييس 
كميسيون مستقل حقوق 
در  افغانستان  بشر 
كه  گفت  كنفرانس  اين 
ادامه جنگ و ناامنی تنها 
تلفات  افزايش  باعث 
نمی شود،  غيرنظاميان 
مردم  آزادی های  بلكه 
می سازد  محدود  را 
مردم  دسترسی  از  و 
اساسی شان  حقوق  به 

جلوگيری می كند.

صدیقه! دیدی 
فراموشت کرده ایم!  

است.  رفته  ياد  از  نا خواسته  يا  خواسته  صديقه 
وحشتناک  خواب  يک  مثل  كشتن صديقه، درست 
بود، می گفتند اين حادثه ی غير انسانی، از ياد كسی 
رفته  ذهن ها  از  ديگر  وی  كشتن  ولی  نمی رود، 
است. به ويژه از ذهن كسانی كه داد از حمايت از 
حقوق زنان می زنند و امروز، دست به دامن طالبان 

انداخته اند كه بيا با ما، حكومت مال تو! 

عناوین 
مطالب امروز:

با قاتالن مردم 
می شود مصالحه کرد؟

درصد   75 شدن  داده  نسبت 
غير  كشتار  مسووليت  از 
نشان  طالبان  به  نظاميان 
می دهد كه در مفكوره سياسی 
طالبان از نظر مسووليت پذيری 
به  تغييری  مردم  برابر  در 
همان گونه  است.  نيامده  ميان 
دوره  در  طالبان  گروه  كه 
نقش  خويش،  حاكميت 
در  را  غيرمسوول  حاكمان 
می كردند،  بازی  مردم  برابر 
اكنون نيز نقش يک تشكيالت 
را  مردم  برابر  در  غيرمسوول 

بازی می كنند.
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طالبان عامل قتل 75 درصد 
غیرنظامیان

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز در 

زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در بخش 

های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ طبیعت زیبای کشور را به 

تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

دانشجو می پذيرد
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8صبح، كابل: هياتي که از نمايندگان 
محكمه ي  لغو  براي  که  مجلس 
پارلماني  انتخابات  حقوقي  اختصاصي 
دادگاه   رييس  جمهورو  رييس  با 
بي نتيجه  داشته اند،  ديدار  کشور  عالي 

بازگشته اند.
شرکت  از  يكي  محقق،  محمد 
روز  مجلس  اعزامي  هيات  کننده گان 
گذشته در نشست عمومي اين مجلس 
بر  کرزی  جمهور  رييس  که  گفت 
لغو  آماده ي  دادگاه عالي  تقاضاي  بنياد 

دادگاه ي اختصاصي نيست.
وي گفت رييس جمهور به آن ها گفته 
است که رييس دادگاه  عالي گفته است 
است،  مستقل  قضا  که  آن جايي  از 
رييس جمهور نبايد در کارآن مداخله 

کند.
محقق گفت در نشست غير رسمي که 

فعاليت  درباره  امريكا  کانگرس 
خصوصی  امنيتی  شرکت های 
کرده،  نگرانی  ابراز  درافغانستان 
شده  ديده  مواردی  در  که  می گويد 
مردم  حمايت  اين شرکت ها  که  است 
کشور  در  خارجی  نيروهای  از  را 

متضرر ساخته اند.
اين  در  امريكا  کانگرس  تازه  گزارش 
کارکنان  شمار  که  می نگارد  مورد 
امنيتی  شرکت های  مستخدمين  و 
سال  سه  ظرف  درافغانستان  قراردادی 

گذشته سه برابر افزايش يافته است.
امنيت  مسوول  بيشتر  شرکت ها  اين 
امريكا  نيروهای  اکماالتی  کاروان های 
و ديگر ادارات امريكايی در افغانستان 

می باشند.
پولی  از  می افزايد  کانگرس  گزارش 
که امريكا برای اين شرکت ها می دهد، 
استفاده می کنند؛  از آن  نيز  حتا طالبان 
به اين معنا که برخی از اين شرکت ها 
کاروان های  مصوون  عبور  برای 

ارزگان  واليت  محلی  مقام های 
اين  مكاتب  از  شماری  که  می گويند 
اختالفات  و  منازعات  دليل  به  واليت 

شخصی مسدود شده اند.
به نقل از آژانس خبری پژواک، محمد 
به  ارزگان  واليت  والی  عمرشيرزاد 
ارزگان  ولسوالی  باشندگان  درخواست 
باز شدن مكاتب گفت که  خاص برای 
اين  در  مكاتب  از  شماری  سال گذشته 
ولسوالی به آتش کشيده شدند که عامل 
به آتش کشانيدن مكاتب مخالفان مسلح 

دولت نبودند.

ناتو  نيروهای  هوايی  حمالت  اثر  در 
دوازده  بغالن،  واليت  در  مستقر 
کشته  جنداهلل  تروريستی  گروه  عضو 

شده اند.
در  شنبه  چهار  شب  حمالت  اين 
انجام  بغالن  واليت  بورکه  ولسوالی 

شده است.
بورکه  ولسوال  محمد  سنگی  حاجی 
اين  در  است،  گفته  آزادی  راديو  به 
در  نيمه شب چهار شنبه  عمليات که 
شد  انجام  ولسوالی  اين  فلول  دره 
دولت  مسلح  مخالفين  از  تن  دوازده 

با رييس دادگاه  عالي برخي از اعضاي 
فيصله هاي  بر  نيز  وي  داشته اند  هيات 
دادگاه ي اختصاصي در مورد انتخابات 

پارلماني تاکيد داشته است.

برای طالبان  امن  نا  مناطق  از  اکماالتی 
و مخالفين پول می پردازند.

می افزايد  امريكا  کانگرس  گزارش 
کارکنان  و  مستخدمين  شمار  که 
اردو  برای  که  خصوصی  شرکت های 
و موسسات امريكايی در افغانستان کار 

می کنند به 19 هزار نفرمی رسد.
کاروان های  امنيت  شرکت ها  اين 
خارجی،  نيروهای  اکماالتی 
سفارت خانه ها، موسسات غير دولتی و 

حتا رسانه ها را نيز تامين می کنند.
حامد کرزی رييس جمهور کشور در 
برای  را  وسيعی  تالش های  واخر  اين 
منحل ساختن اين شرکت ها آغازکرد.

روز  مناسبت  به  که  درسخنانی  وی 
موضوع  اين  به  کرد،  ايراد  زن  جهانی 
اشاره کرده گفت: »شرکت های امنيتی 
خصوصی، تيم های بازسازی واليتی و 
مليشه هايی که اين ها ساخته اند و به طور 
افغانستان  دولت  تشكيالت  با  موازی 
که  می خواهيم  ما  می کنند،  فعاليت 

سبب  به  کار  »اين  گفت:  وی 
در  منازعات  و  شخصی  خصومت های 
منطقه رخ مي دهد، اين جا مردم دشمن  

جان خود هستند.«
با آغاز سال جديد  والی تعهد نمود که 
اکثريت  تا  نمود  تالش خواهد  تعليمی، 

کشته و دو تن آنها ناپديد شده اند.
گروه  به  مربوط  را  افراد  اين  وی 
جنداهلل که بار نخست از آنها نام برده 
می شود خواند و گفت: »در حمله که 
قوای  سوی  از  فلول  دره  در  امشب 
هوايی ناتو صورت گرفت 12 تن از 
مخالفين مسلح دولت مربوط به گروه 

جنداهلل کشته شده اند.«
است،  گروهی  چه  جنداهلل  اينكه  اما 
بورکه  ولسوال  محمد  سنگی  حاجی 
مردم  از  که  آنچه  بر  بنا  می گويد، 
از  گروه  دو  ولسوالی  اين  در  شنيده 

وزير دفاع امريكا در پايان ديدار دو روزه از 
افغانستان، راهبرد اياالت متحده در کشور 
را موثر خواند. رابرت گيتس در اظهارات 
افغانستان را  امنيتی در  خود پيشرفت های 

دلگرم کننده توصيف کرده است.
داشت  اظهار  همچنين  امريكا  دفاع  وزير 

هر چند نمايندگان مجلس براي سومين 
لغو دادگاه  بار در مصوبه هاي خواهان 
به گفته هيات  اختصاصي شده اند ولي 
براي  عالقه ي  جمهور  رييس  اعزامي، 

لغو اين دادگاه ندارد.
پيش از اين کميسيون مستقل انتخابات 
قانوني  روند  پايان يافتن  از  بارها 
خبر  انتخابات  قانون  بنياد  بر  انتخابات 
مشكل  بود  کرده  وتاکيد  بود  داده 
و  پارلمان  حكومت،  ميان  کنوني 

دادگاه عالي است.
وزارت  شمول  به  است  درحالي  اين   
انتخاباتي،  نهاد هاي  افغانستان،  داخله 
ديگر  شمار  و  بشر  حقوق  کميسيون 
از  يوناما  و  بين المللي  ناظر  نهاد هاي  از 
شرکت در شمارش مجدد صندوق هاي 
دادگاه   هيات هاي  توسط  راي دهي 

اختصاصي خوداري کرده اند.

هر  به  مردم  روزمره  زندگی  از  اين ها 
شوند.  ساخته  دور  باشد  که  وسيله ای 
اين ها مانع انكشاف حكومت افغانستان 
يک  خواهان  آنها  اگر  می شوند. 
هستند،  افغانستان  در  قوی  حكومت 

بايد اين موانع را دورکنند.«
ماه  که  امريكا  کانگرس  گزارش 
می نويسد:  است،  شده  ترتيب  گذشته 
امنيتی  شرکت های  مستخدمين  شمار 
افغانستان  قراردادی در حال حاضر در 
سال  در  قراردادی ها  همچو  شمار  از 

2009 در عراق بيشتر می باشد.
درصد   95 که  می افزايد  گزارش 
يک  افغان،  شرکت ها  اين  کارکنان 
از  صد  چهاردر  و  امريكايی  درصد 

کشورهای ديگرهستند.
اعضای کانگرس امريكا درباره فعاليت 
کرده  نگرانی  ابراز  شرکت ها  اين 
می گويند که تخطی های اين شرکت ها 
را  افغانستان  در  امريكا  اردوی  مساعی 

متضرر ساخته است.

را  ولسوالی  اين  مسدودشده  مكاتب 
دوباره فعال سازد.

نزد  را  منطقه  سران  گفت  موصوف 
است  خواسته  آنها  از  و  فرستاده  طالبان 
که کودکان را از مكتب محروم نسازند.

مسلح  »طالبان  افزود:  شيرزاد  آقای 
گفته اند که آنها به مكاتب کار ندارند.«

ولسوالی  معارف  مدير  عبدالهادی 
پژواک گفته که در  به  ارزگان خاص، 
اين ولسوالی 55 باب مكتب وجود دارد 
نا  نتيجه   در  مكاتب  اين  از  برخی  که 

امني ها مسدود شده اند.

که  دارند  فعاليت  دولت  مخالفين 
قوماندان محلی حقانی و  نام  به  يكی 
ديگری هم مخالفين ازبک تبار که به 

نام جنداهلل ياد می شوند.
طالبان  سخنگوی  مجاهد  اهلل  ذبيح 
گفته،  آزادی  راديو  با  تماس  در 
گروهی را به اسم جنداهلل نمی شناسد 
هوايی  حمله  اين  در  که  افرادی  و 
افراد  از  تن  ناتو کشته شده اند هشت 
مقاومت  از  بعد  که  می باشند  آنها 
بر  تلفات سنگين  زياد و وارد نمودن 

حمله کنندگان کشته شده اند.

که هنوز زود است مشخص شود که چه 
تعداد از نيروهای آن کشور تا سال 201۴ 

از افغانستان خارج خواهند شد.
واشنگتن پيش از اين از خروج نيروهای 
9۷ هزار نفری ارتش امريكا از افغانستان، 

تا سال 201۴ خبر داده بود.

اعمار بند آبگردان در 
ولسوالي بهارك تخار

سربند  اعمار   کار   تخار:  8صبح، 
در  اهلل  نور  حاجي  قريه  آبگردان 
ولسوالي بهارک تخار آغاز گرديد. 
انجنير محمد سالم اکبر، رييس اداره  
تنظيم آب تخار   به 8 صبح گفت: 
کوري  کانال  نام  به  که  کانال  »اين 
 83 ارزش  به  است  معروف  خانه 
کمک هاي  از  امريكايي  دالر  هزار 
که  گردد  مي  اعمار  آلمان  کشور 
در مدت ۴ ماه کار ساختماني آن به 
پايان خواهد رسيد.« به گفته ي سالم 
طول  کيلومتر   13 کانال  اين  اکبر 
دارد که  با تكميل کار ساخت و ساز 
آن  ۷500 جريب زمين  از اين طريق 
آن  از  نفر    8300 و  شده  آبياري 

مستفيد خواهند شد.
تنظيم آب  اداره ي  به گفته ي رييس 
تخار در طول سال جاري که کمتر 
مانده  باقي  آن  پايان  به  روز  ده  از 
به  اين  از  پيش  پروژه   5۴ در حدود 
طرف  از  افغاني  ميليون   12 ارزش 
بهره  به  تخار  در  تنظيم آب  رياست 

برداري سپرده شده است. 
در  حاضر  حال  در  اين  وجود  با 
تخار  ديگر  ولسوالي هاي  از  شماري 
به دليل نبود کانال هاي منظم آبياري 
زير  زيادي  زمين هاي  همه ساله 
سيالب و تهديد آب قرار مي گيرند.

چه كسی وارونه...
ادامه از صفحه 1

اين گفته های ربانی سبب شده است 
نيروهای  ميان  در  مقاومت  روحيه ی 
امنيتی کشور پايين آيد، به طوری که 
وزير داخله به صراحت می گويد که 
انگيزه های دفاعی نداريم. به هر حال 
خوب است که آقای ربانی چشمانش 
پيرامون  رويدادهای  و  بكند  باز  را 
بنگرد.  هست  که  آن گونه  را  خود 
بازگردند  طالبان  اگر  شک  بدون 
پيش  صلح  عالی  شورای  رهبران 
ازهرکس ديگری مانند داکتر نجيب، 
مزاری  عبدالعلی  مسعود،  شاه  احمد 
دار  چوبه های  به  عبدالحق  حاجی  و 
آويخته شده و سياست زمين سوخته 
ايجاد  و  قومی  نسل کشی های  و 
بستن  و  زنان  برای  بلند  حصارهای 
برای  اجباری  کوچ های  و  رسانه ها 

ديگر شهروندان عملی خواهد شد. 

سه مامور پولیس 
محلی در سرپل 

ناپدید شدند
امنيتی  مسووالن 
سرپل،  واليت 
ناپديدشدن  از 
سه مامور پوليس 
اين  در  محلی 
واليت خبر داده 
ادعا  طالبان  اما 
ده  با  پوليس  فرمانده  يک  که  کرده 

نفر از افرادش، به آنها پيوسته اند.
قوماندان  شيرزاد  اسداهلل  پاسوال  مل 
امنيه واليت سرپل، به آژانس خبری 
پژواک گفته که اين ماموران پوليس 
در  بدينسو  سه شنبه  روز  از  محلی، 
ناپديد  صياد،  ولسوالی  امنيتی  پوسته 

شده اند.
وی افزود که رابطه مخابراتی، با آنها 
از سرنوشت شان خبری  قطع شده و 

نيست.
شيرزاد عالوه کرد اين سه تن، شامل 
دولت  مسلح  مخالفين  از  گروه  يک 
صلح  روند  به  گذشته  ماه  که  بودند 
پوليس  چوکات  در  بعدا  و  پيوسته 

محلی، تنظيم شده بودند.

