
آگهی استخدام
استخدام ممثل رادیویی

"بشنو و بیاموز" داستان های رادیویی است که به شکل دنباله دار از طریق رادیو صدای آلمان به دو زبان پشتو و دری پخش می شود. 

پخش موضوعات آموزشی-تربیتی در بخش های حقوق بشر، بهداشت، محیط زیست و سایر امور  "بشنو و بیاموز"  هدف برنامه 

زندگی اجتماعی است که به شکل داستان های رادیویی تهیه و نشر می گردد. 

صدای آلمان برای تهیه دو صد بخش از این داستان های رادیویی به دو زبان دری و پشتو، به تعدادی ممثل رادیویی زن و مرد، برای 

هردو زبان، بین سنین 12 الی 70 سال ضرورت دارد.  برای دریافت جزییات بیشتر لطفا به این آدرس مرا جعه کنید:

www.dw.de/dari
http://www.facebook.com/dw.dari

برنامه های رادیویی دویچه وله را  روی موج  90.5 اف. ام  و امواج کوتاه  16. 19 و 22 مترباند فراموش نکنید.

انفجار بمب در هلمند 
هفت نفر را کشت

اثر  در  می گویند،  امنیتی  مقام های 
بمب گذاری شده  موتر  یک  انفجار 
نفر  هفت  دست کم  هلمند،  والیت  در 

کشته شده اند.
والیت  سنگین  ولسوالی  در  حمله  این 
ولسوال  دفتر  نزدیکی  در  هلمند، 
محلی  مقام های  است.  گرفته  صورت 
بمب گذاری،  این  هدف  می گویند، 

حمله به ولسوال سنگین بوده است.
مامور  سه  حادثه،  این  کشته شدگان 

پولیس و چهار غیرنظامی هستند.
به گفته مسووالن والیت هلمند در این 
حمله پنج نفر دیگر زخمی شده اند که 
یک تن از آنها پولیس و چهار تن دیگر 

آنها غیرنظامی هستند.
از  گذشته،  سال های  در  هلمند  والیت 
کشور  جنوب  در  مناطق  ناآرام ترین 

بوده است.
دو  در  نفر   ۱۷ دست کم  گذشته  ماه 
حمله انتحاری جداگانه در این والیت 
آن  از  پیشتر  ماه  یک  و  شدند  کشته 
که  کنارجاده ای  بمب  یک  انفجار  نیز 
یک بس مسافربری را هدف قرار داد، 

شانزده کشته برجا گذاشت.
مقامات باور دارند که گروه های وابسته 
این والیت و مناطق  به طالبان هنوز در 
مرزی آن با والیت قندهار حضور دارند.

بدست  بیشتر  هلمند  والیت  کنترول 
تامین  اما  است.  بریتانیایی  نیروهای 
هلمند  والیت  مرکز  لشکرگاه  امنیت 
ماه گذشته، از نیروهای ناتو به نیروهای 

داخلی منتقل شد.

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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هفته ی شهید، یادی از شهید 
یا بهانه ای برای فراموشی از او

دیگری  تعبیر  به  و  است  تاریخ  قلب  شهید 
لوکوموتیف تاریخ که یاد و نام او به تاریخ انگیره 
سایه  در  تا  می دهد،  جهت  و  می بخشد  معنا  و 
تحریفات دشمنان مردم، راه و جهتش را گم نکند. با 
این حساب، شهادت دعوتی است به همه عصرها و 
همه نسل هایی که از پی هم می آیند  و شالق آگاهی 
و عبرت را بر پشت و پهلوی تاریخ که پیوسته  در 
اسیر  تاریخ  غاصبین  انحصارطلبی های  حصار 
است، می نوازد و این یک هشدار مکرر به همه آنهایی 
است که می پندارند با یک تجلیل ظاهری و نمایشی 
از شهید، حق او را ادا کرده اند. شهید یعنی گواه حی 
و حاضر و زنده ای که یادنامه و کارنامه اش انسان 
در  اکنون  که  می اندازد  ارزش هایی  آن  یاد  به  را 
خطر فراموشی و نابودی است و اگر نابود شود، 
تجلیل از شهید به یک سنت و رسم بی محتوا و 
فاقد معنا بدل می شود. به این اساس است که قرآن 
مقدس زنده بودن شهید را مورد تاکید قرار می دهد 
و حضور سنگین و پرمهابت او را مورد تذکر قرار 
می دهد تا شرم از حضور همیشه زنده ی او همیشه 
مانع از فراموشی آن ارزش هایی گردد که شهید 
به خاطر تثبیت او جان داده بود. هر گز و به هیچ 
دلیلی نمی توان با دشمن و دشمنان شهید هم پیمان 
و  جاودانگی  وثیقه ی  که  را  او  پاک  خون  و  شد 
برحق بودن آن ارزش ها است زیر پا و فراموش 
او  در حق  ناسپاسی  بزرگترین  کار  این  که  کرد 
عزادار  و  مرده پرست  بیشتر  ما  متاسفانه  است. 
هستیم و فراموش کرده ایم که شهید مرده نیست و 
عزاداری نمی خواهد. شهید مشعلی در دست فراراه 
ما ایستاده است و زمانی می توانیم حق او را ادا 
نماییم که مشعل او را از گزند توفان های سرخ و 
سیاهی که قاتل برافروخته است تا یاد و نام شهید 
را فراموش کند محفوظ نگهداریم، تا آیندگان هرگز 
همین  میراث شهید  نسپارند.  فراموشی  به  را  او 
ارزش ها است و شهید کسی است که در کارنامه ی 
خویش منادی همین ارزش هاست. اکنون باید به 
تا  خود متوجه شد و دید و سنجید که در عمل 
کدام اندازه حافظ آن ارزش ها هستیم. فقط تجلیل 
ظاهری از یک شهید او را راضی نخواهد ساخت، 
آیینه ی کردار خود جاودانه  در  را  او  آن که  مگر 
ساخته باشیم. شهید اجرش را از خدا می گیرد و 
هیچ امتیاز و بهره ای نمی خواهد. تثبیت و فراموش 
نکردن آن ارزش هایی که شهید با پذیرش مرگ 
آگاهانه اش، برحق بودن آن را شهادت داده است، 
فراموش  آن،  کردن  فراموش  که  است  وظیفه ای 
کردن شهید است. جهاد مقدس بزرگترین میراثی 
است که ما از شهیدان سرافراز خود داریم و این 
هم از طریق اعطای چوکی و مقام و منصب و رتبه 
به این یا آن میسر نمی شود، مگر آن که منصب و 
مقام و رتبه در خدمت آن ارزش ها به کارگرفته 
شود و نه در خدمت امیال و آرمان های شخصی 
و قومی و سمتی و نژادی که جوهر و روح جهاد 
و مجاهدین راستین از آن بیزازاند و نفرت دارند و 
جهاد فی سبیل اهلل را برتر از آن می دانند که با آن 
عوضش کنند. جهاد یک معامله ی بازاری نیست، 
خدای  با  است  معامله ای  نیست.  فروش  و  خرید 
مردم و اجر آن نیز رضای خدا و اگر رضای او 
حاصل کرد به چیز دیگری ضرورت نیست. که 
پیامبر اکرم، مجاهد اعظم بود و در میادین جهاد 
حضور تمام عیار داشت، اما چیزی برای خودش 

مطالبه نکرد و نگرفت.  

زنگ اول


قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور 
گروه های  تمام  اتحاد  خواستار 
از  افغانستان  نجات  منظور  به  سیاسی 
فهیم گفت  آقای  شد.  موجود  وضع 
اداره  انفرادی  صورت  به  نظام  که 
سیاسی  گروه های  باید  نمی شود. 
به  بیشتر  قوت  با  تا  شوند  متحد 

اداره ی نیرومند دست یابند. 
مسعود  احمدولی  مراسم،  این  در 
خواستار   مسعود  شاه  احمد  برادر 
منظور  به  کمیسیون  یک  ایجاد 
سپتامبر   9 حادثه  عامالن  پی گیری 
شاه  احمد  کشته شدن  به  منجر  که 

مسعود گردید، شد. 
حاشیه  به  از  جهادی  رهبران  بیشتر 
کردند.  شکایت  جهاد  رهبران  رفتن 
این  که  است  چندمین بار  برای 
جهادی  رهبران  سوی  از  شکایت 
شکایت ها  این  می گردد.  مطرح 
رییس  که  می شود  مطرح  حالی  در 
جمهور، معاونان، بخش زیاد اعضای 

»یو اس تودی«  امریکایی  روزنامه  با 
»به  است:  گفته  می کرد،  صحبت 
کنند  گفتگو  می خواهند  که  آنانی 
آنانی که  به  و  شود  داده  موقع  باید 
آنها  بر خالف  بجنگند،  می خواهند 
از  آنها  تا  گیرد  صورت  اقداماتی 

سال روز  دهمین  از  کابل:  8صبح، 
مسعود،  احمدشاه  کشته شدن 
و  کابل  در  مجاهدین  فقید  فرمانده 
این  در  شد.  تجلیل  کشور  والیات 
یک  هر  جهادی  رهبران  مراسم 
رسول  عبدالرب  ربانی،  برهان الدین 
مارشال  محقق،  محمد  سیاف، 
به  مسعود  ولی  احمد  و  فهیم  قسیم 
پرداختند. عبدالرب رسول  سخنرانی 
جنگ  گفت:  مراسم  این  در  سیاف 
حضور  از  قبل  هم  افغانستان  علیه 
از  بعد  هم  و  فعال  هم  و  خارجی ها 
این  یافت.  خواهد  ادامه  خارجی ها 
کردن  تکه  تکه  هدف  به  جنگ 
خارجی  دشمنان  سوی  از  افغانستان 
یافته  ادامه  و دشمنان بی خرد داخلی 

است.
محمد محقق نیز در این مراسم گفت 
می جنگند  خارجی ها  علیه  که  آنانی 
تجهیز  خارجی ها  پول  با  خود 
مارشال  مراسم  این  در  شده اند. 

سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل 
رهبران  پاکستان  که  است  گفته 
به  که  نمی دهد  اجازه  را  طالبان 
افغانستان بیایند و در گفتگوی صلح 

اشتراک کنند.
تیلفون  طریق  از  که  کراکر  راین 

ریاست های  ملی،  شورای  کابینه، 
امنیه،  قوماندان های  والی ها،  مستقل، 
را  خارجی  نمایندگان  و  ولسوال ها 
آنان  وابستگان  یا  و  افراد جهادی  از 
می گویند  آگاهان  می دهند.  تشکیل 
که رهبران جهاد خود از ارزش های 
جهاد فاصله گرفته اند و با آرمان های 
رهبرانی  بیشتر  شده اند.  بیگانه  شهدا 
خانه های  در  جهاد  دهه های  در  که 
می بردند  به سر  بوریا  از  ساخته شده 
متفاوت  و  شاهانه  زندگی  با  اکنون 
از مردم خود زندگی می کنند. مردم 
رنگین  سفره ی  هیچ  سر  بر  مظلوم 
عمال  و  ندارند  حضور  رهبران   این 
شکل  مردم  از  جدا  کامال  طبقه ی 

گرفته است. 
رهبران جهاد در هیچ عیدی به خانه 
نمی دانند  حتا  و  نمی زنند  سر  شهدا 
شهید  سربازان شان  از  تعداد  چه  که 
در  آنان  بازماندگان  وضعیت  و 
خود  رفتارها  این  است.  حال  چه 

جنگ دست بکشند.«
فراهم آوری  که  گفت  او  همزمان 
همان  به  طالبان  با  گفتگو  زمینه ی 
به  است،  افغانستان  نفع  به  پیمانه که 
پاکستان  به مفاد و خیر  پیمانه  همان 

نیز خواهد بود.

و  ارزش ها  از  فاصله گرفتن  نوعی 
و جهاد  مقاومت  روح  با  بیگانه شدن 

می باشد. 
جهاد  رهبران  که  می گویند  آگاهان 
شهدا  آرمان های  واکاوی  به جای 
امتیازطلبی  به  بیشتر  هفته ی شهید  در 
براساس  می پردازند.  خود  برای 
اساسی،  قانون  لویه جرگه  تصویب 
در  شهید  روز  به عنوان  سنبله   19
از  و  شده  درج  افغانستان  تقویم 
قهرمان   عنوان  به  مسعود  شاه  احمد 
احمدشاه  است.  گردیده  یاد  ملی 
مسعود از فرماندهان برجسته ی جهاد 
برجسته ای  نقش  که  بود  مقاومت  و 
طالبان  و  شوروی ها  علیه  مبارزه  در 

ایفا کرد. 
حمله ی  یک  در  سرانجام  مسعود 
منطقه ی  در  قبل  سال   10 تروریستی 
رسید.  قتل  به  تخار  بهاالدین  خواجه 
از احمدشاه مسعود 5 فرزند به جای 

مانده است. 

ادامه از صفحه 1

دو ماه بعد، کار 
استخراج معدن 

آهن آغاز می شود
وزارت معادن اعالم کرده که کارهای 
آهن  بزرگ  معدن  استخراج  مقدماتی 
دیگر  ماه  دو  تا  بامیان  در  حاجیگک، 

آغاز خواهد شد.
استخراج  امتیاز  واگذاری  وزارت  این 
سال  یک  حدود  را  حاجیگک  معدن 
مزایده  به  بین المللی  سطح  در  پیش 
برای  خارجی  شرکت   ۲1 و  گذاشت 

دریافت این امتیاز متقاضی شدند.
اداره  رییس  جمرانی،  عبدالجلیل 
سیاست گذاری و توسعه وزارت معادن 
این  میان  از  که  گفته  خبرنگاران  به 
دانسته  »پیشتاز«  شرکت ها شش شرکت 

شده اند.
آقای جمرانی افزود که کار مزایده این 
پایان خواهد  به  ماه دیگر  تا یک  معدن 
به  رسما  آن  استخراج  امتیاز  و  رسید 
این شش شرکت واگذار شده  از  یکی 
آغاز  هم  آهن  استخراج  آن  دنبال  به  و 

خواهد شد.

»شش  گفت:  معادن  وزارت  مقام  این 
ارایه  را  خود  نهایی  پیشنهاد  شرکت 
هندی،  شرکت  دو  شامل  که  کرده اند، 
شرکت  یک  امریکایی  شرکت  یک 
می شود.  ایرانی  شرکت  دو  و  کانادایی 
دیروز  ما  را  پیشنهادی  بسته های  این 

بازکرده ایم و مطالعه می کنیم.«
آقای جمرانی افزود: »در ظرف یک یا 
یک و نیم ماه آینده نظرات خود را در 
این مورد به کابینه ارایه می کنیم. انشا اهلل 
پایان  به  را  این روند  اکتوبر  ماه  تا آخر 
می رسانیم و با هر شرکتی که برنده شد، 

مذاکرات را شروع خواهیم کرد.«
کوه  سلسله  در  حاجیگک  آهن  معدن 
دارد.  موقعیت  بامیان  والیت  در  »بابا« 
کیلومتر   1۶ حاجیگک  معدن  محل 
براساس  دارد.  عمق  متر   550 و  طول 
تخمین های اولیه، استخراج تمامی آهن 
موجود در این معدن، به 1۸0 سال زمان 

نیاز دارد.
معدن  این  موجود،  آمارهای  براساس 
در  را  آهن  تن  دومیلیارد  به  نزدیک 
دولتی  مقام های  است.  داده  جا  خود 
معدن،  این  استخراج  با  می گویند، 
به  دالر  میلیون  سه صد  ساالنه  افغانستان 
دست خواهد آورد و برای بیش از سی 
خواهد  فراهم  کار  زمینه  نیز  نفر  هزار 

شد.

