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سخنگوي رييس جمهور:
 مذاكرات مستقيم در مورد روابط استراتيژيك با امريكا جريان دارد

سرنوشت محكمه ي اختصاصي روز پنج شنبه مشخص خواهد شد

سرگرم  افغانستان  دولت  افغانستان:  صبح،   8
گفتگو با هياتي از مقام هاي امريكايي به هدف 
داشتن روابط دوامدار استراتيژيك با اين كشور 

مي باشد.
بيان  با  جمهور  رييس  سخنگوي  عمر،  وحيد 
اين مطلب همچنين از آماده  شدن رييس جمهور 
انتقال  برنامه  اعالم  براي  ديگر  هفته  يك  تا 
نيروهاي  به  بين المللي   نيروهاي  از  مسووليت 

افغان خبر داد.
دولت  گفت  جمهور  رييس  سخنگوي   
براي  را  منطقه اي  حساسيت هاي  افغانستان 
امريكا مدنظر خواهد  با  داشتن روابط دوامدار 
دولت  اولويت  از  كشور  ملي  منافع  و  گرفت 

افغانستان به شمار مي رود.
وي گفت براي داشتن روابط دوامدار با امريكا 
رييس  و  است  نياز  افغانستان  مردم  پشتيباني  به 
مقام هاي  با  مذاكره  از  دارد پس  جمهور قصد 
جرگه  لوي  طريق  از  مردم  راي  به  امريكايي 

متوسل شود.

نمايندگان  از  هياتي  كابل:  صبح،   8
مجلس پس از ديدارهاي پي درپي كه با 
رييس جمهور داشته اند از آمادگي رييس 
معضله ي  به  پايان دادن  براي  جمهور 

مي دهند. خبر  اختصاصي  محكمه ي 
هيات  عضو  يك  سلجوقي،  صالح  محمد 
ديداركننده با رييس جمهور روز گذشته 
دوشنبه  روز  نشست  در  گفت  صبح   8 به 
است  كرده  تعهد  آن ها  به  جمهور  رييس 

شمار كاربران 
فيس بوک در 

افغانستان سه برابر 
شده است

سايت  كاربران  رقم  كابل:  8صبح، 
افغانستان در  اجتماعی فيس بوک از 
طول شش ماه گذشته تقريبا سه برابر 

شده است. 
بريكر،  سوسيال  سايت  گزارش  به 
از  بيش  حاضر  حال   در  افغانستان 
فعال  كاربر  هزار  پنجاه  و  صد  يك 
اين رقم حدود  در فيس بوک دارد. 
را  افغانستان  نفوس  درصد  نيم 
تشكيل می دهد.  افغانستان به لحاظ 
در  فيس بوک  فعال  كاربران  شمار 
 120 رده  در  اجتماعی  سايت  اين 
كاربران  تعداد  بيشترين  دارد.   قرار 
فيس بوک در حال حاضر در اياالت 
كنند.  می  زندگی  امريكا  متحده 
صد  يك  از  بيشتر  داشتن  با  امريكا 
و پنجاه و سه ميليون كاربر فعال در 

رده اول اين سايت قرار دارد. 
بريكر،  سوسيال  سايت  گزارش  به 
سايت  افغان  كاربران  از  درصد   85
و  مردان  را  فيس بوک  اجتماعی 
تشكيل  زنان  را  ديگر  درصد  پانزده 
 39 سايت  اين  گفته  به  دهند.  می 
 25 سنی  رده  در  كاربران  از  درصد 
دوم  رقم  دارند.   قرار  سال   39 تا 
كاربران  مجموع  درصد   37 كه  را 
نشان  افغانستان  در  را  فيس بوک 
تا   18 سنين   بين  افرادی  دهد،  می 
از  درصد  دوازده   است.   سال   24
قرار   44 تا   35 سنين  در  كاربران 
بين  افرادی  آن  درصد  پنج  و  داشته 

سنين 45 تا 54 ساله اند. 
براساس برخی آمارها در حال حاضر 
افغانستان حدود پنج صد هزار كاربر 
اين  بنابر  كه  دارد  انترنيت  فعال 
گزارش، 30 درصد از آنان در حال 
حاضر به صورت فعال در فيس بوک 

نيز حضور دارند. 
شمال  و  خاورميانه  اخير  تحوالت 
جوانان  طريق  از  عمدتا  كه  افريقا 
عضو سايت های فيس بوک و تويتر 
يكی  است  ممكن  شدند،  رهبری 
كاربران  شمال  افزايش  داليل  از 
از  باشد.  افغانستان  در  بوک  فيس 
اين آمار نشان می دهد  سوی ديگر 
های  رسانه  از  استفاده  گرايش  كه 
افغانستان  جوانان  ميان  در  اجتماعی 

روزتا روز در حال افزايش است. 

دولت  براي  نظامي  پايگاه  ايجاد  گفت  عمر 
اين  در  اقدام  هرگونه  و  است  مهم  افغانستان 
منطقه  كشورهاي  با  روابط  روشنايي  در  مورد 

وجهان انجام خواهد شد.
سخنگوي رييس جمهور همچنين گفت رييس 
انتقال  برنامه  اعالم  مصروف  كرزي  جمهور 
حكومت  به  خارجي  نيروهاي  از  مسووليت 
افغانستان مي باشد و در سال نو شمسي جزييات 
و چگونگي ميكانيزم انتقال را بيان خواهد كرد.

به  عالي  دادگاه ي  رييس  با  تفاهم  در  كه 
معضله اي كه دادگاه اختصاصي در مورد 
كرده است،  ايجاد  پارلماني  انتخابات 

مي گذارد. پايان  نقطه ي 
هيات  گذشته  ديدارهاي  در  چند  هر 
جمهور  رييس  با  نمايندگان  مجلس 
مورد  در  جمهور  رييس  بي ميلي  از 
پارلماني  انتخابات  معضله ي  به  پايان دادن 
سلجوقي،  گفته ي  به  ولي  بود  شده  انتقاد 

انتقال  برنامه  جزييات  بيان  از  وي  چند  هر 
خوداري كرد ولي گفت رييس جمهور نحوه  
و زمانبندي بيرون شدن نيروهاي خارجي را از 

واليت هاي كشور مشخص خواهد كرد.
توقف  بر  بارديگر  جمهور  رييس  سخنگوي 
خارجي  سربازان  سوي  از  نظاميان  غير  تلفات 
خارجي  نيروهاي  گفت  و  كرد  تاكيد 
تلف  نظاميان  غير  آن  در  راكه  عمليات هاي 

شوند، متوقف سازند.
 وي انتقال مسووليت از نيروهاي خارجي را به 
نيروهاي افغان باعث كاهش تلفات غير نظاميان 
خواند و گفت به دليل آشنايي نيروهاي امنيتي 
آسيب  نظاميان  غير  عمليات،  منطقه  از  افغان 

نخواهند ديد.
انتظار  تعيين شده  پيش  از  برنامه ي  بنياد  بر   
نو  سال  اول  در  كرزي  رييس جمهور  مي رود 
خورشيدي مراحل و چگونگي انتقال مسووليت 
را  افغانستان  حكومت  به  خارجي  نيروهاي  از 

اعالم كند.

كه  است  گفته  آن ها  به  جمهور  رييس 
حد  در  اختصاصي  محكمه ي  معضله ي 
محكمه  اين  از  نمايندگان  تشويش هاي 

است. نبوده 
اين  كه  كرد  اميدواري  ابراز  سلجوقي 
عمل  خود  تعهدات  بر  جمهور  رييس  بار 
محكمه ي  معضله ي  بر  و  كرد  خواهد 
سر  بر  مجلس  نمايندگان  با  اختصاصي 

داد. پايان خواهد  پارلماني  انتخابات 

عناوين 
مطالب امروز:

اعالم همکاری 
سازمان فرهنگی اکو 
برای بازسازی آثار 

تاریخی غزنی 
کشورهای  که  گفت  رهین  آقای 
اعالم  اکو  عضو سازمان فرهنگی 
همکاری کرده و تالش های شان را 
آغاز  غزنی  احیای  برای  زودی  به 
و  اطالعات  وزیر  کرد.  خواهند 
فرهنگ کشور گفت: »کارهایی از 
گرفته  صورت  غزنی  در  ما  طرف 
بیشتر  کارهای  باید  و  است 
این ها)اعضای  بگیرد.  صورت 
که  کردند  وعده  قاطعانه  ایکو( 
الزم  همکاری  این زمینه  در  اکو 
برای  فراوان  طرح های  و  می کند 
برای  بخواهند  که  کشوری  هر 
احیای غزنی انجام بدهند، دارد.«
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»برادران« تروریست باز هم قتل عام کردند

37 کشته و 33 زخمی

 قیام 24 حوت هرات 
حرکتی برای همه زمان ها 

تلويزيون سبا                  
نشرات خبری بيست وچهار ساعته تلويزيون سبا، در سال 2008 ميالدی آغاز و درحال حاضر سيزده واليت بزرگ كشور را از طريق دو كانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلويزيون سبا در نظر دارد تا هفت واليت ديگر را نيز در 

