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پارلمان آلمان با فرستادن 300 کارمند نيروی هوایی به افغانستان موافقت کرد 

اعالم حمایت پاکستان از روند انتقال مسووليت امنيتی

بوندس تاگ یا پارلمان فدرال آلمان روز جمعه 
را  هوایی اش  پرسونل  شمار  که  کرد  موافقت 
اقدام  این  با  آلمان  دهد.  افزایش  افغانستان  در 
راضی  می جنگند،  لیبیا  در  که  را  متحدانش 

ساخت.
در  آلمانی  سربازان  شمار  که  این  به  تصمیم 
اکتشافی  هواپیماهای  فرستادن  با  را  افغانستان 
داد،   افزایش  هوایی  کارمند  و300   آواکس 
به   منسوب  مسیحی  دموکرات  حزب  توسط  
انگال مرکل صدراعظم آلمان و همچنان بخش 
اکثریت حزب سوسیال دموکرات مورد تصویب 
سبزهای  حزب  و  چپ ها  حزب  گرفت.  قرار 

آلمان مخالف توظیف سربازان بیشتر بودند.
آلمان در حالی که خود در عملیات نظامی علیه 
رژیم معمر القذافی در لیبیا شرکت نکرده، گفته 

طالبان با این اقدام هدف های معینی را دنبال 
جامعه ی  و  حکومت  به  این که  نخست  می کنند. 
قرار  که  والیاتی  در  می دهند  نشان  جهانی 
گیرد،  صورت  آن  در  مسوولیت  انتقال  است 
طالبان بیش از حکومت از توانمندی برخوردار 
شرکت های  این که  دوم  نکته  می باشند، 
مخابراتی نیز بیش از آن که از حکومت اطاعت 
گوش  طالبان  دستورات  به  بیشتر  نمایند، 

می دهند. 

از  که  است  کرده  اعالم  پاکستان  دولت 
نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت  انتقال  روند 
حمایت  افغانستان  دولت  به  بین المللی 

می کند.
کشور،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
مسوولیت  که  کرد  اعالم  حمل  دوم  روز 
کابل  والیت های  در  امنیت  حفظ  کامل 

ریاست امنيت ملی 
هفده زندانی را 

آزاد کرد
گفته اند  ملی  امنیت  اداره  مقام های 
می رود  گمان  که  را  زندانی   ۱۷
تصمیم های  »براساس  باشند،  شورشی 
اسالمی  جمهوری  صلح جویانه 

افغانستان« آزاد کرده اند.
سیاسی  وابستگی  درباره  اداره  این 
در  اما  نداده،  توضیحی  افراد  این 
در  آنها  که  است  نوشته  اعالمیه ای 
زندانی  ملی  امنیت  اداره  بازداشتگاه 

بودند.
معموال  بازداشتگاه  این  در 
»اقدام  اتهام  به  که  بازداشتی هایی 
شده اند،  بازداشت  ملی«  امنیت  علیه 
حاضر  حال  در  می شوند.  نگهداری 
به  وابسته  زندانیان  از  شماری 
همین  در  هم  شورشی  گروه های 

بازداشتگاه نگهداری می شوند.
گفته  همچنین  ملی  امنیت  اداره 
به  نسبت  آزادشده  افراد  که  است 
صلح جویانه  برنامه های  و  »سیاست ها 
اظهار  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
که  داده اند  قول  و  کرده  خرسندی« 
شورای  تصمیم های  روشنایی  »در 
بازسازی کشور سهم  عالی صلح« در 

خواهند گرفت.
افراد  که  نیست  مشخص  هنوز 
بازداشت  اتهام هایی  چه  به  آزاد شده 

شده بودند.
رییس  صالح،  امراهلل  گذشته  در 
افغانستان  ملی  امنیت  اداره  پیشین 
انتقاد کرده بود که در مورد محاکمه 
کشور  در  شورشی  بازداشتی های 

سهل انگاری صورت می گیرد.
که  بود  گفته  بارها  صالح  آقای 
شورشیان  ملی  امنیت  اداره  ماموران 
بازداشت  را  انتحاری  بمبگذاران  و 
نمی شوند  محاکمه  آنها  اما  می کنند، 

و در عوض آزاد می شوند.
عدم  دالیل  از  یکی  او،  گفته  به 
انتحاری  بمبگذاری  موارد  کاهش 
مجازات  و  محاکمه  عدم  کشور  در 
بمبگذاری  اتهام  به  که  است  کسانی 

بازداشت و سپس آزاد می شوند.

اعالن کاریابی
در  کارمند  دو  به  گروپ  کفایت 
در  مارکیت  سوپر  بزرگترین  پروژه 
شرایط   واجدین  دارد  ضرورت  بلخ  
امیل  به  شان  سوانع  خلص  یا   CV
hairstyle2001@hotmail.:ادرس

com   بفرستند و یا به شماره مبایل 
0786338517  به تماس شوند.

نوت: افراد واجد شرایط باید مدرک 
دانشگاه و یا  تصدیق نامه دانشکده 
های اقتصاد انجینیری حقوق و تسلط 

به زبان انگلیسی داشته باشند.

است که برای افزایش کارمندان هوایی  آلمان در 
افغانستان، متحدان ناتو را آزاد می گذارد که علیه 

نیروهای قذافی درلیبیا عمل نمایند.
کارمندان هوایی اضافی آلمانی در هواپیماهای 
و  هشداردهنده  که  آواکس  نوع  اکتشافی 
از  دیده بانی  جهت  باشند،  می  کنترول کننده 

و  بامیان  و  پنجشیر  سروبی(،  استثنای  )به 
به  الم  مهتر  هرات،  مزارشریف،  شهرهای 

نیروهای داخلی واگذار خواهد شد.
در  امنیت  تامین  مسوولیت  واگذاری  روند 

این مناطق از ماه سرطان آغاز می شود.
بیانیه ای  در  پاکستان  خارجه  وزارت 
را  افغانستان  جمهور  رییس  اظهارات 

فضای هوایی افغانستان کار خواهند نمود.
وزارت دفاع آلمان پس از تصویب فرستادن 300 
کارمند اضافی به افغانستان در یک بیانیه گفت: 
ارتش را  تا 300 سرباز  »حکومت فدرال آلمان 
اکتشافی  جنگنده های  در  وظیفه  انجام  برای 
نیروهای  چوکات  در  افغانستان  در  آواکس 

بین المللی آیساف - ناتو توظیف خواهد کرد.« 
آلمان که از سهم گیری در عملیات نظامی علیه 
خودداری  لیبیا،  رهبر  معمرالقذافی،  مواضع 
بار  کاهش  برای  را  تصمیم  این  است،  کرده 

مسوولیت های اعضای ناتو گرفته است. 
 5300 نیروهای  نظامی  حضور  تصمیم  این  با   
می گردد.  تقویت  افغانستان  در  آلمان  نفری 
آلمان در نظر دارد در پایان سال جاری میالدی 

نیروهایش را از این منطقه بیرون بکشد.

به  پاکستان  که  است  گفته  و  خوانده  مهم 
اجرایی شدن این روند کمک خواهد کرد.

سخنرانی  این  در  کرزی  جمهور  رییس 
با تاکید ویژه ای از پاکستان خواست که 
حمایت  افغانستان  در  طالبان  با  آشتی  از 

کند.
ادامه در صفحه 2

عناوین 
مطالب امروز:

چگونه می توان 
به بسیج ملي
 دست یافت؟

در سوي دیگر ماجرا، اگر فرض را بر 
این بگذاریم که قبل از »فروریزي 
ملي  بسیج  به  مرکزي«  کنترول 
اندیشیده شود، هیچ مرجع و یا نهاد 
توانایي  که  ندارد  وجود  نیز  دیگري 
بسیج ملي را داشته باشد. نیروها و 
به شدت  افغانستان  جامعه سیاسي 
بنابراین،  بحراني اند.  و  پراکنده 
فرصت  صالح،  آقاي  سخن  برخالف 
از  حدي  تا  سراسري  بسیج  یك 
مشخصي  حلقات  است.  رفته  دست 
اکنون  بوده اند،  ضدطالبان  قبال  که 
به رقاصه های اصلي روند معامله با 
طالبان بدل شده قادر به آن نیستند 
که از طالباني شدن اوضاع جلوگیري 
کنند. جامعه مدني، رسانه ها و نسل 
توجهي  قابل  سردرگمي  در  جدید، 
و  انسجام  قدرت  و  می برند  سر  به 
کالن  سطح  در  اجتماعي  سازماندهي 
می توانند  زحمت  به  و  ندارند  را 
انتقاد  حکومت  از  جزیي  مسایل  در 

کنند.
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توقف فعالیت های مخابراتی در هلمند 

واکنش طالبان در برابر انتقال مسوولیت 
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مقام های دولتی گفته اند اگر پاکستان به 
افغان در  کاالهای متوقف شده تاجران 
افغانستان  کراچی اجازه حرکت ندهد، 

این اقدام را تالفی خواهد کرد.
 9 حدود  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
افغانستان  تاجران  هزار کانتینر کاالهای 
و  است  متوقف شده  کراچی  شهر  در 
میلیون ها  کار،  این  که  می شود  گفته 
دالر به این تاجران خسارت وارد کرده 

است.
وزارت  معاون  ییالقی،  محمد  غالم 
تالش ها  که  گفته  بی بی سی  به  تجارت 
دولت  مقام های  کردن  قانع  برای 
الری های  به  تا  دارد  جریان  پاکستان 
اجازه  کراچی  شهر  در  متوقف شده 

حرکت بدهند.
این  اگر  که  داد  هشدار  ییالقی  آقای 
دولت  برای  نرسد،  نتیجه  به  تالش ها 
افغانستان اقدام به عمل »بالمثل« به عنوان 

»آخرین گزینه« محفوظ خواهد بود.
که  بالمثل،  »اقدام  گفت:  ییالقی  آقای 
وزیر تجارت افغانستان این مساله را در 
می کنم،  فکر  کرد،  مطرح  سنا  مجلس 
امیدوارم  من  بود،  خواهد  آخر  گزینه 
میان  عالی  سطح  در  که  تماس هایی  با 
این مشکل حل  برقرار شده،  دو کشور 

شود.«
عمومی  روابط  رییس  دالوری،  توفیق 
نیز گفته که  اتاق های تجارت و صنایع 

را  ویدیویی  تصاویر  شبکه،  هفت 
قبال  که  کردند  پخش  پنج شنبه  شب 
در صفحه انترنتی فیس بوک نشر شده 
افغان ها  باره  در  این ویدیوها،  بود. در 
با لحن نژاد پرستی برخورد شده است.

آنها در مورد افغان ها با اهانت صحبت 
که  گفته  از  سربازان  یکی  و  کرده اند 

مردم افغانستان متعفن هستند.
استرالیا  دفاع  وزیر  سمیت  استیفن 
گفته که ناوقت روز پنج شنبه با همتای 
وزیر  وردک  عبدالرحیم  افغانی اش 

پاکستان،  ارتش  نقل  و  حمل  شرکت 
یکی دیگر از مشکالت است.

به گفته آقای دالوری، در حال حاضر 
دارد  نام  »ان ال سی«  که  شرکت  این 
است،  پاکستان  ارتش  به  وابسته  و 
مسوولیت انتقال کاالهای تاجران افغان 
گرفته  دوش  به  »انحصاری«  طور  به  را 

است.
»شرکت  گفت:  دالوری  آقای 
نام  به  پاکستان  نظامی  لوژیستیکی 
دارد  بسیار محدود  امکانات  )ان ال سی( 
و نمی تواند این اموال را به اسرع وقت 

به بندرگاه های افغانستان انتقال دهد.«
وزارت  معاون  ییالقی،  محمد  غالم 
تجارت در گفتگوی خود با بی بی سی 
زرداری،  علی  آصف  اخیرا  که  گفته 
داده  دستور  پاکستان  جمهور  رییس 
نقل  و  حمل  مسوولیت  که  است 
این  انحصار  از  افغان  تاجران  کاالهای 

شرکت نظامی خارج شود.
که  کرد  امیدواری  ابراز  ییالقی  آقای 
شود،  گذاشته  اجرا  به  دستور  این  اگر 
این  نقل  و  حمل  مشکل  است  ممکن 

کاالها تا حدی حل شود.
دو  از  بیش  که  گفته اند  افغان  تاجران 
بندرگاه  ماه است که کاالهای آنها در 
برخی  و  است  شده  متوقف  کراچی 
کانتینرهای  میان  در  خوراکی  مواد 

متوقف شده فاسد شده اند.

سربازانی که این ویدیو را پخش کرده، 
از افغانستان فرا خوانده می شوند.

در  افغانستان  سفیر  جیحون  امان اهلل 
مارشال  که  گفت  جمعه  روز  استرالیا 
درستیز  لوی  هستن  انگس  هوایی 
اردوی  که  کرده  تعهد  استرالیا 
مناسب  اقدام  مورد  این  در  کشورش 

خواهد کرد.
آقای جیحون گفته، با آنکه این اقدام 
اهانت آمیز  و  دهنده  تکان  مناسب،  نا 
عمل  این  که  است  متعهد  او  اما  بوده 
نظامیان  تمام  از  استرالیایی،  سربازان 
مسلکی آن کشور نمایندگی نمی کند.

است،  گفته  همچنان  افغانستان  سفیر 
از  شاید  که  جاست  این  در  مشکل 
حکومت  ضد  بر  اقدام ها  این گونه 
افغانستان و اردوی استرالیا کار گرفته 

شود.

می دهند. 
از  پس  طالبان  که  می رسد  نظر  به 
والیت های  مسوولیت  انتقال  اعالم 
قرار  هدف  بیشتر  را  هفت گانه 
نمایند  ثابت  همه  به  تا  خواهندداد 
توانمندی  از  افغانستان  حکومت  که 
مسوولیت  این  پذیرش  برای  الزم 
برخوردار نبوده و بدون طالبان امنیت 
اکنون  شد.  نخواهد  تامین  کشور  در 
نگرانی این است که با رویکرد جدید 
والیت های  سرطان  ماه  از  قبل  طالبان 
بدل  نقاط  ناامن ترین  به  نیز  هفت گانه 
مخابراتی  شرکت های  قطع  شود. 
بر  مبنی  را  کرزی  آقای  ادعای  تمام 
داد.  قرار  سوال  زیر  مسوولیت  انتقال 
سرطان  آغاز  تا  که  دید  باید  اکنون 
این مهم دست می یابد و  به  حکومت 
یا والیت های یاد شده را نیز در لیست 
مناطق در معرض تهدید قرار می دهد. 
مسوولیت  انتقال  که  می رسد  نظر  به 
همراه  زیادی  دشواری   و  چالش ها  با 
بر  طالبان  توان  تمام  زیرا  شد.  خواهد 
این امر متمرکز خواهد شد که توانایی 
این  پذیرش  انجام  در  را  حکومت 
همراه  تهدید  و  پرسش  با  مسوولیت 

سازد. 

انفجار در چهاردره 
یک کشته 

و یک زخمی 
در پی داشت

محی الدین،  8صبح، کندز: غالم 
ولسوالی  پولیس  فرمانده 
کندز،  والیت  چهاردره ی 
هدف  دیروز،  بامداد   6 ساعت 
کنارجاده  ماین  انفجار  یک 
نگهبانش  یک  که  گرفت  قرار 
دیگرش زخمی  تن  و یک  کشته 
به  گفت  محی الدین،  غالم  شد. 

است. نرسیده  آسیب  خودش 
جرم  به  را  تن  »دو  افزود:  او 
انفجار  این  سازمان دهی 

کرده ایم.« بازداشت 
هنگامی  انفجار  این  که  افزود  او 
نیروهای  و  وی  که  رخ داد 
گزمه  ولسوالی،  این  در  آلمانی 

می کردند. زنی  گشت  و 
ماین های  انفجار  و  ماین گذاری 
دالیل  از  یکی  جاده،  کنار 
کندز  در  ملکی  و  نظامی  تلفات 
چهاردره،  و  می آید  شمار  به 
رخدادها  این گونه  شاهد  بارها 

است. بوده 

آمادگی مقام های 
بامیان برای آغاز انتقال 

مسوولیت های امنیتی
سرابی  حبیبه  داکتر  بامیان:  8صبح، 
یک  در  پنج شنبه   روز  بامیان  والی 
مورد  در  مطبوعاتی  کنفرانس 
امنیت  تامین  مسوولیت  واگذاری 
آینده  ماه  سه  تا  محلی  نیروهای  به 
مقامات  کنفرانس  این  در  داد.  خبر 
پولیس، امنیت ملی و رییس پی آر تی 

نیوزیلند نیز شرکت داشتند.
از  برخی  گفت:  بامیان  والی 
ابراز  باره  این  در  مدنی  نهادهای 
نگرانی کرده اند اما نیروهای امنیتی 
بامیان آماده اند تا این مسوولیت را 
کار  این  برای  و  گیرند  عهده  بر 
تعداد  بر  هم  که  کرده ایم  تقاضا 
امنیتی  نیروهای  تجهیزات  بر  هم  و 
چند  آنها  شمار  و  گردد  افزوده 

فعلی شود.« نیروهای  برابر 
»نمایش  نمود:  اضافه  بامیان  والی 
همکاری  بامیان،  پولیس  توان 
است  خوبی  فرصت  آنها  با  مردم 
رشد،  برای  آن  از  می توانیم  ما  که 
استفاده  بامیان  پیشرفت  و  انکشاف 

کنیم.«
امنیت  آمر  قدسی  خدایار  حاجی 
تامین  برای  آنان  که  گفت  بامیان 
او  هستند.  آماده  بامیان  امنیت 
تجهیزات  از  مقداری  که  افزود 
چهل  شامل  که  نیز  درخواستی 
است،  زرهی  تجهیزات  و  رنجر 

آماده شده است.
بازسازی  تیم  در همین حال رییس 
»نیروهای  گفت:  نیز  بامیان  والیتی 
و  دیگر  سال  یک  تا  ما  نظامی 
تا دو سال دیگر  نیروهای ملکی ما 
اگر  ما  و  بود  خواهند  بامیان  در 
بامیان  پولیس  که  کنیم  احساس 
مسوولیت  می تواند  واقعی  بطور 
خارج  آنگاه  بگیرد،  عهده  بر  را 
اطمینان  این  به  اگر  شد  خواهیم 
چندین  برای  است  ممکن  نرسیم 
باقی مانده  فاصله  در  بمانیم  سال 
ویژه  به  انکشافی  پروژه های  روی 

برق کار خواهیم کرد.«

اعالم حمایت ...
ادامه از صفحه 1

از  »من  گفت:  کرزی  آقای 
خصوص  به  افغانستان،  همسایگان 
اسالمی  جمهوری  مقام های  از 
و  صلح  از  می کنم  دعوت  پاکستان 
قاطعانه  افغانستان حمایت  در  آشتی 

و صمیمانه کنند.«
سخنان  از  بخشی  در  کرزی  آقای 
خود گفت: »خنثا ساختن توطیه های 
صلح  مانع  می خواهند  که  آنانی 
و  شکیبایی  صبوری،  ما  از  شوند، 
می خواهد.  اندازه  از  بیش  استقامت 
هم  هنوز  برخی ها  که  می دانیم  ما 
عنوان  به  تروریزم  از  می خواهند 
ابزار مداخله و سلطه استفاده کنند.«
بر  تاکید  ضمن  جمهور  رییس 
برای  تهدیدی  افغانستان  این که 
گفت  نیست،  منطقه  کشورهای 
مشکالت  می خواهند  آنهایی که 
کنند  حل  منطقه  در  خود  را  خود 
اینجا  در  فرامنطقه ای  »کشورهای  و 
از روند  باید  باشند«،  نداشته  حضور 
صداقت«  »با  افغانستان  در  صلح 

حمایت و با تروریزم مبارزه کنند.
قرار است روند انتقال مسوولیت های 
ناتو  فرمان  تحت  نظامیان  از  امنیتی 
سال  تا  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 

۲۰۱۴ میالدی تکمیل شود.
در  پاکستان  همکاری  حال  این  با 
افغانستان  دولت  برای  زمینه  این 

حیاتی شمرده می شود.