رییس جمهور عالقه اي براي لغو محكمه  اختصاصي ندارد

نگرانی ها از تخطی شركت های امنیتی خصوصی

شماری از مكاتب در ارزگان مسدود شده اند

در حمله هوایی ناتو در بغالن، 12 عضو گروه جنداهلل كشته شدند

دفاع رابرت گیتس از استراتژی امریكا در افغانستان
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انگیزه های دفاعی 
ازکجا می آید

وزیر داخله ی کشور که دیروز با معاون اداره ی 
برای  دفاع  وزارت  لوی درستیز  و  ملی  امنیت 
نیروهای  جانب  از  غیرنظامیان  تلفات  توضیح 
شده  خوانده  فرا  نمایندگان  مجلس  به  خارجی 
از دستاوردهای یک سال اخیر  با ستایش  بود، 
نیروهای امنیتی افغانستان در یک سال گذشته، 
ما  که  دفاعی ای   انگیزه های  نبود  که  است  گفته 
یکی  نداریم،  اکنون  و  داشتیم  جهاد  دوران  در 
بدون  است.  ما  اساسی  مشکالت  و  عوامل  از 
اشاره  مورد  محمدی  آقای  را  آن چه  تردید 
قرار داد، عمده ترین عامل ناتوانی و ضعف هر 
اردویی در دفاع از کشور و مردم است. عاملی 
صحه  آن  بر  همه جا  در  تاریخی  جنگ های  که 
گذاشته است و نشان داده است که سرنوشت 
بلکه  تجهیزات،  و  نفرات  تعداد  نه  را  جنگی  هر 
داشتن انگیزه های متعالی و برتر تعیین می کند. 
ولی متاسفانه برای غلبه بر فقدان انگیزه ها تنها 
چیزی که ایشان به آن اشاره کردند موجودیت 
بخش های عقیدتی و فرهنگی، برای ایجاد انگیزه 
در  ایشان  گفته ی  به  که  است  سربازان  در 
وزارت داخله نیز روی دست گرفته شده است. 
بخش ها  این  وقت  هیچ  تقریبا  و  متاسفانه  ولی 
نتوانسته اند و نمی توانند انگیزه های الزم را در 
سیاسی  دایره ی  کنند.  ایجاد  امنیتی  نیروهای 
ایدیولوژیک اردو در زمان حاکمیت سرخ پوشان 
سیه دل رژیم ضدمردمی و وطن فروش خلقی ها 
نیز وجود داشت، ولی هرگز نتوانست کاری از 
پیش ببرد، زیرا این نهاد به سرعت مبلغ و مروج 
آن  که دستگاه حاکمه  انگیزه  هایی می شود  آن 
را می خواهد. انگیزه های ملی و دفاعی فقط در 
سیاست  گزاری های  و  جهت گیری ها  و  عملکرد 
حکومت ها می تواند تجلی پیدا کند نه با نصایح 
صورت  به  که  اخالقی  موعظه های  و  اندرز  و 
این  دادن  شود.  اعالم  حکومتی،  بخشنامه های 
و  تخنیکی  و  فنی  آموزش های  مانند  انگیزه ها 
رزمی نیست که دایر کردن کالس های آموزشی 
برای آن کافی باشد. بلکه عزم و اراده ی حکام 
عزم  مبین  که  آنان  مواضع  و  امور  متولیان  و 
و اراده و تصمیم آنان در رویارویی با طالبان 
به  را  انگیزه  این  می تواند  تروریست هاست،  و 
سربازان و نه فقط سربازان بلکه همه ی مردم 
مانند  انگیزه ها  این  کند.  القا  باید  و  کند  القا 
به  فقط  که  نیست  نظامی  و  فنی  آموزش های 
این  سربازان  واقع  در  شود.  داده  سربازان 
فرزندان  زیرا  می گیرند.  مردم  از  را  انگیزه ها 
همین مردم هستند. اگر به سربازان با شک و 
تردید و اگر مگرهای دیپلوماتیک و این که گفته 
شود، اگر طالبان این عمل را انجام نداده باشند، 
باید رهبریت آنها آن  را مورد تردید قرار دهد، 
یا اگر کسی با تلیفون ادعا کرد که این عمل را 
دادیم  انجام  حزب اسالمی  یا  طالبان  یعنی  ما 
نباید باور کرد، جز تردید و سردرگمی نتیجه ای 
می گوییم  و  می گویند  این که  داشت.  نخواهد 
دولت عزم و اراده ای برای مبارزه با تروریزم 
طالبانی ندارد، ناشی از عملکرد مرددانه ی دولت 
است . چرا گفته می شود انجام دهندگان این عمل 
افغان هستند. در  نه  نه مسلمان و  انسان و  نه 
حالی که طالبان کرام! مسوولیت آن اعمال را بر 
عهده گرفته اند. ولی دودلی و محافظه  کاری ما 
را وامی دارد که بگوییم انشااهلل گربه بود و سگ 

نبود که ما را نجس کرده باشد.   

زنگ اول


ACKU



وزیر امور مهاجرین افغانستان و وزیر داخله ایران 
موافقه نمودند که مشکل مهاجرین افغانی در ایران از 
طریق یک کمیته دوجانبه متشکل از نمایندگان ایران 
و افغانستان و همکاری اداره سازمان ملل در امور 

مهاجرین به زودی حل خواهد شد.
به نقل از رادیو آزادی، به اساس موافقتی که صورت 
گرفت، این کمیته در مورد مشکالت مهاجرین افغان 
در ایران، تمدید مدت کارت های اقامت، عودت 
داوطلبانه آنها و ایجاد شهرک ها و اسکان آنها بعد از 

عودت در کشور راه حل هایی را جستجو خواهد کرد.
داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین بعد از 
مذاکره با وزیر داخله ایران به رادیو آزادی گفته، 
امیدوار است که این کمیته بتواند مشکالتی را که 
صدها هزار مهاجر افغان در ایران به آن مواجه اند تا 

حدودی مرفوع سازد.
آقای انوری افزود: »کمیته ها باید وقتا فوقتا صحبت های 
بین دو کشور داشته باشند، به شمول »یو ان اچ سی آر« 

تا به توافقات که الزم است باید برسیم.«
به اساس گزارش ها در حال حاضر مهاجرین افغانی در 
ایران از نظر حقوقی با چالش هایی چون نبود مجوز 
کار، نداشتن کارت اقامت دراز مدت، سهولت برای 
تعلیم فرزندان شان، لیسانس رانندگی، بیمه صحی 
و سایر مشکالتی که باعث آزار و اذیت آنان از 
سوی نیروهای امنیتی گردیده است مواجه اند که 
مبتنی بر آن هزاران افغان مهاجر در زندان های ایران 
محبوس اند و باالی شمار زیادی از آنها حکم اعدام 

عملی شده است.
اما محمد مصطفی نجار وزیر داخله ایران این ادعا را  
مبالغه آمیز عنوان می کند و می گوید، در حل شماری 
از این مشکالت با جانب افغانی به توافق رسیده و 

ایران در عملی شدن آن متعهد خواهد بود.
آقای نجار گفت: »قرار براین شد تا کمک کنیم 
برای این ها در زمینه اشتغال و زمینه تحصیل و شرایط 
فراهم شود برا عودت کسانی که می خواهند با دعوت 

داوطلبانه به کشور شان برگردند.«



ری
حرا
 . ا
از ورای دود و آتشس

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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بسیار زود از مردم سلب شد زیرا گروه های مسلحی که وارد 
کابل شده بودند، به خاطر تقسیمات قدرت با هم جنگ های 
میان گروهی را راه اندازی نمودند. در نتیجه هر منطقه توسط 
خط قومیت، مذهب و گروه از هم جدا شد و آن آزادی 
را که مردم در مدت چند ماه قبل به دست آورده بودند، 
از دست دادند. درگیری های شدیدی بین گروه های درگیر 
همه روزه جریان داشت و مردم بازهم ماند زمان کمونیستی 
شاهد چپاول و غارت اموال شان بودند و درمقابل چشمان شان 
عزیزان شان معلول، شهید و یا هم الدرک می شدند. چاره ای 
نداشتیم ، مجبور بودیم که باز هم بسازیم، اما دست قضا 
روز دروازه ما را گشود و در یک حادثه راکتی  شوهرم 
که پیرمرد بود  شهید شد و مرا با دنیایی از غم در این کشور 
که انسان های آن هیچ ارزشی ندارند تنها گذاشت. بعد از 
مرگ او به این امید بودم که شاید روزی دولتی به میان آید 
که فریاد من بیوه بی چاره را بشنود و قاتالن شوهرم را مورد 
پیگرد قانونی قرار دهد و به ایشان جزای سخت دهد، اما 
سالیان دراز می گذرد و هیچ گونه تغییری در زندگی من 
رونما نشده و از من هیچ کسی یاد نکرده، که شوهرت به 
کدام جرم شهید شد. این جای تاسف است و تمام امیدهایم 

را از دست دادم و به این حکومت هیچ باور ندارم.«



خواهری را در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« با خود 
داریم که شوهرش را در یک حادثه غیرانسانی از دست داده 
است. او روزهای سخت و پر از درد زندگی اش را با این کلمات 
بیان می دارد: »زنان در اجتماع دیروز و امروز چندان جایگاه 
خوبی را در کشور ما نداشته، پس زندگی ایشان چگونه قابل 
تعریف است، از کجای آن برای شما بگویم! زن در خانه مانند 
اسیر و زندانی است. با آن هم از زندگی لذت می برد و به آن 
قناعت دارد، اما اگر به همین حالت ایشان را بگذارند. مدتی را 
در قلمرو دولت کمونیستی با مشکالت زیاد سپری نمودیم و هر 
روز زندگی ما بین وحشت و ترس سپری می شد. شب ها تا سحر 
بعضی اوقات خواب نداشتیم، زیرا به این فکر می کردیم که شاید 
امشب شوهر و یا فرزند ما را ببرند یا فردا شب. دولت کمونیستی 
مردم را به ناحق دستگیر و شکنجه می کرد، به همین خاطر بود 
که تعدادی علیه دولت جهاد را آغاز نمودند. روزها می گذشت 
و هر روز از روز قبل دردآوردتر و تلخ تر بود، زیرا مردم شاهد 
مرگ و دستگیری عزیزان شان در مقابل چشمان شان بودند. مردم 
به ستوه آمده بود، تا باالخره نیروهای اشغالگر روسی شکست 
تلخی را چشیدند و کشور را ترک نمودند. زمان می گذشت اما 
بعد از خروج نیروهای روسی هنوز هم دولت کمونیستی وقت 
کوشش و مقاومت می نمود تا که دولت را اداره نماید، اما بعد از 
مدتی ناچار حکومت را به نیروهای مجاهدین تسلیم نمود. مردم 
هم نفس تازه نمودند و احساس آزادی می نمودند. اما این آزادی 

نهادهای مدنی به صلح نیازمند نیست، گفت: »در این 
کنفرانس بحث هایی در ارتباط به برنامه ها، پالن ها 
و راه کارهای دولت در زمینه صلح صورت خواهد 
گرفت.« با این که یک سال از شروع فعالیت شورای 
صلح می گذرد اما نهادهای مدنی تاکنون اطالعات 

کمی در زمینه فعالیت های آن دارند.

برهان الدین ربانی رییس شورای صلح در این کنفرانس 
گفت: »مذاکرات صلح با طالبان، تشویش های زیادی 
برای اقشار مردم و جوانان به خصوص زنان و دختران 
به وجود آورده است که صلح به مثابه بازگشت طالبان و 
بسته شدن دروازه های کار و مکاتب برای زنان و دختران 

می باشد.«
او ادامه  می دهد که نباید پیشاپیش قضاوت کرد و افزود 
که بعضی از رسانه ها هستند که حقایق را وارونه جلوه 

می دهند.
 ربانی می گوید: »ما در نشست شورای عالی صلح یک 
استراتژی را واضح کردیم که چه کارهایی باید در داخل 
و یا خارج از کشور صورت بگیرد.« به گفته او در بعضی 
مناطق هنوز طالبان توسط مردم حمایت می گردند. او 
می افزاید که بعضی کشورها به طور مستقیم در اوضاع 
افغانستان دخالت  می کنند و از این رو این کشورها 
می توانند به افغانستان در ایجاد صلح کمک نمایند. او 
دلیل سفر شورای صلح به ترکیه و پاکستان را جلب 
همکاری این کشورها برای ایجاد و تداوم صلح بیان 

کرد.
ربانی معتقد است که هستند کسانی که صلح را برای 
مردم افغانستان نمی  خواهند. به گفته او، آن ها می خواهند 
به واسطه جنگ به منافع خود دست پیدا کنند. او تاکید 
دارد که بعضی از دولت ها خواسته اند که مذاکرات 
مستقیم با طالبان داشته باشند و حتا داشته اند و این به آن 

معنا است که دولت افعانستان هیچ ارزشی ندارد.
او در ادامه می افزاید که راهی به جز صلح و آشتی وجود 
ندارد. از این رو اکنون طالبان نیز نظرات متفاوتی نسبت  

به حقوق زن و تعلیمات دختران دارند.
معصوم استانکزی، رییس داراالنشای شورای عالی 
صلح نیز 4 موضوع اساسی برای تامین صلح را مطرح 
نمود. او گفت: »در قدم اول ما باید از لحاظ توانمندی 
و ظرفیت، توانایی این را داشته باشیم که اداره و امنیت 
را به دست خود بگیریم. برای رسیدن به صلح و تطبیق 
قانون، باال بردن ظرفیت ها در نهادهای ملکی و نظامی، 

حیاتی می باشد.
هم چنین اشتراک همه جانبه مردم افغانستان نیز مساله ای 
حایز اهمیت می باشد. با این حال همکاری منطقوی و 

حمایت بین المللی نیز عاملی تعیین کننده است.
مساله سرمایه  گذاری برای سرپا ایستادن از لحاظ 

اقتصادی نیز مهم می باشد.«
این کنفرانس به مدت دو روز برگزار می گردد و روز 
پنج شنبه )امروز( نیز در پایان کنفرانس قطعنامه ای صادر 

خواهد شد.



