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مشرانو جرگه خواهان انحالل شورای عالی صلح شد هشدار اتاق تجارت 
به قطع روابط تجاری با پاکستان

به  اول رییس جمهور معتقد است  معاون 
کشورهایی که شفافیت مالی و حساب دهی 
به  حکومت ها  دیگر  است،  روشن  آنها  در 
سادگی و اطمینان به آنها کمک می کنند. اما 
کشورهایی که در آنها هرج و مرج است و 
هیچ گونه شفافیت مالی درآنها وجود ندارد، 
دیگر حکومت ها با مجبوریت به آن ها کمک 
مالی می کنند؛ در حال حاضر افغانستان نیز 

شامل چنین کشورهایی می باشد. 

اعضای  از  شماری  کابل:  8صبح، 
استعفای  خواستار  گذشته  روز  مشرانوجرگه 
وزیر دفاع و انحالل شورای عالی صلح شدند. 
در  امنیتی  مقام های  ضعف  از  سناتوران  این 
آنها  کردند.  انتقاد  شهروندان  امنیت  تامین 
همچنان شورای عالی صلح را متهم به حمایت 
حکومت  صلح  برنامه  با  و  کرده  طالبان  از 

مخالفت شان را ابراز داشتند.
زاری  و  تزرع  طریق  از  صلح  آنها  گفته  به 
تامین شده نمی تواند. بلقیس روشن یک تن از 
سناتوران گفت: »دولت افغانستان به خصوص 
شورای عالی صلح از حمله کنندگان انتحاری 
و  ما  مردم  آنها  حالی که  در  می کند  حمایت 

کودکان مارا به قتل می رسانند.«
این سناتوران همچنان خواهان استعفای وزیر 
او  »اگر  گفت:  بالغی  خالقداد  شدند.  دفاع 
)وزیر دفاع( به صورت داوطلبانه استعفا ندهد 
این مسوولیت ملی و اسالمی ماست تا او را به 

لوی سارنوالی معرفی کنیم.«
افغانستان  حکومت  از  همچنان  سنا  مجلس 
و  انتحاری  حمالت  طراحان  تا  خواست 
مردم  چشمان  مقابل  در  آنهارا  همکاران 

افغانستان به دار آویزند. 
حمالت  همیشه  »ما  گفت:  هنریار  انارکلی 
انتحاری را تقبیح کرده ایم اما به باور من تقبیح 
مادرانی   دردهای  بر  مرحمی  نمی تواند  تنها 
باشد که کودکان خود را از دست می دهند.«  
افزایش  از  سنا  مجلس  تند  انتقاد  با  همزمان 
و  کشور  در  انفجاري  و  انتحاري  حمله هاي 
عدم جلوگیري آن از سوي مسووالن امنیتي، 
کمیسیوني متشکل از حدود 20 عضو مجلس 
سنا براي بررسي عوامل حمله هاي انتحاري و 

انفجاري تشکیل شد.
روز  سنا  مجلس  دوم   منشي  الفتي،  عزیزاهلل 
این کمیسیون وظیفه  به 8صبح گفت  گذشته 

تاجران دولت را متهم به بی توجهی در 
کشورهای  با  ترانزیتی  مشکالت  رفع 
می گویند،  آنان  کرده اند.  همسایه 
مطابق  را  مشخصی  سیاست  باید  دولت 
این  تا  کند  طرح  بین المللی  قوانین  به 

گردد. برطرف  مشکل 
و  تجارت  اتاق  معاون  گفته ی  به 
مشکالت  حاضر  درحال  کشور،  صنایع 
محسوس  پاکستان  با  بیشتر  ترانزیتی 
و  تالش ها  آن  حل  برای  که  است 
میان  توافقات  حتا  و  متعهد  گفتگوهای 
دو کشور نیز صورت گرفته اما تا هنوز 

است. نشده  مشکل حل  این 
در  گذشته  روز  که  الکوزی  خانجان 
می کرد  صحبت  خبرنگاران  با  کابل 
هزار   9 به  نزدیک  هم اکنون  گفت، 
بندر  در  افغان  تاجران  اموال  کانتینر 
الکوزی  آقای  است.  متوقف  کراچی 
عدم توجه  صورت  در  داد  هشدار 
افغان  تاجران  زمینه،  این  در  دولت 

زد. المثل خواهند  با  به عمل  دست 
اعالن  »امروز  افزود:  الکوزی  آقای 

و  انتحاري  حمله هاي  انجام  عوامل  تا  دارد 
اخیر  هفته  را که در چند  انفجاري  حمله هاي 

در کشور بیشتر شده، به بررسي بگیرد.
که  این کمیسیون  مي رود  انتظار  گفته وي  به 
ریاست آن را معاون اول مجلس سنا به دوش 
دارد، طرحي را براي جلوگیري از حمله هاي 
انتحاري و انفجاري به حکومت افغانستان ارایه 

کنند.
اعالمیه ي  در  نیز  کرزي  جمهور  رییس 
تروریستان  سوي  از  را  افغان ها  کشته شدن 

محکوم کرده است. 
کشته و زخمي شدن حدود 80 تن در کندز 
به روز دوشنبه، کشته شدن یک عضو شوراي 
مدیر  شدن  کشته  همچنین  و  لغمان  والیتي 
یک مکتب در ننگرهار نگراني سناتوران را از 

افزایش ناامني در کشور نشان مي داد.
افزون براین درهفته گذشته شهروندان کشور 
انفجاري  و  انتحاري  حمله هاي  چندین  شاهد 
کشته شدن  که  بودند  تروریستان  سوي  از 
اهداف  برجسته ترین  از  پولیس کندز  فرمانده  

تروریستي از سوي طالبان به شمار مي رود.
که  مي گیرد  صورت  حالي  در  اظهارات  این 
به شمول وزیر داخله  امنیتي کشور  مقامهاي  
برنامه  طالبان،  با  مصالحه  طرح  افغانستان، 
خارجي  نیروهاي  از  امنیتي  مسوولیت  انتقال 
را به نیروهاي افغان و نگراني طالبان از داشتن 
از  را  امریکا  با  افغانستان  استراتیژیک  روابط 

عوامل افزایش ناامني درکشور خوانده بود.

این  به  ما  دولت  اگر  که  می کنیم 
افغانستان  مردم  نکند،  توجه  مشکل 
به  است  مجبور  تجار  که  باشد  شاهد 
باالمثل  پاکستانی  اجناس  و  اموال 
تجار  از  شدیم  مجبور  اگر  بکند.  عمل 
کردن  وارد  از  تا  خواهیم خواست 

کنند.« خودداری  پاکستان  اموال 
میان  ترانزیتی  تازه  تفاهمنامه 
و  تالش ها  از  پس  پاکستان  و  افغانستان 
دو  مقام های  میان  چندساله  گفتگوهای 
حضور  با  میالدی  گذشته  سال  کشور 
به  آباد  اسالم  در  امریکا  خارجه  وزیر 
از  تفاهمنامه  این  تطبیق  اما  رسید  امضا 
شده  انداخته  تعویق  به  پاکستان  جانب 

است.
دولت  از  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون 
پاکستان  با  را  تفاهمنامه  این  تا  خواست 
لغو کند و برای ترانزیت اموال تجارتی 

کند. را جستجو  دیگری  راه های  باید 
صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن 
اموال  کانتینر  هزاران  توقف  می گویند، 
پاکستان،  خاک  در  افغان  تاجران 
را  آنان  دالر  میلیون   5 حدود  روزانه 
هرچند  آنها  گفته  به  می سازد.  متضرر 
صدراعظم  گیالنی  رضا  یوسف 
از  دیدارش  جریان  در  پاکستان 
افغان  تاجران  که  کرد  وعده  افغانستان 
معاف  خاک پولی  پرداخت  از  را 
گیالنی  آقای  وعده  این  اما  می کنند 

است. نگردیده  عملی  هم 

عناوين 
مطالب امروز:

شورای عالی صلح را 
منحل  کنید

طالبان با این روش، می خواهند 
برابر  در  را  مردم  اراده  که 
ضدطالبانی،  و  مقاومت  جریان 
از بین برده و اراده خود را باالی 
طالبان  نمایند.  تحمیل  مردم 
نیز  اسالمی  امارت  دوران  در 
وحشت  و  رعب  فضای  ایجاد  با 
اندک ترین  با  بودند،  توانسته 
ولسوالی ها  و  والیت ها  بر  نیرو 
نمونه  برای  نمایند.  حکم روایی 
تعداد  ولسوالی ها  برخی  در 
مجموع کارمندان اداری و نظامی 
طالبان به 20 تن نمی رسید، اما 
مردم  که  بود  گونه ای  به  فضا 
در برابر همین تعداد اندک نیز 

توان اعتراض را نداشتند.
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عدم شفافیت و حساب رسی در حکومت افغانستان

کشورها عالقه  ای به کمک ندارند

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

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

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

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

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

غزنی و تاوان...
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بارک اوباما، رييس جمهور امريکا با 
افغانستان  نظامى اش در مورد  مقامات 

در پشت درهاى بسته گفتگو نمود.
قصر  از  گذشته  شب  که  خبرنامه اى 
نگاشته  آن  در  منتشرگرديد،  سفيد 
پيتريوس  ديويد  که  است  شده 
در  ناتو  نيروهاى  عمومى  قوماندان 
دفاع  وزير  گيتس  رابرت  و  افغانستان 
اشتراک  گفتگوها   اين  در  امريکا 

ورزيده بودند.
منبع افزوده است که سران متذکره در 
و  امنيتى  اوضاع  جريان سخنان خود، 
ارزيابى  را  درافغانستان  جارى  نظامى 

نمودند.      
نکات  از  که  است  آمده  خبرنامه  در 
شمار  موثريت  گفتگوها،   اين  مهم 
آموزش  امريکايى،  سربازان  زياد 

8 صبح، تخار : براساس فرمان رياست 
جمهوري، 25 تن به مناسبت ميالد خاتم 
النبين )ص( از زندان تخار آزاد شده و 
کاهش  نيز  ديگر  تن   29 حبس  زمان 

يافته است.
جاللي،  وزير  محمد  گفته ي  به 
ميان  در  تخار   سارنوالي  اداره   رييس 

نيروهاى  و  دفاع  وزارت  مقامات 
در يک  امروز  زون شرق   در  آيساف 
يک  ايجاد  از  کابل  در  خبرى  نشست 
افسران  آموزش  براى  نظامى  دانشگاه 

نظامى کشور خبردادند.
دفتر  رييس  عارف  محمد  دگروال 
يوبرتى  و  دفاع  وزارت  مطبوعاتى 
ضمن  شرق  زون  در  آيساف  قومندان 
است  قرار  که  گفتند  مطلب  اين  بيان 
اين دانشگاه نظامى در آينده نزديک به 
منظور آموزش مسلکى نيروهاى اردوى 

ملى در کابل آغاز به فعاليت کند.

پاک سازى  از  هلمند  مقامات دولتى در   
وجود  از  واليت  اين  ديشوى  ولسوالى 

طالبان خبر داده اند.
هلمند  والى  معاون  ميرزکوال  عبدالستار 
که  را  ولسوالى  اين  مرکز  که  مى گويد 
طى  دارد،  مشترک  سرحد  پاکستان  با 

عمليات دو روزه به دست آورده اند.
مرکز  بهرامچه  که  مى گويد  ميرزکوال 

خانم هاى  از  تن  هشتاد  مزار:  8صبح، 
واليت بلخ و سمنگان که در يک برنامه 
کرده  شرکت  مرغدارى  فارم  آموزشى 
فارغ  از چهار روز آموزش  بودند، پس 

شدند.
پروژه  مسوول  شيرزاد  اکبر  داکتر 
و  خوراکه  سازمان  دفتر  مرغدارى 

به  آن  امنيتى  امور  که  کند  مشخص 
نيروهاى افغان سپرده مى شوند.

پشت  در  که  يادشده  نشست هاى 
در  گرفت،  صورت  درهاى بسته 
آن  مورد  در  سفيد  کاخ  خبرنامه 

جزييات بيشتر ارايه نشده است.

با  که  بودند  مختلف  قضاياي  و  منزل، 
توجه به نزديک شدن مدت زمان حبس 
شرايط  واجد  ميعادشان  پوره شدن  و 
شناخته شده و از حبس رها گرديدند.  

اين درحاليست که در حدود 4 ماه قبل 
نيز 14 تن ديگر از توقيف خانه ي تخار 

رها گرديده بودند.

علميات هاى نظامى ابراز نگرانى کرد.
بخشى  در  عارف  محمد  دگروال 
اين  از  پس  گفت  صحبت هايش  از 
ملى  دفاع  وزارت  به  کمک ها  بايد 
صورت گيرد تا اين وزارت خود جهت 
نيروهاى  آموزش  و  تجهيز  انکشاف، 

اردوى ملى دست بکارشود.
صورتى که  در  عارف  محمد  گفته  به 
به  دفاع  وزارت  سوى  از  روند  اين 
پيش برده شود اين امر در تسريع روند 
زيادى  کمک  اردو  تجهيز  و  آموزش 

خواهد کرد.

از  يکى  ديشو  ميرزکوال؛   گفته  به 
با  که  است  هلمند  مهم  ولسوالى هاى 
پاکستان،  163 کيلومتر سرحد مشترک 
يک  ولسوالى  اين  مى گويد  او  دارد. 
راه  همين  از  و  است  سرحدى  ولسوالى 
کشور  وارد  را  اسلحه  دولت  مخالفين 
در  مخدر  مواد  قاچاقچيان  و  مى کنند 

بهرامچه فابريکه هاى بزرگ ساخته اند.

قطعه مرغ، 90 کيلو گرام مواد خوراکى، 
و  هواکش  جالى،  خور،  دانه  آبخور، 

ادويه زراعتى نيز بدست آوردند.
دفتر  طرف  از  برنامه  »اين  مى گويد:  او 
ايج ال پى  در نظر گرفته شده که مصرف 
جهانى  انکشاف  بانک  سوى  از  آن 

پرداخت گرديده است.«

مقامات  با  حالى  در  اوباما  بارک 
نظامى خود  نشست و گفتگو مى کند 
شمارى  کشته شدن  با  قبل  چندى  که 
امريکايى   نيروهاى  توسط  اطفال  از 
امريکا  با  افغانستان  روابط  کنر،  در 

مخدوش شده بود.
امريکا،  جمهور  رييس  اوباما  بارک 
جنرال  و  دفاع  وزير  گيتس  رابرت 
عمومى  قوماندان  پيتريوس  ديويد 
در  افغانستان،  در  امريکا  نيروهاى 
مورد رويداد کنر اظهار تاثر نموده اند.