تاجران کشور در زمینه انتقال کاالهای 
با  پاکستان  طریق  از  خود  وارداتی 

مشکالت زیادی مواجه هستند.
است  گفته  پاکستان  دولت  او،  گفته  به 
که برای انتقال این کاالها پول هنگفتی 
به عنوان »تضمین بانکی« پرداخته شود، 
این  پرداخت  توانایی  تاجران  ولی 

تضمین را به دلیل سنگینی آن ندارند.
پرداخت  دلیل  که  است  گفته  پاکستان 
کاالهای  که  است  آن  تضمین  این 
طریق  از  که  افغان،  تاجران  وارداتی 
داده  انتقال  افغانستان  به  پاکستان 
بازگردانده  پاکستان  به  می شود، دوباره 

نشود.
آقای دالوری افزود مالیاتی که از سوی 
کاالهای  بر  پاکستان  ایالتی  ادارات 
سنگینی  بر  هم  وضع شده  افغان  تاجران 
افزوده  کاالها  این  بر  مختلف  مالیات 

است.
نقل  و  حمل  »انحصار«  او،  گفته  به 
یک  سوی  از  افغان  تاجران  کاالهای 

صحبت  تلیفون  طریق  از  کشور  دفاع 
کرده و از او معذرت خواسته است.

گفته  افغانستان  دفاع  وزیر  به  سمیت 
بر  سربازان  این  علیه  بر  احتماال  که 
او  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  اساس 
این  ندارد  توقع  که  افزوده  همچنان 
افغانستان  از  استرالیا  حمایت  به  مساله 

زیان برساند.
رادیوی  به  دیروز  استرالیا  دفاع  وزیر 
تخطی  اقدام  »این  گفت:  کشور  آن 
را  آن  من  است.  کوچک  گروه  یک 
در  ما  عساکر  می کنم.  محکوم  کامال 
افغانستان، نباید به کسی اهانت کنند و 
را  پرستانه خود  نژاد  تخطی های  در  یا 

دخیل سازند.«
آقای سمیت همچنان گفته که اردوی 
تحقیقات  مورد  همین  در  استرالیا 
و  داد  خواهد  انجام  را  گسترده 

امنیت  مسوولیت  انتقال  آغاز   اعالم 
از  ماه سرطان  اول  از  برخی والیت ها 
همان آغاز با چالش ها و دشواری های 
چند  درست  است.  شده  همراه  جدی 
در  طالبان  اعالم،  این  از  پس  روز 
والیت هلمند دستور داده اند، که تمام 
فعالیت های خود  مخابراتی  شبکه های 
که  گفته اند  طالبان  نمایند.  متوقف  را 
برای  آنان  دشمنان  شبکه ها  این  از 
می کنند.  استفاده  طالبان  ردگیری 
در  اخطارداده اند  همچنان  طالبان 
مخابراتی  آنتن های  سرپیچی  صورت 
نخستین  این  خواهندکرد.  منفجر  را 
بار است که طالبان برای تمام ساعات 
روز، فعالیت های شبکه های مخابراتی 

را متوقف کرده  اند. 
معینی  هدف های  اقدام  این  با  طالبان 
به  این که  نخست  می کنند.  دنبال  را 
نشان  جهانی  جامعه ی  و  حکومت 
است  قرار  که  والیاتی  در  می دهند 
انتقال مسوولیت در آن صورت گیرد، 
توانمندی  از  از حکومت  بیش  طالبان 
این که  دوم  نکته  می باشند،  برخوردار 
از  بیش  نیز  مخابراتی  شرکت های 
نمایند،  اطاعت  حکومت  از  آن که 
گوش  طالبان  دستورات  به  بیشتر 

هشدار مقام های دولتی به پاکستان به دلیل توقیف کاالهای تجارتی

وزیر دفاع استرالیا از برخورد نژادپرستانه 
سربازان کشورش در افغانستان معذرت خواست

قطع شرکت های مخابراتی در هلمند 

واکنش طالبان در برابر انتقال مسوولیت 
ادامه از صفحه 1
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آغاز روند انتقال 
بایستگی ها و نگرانی ها

حفظ  مسوول  خود  افغان ها  نهایت  در  این که  در 
تهدیداتی  برابر خطرات و  امنیت شان هستند و در 
خود ار  و  ارضی  تمامیت  و  استقالل  مقابل  در  که 
ادیت شان وجود دارد، باید توان مقابله و مقاومت را 
داشته و بیابند، کسی را تردیدی نیست و نباید هم 
باشد، زیرا هرگز و هیچ گاه و هیچ کس، هیچ کشور 
از  و هیچ قدرتی جز خود آن مردم، قادر به دفاع 
خودشان نیستند و هیچ کشور و مردمی نمی تواند 
و نمی خواهد جز در چوکات مصالح و منافع خودش 
داعیه دفاع از کشور و مردمی دیگر را داشته باشد. 
ولی درعین حال نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت 
که الزامات و شرایط خاص حاکم بر کشور ما که 
اثر یک جنگ خانمان سوز و دوام دار، همه  دار  در 
و ندار و همه ی زیر ساخت ها و حتا روساخت های 
خودش را از دست داده است و باید آن  را از نو 
بسازد، از ما می طلبد که آمادگی الزم و ضروری 
بسیاری  بیابیم .  را  مقدس  مامول  این  انجام  برای 
از تحلیل گران و کارشناسان امور دفاعی و امنیتی، 
برعهده  توانایی  در  را  نگرانی های شان  نمی توانند 
و  انکار  دفاعی،  و  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن 
در  افزایش  و  کمیت ها  بردن  باال  فقط  کنند.  کتمان 
امنیتی  نیروهای  و  پولیس  و  اردو  نفرات  تعداد 
از  نیروها  این  این که  کارگشا شود، مگر  نمی تواند 
لحاظ دست یابی به امکانات و ابزار مدرن دفاعی و 
جنگی، دست کم توانایی معادل با دشمن را داشته 
باشند و از ناحیه ی دیگر انگیزه و هدفی باالتر از 
نیست  مشخص  هنوز  که  دشمنی  نیات  و  اهداف 
بیابند.  و  باشند  داشته  را  تعریف می شود،  چگونه 
کشور  ضد  که  آنهایی  همه ی  می شود  گفته  وقتی 
نیستند،  تروریست  گرفته اند  به دست  سالح  خود 
کشورهای  اطالعاتی  سازمان های  به  وابسته 
که  بی عدالتی هایی  دلیل  به  بلکه  نیستند  هم  بیگانه 
از مامورین دولت و افراد زورمند دیده اند، ناراضی 
شده اند )این نارضایتی به آن حد است که آنان را 
اراده ی استخبارات یک  به یک مزدور بی اختیار و 
کشور دیگر مبدل می سازد(، با این منطق در واقع 
دفاع  بیگانه  جواسیس  و  ایادی  و  عوامل  همه  از 
صورت می گیرد. مگر خلقی ها و پرچمی ها ناراض 
نبودند و افراد با حسن نیت در میان آنها نبودند و 
طالبان  دانش،  و  آگاهی  و  داشتن شعور  لحاظ  از 
مقایسه  آنان  با  می توان  را  بی فرهنگ  و  وحشی 
به  نهایت منجر  اظهارنظرهایی در  این چنین  کرد؟ 
زیرسوال بردن جهاد و مقاومت برحق و عادالنه ی 
مردم ما است. تضرع و زاری عاجزانه از مخالفین 
مسلح! چنانچه در این همه سال بیهوده بوده است، 
این که  آن  از  عجیب تر  بود!  خواهد  بیهوده  هم  باز 
از  خصوص  به  افغانستان،  همسایگان  از  »من 
و  از صلح  می  خواهم  پاکستان  اسالمی!  جمهوری 
و صمیمانه!  قاطعانه!  افغانستان حمایت  در  آشتی 
و خوش خوابی ها  این خوش خیالی ها  با  البته  کنند. 
نمی آید.  به بار  حاصلی  دادن  فریب  را  خود  جز 
را  راه  رسمی اش  تعهدات  وجود  با  که  پاکستانی 
است،  بسته  افغانستان  تجارتی  کاروان های  بر 
کرد.  نخواهد  صمیمانه  و  صادقانه!  حمایت  هرگز 
و  علمی  قضاوت  در  تاریخ  که  داشت  به یاد  باید 
عادالنه اش، نیت اشخاص را مبنا قرار نمی دهد که 
به دریافت نیت اشخاص راهی نیست.  هیچ کس را 
تره کی،  استالین،  موسولینی،  هیتلر،  است  ممکن 
امین و ببرک شاه هم نیت های نیکی در سر داشتند. 
تاریخ نه بر نیت اشخاص بنا می یابد و نه براساس 
نیت آنان به پیش می رود، بلکه بر نتایج عمل آنان 
قرار  و قضاوت  ارزیابی  مورد  و  می رود  پیش  به 
می گیرد. غیر از آن می توان هر شیاد و مردم فریب 
و مردم کشی را برایت داد و تطهیر نمود و برادر 

خواند!!    

زنگ اول


ACKU



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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و شد تصویب اساسی قانون و آمد میان به جدید حکومت
همهاقوامخوشبودندکهازحقوقمساویبرخوردارند.امابا
گذشتچندسالدیدیمکههمانآباستوهمانآسیاب،
زیرامناطقماازسوینیروهایمسلحیبهنامکوچیزیروزبر
شدوتمامخانههایمابهآتشکشیدهشدومابهجرماینکه
چرازندگیمینماییم،موردتجاوزاینگروهکهازنامکوچی
استفادهمینمودند،قرارگرفتیم.درنتیجهاینبدبختی،مصیبت
وجنجالهایچندینساله،درسال1384درهمانمرحلهاول
از مینماید، زندگی اینکشور در اینکهچرا بهجرم ایورم
سویهمیننیروهایمسلحکهباالیخانههایماتجاوزنموده
بودندبهشهادترسیدوتابهامروزکسینیستکهازایشان
سوالنماید،چراچنینکاریراانجامدادید؟!فرقمیانتجاوز
شوروییاجنگهایمیانگروهیوزمانطالبانبااینرژیم
کنونیچیست؟!ماملتدرهردورهبایدقربانیشویموقربانی
بدهیم.بساسترییسجمهورمنتخبمردم،اعضایکابینه
وجامعهبینالمللی!دیگرماازجنگخستهشدهایموصلحی
مجرمین شود. گرفته مدنظر عدالت آن در که میخواهیم
مجازاتشوندومتهمینبهمحکمهفرستادهشوند،درغیراین
معلوم هم آینده و داشت تسلسلجریانخواهد این صورت
علل  و ضعفها تا شود رسیدگی گذشتهها به باید است.

بدبختیهارابدانیموآنهارااصالحنماییم.«



تن داریمکهیک باخود را امروزخودخواهری درگزارش
داده دست از قانون حاکمیت زمان در را فامیلش اعضای از
گذشته تاریخ به »اگر نمود: آغاز را سخنانش چنین او است.
چندان حکومتها برای تاریخ طول در ما نمایید، نظر کمی
اهمیتنداشتیم،زیرامامردمیفقیریمکهدرگوشهایازکشور
از میکنیم. نرم پنجه و دست زیادی مشکالت با و افتادهایم
توجه کمتر ما به آنها زیرا نداشتیم توقعی هیچگونه دولتها
مورد ما قریههای کمونیستی حکومت زمان در مینمایند.
بمبارانطیاراتروسیودولتیقرارمیگرفتوازسویدیگر
آنها میدادیم. باج ایشان به باید که بودند مجاهدین نیروهای
شکست روسها اینکه تا مینماییم. جهاد ما که میگفتند
ما که بود زمان آن شد. پیروز مجاهدین وحکومت خوردند
تازهنفسراحتکشیدیموهمهچیزراختمشدهفکرکردیم،
ازمدتیجنگهایمیانگروهیآغازشد.ماازصحنه بعد اما
باآنهممشکالتزیادیداشتیم،زیرا اما بودیم، معرکهدور
موادارتزاقیماازکابلویاوالیاتهمجواردیگراکمالمیشد
کهدرآنزمانباایجادموانعوصدهامشکلبرایمردم،تهیه
موادغذاییبسیارسختبود.اینجنگهاباالخرهجایشرابه
رژیمخونخواروسفاکیدادکهبهنامگروهطالبانمسمابود.
منطقه وارد دادند راشکست درگیر گروههای آنها که زمانی
ماشدند.مافرارنمودیم،اماتعدادیماندندکهآنهارادستگیر
نمودندوبسیاربهطوربیرحمانهبهشهادترساندند.تااینکه

با گذشت چند سال دیدیم که همان 
آب است و همان آسیاب، زیرا مناطق 
نام  به  مسلحی  نیروهای  سوی  از  ما 
کوچی زیر و زبر شد و تمام خانه های 
ما به آتش کشیده شد و ما به جرم 
مورد  می نماییم،  زندگی  چرا  این که 
کوچی  نام  از  که  گروه  این  تجاوز 
گرفتیم.  قرار  می نمودند،  استفاده 
و  مصیبت  بدبختی،  این  نتیجه  در 
سال  در  ساله،  چندین  جنجال های 
1384 در همان مرحله اول ایورم به 
جرم این که چرا در این کشور زندگی 
نیروهای  همین  سوی  از  می نماید، 
تجاوز  ما  خانه های  باالی  که  مسلح 

نموده بودند به شهادت رسید

طالباناستومکاتبدراینولسوالیمثلدیگرادارات
ولسوالیهای از تعدادی همچنین میباشند. بسته دولتی
بخشی آببند، گیرو، زنخان، اجرستان، مثل غزنی دیگر
ازولسوالیهایاندر،دهیک،قرهباغ،رشیدان،خوگیانی،
مقروگیالنمشکالتزیادیرافرارویمعارفداشتهاند.
ساکناناینولسوالیهامیگویندمعارفدراینولسوالیها
مشکالتزیادیداشتهاند،طوریکهمکاتبدخترانهدر
تمامولسوالیهایناامنبستهبودهاند.نبودمعلمینمسلکی
درمناطقناامنغزنیبرایمکاتبیکهبازبودهاند،مشکل

شوراهایمکاتب،متنفذینقومیومحلیصورتخواهد
بیستوششمکتبودرسال87  گرفت.درسال88
هشتادودومکتبدرغزنیبستهبودهاست،امادرسال89
تماممکاتبدرغزنیبازبودهاست.امسالنیزماامیدواریم

کهدرعرصهمعارفباهیچمشکلیروبرونشویم.«
رییسمعارفدرقسمتکمبودمعلمینمسلکیدرغزنی
گفت:»ما40فیصدمعلمینغیرمسلکیداریموبرایرفع
فعال غزنی ولسوالیهای در معلم تربیه چهار مشکل این
اعمار قراراست68مکتب کردیم.همچنیندرسال90
تا باید که ندارند تعمیر غزنی مکاتب نماییم،48درصد
سال2013دارایتعمیرشوند.ماامسالبیستهزارشاگرد
جدیدالشمولداریمکهجمعا60هزارمتعلممیشود.سال
گذشته40هزارشاگرددرمکتبداشتیم.«رییسمعارف
»ما گفت: مکاتب در ظرفیت ارتقای بخش در غزنی
افغانی میلیون برایتماممکاتبغزنیحدودهفتادودو
جذبکردیمکهتماممکاتبدارایالبراتوار،کتابخانهو
تجهیزاتخواهندشد.«بهگفتهمسوولینمعارفدرغزنی
درسالجدیدتماممکاتبذکوردرغزنیبازاست،اما
با غزنی ناامن ولسوالیهای در میگویند محل مردمان
وجودبازبودنمکاتبذکور،کیفیتدرسیپاییناست
چون نمیشود، تطبیق درست معارف تعلیمی نصاب و
اکثرمعلمینیکهدراینولسوالیهانقشمعلمیرابازی

میکنند،ازسطحعلمیالزمبرخوردارنیستند.