کنفرانس مشترک جامعه مدنی و دولت در پیوند با برنامه 
صلح و آشتی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز روز 
گذشته برگزار گردید. در این کنفرانس برهان الدین 
ربانی رییس شورای صلح و نمایندگان شماری از 
نهادهایی از جامعه مدنی اشتراک داشتند. عزیز رفیعی 
رییس جامعه مدنی با اشاره به این که هیچ کسی به اندازه 

حادثه ای که 
شوهرم  را از 

من گرفت

در نتیجه هر منطقه توسط خط قومیت، 
مذهب و گروه از هم جدا شد و آن 
آزادی را که مردم در مدت چند 
ماه قبل به دست آورده بودند، از 
دست دادند. درگیری های شدیدی 
بین گروه های درگیر همه روزه 
جریان داشت و مردم بازهم ماند 
زمان کمونیستی شاهد چپاول و 
غارت اموال شان بودند و درمقابل 
چشمان شان عزیزان شان معلول، 
شهید و یا هم الدرک می شدند. 
چاره ای نداشتیم ، مجبور بودیم که 
باز هم بسازیم، اما دست قضا روز 
دروازه ما را گشود و در یک حادثه 
راکتی  شوهرم که پیرمرد بود  شهید 
شد و مرا با دنیایی از غم در این 
کشور که انسان های آن هیچ ارزشی 

ندارند تنها گذاشت.

ایجاد کمیته ای 
برای حل مشکالت 
مهاجرین در ایران

ربانی:

 رسانه ها حقایق را 
وارونه جلوه می دهند
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معاونت  هیات  دفتر  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
تازه ای  انتشار گزارش  با  سازمان ملل متحد، یوناما، در کابل، 
 2007 سال  از  که  می گویند  غیرنظامیان،  تلفات  مورد  در 
میالدی تا آخر سال 2010 میالدی، 8832 غیرنظامی درجریان 
در  جنگ  درگیر  گروه های  سوی  از  مسلحانه  درگیری های 
این گزارش، سال 2010 در  براساس  افغانستان کشته شده اند. 

آغاز  زمان  از  سال  خونبارترین  افغانستان 
و  متحدانش علیه طالبان  امریکا و  حمالت 

القاعده در کشور بوده است.
این نهادها می افزایند که تلفات غیرنظامیان 
در کشور طی چند سال  اخیر روبه افزایش 
تنها در جریان سال 2010 میالدی،  بوده و 
2777 غیرنظامی کشته شده اند که این رقم 
پانزده درصد افزایش را نسبت به سال 2009 
نشان می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
تلفات  آمار  که  می کنند  تاکید  یوناما  و 
رقم  از  بیشتر  که  است  ممکن  غیرنظامیان 

باشد.
مستقل  کمیسیون  ساالنه  گزارش  براساس 
از  یوناما،  بشر  حقوق  بخش  و  بشر  حقوق 
2777 غیرنظامی کشته شده، 2080 تن شان 
از سوی طالبان و دیگر گروه های مخالف 
رقم  این  که  شده اند  کشته  دولت  مسلح 
را  غیرنظامیان  تلفات  درصد  پنج  و  هفتاد 
تشکیل داده و بیست و هشت درصد افزایش 
این  می دهد.  نشان   2009 سال  به  نسبت  را 
گزارش می افزاید عامالن کشته شدن 440 
غیرنظامیان  از  درصد  شانزده  یعنی  تن، 
حمالت نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی 
هستند. این رقم، 26 درصد کاهش را نسبت 
به سال 2009 نشان می دهد. 171 غیرنظامی 

در جریان گذشته ی میالدی در نتیجه حمالت هوایی نیروهای 
آمار  که  می کند  تاکید  این گزارش  بین المللی کشته شده اند. 
در  بین المللی  نیروهای  هوایی  حمالت  در  غیرنظامیان  تلفات 
سال 2010 نسبت به سال 2009، 52 درصد کاهش داشته است.

دولت  مخالف  مسلح  گروه های  افراد  توسط  هدفمند  ترور 
تلفات غیرنظامیان در جریان سال  افزایش  از جمله عوامل  نیز 
و  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  است.  بوده  میالدی  گذشته ی 
متحد در گزارش ساالنه خود  ملل  بشر سازمان  بخش حقوق 
ترور غیرنظامیان را »مهیب ترین مساله« خوانده می گویند که در 
جریان سال 2010، 462 غیرنظامی ترور شده اند. به گفته ی این 
نهادها، این ترورها بیشتر در والیات هلمند و کندهار صورت 

گرفته است.
زنان  تلفات  غیرنظامیان، شمار  تلفات  افزایش کلی  با  همزمان 
افزایش داشته است. در  نیز در جریان سال 2010  و کودکان 
گزارش ساالنه کمیسیون مستقل حقوق بشر و یوناما آمده است 
که عامل چهل درصد مرگ زنان و چهل و چهار درصد مرگ 
انتحاری  و حمالت  موادهای جاسازی شده  انفجار  کودکان، 
و  درصد   31  ،2010 سال  جریان  در  زنان  تلفات  است.  بوده 
کودکان 66 درصد نسبت به سال 2009 میالدی افزایش داشته 
زنان  و هفت درصد  قتل سی  این گزارش  در  است. همچنین 

به  کودکان  درصد  نه  و  بیست  و 
نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی 
شده  داده  نسبت  کشور  در  مستقر 

است.
غیرنظامیان  تلفات  افزایش  با 
حمالت  و  درگیری ها  نتیجه  در 
سوی  از  انفجاری  و  انتحاری 
شمار  دولت،  مخالف  گروه های 
سال  جریان  در  نیز  زخمیان 
افزایش  بیست و دو درصد   ،2010
 4343 سال  این  طول  در  و  داشته 
عامل  شده اند.  مجروح  غیرنظامی 
هفتاد و هشت درصد زخمی شدن 
مخالف  گروه های  غیرنظامیان، 

دولت و نه درصد هم نیروهای امنیتی خوانده شده اند.
سازمان  و  بشر  مستقل حقوق  مقام های کمیسیون  این حال،  با 
ملل متحد در کابل، آمار تلفات غیرنظامیان را در سال 2010 
این  در  زمانی که  تا  می گویند  کرده   توصیف  تکان دهنده 
نگیرد و خشونت ها علیه غیرنظامیان  زمینه دادخواهی صورت 
نخواهد  جلوگیری  غیرنظامیان  تلفات  از  نشود،  مستندسازی 
سرمنشی  معاون  سایمونویچ،  ایوان  شد. 
بشر،  بخش حقوق  در  متحد  ملل  سازمان 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز 
مستقل  کمیسیون  مقام های  با  مشترک 
سرمنشی  خاص  فرستاده  و  بشر  حقوق 
که  گفت  افغانستان،  برای  متحد  ملل 
خشونت ها  اصلی  قربانی  غیرنظامیان 
قربانی  روزه  همه  و  هستند  کشور  در 
قربانیان  »غیرنظامیان  افزود:  او  می دهند. 
گذشته  سال  سی  طی  و  هستند  اصلی 
هر  هنوزهم  و  شده اند  کشته  تن  میلیون ها 
روز قربانی می شوند. جنگ باعث شده تا 
مردم به حقوق بشری شان دسترسی نداشته 
باشند و همچنین پیشرفتی صورت نگیرد، 
تربیه و صحت دسترسی  و  تعلیم  به  مردم 
نداشته باشند و با فقر مواجه شوند. جنگ 
باعث شده که حد اوسط زندگی افغان ها 
پایین ترین حد  از  یکی  که  باشد  سال   45

اوسط های زندگی در جهان است.«
همچنین داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون 
این  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
ناامنی  و  ادامه جنگ  کنفرانس گفت که 
غیرنظامیان  تلفات  افزایش  باعث  تنها 
را  مردم  آزادی های  بلکه  نمی شود، 
مردم  دسترسی  از  و  می سازد  محدود 
با  سیماسمر  خانم  می کند.  جلوگیری  اساسی شان  حقوق  به 
حمالت  نتیجه  در  غیرنظامیان  تلفات  بیشتر  این که  بر  تاکید 
افزود:  است،  گرفته  صورت  دولت  مخالف  مسلح  گروه های 
»این اعمال شان غیر انسانی و غیراسالمی است و تالش بکنند که 

در مناطق غیرنظامی حمالت خود را انجام ندهند.«
در همین حال استفن دی میستورا، فرستاده ی خاص سرمنشی 
درگیر  طرف های  تمام  از  افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان 
غیرنظامیان  جان  از  حفاظت  به  که  خواست  کشور  در  جنگ 
بیشتر توجه کنند. او ارقام ذکر شده در مورد تلفات غیرنظامیان 
جاری  سال  در جریان  که  کرد  تاکید  و  خواند  متاثرکننده  را 
کاهش  رقم  کمترین  به  غیرنظامیان  تلفات  شمار  باید  میالدی 

بیابد.
تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای بین المللی یکی از جنجال های 
اصلی میان دولت و مقام های بین المللی بوده است. اما، دولت 
و  انتحاری  حمالت  نتیجه  در  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  با 
از  تاکنون  مخالف،  مسلح  دیگر گروه های  و  طالبان  انفجاری 
خود واکنش جدی نشان نداده و تنها این حمالت را با انتشار 

اعالمیه ها تقبیح کرده است.

نمایندگي سازمان ملل در افغانستان و کمیسیون 
با  افغانستان روز چهارشنبه  بشر  مستقل حقوق 
مرگبارترین  را    2010 سال  گزارشي،  انتشار 
سال برای غیرنظامیان در طول دوران 9  ساله ی 
جنگ بین طالبان و نیروهای بین المللی و دولتي 
در افغانستان دانست. براساس این گزارش که 
و  ملل  سازمان  سوي  از  مشترک  به صورت 
کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه شده، در سال 

2010  نزدیک به 2800  تن کشته شده اند.
از  درصد   75 که  است  آمده  گزارش  این  در 
کشته شدگان توسط شورشیان به قتل رسیده اند. 
نسبت داده شدن 75 درصد از مسولیت کشتار 
مخالف  شورشیان  و  طالبان  به  غیرنظامیان 
دولت، بیانگر این واقعیت است که در کشتار 
در  جدي  چالش هاي  از  یکي  که  غیرنظامیان 
بسیار  نقش  طالبان  می شود،  محسوب  جامعه 
زیادي دارند و متاسفانه این نقش عمده و وسیع 
طالبان در تحلیل ها و ارزیابي هاي ارایه شده از 

سوي دولت منعکس نمی گردد.
طالبان  مسوولیت  نادیده انگاري  و  انکار 
بي جواب  سوال  یک  غیرنظامیان  قتل  در 
نهادهاي  این که  وصفي  با  می شود.  محسوب 
در  همواره  بین المللي  و  تحقیقي  معتبر 
بخش  بیشترین  مسوولیت  گزارش هاي شان، 
مسلح  گروه هاي  به  را  غیرنظامیان  کشتار  از 
جانب  از  اما  می دهند،  نسبت  دولت  مخالف 
مقامات دولتي و تحلیلگران متمایل به دولت، 

این موضوع نادیده گرفته می شود.
یکي  که  نظراند  این  به  کارشناسان  از  برخي 
در  چشم پوشي  با  دولت  که  دالیلي  عمده  از 
درصد  هفتاد  از  بیشتر  قتل  نسبت دهي  برابر 
این است که در  به طالبان عمل می کند  مردم 
در جریان  که  هستند  نیز کساني  دولت  درون 
به  را  خویش  دستان  افغانستان،  جنگ هاي 
را  خویش  زندگي  و  کرده  آلوده  مردم  خون 
اگر  نیز  حال  اند.  کرده  رنگ  درک  این  از 
تقبیح کشتار غیرنظامیان توسط طالبان از زبان 
این افراد صورت گیرد، نوک تیز انتقادات در 
زمینه کشتار غیرنظامیان متوجه آنان نیز خواهد 

گردید.
افغانستان  در  سی ساله  جنگ های  جریان  در 
این  شده اند.  کشته  نظامی  غیر  هزار  ده ها 
نوع  یک  تا  است  گردیده  باعث  موضوع 
در  مسوولیت  عدم  یا  و  مصوونیت  احساس 
شود.  پیدا  جامعه  در  نظامیان  غیر  کشتار  برابر 
با استفاده  نیز  ازین رو دیده می شود که طالبان 
دست  سادگی  بسیار  به  وضعیت،  همین  از 
انتحارهایی  و  انفجارها  اجرای  و  طراحی  به 
نظامیان  غیر  بر  آن  تاوان  بیشترین  که  می زنند 

تحمیل می گردد.
دفتر  سوی  از  که  مشترکی  گزارش  در 
و  افغانستان  در  ملل  سازمان  نمایندگي 
برای  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سال 2010 تهیه شده، آمده است که با توجه به 
رقم دقیق 2777  غیرنظامی که در سال 2010  
غیرنظامیان  شمار  شده اند،  کشته  افغانستان  در 
به سال 2009   نسبت  این کشور  در  کشته شده 

پانزده درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر بر اساس این گزارش، مخالفان 
گروه های  سایر  و  طالبان  از  اعم  دولت  مسلح 
تندرو، مسوول مستقیم کشته شدن 75  درصد 
غیرنظامیان هستند، در حالی که رقم غیرنظامیانی 
که به دست نیروهای بین المللی و افغان کشته 
محققان  است.  شده  اعالم  درصد   16 شده اند 
سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
از  درصد   9 مسوولین  یا  مسوول  گزارش  این 

کشتار غیر نظامیان را معرفی نتوانسته اند.
نسبت داده شدن 75 درصد از مسوولیت کشتار 
در  که  می دهد  نشان  طالبان  به  نظامیان  غیر 
مفکوره سیاسی طالبان از نظر مسوولیت پذیری 
است.  نیامده  میان  به  تغییری  مردم  برابر  در 
همان گونه که گروه طالبان در دوره حاکمیت 
خویش، نقش حاکمان غیرمسوول را در برابر 
یک  نقش  نیز  اکنون  می کردند،  بازی  مردم 
بازی  را  مردم  برابر  در  غیرمسوول  تشکیالت 
خویش،  حاکمیت  دوران  در  طالبان  می کنند. 
تنها به فکر حکم رانی بر مردم بودند و در برابر 
متضرر  آنان  حکم رانی  ناحیه  از  مردم  این که 
نداشتند.  اعتنایی  می برند،  سود  یا  می گردند، 
اجرا  به  از سوی طالبان  نیز همان رویه  امروزه 
تضرر  به  اینکه  بدون  طالبان  می شود.  گذاشته 
دست  باشند،  داشته  توجهی  مردم  منفعت  یا 
بی اعتنایی  همین  و  می زنند  عملیات  انجام  به 
تا  است  گردیده  باعث  مردم  تاثیرپذیری  به 
بیشترین سهم در قتل غیر نظامیان به این گروه 

نسبت داده شود.
خصوص  این  در  که  مالحظه ای  قابل  نکته ی 
استیفن  که  می باشد  این  است  ذکر  قابل 
در  ملل  سازمان  خاص  نماینده  دیمیستورا 
آنان  اگر  که  است  گفته  طالبان  به  افغانستان 
می توانند  کنند،  رد  را  گزارش  این  می توانند 
این  دهند.  ارایه  را  تحقیقی  زمینه  این  در 
به  نوع  یک  ملل  سازمان  سوی  از  درخواست 
عدم  عرصه  در  طالبان  رهبری  کشیدن  چالش 
مردم  سرنوشت  قبال  در  گروه  این  مسوولیت 
می باشد. به نظر می رسد نماینده خاص سازمان 
تاکید  طالبان  پاسخ گویی  بر  این نظر  از  ملل 
کرده است که گروه طالبان در گذشته یک بار 
مسوولیت  خصوص  در  منتشره  گزارش های 
کرده  رد   را  غیرنظامیان  کشتار  در  گروه  این 
هیات  یک  زمینه  این  در  باید  که  بود  گفته  و 
بی طرف تحقیق کند. اما اینک و برای این که 
طالبان نتوانند مسوولیت خویش را انکار کنند، 
نماینده سازمان ملل با درخواست مشارکت در 
چالش  به  را  طالبان  خصوص،  این  در  تحقیق 