رييس جمهور کرزى  که  با وجودي 
اما چند روز  اين معذرت را پذيرفته، 
نيروهاى  از  کنر،  به  سفرى  طى  قبل 
ناتو و امريکا خواست تا در افغانستان 
که  نمايند  متوقف  را  عمليات  همچو 

باعث هالکت افراد ملکى مى شوند.

ابراز همدردی 
جوانان بامیان با 

مردم جاپان

جوانان  از  شمارى  بامیان:  8صبح، 
در  طبيعى  حادثه  به  پيوند  در  باميان 
جاپان که تلفات مالى و جانى زيادى 
با  و  نموده  تجمع  داشت،  پى  در  را 
شهروندان آن کشور ابراز همدردى 

نمودند.
باميان  جوانان  گردهمايى  اين  در   
به  نسبت  را  عميق شان  تاثرات 
مالى  خسارات  و  تلفات جانى 
داشته  ابراز  جاپان  شهروندان  براى 
افغانستان  در  جاپان  که  مى گويند 

صادقانه کمک کرده است. 
گردهمايى  اين  در  جوانان  اين 
از  يکى  جاپان  »کشور  گفتند: 
با  کمک کننده  مهم  کشورهاى 
در  بدون  که  بوده  افغانستان  مردم 
با  سياسى  فعاليت هاى  نظرداشت 
مردم ما در زمانى که ضرورت داريم 

کمک کرده است.«
دولت  از  جوانان  اين  همچنين 
افغانستان خواستند که با درنظرداشت 
کمک  جاپان  مردم  با  خود  توانايى 

کند.

یک مدیر مکتب و 
یک وکیل شورای 
والیتی کشته شدند

در  ديروز  صبح  بم  انفجار  اثر  در 
مکتب شهرک مولوى خالص مرکز 
مکتب  اين  مدير  ننگرهار،  واليت 
کشته و دو تن ديگر زخمى شده اند. 
احمد ضيا عبدالزى سخنگوى والى 
ننگرهار با تاييد اين خبر به رسانه ها 
گفته است که عامالن قضيه تا هنوز 
شناسايى نشده و تحقيقات در مورد 

اين رويداد جريان دارد. 
رويداد  يک  در  گزارش ها  براساس 
فعلى  عضو  و  پيشين  رييس  ديگر 
ديروز  صبح  لغمان،  واليتى  شوراى 
از  را  خود  جان  ماين  انفجار  اثر  در 

دست داد. 
والى  سخنگوى  ناصرى  کوچى 
وکيل  اين  که  است  گفته  لغمان 
از  که  هنگامى  واليتى  شوراى 
مهترالم  روانه  ى  قرغه اى  ولسوالى 
حامل  موتر  بود،  واليت  اين  مرکز 
کنار  در  ماين جاگذارى شده  با  وى 
نتيجه  در  که  نموده  برخورد  سرک 

پسر وى نيز زخمى شده است. 
به  را  رويداد  اين  مسووليت  طالبان 
رويداد  مورد  در  اما  گرفته،  عهده 

واليت ننگرهار چيزى نگفته اند. 

امور  محول کردن  و  افغان  نيروهاى 
امنيتى به آنها بوده است.

رييس  کرزى،  حامد  که  است  قرار 
در  آينده  درهفته  کشور  جمهور 
امور  اول سپردن  اعالن بخش  جريان 
امنيت به نيروهاى افغان، شهرهايى را 

رهاشدگان يک تن از قشر اناث  و دو 
زن کهن سال وجود دارد. به گفته ي وي 
اين فرمان از جانب کميسيون موظف در 
زمينه در واليت تخار مورد تطبيق قرار 
افراد رهاشده از حبس  گرفته است که 
مانند  به جرايم جزيي و کوچک  متهم 
حادثات ترافيکي، لت و کوب، فرار از 

باستان،  بست  خبرى  آژانس  از  نقل  به 
نشست  اين  در  عارف  محمد  دگروال 
خبرى گفت مسووالن وزارت دفاع در 
اردوى  سربازان  شمار  تا  بودند  تالش  
ملى در سال جارى خورشيدى به يک 
اما  يابد،  افزايش  تن  پنجاه هزار  و  صد 
حاال اين رقم بيش از حد انتظار تکميل 

شده است.
از  دفاع  وزارت  مطبوعاتى  دفتر  رييس 
اردوى  نيروهاى  صدى  در  صد  تجهيز 
اما  خبرداده  خفيف  سالح هاى  با  ملى 
انجام  در  ثقيل  سالح هاى  مورد  در 

مناطق  از  ديگر  برخى  و  ديشو  ولسوالى 
يک  با  همرا  روزه  دو  عمليات  از  بعد 
تعداد اسلحه و مقدار مواد مخدر به دست 

نيروهاى امنيتى افتاده است.
معلومات  تلفات  مورد  در  وى  چه  گر 
نداد ولى گفت که در اين عمليات همراه 
هم  داخلى  نيروهاى  خارجى  نيروهاى 

اشتراک داشتند.

»اين  مى گويد:  ملل  سازمان  زراعت 
و  سمنگان  واليت  در  آموزگاران 
توظيف  بلخ  واليت  خلم  ولسوالى 
مى شوند که در آنجا براى 4 هزار خانم 

ديگر آموزش مى دهند.«
آقاى شيرزاد عالوه مى کند اين خانم ها 
 20 هرکدام  آموزگارى  سند  عالوه  بر 

بررسی اوضاع افغانستان در کاخ سفید

25 تن از توقیف خانه ي تخار رها گردیدند

ایجاد دانشگاه افسری برای نظامیان در کابل

ولسوالی دیشوی هلمند از حضور طالبان پاک شد

فراغت 80 خانم از یک برنامه آموزشی مرغداری

2سال چهارم    شماره مسلسل 1111    چهارشنبه 25 حوت 1389

مشرانوجرگه  مخالفت  صداي 
عليه شورای عالی صلح

بحث  که  مشرانوجرگه  دیروزی  نشست  در 
برخی  و  بود  امنیتی  اوضاع  خرابی  پیرامون 
وزیر  کناره گیری  خواستار  مجلس  اعضای  از 
درمورد  ازجمله  بودند،  وظیفه اش  از  دفاع 
اظهار  مخالفت هایی  نیز  صلح  عالی  شورای 
شد و برخی ها خواستار الغای این نهاد شدند. 
افغانستان،  مردم  اکثر  که  آنجا  از  و  درواقع 
بی فایده  و  زاید  را  صلح  شورای  موجودیت 
شک  دیده ی  به  آن  کارآیی  درمورد  می دانند، 
دولت  رییس  دیگر  از طرف  می نگرند.  تردید  و 
افغانستان هم که می خواست تعدادی از کسانی 
نحوی  به  داشتند  از وی  زیادی  توقعات  که  را 
تا  این شورا گردهم آورد  راضی بسازد و در 
مسوولیت های خودش را تقسیم کند و از طرفی 
داشته  کردن  گم  رد  برای  برای  پوششی  نیز 
در  و  آورد  وجود  به  را  صلح  شورای  باشد، 
ترکیب رهبری آن کسانی را قرار داد که طالبان 

نسبت به آنها نظر مساعد ندارند. 
متهم  را  اعضای مجلس، شورای صلح  از  یکی 
به داشتن روابط با طالبان می کرد. جدا از همه 
بی مسمایی  اسم  عالي صلح«  »شورای  مسایل، 
ندارد  پیش رو  روشنی  برنامه ی  هیچ  که  است 
به کشورهای  مسافرت هایی  این که طرح  جز  و 
گوناگون و نهایتا آزادسازی برخی از اعضاي 
گوانتانامو  حتا  و  داخلی  زندان های  از  طالبان 
صورت  هر  به  ندارد.  کاری  کند،  پی ریزی  را 
به خودی خود چاره ای هم  عالی صلح  شورای 
انحالل خودش نخواهد داشت. آنچه را که  جز 
در  کرده اند،  مطرح  محترم  سناتوان  از  برخی 
و  است  افغانستان  مردم  تمام  خواست  حقیقت 

می سزد که از آنان تقدیر شود. 
این  روشن  مصداق  صلح  عالی  شورای 

ضرب المثل ما خواهد شد که: 
چرا کاری کند عاقل، که باز آرد پشیمانی

شورایي که ایجاد و انحاللش مایه ی شرمندگی 
است؛عین محکمه ی اختصاصی که بنابر گفته ي 
برخی از نمایندگان مجلس، ملغا خواهد شد. ولی 
برای هیچ کس  این خراب آباد چنین مسایلی  در 
ناگزیر  را  خود  همه  که  نیست  سوال برانگیز 
چیز  هیچ  می دانند.  آید،  پیش  هرچه  پذیرش  از 
کرام  طالبان  که  نیست  و  نبود  این  از  عجیب تر 
در همان آغاز به کار این شورا، علیه آن به اقدام 
مسلحانه دست زدند و عجیب تر از آن، اصرار 
و  دست اندرکاران  لجاجت  گفت  می توان  حتا  و 
طالبان حاضر  که  عالی صلح  ویژه شورای  به 
ولی شوراي  نیستند، مي باشد؛  آن  با  گفتگو  به 
و  آشتی  صدد  در  یک جانبه  صورت  به  صلح 

مذاکره و سرانجام معامله با آنهاست. 
طالبان،  که  را  واقعیت  این  صلح  عالی  شورای 
پاکستان  و  هستند  پاکستان  ایادی  و  عوامل 
اراده ای  که  نمی دهد  را  حق  این  آنان  به  هرگز 
غیر از جنگیدن و آدم کشی داشته باشند، نادیده 
می گیرد و آرزو دارد که مردم نیز گفته ی آنان 
را بپذیرند. اما مردم همان چیزهایی را می بینند 
از تشکیل شورای عالي صلح  به ویژه پس  که 
مستمر  و  منظم  صورت  به  طالبان  جانب  از 
تکرار می گردد و آن را از ورای امواج انفجاری 
و انتحاری و... می شنوند. بنابراین عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری! 
اعالم  مناطق مرزی،  بر  با راکت باری  پاکستان 
طرف  کی  با  افغانستان  مردم  که  است  داشته 

است.   

زنگ اول
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س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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همدیگرنزاعنمودندکهاینباعثبدبختیمردموویرانی
دنبالکار به ازروزهاکه پدرمدریکی ماشد. مملکت
رفتدوبارهبرنگشت.شبرامنتظرماندیموفرداکهبه
بهکار او مااحوالرسیدزمانیکه برای اوگشتیم دنبال
مردم دشمنان طرف از که کنارجادهای ماین با میرود
به و مینماید برخورد بود شده کارگذاری اینخاک و
شهادتمیرسد.بعدازتدفینجنازهاوفکرمیکردمکه
رسیده آخر به زمان و ندارم را کسی دنیا این در دیگر
است.ایکاشزمانبهآخرمیرسیدومناینقدررنجرا
متحملنمیشدم.بعدازآنروزخوشیازخانهمارخت
بربستوغمباالیفامیلماسایهافگند.هرروزبدونپدر
زیرا است، من برای زندان سالها مانند نمودن زندگی
پدر اما میبرند، سر به نعمت و ناز در و دارند پدر همه
ساختند. یتیم مرا و گرفتند من از جنایتکار ظالمان مرا
خواهشمنازدولتایناستکهباجنایتکارانبرخورد
جدیدترینمایدوقانونخداراباالیشانتطبیقنمایدوبه
جزایاعمالشانآنهارابرساند.تابهکیاینمعافیتادامه
خواهدداشت!هرکهراکهمعافنمودهانددوبارهدست
بهجنایتزدهاست،ایکاشاصالحمیشدندوازکردار

گذشتهشانعبرتمیگرفتند!«


امروزیکیازخواهرانیراباخودداریمکهپدرشرادریکی
ازدورههایتلخازدستدادهووضعیتزندگیاشراچنین
بیانمیدارد:»نمیدانمکهاینایامعمرمچگونهسپریشدو
آیندهمنچهخواهدبود!اززمانیکهچشمبهجهانگشودم
بالبخندمادرماینجهانرازیبادیدم.باهمانهوشوحواس
با کودکانهامفکرمیکردمکههمهافرادجهانخنداناند،اما
گذشتزماندرکنمودمکهمندرجهانیپانهادهامکههمه
انسانهایآنتشنهبهخونهمدیگراند.درآنروزهاکهمن
کمیخوبوبدرادانستمکشورمدرآتشجنگمیسوخت
جنایتکار همدستان با کمونیستی دولت طرف یک از و
و میجنگیدند هم با مجاهدین دیگر طرف از و روسیشان
میدادند. قربانی جناح دو هر میان در که بودند ملکی مردم
پدرم و میکردیم زندگی شهرجاللآباد در زمان آن در ما
روزمرهاش کارهای مصروف بود، غریبکار مرد یک که
در اوقات گاهی نداشت. نمودن کار برای ثابتی جای و بود
سرگردان نانی لقمه دنبال دیگری مکان در گاهی و یکجا
بود.تااینکهمجاهدینپیروزشدندومردمدراینفکربودند
کهشایدبعدازاینتغییراتیدرامورزندگیمارونماگردد.
امابعدازمدتیجنگهایمیانگروهیآغازشدومردممحشر
دیروز تا که احزابی نمودند. تماشا چشمانشان با را صغرا
با قدرت تصاحب خاطر به میجنگیدند، دشمن مقابل در

پدرم در یکی از روزها که به دنبال 
کار رفت دوباره برنگشت. شب را 
منتظر ماندیم و فردا که به دنبال 
او گشتیم برای ما احوال رسید 

زمانی که او به کار می رود با ماین 
کنارجاده ای که از طرف دشمنان 
مردم و این خاک کارگذاری شده 
بود برخورد می نماید و به شهادت 
می رسد. بعد از تدفین جنازه او 

فکر می کردم که دیگر در این دنیا 
کسی را ندارم و زمان به آخر رسیده 
است. ای کاش زمان به آخر می رسید 

و من این قدر رنج را متحمل 
نمی شدم. بعد از آن روز خوشی  

از خانه ما رخت بربست و غم باالی 
فامیل ما سایه افگند. 