زنگ کشور، در مکاتب زنگ صدای نواختن با همزمان
مکاتبدرغزنینیزبهصدادرآمد.غزنیدارای18ولسوالی
و500مکتبمیباشد،امابیشترازسیزدهولسوالیاینوالیت
این امنیتدر نبود با ندارند. امنیتیرضایتبخشی وضعیت
نیزدچارمشکالتجدیبودهاستکه ولسوالیها،معارف
دراین9سالتمامدروازههایمکاتباناثدرولسوالیهای
از بعضی در ذکور مکاتب از تعدادی و بودهاند بسته ناامن

ولسوالیهایغزنیمشکالتجدیداشتهاند.
اینوالیتحدودچهارسالاستدرکنترول ناوه ولسوالی

اساسیمعارفدرغزنیمحسوبمیشود.معلمینمسلکیدر
ولسوالیهایناامنغزنیحاضربهاجرایوظیفهنمیباشندو
مردممحلمیگوینداکثرمعلمین،حتافارغصنفدوازدهم

نمیباشند.
حبیباهلل،باشندهولسوالیاندرغزنیمیگوید:»امسالتقریبا
بسیاریازمکاتبذکوردرولسوالیاندربازاست.امامشکل
مکتب از شاگردان بودن دلسرد ولسوالی، این در معارف
است.یکنوعنگرانیوبیمیلیازسویشاگردانبهمکتب
نبود ولسوالی این در معارف دیگر مشکل میشود. دیده
معلمیندر از بسیاری معلمینمسلکیدرمکاتباست،حتا

اینولسوالیفارغصنفدوازدهمهمنمیباشند.«
سلیمانخانیخیل،کهخودراباشندهولسوالیرشیدانغزنی
به ما ولسوالی در مکاتب »امسال میگوید: میکند معرفی
رویتمامشاگردانبازخواهدبود.بزرگانقومیومحلیاین
بهمکاتبوشاگردانکاری نیز طالبان دادهاندکه را وعده
ندارندوکودکاناینوطنمیتوانندبهتعلیموتربیهخویش

ادامهدهند.«
والیتی شورای داراالنشای مسوول خانزاده، عبدالولی
غزنی در معارف گذشته سال چند به »نظر میگوید: غزنی
رشدکردهاستوفعالحدود500مکتبدرسراسرغزنی
اما میدهند. فارغ نفر هزار چهار ساالنه که دارند وجود
نبود دارد؛ را خود مشکالت ناامن ولسوالیهای در معارف
مشکالت تعمیر نداشتن و تجهیزات نبود مسلکی، معلمین
خانزاده آقای غزنیاند.« ناامن ولسوالیهای مکاتب جدی
میگویدتالشهاییصورتگرفتهاستتامکاتباناثنیز
درولسوالیهایناامنغزنیفعالشوندواینکارباهمکاری

مردممحلومتنفذینقومیامکانپذیرخواهدبود.
»در میگوید: غزنی معارف رییس عزیزی، مبارک حسنی
داشت. نخواهد مشکالتخاصی غزنی در معارف 90 سال
و است بوده باز غزنی در مکاتب تمام هم گذشته سال در
مکاتب بودن بسته واقعه با نیز سالجدید در که امیدواریم
و قومی بزرگان همکاری با کار این البته نشویم. روبرو

خانه های  ما 
به آتش 

کشیده شدند

رییس معارف غزنی: 

40 درصد معلمان در غزنی 
مسلکی نیستند 

______________________ :محمدضیاحسینی______________________

ولسوالی  باشنده  حبیب اهلل، 
»امسال  می گوید:  غزنی  اندر 
تقریبا بسیاری از مکاتب ذکور 
در ولسوالی اندر باز است. اما 
مشکل معارف در این ولسوالی، 
از  شاگردان  بودن  دلسرد 
نگرانی  نوع  یک  است.  مکتب 
و بی میلی از سوی شاگردان به 
مشکل  می شود.  دیده  مکتب 
ولسوالی  این  در  معارف  دیگر 
نبود معلمین مسلکی در مکاتب 
معلمین  از  بسیاری  حتا  است، 
صنف  فارغ  ولسوالی  این  در 
نمی باشند.« هم  دوازدهم 

ACKU
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امراهلل صالح، رييس پيشين امنيت ملي افغانستان در مقاله ای 
در روزنامه 8صبح تحت عنوان »شكست استراتژيك طالبان، 
غلط  سياست های  توصيف  و  شرح  به  ملي«،  بسيج  مستلزم 
سردرگمي های  چگونه  اين كه  و  پرداخته  افغانستان  دولت 
سياسي سبب سردرگمي های نظامي و اداري شده است. اين 
مقاله، متشكل از چهار بخش می باشد. بخش اول به تحليل 
با طالبان پرداخته و  و ارزيابي »استراتژي امريكا« در مبارزه 
باور  به  است.  كرده  بررسي  را  آن  چالش های  و  مشكالت 
كه  می شد  تشكيل  بخش  چهار  از  اوباما  استراتژي  صالح، 
تصفيوي  عمليات های  ذهنيت،  شكل دهي  از  بود  عبارت 
صالح  اداري.  اقتصادي  انكشاف  و  ساحه  حفظ  نظامي، 
توضيح داده است كه چگونه راهكارهاي نظامي غرب بدون 
موضع سياسي و يا پشتيباني سياسي مشخص در سطح ملي و 
شده  پرهزينه  و  رفته  بن بست  به  افغانستان  دولت  چارچوب 
است؛ چگونه عمليات نظامي و حفظ ساحه به چالش مواجه 
است؛ و اين كه چگونه رسيدن به مرحله انكشاف اقتصادي 
و اداري با بن بست مواجه است. بخش دوم، به سياست های 
دولت افغانستان در رابطه به طالبان و پاكستان پرداخته و آن 
را مورد انتقاد شديد قرار داده است. به باور آقاي صالح ارگ 
با طالبان را  اراده جنگ  تنها  نه  افغانستان  رياست جمهوري 
كه  كند  وادار  نيز  را  امريكا  تا  است  تالش  در  بلكه  ندارد، 
حمالت نظامي بر مواضع طالبان را توقف بدهد. بخش سوم، 
بن بست و سقوط دولت افغانستان را توضيح می دهد. در اين 
بخش تالش شده است تا سرانجام بن بست در سياست های 
غلط دولت افغانستان را نشان بدهد. در بخش چهارم، آقاي 
صالح پيشنهادي را براي رهايي از بن بست مطرح كرده است. 
سياست  در  اصالحات  صالح  نظر  از  حل  راه  مشخص ترين 

دولت و بسيج ملي عليه طالبان است. 
و  امريكا  استراتژي  شكست  داليل  از  يكي  مقاله،  اين  در 
ناكامي تطبيق تجربه عراق در افغانستان، عدم حمايت دولت 
برنامه های  براي  افغانستان ذكر شده است: علت اساسي كه 
كه  ارگ  تفكر  به  »برمی گردد  نشد،  ساخته  امريكا حمايت 
نمي خواست و نمي خواهد طالبان از مجراي نظامي شكست 
بخورند«. در ادامه آقاي صالح می نويسد: »تالش هايی جدی 
و پی هم صورت گرفت تا به كشورهای منطقه گفته شود كه 
اين نسخه امريكايی ها مال خودشان است و دولت افغانستان 

در آن خود را شريك نمی داند.«
در  بايد  اصالحاتي  چه  كه  است  اين  اساسي  سوال  حال 
است كه  اين  دوم  سوال  وارد شود؟  سياست های حكومت 
سوم  سوال  داد؟  سامان  را  ملي  بسيج  يك  می توان  چگونه 
اين كه چه كسي –دولت و يا كدام نهاد و مرجع ديگر– در 

نهايت دست به بسيج ملي خواهد زد؟
مايوس كننده  حكومت  سياست های  از  صالح  آقاي  تحليل 
است، هرچند كه پيش از اين نيز سياست های حكومت در 
است. صالح  بوده  انتقاد  مورد  از سوي رسانه ها  طالبان  قبال 
می نويسد: »شكست استراتژيك طالبان مستلزم بسيج ملي در 
است،  ملي  سطح  در  طالبان  ضد  تفكر  تقويت  و  افغانستان 
كه اكنون ارگ به آن اعتقادي ندارد.« البته اين واضح است 
طالبان  مواضع  بر  ناتو  نظامي  حمالت  از  پيوسته  ارگ  كه 
می كند.  تاكيد  طالبان  با  مصالحه  و  مذاكره  بر  كرده  انتقاد 
اين امر سبب شده است تا مبارزه با تروريزم از نظر سياسي 
به بن بست رفته مرز ميان دوست و دشمن مخدوش گردد. 
روند گفتگو با طالبان نيز فاقد يك ميكانيزم مشخص است، 
طالبان  محلي  فرماندهان  با  حكومت  كه  نيست  معلوم  يعني 
طالبان؟  اصلي  رهبران  با  يا  و  شود  گفتگو  وارد  می خواهد 
پراكنده عمل  و  به صورت شبكه ای  طالبان  اين كه  نخست 
تا  نمي كنند  تبعيت  مشخص  و  واحد  رهبري  يك  از  كرده 
حكومت افغانستان با يك آدرس مشخص روبرو باشد. دوم 
نشده اند.  به مذاكره و مصالحه  اين كه طالبان هرگز حاضر 
مخدوش  طالبان،  با  مذاكره  روند  تا  است  شده  سبب  اين 
طرف  يك  از  كه  است  شرايطي  چنين  در  شود.  ناكام  و 
مذاكره نتيجه نمي دهد و از طرف ديگر، طالبان در موقعيت 
در  مهم  نكته های  از  يكي  قرار می گيرند، پس  برتر سياسي 
مذاكره  بر  تاكيد حكومت  كه  است  اين  آقاي صالح  مقاله 
يك طرفه و مبهم بودن سياست حكومت در قبال طالبان، نه 
تنها نتيجه ای را در پي ندارد، بلكه سبب طوالني شدن جنگ 
در افغانستان می گردد و »سرحدات وزيرستان را تا سينه كابل 

پهن می سازد.«
ماه   18 از  بعد  حكومت،  غلط  سياست های  صالح،  باور  به 
بن بست خواهد كشانيد كه در آن صورت،  به  را  افغانستان 
به  متوصل  كه  اين  مگر  ندارد،  وجود  راهي  ديگر  بازهم 
همين  از  بايد  بنابراين،  شويم.  طالبان  بر  نظامي  فشارهاي 
اكنون، دو كار را انجام داد: اول، فشارهاي نظامي بر طالبان 
را افزايش داد تا طالبان يك شكست استراتژيك را در داخل 

دولت حامل پيام و سخن مشخصی است و در ضمن آماده 
اقتصادي  توسعه  و  اداره  اصالح  طريق  از  مردم  به  خدمت 
به  را  ضدطالبان  سياست  می تواند  دولت  اين گونه  است. 
دو  را  حكومت  توجه  و  انرژي  اما  كند.  بدل  ملي  گفتمان 
امنيت نسبي  نكته به خود مصروف كرده است. اول، تامين 
اغراق آميز  توجه  دوم  و  مهم،  شهرهاي  ساير  و  پايتخت 
سبب  اين  طالبان.  با  مصالحه  و  مذاكره  روند  بر  بي نتيجه  و 
شده است كه دولت در مبارزه با فساد و اقتصاد ترياك نيز 
ناكام مانده و از نظر سياسي مرز دوست و دشمن در افكار 
عمومي مخدوش شود. در حقيقت بخش اقتصادي و اداري 
با  مصالحه  بر  تاكيد  است.  شده  مافيايي  و  فاسد  كشور  در 
طالبان در فقدان يك ميكانيزم مشخص، سبب شده است تا 
توجه نسبت به حقوق بشر نيز كاهش يابد و حتا كارگذاران 
حكومتي حاضر نيستند حرفي از آن بزنند. به جاي شكست 
به چشم می خورد.  امور  از طالباني سازي  نشانه هايی  طالبان، 
طالبان  به  نسبت  به سياستش  ارگ  است كه  هرگاه  واضح 
تغيير نياورد و طالبان شكست استراتژيك نخورد، در نخستين 

مقدمات  شده  مواجه  شكست  به  امنيت  انتقال  پروسه  گام، 
سقوط دولت مساعد می شود. 

اما حكومت براي اين كه فشارهاي نظامي بر مواضع طالبان 
با  نفس گير  تنش های  دچارهاي  بارها  بدهد،  كاهش  را 
امريكايي ها و ناتو شده است. اين خود پيروزي استراتژيك 
پاكستان  براي  باز هم  را  و فرصت  را ضمانت كرده  طالبان 
است  توجه  قابل  امراهلل  سخن  اين  است.  ساخته  مساعد 
دسترسي  نداشتن  از  كه گاليه  »سال هاست  می گويد:  وقتي 
داشتيم.  غربي ها  به خصوص  بزرگ  سياست گذاري های  به 
اصطالحي در افغانستان رايج شده بود كه گويا غرب هميشه 
از عينك پاكستان به ما نگاه كرده است. اما اكنون ده سال 
ما  دولت  و  است  تماس  در  مستقيم  ما  با  غرب  كه  است 
آگاهانه و ناآگاهانه دارد به آن ها می گويد كه برويد و باز از 

عينك پاكستان به ما نگاه كنيد.« 
اين  بر  را  فرض  اگر  نهايت  در  كه  است  اين  ديگر  سوال 
بگذاريم كه تنها راه حل بسيج ملي است، اين عمل به دست 
است  واضح  گرفت؟  خواهد  صورت  چگونه  و  نهاد  كدام 
كه اگر بسيج ملي از طريق دولت صورت نگيرد، نهادها و 
بزنند  بسيج ملي  به  قطب هايی سربرخواهند آورد كه دست 
برابر  چند  نيز  ارگ  برابر  در  چالش  كه  است  زمان  آن  و 
قرباني  را  ملي  منافع  دولت  اگر  باور صالح،  به  خواهد شد. 
احتماال كنترول مركزي فرو می ريزد  با طالبان كند،  معامله 
را  ملي  بسيج  اما  پرداخت.  خواهند  دفاع  به  خود  مردم  و 
كه آقاي صالح آرزو می كند، به چند دليل مشخص به آن 
خود  ارگ  اول،  نمي گيرد.  صورت  دولت  سوي  از  شكل 

افغانستان متحمل شوند. دوم، حكومت بايستي دوباره به مردم 
افغانستان مراجعه كرده براي مردم انگيزه مقاومت و حمايت 
از دولت را بدهد تا مردم بدانند كه از يك آدرس مشخص 
سياسي پشتيباني می شوند. مصالحه و مذاكره با طالبان بدون 
شكست نظامي آن ها، معنايي ندارد. دولت افغانستان بايد با 
به  شود.  گفتگو  وارد  مستقيم  صورت  به  پاكستاني  مقامات 
گفته صالح: »ما بايد با پنجابي ها معضل خود را حل كنيم، نه 
اين كه نماينده آن ها در ميز مذاكره يك لنگوته پوش با قباي 

فريبنده مذهبي از تبار خود ما باشد.«
براي  را  برنامه ای  هيچ گونه  حكومت  كه  است  واضح  اين 
طالبان  آقاي كرزي  بلكه  ندارد،  طالبان  برابر  در  ملي  بسيج 
را   آن ها  خود  سخنراني  هيچ  در  كرده،  خطاب  برادر  را 
آدرس  كه  بدانند  مردم  تا  است  نكرده  خطاب  تروريست 
سياست  اين  است.  چه  طالبان  برابر  در  حكومت  موضع  و 
بار ديگر، كم كم وارد  تا طالبان  حكومت سبب شده است 
بزنند.  سربازگيري  به  دست  شده  سياسي  و  اجتماعي  بافت 
سال های  در  طالبان  قواي  تجديد  اساسي  داليل  از  يكي 

سوي  از  ضدطالباني  سياست  عدم  و  حكومت  ضعف  اخير 
حكومت بوده است. از اين خاطر صالح هشدار می دهد: »اين 
كه ارگ توانايي و يا وسايل بسيج مردم را ندارد به اين معنا 
نيست كه ما براي جنوب و شرق كشور خود هويت طالباني 

بدهيم.«
بخورند  استراتژيك  شكست  طالبان  هم  كه  اين  براي  پس 
و هم از بن بست رهايي حاصل كنيم، چه بايد كرد؟ امراهلل 
صالح ميكانيزم ها و روش هايی واضح براي بسيج ملي ارايه 
نكرده است؛ همان گونه كه چشم انداز »شكست استراتژيك 
نظامي  فشار  با  طالبان  اگر  است. چون  نشده  طالبان« روشن 
صرفا به پاكستان عقب زده شوند، باز هم تهديد طالبان موجود 
خواهد بود و مشخص نيست كه موضع بعدي پاكستان چه 
خواهد بود. با توجه به توصيف صالح از سياست های ارگ، 
چگونه می توان به بسيج ملي دست يافت؟ آقاي صالح به اين 
توضيح بسنده كرده است: »اكثريت قاطع ملت افغانستان از 
هر تبار و قومي كه استند، نمي خواهند طالبان مسلط شوند. 
اين اكثريت فاقد چتر سياسي اند و من يقين دارم كه توصل به 
اكثريت قاطع ملت افغانستان با يك برنامه اساسي و هدفمند 