زودترين فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام واليت های كشور از اهداف نهايی است. 
تلويزيون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست كشور فعاليت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعاليت در ساير نقاط، برنامه های آموزشی، تفريحی، پژوهشی و گزارش هايی را با توجه با نياز عامه در بخش 

های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ كه موارد پيچيده وبزرگ فساد اداری دركشور را به كاوش می گيرد. نهايت ما؛ كه در مورد مداخله كشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بين المللی افغانستان، می چرخد. اميد؛ 
كه يك مجموعه مستند تحقيقی_ معلوماتی درمورد نسل آينده كشور می باشد. نوبت گفتگو؛ كه تصميم گيرندگان كشور را به پيشگاه ملت كشيده وموضوعات ضروری و مهم را زير بحث می گيرد. ديدبان؛ كه متمركز بركارهای 
انكشافی درمناطق دور دست كشور، مشكالت، چالشها وخواست های مردم اين مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصيت های مهم كشور و هويدا سازی حقايق وزار های تاريخی ی كه از انظار عامه دورمانده متمركز است. زمين؛ طبيعت زيبای كشور را به 

تصوير می گيرد. كوی وبرزن؛ كه در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف كشور روشنی می اندازد. و چندين برنامه مهم وارزشمند ديگر را تهيه و به دست نشر می سپارد.
تلويزيون سبا، مفتخر به كسب جوايز ملی وبين المللی، به دليل انتشار برنامه های موثر نيز می باشد، عالوه براين، ندای مردمی از ياد رفته در ولسوالی ها و دهكده های دور دست را فرياد، و برای مورد توجه قرار گرفتن اين مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقيقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی وديگر جوانب تهيه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.
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کابل  جدید  شهر  انکشاف  اداره 
می گوید، پالن کاری بخش اول شهر 
خاطر  به  و  شده  تکمیل  کابل  جدید 
است  قرار  شهر  این  ماسترپالن  تطبیق 
سکتور  با  پروژه  این  اعمار  قرارداد 

خصوصی عقد گردد.
جدید  شهر  انکشاف  اداره  مسوولین 
کابل می گویند، کار تطبیق ماستر پالن 
شهر جدید کابل آغاز شده و آنان از 
در  زمین داران  و  خصوصی  سکتور 
تا  می خواهند  ده سبز  ولسوالی  جنوب 

در اعمار کابل جدید سهیم شوند.
مستقل  بورد  رییس  نادری  اسحاق 
انکشاف شهر جدید کابل روز دوشنبه 
در یک کنفرانس خبری گفت، هدف 
توسعه شهر  بزرگ  این شهر  ایجاد  از 
سرپناه  فراهم کردن  و  کنونی  کابل 

برای باشندگان کابل است.
نادری  آقای  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
از  جدید  کابل  »مفکوره  گفت: 
آمده  بوجود  موجود  کابل  مشکالت 
و  زیاد شده  بسیار  کابل  نفوس  است. 
سطح بیکاری نیز بلند رفته است. اعمار 
اندازه  یک  تا  می تواند  جدید  شهر 

مشکالت شهر کابل را کم سازد.«
شهر جدید کابل که به گفته مسوولین 

و 15   2 ساعت  حوالی  کندز:  8صبح، 
دقیقه ی پس از چاشت دیروز، ورزشگاه 
یک  آن  پهلوی  در  که  کندز  سپین زر 
قرار  ملی  ارتش  جذب  و  جلب  مرکز 
بود  انتحاری  حمله ی  شاهد یک  دارد، 

که 70 کشته و زخمی به جا گذاشت.
به گفته ی یک مقام  امنیتی، تنها سه تن از 
کشته شد گان این حمله سربازان ارتش 
ملی هستند و دیگران همه غیر نظامیان اند.

شفاخانه ی  رییس  خاموش،  همایون 
رویداد  این  مورد  در  کندز،  حوزه ای 
گفت که شمار کشته شد گان این حادثه 
تن   33 به  زخمی ها  شمار  و  تن   37 به 
می رسد. او گفت که بیشتر زخمی های 

این رویداد، کودکان اند.
زخمی ها  اکثر  وضعیت  خاموش  آقای 

چهار  تهداب  سنگ  بدخشان:  8صبح، 
پروژه به ارزش بیش ازیک و نیم میلیون 

دالر در والیت بدخشان گذاشته شد.
ساختمان  اعمار  شامل  پروژه ها  این 
کتابخانه عامه، تعمیر ریاست اقتصاد، لیسه 
سایف شهید و تعمیر ریاست صحت عامه 

می باشد.
داکتر شاه ولی اهلل ادیب، والی بدخشان در 
مراسم تهداب گذاری این پروژه ها گفت: 
»کار این پروژه ها ازکمک های مالی بانک 

نمایشگاه مشترک کتاب ایران و افغانستان 
تحت عنوان »دوستی« با حضور 350 ناشر 
شده  برگزار  کابل  در  افغانستان  و  ایران 

است.
این  ایرانی  مسووالن  از  انوری،  میر 
این  در  که  گفته  بی بی سی  به  نمایشگاه 
در  کتاب  عنوان  هزار  دوازده  نمایشگاه 

رشته های مختلف عرضه شده است.
آقای انوری گفت: »کتاب هایی در تمام 
رشته هایی که مورد نیاز متقاضیان است، 
در این نمایشگاه وجود دارد. ما عالوه بر 
کتاب، در بخش نرم افزاری و کتاب های 
این جا  در  خوبی  ناشران  دانشگاهی 

داریم.«
مسوول برگزاری نمایشگاه دوستی افزود: 
»ما در این نمایشگاه به زبان های مختلف 
زبان های  به  کتاب ها  این  داریم.  کتاب 

فارسی، پشتو و انگلیسی هستند.«
به گفته آقای انوری، در این نمایشگاه 350 

آبرسانی  روند  گفتیم  ما 
تمدید  کار  و  شده  آغاز 
پیشرفت  حال  در  نیز  برق 
این  اعمار  قسمت  در  است. 
داخلی  کمپنی های  شهرها، 
داوطلبی  در  خارجی  و 

اشتراک کرده اند.«
گفته  که  کابل  جدید  شهر 
برابر  نیم  دو  تقریبا  می شود 
در  است  کابل  کنونی  شهر 
350 هزار جریب زمین در فاصله بین 
بگرام  میدان هوایی  تا  ده سبز  ولسوالی 

ساخته می شود.
میلیون   3 گنجایش  ظرفیت  شهر  این 
می شود  گفته  و  داشت  را خواهد  نفر 

با استندرهای عصری ساخته می شود.
این  در ساختن  در حال حاضر  جاپان 

شهر همکاری دارد.
جدید  شهر  انکشاف  اداره  مسوولین 
کابل در حالی از کار تطبیق ماسترپالن 
شهر جدید خبر می دهند که مسوولین 
شش  حدود  گفته اند  کابل  شهرداری 
شهر  در  حاضر  حال  در  نفر  میلیون 
نتیجه  در  که  می کنند  زندگی  کابل 
بار  به  زیاد  مشکالتی  نفوس،  تجمع 

آمده است.

بیرون کشیدن 
سرگلوله از بدن 

پولیس 30 روز پس 
از حادثه

8صبح، غزنی: یک سرگلوله مرمی  30 
روز بعد از حادثه، از بدن یک  مامور 
بیرون  غزنی  والیت  در  افغان  پولیس 

کشیده شد. 
این مامور پولیس که چند هفته قبل در 
جریان درگیری با طالبان زخم برداشته 
بود، بعد از سی روز در جریان تمرین 
با آموزگاران پولندی اش درد شدیدی 
را در ناحیه بدنش احساس کرد. به گفته 
این سرباز ، وی هنگامی که در جریان 
درگیری با طالبان زخمی شده بود، از 
سوی داکتران افغان مورد معالجه قرار 
هنوز  که  نمی دانست  اما  بود،  گرفته 
مانده  باقی  بدنش  در  مرمی  سرگلوله 

است. 
تمرینات  محل  از  سریعا  سرباز  این 
نظامی به شفاخانه نیروهای پولندی در 
داکتران  آنجا  در  و  شد  منتقل  غرنی 
متوجه یک شی ناشناس در ناحیه شکم 
این سرباز پولیس افغان گردیدند که بعد 
از آزمایش ها مشخص شد که سرگلوله 
مرمی است. سرباز مذکور بعدا تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و سرگلوله از 

بدنش خارج ساخته شد.  
چند  از  پس  اکنون  مذکور  سرباز 
هفته استراحت، توانسته است دوبار به 

وظایفش برگردد. 