کشیده است.
که  می شود  منتشر  حالی  در  گزارش  این 
با گروه  تا  افغانستان در تالش است  حکومت 
طالبان از هر راه ممکن مصالحه صورت گیرد، 
مردم  قاتالن  با  آیا  که  است  این  سوال  اکنون 
می شود مصالحه کرد؟ آیا حکومت حق آن 
را  مردم  قاتالن  مردم  از  نیابت  به  که  دارد  را 
بخشیده و عرصه را برای بازگشت آنان فراهم 

نماید؟


طالبان عامل قتل 75 درصد
 غیرنظامیان 

احساناهللدولتمرادی

ظفرشاهرویی 

درجریانچهارسالاخیرنزدیکبهنههزارغیرنظامی
درافغانستانکشتهشدهاند

با قاتالن مردم 

می شود مصالحه کرد؟

تلفات غیرنظامیان 
توسط نیروهای 

بین المللی یکی از 
جنجال های اصلی میان 

دولت و مقام های 
بین المللی بوده است. 
اما، دولت با افزایش 
تلفات غیرنظامیان در 
نتیجه حمالت انتحاری 
و انفجاری طالبان و 

دیگر گروه های مسلح 
مخالف، تاکنون از خود 

واکنش جدی نشان 
نداده و تنها این 

حمالت را با انتشار 
اعالمیه ها تقبیح کرده 

است.
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محمدي گفت شخص او به وزير دفاع امريكا بيان داشته 
بدون  حاضر  درحال  افغانستان  امنيتي  نيروهاي  كه  است 
همكاري نيروهاي زميني و هوايي در عمليات هاي نظامي 

نمي تواند دستاورد داشته باشند.
شده اند  متعهد  ناتو  و  امريكايي  مقام هاي  گفت  وي 
آموزشي،  بخش هاي  در  را  كشور  امنيتي  نيروهاي  تا 
تجهيزات و تقويت جنگ افزارهاي دفاعي تا سال 2014 

كمك كنند.
به 122  پوليس درحال حاضر  نيروهاي  به گفته محمدي 
اين  قرار است درتابستان سال 2012  و  هزار تن مي رسد 

رقم به 170 هزار تن مي رسد.
متعهد  بين المللي  جامعه  گفت  وي  ترتيب  همين  به 
پايان سال 2014  تا  ارتش را  نيروهاي  تا شمار  شده است 

نزديك به 200 هزار تن برسانند.
پايان سال 2014 مسووليت  تا  نيز  او گفت پوليس محلي 
تامين امنيت در محله ها را به عهده خواهد داشت و روند 
انتقال مسووليت از نيروهاي خارجي به نيروهاي افغان كه 
دور دست  مناطق  از  شد،  اعالم خواهد  ديگر  هفته  دو  تا 

كشور شروع خواهد شد.
محمدي گفت درحال حاضر روند جذب پوليس در 70 

وزير داخله ي افغانستان درحالي كه دستاورد هاي نيروهاي 
امنيتي افغانستان را در يك سال گذشته بزرگ مي خواند 
ميان  در  كشور  از  دفاع  براي  الزم  انگيزه ي  نبود  از  اما 

سربازان ارتش و پوليس انتقاد مي كند.
بسم اهلل محمدي، وزير داخله ي افغانستان كه روز گذشته 
كشور  لوي درستيز  و  ملي  امنيت  اداره ي  معاون  كنار  در 
در مجلس نمايندگان افغانستان صحبت مي كرد طرح هاي 
مصالحه با طالبان، ايجاد پايگاه  دايمي امريكا در افغانستان 
را  افغانستان  به حكومت  امنيت  تامين  مسووليت  انتقال  و 
از عوامل عمده ي افزايش ناامني توسط طالبان در كشور 

خواند.
مقام هاي امنيتي كشور كه براي توضيح تلفات غيرنظاميان 
از سوي نيروهاي خارجي به مجلس نمايندگان فراخوانده 
با  كه  بيشتر  هماهنگي هاي  وجود  با  گفتند  بودند  شده 
نيروهاي بين المللي داشته اند اما در مورد تلفات غيرنظاميان 

در جريان حمله هاي هوايي مشكل دارند.
امريكايي  مقام هاي  هرچند  گفت  كشور  داخله  وزير 
ناتو  كل  فرمانده   و  دفاع  وزير  جمهور،  رييس  شمول  به 
افغانستان  در  غيرنظاميان  تلفات  مورد  در  افغانستان  در 
جدي  صورت  به  حكومت  اما  كرده اند  معذرت خواهي 

خواهان قطع تلفات غيرنظاميان است.
بدون  اين پس  از  ناتو خواسته اند  مقام هاي  از  وي گفت 
فرمان مقام هاي امنيتي افغان از حمله هاي هوايي خوداري 

كنند.
پايگاه  ايجاد  با طالبان،  آقاي محمدي طرح هاي مصالحه 
به  نيروهاي خارجي  از  مسووليت  انتقال  و  امريكا  دايمي 
در كشور  ناامني  افزاش  عوامل  از  را  افغانستان  حكومت 
خواند كه به گفته ي وي طالبان از اين طريق مي خواهند 

در مصالحه امتياز بگيرند.
محمدي گفت: »بحث مذاكره با طالبان، انتقال مسووليت 
امريكايي  نيروهاي  گرفتن  پايگاه  افغان،  نيروهاي  به 
درافغانستان و غيره و غيره سبب شده كه آن ها )طالبان( 
داريم  دقيق  بسيار  اطالعات  شوند.  )آماده(  عيار  بيشتر 
آن ها  كه  خودما  از  ما،  ملي  امنيت  از  دشمن،  مراكز  از 
)طالبان( افرادي را كه داشتند روان كردند كه در اين طور 
دست  بزنند،  انتحاري  اقدامات  به  دست  و  بيايند  شرايط 
باطل  )فكر(  ظن  به  تا  بزنند،  بيشتر  ماين هاي  نشاندن  به 
بيشتري  امتياز  است،  مذاكره  وقتي كه  اين  در  خودشان، 

بگيرند.«
مقام هاي  با   وزير داخله كشور گفت در ديدارهايی كه 
امريكايي داشته اند از آن ها خواسته اند تا براي تامين امنيت 
جنگ  خارجي،  نيروهاي  شدن  بيرون  از  پيش  افغانستان 
افزارهاي سنگين زميني و هوايي در اختيار نيروهاي امنيتي 

افغانستان قرار دهند.

صديقه  جای  ولی  شد،  گرفته  جشن  زن  جهانی  روز 
خالی بود. صديقه، در كجا نشسته بود؟ او حتا در هنگام 
لبی  و  يادی  هيچ  در  زن،  جهانی  روز  از  بزرگداشت 
از  بزرگداشت  در  نكرد.  ياد  او  از  هيچ كس  ننشست. 
روز زن در واليت كندز، رييس امور زنان اين واليت، 
در سخنرانی اش تنها پيامی از سرپرست وزارت زنان را 

خواند و از برخی ها سپاسگزاری كرد و همين. 
سال،  همين  در  كه  واليتی  در  هم،  ديگر  سخنرانان 
صديقه همراه با پسری به نام خيام به گونه ی وحشتناكی 

كشته شده بود، يادی نكردند. 
بايد  طالبان،  با  صلح  و  گفتگو  هياهوی  در  اما  و   ...
»برادران«  دل  بايد  كنند!  فراموش  را  صديقه  مسووالن 
به  را  آزرده خاطر ها  بايد  نرنجانند.  را  ما  آدم كش 
حكومت جذب كنند، برای شان خانه های امن بسازند، 
معاش و امتياز های ديگر نيز فراهم كنند و حتا حكومت 

را برای شان بسپارند. 
كشتن  است.  رفته  ياد  از  نا خواسته  يا  خواسته  صديقه 
بود،  وحشتناک  خواب  يك  مثل  درست  صديقه، 
می گفتند اين حادثه ی غير انسانی، از ياد كسی نمی رود، 
از  به ويژه  از ذهن ها رفته است.  ولی كشتن وی ديگر 
ذهن كسانی كه داد از حمايت از حقوق زنان می زنند 
ما،  با  بيا  انداخته اند كه  به دامن طالبان  امروز، دست  و 

حكومت مال تو! 
می گويند شايسته مير، يك فرمانده طالبان كه چشمان 
بود،  بسته  شد،  سنگسار  صديقه  با  همراه  كه  را  خيام 
شايد  و  است  پيوسته  دولت  به  سربازش  ده ها  با  حاال 
وضعيت  شدن  بد  از  ترس  خاطر  به  را  وی  حكومت، 
به  يا  بدهد.  قرار  قانونی  پيگرد  زير  نمی تواند  امنيتی، 
صد ها  كه  »برادران«  آزرده گی های  شدن  بيشتر  خاطر 
به  را  انسان ها  انتحاری،  حمله های  راه اندازی  با  مرتبه 
خاک و خون كشانده اند، از پيگرد قانونی اين فرمانده، 

دست شسته است.

ولسوالي كه با تهديد بلند امنيتي مواجه اند، ادامه دارد.
وزير داخله كشور هرگونه تصميم گيري در مورد حضور 
نيروهاي خارجي و روابط استراتيژيك با كشورهاي غربي 

را از صالحيت هاي دولت و نهادهاي قانونگذار خواند.
و  افغان  امنيتي  نيروهاي  گفت  همچنين  محمدي  آقاي 
گذشته  سال  يك  در  را  بزرگي  دستاوردهاي  بين المللي 
جنوب،  مناطق  در  را  تروريستان  پايگاه هاي  و  داشته اند 

شرق و شمال كشور از بين برده اند.
نمي توانستيم  رفته  باالمرغاب  در  »ما  گفت:  محمدي 
و  پوليس  قطعات  است.  آزاد  باال مرغاب  امروز  ولي 
از  تروريستان  پايگاه  كندز  در  امروز  شده،  جابه جا  اردو 
پخته شده  مارجه سرک  مارجه آزاد شده، در  رفته،  بين 
مي رود. در مارجه پايگاه تروريستان از بين رفته كه تمام 
تعليمات شان را در آن جا انجام مي دادند، امروز وضعيت 

در ژيري و پنجوايي بهتر شده.«
نيروهاي  راه  فرا  چالش ها  برخي  همچنين  داخله  وزير 
امنيتي افغان را به نمايندگان مجلس توضيح داد و گفت 
بي سواد  پوليس  سربازان  درصد   95 حاضر  درحال  كه 
آن ها  تن  هزار   20 براي  آموزش دهي  روند  و  هستند 

هم اكنون جريان دارد.

روز زن، به گونه ی نمادینش، جشن گرفته می شود و مسووالن بی آن که احساس 
مسوولیت کنند، در پیوند به رویداد های وحشتناکی که اسالم نیز آن را 

نمی پذیرد، بی تفاوت می گذرند و هرکه در این بزرگ داشتن ها شرکت کند، به 
این اندیشه می رسد که شاید آب از آب تکان نخورده است. شاید همه چیز به 
خوبی به پیش می رود، بی آن که بداند پشت صحنه های این بزرگ داشتن ها، با 

دشمنان نیمی از پیکر جامعه، معامله می شود و حکومت ما، در بدل کسب رضایت 
آنان، به هر ارزشی که بوده باشد، پشت پا می زند. 

محمدي نبود انگيزه نزد نيروهاي امنيتي افغان براي مبارزه 
با دشمنان افغانستان را از ديگر مشكل ها خواند. محمدي 
گفت: » بدون شك همان انگيزه ي الزمي را كه پوليس و 
اردوي ملي شما بايد داشته باشند، ندارند. همان انگيزه اي 
و  مي كرديم  دفاع  كه  داشتيم  جهاد  دوران  در  ما  كه  را 

انگيزه ي بسيار قوي داشتيم، متاسفانه نداريم.«
عمومي  اداره   معاون  كتوازي،  عبدالقيوم  حال  همين  در 
دليل شكست خوردن  به  نمايندگان گفت  به  ملي  امنيت 
از  امنيت  مسووليت  انتقال  جنگ،  جبهه هاي  در  طالبان 
براي  گفتگوها  و  افغان  نيروهاي  به  بين المللي  نيروهاي 
را  تروريستان  امريكا،  با  افغانستان  استراتيژيك  روابط 
درشهرهاي  دهشت افگني  حمله هاي  به  تا  واداشته است 

بزرگ و مناطق غير نظامي روبياورند.
درصد   95 كه  مي دهد  نشان  آن ها  اطالعات   وي گفت 
همسايه  كشورهاي  از  كشور  در  تروريستي  حمله هاي 
پاكستان  در  شمالي  وزيرستان  و  ميرامشاه  مناطق  از  و 
مناطق  اين  در  آن ها  طراحان  و  مي شوند  سازماندهي  

مصوون هستند.
شده اند  بازداشت  كه  تروريست هايی  وي  گفته ي  به   
از  تروريستي  آموزش های  فراگيري  از  بيشتر شان 
آموزگاران پاكستاني و عربي در ميرامشاه پاكستان سخن 

گفته اند.
دارند  موثقي  اطالعات  گفت  ملي  امنيت  اداره ي  معاون 
طالبان  فرماند  هان  شدن  كشته  دليل  به  می دهند  نشان  كه 
آمده  ميان  به  آن ها  رهبري  سطح  در  شديدي  اختالف 

است.
سرتا سر  در  عمومي  »وضعيت  گفت:  كتوازي  آقاي 
افغانستان نسبتا خوب بوده ولي اين وضعيت شكننده است. 
البته در صورتي كه به افزايش پوليس ملي، اردوي ملي و 
تجهيزات  قسمت  در  بايد  فلهذا  نشود.  توجه  ملي  امنيت 
هلي كوپترهاي  بزرگ،  و  عصري  سالح های  نظامي، 

نظامي و تعليم و تربيه قواي مسلح توجه صورت گيرد.«
وزارت  لوي درستيز  كريمي،  محمد  شير  ديگر  جانب  از 
به  نمايندگان  روز گذشته مجلس  درنشست  دفاع كشور 
توسط سربازان  غير نظاميان  تلفات  مورد  آن ها گفت، در 
يخن  به  دست  نيروها  اين  مقام هاي  با  بارها  خارجي 
بوده اند و اين مساله در عمليات هاي هوايي خارجي بيشتر 

محسوس بوده است.
 به گفته ي وي مقام هاي ناتو اطمينان داده اند تا پس از اين 
انجام  نظامي   عمليات  افغان  مقام هاي  با  هماهنگي  بدون 

نخواهند داد.
پاكستان  ارتش  جانب  از  راكت ها  پرتاب  مورد  در  وي 
مقام هاي  سه جانبه،  نشست  در  گفت  ننگرهار  واليت  به 

پاكستاني را مجبور به عذرخواهي كرده اند.