سياسي، طالبان را به حاشيه می برد.« 
اين درست است كه براي بسيج ملي، قبل از همه ارايه يك 
برنامه سياسي مشخص مهم است تا چتر سياسي الزم مساعد 
چتر  يك  با  مردم  ذهنيت«  »شكل دهي  حقيقت  در  گردد. 
توجه  بر آن،  است. عالوه  برنامه مشخص ممكن  و  سياسي 
و  مردم  ميان  شكاف  می تواند  اداري  و  اقتصادي  توسعه  به 
كه  می كنند  درك  مردم  اين گونه  بدهد.  كاهش  را  دولت 

اساس  )بر  است  طالبان  عليه  ملي  بسيج  هرگونه  مخالف 
داليل فوق الذكر(، دوم، ارگ توانايي الزم براي بسيج ملي 
ايده آل و فراگير را ندارد. همين اكنون پروسه انتقال امنيت 
به چالش مواجه است. سوم، با پراكندگي اجتماعي و فقدان 
مرجعيت های سياسي منظم ضدطالبان، عمال زمينه های بسيج 
ملي، ضعيف به نظر می رسد. چهارم، حكومت عمال به دست 
نيروهاي بنيادگرا و حزب اسالمي گلبدين می چرخد. همين 
چند روز قبل، كريم خرم با سابقه حزب اسالمي رييس دفتر 
در  افغانستان  سفير  سابقه،  همين  با  داوودزي  و  شد  كرزي 
پاكستان تعيين شد. همچنين حزب اسالمي بيشترين والي ها 
و وزرا را در حكومت كنوني دارد. با كوچك ترين فرصت، 
كرزي اين سخاوت را در حق طالبان نيز انجام خواهد داد. 
سياسي  نيروهاي  »تمامي  صالح:  آقاي  خود  گفته  به  پنجم، 
كه تفكر ضدطالباني دارند در محاسبات بلند در حاشيه قرار 
امريكا  كرد؟«  بايد  »چه  مشوره های  در  شامل  آنها  دارند، 
قرار ندارند.« پس انتظار بسيج ملي با ماهيت دموكراتيك و 

ضدطالباني از سوي حكومت بعيد به نظر می رسد. 
در سوي ديگر ماجرا، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه قبل 
از »فروريزي كنترول مركزي« به بسيج ملي انديشيده شود، 
توانايي  كه  ندارد  وجود  نيز  ديگري  نهاد  يا  و  مرجع  هيچ 
بسيج ملي را داشته باشد. نيروها و جامعه سياسي افغانستان به 
بنابراين، برخالف سخن آقاي  شدت پراكنده و بحراني اند. 
رفته  از دست  تا حدي  بسيج سراسري  صالح، فرصت يك 
اكنون  بوده اند،  قبال ضدطالبان  كه  است. حلقات مشخصي 
به رقاصه های اصلي روند معامله با طالبان بدل شده قادر به 
آن نيستند كه از طالباني شدن اوضاع جلوگيري كنند. جامعه 
مدني، رسانه ها و نسل جديد، در سردرگمي قابل توجهي به 
سر می برند و قدرت انسجام و سازماندهي اجتماعي در سطح 
از  مسايل جزيي  در  می توانند  به زحمت  و  ندارند  را  كالن 
حكومت انتقاد كنند. با وجود گسست های گسترده اجتماعي 
و جغرافيايي، ارتباطات شمال-جنوب، شرق-غرب و شهر و 
روستا در كشور به شدت ضعيف است. در روستاهاي جنوب 
بر  طالبان  اصلي  سرمايه گذاري  متاسفانه  افغانستان  شرق  و 
نسل جديد است. عالوه براين، خروج نيروهاي خارجي از 
افغانستان، كم كم به يك امر بديهي بدل می شود و اين خود 
مستلزم آن است كه دولت كم كم به كام طالبان سقوط كرده 
و يا به طالبان و نيروهاي مشابه تكيه كند. در روند كنوني، 

نيروهاي دموكرات هيچ  به خصوص  نيروهاي ضدطالبان و 
سياسي،  فعاليت  يك  سطح  در  آيا  اما  ندارند.  جايگاهي 
آن  واسطه  به  تا  كرد  ايجاد  ضدطالبان  جبهه  يك  می توان 
می كنم  فكر  گرفت؟  آزمون  به  نيز  را  ملي«  »بسيج  امكان 
آنچه در شرايط كنوني الزم است، ايجاد يك اجماع و جبهه 
سياسي ضدتفكر طالباني در سطح شهرها و بافت های مدني و 
سياسي جامعه است تا از يك طرف سبب بازگشت نيروهاي 
سياسي به جبهه ضد طالبان شود و از طرف ديگر، وضعيت 
سياسي افغانستان بدون بديل در برابر طالبان باقي نماند و نيز 
مساله نيروهاي ضدطالبان با ارگي كه به قول صالح مخالف 
رويكرد  اين  شود.  روشن  است،  طالبان  نظامي  شكست 
كمك می كند تا از چهار مساله خطرناك جلوگيري شود. 
نفع طالبان جلوگيري شود؛ دوم،  به  استحاله دولت  از  اول، 
واسطه  به  آنها  از  حمايت  و  طالبان  قواي  تجديد  فرايند  از 
سوم،  گيرد؛  صورت  جلوگيري  حكومت  در  ويژه  حلقات 
شود.  جلوگيري  اخير  سال های  دست آوردهاي  سقوط  از 
ما  به  پاكستان  عينك  از  بين المللي  و جامعه  امريكا  چهارم، 
طالبان  كه  شود  داده  نشان  بين المللي  جامعه  به  نكنند.  نگاه 
حكومت  سياست های  و  نيست  آينده  براي  بديل  نيروي 
كنوني مطابق خواست مردم افغانستان نمي باشد. افزون برآن 
به مكانيزم های ايجاد يك گفتمان ضدطالباني در سطح ملي 
انديشيده شود تا به لحاظ گفتماني در ميان نيروهاي سياسي 
و افكار عمومي يك اجماع ملي فراهم باشد؛ چون بدون آن 
طالبان  استراتژيك  و شكست  ملي  بسيج  به  موفق  نمي توان 

شد.  

چگونه می توان به بسيج ملي
 دست يافت؟
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به باور صالح، سياست های غلط حكومت، بعد از 18 ماه افغانستان را به 
بن بست خواهد كشانيد كه در آن صورت، بازهم ديگر راهي وجود ندارد، 

مگر اين كه متوصل به فشارهاي نظامي بر طالبان شويم. بنابراين، بايد 
از همين اكنون، دو كار را انجام داد: اول، فشارهاي نظامي بر طالبان را 
افزايش داد تا طالبان يك شكست استراتژيك را در داخل افغانستان 

متحمل شوند. دوم، حكومت بايستي دوباره به مردم افغانستان مراجعه كرده 
براي مردم انگيزه مقاومت و حمايت از دولت را بدهد تا مردم بدانند كه از 
يك آدرس مشخص سياسي پشتيباني می شوند. مصالحه و مذاكره با طالبان 
بدون شكست نظامي آن ها، معنايي ندارد. دولت افغانستان بايد با مقامات 
پاكستاني به صورت مستقيم وارد گفتگو شود. به گفته صالح: »ما بايد با 
پنجابي ها معضل خود را حل كنيم، نه اين كه نماينده آن ها در ميز مذاكره 

يك لنگوته پوش با قباي فريبنده مذهبي از تبار خود ما باشد.«

اين واضح است كه حكومت هيچ گونه برنامه ای را براي بسيج ملي در 
برابر طالبان ندارد، بلكه آقاي كرزي طالبان را برادر خطاب كرده، در 
مردم  تا  نكرده است  تروريست خطاب  را   آن ها  هيچ سخنراني خود 
اين  است.  چه  طالبان  برابر  در  حكومت  موضع  و  آدرس  كه  بدانند 
سياست حكومت سبب شده است تا طالبان بار ديگر، كم كم وارد بافت 

اجتماعي و سياسي شده دست به سربازگيري بزنند.

ACKU
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همزمان با اعالم زمان واگذاری مسوولیت های امنیتی از 
امنیتی  نیروهای  به  کشور  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
داخلی، گروه طالبان فعالیت شرکت های مخابراتی را در 

والیت هلمند متوقف کرد.
هفته گذشته در پی هشدار طالبان، شرکت های مخابراتی 
تمامی فعالیت های خود را در این والیت متوقف کردند. 
طالبان هشدار داده اند در صورتی که شرکت های مخابراتی 
از دستور آنان سرپیچی کنند، آنتن های مخابراتی شان را 
متوقف  مورد  در  طالبان  هشدار  می دهند.  قرار  هدف 
کردن فعالیت  شرکت های مخابراتی در هلمند در حالی 
امنیت شهر  تامین  قرار است مسوولیت  اجرا می شود که 
لشکرگاه مرکز والیت هلمند، در ماه سرطان از نیروهای 
امنیتی  نیروهای  به  و  گرفته  کشور  در  مستقر  بین المللی 
رییس  اعالم  براساس  همچنین  شود.  واگذار  داخلی 
پنجشیر،  کابل،  والیات  امنیت  تامین  مسوولیت  جمهور، 
بامیان و شهرهای مزار شریف، مهترالم و هرات نیز در ماه 

سرطان به نیروهای داخلی سپرده می شود.
از  یکی  اخیر  سال  چند  طول  در  که  هلمند  والیت  در 
مهم ترین مراکز فعالیت طالبان و بزرگ ترین تولیدکننده 
مواد مخدر در سطح کشور بوده است، عمدتا سربازانی 
مستقر  استوانیا  و  سویدن  بریتانیا،  امریکا،  کشورهای  از 
هستند. این والیت در جریان چند سال اخیر یکی از مراکز 
مهم نبردهای مشترک نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی 
علیه طالبان بود، اما پیش از گرفتن مسوولیت های امنیتی 
تمامی  داخلی،  امنیتی  نیروهای  توسط  این والیت  مرکز 
فعالیت  های شرکت های مخابراتی در این والیت از سوی 

طالبان متوقف شده است.
مجلس  در  هلمند  والیت  نماینده  غفاری،  نعمت اهلل 
متوقف  بر  مبنی  طالبان  دستور  که  می گوید  نمایندگان 
والیت،  این  در  مخابراتی  شرکت های  فعالیت  ساختن 
مسوولیت های  واگذاری  زمان  اعالم  برابر  در  واکنشی 
امنیتی شهر لشکرگاه به نیروهای داخلی است. به گفته ی 
آقای غفاری، در حالی که نیروهای امنیتی بین المللی نیز 
در این والیت مستقر هستند، اجرایی شدن هشدار طالبان 
در این والیت، نشان دهنده ضعف نیروهای امنیتی داخلی 
و خارجی در هلمند است. او گفت: »بخشی از فشارهایی 
تلیفون  شبکه های  فعالیت  قطع  یعنی  آمده،  وجود  به  که 
موبایل در لشکرگاه و سطح والیت هلمند، بعضی ها فکر 

حامد کرزی رییس جمهور اعالم کرد که مسوولیت امنیتی 
سه والیت و چهار شهر مهم کشور تا پایان ماه سرطان سال 
1390 به نیروهای داخلی واگذار می شود. انتشار این خبر از 
سوی رییس جمهور در واقع اعالم جدیت رییس جمهور و 
حکومت تحت رهبری وی در مورد انتقال پروسه امنیتی از 
از  نیروهای داخلی است که همواره  به  بین المللی  نیروهای 

سوی دولت به آن عالقمندی نشان داده شده است.
حامد کرزی روز  سه شنبه ی هفته گذشته و در دومین روز 
فراغت  محفل  در  سخنانی  در  خورشیدی،  جدید  سال  از 
گفت  خبر  این  اعالم  با  نظامی  ملی  آکادمی  دور  سومین 
ولسوالی  از  غیر  کابل  والیت  امنیت  تامین  مسوولیت  که 
هرات،  شهرهای  و  بامیان  والیت  پنجشیر،  والیت  سروبی، 
افغان  امنیتی  نیروهای  به  لشکرگاه، مزار شریف و مهترالم  
چهار  مراکز  مورد  در  کرزی  آقای  البته  می گیرد.  تعلق 
والیت مورد نظر برای واگذاری تامین امنیت گفت که  با 
بلخ،  هلمند،  مراکز والیت های  امنیتی  مسوولیت  واگذاری 
هرات و لغمان، این پروسه به ولسوالی های این والیت ها نیز 

گسترش می یابد.
واگذاری  برای  نظر  مورد  مناطق  تعیین  می رسد  نظر  به 
بر  مبتنی  داخلی  نیروهای  به  مناطق  این  مسوولیت 
به  داخلی  نیروهای  است.  گرفته  صورت  واقعیت گرایی 
و  پنجشیر  بامیان،  والیت های  امنیت  می توانند  سادگی 
شهرهای  امنیت  تامین  کنند.  تامین  را  سروبی  از  غیر  کابل 
لشکرگاه، هرات، مزار شریف و مهترالم نیز برای نیروهای 
داخلی چندان مشکل نخواهد بود. از این رو به نظر می رسد، 
راستای  در  گام  اولین  در  می توانند  داخلی  امنیتی  نیروهای 
انجام مسوولیت مستقالنه با موفقیت روبرو شده و اعتماد به 
نفس الزم را برای گسترده تر ساختن مدار مکانی ماموریت 

خویش به دست بیاورند.
آغاز پروسه انتقال مسوولیت امنیتی یکی از گام های مهم در 

می کنند که این فشارها هم به خاطر همان اعالمی باشد که 
سپرده  داخلی  امنیتی  نیروهای  به  مناطق  از  برخی  امنیت 
امنیت آن  مناطقی است  که  از  لشکرگاه یکی  می شود. 
بعد از این توسط نیروهای داخلی باید تامین شود.« آقای 
غفاری تاکید می کند که مشکالت مردم در والیت هلمند 
به دلیل توقف فعالیت شبکه های تلیفون موبایل بیشتر شده 
و آنان نمی توانند به فعالیت های تجاری خود مانند گذشته 

ادامه دهند.
از  تن  یک  و  روزنامه نگار  دشتی  فهیم  حال،  همین  در 
امنیتی  نیروهای  ناتوانی  کارشناسان سیاسی می گوید که 
در فعال نگهداشتن شبکه های مخابراتی در والیت هلمند، 
به  را  مناطق  از  برخی  افغانستان  دولت  که  می دهد  نشان 
عنوان مرکز انتقال مسوولیت، به صورت درست انتخاب 

راستای دستیابی به ثبات در افغانستان محسوب می شود. از 
سوی دیگر این مهم یک روز باید محقق شود. یعنی این که 
افغان ها باید یک روز به این مهم دست پیدا کنند که امنیت 

خویش را خود عهده دار گردند.
سال  ده  در  که  امنیتی  نتیجه ی  به  توجه  با  دیگر  جانب  از 
کشیدن  انتظار  است،  آمده  دست  به  افغانستان  در  گذشته 
نیز  گردد  هست،  آنچه  از  بهتر  امنیتی  اوضاع  این که  برای 
انتقال  آغاز  اعالم  بنابراین  باشد.  اعتماد  قابل  نمی تواند 
پروسه ی مسوولیت امنیتی به نیروهای داخلی، می تواند یک 
نیروهای  میان  به نفس در  اعتماد  ایجاد  گام مهم در جهت 

امنیتی و دفاعی افغانستان باشد.
گزارش های منتشر شده در رسانه های داخلی نشان می دهند 
توسط  که  هوایی  عملیات های  از  غیر  نیز  هم اکنون  که 

والیت  وضعیت  دشتی،  آقای  گفته ی  به  است.  نکرده 
هلمند به گونه ای نیست که نیروهای داخلی با تجهیزات 
»اندک« و تعلیمات »ناقصی« که گرفته اند، بتوانند امنیت 
»انتخاب هلمند  او می گوید:  بکنند.  تامین  را  این والیت 
انتقال  افغانی  نیروهای  به  امنیتش  که  محلی  عنوان  به 
گونه ای  به  آنجا  در  وضعیت  است.  نبوده  درست  بکند، 
دارند  که  ناقصی  تجهیزات  با  افغانی  نیروهای  که  نیست 
و با تعلیمات ناقصی که گرفته اند، بتوانند امنیت آنجا را 
تامین بکنند. ولی به نظر می رسد که خواستند به صورت 
نمادین یک- دو محلی را در جنوب افغانستان، جایی که 
فقط  که  بسازند  انتقال  طرح  شامل  نیست  خوب  امنیت 
که  همین  باشد.  داشته  سمبولیک  جنبه  یک  می تواند 
فعالیت شرکت های مخابراتی در آنجا متوقف شده، خود 

در  بیشتر  نقش  می گیرد،  صورت  بین المللی  نیروهای 
جنگ های زمینی در برابر مخالفان مسلح دولت را نیروهای 
وضعیتی،  چنین  در  می باشند.  عهده دار  افغانستان  داخلی 
امنیت والیات و شهرهایی  بتوانند  نیروها  این  این که  تصور 
محالی  امر  کنند،  تامین  را  می شوند  سپرده  آنان  به  که 

نمی باشد.
اما چیزی که نباید از کنار آن بی توجه گذشت، تالش های 
دولت در جهت آمادگی روانی و ذهنی نیروهای داخلی در 
امروزه  می باشد.  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  با  مقابله 
صورت  دولت  به  طالبان  تقرب  راستای  در  که  تحرکاتی 
می گیرد، بر تالش هایی که نیروهای امنیتی در جهت مقابله 
که  اکنون  است.  افکنده  سایه  می دهند،  صورت  طالبان  با 
مسوولیت های  تا  گرفته اند  تصمیم  افغانستان  دولتمردان 

این مساله نشان می دهد که وضعیت امنیتی در آنجا چقدر 
متزلزل و بی ثبات است.«

انتقال  روند  بود  بهتر  می کند  تاکید  دشتی  آقای 
که  می شد  شروع  مناطقی  از  امنیتی  مسوولیت های 
مناطق  آن  امنیت  تامین  توانایی  داخلی،  امنیتی  نیروهای 
را دارند. به گفته ی او، انتخاب برخی از مناطق در شمال 
امنیتی درست  انتقال مسوولیت های  برای  و مرکز کشور 
بوده، اما انتخاب شهر لشکرگاه جایی که نیروهای امنیتی 
حتا قادر به تامین امنیت پایه های تلیفون در آنجا نیستند، 
می تواند روند انتقال مسوولیت های امنیتی را در آینده با 

مشکل مواجه کند.
همچنین نعمت اهلل غفاری می افزاید دولت افغانستان فکر 
برخی  دخالت   از  هلمند  والیت  در  ناامنی ها  که  می کند 
از افرادی که با نیروهای بین المللی مستقر در این والیت 
خواسته  دلیل  همین  به  و  می گیرد  نشات  دارند،  ارتباط 
است که مسوولیت تامین امنیت شهر لشکرگاه به نیروهای 
مجلس  در  هلمند  نماینده  این  شود.  واگذار  داخلی 
نیروهای  باالی  افغانستان  »دولت  می گوید:  نمایندگان 
نه  البته  است.  بدگمان  هلمند  والیت  در  مستقر  خارجی 
نیروهای خارجی که در  از  بلکه بخشی  نیروها  این  تمام 
اعتماد  باالی شان  افغانستان  دولت  هستند،  مستقر  هلمند 
والیت  در  ناامنی ها  توسعه  و  ایجاد  در  را  آنان  و  ندارد 

هلمند دخیل می داند.«
با این حال، با اعالم زمان آغاز واگذاری مسوولیت های 
امیدوار  افغانستان  دولت  و والیت،  در شش شهر  امنیتی 
است که این روند را گسترش دهد و تا پایان سال 2014 
عهده  به  را  کشور  مناطق  تمام  امنیت  تامین  مسوولیت 

بگیرد.