از هفته شهید تجلیل شد 
رهبران جهاد امتیاز بیشتر می خواهند 

پاکستان رهبران طالبان را نمی گذراد 
ACKUدر گفتگوی صلح شرکت کنند
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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 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را 
با خود داریم که از معلولیت که پدیده شوم جنگ 
است، برای ما قصه می کند. او که خود معلول است 
و از این ناحیه رنج می برد، اما به زندگی اش مجبور 
بازگو  چنین  را  حادثه  وقوع  او  دهد،  ادامه  است 
می کند: »زندگی زیباست، اما زندگی کردن زیباتر 
به  را  من  که  گردیده  سبب  موضوع  همین  است. 
زندگی بیشتر امیدوار بسازد وگرنه انسان های سالم 
متعدد هستند، چه  این مملکت دچار مشکالت  در 
با صدها جنجال  و  معلول است  انسانی که  به  رسد 
دست و پنجه نرم می نماید. من در زمانی که به دنیا 
آمدم این کشور به سوی بدبختی و بیچارگی روان 
با همکاری  میان دولت کمونیستی  بود زیرا جنگ 
به  مجاهدین  نیروهای  مقابل  در  روسی  نیروهای 
فیر  میان  در  هم  من  داشت،  جریان  تمام  شدت 
گلوله ها و اصابت راکت ها بزرگ شدم، این روند 
این  غیور  مردم  مقاومت  باالخره  با  تا  داشت  ادامه 
کشور نیروی ابرقدرت روسی شکست را پذیرفت 
و دست از جنگ برداشت. پس از چندی مجاهدین 
قدرت را به دست گرفتند. همه خوش بودند و فکر 

از  تن   54 پیوستن  از  سرپل  والیت  محلی  مقامات 
این والیت خبرداده  به روند صلح در  مخالفان دولت 
اثر هماهنگی و تالش فراوان  افراد در  این  می گویند، 
نیروهای امنیت ملی و پولیس این والیت به این روند 

پیوسته اند.
می گوید:  سرپل  والیت  امنیه  فرمانده  شیرزاد  اسداهلل 
مانند  مختلف  سالح  میل   24 شدگان  تسلیم  نزد  »از 

دالر  میلیون  یک  ارزشی  به  عام المنفعه  پروژه ی  یازده 
امریکایی در جوزجان به بهره برداری سپرده شد. به گفته 
این  یونپس،  دفتر  عمومی  مسوول  حکمی  اهلل  نور  انجنیر 
حفر  سرک،  جغل اندازی  پل،  ساختمان  شامل  پروژه ها 
چاه نیمه عمیق در نه قریه مربوط شهر شبرغان و سه پروژه 

نانوایی می باشد .
و  نانوایی  شامل  که  زنانه  پروژه  دو  کرد  اضافه  موصوف 
گبیون بافی می باشد، در آن حدود 100 زن از سه قریه شهر 
شبرغان و ولسوالی مردیان مزد خود را در برابرکار انجام 

یافته در یافت می کنند.
موصوف راه اندازی این پروژه ها را برای زنان موثر خوانده 
افزود زنانی که شامل این برنامه می شوند ازیک سو صاحب 
شان  معیشت  تامین  برای  دیگر  جانب  از  و  می شوند  کار 

یک مقدار پول نیزبدست می آورند .

با  می گویند  سرپل  والیت  معارف  ریاست  مسووالن 
مرفوع  شاگرد  هزار  سه  مشکالت  مکاتب  این  اعمار 
این  اعمار  برای  مسووالن  این  گفته  به  شد.  خواهد 
مصرف  به  افغانی  میلیون   30 حدود  مکتب  پنج باب 

خواهد رسید.
اسماعیل مشفق سخنگوی ریاست  اظهارات سید  بنابر 
بودجه  از  مکتب  پنج باب  این  سرپل  والیت  معارف 
انکشافی ارتقای کیفیت معارف، دفتر یونسف، سازمان 
ملل متحد، صندوق وجهی مبارزه علیه مواد مخدر و 
اعمار  ماه آینده  برنامه همبستگی ملی در ظرف شش 

می گردد.

8صبح، تخار:
همکاری  به  تخار  والیت  صنایع  و  تجارت  اتاق 
به  اقدام  والیت،  این  در  آغاخان  انکشافی  بنیاد  مالی 
است.  کرده  زراعتی  تولیدات  نمایشگاه  برگزاری 
حاجی محراب الدین مدیرعامل اتاق تجارت و صنایع 
نمایشگاه  این  تدویر  از  به 8صبح گفت: »هدف  تخار 
تولیدات زراعتی  میوه جات، عسل،  بازار  ارتقا و رشد 
فرصت های  و  روابط  فراهم سازی  و  صنایع دستی  و 
محلی  تولیدکنندگان  و  تجار  برای  تجارتی  گوناگون 
تولیدات  نمایشگاه  این  »در  کرد:  اواضافه  می باشد.« 

همایش  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
از کارکردها  معرفی و آگاهی  منظور  به  را  یک روزه ای 
مسووالن  اشتراک  با  مرکز  این  دست آوردهای  و 
امنیه  قوماندانان  و  ولسواالن  از  شماری  و  دولتی  ادارات 

ولسوالی های تخار برگزار کرد.
این  افتتاحیه ی  مراسم  در  که  تخار  والی  تقوا  عبدالجبار 
خود  دربیانیه ی  بود،  یافته  حضور  آگاهی دهی  همایش 
را  مواد مخدر  علیه  مبارزه  و قضایی   باآن که مرکزعدلی 
یک تشکیل بجا خواند اما تاکید کرد که برای مبارزه علیه 

مواد مخدر باید جدیت بیشتری بکار گرفته شود.
والی تخار مواد مخدر، تروریزم و فساد اداری را از جمله 
افغانستان  و  مردم جهان  دامنگیر  که  دانست  مصیبت هایی 
گردیده است. وی خاطر نشان ساخت که برای مبارزه علیه 
باید  ابتدا  افغان ها شده است  بدنامی  مواد مخدر که سبب 
جلوی ورود مواد کیمیاوی که برای تولید مواد مخدر از 

خارج کشور به افغانستان وارد می گردد، گرفته شود.
در همین حال، غالم فاروق شیرزاد رییس محاکم استیناف 
والیت تخار مواد مخدر را پدیده ی خطرناک بیان داشت 

54 مخالف مسلح دولت در والیت سرپل به 
روند صلح پیوستند







یازده پروژه عام المنفعه در والیت جوزجان 
به بهره برداری سپرده شد

تهداب گذاری پنج باب مکتب در والیت سرپل

برگزاری نمایشگاه تولیدات زراعتی و صنعتی 
در تخار

برگزاری کارگاه آموزشی مرکزعدلی و قضایی 
مبارزه با مواد مخدر در تخار

خطری  و  یافته  پایان  دیگر  جنگ  که  می کردند 
اوضاع  مدتی  از  بعد  اما  شد،  نخواهد  مردم  متوجه 
مجاهدین  مسلح  گروه های  گردید؛  متشنج  دوباره 
افتادند و  به جان هم  مقام  به خاطر کسب قدرت و 
جنگ بدتر از زمان کمونیستی آغاز شد، هر منطقه 
هر کوچه  درسر  و  می شد  اداره  تنظیم  توسط یک 

کالشینکوف، تفنگچه، ماشیندار و کره بین نیز بدست 
آمده است.«

به گفته موصوف عبدالظاهر برادر مال نادر والی نام نهاد 
طالبان در سرپل نیز شامل  تسلیم  شدگان می باشد. 

گفتنی ست تا حال 521 تن از مخالفان در این والیت 
با  و  پیوسته  روند صلح   به  و  کشیده  دست  از جنگ 

پیوستن این 54 تن شمار آن به 575 تن می رسد. 

زیبا که به صفت خانم نان پز در نانوایی زنانه قریه کهلک 
کار  که  هستیم  خوش  »ما  گفت:  است،  کار  مصروف 

می کنیم و از در بدری نجات می یابیم.«
او  با  خانم ها  از  تن   15 زنانه  نانوایی  در  افزود  خانم  این 
مصروف کاراند و در بدل کار انجام یافته مزد نیز در یافت 

می کنند.
کاالشویی  طریق  از  قبال  و  دارم  اوالد   8« کرد:  اوعالوه 
قالین بافی زندگی خود را پیش  برای مردم، پخته تکانی و 

می بردم.«
این  تطبیق  باید  خیریه  موسسات  و  دولت  نامبرده  قول  به 

پروژه ها را افزایش دهند.
گفتنی ست که هزینه این پروژه ها حدود یک میلیون دالر 
این  از مزایای  از سوی دفتر یونپس پرداخت گردیده که 

پروژه ها حدود 10 هزار خانواده بهره مند می شوند .

شهر  مرکز  باشندگان  از  یک تن  عبدالعزیز  حاجی 
مکاتب  این  تهداب گزاری  محفل  در  که  سرپل 
صحبت می کرد ضمن قدردانی از توجهات دولت در 
زیاد  مشکالت  به  ما  »کودکان  گفت:  معارف  عرصه 
مواجه اند که در آفتاب سوزان در داخل خیمه ها درس 
می خوانند. امیدواریم که با اعمار این مکاتب مشکالت 

فرزندان ما مرفوع گردد.«
این درحالی ست که دو هفته قبل نیز مسوولین ریاست 
چهارباب  تهداب گزاری  از  سرپل  والیت  معارف 
و  قلعه  سوزمه  سانچارک،  ولسوالی های  در  مکتب 

گوسفندی این والیت خبر داده بودند.

والیات  صنعت کاران  و  کشاورزان  صنعتی  و  زراعتی 
تخار، کندز، بغالن، بلخ و بدخشان به نمایش گذاشته 

شده است.«
تخار  والیت  اداری  و  مالی  رییس  کمال  الدین  قطب 
که در مراسم گشایش این نمایشگاه اشتراک ورزیده 
بود برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای رشد اقتصادی 
کشاورزان وصنعت کاران محلی مفید و ارزنده خواند. 
یافته،  گشایش  روزپنج شنبه17سنبله  که  نمایشگاه  این 
به مدت سه روز به روی بازدیدکنندگان وعالقمندان 

باز می باشد.

که جهان را به مخاطره انداخته است.
مشکالت  از  یکی  بی کاری  و  »فقر  گفت:  همچنین  وی 
افزایش  را  به مواد مخدر  معتادان  میزان  دیگری است که 
داده است و مبارزه علیه این پدیده ای که بسیاری از جوانان 
ایمانی  وظیفه ی  می کشاند  نابودی  سوی   به  را  کشور 
وجدانی هر فرد افغان است وهمه ی افغان ها باید برای محو 

و نابودی مواد مخدر تالش نمایند.«
احمد خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
علیه مواد مخدر در این همایش آگاهی دهی از کارکردهای 
این مرکز، در مورد دست آوردهای مرکزعدلی و قضایی 
مبارزه با مواد مخدر در جریان چهار ماه اول سال جاری 
مرتبط  قضیه  چهارده  تاکنون  جاری  سال  اول  »از  گفت: 
ثبت  تخار  والیت  در     مخدر  مواد  ترافیک  و  قاچاق  با 
گردیده است که نسبت به دیگر والیات والیت تخار در 

پایین ترین سطح قرار دارد.«
این همایش یک روزه با ارایه طرح ها و پیشنهادات شماری 
از ولسواالن و قومندانان امینه ولسوالی های تخار به مسوالن 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر پایان یافت.

مسلح  افراد  که  بود  آماده شده  سنگرهایی  و سرک 
درآن درحالت آماده باش برای نبرد بودند. این جنگ 
سرانجام  نمودیم.  سپری  زیاد  مشکالت  با  هم  را 
مقابل  در  دیگر  جنایت پیشه  و  دهشت افگن  گروهی 
گروه های مسلح مجاهدین به نام طالبان ظهور نمود و 
این بار جنگ خونین تر میان این دو جناح آغاز شد، 

که هر دو داد از اسالم و عدالت می زدند و خود را 
گردید  باعث  موضوع  این  می دانستند،  مردم  حامی 
جنگ ها  همه  با  مجاهدین  درگیر  گروه های  که 
دوباره با هم یک جبهه متحد را علیه طالبان بسازند 
و از حریم جهاد خود دفاع نمایند؛ زیرا خود را در 
آنها  که  می کردند  فکر  و  می دیدند  خطر  معرض 
جنوب شرقی  مناطق  از  یکی  در  ما  می شوند.  نابود 
شهر کابل سکونت داشتیم، در یکی از روزهای سال 
1379، من در منطقه خود با ماین کنار جاده برخورد 
بود، در آن حادثه من  نمی دانم کار کی  نمودم که 
معلول شدم و این یک ضربه شدید بود که بر روند 
زندگی من وارد نمود، زیرا انسانی که سالم است و 
معلول می شود، برایش زندگی بسیار دردآور است، 
هر قدر که کوشش نماید باز هم از آن رنج می برد. 
من از تمام گروه های درگیر در جنگ می خواهم که 
دست از این جنگ بردارند و نمی خواهم که دیگر 
خون انسان به ناحق ریخته شود و یا هم انسان سالم 
باید  که  است  این  دولت  از  من  توقع  معلول گردد. 
زمان را برای پروسه صلح تعیین نماید و مخالفان تا 
آن معیاد به این پروسه به پیوندند، وگرنه این جنگ و 
صلح با آنها ادامه خواهد داشت و نتیجه هم نخواهد 

داد.«


حاال معیوب هستم!
گروهی دهشت افگن و جنایت پیشه دیگر در مقابل گروه های مسلح 

مجاهدین به نام طالبان ظهور نمود و این بار جنگ خونین تر میان این دو جناح 
آغاز شد، که هر دو داد از اسالم و عدالت می زدند و خود را حامی مردم 

می دانستند، این موضوع باعث گردید که گروه های درگیر مجاهدین با همه 
جنگ ها دوباره با هم یک جبهه متحد را علیه طالبان بسازند و از حریم جهاد 

خود دفاع نمایند؛ زیرا خود را در معرض خطر می دیدند و فکر می کردند 
که آنها نابود می شوند. ما در یکی از مناطق جنوب شرقی شهر کابل سکونت 
داشتیم، در یکی از روزهای سال 1379، من در منطقه خود با ماین کنار 

جاده برخورد نمودم که نمی دانم کار کی بود.

ACKU
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مبارزه  عرصه ی  در  مسوول  مقامات  گذشته  هفته ی 
افغانستان،  پاکستان،  کشور  چهار  مخدر  مواد  با 
با  تا  آمدند  هم  گرد  کابل  در  روسیه  و  تاجیکستان 
برگزاری کنفرانسی، راه های موثر مبارزه برضد مواد 
عنوان  به  آنچه  کنند.  را جستجو  افغانستان  در  مخدر 
کنفرانس  این  نتایج  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
سوی  از  اعالم شده  تصمیم  می شود،  محسوب 
مسووالن مبارزه با مواد مخدر این کشورها است که 
از تاسیس یک مرکز استراتژیک  پایان کنفرانس  در 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خبر داده اند.
همچنین گفته شده است که در این نشست، در رابطه 
به موضوعاتی مانند توسعه همکاری های منطقه ای در 
مبارزه با مواد مخدر، معالجه ی افراد معتاد و آموزش 
نیروهای پولیس این کشورها نیز بحث صورت گرفته 
در  کشور  چهار  همکاری  طالب  شرکت کنندگان  و 

این عرصه ها شده اند.
با مهم  با مواد مخدر  مبارزه  ضرار احمد مقبل، وزیر 
چهار  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسوولین  توافق  خواندن 
به  نزدیک  را  افغانستان  معتادان  آمار  منطقه،  کشور 
یک میلیون تن اعالم کرده و گفته است که وزارت 
تحت رهبری او فقط یک درصد از این تعداد معتادان 

را می تواند تحت معالجه قرار دهد.
بحث مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز مانند سایر 
بحث های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور 
به یک معما تبدیل شده است. علی رغم شعاردهی از 
افغانستان،  به  کمک کننده  کشورهای  دولت،  سوی 
مخدر  مواد  و  جرایم  با  مبارزه  دفتر  و  ناتو  سازمان 
جدی  اراده  بکارگیری  بر  مبنی  متحد  ملل  سازمان 
افغانستان،  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  مقابله  برای 
تغییر  مخدر،  مواد  تولید  سطح  در  که  می شود  دیده 
قابل مالحظه ای رخ نداده و افغانستان همچنان در صدر 
جدول کشورهای تولیدکننده ی مواد مخدر قرار دارد.