ديدن  با  كه  باشد  نخواهد  آگاهی  انسان  هيچ  تقريبا 
بر  مو  خيام،  و  صديقه  سنگسار  وحشتناک  ويديوی 
به  با  ما،  دينی  اوامر  اين كه  از  و  نشود  راست  اندامش 
ناتعريف شده اش  به نحو  انداختن  گلوله زدن و سنگ 
قرار  تمسخر  مورد  خيام،  و  صديقه  روی  به  دين،  در 

گرفته اند، ابراز تاسف نكند. 
گذر به اصطالح عامه »چراغ گل« از كنار جزاهايی كه 
تنها برای فريب دهی مردم از سوی دادگاه های صحرايی 
سازمان دهی  ديگر  افراط گرايان  و  طالبان  افراطی  نظام 
شدن  بهينه  مورد  در  را  جدی ای  نگرانی  است،  شده 

ارزش های مدنی به ميان می آورد. 
كنار آمدن با قاتالن انسان ها، كه با سواستفاده از اسالم، 
بهره جويی های سياسی و مادی می كنند و بر روی چشم 
در  شدن/بودن  شريك  از  غير  می اندازند،  پرده  عوام، 

جرم آنان چه معنايی می تواند داشته باشد؟ 
و  می شود  گرفته  نمادينش، جشن  گونه ی  به  زن،  روز 
مسووالن بی آن كه احساس مسووليت كنند، در پيوند به 
رويداد های وحشتناكی كه اسالم نيز آن را نمی پذيرد، 
بزرگ داشتن ها  اين  در  هركه  و  می گذرند  بی تفاوت 
از  آب  شايد  كه  می رسد  انديشه  اين  به  كند،  شركت 
به  خوبی  به  چيز  همه  شايد  است.  نخورده  تكان  آب 
اين  صحنه های  پشت  بداند  بی آن كه  می رود،  پيش 
بزرگ داشتن ها، با دشمنان نيمی از پيكر جامعه، معامله 
می شود و حكومت ما، در بدل كسب رضايت آنان، به 

هر ارزشی كه بوده باشد، پشت پا می زند. 
كه  و كسانی  به خارجی ها  نمايش  برای  تنها  زن،  روز 
پول می دهند، گرامی داشته می شود و همه چيز به شكل 
درست، نشان داده می شود. صديقه ها و قربانيان ديگر كه 
در دادگاه های فريبنده ی صحرايی محكوم می شوند، هر 
قدر وحشتناک تر جزا ببينند، زود تر فراموش می شوند. 

آری صديقه! ديدی فراموشت كرده ايم.


 آژیر هومن

 وزیر داخله: 

انگيزه  دفاع را نداريم
 قدرت اهلل جاوید

صديقه! 
ديدی فراموشت کرده ايم
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خانه های امن
8 مارچ بهانه ای شد تا به موضوع خانه های امن بپردازم. 
باز  جا  ما  جامعه  در  هنوز  فرهنگی  نظر  از  که  مساله ای 
نکرده است. و هستند عده ی زیادی از مردم که با ایجاد 
خانه های  هستند.  مخالف  خانه هایی  چنین  وجود  یا  و 
گفته  خانه هایی  به  پیداست  نامش  از  که  همان طور  امن 
می شود که مکانی امن و مطمین برای کسانی است که 
افغانستان 14 خانه  به طور کلی در  پناه می برند.  آنها  به 

امن وجود دارد.
را  امن  پارلمان خانه های  نماینده مردم در  هما سلطانی، 
چنین تعریف می نماید: »خانه های امن مکانی است امن 
این  در  و  هستند  خشونت  قربانی  که  خانم هایی  برای 

خانه ها نگهداری می شوند.«
او می گوید: »خانه ی امن یک خانه دایمی نیست که یک 
خانم بخواهد برای تمام عمر در آنجا زندگی کند. یک 
خانه ها  این  در  نگردد  حل  مشکلش  که  زمانی  تا  خانم 

زندگی می کند.«
زمانی که یک زن مورد خشونت قرار می گیرد، او مجبور 
به ترک خانه می شود که در این مواقع وجود خانه های 

امن ضروری است.
خانه شخصی خودم  بار  اولین  »برای  می گوید:  سلطانی 
که  چرا  است.  بوده  اشخاص  این  زندگی  برای  جایی 
خانم هایی بودند که قربانی خشونت بودند و یا از خانه 

رانده شده بودند.« 
زمانی که زنی به خاطر خشونت از خانه فرار می کند، در 
وضعیت کنونی که در کشور هیچ امنیتی وجود ندارد، 
در  زن  کند.  مراجعه  خانه ها  این  به  که  است  ناگزیر  او 
افغانستان مجبور است که شکنجه ها و تحقیرها را تحمل 
کند ویا برای گریز از این شکنجه ها از خانه فرار کند. 
اعضای  برای  دیگر  می کنند  ترک  را  خانه  که  زمانی 

خانواده قابل پذیرش نیستند.
ناامن  شخصی  زندگی  محل  که  زمانی  سلطانی  باور  به 
این  می گیرد،  قرار  خشونت  انواع  مورد  او  و  می گردد 
این وضعیت  از  این  که  برای  و  برای دادخواهی  شخص 
خالص شود مجبور است که محل زندگی اش را ترک 
کند. او ادامه می دهد که هرچند از لحاظ فرهنگی هنوز 
وجود چنین خانه هایی در اذهان مردم جا نیفتاده است، 

برساند، از خدماتش تشکر نموده و تقدیرنامه ویژه ای را 
برای یک خر به نمایندگی از صدها خری که در بامیان 
مصروف انتقال آب هستند. اهدا نمودند. در این اعتراض 
شهروندان بامیان برگردن ده ها خری که بشکه های آب 
باالی آنها بار بود، شعارهای: ما آب صحی می خواهیم 
آب دریا ما را مریض کرده، دولت به بامیان توجه ندارد، 
برای  را  خدمات  بهترین  که  کسی  از  می خواهیم  ما 

اما وجود چنین خانه هایی ضروری است. هدف از ایجاد 
چنین خانه هایی حل مشکالت زنان می باشد.

وجود  زن ستیز هایی  ما  جامعه  در  هم  هنوز  این حال  با 
و  ایجاد  با  زنان،  با  مخالفت ها  تمام  درکنار  که  دارند 
ماه  اواسط  هستند.  مخالف  نیز  خانه هایی  چنین  وجود 
اجرای  پیشنهاد  دولتی  کمیسیون  یک  جاری  سال  دلو 
این  اساس  بر  داد.  زنان  امن  خانه های  در  را  اصالحات 
پیشنهاد از این پس این خانه ها بایستی در سراسر کشور 
پولیس و وزارتخانه  امور  نظر دولت کار کنند و  تحت 

زنان اداره ی آنها را بر عهده بگیرند. 
در متن این پیشنهاد همچنین آمده، زنان و دخترانی که 
به دنبال سرپناه می گردند در ابتدا باید پرونده  شان را در 
به بررسی بگذارند  با حضور کارمندان دولت  کمیته ای 
شود  ثابت  تا  شوند  معاینه  زنان  پزشک  توسط  و سپس 
که روسپی نبوده اند یا روابط خارج از ازدواج نداشته اند. 
چنانچه خانواده ی این دختران یا زنان خواستار بازگشت 
آنها شدند، مسووالن خانه های امن موظف به اجرای این 

خواسته هستند.
کشور  در  که  اجتماعی  مددکاران  از  بسیاری  باور  به 

فعالیت دارند، تصویب چنین پیشنهادی به منزله ی امضای 
پناه   خانه ها  این  به  که  بود  خواهد  زنانی  مرگ  حکم 
آورده اند. زیرا دلیل اصلی روی آوردن اغلب این زنان 
به خانه های امن وجود خشونت شدید و شرایط نامناسب 
یا  از آنها از سوی پدران  در خانواده بوده است. برخی 
دیده اند  بدنی  آسیب  وحشیانه ای  طرز  به  همسران شان 
یا  بدهکاران  با  حساب  تسویه  عنوان  به  دیگر  برخی  و 
فروخته  »عروس«  عنوان  به  خانواده  سوی  از  خون بها 
شده اند. این درحالی است که آمارها نشان می دهند که 
در حالی صورت  در کشور  ازدواج ها  از  نیمی  از  بیش 

می گیرند که عروس زیر 16 سال سن دارد.
حاضر  حال  در  که  مخالفت هایی  تمام  با  حال  این  با   
می گیرد،  صورت  افغانستان  در  زنان  امن  خانه های  با 
مسووالن این خانه ها توانسته اند همچنان زنانی را که از 
خشونت های خانگی فرار کرده و به آنجا پناه  آورده اند، 
نزد خود نگه دارند و به سرعت نزد خانواده های شان باز 
نگردانند. همین امر خود موفقیت کوچکی برای آنها به 
شمار می رود که کسی نمی داند طعم شیرینش چه مدت 

دوام خواهد آورد.

شعارها  دیگر  و  نماییم  تشکری  است  داده  انجام  بامیان 
را  آویختند شهر بامیان را پیموده و در چوک آخر بازار 
تقدیرنامه ویژه ای را که ترتیب داده بودند به گردن یک 

خر آویزان نمودند.
از  یکی  که  بامیان  مرکز  کالالی  قریه  از  حسین  حاج 
قسمت  در  »ما  بود گفت:  مراسم  این  اشتراک کنندگان 
تهیه آب آشامیدنی صحی بسیار مشکالت داریم و دولت 
در این زمینه هیچ توجهی ندارد. از این که خرها در طول 
سالیان متمادی توانسته اند آب صحی را از فاصله بسیار 
دور به خانه های ما انتقال دهند و به گونه اعتراض نسبت 
به بی توجهی دولت، امروز خواستیم تقدیرنامه ویژه ای را 
که شایسته زحمت کشی خرها بود برای شان اهدا کنیم.« 
گفت:  اشتراک کنندگان  این  از  دیگر  یکی  قربان علی، 
»خواست ما از دولت این است که زمینه استفاده از آب 

صحی را برای شهروندان بامیان فراهم نماید.«
گفت:  سرخ قول  باشندگان  از  یکی  کریمی،  عزیزاهلل 
»هدف از این اعتراضات این است که در طول چند سال 
نداشته  توجهی  هیچ  بامیان  شهروندان  به  دولت  گذشته 
است و ما توسط خر از فاصله دو ساعت راه آب آشامیدنی 
خود را تهیه می نماییم که آن آب صحی بودنش معلوم 
زیاد  باالی چشمه ها  مردم  ازدحام  به خاطری که  نیست. 
است و آب چشمه ها به کلی غیرصحی و آلوده می شود 
و باعث مریضی های گوناگون در بین مردم شده است. 

به  نسبت  دولت  توجه  جلب  امروز  راهپیمایی  از  هدف 
مشکالت مردم است.«

سلمان به نمایندگی از مردم زرگران گفت: »بنا به این که 
خواستیم  ما  است،  مسکن  و  آب  بشر  نیازمندی  اولین 
بدون کدام  9 سال  از خرها که طی  کنیم  تشکر  امروز 
اجر و مزد صادقانه وظیفه شان را انجام داده و باعث بقای 
مردم در این مناطق شده اند. و ما به خاطر خدمات شایسته 
خرها تصمیم گرفتیم که لوح تقدیر را به آنها بدهیم و از 

این حیوانات تشکر کنیم.«
ابراهیم توال، یکی از شهروندان بامیان در این زمینه گفت: 
به  »این یک عمل سمبولیک بود که از یک خر تقدیر 
عمل آمد. از این که مردم بامیان یک مردم مدنی اند و از 
زحمات هرکس و هر موجودی که برای حل مشکالت 
جامعه اقدام بکند تقدیر و تشکر می کنند، بجا بود که از 
دارند  قرار  مردم  راس  در  که  کسانی  و  دولتی  مقامات 
تقدیر و تشکر می شد. حال این عمل سمبولیک به این 
معنی است که توجه مقامات نسبت به مردم بامیان کمتر 
بوده و مردم به گونه سمبولیک یا به طور اعتراض از خر 
بامیان آب می رساند،  که برای همیش به اکثر قریه های 

تقدیر و ستایش کردند.« 
در اخیر این راهپیمایی لوح تقدیری که از طرف مردم 
برای خرها در نظر گرفته شده بود برای یک خر اهدا شد 

و این لوح را به گردن خر آویزان نمودند.

کلی  وضعیت  به  نگاهی  که  است  خوبی  بهانه  مارچ   8
زن  برای  زن،  روز  تعیین  شود.  جهان  سطح  در  زنان 
می باشد.  زن  به  ارج گذاری  و  گرامی داشت  معنی  به 
از  جهانی  حمایت  و  زن  آزادی  شعار  ساختن  همگانی 
تامین حقوق انسانی زن هدف دیگری از تعیین روز زن 
می باشد؛ زنی که در تاریخ زندگی خود، ستم بسیار دیده 
به  اقوام  و  تمامی جوامع  در  این که  معنی  به  ستم  است. 
انسانی را  نحوی زن، شرایط رقت بار محرومیت حقوق 
پشت سر گذاشته است. در عصر حاضر، تحوالت عظیم 
اقتصادی، فرهنگی و علمی دست آورد بزرگی حقوقی 
به خصوص زن ها  و  انسان ها  اجتماع و زندگی  برای  را 
و  نژاد ها  برابری  بردگی،  لغو  است.  آورده  ارمغان  به 
بشر، حقوق  اجتماعی، حقوق  انسان ها، آزادی، عدالت 
و  تماما دست آورد  زنان،  آزادی  و  زنان  اطفال، حقوق 
آنها  به  امروز  انسان  که  هستند  بزرگ  پیش رفت هایی 

دست یافته است.
یک  به  یک  قرن ها  که  گفت  می توان  صراحت  به  اما 
شناخته  رسمیت  به  زن  هیچ گاه حقوق  اما  شدند  سپری 

نشد. 
با این حال تدریجا با تکامل و نهادینه سازی ارزش های 
هشتم  روز  جهان  مردم  زنان  سازنده  مبارزات  و  مدنی 
شناختند.  رسمیت  به  زن  روز جهانی  عنوان  به  را  مارچ 
تمدن ستیزان  مردساالران،  برای  زن  جهانی  روز  اعالن 
انحصار  سقوط  سرآغاز  و  سیاه  روز  یک  زن ستیزان  و 
ارمغان  به  را  مردساالران  ویژه ی  استبداد  و  حاکمیت 
جهل ستیزان،  خانم ها،  برای  روز  این  برعکس  آورد. 
دیگراندیشان،  خردمندان،  مدنیت طلبان،  دانشمندان، 
آزادی خواهان و انسان دوستان یک دست آورد ارزشمند 

مبارزاتی برای نیروهای بشردوست بود. 
اما این گونه به نظر می رسد که این روز در افغانستان فقط 
یک روز سمبولیک است که توسط نهادها و ارگان هایی 
خاص تجلیل می گردد. درحقیقت هیچ نوع کار مفید و 
موثری برای بهبود وضعیت زنان، خصوصا برای زنان و 
دخترانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند انجام 

نمی شود. 
حرف  تاکنون  گذشته  از  که  ما  مردساالرانه  جامعه  در 
می کند،  تعیین  او  مرد  را  زن  یک  زندگی  آخر  و  اول 
سخت  مردان  برای  زن  حقوق  قبول  که  است  بدیهی 
تمام می شود. هنوز هم هستند کسانی که وجود زن در 
اجتماع را ننگ می دانند و زن را موجودی خوار و حقیر 
به  وابسته  نان  لقمه  یک  خاطر  به  که  زنانی  می شمارند. 
مردان هستند و برای این که زنده بمانند هر نوع شکنجه 
را تحمل می کنند. با این حال زمانی که یک زن دیگر 
قادر به تحمل شکنجه ها نباشد و فضای خانه برایش ناامن 

گردد، مجبور به فرار از خانه می گردد.