در  بایستی  کنند،  واگذار  داخلی  نیروهای  به  را  امنیتی 
راستای تثبیت آمادگی روانی و ذهنی نیروها نیز کار کنند، 
تا نیروهای داخلی تامین کننده ی امنیت در تقابل با مخالفان 
مسلح دولت، دچار تردید نگردند و مطمین باشند که نقش 
آنان در مقابله با مخالفان مسلح دولت به خاطر پاسداری از 

ارزش های موجود در جامعه قابل تقدیر می باشد.
عرصه  در  افغانستان  دولت  که  نظراند  این  به  کارشناسان 
مخالفان  مشروعیت  عدم  تثبیت  و  خود  مشروعیت  تثبیت 
مسلح خود از نظر تبلیغاتی کار زیاد و مهمی را انجام نداده 
و  انفجاری  حوادث  از  برخی  به  واکنش  در  وقتی  است. 
انتحاری، شماری از دولت مردان کوشش می کنند تا تقصیر 
طالبان و یا برخی دیگر از جناح های مخالف مسلح دولت 
را کم جلوه داده و به نحوی توجیه کنند، روشن می کند که 
حتا برخی از اعضای دارای قدرت و صالحیت در دولت نیز 
مخالفان  و عدم مشروعیت  تثبیت مشروعیت دولت  نظر  از 
به  این که  یا  و  دارند  قرار  تردید  و  شک  در  دولت  مسلح 
نحوی نمی توانند خود را از وابستگی حداقل روانی و ذهنی 
از  برخورد  این گونه  دهند.  رهایی  دولت  مسلح  مخالفان  با 
تامین کننده  نیروهای  تا  می گردد  باعث  دولتمردان  سوی 
امنیت، نسبت به کارکرد خویش دچار شک و تردید شوند.

رییس  سخنرانی  در  جالب  نکات  از  یکی  می رسد  نظر  به 
مسوولیت  مورد  مناطق  اعالم  هنگام  در  کرزی  جمهور 
نیروهای داخلی این بود که وی در این سخنرانی از طالبان 
دست  ملکی  افراد  کشتار  و  انفجار  انتحار،  از  که  خواست 
رییس  این که  دهند.  در  تن  صلح  و  عدالت  به  و  بکشند 
را  آنان  بلکه  نمی کند،  خطاب  برادر  را  طالبان  جمهور 
به خاطر دست زدن به انفجار و انتحار و کشتار افراد ملکی 
و  بی عدالتی  به  را  آنان  یا  و  می دهد  قرار  شماتت  مورد 
صلح نخواهی متهم می کند، می تواند باعث ایجاد اعتماد به 

نفس در میان نیروهای داخلی افغانستان گردد.
این  می تواند  جمهور  رییس  سوی  از  برخوردی  چنین 
خوشبینی را در میان مردم و به خصوص نیروهای تامین کننده 
امنیت که در معرض قربانی شدن در مواجهه با مخالفان مسلح 
رییس جمهور  برای  که  بیاورد  به وجود  دارند،  قرار  دولت 
نمی گردند،  محسوب  ناراضی  برادران  دیگر  طالبان  اکنون 
بلکه طالبان از این نظر که دست به انتحار، انفجار و کشتار 
افراد ملکی می زنند، از نظر رییس جمهور محکوم و مالمت 
می باشند. این ذهنیت باعث می گردد تا نیروهای امنیتی نیز 
با اعتماد به نفس بیشتر در مقابله با نیروهای مخالف مسلح 

دولت افغانستان گام بردارند.
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دوندر«  »گرگ هاي  نام  به  من  از  جديدي  رمان  اخيرا 
منتشر شد. من در اين رمان خالف بعضي از نويسنده های 
افغان كه از كشورهاي ديگر با نگاهي بيروني به قضاياي 
داخلي می بينند، خواستم از درون كشور و از متن حوادث 
با  باالخره  و قضايا ديدی عادالنه تر، دقيق تر، مستندتر و 
يك سو ژه جديد نگاه تازه اي با جذبندگي بيشتر داشته 
باشم. حاال با نوشتن اين كتاب به اهدافم دست يافته ام يا 

خير، قضاوت را به خواننده می گذارم.
در  و  اختطاف  خودسوزي،  چپاول،  راهگيري،  جنگ، 
است.  دوندر«  »گرگ های  رمان  سوژه  عشق،  نهايت 
هرچند اين كتاب را به تيراژ يك هزار جلد چاپ كرده ام 
رمان  دوستداران  و  دوستان  كتاب  به  واليت  سه  در  و 
در  مطلب  و  نقد  مقاله،  چند  نشر  با  اما  كرده ام،  توزيع 
بلند  كتاب  اين  آوردن  دست  به  براي  تقاضا  رسانه ها، 
رفت و اخيرا يكي از چاپ خانه ها در كابل، تقاضاي نشر 
دوم آن را كرد كه به زودي با كمي اصالحات و طرح 

جديد روي جلد به زير چاپ خواهد رفت.
دوستان  داشتم.  هرات  به  سفري  نو  سال  از  قبل  من 
كتاب  چاپ  مناسبت  به  آنجا  در  من  عزيز  فرهنگي 
اين  هرچند  دادند.  ترتيب  محفلي  دوندر«  »گرگ هاي 
محفل در زمان و مكان مناسبي برگزار نشد، اما جا دارد 
از همه كساني كه در آنجا جمع شدند و اين گردهمايي 

را رونق بخشيدند، اظهار سپاس كنم.
عبدالقادر  آقاي  چون  دوستاني  گردهمايي  اين  در 
رحيمي، معروف كبيري، سعيد حقيقي، نقيب آروين و 

البته ابتدا خودم، گپ هايی درباره مطرح كرديم.
محمدي  رضا  دوندر«  »گرگ هاي  درباره  اين،  برعالوه 
سايت  در  كه  نوشتند  مقاله هايی  نيز  شهرنوش  خانم  و 

بي بي سي و روزنامه 8 صبح اقبال چاپ يافته اند.
اين نوشته ها و مقاله ها كه در البالي شان عيوب و نكات 
قوت رمان را نيز مطرح كرده اند، برايم خيلي مفيد تمام 
شدند و براي كارهاي آينده ام رهنمودهاي خوبي داشتند. 
باشم كه  به مسايلي داشته  اشاراتي  اين جا می خواهم  در 
توسط آقاي عبدالقادر رحيمي و معروف كبيري مطرح 

شدند.
را  داستان  شك  بدون  كه  رحيمي  آقاي  عزيز  نويسنده 
چند  نوشته شان  در  است  خوانده  عالقمندي  و  دقت  به 
در  بلكه  داستان،  در  نه  البته  نادرست  ديد  و  كژراهه 
برداشت خودشان داشتند. مثال ايشان نوشته اند: »نويسنده 
در اين كتاب هراتی است و به خوبی فاصله بين هرات 
تپه های  و  ده  و  می پيمايد  را  سوزک  يا  سبزک  بند  و 
خواننده  برای  معرفی  اين  می دارد.  معرفی  را  همجوار 
آشنا  منطقه  به  تا حدودی  يا  و  مكمل  نيز  او  كه  هراتی 
با  كه  غيرهراتی  خواننده  به  اما  ندارد  اشكالی  باشد، 
منطقه آشنا نيست گنگ و حتا گاهی گمراه  كننده است 
و نمی داند با نويسنده به كجا می رود. به شمال می رود؟ 
در جنوب است؟ به سوی شرق در حركت است و يا در 

غرب طی طريق می كند؟«
باشم، خصوصا داستان و  من شايد خيلي كتاب خوانده 
رمان. از »دن آرام« گرفته تا »كليدر«، »صد سال تنهايي«، 
»بينوايان« و غيره... كه ذكر شان درين نوشته نگنجد، همه 
را ورق زدم و در خواندن شان وقت گذاشتم، ولي هيچگاه 
توصيف های شان  در  داستان نويس ها  اين  كه  نديدم 
در  رحيمي  آقاي  كه  توقعي  چنين  است،  مناطق  از  كه 
برآورده  را  است،  داشته  من  از  دوندر«  »گرگ های 
كرده باشند. از نگاه من و بسياري نويسنده های ديگر كه 
با توصيف محالت گذاشتند تا خواننده  رمان نوشته اند، 
را  توصيف ها  اين كه  و ضمن  رمان شود  پرسوناژ  جزو 
قدم  و  تداعي كند  و  ترسيم  را در ذهن  آنها  می خواند، 
آسان  خيلي  ورنه  برود،  پيش  به   خود  درک  با  قدم  به 
می شد با انتظاري كه رحيمي از نويسنده دارد، يك نقشه 
از محالت در البالي رمان  تا عكس  با چند  جغرافيايي 
چاپ كرد و يكدم خواننده را از بالتكليفي خالص كرد. 
با اين كار خواننده هم از شمال و جنوب بودن محالت 
در  كه  ديگري  گونه  رمان نويسي  در  وهم  می شد  آگاه 

خود عكس و يا نقشه دارد، رايج می گرديد. 

سبحان  معرفی  »در  می نويسد:  ديگري  در جاي  رحيمي 
در  را  حربی  مكتب  پنجم  صنف  »تا  كه  است  آمده 
آمد  هرات  به  رخصتی ها  آمدن  با  و  بود  خوانده  كابل 
داشت.«  كمی  سواد  بود،  كرده  تحصيل  ترک  ديگر  و 
بخش  حربی  مكتب  كه  است  كرده  فراموش  نويسنده 
ابتدايی نداشته و از صنف هفتم شروع می شد و تا صنف 
در  نويسنده  رمان  دوم  بخش  در  داشت.  دوام  دوازدهم 
چنين  نگار  با  رابطه اش  و  مصطفی  نی نوازی  توصيف 
از مصطفی، جايی كه گله  تعريف می كند: »و آن سوتر 
بربسته  بهاری  تازه  و  تر  علف های  از  دهن  گوسفند 
و  چند گرگ، گرسنگی  بود،  داده  نی  به  و گوش  بود 
كمين شان را فراموش كرده بودند. بوی نی را می شنيدند 
و زبان نی را می فهميدند.« من بار اول است می شنوم كه 
فراموش  را  از آواز نی گرسنگی و كمين شان  گرگ ها 
گوسفند  پی  در  كه  گشنه  گرگ  به خصوص  كنند. 
می آيد، وقعی به آواز نی ندارد و نی نيز هيچ تاثيری بر 

گرگ ها نتواند.«
حربي  مكتب  با  كه  مني  می پذيرم  سبحان  قسمت  در 
باشم.  شده  اشتباه  مرتكب  است  ممكن  نبودم،  آشنا 
حربي  مكتب  در  صنف  پنج  كه  سبحان  می گفتم  بايد 
خوانده بود، سواد كمي داشت. هرچند يكي از دوستان 
موسفيدي كه در آن گردهمايي حضور داشت گفت كه 
ابتدا  در  كه  نمي داند  است،  جوان  چون  رحيمي  آقاي 

اين  مكتب حربي از صنف اول شاگرد می گرفت و در 
و  شد  وارد  تغيير  آن  سيستم  در  كه  بود  اخير  سال های 
جذب  ابتدايي  صنوف  از  شاگرداني  ديگر،  مكاتب  از 
اشتباه  به  مورد  درين  من  اگر  صورت  هر  به  می كرد. 
به  اشتباه تخنيكي است كه ذكر آن  اين  باشم   هم رفته 
خاطر گفتن سواد كم سبحان بوده است و كدام تغييري 
اما اين كه آقاي رحيمي  در اصل هدف وارد نمي كند. 
با آواز ني، گرسنگي و  تا به حال نشنيدند كه گرگ ها 
كمين شان را فراموش می كنند و بوي ني را می شنوند و 
زبان ني را می فهمند، تعجب نمي كنم، بايد بار اول باشد 
كه چنين چيزي را ايشان بشنوند. راست را بپرسيد من هم 
اين موضوع را نمي فهميدم كه گرگ ها  نوشتن،  از  قبل 
زبان و بوي ني را بشنوند و بفهمند. اصال ني به كجا بوي 
دارد كه گرگ آن را بفهمد. باز گرگ از چه وقت به 
تلك  به  را  او  ني  صداي  كه  كرده  پيدا  عالقه  موسيقي 
باور  كند.  فراموش  را  كمينش  و  گرسنگي  تا  بيندازد 
كن وقتي در گردهمايي اين پاراگراف را آقاي رحيمي 
بلند خنديده  با آواز  و  بودم  پخ زده  نزديك  می خواند، 
شماست  با  حق  نگهداشتم.  را  خود  مشكل  به  كه  بودم 
آقاي رحيمي وقتي كم رمان و داستان بخواني به چنين 
توهمي دچار می شوي. عزيزم من قرار نبود داكومنتري 
نوشتم.  واقعيت  به  نزديك  رماني  من  بنويسم.  )مستند( 

سيامك  »آقای  می نويسد:  رحيمي  ديگري  جاي  در 
اصطالحات هراتی را نيز به كار می گيرد كه به خواننده 
هراتی حالوت دارد اما خواننده غيرهراتی از آن ها چيزی 
دستياب نمی كند. هرچند نويسنده در اخير كتاب تعدادی 
از اين اصطالحات را تفسير كرده است اما هستند تعدادی 
از اين اصطالحات كه فراموش شده اند مثال كلمه »شخل« 
كه در لهجه دری هراتی درشت و زمخت معنی می دهد، 
و  بودن  شخل  از  كسی  »هر  است؛  رفته  كار  به  چنين 
اوبه همين  بود.«  اين كوه آگاه  فتح  غيرقابل  حصار های 
ترتيب اصطالحات ديگری را نيز از لهجه هراتی انتخاب 
می كند كه شايد به خواننده غيرهراتی ناآشنا و نامانوس 
كه  »الو«  كلمه  يا  و  دم  به جای  »دمب«  كلمه  مثال  باشد. 
در  معموال  كه  »كتری«  يا  دارد  را  افروختن  آتش  معنی 
را  كتری  و  می گويند  چای جوش  را  آن  ديگر  واليات 
نويسنده  اين كه  از  شايد  ترتيب  همين  به  نمی شناسند. 
به  نيز  را  كابلی  اصطالح  می كند چند  زندگی  كابل  در 
كار برده كه شايد به خوانندگان از واليات ديگر مفهوم 
نباشد، مثل كلمه »قوغ« كه در كابل به ذغالی كه خوب 
آتش شده باشد و حرارت كافی داشته باشد می گويند و 
شايد كلمه »ججغ« نيز برای خواننده هراتی ناآشنا است 

كه همان جزغاله هراتی است.«
گفتم  هرات  گردهمايي  در  من  هرچند 
براي  محلي  اصطالحات  بعضي  ذكر  كه 
معرفي فرهنگ و طرز گفتار مناطق، يك 
تنها  من  و  است   اثر  غنامندي  حتا  و  نياز 
در رمانم اين كار را نكرده ام، بلكه خيلي 
كرده اند،  را  كار  اين  داستان نويس ها  از 
كه  اصطالحاتي  مورد  در  مشخصا  اما 
بگويم  بايد  گرفته اند  ايراد  رحيمي  آقاي 
كه واژه »شخل«، »دمب« و »كتري« براي 
مفهوم  غيركابلي  و  كابلي  خواننده ی 
با  كه  نمي دانستند  رحيمي  آقاي  و  است 
به كارگيري اين واژه ها مني كه در كابل 
و  كرده ام  تجسس  كافي  می كنم  زندگي 
بعد از اطمينان الزم آن ها را به كار برده ام. 
هيچ  كه  بگويم  بايد  »ججغ«  مورد  در  و 
اين واژه خاص  گاهي من در متن كتاب 
اخير  در  فقط  و  ام  نبرده  بكار  را  كابلي 
كرده ام،  معني  را  واژه  چند  كه  كتاب 
نوشته ام كه »جزغاله: )ججغ( به دنبه بريان 
گفته می شود« توجه داشته باشيد كه ججغ 
وقتي  صورت  همين  به  است.   )  ( داخل 
خود  تبصره  صفحه  دو  در  رحيمي  آقاي 
بعيد  می شوند،  مرتكب  را  اشتباهي  چنين 

چنين  رمان  تمامي  در  رمان نويس  كه  می رسد  نظر  به 
اشتباهي نكند؟ ولي به هر صورت، همان طوري كه ايشان 
هم واقف اند هيچ اثري بدون عيب نيست. شايد به همين 
دليل باشد كه ما نويسنده ها را هم در كنار ديگر مردمان، 

آدميزاد می گويند.