این نشان می دهد که استراتژی کارآمدی در عرصه ی 
نشده  گرفته  بکار  افغانستان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
عرصه ی  در  داخلی  موجود  نهادهای  اگرچه  است. 
مبارزه با مواد مخدر، هرازگاهی تحرکات پراکنده ای 
به  با مواد مخدر صورت داده و  را در راستای مقابله 
کشت  تحت  زمین های  بردن  بین  از  چون  کارهایی 
مبادرت  قاچاقچیان  تعقیب  و  بازداشت  یا  و  کوکنار 
سیاست خاص  شفاف  به صورت  چون  اما  کرده اند، 
این خصوص اعالم  مبارزه در  بر زمان و شیوه  مبتنی 
زمانی  چوکات  یک  افغانستان  دولت  و  است  نشده 
است،  نکرده  اعالم  کوکنار  محو  برای  مشخص 
نمی توان گفت که استراتژی مشخص و کارآمدی در 

این زمینه وجود دارد.
عدم توجه جدی به مبارزه با مواد مخدر باعث گردیده 

با وجودی که هشت عضو جدید مجلس با زور توپ و تفنگ 
موفقیت  یک  نباید  را  این  شدند،  برده  نمایندگان  مجلس  به 
برای کرزی و حکومتش به حساب آورد. این بازی غیرقانونی 
از همان آغاز یک بازی مضحک بود؛ بازی ای که نمی توانست 
هیچ برنده ای داشته باشد، حتا اگر 249 نفر نماینده ی حاضر در 
از  جدیدی  افراد  جای شان  به  و  می شدند  عوض  هم  مجلس 
زور  با  و  انتصاب  ارگ   فشار  با  و  انتخابات  کمیسیون  سوی 

تفنگ به مجلس برده می شدند.
برابر  در  قانونی«  از  »حمایت  پارلمانی  گروه  مقاومت  هرچند 
اقدامات حکومت و تصمیم کمیسیون انتخابات ستودنی است 
و می تواند به عنوان یک تجربه ی تاریخی مهم در راستای تامین 
این حال  با  پنداشته شود،  افغانستان  در  استقرار دموکراسی  و 
هیچ مدرک روشنی وجود ندارد تا بر مبنای آن بتوان ادعا کرد 
که داعیه تمامی اعضای این گروه، داعیه قانون گرایی و دفاع 
از دموکراسی بوده باشد. انگیزه های قومی- تباری، اختالفات 
سیاسی با کرزی و حتا الهام گرفتن از صحبت ها و تالش های  
برخی از حلقات خارجی همه و همه در این حرکت مضمر و 
از  است  مرکب  قانون  از  ایتالف  حمایت  واقع  در  دخیل اند. 
مجموعه ی افرادی که انگیزه ها و برنامه مختلف سیاسی دارند، 
اما فرصت به وجودآمده این زمینه را به آنها فراهم کرده است 
تا در یک پالتفورم و مشترکا با هم کنار هم نشسته و به ظاهر 
این  از  تا  متحد شوند.  زمینه  این  در  اقداماتش  و  علیه کرزی 
طریق با بدست گرفتن لوای دفاع از قانون، انتقام چندین ساله ی 

خود را از وی بگیرند. 
این  از  برخی  بودن  به صادق  از سوی دیگر، چگونه می توان 
افراد به داعیه قانون خواهی و قانون گرایی باور داشت در حالی 
مواردی  در  فعالیت های شان  کارنامه ی  و  سیاسی  سابقه ی  که 
ماالمال از قانون شکنی، قانون گریزی و تخلف است. یا چگونه 
داعیه  دیروز  تا  که  کسانی  یا  کسی   که  کرد  باور  می توان 
 ... و  ازبک گرایی  و  هزاره گرایی  تاجیک گرایی،  پشتونوالی، 
شده  بدل  قانون گرا  دموکرات  یک  به  یک شبه  است،  داشته 
باشد که دغدغه ی اصلی اش نجات دموکراسی و قانون اساسی 

است! 
این یک امر ناممکن است؛ زیرا انسان ها در یک بستر اجتماعی 
و  می رسند  باورهایی  به  و  می یابند  پرورش  می شوند،  زاده 
این  تا  می کشد  طول  سال ها  رسیدند،  باور  یک  به  که  زمانی 
باور ها  تعدیل شوند. تعدیل باورهایی که انسان در یک بستر 
اجتماعی خاص با آن بزرگ شده و خو گرفته است، یک بار 
اجتماعی  جدید  بسترهای  و  جدید  تجربه های  نیازمند  دیگر 

است تا فرد را متحول کند. 
گفتم که این بازی هیچ برنده ای نداشت، اما بازنده های فراوان 
دارد و تبعات این باخت نیز فراوان و جدی است. مردم، جامعه 

و  ضعیف  دموکراسی  و  مدنی 
همکاران  نیز  و  افغانستان  نوپای 
افغانستان  بین المللی  متحدان  و 
بازندگان این بازی اند. این حرکت 
قلدرمابانه ی  و  دیکتاتورمنشانه 
باعث می شود که یک  حکومت، 
سنت بسیار بد سیاسی در افغانستان 
بعد هر  این  از  و  پایه گذاری شود 
به طرز  از آن،  استفاده  با  حاکمی 
را  انتخابات  نتایج  خود  دلخواه 
که  نیست  شکی  کند.  دستکاری 
فراوان  نواقص  افغانستان  انتخابات 
بود،  هرچه  آن  نتایج  اما  داشت، 
دموکراتیک  روند  یک  نتیجه ای 

بود که باید همه به مثابه شهروندان و نهادهای مسوول و تابع 
قانون به آن احترام بگذارند. 

ورود  از  و جلوگیری  پارلمان  محاصره ساختمان  با  حکومت 
نمایندگان مردم به داخل محوطه شورای ملی، هم صیانت و 
تقدس این حریم را شکست و هم دموکراسی نوپا و ضعیف 
کشور را بی اعتبار ساخت. و نیز هم چنان سنت بسیار نامیمون و 
بد سیاسی را  به جای گذاشت که در آینده می تواند منبع الهام 
و سواستفاده های بسیاری برای حاکمان آینده افغانستان گردد.

مسلحانه ی حکومت  حمایت  سایه  در  که  آنهایی  برای  شاید 
نماینده ی  عنوان  به  و  بگذارند  پای  شورا  حریم  به  توانستند 
آیا  اما  شود.  تلقی  پیروزی  یک  این  کنند،  یاد  سوگند  مردم 

بر  را  انسانی  خسارت  بیشترین  پدیده،  این  تا  است 
کند.  وارد  افغانستان  به خصوص  و  منطقه  کشورهای 
بوده اند  مدعی  روسی  مقام های  این  از  پیش  اگرچه 
بیشترین  افغانستان،  در  تولیدشده  مخدر  مواد  که 
خسارت انسانی را به روسیه وارد می کند، زیرا باعث 
نشان  موجود  آمارهای  اما  می گردد،  روس ها  اعتیاد 
می دهد که بیشترین ضرر ناشی از مواد مخدر به مردم 

افغانستان رسیده است.
در برخی از گزارش های منتشرشده و به نقل از منابع 
شانزده  جهان،  در  معتادان  جمعیت  آمار  بین المللی، 
یک  میان  این  از  است.  گردیده  اعالم  نفر  میلیون 
میلیون و یا بیشتر از این جمعیت را معتادان افغانستان 
تشکیل می دهند. این آمار نشان می دهد که افغانستان 
جمعیت  کل  از  معتاد  میلیون  یک  داشتن  به  توجه  با 
معتاد  میلیون  تناسب 15  به  میلیونی خود،  حدود سی 
پنج میلیارد جمعیت موجود  از  بیش  از مجموع  دیگر 
ناحیه  از  انسانی را  بیشترین خسارت  در سطح جهان، 

تولید مواد مخدر متحمل شده است.
از جمعیت سی میلیونی کشور  تن  میلیون  یک  اعتیاد 
مردم،  بین  اعتیاد  بیشتر  شیوع  خطر  موجودیت  و 
به  خطری  پدیده،  این  که  است  این  نشان دهنده ی 
مراتب گسترده تر از طالبان را در افغانستان ایجاد کرده 
و  پدیده  این  به  نسبت  دولت  وقتی  رو  این  از  است. 
می باشد،  جامعه  متوجه  ناحیه  این  از  که  خطرهایی 
بی توجهی نشان دهد و رهبری دولت تمام توجه خود 
را به عالقمند سازی طالبان به مذاکره اختصاص دهد، 
نوعی عدم مسوولیت پذیری آنهم از نوع خطرناک و 

با تبعات منفی ویران کننده محسوب می گردد.
دولت  که  می کند  ایجاب  وضعیت،  این  به  توجه  با 
فکر  به  باید  دیگری،  کشور  هر  از  بیشتر  افغانستان 
مقابله اساسی با پدیده ی مواد مخدر باشد. از این رو 
مقامات مسوول در عرصه مقابله با مواد مخدر، باید با 
اهمیت انگاری این مساله و تحریک کشورهای منطقه 
مواد  با  مبارزه  و  مقابله  در جهت  مساعی  تشریک  به 
مخدر، کوشش کنند تا سیاست های موثر برای مبارزه 

با مواد مخدر را جستجو و عملی سازند.
اکنون که مقامات مسوول در عرصه ی مبارزه با مواد 
پاکستان،  و  تاجیکستان  روسیه،  کشورهای  مخدر 
برنامه  یک  قالب  در  که  کرده اند  آمادگی  اعالم 
مبارزه  عرصه ی  در  افغانستان  با  منطقه ای  مشترک 
برای  را  خوبی  بستر  کنند،  همکاری  مخدر  مواد  با 
مواد  با  مبارزه  عرصه ی  در  افغانستان  سازی  موفق 
از  نتواند  افغانستان  دولت  اگر  و  فراهم کرده  مخدر، 
این زمینه ی خوب، بهره ی کافی و وافی را ببرد، قابل 

توجیه نخواهد بود.


آنها می دانند که نام های شان در تاریخ افغانستان بعد از این به 
چه عنوانی یاد خواهد شد. اگر فردا دولتمردان و یا دولتزنانی 
را  انتخابات  نتایج  باردیگر  سنت  این  از  سواستفاده  و  الهام  با 
به دوش همین  از مسوولیت آن  دستکاری کنند، یک بخش 
برده  مجلس  به  تانک  و  تفنگ  زور  با  که  است  نفری  چند 
و  مسوول  شهروند  یک  وصداقت  شهامت   اینها  اگر  شدند. 
بهتر  باور دارند، آیا  به دموکراسی  اگر  قانون را دارند و  تابع 
از سوی کمیسیون  به  نام های شان  اعالم  با وجود  بود که حتا 
به خاطر  که  می داشتند  اعالم  و  نمی پذیرفتند  را  آن  انتخابات 
احترام به دموکراسی از  آن می گذرند تا مبادا بنیان گذار این 
سنت بد سیاسی تلقی شوند و نام های شان به نام وکیل الدوله ها 

در تاریخ ثبت گردد.
متاسفانه برخورد حکومت در رابطه به این مساله یک برخورد 
آنانی که تالش  از روی زورگویی است.  و  قلدرمابانه  کامال 
می کنند تا با دستور دادن به نگهبانان و سالح بدستان دم دروازه 
کمیسیون  سوی  از  اصطالح  به  که  آنهایی  ورود  از  مجلس 
از  بیشتر  کنند،  جلوگیری  شدند،  صالحیت  سلب  انتخابات 
که  نمی دانند  آنها  نمی فهمند.  را  دیگری  چیزی  زور  منطق 
دموکراسی میدان پهلوانی و زورآزمایی مسلحانه نیست. اگر 
زور و سالح می توانست باعث استحکام و تداوم قدرت شود، 
امروز حسنی مبارک باید هنوز حاکم مصر می بود و یا بن علی 
نباید به عربستان سعودی پناهنده می شد و یا قذافی ها هم چنان 
بر لیبیا حکمروایی می کردند و ... . دموکراسی منطق گفتگو، 
و  افغانستان  اگر حکومت  است.  قانون گرایی  و  مدارا  تفاهم، 
در راس رییس جمهور کرزی که خود به برکت دموکراسی 
می داشت،  باور  آن  به  است،  رسیده  این جا  به  انتخابات  و 
هیچ گاهی به دنبال این شیوه های خشن نمی رفت و هیچ گاهی 
طریق  از  آن  محاصره  با  را  نمایندگان  مجلس  حریم  حرمت 

تفنگداران و توپ ها نمی شکست. 
بدون شک آنچه که این وضعیت به وجود آورده یک وضعیت 
پیچیده و دشوار است و شکستاندن این بن بست با تداوم منطق 
که  همان طوری  اگر  نیست.  حل شدنی  حکومت  زورگویانه 
به 9 تن  قانون گفته است در صورتی که  از  ایتالف حمایت 
به  ورود  اجازه  سلب صالحیت شده  اصطالح  به  وکالی  از 
نمی کنند،  شورا شرکت  مجالس  در  آنها  نشود،  داده  مجلس 
این عمال به معنای فلج شدن یک رکن عمده و اساسی دولت 
است. آنهم در شرایطی که حکومت آمادگی می گیرد تا در 
کنفرانس های استانبول و بن شرکت کند و هیات افغانستان هم 
باید عمدتا در کنفرانس بن دوم یکدست و یگانه باشد. در این 
صورت با موجودیت چنین وضعیتی در پارلمان، آیا حکومت 
در کنفرانس آتی استانبول و مهمتر از همه کنفرانس آتی بن 
افغانستان  تمام مردم  از  ادعا کند که  تا  توانست  دوم، خواهد 

نمایندگی می کند؟
موجودیت یک پارلمان، ولو یک پارلمان ضعیف و ناتوان با 
شمار قابل مالحظه ای اعضای »بلی گو«ی حکومت، به مراتب 
آن صورت حکومت خواهد  در  زیرا  است.  آن  نبود  از  بهتر 
را  و هر طوری که دلش خواست کارها  به سادگی  توانست 

به  پارلمان  حضور  و  تداوم  سنت  دیگر  سوی  از  دهد.  انجام 
نفع آینده دموکراسی نوپای افغانستان است. همه شاهد بودیم 
که در پارلمان اول، مشکالت و نارسایی و کاستی ها به مراتب 
و  سیاسی  انگیزه های  از  جدا  اما  بود.  فعلی  پارلمان  از  بیشتر 
شخصی که در ذهن برخی از اعضای ایتالف حمایت از قانون 
وجود دارد، هیچ کس نمی تواند مقاومت آنان را در برخورد 
با قانون شکنی حکومت ندیده بگیرد و آن را از نظر بیاندازد. 
تاریخ و یک عنعنه ی  ایجاد یک  به  این سنت می تواند منجر 
ایجاد  باعث  و  آمده  حساب  به  کشور  آیندگان  برای  موثر 

پارلمان هایی به مراتب قوی و باانگیزه تر گردد. 
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معمایحلناشدنی
درافغانستان

دموکراسیمیدان
آقاپهلوانینیست!