به  اعتراض  برای  بامیان  شهروندان  از  تعدادی 
به  را  ویژه ای  تقدیرنامه  بامیان  در  دولت  کم کاری های 
خری که بیشترین خدمات را برای شهروندان بامیان انجام 
بی توجهی  از  بامیان  شهروندان  نمودند.  اهدا  است  داده 
مقامات حکومتی  شکایت دارند. آنها برای این که این 
خر توانسته آب را از مسافه های طوالنی طی سالیان دراز 
به خانه های شان  پاداش  و چشم داشت  بهانه  بدون کدام 

پدیده ای به نام خانه های امن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نازنین شفایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اعتراض به کم کاری های دولت در بامیان

از خدمات یک خر تجلیل شد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 URVASHI( ب��وت��ال��ی��ا  اورواش������ی  خ��ان��م 
BUTALIA(، که بیش از بیست سال است که یک 
انتشارات فمینیستی را در دهلی نو سرپرستی می کند، 
و  زن  برابری حقوق  اصل  هند  »در کشور  می گوید: 
مرد در قانون به خوبی دیده شده و اثر آن در زندگی 
روزمره کامال مشخص است.« در برنامه ریزی های پنج 
ساله دولت سهم زنان به طور جداگانه در نظر گرفته 
می شود برای کمک به فقرا و به خصوص زنان، دولت 
به تازگی برای مشاغل رسمی میزان حداقل دستمزد 
در  بر ضد خشونت  نیز  قانونی  است.  کرده  تعیین  را 
خانواده که یکی از بهترین ها در دنیا می باشد، در سال 

۲۰۰۵ رسمیت یافت.
با این وجود همچنان در هند، رسم وحشتناک کشتن 
با  است.  حاکم  جهیزیه  بودن  کم  خاطر  به  همسر 

قابل  به سختي  اطفال است که  بر شخصیت و روان  آن 
زدودن و از میان رفتن است. سواستفاده و آزارواذیت 
جنسي به خاطر تابو و حساسیت برانگیز بودن آن، کمي 
قابل بحث و تحقیق است. حتا در صورت پي گیري و 
پژوهش آن، بازهم احتمال مي رود که خیلي از وقایع و 
حاضر  تحقیق  یافته هاي  شود.  نگهداشته  مخفي  حقایق 
نیز  مکاتب  در  حتا  پدیده اي  چنین  که  مي دهد  نشان 
وجود دارد. 7 درصد معلمان تحت پوشش این تحقیق 
وجود  مکاتب  در  جنسي  آزارواذی��ت  که  پذیرفته اند 
واقع  در  مي دهد  نشان  نیز  قبلي  گزارش  چنانچه  دارد. 
اعتراف و اذعان به وجود این پدیده مخرب در درون 
حل  راه  یافتن  به منظور  موفقیت  یک  اساسا  مکاتب 
چنین  که  گفته اند  درصد    88.9  . مي شود  محسوب 
و4.1درص��د  ن��دارد.  وجود  کشور  مکاتب  در  چیزي 
پرسش  در  کرده اند.  خودداري  جواب  ارایه  از  دیگر 
پدیده  این  با  خود  معلمان  آیا  این که  مورد  در  دیگر 
جواب  یاخیر۲.3درصد  شده اند  روب��ه رو  مکاتب  در 
مثبت ارایه کرده ند، 68.3 درصد جواب منفي و مابقي 
جواب مشخصي نداده اند. این ارقام با مقایسه یافته هاي 
نشان  را  اندکي  کاهش  زمینه،  این  در  قبلي  گزارش 
آموزش  آیا  این که  بر  مبني  دیگري  پرسشي  مي دهد. 
کمک  مکاتب  در  اطفال  با  جنسي  بدرفتاري  منع  به 
جواب  پرسش شوندگان  درصد   6۰.4 یاخیر،  مي کند 
مابقي  ارایه کرده اند، 9.1 درصد جواب منفي و  مثبت 
پاسخ نداده اند. این ارقام از نقش مثبت آموزش در امر 
به  که  مي کند  حکایت  جنسي  بدرفتاري  از  جلوگیري 
یافته ها  قبلي خوشبینانه تر است. مطالعه  مقایسه گزارش 
و ارقام باال نشان مي دهد که پدیده آزارواذیت جنسي 
اطفال در مکاتب وجود دارد که در گام نخست اعتراف 
و  تعلیمي  نهادهاي  در  پدیده  این  وجود  به  اذعان  و 
مکاتب مي تواند به یافتن راه ها و غلبه بر آن یاري رساند. 

پی نوشت:
تربیت  و  تعلیم  وضعیت  محمدحسین،   – حسرت   -1
حقوق  مستقل  کمیسیون   ،1387 سال  طي  افغانستان  در 

بشرافغانستان، صفحه ۲9 )1389 (
ادامه دارد



آزار و اذيت جنسي شاگردان
و  نگراني ها  جمله  از  اطفال  جنسي  اذیت  و  آزار 
از فعاالن حقوق  مشکالتي است که بخش عمده اي 
و  دولتي  مسوول  ارگان هاي  و  مسووالن  اطفال، 
خود  مصروف  را  بین المللي  و  ملي  مدافع  سازمان 
به جز  کودکان،  جنسي  آزار  به  تهدید  است.  ساخته 

از مکتب در اماکن و محالت مختلف مورد بحث بوده 
نهادهاي  پدیده در  نگراني که آیا چنین  این  اما  است. 
باشد،  داشته  وجود  مي تواند  نیز  مکاتب  و  آموزشي 
واداشته تا در البالي این تحقیق پرسش و پرسش هایي 
را در این زمینه نیز با پرسش شوندگان مطرح کنیم. این 
پدیده ضمن هزاران نتیجه ناگوار، یکي هم پیامد منفي 

 ۲۵۰۰۰ ح��دود  ساله  هر  غیررسمی،  گمانه زنی های 
 1961 سال  از  رسم  این  هرچند  می شوند6.  کشته  زن 
پایانی دهه  غیرقانونی اعالم شده است. ولی در سال های 

8۰ دوباره در فرهنگ ازدواج رواج یافته است.
همه  در  طبقه  و  اجتماعی  جایگاه  از  مستقل  ام��روز 
این  و  می شود  پرداخت  جهیزیه  اجتماعی  گروه های 
است و هم  نماینده مجلس و کارخانه دار  امر هم شامل 
زینس(  ژان  )مکس  شناس  هند  گفته  به  روزنامه نگار. 
مساله  این  به   7۰ دهه  در   )MAX -JENS ZINS(
به دیده خوبی نگاه نمی شد. ولی امروزه از آن به عنوان 
یک نشانه ثروت و مرتبه اجتماعی یاد می شود. در هند 
مدرن همه چیز به گرد مصرف می گردد. امروز زن هندی 
با آن می توان اشیا دیگر  یک وسیله است. وسیله ای که 

را تصاحب کرد.

تعداد  به  هم  آن  زن،  کمبود  با  هند  این  از  غیر 
مساله  این  است.  به گریبان  دست  نفر  میلیون   4۰
بی توجهی  و  دختر  جنین های  سقط  به خاطر  بیشتر 
است  خردسال  دختران  سالمتی  به  حد  از  بیش 
و  تغذیه  ب��رادرش��ان  از  کمتر  راح��ت،  خیلی  که 
نگهداری می شوند و در نتیجه زودتر می میرند. فقط 
زمانی که دختران سن سه و نیم سالگی را پشت سر 
در حد  زنان  در  زندگی  به  امید  میزان  گذاشته اند، 

مردان قرار می گیرد.
نفوذ  از  در سیاست برخالف آنچه گفته شد، زنان 
باالیی برخوردار هستند. بزرگترین دموکراسی دنیا 
در سال 199۲، برای انتخابات محلی حداقل پایه ای 
برای زنان در نظر گرفت که در سطح محلی این امر 
موفقیت  این  رغم  علی  شد.  زیادی  تغییرات  باعث 
سیاست مداران مرد، همچنان از اجرای این سیاست 
موفق در انتخابات مجلی سرباز می زنند. )نقل قول 

از او.ب(
اکثر  در  آفریقایی،  و  آسیایی  کشورهای  در 
کشورهای تحت حمایت و مستعمره، پیش قراوالن 
حلقه  از  غ��رب،  همانند  فمینیستی  جنبش های 
خود  تجربیات  آنها  بودند.  برآمده  مارکسیست ها 
بودند  کرده  کسب  استعمار  با  مبارزه  زمان  در  را 
و  سیاسی  استقالل  آینده،  به  نسبت  آن ها  ونگرش 
خانم  مصر  در  می پنداشت.  تنیده  در هم  را  آزادی 
در   )HUDA SHARAWI( ش��راوی7  هدی 
دهه بیست جنبش اتحاد زنان مصری را پایه گذاری 
و خود را وقف مبارزه برای استقالل کرد. در 19۲9 
رابه خودجلب کرد، هنگامی که وی در  نظرها  او 
ایستگاه قطار قاهره بدون روسری از قطار پیاده شد. 
خانم های  از  خیلی  توسط  بعد  ماه  چند  ماجرا  این 
انگلیسی  فرماندار  راهپیمایی ضد  یک  در  مصری، 

تکرار شد.
ادامه دارد
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راهپیمایی 
طوالنی 

زن های جنوب 

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
در سال 1388

قسمت بیست و چهارم
������������������� بخش سوم  �������������������

��������������������������������������� منبع: شبکه ���������������������������������������

��������������������������������������� قسمت دوم ���������������������������������������

ماده ی  چهل وچهارم قانون اساسی:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم 
کوچی ها و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید.

ACKU
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برای  چیزی  دارید؟  فروش  برای  چیزی 
و  کار  و  کسب  رونق  به  دارید؟  عرضه 
تجارت خود می اندیشید؟ در فکر شکست 
رقبا هستید؟ برای همه ی این ها باید محصول 
خود را، آنچه را که عرضه می کنید را باید 
به بهترین شکل ممکن تبلیغ کنید تا به این 

اهداف نایل آیید.
متقاعد کننده ترین  و  ساده ترین  این ها 
گزاره ها در بازاریابی است. گزاره هایی که 
خبر  و  دارد  تازه گی  افغانستان  در  حداقل 
می دهد.  تازه  پدیده ی  آمدن  به وجود  از 
پدیده ی که قبل از این وجود نداشته است. 
کاال از هنگام تولید تا تبدیل شدن به اشغال 
و تفاله یک چرخه را طی می کند. چرخه ی 
از  فراوان.  فرود های  و  فراز  و  مراحل  با 
تولید  با  کمتر  افغانستان  در  ما  آنجایی که 
بیشتر کاالها وارداتی  کاال مواجه هستیم و 
چرخه  این  نخستین  مرحله  با  هستند، 
کاال ها  نداریم.  چندانی  آشنایی  )تولید( 
تبلیغات  به وسیله  می شوند،  نازل  ما  بر  فقط 
نهایت  در  و  می شوند  داده  خوردمان  به 
به مصرف می رسند. چرخه ی که هیچ امکان 
نظارت را برای ما به عنوان عامل اصلی که 
آمده  به وجود  او  برای  چرخه  این  همه ی 
در  شهرنشین ها(  )بیشتر  ما  نمی دهد.  است، 
باالترین سطح، فقط گاهی نگاهی به تاریخ 
تولید محصول می اندازیم و بس، اما از بند 
و  رنگ  و  بورژواپسندانه  بسته بندی های 
بازار  نداریم.  و...گریزی  شفاف  لعاب های 
آزاد با آغوش باز از شما استقبال می کند، 
مثال هنگامی که برای خرید صابون به مغازه 
بی شمار  با مارک ها و شکل های  می روید، 
گیج کننده  که  می شوید  مواجه  صابون ها 
تبلیغات  زمان  همین  در  درست  اما  است، 
و  یادآوری  وسیله ی  به  می رسد،  دادتان  به 

تکرار و تکرار و تکرار.
در  افغانی  تبلیغات در جامعه ی مصرفی  اما 
هم  شده تر  سازماندهی  و  باالتر  سطوحی 
کامل ترین  نگارنده  عقیده  به  دارد.  وجود 
شکل پدیده ی تبلیغات در افغانستان به وسیله 

شرکت های مخابراتی اعمال می شود. 
و  بازاریابی  عامل  قبل  سال  چهار  زمانی، 
مخابراتی  شرکت های  از  یکی  تبلیغات 
خواهد  زرد  کامال  هرات  زودی  به  گفت: 
ولی  آمد  خوشم  جمله اش  ابهام  از  شد، 
کردن  فکر  به  مرا  شدت  به  جمله اش  این 
واداشت. اما دیری نگذشت که متوجه شدم 
غیردولتی  مخابراتی  شرکت  چهار  تمام 
انجام دهند. بدیهی  این کار را  سعی دارند 
هزینه های  به  تبلیغات  همه  این  که  است 
مشترکین  توسط  باید  که  دارد  نیاز  گزاف 
قیمت  بلند بردن  طریق  از  گردد،  تامین 

مکالمه و خدمات.
در جهان  تبلیغات  که  نیست  این شکی  در 
است.  کرده  پیدا  وسیع  کارکردی  معاصر 
به همین دلیل است که مثال »مکدونالد« در 
صرف  را  دالر  میلیون   70 از  بیش  امریکا، 
چپس«  »نوعی  جدیدش  محصول  تبلیغ 
»مک دونالد،«  رقیب  شرکت  و  می کند 
صرف  مک دونالد  از  بیشتر  کینگ«  »برگر 

اما این جادو در بازار 
بی در و پیکر اقتصاد 

افغانستان، جادویی ناشی 
و به دور از معیار های 

انسانی است. این جادو 
تنها به چاپیدن از مشتری 
نمی انجامد، ذهن و روانش 

را نیز مریض و سست 
می کند، رخوتی عمومی 
بار می آورد، متقاضیان 

خودرا دربست به تبلیغات 
می سپارند و معیار قضاوت 

در مورد کیفیت کاال، 
تبلیغات بیشتر می شود و 

به این ترتیب این مشتری 
است که باید هزینه ی 

سرسام آور تبلیغات را بدهد.