افتاد  من در جاي ديگري گفتم: »شامگاه در دهن شب 
بلعيدن  به دست هم داده  تنگي روز دست  ابر سياه و  و 
روشنايي اندكي كه باقي بود را آسان تر ساخت« )صفحه 
سي و دو(  آيا تو شنيده اي كه شامگاه دهن داشته باشد. 
چنين  من  اما  نشنيده ام،  هم  من  باوركن  نشنيده اي،  نه 
چيزي را در رمانم نوشتم. خيلي نويسنده های ديگري هم 
چنين تشبيهاتي دارند. در رمان نويسي، در شعر و در بسا 
به آن صنعت  موارد ديگر، چنين كاري معمول است و 
رمان  كه  تنهايي«  سال  »صد  اگر  تو  می گويند.  تشخص 
از  بخواني  كرد،  خود  آن  از  را  نوبل  جايزه  و  شد  سال 
توجيهات و توصيف هايش شاخ درمی آوري. خوب ببين 
را  كي  است.  تشبيه  نوعي  به  هم  درآوردن  شاخ  همين 
بپرسي همين كه  ديدي شاخ دربياورد. خوب راست را 
اين خرده گيري را از تو شنيدم، خودم شاخ درآوردم، اما 
وقتي دستي به سرم كشيدم، ديدم كه توجيه بوده و در 

اصل هيچ شاخي درنياوردم. 
عزيز نهفته يكي از رمان نويس های موفق كشور كه زماني 
همكارم نيز بود، وقتي شنيد گه گفتم »شامگاه در دهن 
شب افتاد« نگاهي به من كرد و دقيقا گفت: رمان همين 

است و خيلي زيبا تشبيه كردي. 
رحيمي می نويسد: »در چند مورد اسم مكان به جای اسم 
قوم يا گروهی استفاده شده است كه آن در ادبيات عاميانه 
با  كه  غيرهراتی  خواننده  برای  ولی  دارد  استفاده  مورد 
مردم و محل اين منطقه آشنايی ندارد، گمراه  كننده است. 
مثال در صفحه 43 آمده است: »هيچ عالمتی از هجوم و 
بازگشت زينل ها ديده نمی شد. پاليدن آنها درين دشت 
بيهوده بود. زينل ها رفته بودند و اثری از آنها نبود.« يا در 
جای ديگر می نويسد: »پدر! كاكا نادر راست می گويد از 
سياوشانی ها گرفتم و تا دو سه روز ديگر به خانواده اش 
می سپارم.« در اينجا سياوشانی ها به معنی اختطاف گر ها و 
زينل ها هم يعنی اقوام قادر اختطاف كننده دختر نادرخان 
زندگی می كنند.  زينل كرخ  منطقه  زينل كه در  قوم  از 
استفاده از نام محل برای گروه مردم، ميان عوام معمول 
به  توضيحی  هيچ  بدون  را  نويسنده آن  وقتی  ولی  است 
منبعد  است  ممكن  غيرهراتی  خواننده  می گيرد،  كار 

سياوشانی و زينل را اختطاف گر بداند.«
چنين  هرات  در  تنها  آيا  می كني!  ناحق  داوري  چرا  بابا 
افراد  دادن  نسبت  موضوع   همين  است؟  معمول  چيزي 
تو  و  منطقه سرشت كشورت شده  و  قوم  به  اشخاص  و 
آمدي مانند اين كه امروز كشف جديدي در رمانم كرده 
گمراه كننده  غيرهراتي  خواننده  به  كه  مي گويي  باشي 
اگر  رحيمي  آقاي  می بندي؟  را  چشم هايت  چرا  است. 
پاراگراف  همان  آخر  سطر  در  جوابت  كني!  دقت 
جواب  خودت  و  گرفتي  ايراد  خودت  است،  خودت 
از  من  توضيح  نديدي.  تو  و  دارد  توضيح وجود  دادي. 
محل و افراد به گونه تدريجي در زنجيره های ساختاري 
رمان است و تو از من توقع داشتي كه بعضي گره ها را 
از طرح  بعد  باالفاصله  و  ابتدا  تنبل در همان  به خواننده 
آن بياورم كه اين كار در رمان نويسي قاعده نيست و اين 

خواست تو، از رمان، مقاله می سازد.
معروف  آقاي  گردهمايي  آن  در  كه  نرود  يادم  ها!  و 
دوندر«  »گرگ هاي  درباره  خوبي  خيلي  نظر  كبيري 
داشت. ايشان خيلي كارشناسانه به موضوع پرداخته بودند 
و صرف در يك مورد كه ايرادي توام با تمسخر داشتند، 
بود.  شخصيت ها  محاوره های  در  كاربردي  زبان  مساله 
ايشان توقع داشتند كه من زبان كاربردي ام را در مورد 
شخصيت هايی مانند: لطيف، سبحان، نادر و قادر چالق 
می ساختم  ادبي  و  فرهنگي  هستند،  دزد  همه شان  كه 
غيرمتعارف  بعضا  كه  آن ها  گويش  و  اصطالحات  و 
می شود، عوض می كردم. درين مورد با ايشان تا انجمن 
ادبي فرانسه اختالف نظر دارم. يكي از ويژگي های اين 
داستان، همانا معرفي پرسوناژ از گويش شان است. نبايد 
از يك دزد و راه گير زبان تعارفي كه با اخالق غيردزدها 
فرق دارد، چيزي باالتري انتظار داشت. پرسوناژ را بايد 
از طرز گفتار و كردار شان شناخت. شايد به آقاي كبيري 
اين شيوه نگارش تازگي داشت و به همين خاطر ايشان 
فكر كرده اند چيزي را كه می بيني و می شنوي، نوشتنش 
حرام است. نه جان! اين هم واقعيت جامعه توست و اگر 

من تابو شكسته ام بايد قدرداني گردد.
روزنامه   ۱۱۱۰ شماره  در  كه  شهرنوش  نوشته  مورد  در 
»گرگ ها  عنوان  تحت   ۱389 ۲4 حوت  مورخ  8 صبح 
واقعا  كه  بگويم  بايد  رسيد،  نشر  به  می ميرند«  چگونه 
و  ايراد ها  و  داشتند  كتاب  به  كارشناسانه  ديد  يك 
توصيف های شان همه و همه برايم رهنمودي در كارهاي 
ايشان و آقاي رضا محمدي كه  از  بود.  آينده ام خواهد 
نوشته شان در سايت بي بي سي زير عنوان »توصيف بدون 
قضاوت« به نشر رسيد، سپاس گذارم. و به همين گونه از 
آقاي عبدالقادر رحيمي، معروف كبيري، سعيد حقيقي، 
مجال  تاسف  كمال  با  كه  آرزو  پرويز  و  آروين  نقيب 

صحبت نيافت، هم تشكر و قدرداني می كنم.



گرگ هاي دوندر
و چند گپ تازه

 سيامك هروي

بابا چرا داوري ناحق می كني! آيا تنها 
در هرات چنين چيزي معمول است؟ 
همين موضوع  نسبت دادن افراد 
و اشخاص به قوم و منطقه سرشت 
كشورت شده و تو آمدي مانند اين 
كه امروز كشف جديدي در رمانم 

كرده باشي مي گويي كه به خواننده 
غيرهراتي گمراه كننده است. چرا 

چشم هايت را می بندي؟ آقاي رحيمي 
اگر دقت كني! جوابت در سطر آخر 

همان پاراگراف خودت است، خودت 
ايراد گرفتي و خودت جواب دادي.

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

در  که  می گوید  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
نتیجه وخیم ترشدن اوضاع امنیتی افغانستان در دو 
ماه نخست سال روان و افزایش حمالت طالبان 
ناتو،  نیروهای  از حمالت  ناشی  ملکی  تلفات  و 
زندگی مردم عادی افغانستان غیرقابل دفاع شده 

است. 
سه شنبه  روز  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
شده  بدتر  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت  گفت 
ماه های  ویــژه  به  سازمان،  این  گفته  به  اســت. 
جنوری و فبروری سال روان، ماه های بدی برای 
و  حمالت  ماه  دو  این  در  است.  بوده  افغان ها 
بمب گذاری های بیشتری در محالت تجمع مردم 
ملکی صورت گرفته و نیز حمالت بیشتر نیروهای 

بین المللی اهداف شان را اشتباه گرفته اند. 
صلیب  بین المللی  کمیته  رییس  ستوکر،  ریتو 
دو  »در  گفت:  بیانیه ای  در  افغانستان،  در  سرخ 

آن محکم بسته شده و بعدا طفل توسط چوب لت 
مي گردد(محکم بسته نموده و شدیدا طفل سرکش 
قرار  لت وکوب  مورد  را  مکتب  از  پاي گریز  و 

مي دادند.
نظر  این  به  والدین  از  برخي  گذشته ها  در  معموال 
و باور بوده که باید اطفال تنبیه شوند و اگر اطفال 
انسان  و  نگردیده  تربیت  درست  نگردند،  تنبیه 

درست و سالمي تقدیم جامعه نخواهند گردید.
نمي آمد،  مکتب  به  شاگردي  اگــر  گذشته  در 
همکاري  با  و  می فرستاد  را  مستخدم  مکتب  اداره 
به مکتب احضار مي کردند. سپس  را  او  والدینش 
مکتب  مسووالن  سوي  از  پاي گریز،  شاگرد  آن 

شدیدا تنبیه مي شد.
والدین هم اغلب به مسووالن مکتب ها این توصیه 
را داشتند که به اوالدش چیزي بیاموزانند و عالوه 
و  شما  از  اوالد  پوست  و  گوشت  که  مي کردند 
استخوان آن ها مال ما! )به این مفهوم که معلمان در 
تنبیه شاگردان دست باز داشته و از این رهگذر هیچ 

تشویش و دغدغه اي نداشته باشند.(
بیشتر  امروز لت وکوب در مکتب ها  با آن هم  ولي 
و زیادتر از گذشته مي باشد. شاید یک دلیل دیگر 
مکتب،  شاگردان  تعداد  امروز  که  باشد  این  هم 
به مراتب بیشتر از گذشته مي باشد. شاید در گذشته 
تعداد شاگردان یک مکتب در حدود ۵۰۰ – ۱۰۰۰ 
نفر بوده باشد ولي امروز تعداد شاگردان هر مکتب 

به هزاران نفر مي رسد.«2
»تنبیه جسمي در سیستم تعلیم و تربیت پیشینه دیرینه 
دارد و علت اساسي آن عدم در نظرداشت مقرره ها 
کارمندان  آگاهي  عدم  و  معارف  الیحه هاي  و 

معارف از تطبیق آن ها مي باشد. 
اولیاي  با  مکتب  اداره  ــداوم  م تماس  هم چنین 
از  معلمان  و  کارمندان  آگاهي  عدم  و  شاگردان 
موضوعات  شمولیت  عدم  و  اطفال  بشري  حقوق 
اساسي حقوق بشري در کتاب هاي درسي مي باشد.« 

پی نوشت ها: 
ساحوي  پرسشگر  ناصري،  عبدالحکیم  مصاحبه   -۱
ساحوي  دفتر  اطفال  حقوق  بخش  مسوول  و  تحقیق 
با  گردیز،  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
، ۱٨عقرب  پکتیا، گردیز  معلم  تربیت  رییس  احمدجان 

۱٣٨٨ / ٩ نومبر2۰۰٩
حمایت  فعاالن  از  یکي  اکید،  عبدالعظیم  اظهارات   -2
در  تحقیق  ســاحــوي  پرسشگر  و  اطــفــال  حقوق  از 

هرات،٣۰جدي ۱٣٨٨/ 2۰جنوري2۰۱۰.
ادامه دارد



2-4 پیشینه تاريخي تنبیه اطفال در 
مکتب هاي کشور

در  پیشین  زمانه هاي  از  شاگردان  جسمي  تنبیه 
تنبیه  اســت.۱  مانده  میراث  به  ما  کشور  معارف 
قبل،  سال هاي  با  مقایسه  در  مکتب ها،  در  جسمي 
در  ناپسند  عمل  این  هم اکنون  بلکه  نیافته  کاهش 

مکتب ها از گذشته فراتر رواج یافته اند. 
»تنبیه جسمي علیه شاگردان مکتب هاي افغانستان، 
یک پدیده معمول و متداول در تمام مکتب ها بوده 

است. 
شاگردان مکتب ها در دوراني که من متعلم مکتب 
بوده ام)۱٣۴۱-۱٣۵2( مورد پرخاشگري و خشونت 
معلمان و آموزگاران قرار مي گرفتند. ولي معموال 
کمتر  مکتب  شاگردان  که  بود  طوري  وضعیت 
درس ها  فراگیري  در  هم چنین  مي کردند  غیبت 

که  گفت  مي توان  و  مي گرفتند  بیشتري  آمادگي 
شاگردان دوره هاي گذشته بهتر از امروز دستورها 

و رهنمودهاي مکتب را مي پذیرفتند. 
در  اطفال  جسمي  تنبیه  از  نمونه هایي  و  مــوارد 
مکتب ها )البته در زماني که من متعلم بودم( به گونه 

زیر بوده است:
کشیدن گوش ها

ایستادکردن شاگرد باالي میز
بر زمین انداختن و کشیدن خط بیني در پیش روي 

شاگردان صنف
لت وکوب با چوب )خمچه(

و در برخي موارد پا هاي اطفال را به فلک )چوب 
پوده به ضخامت دسته بیل و به طول تقریبا یک متر، 
وسط آن دو تا سوراخ داشته که از میان سوراخ ها 
ریسماني عبور داده شده و پا یا دست اطفال توسط 

ماه نخست سال 2۰۱۱، افت دراماتیک وضعیت امنیتی 
برای مردم عادی افغانستان، مشاهده شده است.« 

مردم  است.  دفاع  غیرقابل  وضعیت  »این  ــزود:  اف او 
ملکی تا حدی که ممکن است باید از آسیب ها به دور 
نگهداشته  شوند. مردم ملکی نباید قربانی جنگ شوند.« 
ناتو  نیروهای  هوایی  حمالت  از  ناشی  ملکی  تلفات 
رییس  کــرزی،  حامد  ــط  رواب در  تنش  اصلی  عامل 
می شود.  دانسته  غربی اش  متحدان  و  افغانستان  جمهور 
همچنان افزایش تلفات ملکی باعث برآشفتگی افغان ها 
به  دادن  پایان  برای  تالش ها  مساله  این  که  می شود، 

جنگ ده ساله در افغانستان را پیچیده تر می سازد. 
درگیری  در  که  می گویند  ما  به  »مردم  گفت:  ستوکر 
روی  طرف  کدام  به  که  نمی دانند  و  مانده اند  گیر 

آورند.« 
محلی  مقام های  ملکی،  تلفات  از  مورد  تازه ترین  در 
والیت  در  روستایی  در  کودک  دو  که  گفتند  افغان 

کنر که در حال آبیاری زمین های شان بودند، در 
حمالت هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. 

کنر گفت  ولسوال چوکی والیت  عبدالمرجان، 
دو فرد کشته شده برادران ده و پانزده ساله بودند: 
»چون آن ها بیل هایی را سر شانه های خود حمل 
اشتباهی  شورشیان  با  است  ممکن  می کردند، 

گرفته شده باشند.« 
به  کمک  بین المللی  نیروهای  سخنگوی  یک 
امنیت )آیساف( گفت که یک حمله هوایی دو 
داد  قرار  هدف  چوکی  ولسوالی  در  را  شورشی 
که در نتیجه آن، یکی از آن ها کشته و دیگری 
افراد  او گفت در مورد کشته شدن  زخمی شد. 