 محمد هاشم قیام

 سنجر سهیل

مبارزهباموادمخدر
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 ظفرشاه رویی

روزنامه ی  در  گزارشی  انتشار  با  دفاع  وزارت  مقام های 
بیست و چهار هزار  از  بیش  فرار  واشنگتن پست در مورد 
و دوصد سرباز اردوی ملی طی شش ماه اول سال جاری 
برخی  که  می گویند  داده  نشان  تندی  واکنش  میالدی، 
به خصوص  ملی  نهادهای  تا  تالش اند  در  بیرونی  حلقاتی 

اردوی ملی افغانستان را ضعیف جلوه  دهند. 
گفته  گزارشی  انتشار  با  پست  واشنگتن  روزنامه ی  اخیرا 
است که در طی شش ماه اول سال جاری میالدی، بیست 
سربازان  از  تن  چهار  و  پنجاه  و  دوصد  و  هزار  چهار  و 
و  کرده اند  ترک  را  خود  وظایف  افغانستان  ملی  اردوی 
امسال،  اول  ماه  شش  طی  ملی  اردوی  سربازان  فرار  رقم 

و  زندگی  پرده ی  پشت  از  داغی  خبرهای  روز ها  این 
شاید  می رسد.  گوش  به  سیاست مداران  دنیایی  شخصیت 
بر  خوبی  نسبتا  مطالعات  که  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
استالین  و  هتلر  همچون  سیاست مدارانی  زندگی  روی 
نویمایر صورت  افرادی همچون اریک فرم، آنتون  توسط 
روانشناسان  برای  برجسته  فرصت  دومین  این  گرفت، 
حوزه  این  به  عالقه مندان  دیگر  و  سیاسی  و  اجتماعی 
می باشد تا شخصیت، رفتار و زندگی سیاست مداران خاص 
را مطالعه کنند. البته تمامی این فرصت ها مدیون از دست 
رفتن قدرت و حکومت همان سیاست مدارهاست. قدرت، 
مانند  سیاست مدار  یک  برای  سیاسی  زندگی  و  حکومت 
آن  با  می تواند  که  چیزی  می کند؛  عمل  شخصیتش  نقاب 

واقعیتش را پنهان کند. 
سیاست برای اکثر مردم دنیا پیچیده، مبهم و حتا هراس انگیز 
نزدیک  آن  به  می دهند  ترجیح  بسیاری  است.  منفور  و 
می توانند  تناسب  همان  به  نیز  سیاست مداران  نشوند. 
باشند.  منفوری  ترسناک و  مبهم و حتا  پیچیده،  انسان های 
بسیاری عالم سیاست را عالم فریب کاری، دروغ و بی پدر 
و مادری می دانند که در آن هیچ چیزی قابل اعتماد نیست. 
حداقل برای بسیاری از مردم معمولی که خواهان قدرت و 
شهرت نیستند می تواند این طور باشد. در این دنیا انگیزه های 

قدرت و شهرت برجستگی خاصی پیدا می کند. 
بیماری های روانی سیاست مداران نیز به همان میزان پیچیده، 
مبهم و عجیب خواهد بود. قدرت، پیچیدگی و تخصص، 
اگر  حال  است.  برجسته  سیاست مداران  غالب  ویژگی  سه 
این سه ویژگی در شخصیتی متعادل و اخالقی - که حفظ 
عزت نفس و ثبات شخصیتی ویژگی بارز آن خواهد بود- 
سیاست مدار،  این  که  باشی  امیدوار  می توانی  شود  جمع 
فردی طبیعی خواهد بود که سیاست حرفه ی تخصصی اش 
است. در غیر این صورت ممکن است با یک سیاست مدار 
مانند  روانی  بیمار  سیاست مدار  یک  باشی.  مواجه  بیمار 
آخرین  و  استالین  موسیلینی،  هتلر،  چومبه،  موسی  نرون، 

نمونه هایش میالسویچ، صدام، مبارک و قذافی.
باورپذیرتر  بسیار  مردم  برای  امروزه  بیمار،  سیاست مداران 
شده اند. خصوصا در این زمان که راز های زندگی بسیاری 
به  را  همه  که  اسراری  است؛  شدن  فاش  حال  در  آنان  از 
تنها  است  مردم ممکن  از  بسیاری  البته  وا می دارد.  تعجب 
ویژگی  را  این ها  همه  شاید  دیگر  بسیاری  و  کنند  تعجب 
سیاست مدار  و  صاحب منصب  یک  زندگی  معمولی 

نسبت به شش ماه سال 
گذشته ی میالدی، سی 
افزایش  درصد  پنج  و 
همچنین  است.  داشته 
واشنگتن  گزارش  در 
که  است  آمده  پست 
و  غیرحاضران  تعداد 
اردوی  منفک شدگان 
ملی در ماه دسامبر سال 
افراد  از  بیشتر   ،2009
ماه  این  در  جذب شده 

می باشد.
مقام های  حال،  این  با 
ناشی  گزارش ها،  این  انتشار  که  می افزایند  دفاع  وزارت 
کشورها  از  برخی  داخلی  سیاست های  و  گرایش ها  از 
این  گفته ی  به  که  است  منطقه ای  حلقات  از  شماری  و 
نهادهای  تا  این کشورها و حلقات تالش می کنند  مقام ها، 
ظاهر عظیمی،  دهند. جنرال  ناتوان جلوه  را  افغانستان  ملی 
سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری در این مورد 
گفت: »ما احساس می کنیم که رقابت های داخلی و بعضی 
گرایش هایی که از لحاظ سیاست های داخلی شان ناشی از 
همان رقابت های داخلی وجود دارد، یک تعداد از کشورها 
داخلی  دشمنان  و  منطقه  کشورهای  حلقات  از  بعضی  و 

گفت:  خواهند  خود  با  مردم  از  بسیاری  بدانند.  پرقدرت 
سیاست مداران، انسان های خاص و برتر جامعه اند و طبیعی 
خواهد بود اگر زندگی خاص داشته باشند؛ درهمه چیز، در 
خانه، تفریح، همسر، امکانات، خلقیات و هر چیز دیگری 
که  زمانی  اما  باشد.  داشته  ربط  انسان  یک  زندگی  به  که 
می رسد  پایان  به  بیمار  سیاست مداران  قدرت  و  حکومت 
است  زمان  آن  یافت.  خواهد  خاتمه  نیز  آنان  پنهان کاری 
که تو می فهمی آنچه از آنان می دانستی تمام حقیقت نبوده 
خالصه  متفاوت  و  اشرافی  خاص  زندگی  یک  در  تنها  و 
نمی شد. با پایان قدرت و حکومت سیاست مداران، پرسونا 
و نقابی که آنان بر زندگی و شخصیت خود نهاده بودند نیز 
بیمار  با یک  متوجه خواهی شد که  تو  و  برداشته می شود 

روانی مواجه بوده ای. 
آسیب شناسی شخصیتی سیاست مداران چیزی است که در 
این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد. این که سیاست مداران 
بیمار چگونه انسان هایی هستند، چه مشخصه هایی دارند و 

چگونه رفتار می کنند؟ 
این  مورد  در  که  سواالتی  از  را  موضوع  باشد  بهتر  شاید 
کنیم.  شروع  می شود  ایجاد  مردم  ذهن  در  سیاست مداران 
یکی  که  حاکمانی اند  مواجهیم  آن  با  روز ها  این  ما  آنچه 
می شوند؛  مواجه  مشابهی  دردسر های  با  دیگری  از  پس 

را  ملی  نهادهای  که  می کنند  کوشش  بسیار  ما  خارجی  و 
دارند  که  مشخصی  اهداف  به خاطر  بدهند.  جلوه  کم توان 
بسازند.  متزلزل  نهادهای ملی شان  به  نسبت  را  اعتماد مردم 
بسیار  ظرفیت  با  ملی  اردوی  نیست،  طور  این  حالی که  در 
زیادی  بسیار  توانایی  و  می رود  پیش  به  روز  هر  باالیی 

به دست می آورد.«
سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد که در گزارش واشنگتن 
پست تمام سربازان اردوی ملی که به رخصتی رفته، کشته 
و یا زخمی شده و آن عده سربازانی که مدت قرارداد شان 
به  میالدی  جاری  سال  اول  ماه  شش  در  است،  شده  ختم 
ظاهر  جنرال  است.  شده  برده  نام  آنان  از  فراری ها  عنوان 
و  کرد  رد  شدت  به  را  پست  واشنگتن  گزارش  عظیمی 
پنجاه  و  دوصد  و  هزار  چهار  و  بیست  مجموع  از  گفت 
یاد شده  است،  فراری  عنوان  به  آنان  از  نفری که  و چهار 
نزدیک به شش هزار و دو تن شان پس از ختم مرخصی ها 
در  رقم  این  و  برگشته اند  دوباره  زخم های شان  مداوای  و 
با  آقای عظیمی  است.  نشده  واشنگتن پست ذکر  گزارش 
توهین آمیز خواندن واژه »فرار«، می گوید: »فراری به کسی 
گفته می شود که از میدان جنگ با سالح خود می گریزد، 
یا به دشمن تسلیم می شود و یا هم فرار کرده جنگ را رها 
کسی  غیرحاضر  می گوییم.  فراری  این  برای  ما  می کند. 
همچنین  او  می کند.«  ترک  خودسرانه  را  قطعه  که  است 
می شود،  خارج  اعاشه  حواله  از  که  دلیلی  هر  »به  افزود: 
به همین  محاسبه می گیرند.  به  را  آنان  ما  دوستان خارجی 
این  که  نوشته  نفر   24254 پست(  )واشنگتن  این ها  دلیل 

که  دردسر هایی 
عجیبی  سرعت  با 
سیاسی  حیات  تنها  نه  و  می شود  خطر  و  بحران  به  تبدیل 
عجیب تر  آنچه  می کند.  تهدید  را  آنها  طبیعی  حیات  که 
بحران  با  این حاکمان  تقریبا مشابه  پاسخ  و  رفتار  می نماید 
بیشتر  خطاهای  دچار  رویه  یک  با  همه  است.  پیش آمده 
نهایتا  و  می کنند  سخت تر  خود  برای  را  شرایط  می شوند، 
نهایت  در  و  می دهند.  تن  اسارت  یا  و  فرار  به  همگی 
محاکمه، تبعید و یا اعدام می شوند؛ دقیقا مانند آنچه بر سر 
صدام آمد. همه این جریانات، این سوال را در ذهن ها ایجاد 
مبارک  نمی گیرند؟  عبرت  یکدیگر  از  چرا  آنها  می کند: 
چرا در زمان تعیین شده حاضر به مذاکره نشد. قذافی چرا 
تا آخرین لحظه مقاومت می کند؟ آن حرف ها چه بود که 
در  نمی دانست  واقعا  آیا  می گفت؟  خبرنگار  آن  به  قذافی 
کشورش چه می گذرد؟ آیا واقعا باور داشت که انقالبیون 
طرفداران و عاشقانش بوده اند؟ صدام چرا هیچ وقت اظهار 
پشیمانی نکرد؟ اسد چرا با گرفتن امتیازات خاص شخصی 
نمی کند؟  کناره گیری  قدرت  راس  از  حکومتی  حتا  یا  و 
حاکمان بحرین، یمن، اردن و عربستان آیا واقعا آینده ای 
متفاوت تر از آنچه بر سر مبارک و قذافی آمد را برای خود 

تصور می کنند؟
سیل دوم سواالت زمانی در ذهن مردم شکل می گیرد که 
آنان از حکومت ساقط شده اند و پرده ها کنار می رود. تا آن 

افراد شامل اضافه رخصت بوده، شامل کسانی که انفکاک 
شده یعنی قرارداد شان ختم شده، شامل کسانی که مجروح 
شهدا  شامل  و  بوده  رفته  شفاخانه  به  تداوی  و جهت  شده 
شده  بیرون  طرف  این  از  که  چیزی  هر  یعنی  است.  هم 
شامل شده است. در حالی که طی همین مدت 6188 نفر از 
غیرحاضران ما پس برگشتند، از کسانی که قرارداد شان ختم 
از کسانی که زخمی شدند و  قرارداد کردند،  شده تجدید 
دوباره برگشتند، این ها را به محاسبه خود نیاورده است. لذا 
رقم واقعی این تعداد، 18066 نفر است که در شش ماه اول 

سال 2011 ما انفکاک داشته ایم.«
ناتوانی در عملیات های مستقل

آن که  با  می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 
می یابد،  افزایش  روز  به  روز  ملی  اردوی  ظرفیت سربازان 
اما این سربازان تاکنون به دلیل نداشتن حمایت های هوایی 
آقای  ندارند.  را  مستقل  عملیات های  اجرای  توانایی 
کنیم،  نگاه  قضیه  طرف  به  واقع بینانه  »اگر  گفت:  عظیمی 
توانایی  اما  کرده،  پیدا  زیادی  بسیار  ظرفیت های  اردو 
عملیات های مستقل را هنوز بدست نیاورده است. چرا؟ شما 
وقتی می توانید مستقل عملیات کنید که عنصر هوایی را به 
شکل کامل همراه خود داشته باشید. از لحاظ ترانسپورتی، 
از لحاظ حمایه آتش، از لحاظ کشف و دیگر عرصه هایی 
سیلقه ی  سالح  سنگین  آتش  همچنین  و  است،  ضرور  که 
تان جوابگوی نیازهای عملیاتی تان باشد. در این دو عرصه 
اگر مشکل حل نشود، اگر ما عملیاتی هم به شکل مستقل 
هم می کنیم که انجام داده ایم و انجام خواهیم داد، اما این 

کمبودها را ما داریم.«
اول  اظهارات در حالی صورت می گیرد که مرحله ی  این 
به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  انتقال مسوولیت های  روند 
نیروهای داخلی از اواخر ماه سرطان رسما آغاز شد و قرار 
است در آینده ی نزدیک مرحله دوم روند انتقال مسوولیت 
نیز آغاز شود. قرار است روند انتقال مسوولیت های امنیتی 
امنیت  امنیتی داخلی،  نیروهای  یابد و  تا سال 2014 خاتمه 

سراسر کشور را به عهده گیرند.
با این حال، مقام های وزارت دفاع می گویند که قرار است 
مشکالت بخش هوایی سربازان اردوی ملی تا سال 2014 
حل  کامل  صورت  به   2016 سال  تا  و  ضرورت  حد  در 

خواهد شد.