سه مامور پولیس در 
بلخ به قتل رسیدند

8صبح، مزار: به اثر حمله باالی نیروهای 
ولسوالی  مربوطات  در  پولیس  امنیتی 
از  تن  سه  بلخ،  والیت  چهاربولک 

نیروهای پولیس ملی کشته شده اند.
امنیت  آمر  تاج،  عبدالروف  گفته  به 
فرماندهی پولیس بلخ، این رویداد زمانی 
مخالفان  مسلح  گروه  یک  که  رخداد 
منطقه  در  پولیس  پوسته  یک  بر  دولت 
و  نموده  حمله  ولسوالی  این  ارزن کار 
شدید  حمالت  زیر  را  امنیتی  نیروهای 

راکتی  قرار دادند.
آقای تاج می گوید: »زمانی که نیروهای 
پولیس ولسوالی بلخ به کمک نیروهای 
تحت فشار مخالفان حرکت نموده بودند، 
در مسیر راه با ماین کنار جاده برخورد 

کرده و سه سرباز آنها کشته شدند.«
در همین حال شماری از شاهدان عینی 
در تماس با رسانه ها گفته اند که نزدیک 
به ده تن از سربازان پولیس این ولسوالی 
در این رویداد زخم برداشته اند. اما آمر 
امنیت فرماندهی پولیس بلخ با آنکه این 
موضوع را تایید و یا رد نکرده می گوید: 
»تلفات سنگین برای مخالفان دولت وارد 
شده و اجساد دو تن آنها در جا باقی مانده 

است.«
در  امنیتی  مقامات  که  حالیست  در  این 
از وجود  مناطق  این  پاکسازی  از  شمال 
پیهم  عملیات  چندین  از  بعد  مخالفان 

اطمینان داده بودند.

اصابت چند راکت 
درشهرغزنی

روز  صبح  حوالی  غزنی:  8صبح، 
دوشنبه شهرغزنی هدف سه فیر راکت 
طالبان قرارگرفت. این راکت ها تلفاتی 
فرمانده  گفته  به  است.  نداشته  پی  در 
پولیس غزنی، سه نفر متهم به این قضیه 
دستگیر شده اند که تحقیقات درمورد 

ادامه دارد.
غزنی  والیت  که  است  درحالی  این   
یکی از والیات نا امن کشور به حساب 
می آید و در این اواخر از امنیتی نسبی 

برخوردار بوده است. 

این رویداد را به دوش گرفته، گفته اند 
که در این رویداد 33 سرباز را کشته اند.

حمله ی  یک  در  نیز،  جمعه  شب  شام 
 4 با  کندز  پولیس  فرمانده  انتحاری، 
تن  و 6  زن( کشته  )به شمول یک  تن 
این  از  پیش  بودند.  شده  زخمی  دیگر 
نیز در مرکز ثبت احوال نفوس ولسوالی 
امام صاحب این والیت، 70 تن در یک 
انتحاری دیگر کشته و زخمی  حمله ی 

شده بودند.
رییس  کرزی  حامد  حال  همین  در 
بیانیه  طی  را  حمله  این  کشور  جمهور 
مطبوعاتی به شدت محکوم کرده است. 
این درحالیست که در اواخر هفته گذشته 
قوماندان امنیه این والیت نیز به اثر حمله 

انتحاری به قتل رسید.

و دولت آلمان است.«
به گفته وی همه این پروژه ها در سر خط 
اولویت های والیت بدخشان قرار داشته 
که هشت والسوالی دیگر از این زیر بناها 

سود خواهند برد.
پروژه ها  این  اعمار  از  هدف  گفت  وی 
بهترساختن زیر ساخت ها و در مجموع 

بهتر شدن وضعیت ادارات والیت است.
قرار است کار اعمار این پروژه ها  تا یک 

سال و چند ماه دیگر پایان یابد.

تاک در کابل، که در این نمایشگاه یک 
غرفه دارد، گفت که شمار ناشران ایرانی 
ناشران  با  مقایسه  در  نمایشگاه  این  در 

افغانستان بسیار بیشتر است.
آقای محمدی گفت که در این نمایشگاه 
و  دارند  حضور  افغانستانی  ناشر   12 تنها 

بقیه ناشران ایرانی هستند.
به گفته او، ناشران افغان به دلیل این که 
این  به برگزاری  در زمانی بسیار نزدیک 
نمایشگاه دعوت شدند، نتوانستند به گونه 
الزم شرکت کنند. آقای محمدی گفت 
زمان  از  پیش  روز  یک  او  خود  که 
این  در  برای حضور  نمایشگاه  برگزاری 

نمایشگاه دعوت شد.
این  برای  افزود که  انتشارات تاک  مدیر 
و  نشده  کافی  اطالع رسانی  نمایشگاه 
کمبود جا از دیگر مشکالتی است که در 
کار برگزاری نمایشگاه و عرضه کتاب در 

آن به وجود آورده است.

انکشاف شهر جدید کابل یکی  اداره 
افغانستان  در  پروژه ها  بزرگ ترین  از 
است، در سه مرحله طی 15 سال آینده 

اعمار خواهد شد.
جدید  شهر  انکشاف  اداره  مسوولین 
آینده  سال  پنج  طی  می گویند،  کابل 
کابل  جدید  شهر  اول  بخش  کار 
تکمیل خواهد شد که برای چهارصد 
فراهم  مسکونی  منازل  نفر  هزار 

می شود.
بورد  عضو  یک  حسن  سخی  غالم 
این  در  کابل  جدید  شهر  انکشاف 
این  موضوع  »اصل  گفت:  مورد 
جدید  شهر  تطبیق  به  ما  که  است 
می خواهیم  ما  و  کردیم  شروع  کابل 
که  قسمی  کنیم.  اعالم  شما  به  که 

ما  اگرچه  که  افزود  خوانده  وخیم  را 
را  اتفاقات  این  برای  آمادگی های الزم 
این  زخمی های  وضعیت  ولی  داریم، 
رویداد خیلی وخیم است و شاید شمار 

کشته شدگان افزایش پیدا کند.
برای  نیز  کندز  پی آر تی  که  گفت  او 
تداوی زخمی ها آمادگی دارد و برخی 
زخمی ها را نیز به درمانگاه آنان فرستاده 

می شوند.
کشته  شمار  در  که  کودکانی  از  تن   4
در  که  بوده اند  کسانی  هستند،  شدگان 
ورزشگاه سپین زر کندز، کفش رنگ 
و  رنگ  صندوق های   و  می کرده اند 
جامانده  جسدهای شان  کنار  برس شان، 

است.
مسوولیت  رسانه ها،  با  تماس  در  طالبان 

انکشافی آلمان به همکاری بنیاد آغا خان 
درحالی آغاز می شود که مردم بدخشان 
با  که  نیازمندند  سخت  پروژه ها  این  به 
اعمار این تعمیرها مشکالت شان در زمینه 
صحت، معارف و فرهنگ کتاب خوانی تا 

حدی کاهش پیدا می کند.«
در همین حال کیوین مورهید، رییس بنیاد 
چهار  »این  افغانستان گفت:  در  آغاخان 
بین  نامه های مشترک  بر  از جمله  پروژه 
دولت افغانستان، شبکه انکشافی آغا خان 

ناشر ایرانی و افغانستانی شرکت کرده اند 
و این بزرگترین نمایشگاه مشترک کتاب 

با شرکت ناشران هر دو کشور است.
از  اصلی  »هدف  گفت:  همچنین  او 
برگزاری این نمایشگاه تقویت مشترکات 
امور  در  مشارکت  ارتقای  و  فرهنگی 
افغانستان  و  ایران  ملت  دو  بین  فرهنگی 
است تا بتوانیم زمینه ها را بیشتر کنیم برای 

روابط فرهنگی بیشتر بین دو ملت.«
مسووالن  از  محمدی،  حسین  محمد 
انتشارات  مدیر  و  افغانستان  خانه ادبیات 