ملکی در این حمله، تحقیق می کنند. 
کنر  والیت  در  کودک  نه  قبل  هفته  دو  حدود 
در حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. 
نیروهای  کل  فرمانده  پتریوس،  دیوید  جنرال 
این  کشته شدن  از  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
کرزی  حامد  اما  کرد،  عذرخواهی  کودکان، 

گفت که عذرخواهی کافی نیست. 
متحده  ایــاالت  جمهور  رییس  اوباما،  ــاراک  ب
کشته شدن  از  را  خود  عمیق«  »تاسف  نیز  امریکا 
ابراز  بین المللی  نیروهای  عملیات  در  کودکان 
ایاالت متحده  کرد و رابرت گیتس، وزیر دفاع 
امریکا در سفرش به کابل گفت کشته شدن این 
کابل-  جانبه  دو  روابط  در  »ضربه«ای  کودکان، 

واشنگتن بوده است. 
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دیگر بر کسی پوشیده نیست که 
سرنوشت  فعال  طالبان  با  جنگ 
این  با  است.  پیدا کرده  نامعلومی 
پس  یکی  امریکایی  جنراالن  که 
به چهره های  را  دیگر جای خود 
جدید می دهند، و پس از چندی 
به سنای امریکا رفته و صحبت از 
در  شکننده  اما  آتی  موفقت های 
این گونه  اما  می نمایند،  افغانستان 
پیداست که آنها نیز در این تونل 
به امید پیدا کردن کمی روشنایی 

طی طریق می نمایند.
پوشیده  برکسی  دیگر  نیز  این 
افغانستان  در حکومت  که  نیست 
جنگ  به  اعتقادی  کسی  هم 
اپوزیسیون  و  ندارد  طالبان  با 
زهر  در گذشته  که  نیز  حکومت 

تلخ طالبان را چشیده بودند، نمی خواهند که 
در صف مبارزه علیه طالبان قرار گیرند. فعال، 
از مجاهد تا کمونیست و از وزیر تا وکیل از 
صلح با برادران طالب سخن می زنند و برای 
این همه  با  می نمایند.  دعای خیر  صلح  طلب 
حسن نیت و چاپلوسی برهنه ای که از طالبان 
باید  می شود،  دیده  پارلمان  و  حکومت  در 
ایاالت  سوی  از  جنگ جاری  که  گفت 
کشور  پارلمان  و  حکومت  باالی  متحده 

تحمیل شده است.
امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل  آقای 
کشور و کسی که بیشترین تجربه از درگیری 
در  خویش  مقاله ی  در  دارد،  را  طالبان  با 
تنها  نه  جمهور  رییس  که  نگاشت  8صبح 
نزد  در  که  ندارد  باوری  طالبان  با  به جنگ 
دولت های همسایه خود را مخالف استراتژی 
امریکا در مبارزه با طالبان و هراس افگنی در 

افغانستان وانمود می نماید.
سابق  که  فردی  از  را  سخن  این  زمانی که 
بود  جمهور  رییس  به  کس  نزدیک ترین 
از  صراحت  به  که  است  کسی  تنها  حاال  و 
مبارزه با طالبان حرف می زند، شنیدم با خود 
این  به  جمهور  رییس  چرا  که  کردم  فکر 
است؟  داده  دست  از  را  خود  اعتقاد  جنگ 
جنگی که اگر امریکا پای خود را بکشد باید 
کشورهای  از  یکی  به  هفته  یک  ظرف  در 

همسایه فرار نماید.
است  این  من  باور  افغان،  یک  عنوان  به 
این  پیروزی  به  اعتقادی  جمهور  رییس  که 
می کرد  تصور  گذشته  در  او  ندارد.  جنگ 
و  طالبان  خطر  شاید  متحده  ایاالت  که 
نظر  به  فعال  ولی  کند  رفع  را  پاکستان 
در  باشد.  داشته  اعتقادی  چنین  که  نمی آید 
نه  و  او  وظیفه ی حکومت  این  امر،  واقعیت 
امریکا بود که جلو شورش مجدد طالبان را 
می گرفت. اگر امروز طالبان از قدرت مجدد 
برخوردار شده اند، بخش اعظم آن ریشه در 
ناتوانی حکومت ما دارد. زمانی که حکومت 
افغانستان به خاطر فساد و بی کفایتی ساختاری 
قادر به فرو نشاندن شورش در کشور نیست 
پس انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
بین المللی به نیروهای افغان نیز در حد همان 
دوم  معاون  حتا  دست کم  می ماند.  حرف 
رییس جمهور نیز در سخنرانی خود در بلخ 
در مورد توانایی حکومت در این مورد ابراز 

تردید نمود.
از این رو، باور من این است که یک راه حل 
و  کرزی  حامد  سیاسی  بقای  محترمانه ای 
موتلفین سیاسی او رسیدن به توافقات صلح 
با طالبان است. پهلوان شکست خورده به جر 
پای  پیش  در  دیگر  گزینه ی  چه  تسلیم  از 

دارد؟

و  دوراندیشی  در  دیگر،  افغان  هر  همانند 
مصلحت نگری ملی رییس جمهور در ارتباط 
به مذاکرات صلح و آینده ی با ثبات کشور 
با صلح در عوض  تردید جدی دارم. کسی 
این  که  هرچند  ندارند،  مخالفتی  جنگ 
صلح دردناک باشد. اما صلحی که به جای 
تاریک ترین  دام  در  را  ما  روشن  آینده ی 
است،  طالبان  که  موجود  سیاسی  نیروهای 
بیندازد معنای انتحار جمعی را دارد؛ انتحاری 
که رهبری حامد کرزی، تکنوکرات های از 
غرب آمده و تنظیم های سابق جهادی، ما را 

به سوی آن سوق می دهند.
کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور که 
سازهای مخالف صلح با طالبان را می شنود، 
منتقدین را تشویق به حمایت از روند صلح 
است  این  خلیلی  آقای  مشکل  اما  می نماید. 
کرده  درک  را  انتقادات  این  ماهیت  که 
داکتر  ملی  مصالحه  مشی  آیا  نمی تواند. 
و  داخلی  جنگ  جلو  مجاهدین  با  نجیب 
گرفت؟  را  مرج  و  هرج  در  دولت  سقوط 
جهادی  سابق  تنظیم های  مذاکرات  آیا 
آیا  گرفت؟  را  آنها  سقوط  جلو  طالبان  با 
مذاکرات عبدالعلی مزاری با طالبان و ربانی 
در چهارآسیاب، توافق بر سرصلح را ممکن 

ساخت، یا آن مذاکرات سر همه را خورد؟
را  خود  امید  چشم  حکومت  تنها  که  این 
یک  با  طالبان  نشستن  و  صلح  مذاکرات  به 
پشت  در  پذیرش  قابل  شرط های  سلسله 
سیاست  یک  است،  دوخته  مذاکره  میز 
شکست خورده و احمقانه است. زیرا، صلح 
و  اساسی  قانون  پذیرش  شرط  به  طالبان،  با 
تقسیم قدرت، یک درک خیلی ایده آلی از 
ما  که  آنچه  است.  آن  موفقیت  و  مذکرات 
از تالش های حکومت درک می کنیم، یک 
روند خیلی ساده ای از وساطت بین دولت و 
طالبان است. آیا تقسیم قدرت باطالبان منتج 
به یک صلح پایدار می شود، همان گونه که 

در لبنان و عراق شده است؟
که  می رسد  نتیجه  یک  به  زمانی  صلح  این 
طالبان واقعا فراتر از تقسیم قدرت اجنداهای 
بلندپروازانه ی دیگر نداشته و از سوی دیگر 
قوا  توازن  لحاظ  به  آن  مخالف  نیروهای 
در  همچنان  باشند.  داشته  کف  در  توانی 
تضمین هایی  قدرت  تقسیم  مذاکرات  روند 
نیز وجود داشته باشد تا در آینده گروه های 
مختلف مسلح به سر و کله یک دیگر نزنند. 
با یک گفتگوهای عادی  تنها  پایدار،  صلح 
منصور  مال  و  مالبرادر  به  چوکی  دادن  و 

تضمین شده نمی تواند.
درک ما این است که نه توازن قدرتی و نه 
موفقیت  و  پایداری  برای  واقعی  تضمینات 
اعتماد  نه  و  ندارد،  وجود  کشور  در  صلح 

و  پاکستانی  حامیان  و  طالبان  باالی  واقعی 
نیروهایی که فعال  عرب آنها شده می تواند. 
سابق  رهبران  و  کرزی  حامد  رهبری  به 
جهادی ظاهرا در صف مخالفان طالبان قرار 
دارند، به لحاظ سیاسی و نظامی ظرفیتی در 
برابر طالبان ندارند. این نیرو یک بار با طالبان 
مقابله کرده و طعم شکست های خیلی تلخ را 
نیز چشیده است. به نظر من، اگر این نیروها 
خیلی مشتاقانه حمایت خود را از مذاکره با 
طالبان نشان می دهند، دلیل اولیه آن این است 
که احتماال با تحقق یافتن صلح بقای سیاسی 
و اقتصادی خود را حفظ کرده می توانند، و 
اگر نه از عمق کینه ی قومی و سیاسی طالبان 
فاروق  چون  پشتونی  تکنوکرات های  و 

وردک نسبت به خود آگاه هستند.
در واقعیت امر، تضمین پروسه صلح کنونی 
است  امریکایی ها  نظامی  و  سیاسی  فشار 
صلح  که  می گوید  حکومت  اگر  بس.  و 
گذشته  به  بازگشت  معنای  به  طالبان  با 
باالی  غرب  فشار  به  اشاره ای  بیشتر  نیست، 
مانند  کسانی  چون  بود.  خواهد  گروه  این 
این  که  وردک   فاروق  و  ربانی  و  خلیلی 
طالبان  با  صلح  از  شیرین  داستان های  قدر 
از  جلوگیری  نیروی  کدام  هیچ  می گویند، 
ندارند.   را  گذشته  به  افغانستان  بازگشت 
جز  به  خلیلی  و  ربانی  آقای  شک،  بدون 
نظامی  و  سیاسی  قدرت  و چف«  »کوف  از 
و  پیمان ها  شکستن  صورت  در  بازدارنده، 
آغاز یک جنگ جدید برای تصاحب کامل 

قدرت از سوی طالبان، در اختیار ندارند. 
تداوم  پشتوانه ی  باید  را  امریکایی ها  آیا 
در  دانست؟  کشور  در  صلح   توافقات 
باشد  آری  جواب  می تواند  مدت  کوتاه 
منتفی  تضمینی  چنین  بلندمدت  در  ولی 
سوی  از  قدرت  کامل  انحصار  چون  است. 
طالبان رابطه ی نزدیک با ماهیت سیاسی این 
پاکستان  بلندپروازانه ی  تقاضاهای  و  گروه 
نیز  غرب  در  دارد.  منطقه  و  افغانستان  در 
شده اند  متقاعد  سیاستمداران  و  افکارعامه 
که افغانستان باثبات تر به نفع شان است، اما به 
القاعده دوری گزینند.  شرطی که طالبان از 
بنیادگرا  مذهبی  نیروهای  امر،  واقعیت  در 
برخوردار  بیشتری  قدرت  از  افغانستان  در 
می باشند.   قومی  بیشتر  قدرت  دارای  و  بوده 
نیروهای  که  است  این  در  طالبان  چانس 
ریشه های  دارای  که  آنها  مشابه  سیاسی 
سیاست  صحنه  می باشند،  مشترک  قومی 
افغانستان را در دست دارند. طیف وسیعی از 
مجاهدین سابق که عمدتا از میان پشتون های 
به  اعتقادی  به لحاظ  برخواسته اند،  افغانستان 
که  نمی برم  گمان  من  اند.  نزدیک  طالبان 
کسانی مانند آقای سیاف و گلبدین حکمتیار 
به لحاظ اعتقادی و سیاسی نتوانند در آینده 
با طالبان به توافق برسند. حتا در سال 1379 
قشر  از  متشکل  که  هرات  علمای  شورای 
تلویزیون  ممنوعیت  والیت اند،  این  مذهبی 

را شرعی اعالم کردند.
می تواند  دموکرات  و  ملی  نیروی  یک  تنها 
فعال  نیرو  این  باشد.  داشته  مشکل  طالبان  با 
در اقلیت قرار داشته و جهان نیز قبول کرده 
حکومت  افغانستان  در  نهایت  در  که  است 
به دست نیروهای مذهبی ـ سنتی مانند طالبان 
معمای  فعال،  افتاد.  اسالمی خواهد  و حزب 
اصلی برای غرب این است که چگونه چنین 
قابل  شکل  به  را  مرتجع  مذهبی  حکومت 
آن  از  افکارعامه  در  و  نماید  آرایش  قبولی 

حمایت کند.


پوره  پاره  پشتاره  که  حالی  در  کهنه  سال 
پرکنده  داشت،  پشت  بر  را  غریبی  عجیب 
محل  طرف  به  لنگ لنگان  دریده  پوست  و 
تحویل حرکت می کرد. لباس هایش پاره پاره 
پایش جای چند  ساق های  و روی  بود  شده 
کبودی و بریدگی مشخص بود که سگی یا 
سگانی او را خوب دندان گرفته بودند. سال 
کهنه شبیه افراد دچار روان پریشی با خودش 
حرف می زد و گاه خنده عصبی سرمی داد یا 
پاره اش  آستین  گوشه  با  را  اشک هایش  هم 
بود  شب  نصف  نزدیک های  می کرد.  پاک 
که سال کهنه به محل تحویل رسید. او دقیقا 
روز خط مرزی سال نو و کهنه سال جوان و 
شیک پوشی را دید که با نگرانی داشت این 
زمان  بود که  و مشخص  پا می کرد  آن  و  پا 
زیادی است که آنجا ایستاده است. به محض 
این که چشم سال نو به سال کهنه افتاد به عجله 
علیکی  بدون سالم  و  افتاد  راه  به  به سویش 
گفت: زیاد دیر کردی نگران شده بودم که 
مبادا برایت خوش گذشته و نمی خواهی زمان 
درحالی که  کهنه  سال  بدهی.  من  تحویل  را 
سروصدای  پر  خنده ای  می لرزید  دستانش 
زمان  نمی خواستم  من  گفت:  و  داد  سر  را 
که  است  ماه  از یک  بیش  بدهم.  تحویل  را 
روز  چند  هستم  لحظه  این  منتظر  بی صبرانه 
است از شوق رسیدن تو از خورد و خوراک 
بیا و  بدون هیچ گونه مراسمی  افتاده ام. اصال 
دنیا را تحویل بگیر که دیگر توان نگهداری 
نو  سال  که  بود  زمان  این  در  ندارم.  را  آن 
انداخت.  کهنه  سال  به  دقیق تری  نگاهی 
و  چرک  لباس  که  دید  را  فرتوتی  پیرمرد 
به  و عصایی سنگی  تنش کرده  به  پاره  پاره 
با  می لرزد.  جانش  تمام  هی  و  دارد  دست 
تعجب گفت معلوم می شود که سال گذشته 
نمادش  زیرا  گذشته  بد  خیلی  انسان ها  برای 
که تویی ژولیده باشی آن وقت چه توقعی از 
خوبی سال گذشته می توان داشت. سال کهنه 
پوزخندی زد و گفت: جوان بی تجربه و خام 
روز که من دنیا را تحویل گرفتم خیلی از تو 
بودم  و جوان تر  شیک پوش تر، خوش تیپ تر 
به  انسان ها بودند که مرا  از دنیایی ها و دقیقا 
این روز افگندند. به زودی خودت همه چیز 
را با چشمانت خواهی دید. حاال بیا که بعضی 
چیز های مهم را تحویل تو بدهم. سال کهنه 
دست در بوجی پینه خورده اش کرد و چیزی 
را بیرون آورد و گفت: بیا نخستین چیزی را 
این شی  است.  تو می دهم جنگ  تحویل  که 
از  است  کاربرد  پر  خیلی  حاضر  حال  در 
شمال تا جنوب و از شرق تا غرب همه از این 
تا آن شی  استفاده می کنند. سال جوان  شی 
را گرفت چیغی زد و آن را به زمین انداخت 
وای  گفت  کرده  کهنه  سال  به  رو  بعد  و 
کهنه  سال  سوخت.  دستم  است  داغ  چقدر 
گفت: هنوز اول عشقه سفر دنباله دارد. تازه 
ساعت  چند  من  را  این  دیده ای  را  کجایش 
پوفش کردم تا کمی سرد شود. یک بار دنیا 
شود  داغ  چنان  شی  این  بگیری  تحویل  را 
بعد  به نزدیکش هم رفته نمی توانی.  که حتا 
کرد  بیرون  را  کوچکی  خریطه  جیبش  از 
و  داد  تحویل  نو  سال  به  را  گرد  مقداری  و 
را  شی  این  است  صلح  هم  این  بفرما  گفت 
در جیبم گذاشتم که الی خرت و پرت های 
بوجی گم نشود که دیگر هم نداریم. انسان ها 
بیشتر از هر چیزی به این ضرورت دارند ولی 
همه  باشد  گرفته  طاعون  مرض  را  این  گویا 
کم کم  داشت  نو  سال  می کنند.  فرار  آن  از 
این همه  دنیا  که  نداشت  باور  می شد.  نگران 
آشفته باشد. با این حال به خود جراتی داده 
و گفت خوب حاال که دنیا را داری تحویل 
بساز  آشنا  زمین  با  مرا  هم  کمی  می دهی 
انسان های  و  است  جالبی  جای  می گویند 
کهنه  سال  می کنند.  زندگی  آن  در  زیادی 
تنها  کاینات  همه ی  در  و گفت  آهی کشید 
نقطه جالب هم همین زمین است. بیا که تورا 

آشنا  جالب  انسان  چند  و  سرزمین  چند  با 
بسازم. سال کهنه نقشه دیجیتالی را از بوجی 
بیرون آورد و آن را روشن کرد. ناگهان جلو 
صورت سال نو یک ماکت بزرگ کره زمین 
به وجود آمد. بعد سال کهنه دست را به روی 
به  گفت:  و  گذاشت  زمین  کره  از  نقطه ای 
این جا می گویند پاکستان. از شیر مرغ تا جان 
پیدا کرد.  ارزان  اینجا خیلی  آدم را می توان 
البته انواع تقلبی اش را. هرکاری که بخواهی 
برای  حتا  داد.  صورت  می توان  جا  این  در 
نابودی دشمنانت هم می توانی از این جا آدم 
است  زرداری  پادشاهش  گرچه  کنی.  اجیر 
سرویس  دست  حکومت  واقعیت  در  ولی 
جاسوسی اش می باشد. به اینجا زیاد نزدیک 
نشوی خطرناک است. سال کهنه دستش را 
روی نقطه ای دیگری گذاشت و گفت اینجا 
هم ایران است. مبادا کدام روی آن طرف ها 
می گیرنت  جاسوسی  جرم  به  سریعا  بروی 
هم  اعدامت  اگر  حتا  می کنند.  اعدامت  و 
بعد  و  می میری  شکنجه  زیر  خودت  نکنند 
آدم  این  که  می کنند  درست  دوسیه  برایت 
قاچاقبر مواد مخدر است و محکوم به اعدام 
پادشاه  خیلی  که  یکی  دارد  پادشاه  دو  شد. 
کمی  که  دیگری  و  نشسته  باالتر  و  است 
به  گرفت  دلت  گاهی  اگر  و  است  پادشاه 
دوم  پادشاه  این  سخنرانی های  و  حرف ها 
خنده  از  گوش بده  دارد  نام  احمدی نژاد  که 
گرده کفک می شوی. سال کهنه دستش را 
به  گفت  و  گذاشت  دیگر  نقطه  یک  روی 
جای  خیلی  افغانستان.  می گویند  هم  اینجا 
کاله  و  ریش  اگر  اینجا  است.  خطرناکی 
اگر  می کشنت.  تروریست  عنوان  به  داشتی 
به  برداشتی  را  کاله  و  تراشیدی  را  ریشت 
اگر  می کشنت.  غربی ها  جاسوس  عنوان 
خواهد  تورا  ناتو  بمب های  بمانی  خانه  در 
انتحاری طالب تکه  بروی  بیرون  اگر  کشت 
پاره ات خواهد کرد و اگر در سوراخی هم 
هدف  تورا  بی پیلوت  طیاره های  پنهان شوی 
قرار می دهد. اگر مکتب بروی طالب پوستت 
را خواهد کند. اگر مدرسه دینی بروی سرباز 
هر  از  خالصه  می زند.  تو  به  مرمی  خارجی 
طرف مرگ است که به سوی تو پیش روی 
می کند. یک پادشاه دارد که به هیچ صراطی 
است  طالب  مشاورش  یک  نیست.  مستقیم 
سکوالر  وزیرش  یک  غربی.  دیگرش  یکی 
است یکی دیگر مالی دو آتشه دینی. نصف 
نصف  و  هستند  غربی ها  دوستان  حکومتش 
خاطر  همین  به  طالب ها.  اندیوال های  دیگر 
نروی که  زیاد  این طرف ها  مواظب باش که 