زمان غالب مردم احتماال جزو یکی از سه دسته زیر بوده اند. 
1- دسته ای که آنقدر عدالت و اخالق در حکومت و سیاست 
سیاسیون  بودن  خدمتگذار  و 
برای شان جدی است که متفاوت 
و خاص بودن زندگی و امکانات 
و  نمی تابیدند  بر  را  حاکمان 
و  تبعیض  نوع  هر  مخالف 
و  حاکمان  برای  خاص  امتیاز 
حال  این  با  سیاست مداران اند. 
را  سیاست مدار  آن  است  ممکن 
کالهبردار،  سواستفاده گر،  یک 
نهایتا  و  دروغ گو  مستبد، 
یک  الزاما  نه  بدانند،  دیکتاتور 

شخص بیمار روانی. 
2- دسته ی دوم کسانی اند که از 
حاکمان سیاسی خویش تصوری 
خاص  و  آل  ایده  کاریزماتیک، 
دارند و به همین دلیل متفاوت و 
دیدن  با  و  می دانند  طبیعی  نیز  را  زندگی اش  بودن  خاص 
تعجب  تنها  آنان  متفاوت  رفتارهای  و  امکانات  و  زندگی 

می کنند و حتا سری از روی تایید و تحسین می جنبانند.
3- دسته ی سوم کسانی اند که حتا ممکن است طرفدار و 
پیرو آن رهبر و حاکم بوده و این سبک زندگی را الزمه، 

شایسته و حق رهبر خود می دانند.
اما در هیچ یک از این سه موقعیت معموال تصور یک بیمار 
شکل  کسی  ذهن  در  سیاست مدار  و  حاکم  آن  از  روانی 
بیمارگونه ی  نکات  از  بسیاری  نمی گیرد. حتا حاال هم که 
حیران  و  شگفت زده  تنها  باز  می شود  افشا  آنان  شخصیت 
می شوند و آنها را نشانه ی بیماری نمی دانند. این نکته دالیل 
یک  نمی دانند  مردم  عموم  که  این  جمله  از  دارد  بسیاری 
بیمار روانی دقیقا چگونه انسانی می تواند باشد. تصور عموم 
مردم از بیمار روانی کسی است که در تیمارستان نگهداری 
رفتار های  و  هذیان گویی  به  خیابان ها  در  یا  و  می شود 
دیگران  بر  می تواند  که  کسی  نه  می زند  دست  ناهنجار 
حکومت کند. نکته دیگر این که هیچ کس دوست ندارد 
تصور کند در سیطره قدرت، اختیار، انتخاب و تصمیمات 
یک دیوانه و بیمار روانی زندگی می کند. این نتیجه گیری 
از  انسان  می شود  باعث  و  نمی دهد  به دست  خوبی  حس 
خودش و محیطی که در آن زندگی می کند متنفر شود و 

احساس حقارت کند.
ادامه دارد

برخی ها در تالش اند اردوی ملی را 
ضعیف جلوه دهند

سیاست مداران بیمار
آسیبشناسیروانیسیاستمداران
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یک شرکت دولتی چینی توانست که مناقصه 
استخراج نفت در شمال افغانستان را از رقبای 
استرالیایی، بریتانیایی و پاکستانی خود ببرد. 
از  افغانستان  حکومت  رویترز،  گزارش  به 
دولتی  شرکت  دیگر،  شرکت  چند  میان 
چین«  نفت  ملی  »شرکت  به  موسوم  چینی 
معادن  وزارت  که  است  قرار  و  برگزید  را  
و صنایع کشور در مورد جزییات قرارداد با 
این شرکت وارد مذاکره شود. گفته می شود 
که همانند مناقصه معدن مس عینک، این بار 
به  پیشنهادات جذاب تر نسبت  با  نیز چینی ها 

رقبای خود وارد مناقصه شده بودند.
قرارداد  اولین  خود  نوع  در  قرارداد  این 
از  خام  نفت  تولید  و  استخراج  بین المللی 
شرکت  یک  با  افغانستان  حکومت  سوی 
است.  گذشته  دهه ی  چند  در  خارجی 
ساحات  موجود،  تخمین های  اساس  بر 
کاشغری، بازارخمی و زمرد سی که نزدیک 
به دریای آمو می باشند، دارای هشتاد میلیون 
جهانی  مقیاس  در  که  بوده  خام  نفت  بیرل 
می آید.  حساب  به  انرژی  کوچکی  منبع 
بازار  به  ورود  برای  فرصت  این  از  چین  اما 
می کند؛  استفاده  افغانستان  معادن  وسیع تر 
دالر تخمین زده شده  تریلیون  معادنی که 3 

است.
بررسی های  اداره ی  تخمین  اساس  بر 
 1.6 دارای  افغانستان  امریکا،  زمین شناسی 
و  استخراج نشده  خام  نفت  بیرل  میلیارد 
گفته  همچنین  می باشد.  بازیافت نگردیده 
تریلیون   16 دارای  افغانستان  که  می شود 
حکومت  که  است  طبیعی  گاز  مترمکعب 
افغانستان امیدوار است با استفاده از این منابع 
به وضعیت اقتصادی خود سر و سامان بدهد. 
امنیتی،  بد  وضعیت  که  می رسد  نظر  به  اما 
و  سرک ها  مانند  ضعیف  زیرساخت های 
همچنین  و  ترانسپورتی  مناسب  جاده های 
فساد گسترده در دولت، مانع از استفاده بهینه 

از درآمد های منابع طبیعی افغانستان باشد.
منابع  بازار  به  چین  اشتیاق  دالیل 

افغانستان
چین پس از امریکا بزرگترین مصرف کننده ی 
درصدی   9 رشد  که  است  جهان  در  انرژی 
به  به دسترسی  اقتصادی آن بستگی نزدیک 
گاز  و  نفت  مانند  انرژی  اعتماد  قابل  منابع 
دارد. از این رو چین با درک همین ضرورت 
شدید خود به دنبال بازار های مختلف انرژی 
بوده و از این خاطر حاضر است که حتا در 
مناطق پرخطر و ناامن که معموال شرکت های 
به  باال، کمتر مشتاق  به خاطر ریسک  غربی 
سرمایه گذاری هستند، وارد شده و دست به 
سرمایه گذاری باالی تجارت و منابع طبیعی 

بزند.
به  چین  از  بیشتر  غربی  کشور های  این که  با 

گردآوری  با  که  می گوید  کندز  پولیس 
از  سنگین  و  سبک  سالح های  دور  دومین 
تفنگداران غیرمسوول آمار دزدی ها و  نزد 
یافته  کاهش  والیت  این  در  جرم ها  دیگر 

است.
فرماندهی  روان،  سال  در  دومین بار  برای 
پولیس کندز، شماری از سالح های سبک 
و سنگین گردآوری شده از نزد تفنگ داران 
)برنامه ی  دایاگ  پروسه  به  را  غیرمسوول 
مسلح  گروه های  سالح  خلع  و  انحالل 

غیرمسوول( تسلیم داد.
سالح  حمل  اجازه ی  دادن  که  حالی  در 
سال های  در  »اربکی«  نام  زیر  نیروهایی  به 
»دایاگ«  فرایند  که  بود  شده  باعث  پسین، 
زیر پرسش برده شود، ولی جنرال سمیع اهلل 
هنگام  کندز،  پولیس  فرمانده  قطره، 
از  گردآوری شده  سالح های  تسلیم دهی 
»دایاگ«،  به  غیرمسوول  تفنگ داران  نزد 
و  سالح  جمع آوری  برنامه ی  که  گفت 
شده  باعث  »عدالت خواهی«،  بخش  تطبیق 
 است که آنان شاهد کاهش در رقم دزدی 

و جرم های دیگر باشند.
فرایند  به  تسلیم دهی سالح   دور  دومین  در 
»دایاگ«، فرماندهی پولیس کندز، 44 میل 

سالح سبک و سنگین را تسلیم کرد.
پایه  توپ، سه  میل   6 این سالح ها، شامل   
راکت انداز  قبضه   3 اگ ایز،  پایه   1 هاوان، 
 2 کالشینکوف،  میل   17 »آر.پی.جی«، 
میل مارکول، 1 میل تفنگ پنج تیره، 2 میل 
 3 تفنگ چره ای،  میل   2 تکه،  تفنگ یک 
میل   1 و  »آر.دی.پی«  میل   1 کره بین،  میل 
تفنگ 303بر می باشند و به ذخایر سالح در 

وزارت دفاع، تسلیم داده خواهد شد.
هستند  باور  این  به  نیز،  کندز  شهروندان 
غیرقانونی،  سالح های  گردآوری  که 
امنیتی  نیروهای  به  مردم  می شود که  باعث 
به  همکاری های شان  به  و  شوند  دل گرم تر 

این نیروها، افزایش بدهند.
در  دکان داران  از  تن  یک  عنایت اهلل، 
می گوید:  کندز  والیت  خان آباد  ولسوالی 
زندگی  ما  ماه،  یک  همین  جریان  »در 
داریم که همین گونه  امید  و  داشتیم  خوبی 
بگذرانیم، هیچ رهزنی را ندیدیم، قاتالن به 
والیت های دیگر فرار کردند و ما توانستیم 
ما  باشیم،  شاد  وضعیت،  بهبودی  از  که 
پولیس کمک  فرماندهی  با  می توانیم حاال 

کنیم.«
کندز  پولیس  فرماندهی  دیگر،  سوی  از 
نیز، می گوید که پس از گردآوری سالح، 
کشیدن  بیرون  در  مردم  همکاری  میزان 
دیگر  فعالیت های  و  کنارجاده  ماین های 

امنیتی پولیس، افزایش پیدا کرده است.
امنیت  »ما  می گوید:  قطره  سمیع اهلل  جنرال 
می خواهیم،  مردم  برای  را  آرامش  و 
سودمند  و  ارزش  با  مردم  همکاری های 
است، ما دیروز از ولسوالی های چهاردره و 
ماین را کشف کرده و خنثا  قلعه ی زال دو 
می کرد،  انفجار  اگر  ماین ها  این  ساختیم، 
فاجعه به میان می آمد، یکی از این ماین ها، 
بود،  شده  جابه جا  قلعه ی زال  کلینیک  در 
قربانیان اصلی انفجار ماین ها و فعالیت های 
وقتی  هستند،  ملکی  مردمان  طالبان،  دیگر 

افغانستان در ده سال گذشته کمک کرده اند، 
بزرگ  مناقصه های  از  سهمی  هنوز  تا  اما 
از  تعدادی  نبرده اند.  افغانستان  طبیعی  منابع 
جمهور  رییس  که  می گویند  تحلیلگران 
کرزی باالی روابط استراتژیک خود با چین 
سرمایه گذاری کرده و دسترسی این کشور به 
منابع افغانستان یک تضمین معتبر برای روابط 
نزدیک دو کشور به حساب می آید. پاکستان، 
چین را به عنوان یک متحد چهار فصل برای 

حکومت افغانستان توصیف می کند.
بازار  در  چین  امر،  واقعیت  در  اما 
همتایان  به  نسبت  مزیت  چند  سرمایه گذاری 
تجربه ی  در  چینی ها  اول،  دارد.  خود  غربی 
خود در قاره ی افریقا نشان دادند که به لحاظ 
به  نسبت  را  خود  مطلق  بی طرفی  سیاسی 
دولت های آنجا حفظ می کنند؛ یعنی، مسایل 
سیاسی را وارد مسایل تجارتی خود نمی کنند. 
به  معموال  غربی  دولت های  که  حالی  در 
دالیل حقوق بشری و دموکراسی خواهی، در 
مواقعی دولت های افریقایی را زیر فشار قرار 

داده اند.
برای  اقتصادی  جذاب  مدل  یک  چین  دوم، 
مانند  کمونیستی  حتا  و  افریقایی  کشور های 
آزاد  بازار  طرفداران  معموال  است.  کوبا 
خوش بینی کمتر نسبت به سرمایه داری دولتی 
دارند.  دارد،  قرار  فعال در راس آن  که چین 
سرمایه داری  که  می شود  دیده  اکنون  ولی، 
دولتی در الگوی چینی خود موفق عمل کرده 
است.  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  اکنون  و 
کمونیستی  و  افریقایی  دولت های  رهبران 
موجود مانند کوبا می گویند که می خواهند از 
تجارب چین برای موفقیت در راستی سرمایه 

گذاری اقتصاد دولتی بیاموزند. 
بسیار  است که در شرایط  سوم، چین حاضر 
سخت  سیاسی و زیربنایی در مناطق محروم 
جهان سرمایه گذاری نماید. در حالی که چین 
میلیارد ها دالر را وارد قاره افریقا کرده است، 
به این قاره از نگاه غرب تا چندی پیش تنها 
از دید کمک های خیریه، مبارزه با گرسنگی 
و ایدز نگریسته می شد. چین با ورود به مناطق 
پرخطر به لحاظ سرمایه گذاری و امنیتی نشان 
می دهد که هم کمکی به انکشاف این مناطق 
اقتصادی  بالقوه  ظرفیت های  هم  و  می نماید 
و  دولت ها  رخ  به  را  فوق  مناطق  مصرفی  و 

سرمایه گذاران غربی می کشد.
مصرف  به  راهی  چه  در  پول ها  این 

خواهد رسید؟
بودجه  درصد  صد  حاضر  حال  در  حکومت 
را  خود  عادی  بودجه  درصد   30 و  انکشافی 
می نماید  تامین  خارجی  کمک های  ناحیه  از 
این  قطع  صورت  در  اقتصادی  لحاظ  به  که 
میالدی   2014 سال  از  پس  که  کمک ها 
یک  با  ما  کشور  می رود،  زیاد  آن  احتمال 

را  غیر مسوول  تفنگ داران  هراس  ما  که 
مردم  همکاری  میزان  برداشتیم،  میان  از 
بیشتر  زمینه ای،  هر  در  امنیتی،  نیروهای  با 

شده است.«
پیش از این، برنامه ی گردآوری سالح، برای 
به  را  غیرمسوول که سالح شان  تفنگ داران 
زمین می گذاشتند، کار فراهم می کرد و این 
تفنگ داران  به  تشویقی  گونه ی  به  فرایند، 
اینک  ولی  می شد،  پیشنهاد  غیرمسوول 
جنرال عبدالکریم، مسوول برنامه ی »دایاگ« 
می گوید که بخش کاردهی به تفنگ داران 
در  و  شده  گرفته  برنامه  این  از  غیرمسوول، 
شده  گنجانده  صلح  عالی  شورای  وظایف 

است.
این در حالی است که شورای عالی صلح، 
دولت  به  که  کسانی  و  طالبان  برای  تنها 
می پیوندند، زمینه های کاری را فراهم کرده 
طالبان  بارها،  که  گونه ای  به  هم  آن  است؛ 
وعده های  اجرای  عدم  از  دولت،  به  پیوسته 
شکایت  آنان،  به  کندز  صلح  شورای 

داشته اند.
برخی از این طالبان، ادعا دارند که شماری 
بودند،  پیوسته  دولت  به  که  طالبان  سران  از 
شورا  این  بی توجهی  از  آنها  شده اند.  کشته 
پروسه  به  پیوسته  طالبان  به  نسبت  دولت  و 

صلح، ابراز نارضایتی کرده بودند.
باور  این  به  کندز،  در  برخی ها  این همه،  با 
کاریابی  برنامه ی  مختص سازی  که  هستند 
نگهداری  دور  به  و  طالبان  برای  تنها 
تفنگ داران غیرمسوول از این برنامه، باعث 
خواهد شد تا صف تفنگ داران غیرمسوول 
نیز، به صف طالبان افزوده شود، ولی بخشی 
و  نیستند  باور  این  به  فرماندهان،  این  از 
شکاف میان آنان و طالبان را بزرگ تر از آن 

می دانند که بتوانند با هم کنار بیایند.
آموزگاران  از  تن  یک  عظیم،  محمد 
گلیم  تا  شود  کاری  باید  که  می گوید 
کلی،  گونه ی  به  غیرمسوول  تفنگ داران 

جمع شود.  
یک تن از فرماندهان تفنگ داران غیرمسوول 
در خان آباد، در حالی که نمی خواهد هویتش 
فاش شود، می گوید که آنان، تا آنجایی که 
ولی  می کنند،  همکاری  حکومت  به  شده 
سال های سال با طالبان جنگیده اند و هیچ گاه 

با آنان کنار نمی آیند.
آنان  به  دولت  کم توجهی  فرمانده،  این 
ناامنی ها  آمدن  میان  به  عوامل  از  یکی  را 
می داند و می گوید که تنها نمی شود با زور 
پیش رفت، باالخره کسانی که سالح دارند، 

دندان هم دارند.
این فرمانده می افزاید: »حاال، نیروهای کاری 
وعده  هست،  ما  میان  در  که  خدمتکاری  و 
جذب  محلی  پولیس  در  که  است  شده 
می شوند. ما از این روند استقبال می کنیم و 

امنیت، بهتر از این خواهد شد.«
بهبودی امنیت و کاهش جرایم پس از تطبیق 
والیت  از  بخشی  در  سالح  خلع  برنامه ی 
گفته  که  می شود  طرح  حالی  در  کندز، 
غیرقانونی  سالح  میل  هزاران  هنوز  می شود 
عادی  شهروندان  نزد  و  والیت  این  در 

موجود است.

رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.
تجارت  و  صنایع  نداشتن  دلیل  به  افغانستان 
کرده  تکیه  خود  خام  منابع  به  داخلی،  قوی 
نیازهای  طریق  این  از  که  است  امیدوار  و 
نگرانی  اما  سازد.  مرفوع  را  خود  اقتصادی 
برنامه  حکومت  آیا  است  این  از  اصلی 
انکشافی برای مصرف عواید ملی خود دارد 

و یا خیر؟
آینده  سال  چند  در  افغانستان  معادن  وزارت 
بهره  و  استخراج  برای  زیادی  مناقصه های 
خواهد  اعالم  کشور  معادن  از  برداری 
می آید  نظر  به  این  موازات،  به  ولی  داشت. 
که حکومت کدام برنامه، انکشافی اقتصادی 
این جهت  از  ندارد.  روی دست  اجتماعی  و 
به  منابع  این  از  بخشی  که  نگران اند  تعدادی 
به  دولت  بی برنامگی  و  گسترده  فساد  دلیل 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمکی ننماید.
از  اعظم  بخش  حکومت  حاضر،  حال  در 
امنیتی  و  نظامی  مسایل  صرف  را  خود  منابع 
می نماید. برای کشوری که به لحاظ توسعه ی 
انسانی در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد، 
نمایندگان  است.  فاجعه بار  سیاستی  چنین 
با  مبارزه  خاطر  به  که  می گویند  حکومت 
مصارف  شورشی  گروه های  سایر  و  طالبان 
نظامی دولت افزایش چشم گیری یافته است. 

به خاطر جنگ جاری  این که حکومت  با  اما 
نیازمند توجه به مصارف نظامی خویش است؛ 
اما عدم فکر حساب شده برای انکشاف کشور 
صرف  ما  اقتصادی  منابع  که  می دهد  نشان 
مانند  ساحاتی  شد.  نخواهد  انسانی  توسعه ی 
اولویت های  پایین  فهرست  در  تربیه  و  تعلیم 

دولت افغانستان قرار دارد.
قوای  که  داشت  تمایل  گذشته  در  حکومت 
مسلح خود را تا مرز 4 صد هزار نفر افزایش 
افغانستان  حکومت  حاال  همین  از  ولی  دهد، 
توانایی  بلندمدت  در  که  می نماید  پیش بینی 
احتمال  ندارد.  را  بزرگی  ارتش  چنین  تامین 
داشتن  به  نسبت  واقع بینانه  نگاه  یک  که  این 
اقتصادی  ظرفیت  با  متناسب  مسلح  قوای 
زیاد  بیاید،  وجود  به  حکومت  در  افغانستان 
در  که  نمی آید  نظر  به  حال  این  با  است. 
معطوف  را  خود  توجه  حکومت  حال  عین 
بی برنامگی  دلیل  به  انسانی کشور-  توسعه  به 
و  زیرساخت ها  باالی  سرمایه گذاری  عدم  و 

تربیه نیروی انسانی- نماید.

چین پس از امریکا بزرگترین 
مصرف کننده ی انرژی در جهان 

است که رشد 9 درصدی 
اقتصادی آن بستگی نزدیک به 
دسترسی به منابع قابل اعتماد 
انرژی مانند نفت و گاز دارد. 
از این رو چین با درک همین 
ضرورت شدید خود به دنبال 
بازار های مختلف انرژی بوده 

و از این خاطر حاضر است که 
حتا در مناطق پرخطر و ناامن 

که معموال شرکت های غربی به 
خاطر ریسک باال، کمتر مشتاق 
به سرمایه گذاری هستند، وارد 
شده و دست به سرمایه گذاری 
باالی تجارت و منابع طبیعی 

بزند.

چین نفت شمال افغانستان را 
کاهش در آمار دزدی استخراج می کند

در کندز

محمد عظیم، یک تن از آموزگاران می گوید که باید کاری شود تا 
گلیم تفنگ داران غیرمسوول به گونه ی کلی، جمع شود.  

یک تن از فرماندهان تفنگ داران غیرمسوول در خان آباد، در 
حالی که نمی خواهد هویتش فاش شود، می گوید که آنان، تا 

آنجایی که شده به حکومت همکاری می کنند، ولی سال های سال 
با طالبان جنگیده اند و هیچ گاه با آنان کنار نمی آیند.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

همچنین در فقره )3( ماده 14 کنوانسیون بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی  نیز حق داشتن وکیل مدافع 
به  دولت  مصارف  از  وکیل  تعیین  و  متهم  برای 
همین  به  است.  گردیده  تضمین  بی بضاعت  متهم 
عادالنه،  محاکمه ی  برای  معیارها  از  یکی  دلیل 
دسترسی شهروندان به وکالي مدافع و مساعدین 
عادالنه  و  موثر  سیستم  یک  زیرا  است؛  حقوقی 
قضایی دو هدف اساسی را دنبال می کند. نخست 
مجازات  و  قانون شکنی  با  مقابله  و  عدالت  تامین 
ناقضان قانون، دوم رعایت حقوق مظنون و متهم و 

حمایت از حقوق آنان.
از حقوق  و حفاظت  که حراست  میزان  همان  به 
مردم و جامعه به تامین امنیت و مبارزه و مقابله با 
نیاز دارد، حمایت  ناقضین قانون و مجازات آنان 
نیازمند  نیز  از حقوق و آزادی های فردی  و دفاع 
داشتن  نظر  در  و  متهم  و  مظنون  حقوق  رعایت 
حق  این  تضمین  برای  الزم  روش های  و  راه ها 

می باشد.
ضلع  سه  قضایی  فرایند  دریک  کلی  صورت  به 
یا  مدعی  متهم،  از:  است  عبارت  که  دارد  وجود 
مدعی العموم و قاضی. نخستین شرط یک محاکمه 

عادالنه برابری سالح ها )قوا( در بین این سه ضلع 
می باشد. برابری سالح ها به این معناست که هرسه 
ابزارهای  و  اختیار، آزادی  از  ضلع یک محاکمه 
با  مجادله  و  مقابله  و  ازحق خود  دفاع  برای  الزم 
دالیل، اسناد، ادعاها و ابزارهای طرف های مقابل 

برخوردار باشند.
دلیل  به  متهم  یا  و  قربانی  شخص  میان  این  در 
تا  از آغاز  پیچ وخم های آن  و  قوانین  با  ناآشنایی 
انجام یک موضوع جزایی نمی تواند به درستی و 
دقت از خود و حق خود دفاع نمایند. این موضوع 

خاص  اهمیت  از  ومظنونین  متهمین  به  نسبت 
زمان،  اگر  به ویژه  اشخاص  این  است.  برخوردار 
برای  هم  را  کافی  توانایی  یا  و  اجازه  فرصت، 
دفاع از خود نداشته باشند، طبیعی است در مقابل 
نشاندن  کرسی  به  و  پیشبرد  برای  که  سارنوالی 
ادعای خود توانایی مسلکی و تجربه الزم را دارد، 
عمال خلع سالح می گردد و این نابرابری سالح ها 
غیرعادالنه  احکام  صدور  موجب  است  ممکن 

گردد.
ادامه دارد


به صورت کلی دریک فرایند قضایی سه ضلع وجود دارد که عبارت است 

از: متهم، مدعی یا مدعی العموم و قاضی. نخستین شرط یک محاکمه 
عادالنه برابری سالح ها )قوا( در بین این سه ضلع می باشد. برابری 

سالح ها به این معناست که هرسه ضلع یک محاکمه از اختیار، آزادی و 
ابزارهای الزم برای دفاع ازحق خود و مقابله و مجادله با دالیل، اسناد، 

ادعاها و ابزارهای طرف های مقابل برخوردار باشند.


باید اقرار کنیم حضور نسل جوان در زندگی 
و  دولتی  دوایر  در  آنان  مشارکت  و  جمعی 
نهادهای ملی یک ضرورت بوده و مهم است 
افغانستان و جامعه ی جهانی در این  تا دولت 

خصوص نگرش جدی تری داشته باشند. 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
و  محاکم  عمل کرد  و  وضعیت  از  گزارشی 
سیستم قضایی در کشور در اوایل سال جاری 
به نشر رساند که در آن به موجودیت تعداد 
تشکیالت  در  قضات  و  کارمندان  از  زیادی 
قضایی و عدلی کشور اشاره شده است که به 
دلیل کبر سن، قادر به اجرای مسوولیت های 

قانونی شان نمی باشند. این کمیسیون در بخشی 
که  می کند  تاکید  خویش  پیشنهادهای  از 
ستره محکمه باید به نسل جوان فرصت بیشتری 
داده شود و عمال قضات و مسووالنی را که به 
دلیل کبر سن قادر به انجام مسوولیت های خود 
نمی باشند با قضات و کارمندان جوان جایگزین 

کند. در بخشی از این گزارش می خوانیم:
»به مقام ستره محکمه پیشنهاد می شود تا  اقدامات 
سریع را  برای استخدام پرسونل مسلکی و اداری 
جهت تکمیل تشکیل محاکم اتخاذ نموده  و آن 
عده از قضات و مسووالن محاکم که نسبت کبر 
سن قادر به کار نمی باشند را به تقاعد سوق داده 

و در عوض کدرهای جوان را استخدام نمایند.«
مستقل حقوق  توسط کمیسیون  دیگری که  تحقیق 
بررسي  مورد  در   1388 سال  در  افغانستان  بشر 
افغانستان  دولتي  ادارات  در  شاغل  زنان  وضعیت 
قابل  بخش  که  می دهد  نشان  بود،  یافته  آنجایم 
ادارات دولتی مربوط  از زنان شاغل در  مالحظه ای 
به گروه سنی جوان )18 تا 30 سال( می باشد. در این 

گزارش می خوانیم:
»اکثریت زنان شاغل در گروه سني جوان قرار دارند 
اداره اند؛  امور  پیش برد  نیروي الزم جهت  داراي  و 
چنانچه از مجموع 1509 زن شاغل 44.6 درصد آنها 
در رده سني 18 تا سی سال، 52.5 درصد زنان شاغل 
از زنان  در رد ه ی سني 31 تا50 سال و 2.9 درصد 

شاغل از پنجاه سال به باال مي باشند.«
نتیجه:

جوان  نسل  که  درمی یابیم  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا 
عالوه بر این که از فرصت ها و زمینه های محدودی 
در دسترسی به موقعیت های مهم اداری برخورداراند 
ولی عمال مشارکت جدی و محسوسی را در تمام 
اقتصادی،  از  اعم  جمعی  زندگی  مهم  زمینه های 
نشان  از خود  نظامی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
داده است. طوری که نادیده گرفتن نسل جوان در 
معنای  به  کشوری  تعامالت  و  تحوالت  فعالیت ها، 
به  و  بوده  جامعه  عینی  واقعیت های  نادیده گرفتن 
دارد،  وجود  عمال  که  آنچه  از  چشم پوشی  نحوی 

محسوب می گردد. 
همچنین  و  افغانستان  دولت  تا  است  مهم  این  بر  بنا 
به نقش جوانان در  بیشتر  با تمرکز  جامعه ی جهانی 
زمینه های  و  فرصت ها  تعامالت کشور،  و  تحوالت 
بیشتر و بهتری را برای نسل جوان در امر مشارکت 
آن ها  به  و  گرفته  نظر  در  جمعی  زندگی  در  آنان 

اعتماد کنند.


گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

چالش هاي جهانيکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(
 و پيشرفت هاي به دست آمده

قسمت سی و چهارم

کار  به منظور  قاچاق شده  کودکان  و  بزرگساالن  گزارش،  طبق 
اجباري، کار در برابر پرداخت بدهي و فحشاي اجباري در سراسر 
دنیا جمعیتي بالغ بر 12،300،000 نفر را در بر مي گیرند. تعقیب هاي 
 166 و  4هزار  تنها   2009 سال  در  قاچاق  به  مربوط  موفق  کیفري 
مورد،   335 اجباري  کار  به  مربوط  کیفري  تعقیب هاي  پرونده، 
 8/5 شده  شناسایي  مجرمان  نرخ   ،49،105 شده  شناسایي  قربانیان 
کشورهایي  بوده اند.  درصد   4 شده  شناسایي  قربانیان  و  درصد 
پالرمو  پروتوکل  با  مطابق  قوانین  تحت  را  قاچاقچیان  تاکنون  که 
تحت تعقیب قرار مي دهند، 162 کشور، کشورهاي بدون قوانین، 
 ،  104 قربانیان  تبعید  از  پیشگیري  با  مرتبط  مقررات  یا  سیاست ها 
تعداد قربانیان قاچاق در سراسر دنیا به نسبت میزان ساکنین کشورها 
1/8 به 1000 و در آسیا پاسیفیک این رقم به 3 درصد در 1000 

مي رسد.
در مقدمه این گزارش آمده است: گزارش حاضر که چالش هاي 
مستمر جهاني را در ارتباط با قاچاق انسان از جمله در کشور امریکا 
استانداردهاي  از  بار طیفي  اولین  براي  مورد بررسي قرار مي دهد، 
مشابه را در برمي گیرد. طي این گزارش دولت امریکا براي اولین 
به  مدرن  برده داري  علیه  جهاني  تالش هاي  تقویت  مسوولیت  بار 
اذعان  با  است.  بر عهده گرفته  را  بشر جهاني  نقض حقوق  عنوان 
به این که هیچ فردي نباید ادعا کند که از مسوولیت براي مقابله با 
این نقض مبرا است، دولت امریکا در سال 2000 قانون حمایت از 
قربانیان قاچاق را تصویب کرد و سازمان ملل متحد پروتوکولي را 
به ویژه زنان و  انسان  براي پیشگیري، سرکوب و مجازات قاچاق 
کودکان را تنظیم کرد که به پروتوکول »پالرمو« مشهور شده است.