برنامه کاری بخش اول شهر جدید کابل تکمیل شده است

»برادران« تروریست باز هم قتل عام کردند
37 کشته و 33 زخمی

سنگ تهداب چهار پروژه در بدخشان گذاشته شد

برگزاری نمایشگاه مشترک کتاب در کابل

ادامه از صفحه 1
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هنوز هم تردید باقی است؟
و  افغانستان  دولت  خوش بینی های  وجود  با 
رییس  خصوص  به  و  صلح  عالی  شورای 
تغییر  طالبان  براین که  مبنی  آن،  محترم 
نیستند،  سابق  طالبان  آن  دیگر  و  کرده اند 
در  تغییری  هیچ  که  دادند  نشان  طالبان 
عملکرد های قاتالنه و وحشیانه شان به وجود 
نیامده است. ظاهرا آن افرادی که در حاشیه 
رهبران طالبان، با رییس شورای عالی صلح 
دروغ  ربانی  آقای  به  دارند  تنگاتنگ  رابطه ی 
گفته اند. البته شاید بر سیاق فرمایشات آقای 
فاروق وردک و نیز آقای کرزی می توان در 
تردید  کمی  با  جنایاتی  چنین  ارتکاب  مورد 
چند  هر  کرد.  اظهارنظر  احتیاط  مقداری  و 
تروریستی  جنایت  این  مسوولیت  طالبان 
دولت،  مانند  می توان  گرفته اند،  برعهده  را 
و  افغانستان  مردم  دشمنان  به  را  حمله  این 
معلوم  که  داد  نسبت  دولت،  مسلح  مخالفین 
نیستند کی ها هستند و در کجا هستند و چرا 
این  می شوند.  حیوانی  اعمال  چنین  مرتکب 
محکوم  به شدت  کرزی  آقای  جانب  از  حمله 
که  بوده  کاری  تنها  ظاهرا  این  و  است  شده 
آن  شاید  دهند.  انجام  می توانستند  ایشان 
رابطه ی  صلح  عالی  شورای  با  کسانی که 
تنگاتنگ دارند، با رهبران طالبان دارای چنین 
همان  از  شاید  یا  نباشند،  تنگاتنگ  رابطه ی 
قماش دکانداران کویته باشند که یکی از آنها 
جمهوری  ریاست  قصر  در  کرزی  آقای  با 
پول  هنگفتی  مقادیر  و  کرده  گفتگو  و  دیدار 
دیروز  تروریستی  حمله ی  کرد.  دریافت  نیز 
که سی وهفت کشته و در همین حدود زخمی 
انتحاری  حمله ی  یک  از  پس  گذاشت،  برجا 
تن   4 با  را  کندوز  پولیس  فرمانده  که  دیگر 
دیگر  حمالت  و  فرستاد  مرگ  کام  به  دیگر 
برای  محکمی  پاسخ  مناطق  سایر  و  کابل  در 
صلح  عالی  شورای  درامه ی  که  کسانی است 
نمی رسد  نظر  به  هرچند  انداخته اند.  به راه  را 
یا  بشنوند  را  پیام هایی  چنین  این  حضرات، 
مردم  اما  بشنوند.  که  باشد  مصلحت شان  به 
چنین  قربانیان  به خصوص  و  افغانستان 
جنایاتی، آن را به خوبی می شنوند و می بینند. 
سبک باران ساحل نشینی که در شورای صلح 
گرد هم آمده اند، این فرصت را یافته اند که به 
هواخوری  و  مسافرت  گوناگون  کشورهای 
خیاالت  ناصرالدین شاه،  قول  به  و  نمایند 
قربانیان  خانواده های  متاسفانه  اما  بفرمایند. 
این  دغدغه ی  هستند.  محروم  امکان  این  از 
که  است  این  فقط  آنها  تشویش  و  قربانیان 
سادگی  این  به  عزیزاین شان  خون  می بینند 
با  می توان  آیا  می گیرد.  قرار  معامله  مورد 
امیدواری های  و  خود فریبانه  خوش بینی 
طریق  این  از  که  امیدداد  خود  به  واهی، 
می توان  آیا  و  دست یافت  صلح  به  می توان 
این صلح را شرافتمندانه توصیف کرد، یا به 
آنها  با  از حضرات  برخی  که  آنانی  گفته های 
و مردم  بود  امیدوار  دارند،  تنگاتنگ  رابطه ی 
قربانی شدن  فقط  که  مردم  داد؟  فریب  را 
از  تعدادی  نه  و  می بینند  را  عزیزان شان 
برای  می شود  گفته  که  را  طالبان  پیشوایان 
و  هستند  آماده  صلح  پروسه ی  به  پیوستن 
بزرگان  از  برخی  با  خیال  و  رویا  عالم  در 
 . ندارند  انتخاب  حق  که  مردم  دارند؟  رابطه 
همیشه  که  دارند  والیت  آنها  بر  کسانی  فقط 

داشته اند.    والیت 

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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اوقاتبمبارانمینمودند،وافرادبیگناهرادستگیر
زندگی میرساندند. شهادت به بعدا و شکنجه و
مردمروزبهروزباوضعیتپیشآمدههرروزتلختر
شدهمیرفت.دریکیازشبهایسال1357پسر
مامایمراکهمعلمبوددستگیروباخودبردند،که
تاامروزازویخبریدردستمانرسیده،نمیدانیم
شده شهید هم یا و میباشد زنده هست، کجا که
است.بهگماناغلباوراشهیدنمودهاند،زیرااگر
ما برای سال 31 این جریان در شاید میبود زنده
کمونیست دولتمردان مقصر پس میداد. احوال
هستندکهچنینافرادراازخانوادهشانجدانمودند،
وایشانرابهفراقودرداوالدشانمبتالکردند.ما
چیزیجزمحکمهجنایتکارانوخیانتکاراندر
اینکشورنمیخواهیم،بایدکسانیکهبهاینملت
وکشورخیانتنمودهاندوکشوررابهمیدانجنگ
تبدیلنمودند،وهزارانانسانرابیخانمان،معلول
ویاهمشهیدنمودند،بایدمجازاتشوند،تادرس
چهار زخمهای التیامبخش و دیگران برای عبرت

دههجنگگردد.«



نمایانگر آتش« و دود ورای »از امروز گزارش
جنایتهایبیشماریاستکهدرکشورمااتفاقافتاده
ومردماینکشورراداغدارساختهاست،برادریرابا
در را فامیلش اعضای از زیادی تعداد که داریم خود
داده. دست از جنگها جریان در گوناگون حوادث
بیان تاریکآنروزگارراچنین اززاویههای اویکی
مینماید:»روزهاراباهمخوشوخندانمیگذراندیم
و داشتیم سکونت کشور شمالی والیتهای در و
سرمستاززندگیلذتمیبردیمودردامنههایکوهها
ودشتهاباهممیگشتیم،برادرمبهشغلمقدسمعلمی
بسیار او بودیم، یکجا هم با شبها و بود مصروف
خوشبودازاینکهمیتواندتعدادیازاطفالاینوطن
راچیزیبیاموزاندوخدمتیراازاینطریقبهکشورش
نماید.امادرآنروزهااختناقوبدبختیکشورماتازه
آغازشدهبود.چوندرکشوردراثرکودتانظامتغییر
نمودوحکومتمابهنامدولتکمونیستیعقایدپوچ
نیروهاییرا اینعقایدپوچ راواردنمودند،کههمراه
نیزبهحمایتاینافکارواردنمودندوکشوررارسما
علیه را جهاد و خواستند بهپا هم مردم کردند، اشغال
سختزندگی روزهای نمودند، آغاز بیدینها آن
اکثر را ما مناطق کمونیستی دولت شد،چون آغاز ما

منطقویاستکهدربخشگسترشفرهنگکشورهای
عضونیزفعالیتمیکند.

افغانستان فرهنگ و اطالعات وزیر رهین مخدوم سید
میگویدکهیکیازموضوعاتمهمموردبحثدراین
نشست،همکاریکشورهایعضویسازمانفرهنگیاکو
دررابطهباآمادهشدنوالیتغزنیبرایسال2013بود.
فرهنگی سازمان عضو کشورهای که افزود رهین آقای
زودی به را تالشهایشان و کرده همکاری اعالم اکو
اطالعات وزیر کرد. خواهند آغاز غزنی احیای برای
غزنی در ما ازطرف »کارهایی فرهنگکشورگفت: و
صورتگرفتهاستوبایدکارهایبیشترصورتبگیرد.
در اکو که کردند وعده قاطعانه ایکو( اینها)اعضای
برای فراوان طرحهای و میکند همکاریالزم اینزمینه
انجامبدهند، هرکشوریکهبخواهندبرایاحیایغزنی

دارد.«
همکاریکشورهای که افزود فرهنگ و اطالعات وزیر

این و است اکو تمامکشورهایعضو مشترک فرهنگی
بهصورت 2013 سال برای غزنی تا دارد تالش سازمان
بهترودرستترآمادهشود.آقایایوبیمیافزاید:»آنچه
کهمنحاالبهعنوانرییسسازمانفرهنگیاکومیتوانم
و میکنم مبارزه و میجنگم بنده که است این بگویم
تالشمیکنمبرایبازسازیغزنیومراسمیکهدرسال
2013خواهدبود،بهبهتریننحووباافتخارانجامبشود،
تاکیدکرد اکو فرهنگی وظیفهیماست.«رییسسازمان
کهقراربودجلسهامسالدرتاجیکستانبرگزارشود،اما
بهدلیلنزدیکشدنسال2013،تصمیمبراینشدتااین

جلسهدرکابلبرگزارشود.
داکترحجتاهللایوبیتاکیدکردکهاعضایاکودرپایان
اینجلسهکمیتههایکاریراتشکیلمیدهندوبرنامههای

فرهنگیخودرابرایاحیایغزنیاعالممیکنند.
2013،سالپررونقفرهنگی

همچنینداکترخیرمحمدحسینیوزیرفرهنگوارشاد
سازمان عضوی کشورهای از ایران، اسالمی جمهوری
فرهنگیاکوخواستتادرزمینهاحیاوبازسازیآبدات
تاریخیوالیتغزنیتالشهایگستردهترنمایندودولت
حسینی آقای کنند. حمایت راستا این در را افغانستان
همچنینتاکیدکردکهکشورهایعضویبایدهیاتهایی

راجهتبرنامههایفرهنگیبهغزنیبفرستند.
گفت: ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزیر
زمینههای در فقط نه است بازسازی نیازمند »افغانستان
زمینههای در بلکه معیشتی، و رفاهی مسایل و بازسازی
باشیم. افغانستان مردم یاور و یار باید همه هم، فرهنگی
مااعضایاکوبایدمتعهدشویمکهدرمسالهغزنیحداقل
بازسازی بعد باشیم،همدر راداشته یکتالشگسترده
که بکنیم تعریف را خاصی فعالیتهای هم و اماکن
اعزام و متنوع و متعدد برنامههای و فرهنگی هفتههای
گروههایفرهنگیداشتهباشیمتاسال2013یکسالپر
رونقفعالیتهایفرهنگیوهنریبرایغزنیبلکهبرای
گستردهی تالشهای که افزود او باشد.« افغانستان کل
کشورهایعضوسازمانفرهنگیاکوبرایاحیایغزنی،

میتواندبهوجههجهانیافغانستانکمکزیادیکند.
تالشها از نیز عضوی کشورهای دیگر فرهنگ وزرای
تاریخیوالیتغزنیدر احیایآبدات و بازسازی برای

ایننشستاعالمحمایتوهمکاریکردند.
ایران و افغانستان فرهنگ وزرای نشست، این با همزمان
همهجانبه همکاریهای منظور به نیز را تفاهمنامهای
فرهنگیدرکابلبهامضارساندند.باامضایاینتفاهمنامه،
ایرانگفتکه اسالمی ارشادجمهوری و فرهنگ وزیر
همکاریهایفرهنگیمیانافغانستانوایرانروبهگسترش
به فرهنگی زمینههای در است آماده کشور این و است

افغانستانکمککند.
درحالیکهزمانکسبلقبپایتختتمدناسالمیدر
حالنزدیکشدناست،امااخیرایکیازمنارههایوالیت

غزنیبدلیلبیتوجهینهادهایمسوولفروریخت.