حکومتهابامجبوریتبهآنهاکمکمالیمیکنند؛در
حالحاضرافغانستاننیزشاملچنینکشورهاییمیباشد.
جامعهجهانیمجبوراستکهبهافغانستانکمککندزیرا
درکشور،عالقمندی وحسابرسی نبودشفافیت بهعلت

کشورهابهارایهکمکمالیکمشدهاست.
»در10سالگذشته مالیهمیگوید: زاخیلوال،وزیر عمر
وزارت حاضر حال در داشتهایم. خوبی دستاوردهای ما
اینتواناییراداردکهمیزانعایداتهروالیترا مالیه
بسنجد.«اومعتقداستکهدرنظاممالیفسادنیستواگر

همهستبسیارکممیباشد.
اوبیشترینفسادرابهموسساتخارجینسبتدادوگفت:
»مادربودجهخودتنها3میلیوندالرحقمصرفداریم.
خارجیها که میشود بزرگی قراردادهای که حالی در

خودازآنهااستفادهبیشتریمیکنند.«



و چالشها دولت، قطعیه »حساب سمینار گذشته روز 
راهکارهایآن«برگزارگردید.دراینسمینارمعاوناول
پارلمان نمایندگان از عدهای و مالیه وزیر رییسجمهور،
و کنترول اداره رییس شریفی، محمد داشتند. حضور
رامحدودیت اداره این فراروی بزرگترینچالش تفتیش،
اداره برای »قانون میگوید: ادامه در او میداند. قانونی
نمودهاستکه مالیهمیعادیرامشخص تفتیشووزارت
به را قطعیهوالیات تمامگزارشهای مالیه درآنوزارت
همچنین دهد. قرار تفتیش اداره اختیار در و آورد دست
نسبتبهکمبودوقت،ادارهتفتیشنمیتواندبهطوردرست

بودجهرابازرسیبکند.«
از دیگر یکی نیز امنیتی »مشکالت میگوید: شریفی
دوم واحدهای امنیت، نبود خاطر به زیرا چالشهاست.
بودجهایدروالیاتناامنوجوددارندگزارشهایخودرا

بهوقتوزمانمعینبهوزارتمالیهارایهبدهند.«
بهگفتهشریفیساالنهمبلغ800میلیونافغانیواردحساب
دولتمیگردد.دوسیههاییکهدرهنگامبازرسیها،حاوی
میگردند. ارایه سارنوالی به و شده ترتیب باشند، جرمی
ازاینروطیبازرسیهادرحدود220دوسیهبهسارنوالی
میلیارد یک به دوسیهها این کهحجم است شده فرستاده
افغانیمیرسد.درایندوسیههاتعدادیازمقاماتبلندپایه
تفتیش و کنترول »اداره میگوید: او میباشند. شامل نیز
شورای و عدلیه وزارت به را خود قانونی مصوبه اخیرا
وزیرانجهتتصویبفرستادهاست.باتعدیالتیکهدراین
قانونماپیشنهادکردهبودیم،اینقانونبهتصویبرسیده
است.ازاینپسادارهکنترولوتفتیشیکادارهمستقل

بازرسی بودکهصالحیت اداراتکشورخواهد درسطح
قوهمقننه،قضاییهواجراییهراخواهدداشت.«ادارهکنترول
و است کشور در بازرسیکننده نهاد عالیترین تفتیش و
تاوالیات مرکز از را ریاستهایکشور اداری امور همه
سالییکبارموردبازرسیقرارمیدهد.بودجهملیکشور
در10سالگذشتهافزایشیافتهاست،ازاینروبههرمیزانی
کهبودجهافزایشپیدامیکندبههمانمیزانحسابدهیو

بازرسیآننیزبایدافزایشپیداکند.
مارشالفهیم،معاوناولرییسجمهوربرگزاریاینسمینار
وحکومتسازی ادارهسازی در پیشرفتها از نمونهای را
دانستوگفت:»مادرجریانساختحکومتونظامقرار

داریموبایدهمهافرادبهطوریکسانتابعقوانینباشند.«
اومیگوید:»مانهمنابععایداتیداریم،ونهمانندکشورهای
دیگراماکنتفریحیداریمکهعوایدسرشارداشتهباشیم.
تامین جهان کشورهای دیگر را ما عادی بودجه بیشتر
میکنند.اینحقمردمافغانستاناستکهمابایدامانتداری

کنیموبهشکلسالم)بودجهرا(بهمصرفبرسانیم.«
اومعتقداستبهکشورهاییکهشفافیتمالیوحسابدهی
درآنهاروشناست،دیگرحکومتهابهسادگیواطمینان
بهآنهاکمکمیکنند.اماکشورهاییکهدرآنهاهرجومرج
استوهیچگونهشفافیتمالیدرآنهاوجودندارد،دیگر

خوشی
 از خانه 

ما رخت بست

عدم شفافیت و حسابرسی 
در حکومت افغانستان 

کشورها 
عالقه ای به کمک 

ندارند 
:نازنینشفایی

جمهور  رییس  اول  معاون 
معتقد است به کشورهایی که 
حساب دهی  و  مالی  شفافیت 
دیگر  است،  روشن  آنها  در 
و  سادگی  به  حکومت ها 
اطمینان به آنها کمک می کنند. 
آنها  در  که  کشورهایی  اما 
هرج و مرج است و هیچ گونه 
وجود  درآنها  مالی  شفافیت 
با  حکومت ها  دیگر  ندارد، 
کمک  آن ها  به  مجبوریت 
حال  در  می کنند؛  مالی 
شامل  نیز  افغانستان  حاضر 
می باشد.  کشورهایی  چنین 
است  مجبور  جهانی  جامعه 
کند  کمک  افغانستان  به  که 
شفافیت  نبود  علت  به  زیرا 
کشور،  در  حسابرسی   و 
ارایه  به  کشورها  عالقمندی 

کمک مالی کم شده است.

ACKU
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سازمان  عضو  کشورهای  فرهنگ  وزرای  نشست  در 
اکو در کابل، یکی از مواردی که به بحث گرفته شد، 
همکاری این سازمان در آماده سازی غزنی برای تجلیل 
از مرکزیت این شهر در سال 2013 میالدی بود. در این 
کشورهای  فرهنگ  و  اطالعات  وزرای  که  کنفرانس 
ایران، تاجیکستان، معین وزارت اطالعات و  افغانستان، 
فرهنگ پاکستان و نمایندگان فرهنگی سایر کشور های 
»اکو«  منطقوی  اقتصادی  همکاری های  سازمان  عضو 
شرکت داشتند، قول داده شد که این سازمان در مرمت 
و بازسازی برجستگی های تاریخی غزنی همکاری کند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس، قطعنامه ای را صادر 
کرده اند که در آن تاکید شده است که کشور های عضو 
و  محالت  بازسازی  در  تا  شده اند  متعهد  اکو  سازمان 
آبدات تاریخی شهر غزنی با دولت افغانستان همکاری 
فرهنگی کشورهای  سازمان  سوی  از  غزنی  شهر   کنند. 
عضو سازمان کنفرانس اسالمی به حیث مرکز تمدن و 
شده  اعالم  میالدی   2013 سال  در  اسالم  جهان  ثقافت 
است. از این رو سهم گیری اکو در کمک به آماده سازی 
غزنی برای نمایش چهره ی فرهنگ و تمدن اسالمی در 

سال 2013 می تواند مهم باشد.
سازمان فرهنگی علمی کشورهای عضو سازمان کنفرانس 
اسالمی، در سال 2007 میالدی غزنی را به حیث مرکز 
انتخاب   2013 سال  در  اسالم  جهان  فرهنگ  و  تمدن 
را  برنامه هایی  افغانستان  دولت  تا  است  نظر  در  کردند. 
برای بازسازی غزنی و مرمت برجستگی های تاریخی آن 
نگرفته است.  این کار صورت  اما در عمل  انجام دهد. 
کدام  سال 2011  تا   2007 سال  بین  زمانی  فاصله ی  در 
کار محسوسی که برای مردم قابل لمس باشد در راستای 

برجسته سازی فرهنگی غزنی صورت نگرفته است.
به دلیل سردسیربودن والیت غزنی، چند  از سوی دیگر 
ماهی از سال قابلیت اجرای برنامه های ساخت و ساز وجود 
ندارد. از این رو اگر به دلیل سردسیری غزنی، ساالنه 9 
باشد،  امکان پذیر  منطقه  این  در  ساخت و ساز  کار  ماه 
دولت یک فرصت زمانی 18 ماهه را در اختیار خواهد 
داشت تا بتواند پالن هایی را برای بازسازی غزنی به اجرا 
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  گزارش هایی  بگذارد. 
فرهنگ  و  تمدن  نماد  که  غزنی  برج های  از  شماری 
گذشته و در زمان اوج این سرزمین محسوب می گردد، 
برای  کاری  اگر  این  بر  بنا  می باشد.  فروریزی  حال  در 
این  نظر می رسد که  به  نگیرد،  بازسازی غزنی صورت 
شهر با چهره ی بدتر از آنچه اکنون دارد، دوسال بعد به 

استقبال پایتخت جهان اسالم خواهد رفت.
توجه  بدان  باید  می رسد  نظر  به  آنچه  میان  این  در 
یا  و  غزنی  به  دولت  بی توجهی  دالیل  بر  مکثی  کرد، 
والیت  این  در  دولت  ریزی های  برنامه  بی ثمرماندن 
باعث  که  دالیلی  از  یکی  می رسد  نظر  به  می باشد. 
اوضاع  و  نیابد  بهبود  غزنی  سرنوشت  تا  است  گردیده 
این  امنیتی  و  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
والیت روز به روز بدتر شود، این است که این والیت به 
آزمونگاهی برای مدیریت اداری تبدیل گردیده است. 
اگر به سرنوشت غزنی در نزدیک به ده سال اخیر توجه 
شود، دیده می شود که از سوی دولت کابل افراد زیادی 
والیت  این  به  مدیریت  و  اداره  رهبری  آموختن  برای 
اعزام شده و به عنوان والی سرنوشت اداری غزنی را به 

تجربه گرفته اند.
است  مطرح  سوال  این  غزنی  مردم  از  بسیاری  برای 
اداری- سرنوشت  با  دولت  از سوی  بازی  این  چرا  که 

دالیلی  از  یکی  می گیرد؟  صورت  والیت  این   سیاسی 
که در این زمینه می توان مطرح کرد، این است که در 
افغانستان، سرنوشت غزنی  تقسیم بندی قدرت در  قالب 
در  گویا  که  است  گرفته  تعلق  قدرتمندان  از  یکی   به 
و  ندارد  مناسب  کاردانی  و  مهارت  با  افرادی  چنته اش 
هر مهره ای را که در غزنی وارد کار می کند، با ناکامی 

روبرو می گردد.
یکی  به  غزنی  انحصاری  تعلق  همین  می رسد،  نظر  به 
است  گردیده  باعث  حال  و  گذشته  سیاسی  رهبران  از 
تبدیل  مدیریت  آموزشگاه  و  آزمونگاه  به  غزنی  تا 
تقرر  مورد  در  رسانه ها گزارشی  در  پیش  شود. چندی 

والیات  رهبری  می داد،  نشان  که  رسید  نشر  به  والی ها 
بین شماری محدودی از سیاستمداران کشور تقسیم شده 
تصدی  برای  را  خود  دلخواه  افراد  سیاستمداران  این  و 
مقام رهبری این والیات به کار می گمارند. در این میان 
آن گونه  که در گزارش ها به نشر رسیده در تقسیم بندی 
سیاف  رسول  عبدالرب  استاد  به  غزنی  والیت  قدرت، 
که  را  مهره ای  هر  بد   چانس  از  اما  است.  گرفته  تعلق 
انجام  در  ساخته،  مامور  غزنی  رهبری  برای  استاد  این 

ماموریت موفق نبوده است. 
قدرت  تقسیم بندی  می شود  دیده  که  است  همین رو  از 
ده سالی  مردم غزنی در جریان  تا  است  باعث گردیده 
که از تغییر نظام سیاسی در افغانستان می گذرد، از تغییر 
مثبت در زندگی سیاسی و اقتصادی خویش برخوردار 
نگردند. از سوی دیگر وضعیت امنیتی نیز در غزنی رو به 
بدترشدن می باشد. در حالی که وضعیت امنیتی غزنی در 
گذشته تا اندازه ی مطلوب بود، اما با گذشت زمان دیده 
حضور  کانون های  از  یکی  به  والیت  این  که  می شود 
تبدیل شده است. یکی  طالبان و مخالفان مسلح دولت 
از دالیلی که باعث گردید تا شماری از مردم در سطح 
ولسوالی های والیت غزنی عالقه نگیرند تا در انتخابات 
این  در  امنیت  نبود  کنند،  اشتراک  سنبله   27 پارلمانی 

والیت بود.
با توجه به این وضعیت، با این که در کابل هر ازگاهی در 
مورد آمادگی غزنی برای استقبال از قرارگرفتن به حیث 
پایتخت فرهنگی و تمدن جهان اسالم صحبت شده، اما 
در غزنی در این زمینه کاری صورت نگرفته است. حال 
که با توجه به نزدیک شدن به سال 2013 تنها دو فصل 
نه ماهه برای کار در غزنی باقی مانده است، بسیار مشکل 
پذیرایی  راستای  در  بتوانند  دولتمردان  که  بود  خواهد 
جهان  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  غزنی  قرارگرفتن  از 

اسالم، کار زیادی را صورت دهند.