تبلیغات می کند تا حریف را شکست دهد. 
اما سوال اساسی اینجاست که این پدیده با 
این پیمانه و شکل و شمایل چه ارتباطی با 
بر  اضافه  دارد؟  افغانستان  زیرصفر  اقتصاد 
این کسی متوجه تاثیرات روانی این پدیده 
)تبلیغات( بر روان اجتماع افغانی هم نیست. 
و  بزرگ  تلویزیونی  شو های  شرکت ها 
با  را  برنامه هایی  می اندازند،  راه  دوامدار 
متناقض حمایت  گاه  و  مختلف  محتواهای 
مالی می کنند تا نشر شود و در میانه برنامه 
مالی  تمویل  با  برنامه  این  که  شود  گفته 
تقدیم شد، موسسات  به شما  فالن شرکت 
و...اما  می اندازند  راه  خیریه  انجمن های  و 
تفکیک کند که  نمی تواند  اینجا کسی  در 
متنوع  شکل های  حقیقت  در  اینها  همه ی 
حاد  به دلیل  بیشتر.  چیزی  نه  هستند  تبلیغ 
بودن واقعیت زندگی افغانی این شرکت ها 
کار  به  را  اوضاع  با  مطابق  ترفند های 
می گیرند، مردم گرسنه اند، کل نظام حاکم 
در  که  آنچه  به  و  است  حریص  و  گرسنه 
نام  انسانی«  »کمک های  دونرها  ادبیات 
راهی  چه  پس  کرده،  عادت  است  گرفته 
بهتر از ایجاد انجمن های خیریه وکارهای به 
تبلیغی  انسان دوستانه؟ چه شیوه ی  اصطالح 
گاه  باشد؟  سودآور  می تواند  این  از  بیشتر 

انسان دوستانه  از مفاهیم  تبلیغی  استفاده  این 
مذهب  میابد،  گسترش  ظریف تر  به جاهای 
اعیاد  هنگام  در  نمی ماند،  مصوون  نیز 
عید  تبریک  بهانه  به  شرکت ها  اسالمی، 
هم  این  از  گاهی  و  می نمایند  تبلیغ  خودرا 
سمبول های  و  نشان ها  از  استفاده  با  فراتر، 
مذهبی محصول را به خورد مردم می دهند. 
و به این ترتیب مذهب در خدمت بازارآزاد 

قرار می گیرد.
نهادی برای تفکیک و بررسی وجود ندارد، 
بازار آزاد است، هرکس می تواند هر چیزی 
بیشتر  تبلیغ  بازار  این  در  و  نماید  تبلیغ  را 

باعث فروش بیشتر می شود.
اقتصاد  بی در و پیکر  بازار  در  جادو  این  اما 
از  به دور  و  ناشی  جادویی  افغانستان، 
به  تنها  جادو  این  است.  انسانی  معیار های 
و  ذهن  نمی انجامد،  مشتری  از  چاپیدن 
می کند،  سست  و  مریض  نیز  را  روانش 
متقاضیان  می آورد،  بار  عمومی  رخوتی 
و  می سپارند  تبلیغات  به  دربست  خودرا 
کاال،  کیفیت  مورد  در  قضاوت  معیار 
این  این ترتیب  به  و  می شود  بیشتر  تبلیغات 
سرسام آور  هزینه ی  باید  که  است  مشتری 

تبلیغات را بدهد.
دولت نیز با آغوش باز این پدیده را با همین 
مشروعیت  و  می پذیرد  شمایل  و  شکل 
از  دم  بین المللی  کنفرانس های  می دهد،در 
رشد و شکوفایی تجارت در کشور می زند، 

اما واقعا همه چیز همین است؟
اغوای تبلیغات با این شکل و شمایل،  بخش 
اعظم توده ی ساکن این کشور را می آزارد، 
تبلیغات  تابلو های  از  پر  یک باره  به  شهر 
خرید  خواب  حتا  که  است  شده  اشیایی 
نیز  تلویزیون ها  نمی توانند،  را هم دیده  آن 
مردمی  برای  را  کاالها  رشک انگیزترین 
توان  اعظم شان  بخش  که  می کنند  تبلیغ 
آپارتمان های  ندارند.  را  نان خشک  خرید 
زیبا با اقساط پنج ساله، بیشتر صحبت کنید، 
قیمت  در  تخفیف  بگیرید،  جایزه  بیشتر 
مشترکین  برای  و...  دوبی  و  جرمنی  تکت 
بانک )...(، آیا در چنین وضعیتی نمی توان 
مثال حمله به فروشگاه های بزرگ در کابل 
را اعتراض در برابر این تجمل گرایی اشرافی 

در میان کانون فقر و بدبختی دانست؟

بخش دوم
نابسامان  وضعیت  و  کشمکش ها  تناقضات،  درون  در  چهارمی ها  نسل  از  بخشی 
انجمنی و محفلی،  ادبیات  این نسل در حاشیه ی  یافتند.  داخل زاده شده و پرورش 
بر  گذاشتن  انگشت  با  و  براندازانه  بنیاد  تقابلی  در  رسمی  ادبیات  حاشیه های  در 
با  کمتر  جریان  این  هرچند  کرد.  علم  قد  شعر  پیرامون  رایج  تصور  شرمگاه های 
پشتوانه ی نقد ادبیات و سایر ژانر های ادبیات همراه بود و صرفا در حوزه شعر اتفاق 
مسلط  مقابل جریان  در  مدرن  هیچ وجه کنشی  به  اندک  این شمار  کار  اما   افتاد. 
کالسیک گرایان نبود. این در حقیقت واکنشی اعتراضی علیه همه ی آنچه بود که 

شعریت نام گرفته بود.
شماری از جوانان در هرات، پس از فروپاشی امارت طالبان برای نخستین بار اقدام به 
خلق آثاری در زمینه ی شعر کردند که هیچ شباهتی به جریان شعر مدرن در افغانستان 
نداشت. این شعر ها مملو از فضا و روایت ودغدغه های فردگرایانه ی پریشانی بود 
که تا آن زمان در شعر افغانی تجربه نشده بود. شاعرانگی برای این شمار اندک، 
همه ی  نمی شدو  رویت  چیز  هیچ  آن  در  که  مه ی  بود.  مه  در  زدن  قدم  همچون 
به  می نمودند.  تجربه کردن  به  دعوت  و  بودند  مبهم  و  گنگ  شالوده ها  و  شکل ها 
همین دلیل کارهای ابتدایی به شدت تجربی و به طور افراطی ای نسبی و مبهم بودند. 
اما از همان ابتدا تفاوت شان با کل جریان شعر افغانی مشخص بود. مولفه های جدید 
می کردند.  خلق  را  دیگری  شعریت  که  بودند  شده  کهنه ی  هنجارهای  جایگزین 
دیگر به جای مقوالتی همچون صنعت ادبی، اوزان عروضی، الهام و رسالت شعر و 
جهان بینی و انسان گرایی و غیره، مولفه های همچون شعر چند زبانی- چند روایتی، 
بازی زبانی، سفید خوانی، ارجاع درون متنی، شعر زبان و... مقوالت عمده ای بودند 

که در بحث ها مطرح می شدند.
در  هشتاد  دهه   آغازین  سال های  در  این چنینی  شعرهای  از  کتاب  دو  یکی  چاپ 
افغانستان اعالم حضور نسلی تازه بود که واکنش های مختلف و متناقضی را در میان 
ادبیاتچیان برانگیخت. شماری از همان ابتدا با دادن حکمی جزمی و بدبینانه، موضع 
ایران  هفتاد  دهه  شاعران  از  کاپی های  شعر ها  این  گفتند  کردند،  مشخص  خودرا 
است، ادعایی که هیچ کس برای وضوح دادن به آن چیزی ننوشت. چون دانش الزم 
برای توجیه آن وجود نداشت و صرفا ادعایی بود از سر عصبیت و مخالفتی کور، 
نوشتند، شماری  و  وگفتند  کردند  شعرها شک  این  شعریت  در  اما  دیگر  شماری 
نگاشت های عجیب  نام  همه جا  به زودی  اما  نگرفتند،  و جدی  بودند  بی تفاوت  نیز 
و غریبی بر سر زبان ها افتاد. »شعر متفاوت«، »شعر پست مدرن«، »شعر مخالف« و 
چندین ترکیب عجیب دیگر که صرفا به عنوان آدرس های نامعلوم وگنگ مطرح 

می شدند و بر گنگ شدن بیشتر فضا می انجامید.
اما در طی دهه هشتاد فراخور شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم اتفاقاتی رخ داد که 
این دهه  انجامید و در آخرین سال های  ادبی  ادبی و رسمیت  به سرگشتگی سنت 
انجمن ها و  پیشنهاد های نسل چهارمی ها حرکت کرد.  به سمت  ناگزیر  شعرافغانی 
بنگاه های ادبیات رسمی و محفلی به انجو های ادبی مبدل شدند. فزونی رسانه های 
جمعی به طور کامل مرجعیت و تقدس شعر و ادبیات را خدشه دار ساخت و شرایط 
وضعیتی را به وجود آورد که موقعیت به نام شعریت نا گزیر به همان سمتی پس 
این یکی دوسال  بود. در  زده شود که جریان شعر نسل چهارم آن را آغاز کرده 
انجو ها  ساختن  با  و  می شدند  ادبیات  بازار  وارد  باید  یا  افغانستان  در  شاعران  اخیر 
به  را  آن  و  کرده  استقبال  می شد  عرضه  که  هرچه  از  مزورانه  غنیمت دانی های  و 
به کلی سامانه ی فکر و کارشان  یا  »فند« مبدل می کردند و  برای گرفتن  پروژه ای 
را دگرگون کرده و به جستجوی فضا های تازه می پرداختند و از آنجایی که جریان 
از  اعتراضی داشت و  انکار موضعی واکنشی و  قابل  به طور غیر  شعر نسل چهارم 
جانب دیگر از به روزترین ابزار ادبی به عنوان سازوکار ادبی استفاده می کرد، افقی 
را جلوی این سرگشتگی گذاشت که از آن گریزی نبود.  در این یکی دوسال، به 
طرز باور نکردنی هرجا شعری ادعای نوشدن می کند، حتما شماری از مولفه های 
ابتدای دهه 80 توسط آن شمار اندک شاعران  جریان شعر نسل چهارم را که در 
حاشیه های جلسات شعر مهاجرین در ایران و شماری اندک تر در هرات تجربه شده 
این سال ها  تاثیرپذیری ندارد. هر چند در  از  بود را استفاده کرده است و گریزی 
شماری از شاعران نیز که ناگزیری نوسازی شعر را درک کرده اند تمام تالش شان 
این است که خودرا به جریان شعر دهه هفتاد ایران نزدیک کنند، جریانی که خود 
مرگ خودش را اعالم کرده است و دیگر چیزی برای گفتن دارد. اینجا شاعران 
همواره همچون گذشته دیر متوجه می شوند. مانند جریان پر تب و تاب غزل که 
و  مطرح شده  افغانستان  در  ایران،  در  آن  فروکش کردن  از  پس  سال  بیست  دقیقا 
طرفداران زیادی هم دارد. به هر انجام، به نظر نگارنده همه ی اینها نباید به این توهم 
بیانجامد که گویا سنت ادبی، رسمیت ادبی و دیالوگ مسلط ادبیات از بین رفته اند. 
هنوز تریبیون های اصلی ادبیات در خدمت و در چنگال همین سه مقوله است. این 
سه مقوله صرفا شکل عوض کرده اند، ودر چنین شرایطی ارایه هرگونه تعریف از 
معاصریت و امروزیت شعر ناگزیر از این است که قضاوت ها و تحلیل هایش را با 
هنجار های روز همنوا سازد. و این هنجار ها بخش اعظم شان استخراج شده از جریان 
شعر نسل چهارم است. اما از آنجایی که تا هنوز خوانشی جدی، به دور از تعصب 
از این جریان وجود ندارد، مشخص ساختن معاصریت و شعریت کاری دشوار و 

حتا ناممکن است. 

تبلیغات
 شهروندستان

بسته ی پستی 
از آدرس نسل چهارم

 مسعود حسن زاده
 مسعود حسن زاده

جادوی ناشیانه ی 
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هزینه منع تظاهرات در عربستان 
_____________________ رضا تقی زاده _____________________

نیروهای امنیتی يمن به سوی 
تظاهرکنندگان تیراندازی کردند

در  تظاهرکنندگان  بزرگ  جمعيت  سوی  به  يمن  امنيتی  نيروهای 
خارج از دانشگاهی در پايتخت، صنعا، آتش گشوده و حداقل 50 

نفر را زخمی کرده اند.
آنها سعی داشتند مانع پيوستن هزاران تظاهرکننده به اردوی معترضان 
در دانشگاه شوند. معترضان خواستار کناره گيری علی عبداهلل صالح 
اين حادثه زخمی  در  نفر  يمن هستند. دست کم 50  رييس جمهور 

شده اند. منابع طبی گفته اند که حال پنج نفر وخيم است.
همچنين گزارش هايی از تظاهرات در ساير شهرهای يمن وجود دارد 

که بخشی از ناآرامی های گسترده در منطقه خاورميانه است.
تظاهرکنندگان يمنی که بيشتر آنها دانشجو هستند از اواسط فبروری 
در برابر دانشگاه صنعا اردو زده ا ند. آنها خواهان کناره گيری آقای 
صالح هستند و تقاضای فرصت های شغلی بيشتر و پايان فساد و توزيع 
از مردم سعی  بزرگی  عادالنه تر ثروت را دارند. درحالی که گروه 
داشتند به اين تحصن بپيوندد، نيروهای امنيتی گلوله های پالستيکی، 

گاز اشک آور و سپس گلوله واقعی شليک کردند.
راهپيمايی  اين  به  زن  جهانی  روز  مناسبت  به  نيز  زن  هزار  چندين 
پيوسته بودند. محمد قحطان سخنگوی مخالفان حادثه را يک »قتل 
عام« توصيف کرد. خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از او گزارش 
داد که »اين جنايتی توسط نيروهای امنيتی عليه دانشجويانی است که 

در يک تحصن صلح آميز شرکت داشتند.«
روز سه شنبه همچنين تظاهراتی در شهرهای جنوبی عدن و عتق روی 

داد.
جو بايدن وارد روسیه شد 

جو بادين، معاون رييس جمهور امريکا، صبح روز چهارشنبه، برای 
سفری دو روزه، وارد روسيه شد.

و  جمهور  رييس  مدودف  ديميتری  با  سفر  اين  در  بايدن  آقای 
والديمير پوتين، نخست وزير و همچنين رهبران گروه های مخالف 
دولت روسيه و نمايندگان جامعه مدنی در اين کشور ديدار می کند.

معاون رييس جمهور امريکا اظهار اميدواری کرده است که در اين 
سفر دو روزه بتواند روابط ديپلوماتيک بين دو کشور امريکا و روسيه 

را بهبود ببخشد.
معاون رييس جمهور امريکا در اين سفر همچنين در دانشگاه دولتی 

مسکو سخنرانی خواهد کرد.