اکو، فرهنگی سازمان عضوی کشورهای فرهنگ وزرای
آبدات بازسازی برای کابل، در خود نشست پنجمین در

تاریخیوالیتغزنیاعالمهمکاریکردند.
والیتغزنیدرسال2007میالدیازسویسازمانعلمی،
»پایتخت بهعنوان فرهنگیوآموزشیکشورهایاسالمی
در رسما لقب این است قرار شد. شناخته اسالمی« تمدن

سال2013میالدیبهاینوالیتدادهشود.
وزرایفرهنگکشورهایعضوسازمانفرهنگیاکوکهبه
دعوتوزارتاطالعاتوفرهنگافغانستانبرایدوروز
درکابلگردهمآمدهبودند،میگویندکهآناندرزمینه
آمادهشدنغزنیبرایکسبلقبپایتختتمدناسالمیاز

هیچنوعهمکاریوتالشیدریغنمیکنند.
افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، کشورهای فعال
قزاقستان و قرغزستان ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان،
شناخته اکو فرهنگی سازمان عضو کشورهای جمله از
میشوند.دراصلاکویکسازمانهمکاریهایاقتصادی

عضوسازمانفرهنگیاکوبرایاحیایغزنیتنهاکمکهای
مالینیستبلکهاینکشورهادراجرایبرنامههایفرهنگی
بازسازی برنامههای او، بهگفتهی مختلفسهممیگیرند.
بجا گذشتهها از که آبداتی احیای و نیمهویران بناهای
ماندهاند،ازجملهمسایلیاستکهاعضایاکودراجرای

آنسهممیگیرند.
درهمینحال،داکترحجتاهللایوبیرییسسازمانفرهنگی
اکومیگویدیکیازاهدافاصلیاینسازماننشاندادن
چهرهواقعیفرهنگوهنرکشورهایعضواست.بهگفتهی
او،اعضایاینسازمانآبداتتاریخیوالیتغزنی،میراث

از برادرم 
تا هنوز  خبری 

نیست

نموده اند،  شهید  را  او  اغلب  گمان  به 
جریان  در  شاید  می بود  زنده  اگر  زیرا 
این 31 سال برای ما احوال می داد. پس 
هستند  کمونیست  دولت مردان  مقصر 
جدا  خانواده شان  از  را  افراد  چنین  که 
درد  و  فراق  به  را  ایشان  و  نمودند، 
جز  چیزی  ما  کردند.  مبتال  اوالد شان 
در  خیانت کاران  و  جنایت کاران  محکمه 
که  باید کسانی  نمی خواهیم،  این کشور 
به این ملت و کشور خیانت نموده اند و 
کشور را به میدان جنگ تبدیل نمودند، 
و هزاران انسان را بی خانمان، معلول و یا 
هم شهید نمودند، باید مجازات شوند، تا 
درس عبرت برای دیگران و التیام بخش 
گردد. جنگ  دهه  چهار  زخم های 

اعالم همکاری سازمان فرهنگی اکو 
برای بازسازی آثار تاریخی غزنی 

:ظفرشاهرویی

داکتر حجت اهلل ایوبی 
رییس سازمان فرهنگی 

اکو می گوید یکی از اهداف 
اصلی این سازمان نشان دادن 

چهره واقعی فرهنگ و هنر 
کشورهای عضو است. به 

گفته ی او، اعضای این سازمان 
آبدات تاریخی والیت غزنی، 

میراث فرهنگی مشترک تمام 
کشورهای عضو اکو است و 
این سازمان تالش دارد تا 
غزنی برای سال 2013 به 

صورت بهتر و درست تر 
آماده شود.

ACKU
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سناى  هیات  با  ديدار  در  جمهور،  ريیس  کرزى  حامد 
منطقه،  ثبات در  پاکستان گفته است که آينده صلح و 
به صلح و آرامش در افغانستان و پاکستان ارتباط دارد. 
شکی نیست که همانطور که آتش جنگ در منطقه ناشی 
از نبود آرامش در افغانستان و پاکستان است، ختم غايله 
امکان پذير می باشد.  افغانستان  و  پاکستان  با آرامش  نیز 
که  بوده  اين  است،  رسیده  اثبات  به  عمل  در  آنچه  اما 
پاکستان و افغانستان نتوانسته اند، وضعیتی را ايجاد کنند 
به يکديگر  متقابل را نسبت  اطمینان  اعتماد و  که زمینه 

فراهم  نمايند.
به میان آمدن  که  باورند  اين  به  کارشناسان  از  برخی 
در  پاکستان  و  افغانستان  میان  صادقانه  همکارى هاى 
کابل  و  آباد  اسالم  سران  که  است  امکان پذير  صورتی 
را  يکديگر  کشورهاى  استقالل  به  متقابل  احترام  اصل 
امکان پذير  اين مامول در صورتی  باشند.  نظر داشته  در 
در  که  بپذيرند  آباد  اسالم  سیاستمداران  که  می گردد 
سرنوشت  که  کشورى  عنوان  به  افغانستان  به  رابطه 
سیاسی اش جدا از تصمیم هاى مبتنی بر مصالح اسالم آباد 
رقم می خورد، برخورد کنند. اين در حالیست که سران 

اسالم آباد چنین اراده اى را ندارند. 
خبرنامه اى  انتشار  با  جمهور  ريیس  سخنگوى  دفتر 
با  پاکستان  سناى  هیات  ديدار  که  است  داده  گزارش 

شام  جمهور  ريیس 
ارگ  در  يک شنبه 
جمهورى  رياست 
است.  گرفته  صورت 
در  خبر،  اين  اساس  بر 
مجلس  هیات  ترکیب 
سلیم  پاکستان  سناى 
صفی اهلل خان، افراسیاب 
جهانگیر  محمد  ختک، 
خان،  عباس  بهادر، 
وسیم  و  عديل  حاجی 
هستند.  شامل  سجاد 
افراد  اين  از  شمارى 
کسانی هستند که گاهی 

اما  می کنند،  تظاهر  افغانستان  با  دوستی  گرايش هاى  به 
وقتی پاى عمل در میان می آيد، هیچ گاهی بر عملکرد 
سازمان استخباراتی پاکستان مبنی بر ادامه آتش افروزى 
است  جهت  همین  از  نمی کنند.  اعتراض  افغانستان  در 
که علیرغم ظاهرسازى هايی که در راستاى خوب جلوه 
می گیرد،  صورت  پاکستان  و  افغانستان  روابط  دادن 
غیر  همچنان  پاکستان  و  افغانستان  روابط  چشم انداز 

شفاف به چشم می آيد.
در  کرزى  جمهور  ريیس  که  است  آمده  گزارشها  در 
مساعی  ضرورت  بر  پاکستان،  سناى  هیات  با  ديدار 
با  مبارزه  جهت  در  پاکستان  و  افغانستان  مشترک 
تاکید  می برند،  رنج  آن  از  کشور  دو  هر  که  تروريزم 
منطقه،  در  ثبات  و  آينده صلح  است که  گفته  و  کرده 
به صلح و آرامش در افغانستان و پاکستان ارتباط دارد. 
آقاى کرزى همچنین با اشاره به تحکیم روابط دو ملت 
افغانستان و پاکستان، گفته  است که همکارى بیشتر میان 

پارلمان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور می باشد. 
ابراز  که  می باشند  باور  اين  به  کارشناسان  از  برخی 
روابط  مورد  در  جمهور  ريیس  سوى  از  خوشبینی 
که  است  خوشبینی اى  بر  مبتنی  پاکستان  و  افغانستان 
ايجاد  افغانستان  در  آى اس آى  طرفداران  سوى  از 
اين که سازمان استخباراتی آى اس آى  می شود. علیرغم 
و  کرده  طرفدارى  طالبان  از  رسمی  و  به صورت جدى 
از طريق اين گروه بازى هاى سیاسی خود در افغانستان 
پاکستان  سران  که  می شود  ديده  می گذارد،  اجرا  به  را 
بسته  آى اس اى  کارکرد  برابر  در  را  چشم هاى شان 
گرم تر  در  آى اس آى  دست داشتن  وصف  با  و  کرده 
افغانستان و  از دوستی  افغانستان،  شدن آتش جنگ در 

ناامنی در  پاکستان و مساعی مشترک براى رفع مشکل 
منطقه سخن می گويند.