صلح،  عالی  شورای  تشکیل  که  می رفت  انتظار 
موج  از  و  کند  موجود کمک  بهبود وضعیت  به 
دقیقا  انتظار  اما  بکاهد.  سازمان  یافته  خشونت های 
وقت  هر  از  بیش  اکنون  طالبان  شد.  برعکس 
انتحاری  دامنه حمله های  و  دیگر، مصمم تر شده 

را به اماکن عمومی گسترش داده اند. 
انتحاری چند هدف  افزایش حمله های  از  طالبان 
طالبان  از  گروهی  می کنند.  دنبال  را  مشخص 
هر  از  می باشد  حکومت  با  مصالحه  مخالف  که 
این  راه اندازی  با  تا  می کند  تالش  ممکن  طریق 
بین  از  را  سازش  نوع  هر  زمینه ی  حمله ها  نوع 
سیاست  همین  دقیقا  نیز  پاکستان  حکومت  ببرد. 
هر  که  است  داده  نشان  تجربه  می کند.  دنبال  را 
گروه های  از  بخشی  با  افغانستان  حکومت  وقت 
را  آنها  یا  پاکستان  است،  شده    نزدیک  طالبان 
بازداشت نموده و یا آن که با موجی از حمله های 
قرار  شعاع  تحت  را  مصالحه  جریان  زنجیره ای، 
داده است. اکنون نیز این سیاست از سوی طالبان 
عملی  پاکستان  در  حلقاتی  حمایت  با  افراطی 

می گردد. 
ملکی،  افراد  عام  قتل  از  طالبان  دیگر  هدف 
ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد. 
نشان  جالل آباد  و  کندز  در  انتحاری  صحنه های 
هیچ  به  سیاست  این  راستای  در  طالبان  که  داد 

کسی رحم نمی کنند. 
طالبان با این روش، می خواهند که اراده مردم را 
در برابر جریان مقاومت و ضدطالبانی، از بین برده 
و اراده خود را باالی مردم تحمیل نمایند. طالبان 
فضای  ایجاد  با  نیز  اسالمی  امارت  دوران  در 
اندک ترین  با  بودند،  توانسته  وحشت  و  رعب 
حکم روایی  ولسوالی ها  و  والیت ها  بر  نیرو 
تعداد  ولسوالی ها  برخی  در  نمونه  برای  نمایند. 
 20 به  طالبان  نظامی  و  اداری  کارمندان  مجموع 
مردم  که  بود  گونه ای  به  فضا  اما  نمی رسید،  تن 
را  اعتراض  توان  نیز  اندک  تعداد  برابر همین  در 
می افتد  اتفاق  که  آنچه  از  حال  هر  به  نداشتند. 
هر دو جریان طالبان سود می برند. طالبان افراطی، 
سیاسی  اهداف  و  مقاصد  به  حمله ها  نوع  این  با 
خود دست می یابند و طالبانی که راه مصالحه را 

سیاسی  چانه زنی های  بازار  در  گرفته اند  پیش  در 
این  بیشتر می  کنند و شانس شان در  را  وزن خود 

بازی باالتر می گردد. 
متحدین  از  برخی  و  حکومت  نیز  طرف  دراین 
بی نصیب  اخیر  رخدادهای  از  آن  خارجی 
نمی مانند. حکومت و برخی از کشورها اکنون در 
برابر این رخدادها تالش می کنند که با بی تفاوتی 
برخورد نمایند. در چند رویداد اخیر  بسیاری از 
کشورها سکوت کرده اند و حتا در حد یک بیانیه 

نیز واکنش نشان  نداده اند. 
با  تا  می کوشند  کشورها  از  برخی  و  حکومت 
پذیرش  زمینه ی  طالبان،  خطرات  نمودن  برجسته 
میان  این  در  نمایند.  فراهم  جامعه  در  را  خویش 
رژیم  از  تلخ  خاطرات  رغم  به  افغانستان  مردم 
مانده اند.  باقی  اوضاع  تماشاگر  نقش  در  طالبان 
و  جالل آباد  خونین  رویدادهای  در  نمونه  برای 
شکل  اعتراضی  تجمع   یا  و  مظاهره  هیچ  کندز، 
آرامی  و  سکوت  با  جنازه ها  تشییع  حتا  نگرفت، 
برگزار گردید. ظاهرا مردم پذیرفته اند که طالبان 

حق دارند آنها را قتل عام نمایند. 
بلند  رسانه ها  برخی  صدای  صرفا  میان  این  در 
فیس بوک  در  ضدطالبانی«  »جنبش  اخیر  است. 
فعال شده است و این جنبش هواداران زیادی را با 
خود همراه کرده است. اگر دسترسی به انترنت و 
میزان سواد مردم باال می بود، این جنبش هواداران 

بیشتری را کسب می کرد. 
منظور  به  طالبان  که  می رسد  نظر  به  حال  هر  به 
مردم  باالی  خویش  تحمیل  و  بیشتر  امتیازگیری 
بن  کنفرانس  در  خصوص  به  جهانی،  جامعه  و 
به حمله های خود ادامه خواهند داد تا در فضای 
به  افغانستان  مردم و حکومت  و  وحشت،  رعب 
حضور آنان تن داده و اعالم تسلیمی نمایند. وزیر 
داخله نیز قبال گفته بود که در حکومت افغانستان 
با  همه  این  با  ندارد.  وجود  مبارزه  برای  اراده ای 
توجه به ناکارآمدی شورای عالی صلح، و حضور 
و  داخلی  جنگ  سال ها  کارنامه ی  با  چهره هایی 
می رود  انتظار  طالبان،  توقعات  میزان  در  افزایش 
از  تا  این شورا را اعالم کند  پایان کار  حکومت 

وضعیت موجود رهایی یابیم. 

احساناهللدولتمرادی

شورای عالی صلح را 
منحل  کنید 

غزنی و تاوان بدچانسی 
در تقسیم قدرت

حامد

حکومت و برخی از کشورها می کوشند تا با برجسته نمودن خطرات طالبان، 
زمینه ی پذیرش خویش را در جامعه فراهم نمایند. در این میان مردم 
افغانستان به رغم خاطرات تلخ از رژیم طالبان در نقش تماشاگر اوضاع 
باقی مانده اند. برای نمونه در رویدادهای خونین جالل آباد و کندز، هیچ 
مظاهره و یا تجمع  اعتراضی شکل نگرفت، حتا تشییع جنازه ها با سکوت 
و آرامی برگزار گردید. ظاهرا مردم پذیرفته اند که طالبان حق دارند آنها 

را قتل عام نمایند. 

ACKU
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سیاسی  چهره ی  سپیدسازی  برای  که  کسانی  شاید 
طالبان به اصطالح عامه »پای لچ« کرده اند، از این که 
خود طالبان مسوولیت کارهای کرده شان را به دوش 
قصد  آنان  باشند.  عذاب  و  قهر  در  می گیرند، سخت 
این  از  »برادر« می خوانند، بیش  ندارند جانیانی را که 
مورد خشم جامعه ی جهانی و نهادهای حقوق انسانی 

قرار بگیرند.
کندز،  سپین زر  ورزشگاه  به  که  کودکانی  دیگر، 
بودند،  رفته  افغانی در یک روز  پیدا کردن 25  برای 
بی رنگ  هیچ کس  کفش های  اگرچه  برنمی گردند. 
و برس نمی ماند، ولی این رنگ سرخی که از گوش 
بوت  کودکان  دورافتاده ی  چشم های  خالی  جای  و 
پالش و جوانانی که می خواستند در صف اردو برای 
استوار نگهداشتن پایه های حکومت آقای کرزی قرار 
برای کفش های  بیرون می زند، رنگ زیبایی  بگیرند، 

رییس جمهور کرزی نیست؟
برگشته  از محل رویداد  از کسانی که  نعیم، یک تن 

مسوولیت های  انتقال  زمان  شدن  نزدیک  با  همزمان 
به  کشور  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی 
نیروهای داخلی، برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی 
افزایش  کشور  در  خشونت ها  که  می کنند  پیش بینی 

خواهد یافت.
یک  تا  است  قرار  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
هفته دیگر آغاز شود. گرچند تاهنوز مشخص نیست 
مناطق  کدام  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  که 
رییس  سخنگوی  عمر  وحید  اما  شد،  خواهد  آغاز 
گفت  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه  روز  جمهور 
موضوع  درباره  این  جدید  سال  در  کرزی  آقای  که 
که  می شود  گفته  حال  این  با  داد.  خواهد  معلومات 
آغاز  کشور  نقطه   شش  از  مسوولیت  انتقال  روند 
خواهد شد که والیات هرات و بلخ از جمله این نقاط 

هستند.
سازمان  و  افغانستان  دولت  میان  که  توافقی  براساس 
پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( در کنفرانس بین المللی 
لیسبون صورت گرفت، قرار است انتقال مسوولیت های 
نیروهای  بیشتر  و  شود  تکمیل   2014 سال  تا  امنیتی 
بین المللی از کشور خارج شوند. در حالی که مقام های 
امنیتی بارها اعالن کرده که آنان حاضر اند روند انتقال 
اما  کنند،  آغاز  زودی  به  را  امنیتی  مسوولیت های 
گروه های مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبان 
امنیتی و غیرنظامیان  نیروهای  بر  نیز، به حمالت خود 

شدت بخشیده اند.
در حمالتی که طی نزدیک به یک ماه اخیر از سوی 
طالبان سازماندهی شدند ده ها تن از غیرنظامیان کشته 

دروازه ی  جلو  در  را  خودش  که  زنی  به  است، 
فریاد  و  می زند  زمین  به  کندز  حوزه ای  شفاخانه ی 
می کشد؛ می گوید: »مادر! اگر تو حاال خودت را در 
را  تکه تکه هم کنی، دردی  کنار دروازه ی شفاخانه ، 
بیاورد،  درمان نمی کند. پسرت رفته بود تا 25 افغانی 
بلکه  نیاورد،  افغانی   25 که  این  تنها  نه  بار،  این  ولی 
نیست  تو  گناه  این  نتوانست.  آورده  نیز  را  خودش 
مادر! پسرت قرابتی با کرزی نداشت. درست است که 
از  نفر خیلی کم ارزش تر  دموکراسی هست، ولی 70 

یک »برادر« رییس جمهور است!«
دروازه ی  کنار  تلف شد گان،  بستگان  صف  هنوز 

شفاخانه، دراز باقی بود.
نظیفه، دختری بود که چادری کهنه ای به سر داشت و 
نمی توانست از شدت غم هایش، درست راه برود. هنوز 
دروازه بان ها اجازه داخل شدن را برایش نداده  بودند. 
او با خودش قهر بود  و بلندبلند می گفت: »برادرم را 
خوب نکردیم که نامزدش کردیم. کار پیدا نمی شد، 

گروه  انتحاری  حمله  تازه ترین  در  شده اند.  زخمی   و 
طالبان در والیت کندز، روز دوشنبه بیش از هفتاد تن 
را  حادثه  این  قربانیان  از  اکثر  شدند.  زخمی  و  کشته 
غیرنظامیان تشکیل می دهند و به گفته ی کارشناسان، 
این مساله خود نمایانگر ضعف نیروهای امنیتی داخلی 
است.  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  آغاز  از  قبل 
مرکز  یک  در  کندز،  والیت  در  دوشنبه  روز  حمله 
ملی صورت گرفت.  اردوی  جلب و جذب سربازان 
این حمله چند روز پس از یک حمله انتحاری دیگر 
صورت گرفت که در آن فرمانده پولیس کندز با چند 

تن از همراهانش به قتل رسید.
و  مسوولیت  انتقال  روند  آغاز  زمان  شدن  نزدیک  با 
می گویند  کارشناسان  کشور،  در  خشونت ها  تشدید 
خواهد  افزایش  این  از  بیشتر  کشور  در  خشونت ها 
امنیتی  نیروهای  کارشناسان،  این  گفته ی  به  یافت. 
از  بتوانند  که  نرسیده اند  حدی  به  تاکنون  داخلی 
نورالحق  کنند.  حفاظت  غیرنظامیان  و  خود  جان 
علومی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و یک تن از 
موقعیت  تغییر  با  تنها  که  می گوید  نظامی   کارشناسان 
نظامیان نمی توان امنیت را در کشور بهبود بخشید بلکه 
به گفته ی او، ایجاد ادارات سالم و قانونمند از عوامل 
امنیت به شمار می رود. آقای علومی  تامین  اصلی در 
توانمند  که  نیروهایی  به  را  قدرت  »اگر  می افزاید: 
انتقال بدهیم، خاطر شما جمع  ناقض هستند  نیستند و 
باشد که خشونت بیشتر می شود. به دلیل این خشونت 
بیشتر می شود که اداره وجود ندارد. تا زمانی که اداره 
سالم وجود نداشته باشد اوضاع بهبود نخواهد یافت. 

کار  شد؟  شامل  اردو  به  چرا  نمی کرد،  عروسی  باید 
می ماندیم.  گرسنه  نمی خوردیم.  نان  باید  نبود،  که 

گرسنگی بهتر از این بود که بی برادر باشم.«
مرد میان سالی که از کنار نظیفه رد می شود، با صدای 
دارد،  آمیخته  هم  به  وحشت  و  ترس  که  لرزانی 
می گوید: »گناه تو نیست همشیره! این بدبختی من و 

تو است که برادرمان، برادر »او« نیست.«
کندز  حوزه ای  شفاخانه ی  مرده خانه ی  از  تن  یک 
بیرون می آید. تمام لباس های سپیدش، در خون سرخ 
جسدهای  انتقال  دنبال  تمام،  استواری  با  است.  شده 
جای  دیگر  مرده خانه،  که  می گوید  می رود.  دیگر 

ندارد. باید سرهم بگذاریم شان.
مردی دیگر که خودش را محمد سلیم معرفی می کند، 
در حالی که از مرده خانه بیرون می آید، دستمالش را به 
چشم هایش می مالد. او خیلی گریسته و زار زده است. 
باید  بچیم!  می گفتم  پسرم  به  »روزها،  می گوید:  او 
درس بخوانی و معتاد نشوی. باشد، من خرج خانواده 
را پیدا می کنم، تو برو درس بخوان. پسرم می گفت: 
با بچه ها  خوب، درست است پدر. ولی پدر! می روم 
برو  می گفتم:  برایش  من  تفریح.  برای  سپین زر  چمن 
بچیم، جای بدی نیست. یک ساعت بعد بیایی و درس  

فردای کورس ات را بخوانی.«

کسانی  به  مسوولیت  همچنین 
نیستند  معتقد  داده می شود که 
از چه دفاع می کنند  این که  به 
و در کجا باید دفاع کنند. باید 
که  آنانی  و  معتقد  انسان های 
صف  به  هستند  وطن پرست 
این  در  تا  شوند  کشانیده  کار 

کشور نظم حاکم شود.«
نورالحق علومی تاکید می کند 
نفع  به  و  موثر  زمانی  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  که 
اوضاع کشور تمام خواهد شد که در پهلوی آن برای 
او،  گفته ی  به  شود.  تالش  نیز  سالم  ادارات  ایجاد 
پذیرش  و  قبول  مورد  مردم  برای  اداراتی که  تاکنون 
باشند، وجود ندارند و این مساله باعث شده تا مردم از 
دولت فاصله بگیرند و اوضاع امنیتی نیز رو به خرابی 

بگذارد.
پیشین  نماینده  اوغلی،  همچنین سردار محمد رحمان 
والیت فاریاب در مجلس نمایندگان نسبت به افزایش 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  آغاز  با  خشونت ها 
داخلی  امنیتی  نیروهای  می گوید  و  می دهد  هشدار 
حتا توانایی حفاظت از جان خودشان را ندارند. آقای 
جلب  مرکز  در  دوشنبه  روز  حمله  به  اوغلی  رحمان 

او ادامه می دهد: »حاال آمدم شفاخانه ی حوزه ای کندز 
کمی  یافتم.  سینه اش  روی  در  را  پسرم  چشم های  و 
از گوش هایش خون  برآمده.  بیرون  هم  دندان هایش 
می آید. حاال چگونه ببرمش؟ چشم هایم را نمی توانم 

ببندم. آخر این پسرم است. باید ببینمش.«
او تقریبا با صدای چیغ و لرزه می گوید: »گناه خودم 
رییس جمهور  برادر  ما،  است که  تقدیر  گناه  نیست. 