تعقیب، حمایت و پیشگیري – اولویت هاي سیاستگذاري
در بخش اولویت هاي سیاستگذاري 3 پارادایم مهم تعقیب، حمایت 
و پیشگیري به بحث گذاشته شده اند. این که در قوانین مربوط به 
تعقیب مجرمین چطور بایستي به بردگي گرفتن قربانیان را در مقابل 
استخدام و انتقال کارگران در نظر گرفت. این امر اولین مرحله ی 
اغلب  است.  پالرمو  پروتوکول  مقررات  با  داخلي  قوانین  مطابقت 
گرفته  نظر  در  اجتماع  دورانداخته هاي  عنوان  به  قاچاق  قربانیان 
مي شوند مانند کارگران جنسي، فراریان از منزل، فقرا یا اقلیت هاي 
نژادي و قومي. قربانیان خود تعاریف حقوقي این جرم را نمي دانند و 
نباید ملزم به تعیین هویت خود شوند. صرفا تمرکز بر قاچاق شده ها 
کنند.  عمل  کامل  مصوونیت  در  تا  مي دهد  اجازه  قاچاقچیان  به 
بایستي  قربانیان  همه  که  است  این  مستلزم  قانوني  برابر  حمایت 
تعقیب  بنابراین  باشند.  شاهد  قاچاقچیان  براي  را  عدالت  اجراي 
حمایت  بخش  در  است.  قرباني محوري  دیدگاه  مبناي  هوشمند 
آمده است: تصویب قانون بدون اجراي آن یک تعهد میان خالي و 
اجراي قانون بدون حمایت از قربانیان صرفا یک واکنش نامناسب 
است. دیدگاه قرباني محور به این معنا نیست که تنها شهود به ارایه 
اجراي  و  قربانیان  نیازهاي  گرفتن  نظر  در  بلکه  بپردازند  شهادت 
تعهداتي را در بر مي گیرد که فراتر از محدودیت هاي یک پرونده 
با  قانون  مجریان  همکاري  مستلزم  دیدگاهي  چنین  است.  کیفري 
انسان  مقرر مي شود که یک مسوولیت  ارایه خدمات  آژانس هاي 
را  قربانیان  منافع  بهترین  تضمین  جهت  در  اقدام  براي  دوستانه 
پوشش مي دهد. حمایت از قرباني مشروط به حضور فعال وي در 
مراحل تعقیب است. همچنین تضمین کرامت و سالمت اشخاص 
قرباني، فرصت دستیابي به پناهگاه، خدمات جامع و در برخي موارد 

توانبخشي را نیز در بر مي گیرد. تبعید قربانیان تنها راه حل نیست.
پالرمو  پروتوکول  استانداردهاي  با  مطابق  نیز  قرباني  بازداشت 

نخواهد بود.
ادامه دارد

پاسداری از ادامه زندگی بشریت
 وظيفه هر انسان است.

     قسمت پنجم و پایانی
 م. ع. بشارت

7سال پنجم   شماره مسلسل 1235     شنبه 19 سنبله 1390   

مشاركت جوانان در زندگی جمعی

 منبع: وب سایت ارمغان ملی
 قسمت اول

نگاهی به دهمین گزارش ساالنه 
قاچاق انسان 

)برده داری نوین(

بند )ج( ماده هجدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

ACKU



میراث یازدهم سپتامبر:

چه کسی صدا زد جورج بوش؟

8 سال پنجم    شماره مسلسل 1235     شنبه 19 سنبله 1390

 ضیا زیرک




برج های  فروپاشی  سالگرد  دهمین  نزدیک شدن  با 
جهانی در سال 2001 میالدی، ایاالت متحده خود را 
آماده  روز  این  قربانیان  از  رسمی  گرامی داشت  برای 
مِن« گزارش  »نیواستیت  بریتانیایی  می کند. هفته نامه ی 
سال  دهمین  آستانه ی  در  امریکایی ها  که  می دهد 
مشکالت  درگیر  سپتامبر،  یازده  تروریستی  حمالت 
بازار  و  بی کاری  اقتصادی،  رکود  چون  عمیقی 
سهمگین...  طوفان  پیش  روز  چند  همین  مسکن اند. 
نیویورک را در نوردید. آنها واقعا به خاطر این فاجعه 

نگران بودند.
فوق  مشکالت  که  دارد  باور  هفته نامه  این  گزارشگر 
اولیه ی  اهمیت  سپتامبر  یازده  که  است  شده  موجب 
دو  از  آنها  بدهد.  دست  از  امریکایی ها  برای  را  خود 
رقم  رویداد  این  از  پس  که  افغانستان  و  عراق  جنگ 
خورد، خسته اند و می خواهند به وضعیت عادی پیش 
اوباما  باراک  حکومت  و  برگردند  سپتامبر  یازده  از 
امریکا  به وضعیت داخلی  تمام توجه خود را متمرکز 
نماید. اما، سیاستمداران امریکایی می گویند که دیگر 
بازگشت به روزهای عادی و بدون دلهره از تروریسم 
و رادیکالیسم اسالمی دشوار است. جنرال پتریوس که 
را  سیا،  امریکا،  مرکزی  استخبارات  مسوولیت  اکنون 
امریکایی ها  بعدی  به عهده دارد، می گوید شاید نسل 
نیز با موضوع تهدید تروریسم دست و پنجه نرم کنند. 
پیش از او، جان کری، سناتور امریکایی، در سال 2004 
میالدی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری 
تروریسم  و  افراط گرایی  تهدید  که  بود  گفته  خویش 
دیگر در امریکا از بین رفته نمی تواند. مثل این است که 
بگوییم جرایمی مانند قتل و یا فحشا در این کشور از 
بین برود. شاید امریکا بتواند در نرخ این جرایم کاهش 

به وجود آورد، اما آن را از بین برده نمی تواند.
بریتانیایی،  داستان نویس  و  روشنفکر  علی،  طارق 
ما  استدالل ها  این  با  که  نوشت  »کونترپنچ«  سایت  در 
اضطرار شده ایم؛  و  دایمی جنگی  وارد یک وضعیت 
زیرا رهبران امریکا و اروپا از این رویداد برای شکل 
آن عده  آن،  در  تا  استفاده کرده اند  نظم جدید  دادن 
شوند.  توبیخ  و  تنبیه  نیستند،  همراه  که  دولت هایی  از 
در  جدید،  نظم  این  در  دشمنان  می گوید  علی  طارق 
یک  می دهند.  نام  تغییر  روز  هر  بی پایان،  جنگ  این 
روز صدام حسین، روز دیگر معمرقذافی. آنها دولت ها 
را سرنگون می کنند، تروریست ها را می کشند تا به ما 
بگویند که جهان در نبود این ها امن تر می گردد. آیا ما 

این افسانه ها را باور کنیم؟
با  »جنگ  در  آیا  که  است  این  مهمتر  سوال  اکنون 
القاعده و گروه های  به  با حمله نظامی  به ویژه  ترور«، 
افراطی، جهان پس از یازده سپتامبر برای امریکا و اروپا 

مصوون تر شده است؟ 
هنوز  که  می گوید  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون 
احتمال یک حمله تروریستی دیگر وجود دارد. وقتی 
کمپیوتر های اسامه بن الدن که از ابیت آباد پاکستان به 
دست آمد، بررسی شد، رهبر مقتول القاعده برنامه ای 
خود  اجندای  در  امریکا  به  تروریستی  حمله  برای 

داشت. 
سرآغاز شکست ها

یازده سپتامبر، با واکنش شدید جورج بوش و حمله به 
افغانستان، جهان سیاست و روابط بین الملل را به شدت 
دگرگون ساخت. امریکا حق داشت که نسبت به کشته 
سازمان  توسط  خود  بی گناه  شهروند  هزار  سه  شدن 
القاعده، واکنش نشان داده و مسببان این حمله را توبیخ 
تطبیق  قانونی  و  مشروع  به گونه ی  را  عدالت  و  نماید 
نماید. آنانی هم که می کوشند با استفاده از تیوری های 
حکومت  داخلی  دسیسه  به  را  سپتامبر  یازده  توطیه، 
مردم  عزای  و  بی گناه  قربانیان  بدهند،  ارتباط  امریکا 
این  می گیرند.  نادیده  را  فاجعه  این  خاطر  به  امریکا 
کار به لحاظ اخالقی محکوم است. وظیفه ی انسانی ما 
همدردی با قربانیان یازده سپتامبر است نه انکار آن به 

دالیل ضدیت با حکومت امریکا.
پس از یازده سپتامبر یک همبستگی جهانی با ایاالت 

عراق  اشغال  اوج  در  را.  سنی  جنگجویان  عربستان  و 
که روزانه ده ها عراقی و سرباز امریکایی در این کشور 
از بین می رفتند، 40 درصد جنگجویان سنی از خاک 
با  نبرد  در  تا  می شدند  عراق  وارد  سعودی  عربستان 
جنگجویان شیعه نفوذ ایران در آنجا را محدود نمایند.

نقطه  عراق  به  حمله  در  »بوش«  اشتباه  شک،  بدون 
عطف در قدرت گیری تروریسم در خاورمیانه و شمال 
القاعده، از یک گروه  افریقا بازی کرد. در قدم اول، 
مبدل  الهام بخش  به یک جنبش  نظامی،  ایدیولوژیک 
در  مقاومت  قالب  در  اسالمی  افراط گرایی  و  گردید 
برابر امریکا در عراق جان تازه ای گرفت. در حقیقت، 
سیاست نظامی امریکا علیه تروریسم پایه های اجتماعی 
گروه های افراطی و تروریستی را در خاورمیانه وسیع تر 
ساخت و ایدیولوژی افراطی دینی در درون غرب جای 
امریکا تالش  در  تعدادی  این که  با  باز کرد.  را  خود 
می ورزیدند که رشد افراط گرایی اسالمی را ریشه در 
مذهب و نفرت اسالم از زندگی غربی جستجو نمایند، 
ولی رشد اسالم گرایی نظامی را بدون حمله ی امریکا 
امریکا  حقیقت،  در  گرفت.  نادیده  نمی توان  عراق  به 
به محبوبیت القاعده با حمله نامشروع به عراق کمک 
کرد تا افراط گرایی و جنگجویی به یک وظیفه ی دینی 

در برابر »اشغالگران« تبدیل شود.
روند رشد افراطیت و جنگجویی مذهبی در خاورمیانه 
را  اسالمی  قلب جوامع  دارد  بلکه  است  نشده  متوقف 
می رود  احتمال  می گیرد.  هدف  غربی  کشور های  در 
که در خاورمیانه طغیان های مردمی یا بهار عربی، جای 

هویت های سیاسی افراطی-مذهبی را بگیرند.
فرصت ها در درون بحران و شوک

البته کسی به این گمان ساده نیست که امریکا دو جنگ 
با  »جنگ  تصور  با  تنها  را  عراق،  و  افغانستان  بزرگ، 
به  سپتامبر  یازده  فردای  از  امریکا  کرد.  آغاز  ترور« 
شناختی  با  بلکه  نداد  ژیوپولیتیک  ارزش  خاورمیانه 
ولفوویتس،  پاول  مانند  جمهوری خواهان،  تیم  از  که 
طراحی سیاست حمله به عراق، داریم می دانیم که در 
همان دهه نود در پی طراحی قرن جدید برای ایاالت 
متحده بود.  فلیپ استیفنز، سرمقاله نویس ارشد روزنامه 
بریتانیایی فایننشیل تایمز، در مورد میراث یازده سپتامبر 

فرانسوی  چپ گرای  روزنامه  آمد.  وجود  به  متحده 
لوموند در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت: »ما همه 
امریکایی هستیم!« اما اکنون که 10 سال از این رویداد 
به  ارتباط  در  جدی تری  پرسش های  گرفته ایم،  فاصله 
مطرح  بوش  جورج  حکومت  واکنش  و  سپتامبر  یازده 
خشونت  با  امریکا  که  گفت  می شود  تقریبا  می گردد. 
شدید با القاعده به عنوان طراح حادثه برخورد کرد و با 
نگاه نظامی خواست که به عمر تروریسم در  خاورمیانه 
و شمال افریقا اختتام بخشد. این رویکرد باعث شد که 
ترتیبات  و  جنگی  سیاست های  از  عصری  وارد  امریکا 
دانشگاه  تخمین  به  کشور،  این  برای  که  گردد  امنیتی 
امریکایی براون، بین سه تا چهار هزار میلیارد دالر هزینه 
برداشته است. اکنون بعضی از منتقدان از خود می پرسند 
که چنین واکنش پرهزینه زیرنام جنگ با ترور متناسب 

و منطقی بوده است؟
البته ایاالت متحده پس از این حادثه توانست که با خطر 
القاعده  دیگر  که  نماید  برخورد  گونه ای  به  تروریسم 
ولی  نشود.  دیگر  حمله ی  یک  طرح ریزی  به  قادر 
اکثریت  که  نمی دهد  نشان  امریکا  در  نظرسنجی  هیچ 
و  امنیتی  شدید  تدابیر  و  ترتیبات  وجود  با  امریکایی ها 
فکر  هنوز  آنها  نمایند.  امنیت  احساس  تروریستی  ضد 
اما در  می کنند که خطر یک حمله دیگر وجود دارد. 
مقابل دستکم ساالنه نزدیک به 70 میلیارد دالر خرج این 
تدابیر و سیستم های امنیتی در امریکا می گردد. بر اساس 
فدرال  پولیس  جونز«،  »مادر  مجله  تحقیقی  گزارش 
امریکا »اف.بی .آی« 15 هزار خبرچین و جاسوس دارد 
که معموال اجتماعات مسلمانان امریکایی را هدف خود 
قرار داده تا از بین شان هسته های خفته ی ترور ردیابی و 

از بین برده شوند.
هشدار  امریکا  سنای  در  سخنرانی ای  طی  جورج بوش 
از  را  جهان  نقاط  سرتاسر  در  ترور  شبکه های  که  داد 
امریکا  جمهور  رییس  که  گفت  باید  برد.  خواهد  بین 
حقیر  دشمنان  به  نسبت  غرورآمیز  این گونه  زمانی  در 
خود حرف می زد که امریکا یک دهه موفقیت در جهان 
رکود  از  نشانه ای  می گذراند؛  سر  پشت  را  قطبی  تک 
نه  امریکا  نمی شد؛  دیده  کار  کساد  بازار  و  اقتصادی 
بود، و هنوز  مواجه  مازاد آن  بودجه که  با کسری  تنها 
امریکایی ها بشکه نفت را نه 115 که 28 دالر امریکایی 

از خاورمیانه می خریدند. 
جانشین  دهه،  یک  از  پس 
جدید  خطرات  از  بوش  جورج 
پس  می گوید.  سخن  تروریستی 
امریکا در جنگ با ترور موفقیتی 
درست  است.  نیاورده  دست  به 
رهبر  القاعده  شبکه ی  که  است 
اسالم آباد  در  را  خود  قدرتمند 
از  پس  ولی  داد.  دست  از 
اکنون  عراق،  به  امریکا  حمله ی 
القاعده تنها یکی از سازمان های 
دهها  است.  تروریستی در جهان 
از  گرفتن  الهام  با  دیگر  سازمان 
القاعده،  جسارت  و  موفقیت ها 

ایجاد شده اند.
می کرد  تصور  بوش  حکومت 
پایگاه  افغانستان  به  حمله  با  که 
منطقه  در  و  شده  نابود  القاعده 
این  رد  امریکا  متحدین  نیز 
نهایت  در  و  گرفته  را  گروه 
خواهند  در  پای  از  را  القاعده 
می توانست  کسی  چه  اما  آورد. 
امریکا  متحدین  که  نماید  تصور 
شورشیان  از  خود  منطقه،  در 
شیعه  و  سنی  تروریست های  و 
استفاده  سیاسی  رقابت های  در 
جنگجویان  ایران  می نمایند. 
می کرد  حمایت  را  عراقی  شیعه 

نوشت که از نظر اداره بوش، خاورمیانه می بایست که بر 
اساس ارزش های لیبرال دموکراسی دوباره سازی گردد.