دستگیرى  مورد  در  خبرى  افغانستان  در  که  هرگاهی 
بمب  يا  و  انتحارى  عملیات هاى  محرکین  و  عامالن 
گذارى هاى کنار جاده منتشر می شود، بدون شک نامی 
بدان  اين  می گردد.  ذکر  خبر  آن  در  نیز  پاکستان  از 
اجراى  براى  که  گذارى هايی  پالن  در  که  است  معنا 
جاده  کنار  بمب گذارى هاى  يا  و  انتحارى  عملیات هاى 
در  امنی  نا  تشديد  بخش هاى  و  عوامل  مهم ترين  که 
افغانستان محسوب می گردند، برخی از نهادهاى رسمی 

پاکستان از جمله آى اس آى دست دارند.

از سوى ديگر از آنجايی که سازمان استخباراتی پاکستان 
از  و  می گردد  محسوب  پاکستان  دولت  بدنه  از  جزيی 
بودجه ملی آن کشور تمويل می گردد و حیات خود را 
ادامه می دهد، مسوولیت قهرى دولت پاکستان در برابر 
بین الملل  حقوق  قواعد  مبناى  بر  آى اس آى  کارکرد 
عمومی تثبیت شده تلقی می گردد. بر اساس اين قاعده، 
از  جزيی  افغانستان  ناامن سازى  در  آى اس آى  مداخله 

برنامه هاى دولت اسالم آباد شمرده می شود.
البته در اين میان برخی از تحلیلگران کوشش می کنند 
که اين تبصره را داشته باشند که رفتار آى اس آى نسبت 
پاکستان  دولت  رسمی  سیاست  از  جزيی  افغانستان  به 
که  شود  ايجاد  ذهنیت  اين گونه  و  نگردد  محسوب 
به  دوستی  دروازه  گشودن  دنبال  به  اسالم آباد  دولت 
سوى افغانستان است، اما سازمان استخباراتی اردوى اين 
کشور، بر خالف میل رهبران اسالم آباد با طالبان کمک 

می کنند.
تفکیک  بر  مبتنی  که  نظريه  اين  تبلیغ  می رسد  نظر  به 
از  بیشتر  است،  اسالم آباد  دولت  با  عملکرد آى اس آى 
پول  اسالم آباد  از  که  می گیرد  صورت  کسانی  سوى 
منفی  فعالیت هاى  می خواهند  طريق  بدين  و  می گیرند 
دهند.  قرار  مثبت  تبلیغات  الشعاع  تحت  را  آى اس آى 
اين در حالیست که بسیارى از کارشناسان تايید می کنند 
عرصه  و  منطقه  در  آباد  اسالم  سیاستگذارى هاى  که 
تفاهم جمعی صورت می گیرد که  مبناى  بر  بین المللی، 
با راى جمعی  پاکستان  نظامی  در آن رهبران سیاسی و 

اتخاذ نظر می کنند.


فعالیت هاى  بحث  پارلمان  به  بودجه  رفتن  با 
حکومت در چند روز آينده در آنجا داغ خواهد 
دولت  بودجه ى  پارلمان  گذشته  در  ويژه  به  شد. 
را يک بار به دلیل عدم ازدياد معاش مامورين رد 
پارلمان  اين بار  که  شود  ديده  بازهم  بود.  کرده 
روى چه مورد با حکومت دچار اختالف می شود.

محکمه  اين  درگیر  قدر  آن  نماينده ها  فعال  البته 
انتخابات  مسايل  بررسی  براى  حکومت  کذايی 
بودجه  بحث  نیست  معلوم  که  هستند  پارلمانی 
گشت؛  خواهد  متاثر  درگیرى ها  اين  از  چقدر 
درگیرى بر سر محکمه اى که از خینه بعد از عید 

هم رسواتر و بی معناتر شده است.
تحت تاثیر  افکارعامه  در  دست کم  بودجه  بحث 
نظر  به  و  گرفته  قرار  طالبان  و  سیاسی  مسايل 
خبر  يک  از  بیشتر  چندانی  انعکاس  که  نمی آيد 
داشته باشد. در حال حاضر آن قدر مساله ى جنگ 
و بی ثباتی سیاسی ذهن مردم و رسانه ها را به خود 
مشغول داشته که پرداختن به موارد مهم ملی ديگر  

از اهمیت مناسب برخوردار نمی باشد.
حکومت از اين بابت بی نهايت خوش بخت است 
که منتقدين آن به جاى مسايل مشخص مشکالت 
نسبت  نیز  انتقادى  اگر  يا  و  کرده  مطرح  را  کلی 
مانند  است،  جزيیات  در  دارند،  آن  برنامه هاى  به 
افزايش معاش شهدا و معلولین و يا معلمین کشور.

مصارف  و  برنامه ها  شامل  کشور  بودجه  البته، 
يک  در  را  آن  بررسی  نمی شود  و  است  بزرگی 
مباحثه  يک  ولی  کرد  اجرا  نوشته  دو  يا  و  نوشته 
براى  دولت  برنامه هاى  زواياى  می تواند  عمومی 
ريیس  که  بسنجیم  می توانیم  و  شگافته  را  کشور 
چه  کشور  مشکالت  مورد  در  کابینه  و  جمهور 
دارد  اولويت  براى شان  مسايلی  چه  می انديشند، 
در  و  جالب  براى شان  برنامه هايی  و  مسايل  چه  و 

خورد توجه است.
در کل به عنوان يک شهروند نمی توانم به بودجه 
به داليل مختلف  سال جديد راى مثبت بدهیم و 
عمیق  بی برنامگی  از  که حکومت  می توان گفت 
به  کشور  مشکالت  از  تصوراش  و  می برد  رنج 
که  است  مرحله  از  دور  و  ناچیز  غم انگیزى  طرز 
در هنگام خوانش کلیات بودجه می توان دريافت.

انکشاف يعنی اعمار ساختمان هاى جديد؟
که  زد  حدس  می توان  مذکور  بودجه  اساس  بر 
انکشافی عمدتا صرف  از بودجه  تصور حکومت 
دولتی  ساختمان هاى  بازسازى  و  تعمیر  براى  پول 
است. در سال آينده وزارتخانه ها و ادارات مستقل 
قصد دارند يا تعمیر جديد اعمار کنند و يا تعمییر 
می دانیم  که  حالی  در  نمايند.  بازسازى  را  سابقه 
نیازهاى  از  بخشی  جديد  تعمیر هاى  ساختن 
اداره هاى دولتی است ولی اين که يک حکومت 
نیازهاى  تمام بودجه انکشافی اش را صرف تامین 

ساختمانی و ادارى نمايد، قابل قبول نیست.

دانشگاه هاى  به  نیاز  عالی  تحصیالت  وزارت 
جديد دارد ولی اعمار ساختمان هاى جديد يکی 
اتفاقا  است.  عالی  تحصیالت  نظام  مشکالت  از 
خوانده،  درس  کابل  دانشگاه  در  که  کسانی 
نهاد  اين  توسعوى  برنامه هاى  اصوال  که  می دانند 
معطوف به رنگ کردن و خشت باالکردن و ديوار 
تحصیالت  وزارت  الغیر.  و  است  بوده  ساختن 
اندک  بی نهايت  سرمايه  گذشته  سال   9 در  عالی 
روى انکشاف محتواى درسی، امکانات درسی و 
و... مصرف  پوهنتون ها  پژوهشی، کارامد ساختن 
دانشگاه هاى  که  است  اين  نتیجه  است.  کرده 
افغانستان نه داراى آن کیفیتی است که پاسخگوى 
از  اقلی  مطابق حد  نه  و  باشد  افغانستان  کار  بازار 
معیارها و نه بر اساس اولويت هاى انکشافی کشور 
ريیس  از  من  سوال  حاال  آينده.  دهه  چند  در 
دانشگاه هاى  اعمار  که  است  اين  کشور  جمهور 
اقدام درستی است، ولی مشکالت اساسی  جديد 
ساختمان  کمبود  تنها  ما  عالی  تحصیالت  نظام 

می باشد؟
يک نمونه ديگر وزارت خارجه است که بیشترين 
گذشته  سال هاى  در  را  خود  انکشافی  بودجه 
سفارتخانه ها  براى  جديد  تعمییرهاى  خريد  روى 
به  افغانستان  اسالمی  جمهورى  قونسلگرى هاى  و 
نیز  آينده  سال  در  که  بناست  و  رسانده  مصرف 
اين کار را نمايد. در حالی که اين وزارت نیاز به 
و  کارى  نیروى  باالى  گذارى هاى جدى  سرمايه 