معالجه  برای  سه ماهه  غيبت  يک  از  بازگشت  در 
پادشاه  عبداهلل،  مراکش،  و  امريکا  در  استراحت  و 
از  پيشگيری  منظور  به  عربستان،  بيمار  و  سالخورده 
اعالم  خود،  کشور  به  جاری  نا آرامی های  سرايت 
مستقيم  به صورت کمک  دالر  ميليارد   36 که  داشت 

به مردم پرداخت خواهد کرد. 
نايف،  شاهزاده  مالی،  بخشش  اعالم  از  پس  هفته  دو 
نوع  هر  غيرقانونی بودن  و  غيرشرعی  بر  کشور،  وزير 

تظاهرات در آن کشور تاکيد ورزيد. 
زنان  عربستان،  روشنفکران  از  جمعی  حال  همين  در 
از  درصد   10 مجموع  در  که  شيعيان  به خصوص  و 
جمعيت آن کشور را تشکيل می دهند، طی هفته های 
نظام  نوسازی  خواستار  توييتر  و  فيس بوک  در  اخير 

سياسی حاکم بر عربستان شده اند. 
در ادامه برگزاری تظاهرات محدود و پراکنده شيعيان 
در شهر های کوچک عربستان و همچنين شرق کشور 

و جده، تعدادی از فعاالن مذهبی دستگير شده اند. 
روحانی  آل امير،  توفيق  نام  دستگيرشدگان،  ميان  در 
پادشاهی مشروطه در عربستان  نيز که خواستار  شيعه، 
است ديده می شود. طی روز های اخير فعاالن سياسی 
ماه   11 روز  در  عمومی  تظاهرات  برگزاری  خواستار 

مارچ در عربستان و آزادی توفيق ال امير شده اند. 
جامعه بسته عربستان

محدود  اصالحات  انجام  وجود  با  سعودی  عربستان 
آغاز  کنونی،  پادشاه  عبداهلل،  وليعهدی  زمان  از  که 
و  سياسی  نظام های  بسته ترين  از  يکی  همچنان  شد، 

محدود ترين جوامع جهان به شمار می رود. 
و  مالی،  اقتصادی،  اداری،  امور حساس  تمامی  تقريبا 
نظامی در دست نزديک به هشت هزار نفر از اعضای 
ابتکار  به  خانواده آل سعود قرار دارد. در سال 2005 
عبداهلل، برای اولين بار انتخاباتی به منظور تعيين نيمی 
برگزار  کشور  آن  در  شهر  شورای   179 اعضای  از 
شد. نيمی ديگر از اعضای شورا ها را به عنوان مشاور، 

عبداهلل معرفی کرد. 

از  پاره ای  در 
حکومت  ديکتاتوری ها، 
فردی چهره شاخص نظام 
حاکم است. با اين وجود 
نظارت  نظام های  بعضی 
يا  داخل  در  نيز  کنترل  و 
دولتی  کنار حاکميت  در 

ديده می شود. 
و  سعودی،  پادشاهی  در 
شيخ نشين های  و  امارات 
کوچک تر ساحل جنوبی 
مانند  فارس،  خليج 
قطر،  بحرين،  کويت، 
تا  و  هفت گانه  امارات 
عمان،  و  مسقط  حدودی 
خانواده  يک  اعضای 
تمامی امور کشور را مانند دارايی شخصی در اختيار 
و  بحرين  وزير  نخست  سلمان،  بن  خليفه  دارند.  خود 
عموی حمد بن عيسی، حاکم جزيره، که به مدت 40 
سال در اين سمت مانده، نمونه ای است از اداره فاميلی 

کشور های عرب خليج فارس است. 
رشد نسبی 

با وجود فساد گسترده مالی و تقسيم دارايی های ملی 
نظارت  نوع  هر  بدون  حاکم  خانواده  اعضای  بين 
عظيم  منابع  از  برخورداری  دليل  به  عربستان  عمومی، 
نفت خام به پيشرفت های قابل مالحظه اقتصادی دست 

يافته است. 
قدرت خريد عربستان و توليد نا خالص ملی آن کشور 
ذخيره های  حجم  می رود.  فرا تر  دالر  ميليارد   650 از 
است.  حدود  همين  در  رقمی  نيز  کشور  آن  ارزی 
درآمد سرانه ملی باال تر از 24 هزار دالر در سال است 
دنيا  بزرگ  اقتصاد آن کشور در رديف 20 کشور  و 

قرار دارد. 
سرانه  جمعيت،  تعداد  بزرگی  دليل  به  وجود  اين  با 
کشور هايی  به  نزديک  حتا  عربستان  در  ملی  درآمد 

مانند قطر و کويت نيز نيست. 
نقطه ضعف ديگر عربستان تکيه فراوان آن بر منابع نفت 
است. 80 درصد از بودجه ساالنه عربستان و 90 درصد 
از صادرات ساالنه و 45 درصد از توليد ناخالص ملی 

آن کشور متکی به درآمد نفت است. 
بخش بزرگی از جمعيت 27 ميليونی عربستان، که به 
نسبت کشور های عرب همسايه رقم بزرگی است، در 
رفاه به سر نمی برند. مشکل بيکاری در شهر هايی مانند 
جده نزد مردم محلی محسوس است، در عين حال که 
بيش از 7 ميليون خارجی در آن کشور به کار اشتغال 

دارند. 
اسالم و نفت و امنیت

است.  آن  مذهبی  شکل  عربستان  ديگر  خصوصيت 
بزرگ  مرکز  دو  و  است  اسالم  زادگاه  عربستان 
پادشاه  دارد.  قرار  مدينه  و  مکه  در  جهان،  مسلمانان 

مرکز  دو  اين  نگاه دارنده  و  خادم  خود را  سعودی 
می داند. 

و  جهان  خام  نفت  ذخاير  از  درصد   20 داشتن  قرار 
از  را  عربستان  اسالمی،  بزرگ  مرکز  دو  همچنين 
نسبی  ادامه  است.  ساخته  برخوردار  خاص  موقعيتی 
شبه جزيره  در  اخير  دهه  چند  طی  سياسی  آرامش 
شد  موجب  ماندگاری،  به  خاطر  اطمينان  و  عربستان، 
که ديکتاتورهای برکنار شده يا فراری نيز در عربستان   
همان مامنی را ببينند که فرماندهان فراری آلمان نازی 

بعد از جنگ در ارجنتاين می ديدند. 
عيدی امين که پس از شکست از تانزانيا در سال 1979 
پناه برد.  به عربستان  از کشور خود اوگاندا گريخت، 
بن علی، رييس جمهور مخلوع تونس، نيز پس از کنار 
گذاشته شدن در ماه ژانويه سال جاری راهی جده شد. 
عربستان همچنين پس از اشغال کويت توسط نيروهای 
عراقی در ابتدای دهه نود، به خانواده الصباح به عالوه 

40 هزار اتباع آن کشور پناه داد. 
حمد  اصلی  تکيه  بحرين،  در  اخير  نا آرامی های  طی 
بوده  سعودی  خانواده  حمايت  بر  ماندگاری،  برای 
توليد  از  مالحظه ای  قابل  بخش  قطع  دنبال  به  است. 
نفت ليبيا، اين عربستان سعودی است که از راه افزايش 
به  بازگرداندن تعادل  توليد نفت خام خود، در جهت 
اين دليل،  به  بين المللی نفت تالش می کند.  بازار های 
از  فرا تر  بسيار  از حساسيتی  نا آرامی در عربستان  بروز 
تغيير نظام در تونس و مصر و ليبيا و الجزاير و بحرين و 

يمن برخوردار است. 
تهديد از درون

اين  عربستان،  در  نا آرامی  نشانه های  بروز  وجود  با 
عليه  تهديدکننده  و  جدی،  چندان  هنوز  فشار های 
نيست.  مطلقه در آن کشور  پادشاهی  نظام  ماندگاری 

خطر جدی تر از درون متوجه آن است. 
است،  بيمار  به شدت  و  سالخورده  که  عبداهلل  جز 
از  است  ساله   84 که  نيز  او  وليعهد  سلطان  شاهزاده 

وضعيت جسمی بهتری برخوردار نيست. 
می برد،  رنج  آلزايمر  بيماری  از  می شود  گفته  که  او 
به  جا  در  حتا  غيررسمی،  و  خبری  منابع  قول  بر  بنا 
آوردن وزيران کابينه ای که بر آن رياست می کند نيز 
که  نيست  روشن  لحاظ  اين  از  و  است  مشکل  دچار 
آيا او زود تر به ذات هستی بخش ملحق خواهد شد يا 

پادشاه. 
عبداهلل، پادشاه عربستان، با توجه به وضعيت جانشينی، 
 30 از  متشکل  بيعت«  »شورای  يک  پيش  چندی 
مسووليت  که  داد  تشکيل  را  سعودی  ارشد  شاهزاده 

تعيين وليعهد بعدی کشور را بر عهده بگيرند. 
در صورت فوت عبداهلل و به پادشاهی رسيدن سلطان، 
تازه ای تشکيل خواهد شد. در صورت  بيعت  شورای 
در  جانشينی  موضوع  عبداهلل،  از  پيش  سلطان  مرگ 
خانواده آل سعود خطری به مراتب جدی تر از تهديد 
در  مشروطه  پادشاهی  طالب  روشنفکران  و  شيعيان 

عربستان خواهد بود. 
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تحریم های امریکا علیه ایران یک سال دیگر تمدید شد

قذافی  کشورهای غربی و القاعده را عامل شورش کشور خواند

تحریم های  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
کشورش علیه ایران را تا ماه مارچ ۲۰۱۲ تمدید کرده 

است.
او طی فرمانی جمهوری اسالمی را »خطری غیرعادی 
و  خارجی  سیاست  ملی،  امنیت  علیه  العاده  خارق  و 
کنگره  به  و  کرد  توصیف  متحده«  ایاالت  اقتصاد 
را  ایران  قبال  در  فوق العاده  وضعیت  که  داد  اطالع 

یک سال دیگر تمدید می کند.
حکومت ایران تحریم های امریکا را بی فایده می داند 
و می گوید که این مجازات ها موضع اتومی و سیاست 

خارجی این کشور را تغییر نخواهد داد.
آقای اوباما نخستین بار در ماه مارچ ۲۰۰۹ طی فرمانی 
دولت  توسط   ۱۹۹۵ سال  در  که  تحریم هایی  مشابه، 

بیل کلینتون علیه ایران به اجرا گذاشته شده بود را یک 
سال تمدید کرد.

توسعه  به  از کمک  را  امریکایی  تحریم ها شرکت های  این 
صادرات  تجاری،  مبادالت  انجام  ایران،  نفت  صنعت 
باز  کشور  آن  در  گذاری  سرمایه  همچنین  و  واردات  و 

می دارد.
با تمدید »وضعیت  ایاالت متحده ساالنه  روسای جمهوری 
ایران و کوبا تحریم  مانند  برابر کشورهایی  العاده« در  فوق 

این کشورها را ادامه می دهند.

تابستان  در  تهران  علیه  واشنگتن  تحریم های  دور  تازه ترین 
ویژه  به  امریکا  کنگره  آن  طی  که  شد  آغاز  گذشته  سال 
را هدف  ایران  در  نفتی خارجی سرمایه گذار  شرکت های 

قرار داد.
این تحریم ها برای اولین بار ناقضان حقوق بشر در ایران را 

نیز شامل شده است.
ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند و موضع گیری های 
سیاسی  انگیزه های  دارای  را  خصوص  این  در  امریکا 

می داند.

معمر قذافی، رهبر لیبیا، در نطق جدید 
تلویزیونی خود قدرت های خارجی را 

مسبب قیام در کشورش دانسته است.
گفت  چهارشنبه  روز  قذافی  معمر 
القاعده،  شبکه  و  اروپایی  دولت های 
تا  تهییج کرده اند  را  جوانان کشورش 

آشوب کنند.
لیبیا  غرب  در  زاویه  شهر  حالی که  در 
نیروهای  توپخانه ای  حمالت  زیر 
تالش  در  نیروها  این  است،  دولتی 
اصلی شهر  میدان  کنترول  بوده اند که 

را به دست بگیرند.
تصمیم گیری  که  است  گفته  امریکا 
لیبیا  فراز آسمان  بر  پرواز  منع  باره  در 

با سازمان ملل متحد است.
نیروهای شورشی می جنگند تا به سلطه 

گفته  دهند.  پایان  لیبیا  بر  قذافی  معمر  ساله  یک  و  چهل 
می شود که در ناآرامی های اخیر بیش از هزار نفر کشته و بنا 
به تخمین سازمان ملل حدود دوصد و داوزده هزار نفر در 

جریان خشونت ها آواره شده اند.
اعتماد  که  داد  نشان  لیبیا  رهبر  نطق  می گویند  خبرنگاران 
طی  را  افزایشی  روندی  قذافی  آقای  لجاجت  و  به  نفس 

می کند.
لیبیا  دولتی  تلویزیون  چهارشنبه  روز  اولیه  ساعات  در 
قبیله ای  حامیان  به  رو  که  داد  نشان  را  قذافی  از  تصاویری 
خود می گوید که دولت های اروپایی و شبکه القاعده تالش 

دارند کشور را دو دسته کنند.
خبرنگاران می افزایند نطق آقای قذافی که همچون گذشته 

پریشان و در هم و بر هم بود، ثابت کرد که او قصد ندارد، 
سازش کند یا با مخالفان خود گفتگو کند.

شهر زاویه، که دو هفته پیش به دست شورشیان افتاده بود، 
شده  محاصره  دولتی  نیروهای  توسط  کامل  طور  به  تقریبا 

است.
شهر  این  علیه  توپخانه ای  حمالت  گزارش ها  برخی  به  بنا 
میان  درگیری  در  نیز  توجهی  قابل  شمار  و  بوده  سنگین 

مخالفان دولت و سربازان هوادار قذافی کشته شده اند.
موتر  و  تانک  پنجاه  زاویه گفت که  ساکنان شهر  از  یکی 
باری حامل سربازان رهبر لیبیا را در سطح شهر دیده است.

گفته می شود که شفاخانه اصلی شهر زاویه مملو از زخمی 
است و قادر نیست به حجم باالی تلفات رسیدگی کند.

دعوت به داوطلبی 
پایه چوکی  تعداد 7۲۰  به  افغانستان  برای  کمیته سویدن 
ها  شرکت  دارد  ضرورت  دفتر  این  نمونه  طبق  مکتب 
بعد  باشند  داشته  آنرا  قرارداد  خواهش  که  واشخاص 
جهت  میتوانند   ۱۵/3/۲۰۱۱ شنبه  سه  الی  اعالن  نشر  از 
نموده  مالحظه  را  شرطنامه   . نمایند  شرکت  داوطلبی 

تضمین نقدآ اخذ میگردد.

شرکت/شخص که به دریافت اعطای قرار داد موفق میشود باید به ارزش ۵ درصد پول مجموعه اعطای قرار داد 
بخاطر تضمین اجرا ، مواد قرارداد به وقت تعین شده به بخش مالی کمیته سویدن نقدآ تحویل دهد .

در ضمن به اساس قانون وزارت مالیه کشور از شرکتهای که راجستر شده باشد ۲ درصد مالیه در غیر آن 7 
درصد مالیه از قیمت مجموعی قرار داد در وقت تادیه پول توسط کمیته سویدن اخذ و به حساب وزارت مالیه 

تحویل میگردد.

آدرس :
کمیته سویدن برای افغانستان 

خانه نمبر 7۲۲ سرک دوم کارته ماموین
مزار شریف ـافغانستان 
بخش تهیه وتدارکات

شماره های مبایل :  ۰7۰۰۵۲77۱8   :  ۰7۰۰۲۹۹3۰6

SU26/2011 :شماره ثبت
تاریخ : ۰۹/۰3/۲۰۱۱

Swedish Committee for Afghanistan.Mzare Project Office (MPO) hous # 722 street# 2 karteMamrin-Mazar-e- sharif –Afghanistan 
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