خونت به گردن خودت خواهد بود. 
نشان  برایت  که  هم  را  نقطه  آخرین  این  و 
آدم  یک  است.  عربی  کشور های  می دهد 
بی چاره فلک زده خودش را در یکی از این 
زد.  آتش  بی کاری  و  گرسنگی  از  کشورها 
آتشش تمام این کشورها را دارد می سوزاند. 
متوجه باش که این آتش به دیگر نقاط جهان 
سوزاند.  خواهد  را  زمین  که  نکند  سرایت 
دیگر مناطق هم مشکالت خود را دارند ولی 

به این مناطق نمی رسد. 
همین  از  و  بود  ترسیده  حسابی  که  نو  سال 
لکنت  با  می لرزید  دستانش  داشت  دقیقه 
تو  که  آنجایی  از  عزیز  دوست  گفت:  زبان 
تجربه خوبی را از آدمیان داری چی می شود 
من  بمانی.  جا  همین  هم  را  دیگر  یک سال 
آنجامش  باید  که  دارم  مهم تری  کار های 
بیرون  نو  سال  دهان  از  سخن  این  تا  دهم. 
و  کشید  بنفش  چیغ  یک  کهنه  سال  شد، 
پرتاب کرد  نو  به طرف سال  را  ابزار  بوجی 
و فریادزنان به طرف تاریکی گریخت و سال 

نو ماند با دنیایی سراسر وحشت. 
تفاوت  مقداری  با  را  طنز  این  سوژه  نوت: 
دزدیده  نگارنده  از  نسین  عزیز  پیش  سالیان 

بود.


می تواند یا می داند 
که نمی تواند؟

 ضیا زیرک

تحویل برای تحول
طنزـ فریدون آژند

ACKU
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هزینه های دخالت نظامی امریکا در لیبیا چیست؟ 

دستور باراک اوباما در روز نوزدهم ماه مارچ گذشته 
برای مشارکت نيروهای امريکايی در برقراری منطقه 
پرواز ممنوع بر فراز ليبيا، از سوی بسياری مترادف با 
و  تلقی شده  اين کشور  در  نظامی  از دخالت  حدی 
مباحث فراوانی را در مورد زمينه ها و هزينه های اين 

اقدام به راه انداخته است. 
از  و  »نيشن«  مجله  سردبير  هوول،  وندن  کا ترين 
مقايسه  ضمن  پست«،  »واشنگتن  روزنامه  مفسران 
دخالت نظامی امريکا درليبی با دو رويداد مهم يعنی 
عدم واکنش امريکا به نسل کشی در روآندا و سپس 
تصميم  پيامدهای  و  انگيزه ها  عراق،  به  نظامی  حمله 

باراک اوباما را بررسی می کند. 
که  می کند  خاطرنشان  پست«  »واشنگتن  تحليل گر 
بسياری از تحليلگران و سياست گذاران امريکايی که 
نگران پيامدهای ورود اين کشور در جنگ ديگری 
نمونه  که  نمی دانند  دقيقا  هستند  مسلمان  ممالک  در 
باال  تاريخی  نمونه  دو  از  يک  کدام  با  بايد  را  ليبيا 
مقايسه کرد. نمونه عراق که ارتش امريکا را در يک 
باتالق گرفتار کرد يا نمونه روآندا که عدم دخالت 
امريکا احتماال يکی از عواملی شد که شرايط را برای 

وقوع نسل کشی در اين کشور فراهم کرد؟ 
دخالت  که  است  معتقد  امريکايی  کار شناس  اين 
نظامی  به حمله  روآندا  نمونه  از  بيشتر  امريکا  نظامی 

و اشغال عراق شباهت دارد و سپس داليل خود را در اين 
زمينه ارايه می دهد. 

اولين استدالل وی تکيه بر معيار ها و اصولی است که او 
در زمينه سياست خارجی به آن ها پای بند است. به اعتقاد 
وی، حمله نظامی امريکا به عراق برخالف تمامی اصول و 
معاهدات بين المللی و بر پايه استدالل های نادرست و حتا 

فريب کاری در دولت امريکا استوار بود. 
و  بين المللی  موازين  به  خود  بی توجهی  برای  امريکا 
پرداخت  فراوانی  هزينه های  جهانی  جامعه  ديدگاه های 
کرد. در حقيقت يکی از داليل پيروزی باراک اوباما در 
از اهداف اصلی وی  انتخابات رياست جمهوری و يکی 
احيای حيثيت و جايگاه معنوی و اخالقی امريکا در سطح 

جهان بود. 
به همين خاطر باراک اوباما از دخالت يک جانبه در ليبيا 
ملل  سازمان  امنيت  شورای  تصميم  منتظر  و  کرد  پرهيز 
ميزان حضور  تا  کرد  تالش  حال  عين  در  او  ماند.  متحد 
به  دارد.  نگاه  محدود  را  عمليات  اين  در  امريکا  نظامی 
بريتانيا  و  فرانسه  دولت های  که  داد  اجازه  خاطر  همين 
رهبری را به دست گرفته و با اعزام نيروی زمينی به ليبيا 

مخالفت کرد. 
عالوه بر اين دولت باراک اوباما از قطعنامه ای در شورای 
غيرنظاميان  از  حفاظت  آن  هدف  که  کرد  دفاع  امنيت 
منظر  از  خاطر  همين  به  ليبی.  در  رژيم  تغيير  نه  و  است 
اصول و معيارهای بين المللی دولت باراک اوباما نشان داد 
تصميمات  در  مشارکت  اصل  و  جهانی  معاهدات  به  که 

بين المللی پای بند است. 
که  می کند  خاطرنشان  سپس  پست«  »واشنگتن  تحليلگر 
سازمان  با  الزم  هماهنگی  و  مشاوره  اوباما  باراک  دولت 

ليبيا  در  نظامی  اقدام  برای  ولی  داد،  انجام  را  متحد  ملل 
منتظر تاييد مجالس قانون گذاری امريکا نماند. تصميم به 
دخالت نظامی يا آغاز جنگ توسط رييس جمهور و بدون 
و خطرناکی  نادرست  روش  ادامه  مقننه کشور  قوه  تاييد 
است که خود باراک اوباما سال ها به عنوان يک سناتور با 

آن مخالفت کرده بود. 
باراک اوباما در سال 2007 گفته بود: »طبق قانون اساسی 
امريکا، رييس جمهور در شرايطی که يک تهديد امنيتی 
مسلم و عاجل امريکا را به خطر نينداخته است حق ندارد 
امنيت  نيز  ليبيا  نمونه  بگيرد.«  جنگ  به  تصميم  شخصا 
بايد پرسيد که  بنابراين  نينداخته است،  امريکا را به خطر 
باراک اوباما چگونه اين تفاوت در موضع گيری و نحوه 

تصميم گيری خود را توجيه می کند. 
بحث ديگری که تحليلگر روزنامه »واشنگتن پست« به آن 
دشوار  و  پيچيده  پيامدهای  و  هزينه های کالن  می پردازد 
دخالت نظامی امريکا در عراق است که ممکن است در 

مورد تصميم اخير کاخ سفيد نيز به وقوع بپيوندد. 
نظامی  دخالت  از  خود  هدف  ايتالف  نيروهای  و  امريکا 
اعالم  غيرنظامی  تلفات  افزايش  از  جلوگيری  را  ليبيا  در 
کرده اند. ولی همان طور که سابقه دخالت نظامی امريکا 
در کشورهای ديگر، از جمله عراق، افغانستان و پاکستان 
در  نظامی  عمليات  در  شدن  درگير  است،  داده  نشان 
تلفات  به  نداريم ممکن است  با آن آشنايی  کشوری که 

غيرنظامی منجر شود. 
و  دخالت  اثر  بر  غيرنظامی  افراد  ميان  در  تلفات  بروز 
عمليات نظامی امريکا موجب برانگيختن حساسيت و حتا 
مخالفت های شديد با حضور نظامی اين کشور خواهد شد. 
در ماه های اخير تحوالت سياسی گسترده در کشورهای 
اعتراضی و خودجوش  اساسا محصول جنبش های  عربی 

مردمی بوده اند، ولی اکنون دخالت نظامی در ليبيا ممکن 
است اين روند را به خطر بيندازد. 

تحليلگر واشنگتن پست خاطرنشان می کند که هيچ کس 
دقيقا نمی داند آينده اين بحران چه خواهد شد. با وجود 
ليبيا  »اشغال  با  به صراحت  امنيت  قطعنامه شورای  آن که 
معلوم  است،  کرده  مخالفت  خارجی«  نيروهای  توسط 
در  ناامنی  و  آشوب  گسترش  نتيجه  در  اگر  که  نيست 
کشور بحران های گسترده بشردوستانه ايجاد شود امريکا 

و متحدانش چه خواهند کرد؟ 
آغاز  در  که  عراق  و  افغانستان  نمونه  سال گذشته  ده  در 
ساقط  برای  امريکا  ارتش  خيرخواهانه  نبرد  عنوان  تحت 
از  يکی  به  می شد،  توصيف  خون خوار  رژيم های  کردن 
خارجی  سياست  در  مشکل آفرين  عناصر  و  ضعف  نقاط 
است.  بدل شده  منطقه خاورميانه  در  به خصوص  امريکا 
همين نگرانی می تواند در مورد نمونه ليبيا نيز اتفاق بيفتد. 
که  می نويسد  پايان  در  پست«  »واشنگتن  تحليل گر 
جنبش های آزادی خواه در سراسر جهان عرب به امريکا 
اين فرصت طاليی را می دهد تا گذشته خود يعنی حمايت 
ابزار دخالت نظامی در  بر  از رژيم های خودکامه و تکيه 
منطقه را پشت سر بگذارد. اين تحوالت تاريخی به امريکا 
فرصت می دهد تا با نيروهای دموکراسی طلب و طرفداران 

اصالحات اقتصادی و اجتماعی در منطقه متحد شود. 
مسيری  چنين  يک  از  را  ما  ليبيا  در  نظامی  دخالت  اگر 
خاورميانه  منطقه  در  امريکا  آينده  برای  سازد،  منحرف 
امريکا  که  نقشی  سازنده ترين  بود.  خواهد  فاجعه بار 
اول  درجه  در  کند  ايفا  خاورميانه  تحوالت  در  می تواند 
حضور  و  دخالت  نه  باشد،  اقتصادی  و  ديپلوماتيک  بايد 

نظامی. 
منبع: فردا
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نفرگذشت

 

 
این  پولیس  و سونامی در جاپان،  زلزله  از وقوع  بعد  هفته  دو 
کشور اعالم کرده که تعداد کشته شدگان این حادثه از مرز ده 

هزار نفر گذشته است.
نفر در فهرست گم شدگان است، ۲۷۷۵  از ۱۷۴۴۰  بیش  نام 
نفر زخمی شدند و صدها هزار نفر هم براثر این بالی طبیعی 

بی خانمان شده اند.
اتومی  نیروگاه  است  اعالم کرده  در عین حال، دولت جاپان 
تشعشع  نشت  منبع  تا  کرد  خواهد  بازرسی  را  فوکوشیما 

رادیواکتیو در این نیروگاه را پیدا کند.
دو کارگر این نیروگاه که روز پنج شنبه در معرض تشعشع مواد 
رادیو اکتیو با درجه باال قرار گرفته بودند همچنان در شفاخانه 

هستند.
گفته می شود آلودگی آبی که باعث مجروح شدن این دو نفر 

شد، ده هزار برابر نمونه عادی رادیواکتیو بوده است.
آژانس ایمنی هسته ای جاپان می گوید این مساله ممکن است 
به خاطر آسیب دیدن رآکتوری باشد که این افراد با آن کار 

می کردند.
است  نکرده  منتشر  باره  این  در  بیشتری  اطالعات  آژانس  این 
ترک  احتمال  آژانس  این  کیودو  خبرگزاری  گزارش  به  اما 

خوردن هسته رآکتور را رد کرده است.
پوشش  با  موزه هایی  کارگر  دو  این  که  است  شده  گزارش 
مناسب به پا نداشتند و به اخطار وجود مواد رادیواکتیو توجه 

نکردند.
سرکوزی:

سرنوشتلیبیاممکناستدرانتظار
دیگرکشورهایعربیباشد

نیکال سرکوزی، رییس جمهور فرانسه در سخنانی که با واکنش 
دیگر  سران  اگر  که  داد  هشدار  شد،  روبه رو  آلمان  منفی 
اعتراض های  سرکوب  به  عربی  کشورهای  ویژه  به  کشورها، 
مسالمت آمیز دست بزنند، سرنوشت لیبیا در انتظار آنها خواهد 

بود. 
آقای سرکوزی پس از جلسه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، 
با اشاره به قطعنامه شورای امنیت و  در یک کنفرانس خبری 
زمینه اقدام حقوقی عملیات نظامی در لیبیا و واکنش در مورد 
درگیری های معترضان در سوریه گفته است: »تمامی رهبران 
جهان، به ویژه رهبران کشورهای عربی باید بدانند که واکنش 
جامعه جهانی و اتحادیه اروپا همواره این طور )مانند واکنش به 
لیبیا( خواهد بود. ما در کنار معترضان مسالمت جو خواهیم بود؛ 

معترضانی که نباید با خشونت سرکوب شوند.«
رییس جمهور فرانسه گفت که درصدی از خشونت را می توان 
نیروهای نظامی  به  مورد مدارا قرار داد ولی اگر هر کشوری 

دستور دهد به مردم شلیک کنند، از خط قرمز گذشته است.
این اظهارات با واکنش منفی آلمان روبه رو شده و وزیر خارجه 

آلمان آن را »خطرناک« توصیف کرده است.

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک 
اعمال  فرماندهی  پیمان  این  اعالم کرده که  )ناتو(،  شمالی 

منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبیا را به دست خواهد گرفت.
این در حالی است که بیست و هشت عضو پیمان ناتو در 
خصوص بخش اصلی قطعنامه شورای امنیت یعنی عملیات 
به  لیبیا  زمینی  نیروهای  به  حمله  و  غیرنظامیان  از  حفاظت 
توافقی دست نیافتند و رهبری این عملیات بر عهده امریکا 
خواهد بود. احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه،  
انتقال  سر  بر  مذاکرات  خصوص  در  پنج شنبه،  روز  پیشتر 
»اینک یک  ناتو گفت:  به  لیبیا  در  نظامی  عملیات  رهبری 

توافق اصولی وجود دارد.«

با  تلیفونی  گفتگوی  انجام  از  پس  که  اوغلو  داوود  احمد 
وزیران امور خارجه امریکا بریتانیا و فرانسه صحبت می کرد، 
افزود: »عملیات به طور کامل به ناتو منتقل می شود و یک 
مرکز فرماندهی و کنترول برای این عملیات وجود خواهد 
خبرگزاری  گزارش  به  که  است  حالی  در  این  داشت.« 
فرانسه، برخی از اعضای پیمان آتالنتیک شمالی، از جمله 
ترکیه مخالف دخالت ناتو در عملیات زمینی در لیبیا هستند. 
مسلح  نیروهای  مشترک  ستاد  مقام  یک  زمینه،  همین  در 
امریکا ، می گوید: »تالش ها برای واگذاری رهبری عملیات 
نیروهای ایتالف به ناتو در جریان  است و احتماال تا روز 
دبیرکل  مون،  کی  بان  افتاد.«  خواهد  اتفاق  مهم  این  شنبه 

سازمان ملل متحد، نسبت به رویکرد دولت معمر قذافی در 
خصوص عمل نکردن به قطعنامه های شورای امنیت هشدار 

داده است.
بان کی مون می گوید نماینده ویژه اش در لیبیا به حکومت 
آتش بس  که  صورتی  در  است  داده  هشدار  قذافی  معمر 
حکومت  علیه  بیشتر  اقدامات  امنیت  شورای  نکند،  اعالم 

لیبیا اتخاذ خواهد کرد.
ایتالف روز پنج شنبه  نیروهای  در همین حال، هوایپماهای 
در  که  بیشتری  مناطق  خود  عملیاتی  قلمرو  گسترش  با 
کنترول نیروهای وفادار به معمر قذافی قرار دارند را بمباران 

کردند.

ACKU
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