نیستیم.«
محمد سلیم می افزاید: »مادر و خواهر و پدر و برادر 
کرد،  انتحار  که  این  کنیم.  فکر  باید  شهید،  همه  این 
برادر رییس جمهور بود رییس جمهور این ها را برادر 
می خواند. این که انتحار کرد، برادر ما و شما که نبود. 
داشته  انصاف  باید  نیست.  زیاد  اصال  تلفات،  نفر   70
باشیم. 70 نفر قربانی برای برادر رییس جمهور، خیلی 
برادر  فقط  است،  آرامی  نیست.  چیزی  است.  کم 
رییس جمهور، کمی ناراض بود. فقط برادران رییس 

جمهور، کمی ناراض اند.«
بستگان قربانیان حمله ی انتحاری  روز دوشنبه ی کندز، 
گفته  که  می دهند  نشان  واکنش   این گونه  حالی  در 
دیروز  تا  رویداد،  این  از کشته شدگان  تن   9 می شود 
به  آنان  بستگان  هنوز  و  بودند  مانده   باقی  بی صاحب 

خاطر دریافت آنان، نیامده اند.

و جذب اردوی ملی در والیت کندز اشاره دارد که 
به گفته ی او، حمله روز دوشنبه دومین حمله خونبار 
به این مرکز، نشان  در این مرکز بود. او گفت حمله 
میزانی  چه  تا  داخلی  امنیتی  نیروهای  که  می دهد 

توانایی تامین امنیت کشور را دارند.
»با آغاز روند  اوغلی می گوید:  سردار محمد رحمان 
به  نسبت  امنیتی  احوال  و  اوضاع  مسوولیت،  انتقال 
نیروهای  چون  شد.  خواهد  بدتر  مراتب  به  گذشته 
امنیتی افغانستان متاسفانه تاحال تعهد و یا دید الزم را 
برای دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و دفاع از مردم 
ندارند.« همچنین او افزود که دولت تاهنوز از تروریزم 
تعریف مشخصی ارایه نکرده و این مساله مردم کشور 

را بر سر دو راهی قرار داده  است. 
نظامیان و غیرنظامیان  باالی  با تشدید حمالت طالبان 
گفتار  لحن  نیز  دولتی  مقام های  از  برخی  کشور،  در 
داده  تغییر  گروه  این  اعضای  مورد  در  را  خود 
تفاوت های  گذشته  به  نسبت  افراد  این  که  می گویند 
زیادی کرده اند. این مقام ها در تالش اند از طریق تغییر 
میز مذاکره حاضر  پای  به  را  نحوه گفتارشان، طالبان 
کنند، اما آن طوری که برخی از کارشناسان می گویند 
تغییر مواضع مقام های دولتی در قبال طالبان، اعضای 

این گروه را جسور تر کرده است.

 آژیر هومن

 ظفرشاه رویی

بستگان قربانیان: 

کندز آرام است 
فقط »برادر« رییس جمهور

 کمی »ناراض« بود

با آغاز روند انتقال 

ACKUخشونت ها بیشتر خواهد شد
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خواننده اش را می گیرد و او را سنگ به سنگ و قریه به 
قریه با خودش می برد. خواننده فکر می کند که نویسنده 
از محل است و یا واقعات حقیقی است و این رمان نیز 
براساس یک داستان واقعی نوشته شده است. او آدرس ها 
از  واقعی  تصویر  و  می دهد  توضیح  خوبی  به  نیز  را  
آدرس ها به دست می دهد، گویا او دست خواننده اش را 
می گیرد و قدم به قدم می برد به آدرسی که آنجا واقعه ای 

اتفاق افتاده و او قرار است آن را روایت کند. 
فاصله  خوبی  به  و  است  هراتی  کتاب  این  در  نویسنده 
ده  و  می پیماید  را  سوزک  یا  سبزک  بند  و  هرات  بین 
برای  معرفی  این  می دارد.  معرفی  را  همجوار  تپه های  و 
خواننده هراتی که او نیز مکمل و یا تا حدودی به منطقه 
آشنا باشد، اشکالی ندارد اما به خواننده غیرهراتی که با 
منطقه آشنا نیست گنگ و حتا گاهی گمراه کننده است 
و نمی داند با نویسنده به کجا می رود. به شمال می رود؟ 
در جنوب است؟ به سوی شرق در حرکت است و یا در 

غرب طی طریق می کند؟ 
آقای سیامک اصطالحات هراتی را نیز به کار می گیرد 
که به خواننده هراتی حالوت دارد اما خواننده غیرهراتی 
در  نویسنده  هرچند  نمی کند.  دستیاب  چیزی  آن  از 
کرده  تفسیر  را  اصطالحات  این  از  تعدادی  کتاب  اخیر 

این  از  تعدادی  هستند  اما  است 
فراموش شده اند  اصطالحات که 
لهجه  در  که  »شخل«  کلمه  مثال 
زمخت  و  درشت  هراتی  دری 
کار  به  چنین  می دهد،  معنی 
شخل  از  کسی  »هر  است.  رفته 
فتح  غیرقابل  حصار های  و  بودن 
همین  اوبه  بود.«  آگاه  کوه  این 
ترتیب اصطالحات دیگری را نیز 
می کند  انتخاب  هراتی  لهجه  از 
غیرهراتی  خواننده  به  شاید  که 
ناآشنا و نامانوس باشد. مثال کلمه 
»دمب« به جای دم و یا کلمه »الو« 
را دارد  افروختن  معنی آتش  که 
یا »کتری« که معموال در والیات 
دیگر آن را چای جوش می گویند 
و کتری را نمی شناسند. به همین 
نویسنده  این که  از  شاید  ترتیب 
چند  می کند  زندگی  کابل  در 
اصطالح کابلی را نیز به کار برده 
که شاید به خوانندگان از والیات 
کلمه  مثل  نباشد،  مفهوم  دیگر 
ذغالی که  به  در کابل  »قوغ« که 
خوب آتش شده باشد و حرارت 
کافی داشته باشد می گویند و در 
و  می گویند  »ذقند«  را  آن  هرات 

شاید کلمه »ججغ« نیز برای خواننده هراتی ناآشنا است 
که همان جزغاله هراتی است.

در معرفی سبحان آمده است که »تا صنف پنجم مکتب 
به  با آمدن رخصتی ها  و  بود  در کابل خوانده  را  حربی 
هرات آمد و دیگر ترک تحصیل کرده بود، سواد کمی 
فراموش کرده است که مکتب حربی  نویسنده  داشت.« 
بخش ابتدایی نداشته و از صنف هفتم شروع می شد و تا 

دوندر«  »گرگ های  عنوان  تحت  دیگری  رمان  اخیرا 
از  انار«  پای درخت  تورنتو در  از رمان »اشک های  پس 
نویسنده جوان آقای سیامک هروی زیور چاپ یافت و 
به دست عالقه مندانش رسید. جای دارد از زحمات این 
نویسنده پرکار که توام با مصروفیت های اداری توانسته 
یاد  قدردانی  به  بپردازد،  فکری  فراورده های  به  است 
نبشته قصد  این  با تحریر  باد! من  کنیم؛ قلمش پرجوالن 
نه  و  داستان نویسم  نه  خودم  که  ندارم  را  رمان  این  نقد 
تاهنوز هیچ رمانی را به رشته تحریر درآورده ام و نه هم 
بگویید پس  این گپ ها هستم، پس شاید  از  نقد و  اهل 
چه بال می خواهی که قلم برمی داری و خود و دیگران را 
زحمت می دهی. چند سطری می نویسم و تاثیراتی را که 

از مطالعه کتاب یافته ام با همه شریک می سازم.
جلد،  اول  در صفحه  می کنم.  شروع  کتاب  جلد  از  من 
انگشتان  از  که  می بینی  را  گرگ  چنگال های  تصویر 
را  کتاب  کلی  مفهوم  و  شده  درست  آدمی زاده ها 
صفحه  و  سفید اند  جلد  سوم  و  دوم  صفحه  می رساند. 
چهارم جلد با تصویر نویسنده مزین شده است که متنی 
هم از داخل کتاب به زیر تصویر تحریر گردیده است. 
نام کتاب و اسم نویسنده نیز به زبان انگلیسی تحریر یافته 
طریق  از  همه  که  سیامک،  آقای  شاعرانه  تصویر  است. 
دولت  رییس  سخنگوی  عنوان  به  سیاسی اش  موقف 
جمهوری اسالمی افغانستان با او آشنایی دارند، نویسنده 
را خوب معرفی می کند، مگر زیاد ممکن است که همه 
او را به عنوان نویسنده و آن هم داستان نویس و طنز نویس 
نشناسند. چه خوب می بود اگر آقای سیامک اندکی به 
عنوان نویسنده نیز معرفی می شد و همه می دانستند که او 
این که  بل  نیاورده  در  تحریر  رشته  به  را  کتاب  این  تنها 

چند کتاب دیگر نیز تحریر و چاپ نموده است.
اما سخنی چند در مورد کتاب و یافته های من:

شروع  سبحان  تفکرات  از  دوندر«  »گرگ های  رمان 
ندامت  و  دارد  درونی  جنگ  خودش  با  که  می شود 
می کشد و  از جایی که سبحان  از کرده اش پشیمان است 
و خودش را مالمت می کند. سبحان با خودش می گوید 
سر  دزد  و  کند  عوض  راه  شکاری  است،  سخت  »چه 
جای  سوزک«  »بند  سنگ  هر  و  الخ  هر  شود،  گردنه 
خونی  لکه های  »دمجو«  سنگ  هر  دارد.  یاد  به  مرا  پای 
خون  ناحق،  خون های  ریخته ام.  من  که  دارد  پیشانی  بر 
مسافر، خون رهگذر، خون عسکر، خون رمه دار، خون 

مال، خون معلم؛ خون مامور، خون، خون، خون....«
زندگی  شرایط  از  دیگری  واقعیت  او  ترتیب  همین  به 
»همه  می گوید:  که  جایی  می سازد،  برمال  نیز  را  افغانی 
برای  کسی  جان،  حفظ  برای  کسی  داشتند؛  تفنگ 
برای  هم  و کسی  ولسوالی  از  دفاع  به  راه گیری وکسی 

جهاد.«
چنین  این  دیگری  جای  در  را  کشور  شرایط  نویسنده 
که  مادری  را،  نخجیر  جمجمه  »این  می کند:  تصویر 
فرزندش را در جنگ ها گم کرده به این جا آورده است 
فرزندش  به  خیال  در  را  گوری  مادری  مهر  نشانه  به  تا 
گور  که  مادرانی  بسیار  هستند  بلی  باشد.«  داده  نسبت 
منتظر  اخیر عمر  تا  شاید  و  نمی دانند کجاست  را  فرزند 
به راه فرزند باشند و فرزند سفر رفته شان دیگر  و چشم 

برنگردد.
دست  و  است  بلد  خوب  را  منطقه  جغرافیای  نویسنده 

صنف دوازدهم دوام داشت. در بخش دوم رمان نویسنده 
در توصیف نی نوازی مصطفی و رابطه اش با نگار چنین 
گله  که  جایی  مصطفی،  از  آن سوتر  »و  می کند  تعریف 
بربسته  بهاری  تازه  و  تر  علف های  از  دهن  گوسفند 
و  چند گرگ، گرسنگی  بود،  داده  نی  به  و گوش  بود 
کمین شان را فراموش کرده بودند. بوی نی را می شنیدند 
و زبان نی را می فهمیدند.« من بار اول است می شنوم که 
فراموش  را  از آواز نی گرسنگی و کمین شان  گرگ ها 
گوسفند  پی  در  که  گشنه  گرگ  به خصوص  کنند. 
بر  تاثیری  نیز هیچ  به آواز نی ندارد و نی  می آید وقعی 

گرگ ها نتواند. 
گروهی  یا  قوم  اسم  به جای  مکان  اسم  مورد  چند  در 
استفاده شده است که آن در ادبیات عامیانه مورد استفاده 
محل  و  مردم  با  که  غیرهراتی  خواننده  برای  ولی  دارد 
در  مثال  است.  گمراه کننده  ندارد  آشنایی  منطقه  این 
صفحه 43 آمده است »هیچ عالمتی از هجوم و بازگشت 
زینل ها دیده نمی شد. پالیدن آنها درین دشت بیهوده بود. 
زینل ها رفته بودند و اثری از آنها نبود.« یا در جای دیگر 
می نویسد »پدر! کاکا نادر راست می گوید از سیاوشانی ها 
به خانواده اش می سپارم.«  دیگر  تا دو سه روز  و  گرفتم 
زینل ها  و  اختطاف گر ها  معنی  به  سیاوشانی ها  اینجا  در 
هم یعنی اقوام قادر اختطاف کننده دختر نادرخان از قوم 
زینل که در منطقه زینل کرخ زندگی می کنند. استفاده 
از نام محل برای گروه مردم، میان عوام معمول است ولی 
وقتی نویسنده آن را بدون هیچ توضیحی به کار می گیرد، 
خواننده غیرهراتی ممکن است منبعد سیاوشانی و زینل 

را اختطاف گر بداند. 
لندن  افغان که در  نویسنده  و  آقای رضا محمدی شاعر 
گرگ های  کتاب  پیرامون  مقاله ای  و  می کند  زندگی 
مرتکب  را  اشتباهی  چنین  درست  است،  نوشته  دوندر 

شده است و سیاوشانی و زینل ها را به جای اختطاف گر و 
راهزن دانسته است. او چنین می گوید: »سیاوشانی، نمونه 
و  آشفتگی  و  کوه  ازلی  نگهبانان  این  و عصری  شهری 
در  مقاله  این  رهزنان.«  این  مشروع  نسخه  زینل ها  قادر 

سایت بی بی سی منتشر شده است. 
و  هرات  والیت  امنیتی  وضع  داستان  این  طی  نویسنده   
مقامات  او  می کند.  تصویر  خوبی  به  را  دولتی  اقدامات 

فاسد  و  ناکافی  امنیت  حفظ  برای  را  پولیس  و  دولتی 
می داند. نویسنده بی تفاوتی آمر حوزه را به خوبی تصویر 
اختطاف  از  و  می ریزد  اشک  نثار  که  زمانی  می کند. 
به  بی تفاوتی  با  امنیتی  حوزه  آمر  می دهد،  خبر  نازنین 
امالی فورم می پردازد و نثار افرادی را می بیند که توسط 