ظرفیت سازى دارد. 
تنها يک مشکل پیش پا افتاده ولی خیلی مهم اين 
وزارت اين است که کارمندان رده هاى گوناگون 
آن، زبان هاى خارجی مهم دنیا را نمی دانند. اگر 
باشند،  داشته  آشنايی  انگلیسی  زبان  با  تعدادى 
زبان هاى چون فرانسوى و آلمانی و اسپانوى براى 
بسیارى از کارمندان وزارت خارجه ناآشنا است. 
تعدادى  حاال شما تصور کنید که وزارت خارجه 
از ديپلمات هاى خود را به سفارتخانه هاى خويش 
در آلمان و فرانسه می فرستد ولی اين ديپلمات ها 
واضح  نمی دانند.  را  آلمانی  و  فرانسوى  زبان هاى 
کارهاى  پیشبرد  جز  زبان  ندانستن  با  که  است 

داخلی کار ديگرى از دست شان ساخته نیست.
بودجه  بايد در  اين است که  ما  پیشنهاد  اين رو  از 
نظیر  محتوايی  و  تخنیکی  احتیاجات  حل  بین 
سرمايه گذارى باالى نیروى کار انسانی يک توازن 
منطقی ايجاد گردد. وزارت مالیه بهتر می داند که 
يک بخشی از مشکل عدم صرف بودجه انکشافی 
که  دارد  آنها  بی برنامگی  در  ريشه  وزارتخانه ها، 
اين  بارز  مصداق  خورشیدى  جديد  سال  بودجه 
اين همه  که  کشورى  در  بدون شک،  است.  امر 
حکومت  دارد،  وجود  حل شدن  براى  مشکالت 
در  را  دولتی  جديد  ساختمان هاى  ايجاد  فعال 

دستور کار خود قرار داده است.
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پول بیشتر
 برای اعمار ساختمان های

 دولتی

پاکستان 
و برخورد دوگانه 

با افغانستان

هرگاهی که در افغانستان 
خبری در مورد دستگیری 
عامالن و محرکین 
عملیات های انتحاری و یا 
بمب گذاری های کنار جاده 
منتشر می شود، بدون شک 
نامی از پاکستان نیز در 
آن خبر ذکر می گردد. 
این بدان معنا است 
که در پالن گذاری هایی 
که برای اجرای 
عملیات های انتحاری و یا 
بمب گذاری های کنار جاده 
که مهم ترین عوامل و 
بخش های تشدید نا امنی 
در افغانستان محسوب 
می گردند، برخی از 
نهادهای رسمی پاکستان 
از جمله آی اس آی دست 
دارند.

بودجه انکشافی سال جدید

ضیازیرک
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تا  دارند  دوست  همیشه  سیاستمدار ها 
خود  آن  محور  که  خودساخته  حرکت های 
ایدیولوژی خود  به  یا  به خود  را  است  مردم 
وصل کنند. زیرا حرکت های مردمی همیشه 
برای  مردم  کنش  مشروع ترین  عنوان  به 
نظامی  و  است  مشخص  خواسته شان  احقاق 
بزند  پیوند  این گونه حرکت ها  با  را  که خود 
دو  این  بین  هم  ارتباطی  هیچ گونه  که  ولو 
مردمانش  اگر  مسلما  باشد.  نداشته  وجود 
می تواند  خوبی  به  باشند  نداشته  قوی  شعور 
ایران  تغذیه کند. حکومت  این حرکت ها  از 
و به خصوص آقای سید علی خامنه ای رهبر 
از  خاورمیانه  در  مردمی  قیام های  نیز  ایران 
اسالمی  انقالب  تاثیر  تحت  را  مصر  جمله 
ایران می دانند و آن را یک حرکت اسالمی 
جنبش  که  حالی  در  می آورند  حساب  به 
اخوان المسلمین که ایدیولوژیک ترین جنبش 
قیام  این  با توجه به گستردگی  اسالمی است 
ندانسته.  صرف  اسالمی  حرکت  یک  آن را 
حوت   24 قیام  مورد  در  همچنان  مساله  این 
از  یکی  تازگی  به  است.  صادق  نیز  هرات 
قیام  پارلمان کشور  در  هرات  پیشین  وکالی 
24 حوت هرات را تحت تاثیر معنوی انقالب 
پیروزی  نزدیکی  و  دانسته  ایران  اسالمی 
در  حوت   24 و  ایران  در  اسالمی  انقالب 

هرات را دلیل این مدعا مطرح کرده اند. 
مردمی  حرکت های  که  مساله  این  تایید  با 
نظیر  می گذراند،  تاثیر  همدیگر  بر  همیشه 
بیشتر  در  و  تونس آغاز گردید  در  آنچه که 
پیدا  ادامه  غیرعربی  حتا  و  عربی  کشور های 
خواست ها  تفاوت  ولی  دارد  ادامه  و  کرد 
نسبت  را  مردمی  قیام  هر  حرکت ها  این  در 
اگر  می سازد.  متفاوت  و  متمایز  دیگری  به 
خواستار  مردم  ایران  و  مصر  و  تونس  در 
هستند.  رهبران  برکناری  و  حکومت  تغییر 
در اردن و عربستان و چند کشور دیگر مردم 
بیاورد.  اصالحات  حکومت  تا  می خواهند 
محصول خواست  ایران  اسالمی  انقالب  اگر 
قیام  بود.  سرنگونی حکومت شان  برای  مردم 
در  مردم  واکنش  حاصل  هرات  حوت   24
مقابل ریفورم های بود که حزب دموکراتیک 
دینی  ارزش های  تمام  آن  با  افغانستان  خلق 
از سوی  بود.  رفته  نشانه  را  مردم  اجتماعی  و 
حوت   24 قیام  بازمانده های  و  تاریخ  دیگر 
زمینه های  که  مساله اند  این  گواه  همه  هرات 
این که  از  پیشتر  قیام 24 حوت هرات خیلی 
وجود  به  شود  پیروز  ایران  اسالمی  انقالب 

آمده بود. 
قدرت رسیدن  به  و  ثور   7 کودتای  از  بعد 
و  افغانستان طرح ها  حزب دموکراتیک خلق 

که  است  معمول  کشور  هر  در 
تا  باشد  داشته  کنترول  دولت 
که  باشند  داشته  وارداتي  تاجران 
نیازمندي مردم در آن مد نظرگرفته 
هر  بلکه  موتر  تنها  نه  تراکم  شود. 
موادي که بیش از ضرورت باشد، 
مشکل زا است و از لحاظ محیطي، 
غیره  و  شهري  اقتصادي،  صحي، 
مشکل  با  را  شهرنشینان  زندگي 
واردات  تنظیم  می سازد.  مواجه 
ترافیک  وظیفه  کشور  در  موتر 
است. چون ترافیک باید مشخص 
باشد  داشته  احصاییه اي  و  سازد 
موتر  تعداد  چه  به  کشور  در  که 
یا موتورسایکل  نیاز است؛ ساالنه 
چه تعداد موتر مطابق به نیاز مردم 
می توانیم،  ما  بعدا  که  گردد  وارد 
مطابق به احصاییه، واردات موتر را 

براي تجار الزامي  سازیم. 
اما بدبختانه در کشور ما همان طور 
موارد کنترول وجود  که در سایر 
ترافیک  سیستم  قسمت  در  ندارد 
تهدید  را  مردم  حیات  همیشه  که 
نگرفته  صورت  توجه  می کند 

است.
والیت  مردم  حال  درهمین 
ازدحام  زیاد،  از سرعت  جوزجان 
سرسام آور  افزایش  نقلیه،  وسایط 
و  شهر  در  زرنج  موترسایکل های 
بلندرفتن  و  غیرمسلکی،  رانندگان 

آمار تصادم  شاکی هستند.
شهروندان  از  تن  یک  عبدالخالق 
بیشتر  می گوید:  شبرغان  شهر 
زرنج  موترسایکل های  رانندگان 
آنان  می دهند.  تشکیل  اطفال  را 
با اصول و مقررات ترافیکی آشنا 
و  عالیم  رعایت  بدون  و  نبوده 
اشارات ترافیکی به انتقال مسافرین 
بیشترین  می پردازند،  شهر  در 
از  ترافیکی  دلخراش  حادثات 

همین سبب رخ می دهد.
»من کسانی  می گوید  این شخص 
را می شناسم که بدون اشتراک در 
از سوی  کورس های دریوری که 
ترافیک راه اندازی می شود و بدون 
این که خود در مدیریت رفته باشند 
در مقابل سه هزار افغانی الیسنس 

را به دست آورده اند.«
است.  شهری  تکسی  دریور  سلیم 
شهر  در  اسناد  داشتن  بدون  وی  
وی  می کند.  کار  موترش  با 
می گوید: »سه سال است دریوری 
الیسنس  و  سیر  جواز  می کنم، 
جدی  مشکل  به  هنوز  تا  ندارم، 
مواجه نشده ام، چندین بار در داخل 
شهر با ترافیک روبرو شدم اما در 