امنیت  استراتژی  در  را  خود  رویکرد  این  واشنگتن 
وعده  ساخت:  واضح  میالدی   2002 سال  در  ملی اش 
هژمونی و اقتدار دایمی ایاالت متحده، در پیش گرفتن 
بند  و  قید  کنارگذاشتن  و  پیشگیرانه  جنگ  دکترین 
چندجانبه گرایی و عمل کردن یک جانبه، چه با متحدان 

اروپایی و چه بی آنها. 
بدون  را  خاورمیانه  که  می خواست  متحده  ایاالت 
تحت  بوش،  حکومت  تعبیر  به  سرکش،  دولت های 
نفوذ خود در آورد. سقوط طالبان اعتماد به نفس شدید 
به  اداره آن کشور داد و شاید احتمال می داد که  به  را 
شیرین  پیروزی  این  حسین  صدام  بودن  منفور  خاطر 
بلندپروازی  اما  ایران تکرار گردد.  بعدا در  و  در عراق 
جمهوری خواهان در عراق شکست خفت باری از دست 

گروه های جنگجوی شیعه و سنی خورد. 
از  متواضع تر  و  افتاده تر  چهره ای  می توانید  شما  اکنون 
امریکا را در جهان امروز ببینید. باراک اوباما به متحدان 
اروپایی خود تکیه می نماید. در جنگ لیبیا نقش اصلی 
به  صحنه  عقب  در  خود  و  داد  بریتانیا  و  فرانسه  به  را 
دالر  تریلیون   4 تا  باید  امریکا  داد.  ادامه  تالش هایش 
رکود  با  شدت  به  و  نماید  کم  خود  بودجه  کسری  از 
اقتصادی و کساد بازار کار مبارزه نماید. امریکایی ها تا 
مرز انزوا از حکومت خود می خواهند که مساعی اش را 
در درون مرز های کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی 

متمرکز نماید.
یازده سپتامبر، امریکای مغرور و پیروز جنگ سرد را به 
سوی خیال پردازی وحشیانه در مورد طراحی قرن جدید 
امریکایی کشانید، ولی دو جنگ پرهزینه و بدنام بیشتر 
از سه هزار میلیارد دالر را بر این کشور تحمیل کرد. این 
دو جنگ محدودیت نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا 
فایننشیل  سرمقاله نویس  تعبیر  به  نمایش گذاشت.  به  را 
تایمز، راکت های کروز در برابر ماین های کنار جاده در 

عراق و افغانستان کاری از پیش نبردند. 

بدون شک، اشتباه »بوش« در حمله 
به عراق نقطه عطف در قدرت گیری 

تروریسم در خاورمیانه و شمال افریقا 
بازی کرد. در قدم اول، القاعده، از 
یک گروه ایدیولوژیک نظامی، به 

یک جنبش الهام بخش مبدل گردید 
و افراط گرایی اسالمی در قالب 

مقاومت در برابر امریکا در عراق 
جان تازه ای گرفت. در حقیقت، 

سیاست نظامی امریکا علیه تروریسم 
پایه های اجتماعی گروه های افراطی 
و تروریستی را در خاورمیانه وسیع تر 

ساخت و ایدیولوژی افراطی دینی 
در درون غرب جای خود را باز کرد. 
با این که تعدادی در امریکا تالش 
می ورزیدند که رشد افراط گرایی 

اسالمی را ریشه در مذهب و نفرت 
اسالم از زندگی غربی جستجو نمایند، 
ولی رشد اسالم گرایی نظامی را بدون 

حمله ی امریکا به عراق نمی توان 
نادیده گرفت. در حقیقت، امریکا به 
محبوبیت القاعده با حمله نامشروع 
به عراق کمک کرد تا افراط گرایی و 
جنگجویی به یک وظیفه ی دینی در 

برابر »اشغالگران« تبدیل شود.

ACKU
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• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

 • معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	

•خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي 	
•ويراستار: سيد مجتبی هاشمی 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	
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در سالگرد يازده سپتامبر 
نزديک شدن به خانه بن الدن 

در پاکستان ممنوع شد 
به  شدن  نزديک  پاکستان،  امنيتی  نيروهای 
بن الدن در آن کشته شد،  اسامه  را که  خانه ای 

ممنوع کردند.
اين  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
حمالت  سالگرد  دهمين  آستانه  در  تصميم 

يازدهم سپتامبر گرفته شده است.
از  تعدادی  و  پاکستان  در  دانمارک  سفير 
با ده ها تن ديگر  روزنامه نگاران خارجی همراه 
دستگير  خانه  اين  نزديکی  در  گذشته  هفته  در 

شدند.
اين افراد بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شدند 

تا به اسالم آباد برگردند.
اسامه بن الدن رهبر سازمان القاعده، در ماه می 
سال جاری، در محل سکونتش در شهر ابيت آباد 

پاکستان، توسط نيروهای امريکايی کشته شد.
يازده نظامی سوريه توسط 
مخالفان مسلح کشته شدند

خبرگزاری دولتی سوريه به نقل از مقامات اين 
کشور گفته است که مراسم تدفين يازده نظامی 
که  کشور  اين  ارتش  فرمانده  يک  جمله  از 
توسط گروه های مسلح مخالف حکومت کشته 
مختلف  شهرهای  در  جمعه  روز  بودند  شده 

برگزار شد.
اين خبر در حالی انتشار می يابد که در ادامه يک 
هفته تظاهرات اعتراضی و واکنش ارتش سوريه 
منجر  غيرنظامی  نه  و  بيست  شدن  کشته  به  که 
اين کشور  مختلف  در شهرهای  معترضان  شد، 

برای تظاهرات روز جمعه بودند.
مقامات دولتی سوريه معترضان را عوامل بيگانه 
به  دولتی  نيروهای  شدن  کشته  از  و  خوانده 
دست آنان خبر داده اند اما مخالفان گفته اند که 
کشتن  از  خودداری  خاطر  به  نظاميان  از  برخی 
قتل  به  دولتی  ماموران  توسط  تظاهرکنندگان 

رسيده اند.
مقابله  خواستار  معترضان  برخی  حالی که  در 
گروه های  شده اند،  دولتی  ماموران  با  مسلحانه 
و  کرده  رد  را  روشی  چنين  به  توسل  مخالف 
پيروزی را در گرو ادامه اعتراضات مسالمت آميز 

دانسته اند.
نبرد علیه نیروهای قذافی به 

پايان نرسیده است 
در ليبيا معاون شورای ملی انتقالی گفته است نبرد 
نرسيده  پايان  به  قذافی  معمر  به  وفادار  نيروهای  با 

است.
زمان  از  سخنرانی اش  اولين  در  جبرييل،  محمد 
انتقال به طرابلس، پايتخت، از مردم از اين کشور 
خواسته است تا با هم متحد بوده و عليه يکديگر 

نجنگند.
معمر  به  وفادار  نيروهای  که  است  حالی  در  اين 
بنی وليد  شهر  از  دفاع  سرگرم  همچنان  قذافی 

هستند.
انتقالی  ملی  شورای  نيروهای  سخنگويان  از  يکی 
گفته است که هنوز برای تسليم نيروهای وفادار به 

قذافی زمان باقی است.

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالشرق،شمال،غربومرکزکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفسادازطريق
تهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.اينکارگاههادرواليتکابلبرايخبرنگارانواليتهايکابل،پنجشير،کاپيسا،پروان،لوگرووردک؛دربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،
سرپلوفارياببرگزارميشود.مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباشاشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشان
رابرايتهيهييکگزارشتحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگرانموردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگر

درروزنامه8صبحبهچاپخواهدرسيد.
  inv.8am@gmail.com:عالقمندانميتوانندبهمنظوراشتراکدراينکارگاهها،يکنسخهازخلصسوانحودرخواستيهايشانرابهاينآدرسارسالکنند

درصورتنيازبهمعلوماتبيشتربهاينشمارههاتماسبگيريد:0700269638و0700228988
مهلتجمعآوريدرخواستيهابرايواليتکابلتا14سنبلهودرواليتبلختا14ميزانميباشد.برايخبرنگارانزن،اولويتدادهميشود.

در  بريتانيا  پيشين  نخست وزير  بلر،  تونی 
گفتگويی با روزنامه تايمز دخالت های ايران 
را عامل طوالنی شدن درگيری در عراق و 

افغانستان دانسته است.
آقای بلر گفته است که تغيير رژيم در ايران 
به  نسبت  »خوش بينی  تا  شد  خواهد  باعث 

آينده منطقه« افزايش يابد.
در مورد شرايط کنونی سوريه، نخست وزير 
و  موضع  که  است  گفته  بريتانيا  پيشين 
آن  جمهور  رييس  اسد،  بشار  عملکرد 

کشور، غيرقابل دفاع است.
ديلی  روزنامه  با  مصاحبه ای  در  بلر  آقای 
سالگرد  شدن  نزديک  مناسبت  به  ميرور 
است:  گفته  هم  سپتامبر  يازدهم  حمالت 
اسالم گرای  تروريست های  دادن  شکست 

افراطی، يک نسل به طول خواهد انجاميد.
آقای بلر همچنين افزود که شمار مسلمانان 

تندرو دست کم گرفته شده بود.
ده سال پس از حمله به مرکز تجارت جهانی 
بريتانيا  پيشين  نخست وزير  نيويارک،  در 
گروه های  حامی  ايران  که  اين  به  اشاره  با 
در  رژيم  »تغيير  گفت:  است  تروريست 
تهران باعث افزايش خوشبينی نسبت به کل 

منطقه خواهد شد.«
جامعه ی  از  درخواست  ضمن  بلر  آقای 
بشار  بر رژيم  فشار  افزايش  برای  بين المللی 
نشان  سوريه  جمهوری  »رييس  گفت:  اسد 

داده که قادر به انجام اصالحات نيست.«
گفت:  همچنين  بريتانيا  پيشين  نخست وزير 
»بشار اسد در شرايط غيرقابل دفاعی است و 

هيچ تحولی نمی تواند 
به ثبات رژيم او منجر 

شود.«
افغانستان،  مورد  در 
تونی بلر گفت اگر از 
ابتدا می دانست جنگ 
از  پس  اين کشور  در 
همچنان  نيز  دهه  يک 
داشت،  خواهد  ادامه 
مضطرب  شدت  به 

می شد.
نخست وزير سابق بريتانيا در عين حال افزود 
که آنچه که اتفاق افتاده باعث نشده است از 
تعهدش نسبت به جنگی که پس از حمالت 
يازدهم سپتامبر سال 2009 آغاز شد، ذره ای 

کوتاه بيايد.
مصاحبه  از  ديگری  بخش  در  بلر  آقای 
افراطی  »عقايد  گفت:  ميرور  ديلی  روزنامه 
سپتامبردر  يازدهم  انجام حمالت  باعث  که 

امريکا شد، هنوز وجود دارد.«

کامل  صوتی  فايل  نخستين بار،  برای 
پرواز  کنترول  مسووالن  بين  مکالمات 
يازدهم  روز  در  امريکا  غيرنظامی  و  نظامی 
قرار  عموم  اختيار  در   2001 سال  سپتامبر 

گرفته است.
انتشارات  توسط  چندرسانه ای  سند  اين 
و  شده  منتشر  راتگرز  دانشگاه  دانشجويی 
واکنش  لحظه  به  لحظه  از  جامعی  تصوير 
چهار  ربودن  به  امريکا  دولتی  سازمان های 

هواپيمای مسافربری ارايه می کند.
هر چند قبال بخش هايی از اين فايل صوتی 
در جلسات کميسيون تحقيق وقايع يازدهم 
از  ديگری  بخش های  شده،  پخش  سپتامبر 
آن هرگز پخش نشده بود و بعد از پايان کار 
امريکا  ملی  در آرشيف  مذکور،  کميسيون 

ذخيره شد.

اين  گردآوری  فرايند 
صداهای  مجموعه 
به  آن  تبديل  و  ضبط شده 
توسط  چندرسانه ای،  اسناد 
يازدهم  کميسيون  اعضای 
سپتامبر آغاز شد، اما تا زمان 
به  کميسيون  گزارش  انتشار 

پايان نرسيد.
اين نوارها نشان می دهد که 
صبح  دقيقه   8:13 ساعت  در 
روز 11 سپتامبر 2001 به وقت شرق امريکا، 
برج مراقبت بوستون موفق نمی شود با پرواز 
تماس  ايرالينز  امريکن  خطوط   11 شماره 

بگيرد.
پرواز  اين  مهمانداران  از  يکی  صدای  بعد 

شنيده می شود.
هواپيما  عقبی  بخش  در  که  درحالی  او 
»کابين  می گويد:  مراقبت  برج  به  ايستاده 
خلبان جواب نمی دهد. شايد کسی در بخش 
بيزينس کالس چاقو خورده باشد. نمی دانم 

ولی فکر می کنم که هواپيما ربوده شده.«
سپس مامور برج مراقبت، صدای محمد عطا 

يکی از هواپيما ربايان را می شنود.
سردسته ی  عنوان  به  او  از  که  عطا،  محمد 
مسافران  از  می شود،  برده  نام  هواپيماربايان 

ساکت  و  نکنند  حرکت  که  می خواهد 
بمانند.

نوارها نشان دهنده شوکی است که ماموران 
سپس دچار آن می شوند.

هواپيماها  از  يکی  مامور می گويد که  يک 
به سمت نيويورک می رود و می خواهد که 
را  ديگری  جنگنده  يا   16 اف  ارتش، يک 

برای کمک اعزام کند.
اين  آيا  که  می پرسد  مکالمه  ديگر  طرف 
واقعی است يا فقط يک تمرين، که جواب 

می شنود همه چيز واقعی است.
متوجه  مراقبت  برج  ماموران  بعد  لحظاتی 
نيز  يونايتد  می شوند که پرواز 175 شرکت 

به سوی مرکز تجارت جهانی می رود.
واشنگتن  فراز  بر  غيرمنتظره  حوادث  بعد 
شروع می شود و ماموران بهت زده و عصبی 
خبر  چه  می دهند  تشخيص  مراقبت  برج 

است.
آنها به همديگر می گويند که بهتر است از 
رييس جمهور محافظت شود و هواپيمای او 

هر جا هست فرود نيايد.
را  يونايتد   93 پرواز  ديگری  هواپيمای 
می خورد  تاب  آسمان  در  که  درحالی 
خبر  پرواز  مراقبت  برج  به  را  آن  و  می بيند 

می دهد.

از  شماری  هواپيما،  اين  ربودن  جريان  در 
متوجه  همراه  تليفون های  طريق  از  مسافران 
بودند  شده  روز  آن  هواپيماربايی های  ساير 
و قصد داشتند با غالب آمدن بر ربايندگان 

مانع سرنوشتی تيره شوند.
در  شنکسويل  در  بعد  لحظاتی  هواپيما  اين 
که  درحالی  کرد  سقوط  پنسيلوانيا  ايالت 
ربايندگان قصد بردن آن به سوی مقصدی 

در واشنگتن را داشتند.
باالخره حدود 20 دقيقه بعد يعنی در حدود 
ساعت ده و نيم صبح دستور رسيد که ساير 
هواپيماهای ربوده شده از سوی ارتش هدف 

قرار گيرند.
صدای ماموران شنيده می شود که می گويند 
به  که  هواپيمايی  هر  گرفتن  هدف  دستور 

دستورات توجه نکند صادر شده است.
اما هرگزی نيازی به اين کار پديد نيامد.

نيويارک تايمز که ابتدا در مورد اين نوارها 
مهمترين  از  يکی  که  نوشت  داد،  گزارش 

آنها منتشر نشده است.
صداهای  آخر  ساعت  نيم  به  نوارها  اين 
ضبط شده در کابين خلبان پرواز 93 يونايتد 
سقوط  پنسيلوانيا  در  که  می شود  مربوط 

کرد.

بلر: 
تغییر رژيم ايران باعث خوش بینی به آينده منطقه می شود

انتشار نوارهای تکان دهنده تازه از ۱۱ سپتامبر
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