پولیس شکنجه شده اند. 
درج  آن  ساعت  و  محل  نشانی  با  را  واقعه  عجله  با  نثار 
کاغذ کرده با نوشتن آدرس و شماره تلیفون خود آن را 
به آمر حوزه می دهد و آمر حوزه با گرفتن آن می گوید: 
دارم.«  کار  من  که  بروید  هستید،  رخصت  شما  »خوب 
این بار خلیل با عذر گفت: »آمر صاحب دست ما و دامن 

شما!« 
و  می کند  برمال  را  حوزه  آمر  بی تفاوتی  دیالوگ  این 
پولیس  جستجوی  و  فعالیت  از  را  آنها  این که  به جای 
اطمینان دهد، می گوید: »بروید که من کار دارم!« یا آمر 
حوزه در حالی که خنده تمسخرآمیزی می کند می گوید: 
»بار اول نیست که بچه های مردم اختطاف می شوند، پول 
که دادید رها می کنند! تشویش نکنید.« یا در جای دیگر 
ازین  می بینی که هرکدام  باشی،  این جا  »اگر  می نویسد: 
تفنگی ها گپ از پنج صدهزار و یک میلیون دالر می زنند. 
این ها چنان قدرت دارند که تجار و سرمایه دار ها از ترس 
کسی  اگر  و  می فرستند  حق  برای شان  ماهانه  جان شان 
این کار را نکند باید منتظر از دست دادن و یا اختطاف 

فرزند، برادر و یا خودش باشد.« 
نویسنده از وضعیت ناامن نتیجه گیری می کند و از زبان 
مصطفی می گوید: »در اینجا برای امنیت و آرامش خود 
دیگر  جای  در  یا  می شوند«  سوارت  ورنه  بکشی،  باید 
آمده است: »تا در این مملکت گدودی است، گپ اول 
را تفنگ می زند و ها! خوب به یاد داشته باش که کتاب 
صفحه  به  هنوز  ما  و  دارد  صفحه  هزار  افغانستان  جنگ 
سوم آن هستیم.« و یا می گوید »تفنگ برداشتی تا آدمی 

باشی.« 
هرات  پول  تمام  »اصال  می گوید  لطیف  توصیف  در  یا 
شاشش  کند،  روان  حواله  که  تاجری  هر  به  اوست،  از 

می رود و دو دستی برایش پول می فرستد.« 
گویا  و  می برد  سوال  زیر  نیز  را  رسانه ها  اخبار  نویسنده 
وانمود می کند که اخبار دولتی نیز مبنای واقعی ندارند. 
او این طور می نویسد: »من هیچ گاه فکر طیاره ها را نکرده 
بودم. اصال این جنگ راه جوری بود، ما را فروخته بودند. 
امشب حتما به رادیو اعالن می کنند که نادر و گروهش 
را تارومار کردند. می گویند که نادر و گروهش در نتیجه 
پا  از  امنیتی  نیرو های  به سعی و تالش  همکاری مردم و 
درآمد. خبر ندارند که خاینی در پوست دوست به جان 

ما خزید و ما را فروخت.« 
رگه های  گاهی  است  طنزنویس  نویسنده  که  آنجا  از 
ممکن  که  می خورد  چشم  به  داستان  متن  در  نیز  طنز 
در  مثال  باشند.  شده  جابجا  بیشتر  حالوتی  ایجاد  برای 
به جای  دهد  نشان  را  تشابه  است  خواسته  وقتی  جایی 
گفته  باشد  شده  نیم  دو  که  سیبی  مثل  بگوید  این که 
است »دونصف یک کچالو«. یا وقتی از سبحان صحبت 
می کند چنین تعریف می کند: »دستش را به کمر گرفت 
و خود را راست کرد. با راست شدن کمر، صدای ترق 
می ترسم که  لب گفت:  زیر  زنش  بلند شد.  استخوانش 

گرگ پیر تا گردنه پشت قریه رفته نتواند.«
بیان شده  زبان کرکتر ها  از  متن داستان هم جمالتی  در 
شاید  و  است  برابر  عوام  مردم  بیان  شیوه  به  که  است 
جمالت  این  نبرند.  لذت  آن  خواندن  و  شنیدن  از  همه 
دارد  از محیطی که  را  داستان گاهی خواننده  در داخل 
تا سخنان  راهی کوچه ها می کند  را  او  و  بیرون می کند 

مردم عوام را بشنود. 


نویسنده از وضعیت ناامن 
نتیجه گیری می کند و از زبان 
مصطفی می گوید: »در اینجا 

برای امنیت و آرامش خود باید 
بکشی، ورنه سوارت می شوند« 
یا در جای دیگر آمده است: »تا 

در این مملکت گدودی است، 
گپ اول را تفنگ می زند و ها! 

خوب به یاد داشته باش که 
کتاب جنگ افغانستان هزار 

صفحه دارد و ما هنوز به صفحه 
سوم آن هستیم.« و یا می گوید 

»تفنگ برداشتی تا آدمی باشی.« 
آقای سیامک اصطالحات هراتی را نیز به کار می گیرد که به خواننده 

هراتی حالوت دارد اما خواننده غیرهراتی از آن چیزی دستیاب نمی کند. 
هرچند نویسنده در اخیر کتاب تعدادی از این اصطالحات را تفسیر 

کرده است اما هستند تعدادی از این اصطالحات که فراموش شده اند 
مثال کلمه »شخل« که در لهجه دری هراتی درشت و زمخت معنی 

می دهد، چنین به کار رفته است. »هر کسی از شخل بودن و حصار های 
غیرقابل فتح این کوه آگاه بود.«

سید عبدالقادر رحیمی

دوندرتبصرهایبرکتابگرگهای
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 در شرایطی که اعتراض های مردمی در جهان عرب 
رژیم های خودکامه را سرنگون می سازند و آینده 
سیاسی این کشورها هنوز روشن نیست، نقش زنان 
چون  نقشی  پیش داوری ها،  برخالف  کشورها  این 

و  بیشتر  تحلیل  از  تحقیق،  طوالني شدن  از  جلوگیري 
اضافي صرف نظر شده است.

۱- ۵ گروه آماري و نمونه اي تحقیق
گروه آماري این تحقیق، اطفال شامل مکتب مي باشند 
 ۶ از  بیشتر  فعال  کشور  معارف  وزارت  ارقام  طبق  که 
 ۴۰ حدود  در  که  مي باشند  مکتب  شامل  طفل  میلیون 
اطمینان  درجه  پسران اند.  درصد   ۶۰ و  دختران  درصد 
این تحقیق، ۹۹ در صد و فاصله اطمینان آن ۲درصد در 
به گونه تصادفي ساده  نمونه گیري،  نظر گرفته شده که 

بوده است.
درصد   ۳۹ که  مي دهد  نشان  حاضر  تحقیق  یافته هاي 
قرار  تحقیق  پوشش  زیر  پسران،  درصد   ۶۱ و  دختران 

گرفته اند. 
۱- ۶ ساحه زير پوشش تحقیق

ساحوي  معلومات  جمع آوري  و  پرسشنامه ها  خانه پُري 
از نگاه جغرافیایي در خزان سال ۱۳۸۷خورشیدي، در 
۱۸ والیت کشور از جمله: بامیان، بدخشان، بلخ، پکتیا، 
کاپیسا،  فراه،  فاریاب،  داي کندي،  سرپل،  خوست، 
و  ننگرهار  غور،  کنر،  کندز،  قندهار،  کابل،  بغالن، 

هرات آغاز و به پایان رسید.
ادامه دارد



۱-۱ جمع آوري معلومات
کتابخانه اي،  معلومات  بر  عللالوه  تحقیق  این  در 
قبیل  از  گوناگون  ابللزار  از  استفاده  با  اطالعات 
پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع آوري شده است. 
قابل یادآوري است که قبل از جمع آوري معلومات 
تحقیق  پوشش  زیر  که  هروالیتي  بللراي  ابتدایي 
قرارداشت، یک نفر پرسشگر/گردآوردنده معلومات 
ساحوي توظیف و در رابطه به شیوه هاي جمع آوري 
این  شد.  داده  کارگاهي  آموزش  ساحوي  معلومات 
کارگاه آموزشي براي مدت دو روز در دفتر مرکزي 
برگزار  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

گردیده بود. 
۱-2 واحد تحلیل تحقیق

واحد تحلیل این تحقیق اطفالي اند که در مکتب هاي 
معلمان،  مسووالن،  سوي  از  تحقیق  پوشش  زیر 
تنبیه  مورد  اشخاص  سایر  و  بزرگ سال  شاگردان 

جسمي قرار گرفته اند. 
۱-۳ مشکالت تحقیق

طبیعي است که روند انجام هر تحقیقي بدون مشکل 
نیست، این تحقیق نیز، به صورت عمومي، با مشکالت 

زیر مواجه بوده است: 
پروژه  این  پرسشگران  کشور،  مناطق  از  شماري  در 
حضور  امنیتي  مشکالت  به خاطر  نتوانستند  تحقیقي، 

داشته باشند. به گونه نمونه، پرسشگران کمیسیون صرف 
از مرکز والیت قندهار، معلومات ساحوي این تحقیق را 

جمع آوري کرده اند.
همچنین برخي از پرسشنامه ها به صورت ناتمام و ناقص 
خانه پُري شده و امکان داخل شدن آن در بانک معلوماتي 
صرف نظر  آن  درج  از  همین دلیل  به  نبود؛  فراهم 
نخست  تحقیق،  این  جمع آوري شده  معلومات  شد. 
بابهره برداري از برنامه SPSS در بانک معلوماتي ثبت، 

سپس به کمک برنامه EXCEL تحلیل گردید. 
۱- ۴ ساختار و محتواي تحقیق

ساختار  با  سازگاري  در  ساختار  نگاه  از  تحقیق  این 
تهیه  امروزي،  فراگیر  بشري  حقوق  تحقیقات  تحقیقي 
گردیده است و تمام مرحله هایي که در تحقیقات علوم 
انساني براي یک تحقیق الزم شمرده مي شود، در نظر 
گرفته شده است. تالش همه جانبه صورت گرفته است 

که آمار در جاي مناسب به کار بُرده شود.
این تحقیق از نگاه محتوا و ماهیت نیز تاحدي برخوردار 
از پیوستگي و آراستگي منطقي است که برمبناي آن، 
یک جا  کیفي  معلومات  با  بخش ها  از  برخي  در  ارقام 
تحلیل و تفسیر گردیده است؛ به این معنا که تنها به ارقام 
در  است که  و تالش صورت گرفته  بسنده نشده  کمي 
محتواي تحقیق بین تحلیل کمي و کیفي، توازن نسبي 
رعایت گردد و در برخي از قسمت هاي تحقیق به خاطر 

نیروی محرکه را بازی می کنند. 
از تونس تا قاهره و از منامه تا صنعا، صدای 
زنان شنیده می شود. این زنان چه آن هایی 
که تی شیرت و پتلون کاوبای می پوشند و 
چه آن هایی که چادرنماز و چادری بر سر 
دارند، نقش سرنوشت سازی در جنبش های 
خواهان  همه  و  کردند  بللازی  اعتراضی 
رژیم های  سرنگونی  و  اصالحات  ایجاد 
درازی  سال های  که  هستند  خودکامه ای 

حکومت کرده اند.
ندیم حوری، پژوهشگر در سازمان دیده بان 
و  قیام ها  در  »زنان  می گوید:  بشر  حقوق 
بازی  اساسی  نقش  منطقه  این  انقالب های 
دارد،  کلیدی  جنبه  آنچه  و  می کنند،  بازی  و  کردند 
این است که آن ها در جاده ها حضور فیزیکی دارند و 

تعدادشان را به نمایش می گذارند.« 

موجب  که  قیامی  از  الهام گیری  با  مصری  زنان 
سرنگونی زین العابدین بن علی در تونس شد، در 
گردیدند  تبدیل  توده  ای  به  قاهره  تحریر  میدان 
که در جریان هفته ها خواهان کنار رفتن حسنی 
اعتراض های  اثر  بر  سرانجام  بودند.  مبارک 
یازدهم  تاریخ  به  شد  مجبور  مبارک  مردمی، 
فبروری پس از ۳۰ سال نشستن بر اریکه قدرت 

از صحنه بیرون رود. 
از  متشکل  عمدتا  که  زن  هللزاران  بحرین  در 
چادرنمازهای  با  بودند  شیعی  اعتراض کنندگان 
دستمال هایی  و  می پوشاند،  را  بدن  که  سیاهی 
این  در  سالله الخلیفه  سرنگونی  خواهان  برسر، 
اعتراض  زنان  علیه  تبعیض  بر  و  بودند  کشور 

می کردند.
بر  زنان  لیبیا،  و  یمن  محافظه کار  کشورهای  در 
رستاخیز  به  و  کرده  غلبه  اجتماعی  هنجارهای 
پیوستند.  معمرالقذافی  و  عبداهلل صالح  علی  علیه 
آن ها آشکارا در خیابان ها به راهپیمایی پرداختند 

و در برابر دوربین ها سخن گفتند.
از فعاالن زن که در جنبش  توکل کرمان، یکی 
است،  کرده  شرکت  صنعا  در  زنان  اعتراضی 
منطقه،  در  تعیین کننده ای  نقش  »زنان  می گوید: 
عامل  و  می کنند،  بازی  لیبیا  و  مصر  تا  تونس  از 
کلیدی در انتشار پیام انقالب در هر شهر می باشند. 
رژیم های  سرنگونی  اول  قدم  در  انقالب  هدف 
انقالب  زمللان  درعین  اما  می باشد،  خودکامه 
توانسته است بر سنت های کهن و متحجری غلبه 
باید  کند که از مدت ها بدین سو می گفت زنان 
در خانه باشند و سهمی در فعالیت های اجتماعی 

نداشته باشند.« 
ادامه دارد
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فراز  بر  پرواز  ممنوع  منطقه  اعمال  درحالی که 
لیبیا و آغاز عملیات منظم نظامی خارجی علیه 
در  همچنان  ظاهرا  قذافی  به  وفادار  نیروهای 
نیروهای  است،  امنیت  شورای  مصوبه  انتظار 
واحدهای  اعضای  و  نظامی  مخصوص 
ضدجاسوسی کشورهای ذی نفع، از مدتی قبل 
عملیات پنهانی گسترده ای را در آن کشور آغاز 

کرده اند. 
نیروهای  محرمانه   نظامی  عملیات  اولیه  هدف 
به  خارجی  اتباع  نجات  لیبیا،  در  مخصوص 
خصوص از مناطق دورافتاده نفتی در صحرای 

آن کشور وسیع بود.
خارجی،  اتباع  نجات  عملیات  تکمیل  از  بعد 
کادرهای  و  مخصوص  نیروهای  توجه  اینک 
در  به خصوص  لیبیا،  به  اعزامی  ضدجاسوسی 
تجهیز  متوجه  بنغازی،  شهر  و  شرقی  مناطق 
شناسایی  قذافی،  مخالف  نیروهای  تعلیم  و 

مابین  شاخص  چهره های 
شورشی  نیروهای  رهبران 
برای  آنها  و آماده ساختن 
تشکیل یک دولت انتقالی 

در آن کشور شده است.
به جز نیروهای مخصوص 
به  معروف  مصری 
تاکنون   ،»۷۷۷ »واحد  
پیرامون  گزارش هایی 
حضور نیروهای مخصوص 
و  جی ای جی ان  فرانسوی 
جی اس جی ۹  کماندوهای 
نیروهای  و  آلمان 

شرکت  و  بریتانیا  اس آ اس  هوایی  مخصوص 
آنها در عملیات پنهانی در لیبیا انتشار یافته است.

کماندوهای انگلیسی
از  نفره  انتشار خبر دستگیری یک گروه هفت 
نیروهای ویژه هوایی بریتانیا معروف به اس آ اس 
از  دیپلومات، بخشی  با یک  بنغازی، همراه  در 
عملیات گسترده سری واحدهای ویژه خارجی 

در آن کشور را آشکار ساخت.
نیروهای  نفرات  دستگیری  خبر  انتشار  از  بعد 
در  که  لیبیا  شرق  در  بریتانیایی  مخصوص 
انعکاس  بریتانیا  پارلمان  و  انگلیسی  رسانه های 
فوق العاده ای یافت و حتا موقعیت شغلی ویلیام 
هیگ وزیر خارجه را در خطر جدی قرار داد، 
حضور  از  حاکی  نیز  دیگری  گزارش های 
خارجی  کشورهای  سایر  مخصوص  نیروهای 

در لیبیا بود.
تازه انتشاریافته،  گزارش های  از  پاره ای  بر  بنا 
)ام آی ۶(  بریتانیا  جاسوسی  ضد  واحد  نفرات 
عملیات  نیروهای  متفاوت،  هدف هایی  با  نیز 
مخصوص اس آ اس را در لیبیا همراهی کرده اند. 
محرمانه  عملیات  از  بخش  اولین  در  این گروه 
)عموما  خارجی  تبعه   ۱۳۰ لیبیا  در  نظامی 
بریتانیایی( را که در مناطق نفتی به کار اشتغال 
با تدارک سه  بود،  داشته و جان آنها در خطر 

پرواز نظامی از لیبیا خارج ساختند.
شده،  یاد  عملیات  به  نزدیک  ناظران  بعضی 
اسراییل  مخصوص  نیروهای  عملیات  با  را  آن 
)نزدیک  عنتیبی  در چهارم جوالی سال ۱۹۷۶ 
پایتخت اوگاندا( و نجات اتباع اسراییلی از آن 

کشور مقایسه کرده اند.
که  بریتانیا،  مخصوص  هوایی  نیروهای  تصادفا 
یک  قالب  در  جهانی  دوم  جنگ  جریان  در 
توسط  خاص،  قابلیت های  با  نظامی  گردان 

ابتدا  را در  استرلینگ تشکیل شد، خود  دیوید 
از  می خواندند.  لیبیا«  تاکسی رانی  »خدمات 
این لحاظ حضور مجدد آنها در لیبیا تکرار یک 

تجربه تاریخی است!
از  خارج  و  داخل  در  که  اس آ اس  نیروهای 
تدریج  به  یافته اند،  فراوانی  شهرت  بریتانیا 
الگوی تشکیل نیروهای مشابه در سایر کشورها 
دریایی«  »خوک های  کماندویی  گروه  شد. 
آن  در  دلتا«  »گروه  تشکیل  همچنین  و  امریکا 
هوایی  نیروهای  موفق  تجارب  مدیون  کشور، 
مخصوص بریتانیا در طول جنگ دوم جهانی و 
نتایج عملیات آنها در پشت خطوط و جبهه های 
جنگ )از جمله در لیبیا( علیه ارتش نازی آلمان 

است.
سفارت  اشغال  موفق  عملیات  اجرای  از  پس 
توسط گروه  لندن در سال ۱۹۸۰ که  ایران در 
سری،  گروه  این  گرفت،  صورت  اس آ اس 

یافت.  فراوانی  شهرت  بعد  و  شد  معرفی  رسما 
کماندوهای مصری

با وجود آن که دخالت نیروهای خارجی در لیبیا 
نگرفته،  قرار  هیچ کشوری  تایید  مورد  تاکنون 
ولی حضور و ادامه عملیات این نیروها در لیبیا، 
تا تغییر کامل وضعیت سیاسی در آن کشور هم 

غیرقابل اجتناب و هم غیرقابل انکار است.
تحت  و  عادی  لباس  در  نیروهای  این  اکثر 
وارد  به آن کشور  پنهانی  از مجاری  و  پوشش 
دستگیرشده  انگلیسی  نیروهای  می شوند. 
مختلف،  پاسپورت های  با  همراه  بنغازی،  در 
با  اسلحه،  و  نقد  پول  جاسوسی،  تجهیزات 
هلیکوپتر از یک پایگاه هوایی در مالتا پرواز و 
در نقطه نامعلومی در شرق لیبیا پیاده شده بودند.
در  حاضر  خارجی  نیروی  بزرگترین  ظاهرا 
ارتش  مخصوص  نیروهای   »۷۷۷ »واحد  لیبیا، 
مخصوص  نیروهای  از  گردان  این  است.  مصر 
واحد  است.  شده  تشکیل  هفتاد  دهه  اواخر  در 
کماندوی   ۳۰۰ حدود  از  مرکب  یادشده 
که  است  هوایی  عملیات  به  مسلط  تعلیم دیده 
امریکا،  دلتای  مخصوص  نیروهای  توسط 
آلمان  مخصوص  نیروهای  و  بریتانیا  اس آ اس 

تعلیم دیده اند.
کشور  داخلی  کنونی  وضعیت  در  مصری ها، 
رژیم  با  متفاوت  حدودی  تا  دولتی  با  و  خود 
در  مجاز«  »غیر  و  مستقیم  مداخله  مبارک، 
می بینند.  دشوار  بسیار  را  لیبیا  همسایه  کشور 
همچنین  و  آنها،  مستقیم  منافع  عین حال،  در 
همکاری،  برای  بزرگتر  قدرت های  انتظارات 
مداخله اعالم نشده آنها در لیبیا را اجتناب ناپذیر 

می سازد.
سال  در  روزه  سه  جنگ  یک  در  لیبیا  و  مصر 
کشور  تشکیل  از  پیش  بوده اند.  درگیر   ۱۹۷۷

لیبیا  از  بخش بزرگی  سال،  هزاران  تا  و  لیبیا 
اینک  بود.  مصر  سرزمین  از  جزوی  امروزه، 
از هشت درصد جمعیت  با جمعیتی کمتر  لیبیا، 
را  جهان  نفت  بزرگ  ذخیره  نهمین  مصر، 
صاحب است. به عالوه، مصر در صورت تجربه 
حکومت آزاد، حضور دیکتاتوری قذافی را در 

لیبیا بر نخواهد تافت.
هدف های متفاوت

خارجی  مخصوص  نیروهای  عملیات  بی تردید 
تاثیر  دارای  لیبیا  آینده  وضعیت  تعیین  در 
مابین  نسبی  هماهنگی  جز  به  است.  چشم گیر 
متحد  کشورهای  مخصوص  نیروهای  عملیات 
و  بریتانیا  نیروهای  همکاری  جمله  از  خارجی، 
نفت  صنایع  کارکنان  نجات  جهت  در  آلمان 
و  نظامی  واحد  هر  خارج،  به  آنها  انتقال  و 
هدف های  لیبیا،  به  اعزامی  خارجی  جاسوسی 
تعقیب  را  متبوع  کشور  خاص  منافع  بر  منطبق 

می کند.
پس  فرانسه،  مخصوص  نیروهای  جمله  از 
با  ارتباط  ایجاد  و  بنغازی  در  حضور  از 
تماس  ایجاد  موقت«  دولت  »شورای  رهبران 
دیپلمات های فرانسوی با آنها را ممکن ساختند. 
به  بنغازی  از  متعاقبا  لیبیا  موقت  دولت  رهبران 
پاریس رفته و با سرکوزی رییس جمهور فرانسه 
بزرگی  کشور  نخستین  فرانسه  کردند.  مالقات 
است که مخالفان قذافی را به عنوان یک دولت 

به رسمیت شناخته است.
با  ارتباط  ایجاد  جز  به  مصری  ویژه  نیروهای 
به  احتماال  لیبیا،  آزادی طلب  شورشیان  رهبران 

آموزش نظامی و تجهیز آنها نیز می پردازند.
لیبیا  بر فراز  از اعمال منطقه ممنوعه پرواز  پس 
که، متعاقب در خواست شورای همکاری خلیج 
فارس اینک مورد درخواست اتحادیه عرب نیز 
قرار گرفته است، نیروهای هوایی ویژه وظایف 

دشوارتری خواهند داشت.
در  خرابکاری  متوجه  وظایف  این  از  بخشی 
محل های  شناسایی  همچنین  و  طرابلس  داخل 
قذافی،  نیروهای  حساس  سالح های  استقرار 
منهدم  برای  امریکا  هوایی  نیروی  به  کمک  و 
رادارهای  و  هوایی  ضد  سالح های  کردن 
باقیمانده در درست نیروهای قذافی خواهد شد.
در این مرحله، و در صورت اجرای طرح منطقه 
ممنوع پرواز بر فراز لیبیا، با توجه به نقش عمده 
انتظار  باید  شده،  یاد  طرح  اجرای  در  امریکا 
دریایی  خوک های  و  دلتا  نیروهای  که  داشت 
را  تازه ای  عملیات  اجرای  لیبیا  در  نیز  امریکا 

عهده دار شوند.
هوایی  گروه های  نظامی،  مخصوص  نیروهای 
خودی  کشورهای  داخل  در  که  کماندوها  و 
هواپیماربایی  و  گروگان گیری  با  مقابله  به  تنها 
می پردازند، در خارج از کشور خودی حمایت 
نیروهای  تعلیم  جاسوسی،  عملیات  اجرای  از 
و  دشمن،  خطوط  پشت  در  تخریب  شورشی، 
شناسایی هدف های نظامی را بر عهده می گیرند.

لیبیا،  در  جاری  وضعیت  پیچیدگی  به  توجه  با 
و  تولیدکننده  یک  عنوان  به  که  اهمیتی  و 
عملیات  است،  دارا  نفت  بزرگ  صادرکننده 
جهت  در  کشور  آن  در  مخصوص  نیروهای 
ایجاد بستر سیاسی برای انتقال قدرت از قذافی 
به چهره های تازه و ناشناخته، و همچنین کاستن 
از هزینه های تغییر رژیم، از حساسیت فوق العاده 

برخوردار است.


جنگ پنهان نیروهای مخصوص 
 لیبیانظامی و جاسوسی در

 رضا تقی زاده

 س سمیع   
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مروری بر بدترین فجایع اتومی دنیا 
دزدان دريايی در امريکا به حبس ابد 

محکوم شدند
 

پنج مرد سوماليايی به جرم حمله به يک کشتی ارتش امريکا که آن را با 
يک کشتی تجارتی اشتباه گرفته بودند به حبس ابد محکوم شده اند.

اين مردان در ماه نوامبر در ارتباط با اتهام تالش برای ربودن »يو اس اس 
گناهکار  بود،  دريايی  دزدان  با  مقابله  آن  ماموريت  که  نيکالس«، 

شناخته شده بودند.
دريايی  دزدان  توسط  مردان خود  اين  که  ادعا کردند  مدافع  وکالی 
به سوی  تيراندازی  به  ماه آپريل وادار  ربوده شده و در جريان حمله 

کشتی امريکايی شده بودند.
سارنوال ها گفتند که اين اولين بار از سال 1820 تاکنون است که هيات 

منصفه ای در امريکا کسی را به جرم دزدی دريايی محکوم می کند.
براساس قوانين امريکا جرم دزدی دريايی حبس ابد است؛ اين مردان 

همچنين به 80 سال زندان اضافی مجازات شده اند.
متهمان گفته اند که خواستار تجديد نظر خواهند شد.

امروز  »محکوميت های  گفت:  امريکا  فدرال  سارنوال  برايد  مک  نيل 
بايد پيام روشنی برای کسانی باشد که به دزدی دريايی دست می زنند: 
پيامدهای  حاوی  امريکا  پرچم  حامل  کشتی  به  مسلحانه  حمالت 

شديدی در دادگاه های امريکا خواهد بود.«
او به خبرنگاران گفت که اين احکام که توسط قاضی مارک ديوس 
امريکاست. فردی  تاريخ  نوع خود در  بلندترين احکام در  صادر شد 
که در سال 1820 به خاطر دزدی دريايی مجرم شناخته شده بود اعدام 

شد.
انتقاد شديد دبیرکل سازمان ملل متحد از 

وضع حقوق بشر در ايران 
ايران  که  کرد  اعالم  شد  منتشر  ژنو  در  که  گزارشی  در  ملل  سازمان 
و  سياسی  زندانيان  اعدام  بر  و  بخشيده،  شدت  را  مخالفان  سرکوب 

نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در  گزارش بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحده، نسبت به اجرای 
احکامی چون شالق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان ابراز نگرانی 
شده است. بان کی مون در اين گزارش تصريح کرده است که ايران 
همچنان به زندانی کردن روزنامه نگاران، وبالگ نويسان و وکال ادامه 
می دهد يا مانع از کار آنها می شود و گزارش های شکنجه و محاکمات 

ناعادالنه در اين مورد فراوان است.
بان کی مون، در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در 
ژنو گفت: »دبيرکل از گزارش هايی که از افزايش اعدام، قطع عضو، 
و  غيرمنصفانه  محاکمه های  خودسرانه،  بازداشت های  و  دستگيری ها 
شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعاالن حقوق بشر، وکال، روزنامه نگاران 

و فعاالن اپوزيسيون حکايت دارد، عميقا نگران است.«
بان کی مون از تهران خواست که به نمايندگان ويژه حقوق  بشر سازمان 

ملل اجازه دهد که برای بررسی اوضاع به ايران سفر کنند.
ملل  سازمان  مکرر  درخواست های  وجود  با  مون،  کی  بان  گفته  به 
متحد، ايران از سال 2005 به نمايندگان اين سازمان، اجازه نداده برای 

تهيه گزارش های خود به ايران سفر کنند.
قرار است روز سوم حمل  1390 گزارش 18 صفحه ای دبيرکل سازمان 
و  بحث  مورد  ملل  سازمان  بشر  شورای حقوق  در  ايران،  درباره  ملل 

گفتگو قرار گيرد.

با  اتومی  نيروگاه های  از  برخی  که  شرايطی  در 
آن  بيم  و  است  روبه رو  نگران کننده ای  شرايط 
روبه رو  اتومی  فاجعه ای  با  کشور  اين  که  می رود 
فجايع  بدترين  گزارشی  در  تايمز  مجله  شود، 
هسته ای،  تکنولوژی  به کارگيری  آغاز  از  را  اخير 
کشورهای مختلف با آن دست به گريبان بوده اند، 

يادآور شده است.
مايل:  تری  جزيره  حادثه   ،1979 مارچ   28
ذوب شدن بخشی از واحد شماره دو اين نيروگاه 
هسته ای جدی ترين سانحه در تاريخ اتومی اياالت 
متحده امريکا به شمار می رود. با اين همه فاجعه با 

تلفات جانی همراه نبود.
بمب  يک  پالومارس:  حادثه   ،1966 جنوری   17
افکن ب-52 امريکا هنگام سوخت گيری روی هوا 
با تانکر KC-135 بر فراز سواحل اسپانيا برخورد 
تکه تکه  پی  در  و  رفت  بين  از  کامال  تانکر  کرد. 
شدن ب-52 چهار بمب هيدروژنی آن جدا شدند. 
از  بمب  دو  در  موجود  غيرهسته ای  سالح های 
منفجر شدند  زمين  با  برخورد  در  بمب  اين چهار 
پلوتونيوم  مواد  با  زمين  هکتار   490 به  نزديک  و 
در  بمب ها  اين  از  يکی  شد.  آلوده  راديوآکتيو 

دريای مديترانه به دست آمد.
26 اپريل 1986، چرنوبيل: فاجعه چرنوبيل يکی از 
بدترين سوانح هسته ای در تاريخ به شمار می رود. 
صبح روز 26 اپريل رآکتور شماره چهار نيروگاه 
پی  در  بعدی  انفجارهای  شد.  منفجر  چرنوبيل 
راديوآکتيو  مواد  پراکنده شدن  سبب  اوليه  انفجار 
راديوآکتيو  مواد  ميزان  اين  پخش  شد.  جو  در 

در  شده  پخش  راديوآکتيو  مواد  برابر  چهارصد 
بمباران اتومی هيروشيما بود.

21 جنوری 1968، حادثه تول: در پی آتش سوزی 
اين  سرنشينان  ب-52  بمب افکن  کابين  در 
بمب افکن ناگزير شدند هواپيمای در حال پرواز را 
ترک کنند. اين بمب افکن در دريای يخ نزديک 
پايگاه هوايی تول در گرينلند سقوط کرد و سبب 
انفجار چاشنی و ايجاد آلودگی هسته ای در منطقه 

وسيعی شد.
حادثه  ويندسکل:  آتش سوزی   ،1957 اکتوبر   10
زمانی روی داد که هسته ذغالی رآکتور هسته ای 
آتش  گرفت.  آتش  کامبرلند  نزديکی  در  بريتانيا 
سبب نشت و پراکنش مواد راديوآکتيو و آلودگی 

هسته ای شد. اين حادثه تا زمانی که 
نداده  رخ  مايل  تری  جزيره  فاجعه 
رآکتور  فاجعه  بزرگ ترين  بود، 

اتومی به شمار می رفت.
گويانا:  حادثه   ،1987 سپتامبر   13
بيش از 240 نفر در جريان اين حادثه 
در معرض تشعشعات هسته ای قرار 
گرفتند. يک فروشنده آهن اسقاط 
دستگاه  يک  برزيل  در  گويانا  در 
درمان تشعشعات اتومی کهنه را باز 
کيک  آن  شدن  باز  اثر  در  و  کرد 
سزيوم کلورايد موجود در دستگاه 

در معرض ديد قرار گرفت.
بازی  اطراف  آن  در  که  کودکانی 

می کردند با ديدن رنگ شفاف آبی 

آن  با  کردند  شروع  راديوآکتيو،  مواد 
بازی کردن و حتا آن را به پوست خود 
شدن  پراکنده  سبب  حادثه  اين  ماليدند. 
آلودگی اتومی در شهر شد به طوری که 
را  منطقه  از  ناگزير شدند بخش وسيعی 

خراب کنند.
هفت:  تامسک  انفجار   ،1993 اپريل   6
حادثه در شهر تامسک در سيبری روی 
شد.  منفجر  مخزن  يک  آن  طی  و  داد 
نيتريک مخزن  اسيد  با  کارگران داشتند 
سبب  مخزن  انفجار  می کردند.  تميز  را 
از  راديوآکتيو  گاز  مقداری  آزادشدن 

مجتمع بازآوری تامسک هفت شد.
ک  چاژما،  خليج   ،1985 آگوست   10
431: در جريان سوخت رسانی در والدی 
وستک روسيه، زيردريايی اکو 11 دچار 
هوا  در  را  راديوآکتيو  ابر  و  شد  انفجار 
پراکنده ساخت. کارکنان زيردريايی در 
 49 دست کم  و  شدند  کشته  حادثه  اين 
نفر ديگر نيز در معرض تشعشعات جدی 

اتومی قرار گرفتند.
30 سپتامبر 1999، حادثه انفجار نيروگاه 
توکايمورا: بدترين حادثه هسته ای جاپان در يک 
شمال  در  توکايمورا  در  يورانيم  فرآوری  مرکز 
شرق توکيو روی داد. اين حادثه زمانی روی داد 
مايع  يورانيم  مخلوط کردن  مشغول  کارگران  که 

بودند.
آزمايش  از  پس  فلت:  ياکا   ،1970 دسامبر   18
هسته ای  زباله  تن  هزار   10 آن  طی  که  بين بری، 
موجود در زير زمين در ياکا فلت در نوادا منفجر 
ايمنی عمل نکرد و مواد راديوآکتيو  شد، دريچه 
تشعشع  معرض  در  در جو پخش شد. 86 کارگر 

هسته ای قرار گرفتند. 

بنای يادبود بر فراز رآکتور شماره چهار نيروگاه چرنوبيل
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آتش سوزی در رآکتور چهارم نيروگاه فوکوشيما، باالرفتن خطر تشعشع اتومی 

ایران از سازمان کنفرانس اسالمی خواست از خشونت در بحرین جلوگيری کند

اصالحات سياسی برای حفظ دستاوردها در چين
در  فوکوشيما  اتومی  نيروگاه  چهارم  رآکتور 
جاپان روز سه شنبه برای مدتی دچار آتش سوزی 
مواد  نشت  را  آن  دليل  خبرگزاری ها  که  شد 

راديواکتيو ذکر کرده اند.
در همين حال نخست وزير جاپان خطر نشت 
مواد راديواکتيو از اين نيروگاه اتومی را »بسيار 

باال« توصيف کرده است.
داليل  به  زلزله  از  پيش  نيروگاه  رآکتور چهارم 
از قلب  فنی خاموش شده، ولی هنوز سوخت 

نيروگاه خارج نشده بود.
به گزارش بی بی سی، در حال حاضر آتش سوزی 
از  نگرانی ها  ولی  شده،  مهار  رآکتور  اين  در 
نواحی  در  راديواکتيو  مواد  تشعشع  افزايش 

زلزله زده باال رفته است.
می گويد  جاپان  دولت  که  است  حالی  در  اين 

هنوز اوضاع در کنترول مسووالن است.
نطق  يک  در  جاپان،  وزير  نخست  کان،  نايوتو 

تلويزيونی گفت: »هنوز خطر افزايش تشعشع وجود دارد و اين 
خطر خيلی هم جدی است.«

وی همچنين از تمامی ساکنانی که هنوز در شعاع ۲۰ کيلومتری 
اين نيروگاه هستند، خواست منطقه را ترک کنند. منطقه خطر در 
ميدان اين تاسيسات، از ۲۰ کيلومتر به ۳۰ کيلومتر افزايش پيدا 

کرده است.
همچنين به تمامی کسانی که در شعاع ۲۰ تا ۳۰ کيلومتری اين 

رآکتور هستند گفته شده که از خانه های خود خارج نشوند.
حال  »در  گفت:  جاپان،  دولت  کابينه  اعضای  از  آدانو،  يوکيو 
حاضر صحبت از درصدی از تشعشع است که مضر و خطرناک 

است.«
وی از مردم اين منطقه خواست در خانه هاي خود بمانند، درها 
داشته  خانه  در  محدود  هوايی  گردش  و  ببندند  را  پنجره ها  و 
باشند و از روشن کردن دستگاه های تهويه خودداری کنند و حتا 

لباس هاي خود را برای خشک کردن از خانه بيرون نبرند.
فوکوشيما  نيروگاه  در  تشعشع  خطر  می گويند  دولتی  مقامات 
جدی است و پس از سه انفجار و يک آتش سوزی، ممکن است 

حوادث ديگری هم در راه باشد.
فراز  بر  کيلومتری   ۳۰ محدوده ای  جاپان  دولت  همين حال  در 

تاسيسات فوکوشيما را منطقه پرواز ممنوع اعالم کرده است.

از  ناشی  فوکوشيما  نيروگاه  در  انفجار  و  آتش سوزی  مشکالت 
اختالل در سيستم های تهويه و خنک کننده رآکتور است. در حال 
حاضر رآکتورهای نيروگاه فوکوشيما سه مرحله اطمينان دارد که 

هر سه با مشکل روبه رو شده است.
امنيتی و  اتوماتيک سيستم های  به طور  زلزله،  بروز  در صورت 
حفاظتی، رآکتور را خاموش می کنند، ولی به دليل خارج نکردن 

ميله های سوخت، دما هنوز در اين رآکتور باالست.
پس از بروز سونامی، سيستم چرخش آب در رآکتورهای نيروگاه 
با مشکل روبه رو شد. سيستم امنيتی دوم شروع به کار کرده و 
چرخش آب در رآکتور را به عهده گرفت، ولی با قطع برق، آن 

هم با مشکل روبه رو شد.
در حال حاضر سيستم ايمنی سومی که آب را به رآکتور می رساند 
با مشکل کمبود آب مواجه شده و اين باعث می شود ميله های 
سوختی خود شروع به ذوب شدن کنند که امکان انفجار و نشت 

مواد راديواکتيو را باال می برد.
انجنيران جاپانی در حال حاضر سعی می کنند برای جلوگيری از 
ذوب ميله های سوختی و به تبع آن، محفظه سوختی رآکتور و 

متعاقب آن انفجار، آب دريا را به محفظه رآکتور برسانند.
آنان می گويند ممکن است انفجارهای روز دوشنبه به سيستم های 
رسانده  آسيب  هم  دوم  رآکتور  و خنک کننده های  آب  ارتباطی 

باشد.

ايران خواستار مداخله سازمان کنفرانس اسالمی در بحران سياسی 
بحرين شده است.

روز سه شنبه، وزارت امور خارجه ايران اعالم کرد که علی اکبر 
اکمل  با  تليفونی  تماس  در  کشور،  اين  خارجه  وزير  صالحی، 
الدين احسان اوغلو، دبيرکل سازمان کنفرانس اسالمی، »تحوالت 
و  بحرين  در  اخير  خشونت های  ويژه  به  و  خاورميانه  منطقه 
مداخله نيروهای امنيتی برخی کشورهای حوزه خليج فارس را 

مورد بررسی و رايزنی قرار داد.«
گفتگوی علی اکبر صالحی با آقای احسان اوغلو شامگاه دوشنبه 
از  ورود شماری  که خبر  گرفت  آن صورت  از  پس  ساعاتی  و 
عربی  امارات  و  سعودی  عربستان  امنيتی  و  نظامی  واحدهای 
شده  منتشر  بحرين  در  امنيت  حفظ  به  کمک  منظور  به  متحده 

بود.
همکاری  شورای  تصميم  پی  در  که  شد  گزارش  شنبه  دو  روز 
خليج فارس در کمک به دولت های عضو، عربستان سعودی و 
امارات عربی متحده نيروهايی متشکل از حدود هزار نفر را همراه 

با موترهای زرهی و تجهيزات به بحرين اعزام کرده اند.
گفته شده است که ماموريت اين نيروها حفاظت از ساختمان ها 
احتمالی  تهاجم  برابر  در  بحرين  و حساس  حياتی  تاسيسات  و 

مخالفان دولت است که به گفته مقامات بحرينی، به دليل توسل 
يک شنبه  روز  تظاهرات  در  خشونت  به  معترضان  از  برخی 

ضرورت يافته است.

ون جيابايو، نخست وزير چين گفته است اصالحات 
سياسی در اين کشور ضروری است.

راه  تنها  اصالحات  کرده  تاکيد  چين  وزير  نخست 
به دست آمده طی  اقتصادی  برای حفظ دستاوردهای 

سی سال گذشته است.
ون جيابايو در يک کنفرانس مطبوعاتی در پايان نشست 
ساالنه کنگره ملی خلق چين گفت اصالحات سياسی 
آرامی  به  اقتصادی و  با اصالح ساختار  بايد هماهنگ 

صورت گيرد.
او تاکيد کرد که بدون اصالح ساختار سياسی، اصالحات 
دستاوردهای  و  رسيد  نخواهند  به جايی  اقتصادی 

اقتصادی اين سال ها ممکن است از دست بروند.

مرکزی  کميته  سياسی  دفتر  دايم  عضو  گويو،  بان  وو 
حزب کمونيست و رييس کميته مجلس ملی نمايندگان 
خلق که فرد شماره دو در ساختار حکومت چين پس از 
هو جينتايو است، هفته پيش هر نوع تغيير عمده سياسی 

در اين کشور را رد کرد.
او هشدار داد که دستاوردهای اقتصادی اين کشور در 
صورتی که سيستم دچار تغييرات بيش از حد شود، از 

بين خواهند رفت.
در نشست ساالنه کنگره ملی خلق چين، بر روی برنامه 
اقتصادی پنج ساله ای توافق شد که در آن به جای رشد 
سريع اقتصادی به توسعه پايدار، بهبود کيفيت زندگی و 

توزيع عادالنه تر ثروت تاکيد شده است.
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