را  خود  افغانی   50 پرداخت  بدل 
خالص کرده ام.«

ترافیک  مدیریت  وي  گفته  به 
سپري نمودن  بدون  جوزجان، 
کورس دریوري به اشخاص جواز 
می گوید  شخص  این  مي دهد. 
نام  به  اصال  زرنج  »رانندگان 

الیسنس چیزی را نمی شناسند.« 
رانندگان  از  جاوید یک تن  احمد 
تکسی که از ازدیاد زرنج شکایت 
شهر  در  فعال  می گوید:  دارد 
ندارد  چلش  تکسی  هیچ  شبرغان 
رفته اند  لین ها  در  تکسی ها  تمام 
الی  شش  از  جز  به  شهر  تمام  در 
به چشم  بیشتر  هفت عراده تکسی 

نمی خورد.
محمد  سمونوال  حال  همین  در 
والیت  این  ترافیک  مدیر  اکرم 
می گوید:  صبح  هشت  روزنامه  به 
فعال در والیت جوزجان حدود 4 
فعالیت دارد که یک  هزار زرنج  
هزار آن در داخل شهر می باشد و 

متباقی در روستاها هستند.
ماه  چهار  مدت  می گوید  وی 
کار  پست  این  در  که  می شود 
کار  زرنج یک  ازدیاد  و  می کنم، 
کاری  تنها  است  یافته  انجام  قبال 
که  است  این  می توانیم  کرده  که 
تا  وادار سازیم  را  زرنج  رانندگان 

آموزش رانندگی ببینند.
اضافه  جوزجان  ترافیک  مدیر 
سن  زیر  اشخاص  هرگاه  می کند 
که  نماییم  مشاهده  را  سال   18
در  چه  است  رانندگی  مصروف 
موتر و چه در زرنج باشد از 3 الی 

6 هزار جریمه می نماییم.
کسانی که  می گوید  موصوف 
زرنج دارند همه غریب کار هستند 
را  آنها  نمی توانیم  ما  اینرو  از 
ممانعت کنیم باید از راه های دیگر 

این  مشکل حل شود.
زماني مي شود از حادثات دلخراش 
ترافیکي تا حدي جلوگیري نماییم 
از  سودجویي  و  رشوه  دامن  که 
شود،  برچیده  ذیربط  ارگان هاي 
درست  شکل  به  ترافیکي  قوانین 
و  رانند گان  مردم،  جانب  از  آن 
حتا پولیس ترافیک رعایت گردد، 
واردات موتر و وسایط دیگر نقلیه 
تقاضاي  و  نیازمندي  به  مطابق 
مردم تنظیم شده و بربهبود جاده ها 
توجه جدي صورت گیرد. پولیس 
ترافیک کنترول 24 ساعته و جدي 
را روي دست گرفته و از هیچ گونه 

تخطي چشم پوشي ننماید.
 

روی دست  انقالبی  فرامین  نام  به  برنامه های 
گرفته شد که نه تنها برای وضعیت اجتماعی 
بیشترینه  که  نبود  قابل هضم  آن زمان  سیاسی 
غصب  بود.  رفته  نشانه  را  دینی  ارزش های 
ادغام  ارضی،  اصالحات  عنوان  به  اراضی 
زنان و مردان در آن زمان تحت عنوان سواد 
از  منشعب  مباحث  کردن  مطرح  آموزی، 
افکار مارکسیستی در میان جامعه واکنش های 
تندی را در میان مردم برانگیخت. خصوصا در 
مناطق روستایی این واکنش ها بیشتر از دیگر 
نبود  پذیرفتنی  مردم  برای  بود.  مشهود  نقاط 
که زنان خود را چه پیر و چه جوان در کنار 
مردان داخل یک اتاق ببینند. خصوصا که این 
حرکت بیشتر جبری بود و عمال رژیم با زور 
سر نیزه مردم را به کورس های سواد آموزی 
می بردند. از سوی دیگر آنچه به عنوان مبارزه 
با فیودالیزم و سرمایه داری در افغانستان مطرح 
می گردید و از حکومت طبقه کارگر طبقه ای 
که در افغانستان اصال وجود نداشت صحبت 
می شد همه در چهارچوب صرف از بین بردن 
خان ها و زمین داران بزرگ و غصب اموال شان 
و تقسیم آن برای دهقانان بی زمین باقی ماند 
نوعی غصب  مردم  از دید  مساله هم  این  که 
که  دهقانانی  بیشتر  می شد.  دانسته  مردم  حق 
این زمین ها به آنان داده می شد از گرفتن این 
زمین ها ابا ورزیدند و حتا تعدادی آن زمین ها 
کردند.  مسترد  صاحبان شان  به  دوباره  را 
مشاورین  حضور  آن  کنار  در  و  مسایل  این 
روسی و نفوذشان در حکومت و ترسیم این 
حکومت در نزد مردم به عنوان یک حکومت 
کفر، مردم را در گوشه و کنار کشور کم کم 
تحریک کرد. در قدم نخست واکنش ها بیشتر 
فردی و کوچک بود ولی رفته رفته با افزایش 
نیز  واکنش ها  مردم  بر  رژیم  اعمال  فشار 
قوی تر شد. البته نباید از تبلیغ نیرو های وابسته 
به نهضت اسالمی و شناساندن واقعیت رژیم 
ترکی به مردم هم طرفه رفت. نیرو های وابسته 
به نهضت اسالمی که از روز اول کودتا مورد 
تاخت و تاز حکومت قرار گرفته بودند تالش 
داشتند تا ذهنیت مردم را نسبت به این رژیم 

که در اول خوشبینانه بود روشن بسازند. 
اجتماعی  خاص  موقعیت  دلیل  به  هرات  در 

با  و  داشت  زمان  آن  در  والیت  این  که 
این گونه  بیشتر  باسواد  افراد  حضور  به  توجه 
فشار ها بیشتر بود. ترور ها و سربه نیست کردن 
نفوذ هرات در  با  روحانیون و شخصیت های 
یک  برای  را  وضعیت  رژیم  ماه  چند  طول 
قیام آماده ساخته بود. قبل از روز 24 حوت 
هرات  ولسوالی های  در  مردمی  حرکت های 
ولسوالی  در  حوت  نه  در  گرفت  صورت 
را  رژیم  اعمال  مردم  هرات  پشتون زرغون 
سواد  کورس های  به  مردم  بردن  برای  که 
تعقیب  به  دادند.  فراری  بودند  آمده  آموزی 
در  حوت  نزدهم  و  هجده  روز های  در  آن 
مردم  زنده جان  و  غوریان  ولسوالی های 
شهر  به  حرکت ها  این  خبر  و  خاستند  به پا 
 24 پنج شنبه  روز  سحرگاه  در  رسید.  هرات 
گذره  و  انجیل  ولسوالی های  مردم  حوت 
بیشترینه  و  بودند  شهر  به  نزدیک  که  هرات 
ولسوالی  دو  همین  در  رژیم  زورگویی های 
صورت می گرفت. قیام را آغاز کردند. چند 
تیزانی و  مانند گل محمد  افراد محلی  از  تن 
علی خان سنوگرد، احمدخان ده نوی و غیره 
رهبری این گروه از مردم را بر عهده داشتند. 
با رسیدن این مردم به شهر، شهروندان هرات 
روز  چند  در  و  پیوستند  قیام کنندگان  به  هم 
قیام به طور مستمر مردم از قریه ها و ولسوالی 
بیرون از هرات به شهر می آمدند. با گذشت 
به  نیز  هرات  هفده  فرقه  قیام،  از  روز  دو 
افسران  از  تعدادی  پیوست.  کنندگان  قیام 
رژیم  به  وابسته  افسران  جلسه  نخست  نظامی 
بعد  و  کردند  باران  گلوله  فرقه  داخل  در  را 
این  به  کردند.  تسلیم  مردم  به  را  فرقه  آن  از 
برسد  پیروزی  به  که  می رفت  قیام  ترتیب 
قندهار  از  تازه نفس  نیرو های  رسیدن  با  ولی 
در  درگیری ها  تنی  شهنواز  فرماندهی  به 
می شود  و گفته  بیشتر شد  هرات  داخل شهر 
برای  ترکمنستان  از  نیز  روسی  هواپیما های 
باالخره  می آمدند.  هرات  به  مردم  بمباران 
این حرکت  قیام 24 حوت  از  بعد  یک هفته 
از  بعد  و  شد  سرکوب  کامال  مردم  شجاعانه 
سر به نیست  و  دستگیری  از  تازه ای  موج  آن 
کردن مردم شروع شد. بسیاری به این عقیده 
هستند که در طول قیام 24 حوت نزدیک به 
25 هزار نفر در هرات کشته شدند که به دلیل 
محل  تعداد  این  همیشه  رسمی  مدارک  نبود 
مناقشه است. ولی آنچه را که همه به شمول 
قیام  که  می کنند  تایید  جهادی  گروه های 
بود  مردمی  خودجوش  حرکت  یک  هرات 
افکار جهادی  با  افراد  از  تعدادی  این که  با  و 
برای آغاز قیام تالش کردند ولی در کل این 
و  نداشت  منسجمی  رهبری  هیچ گونه  قیام 
نیز  پیوستند  مردم  به  که  نظامی  نیرو های  حتا 
را حفظ  نظامی خود  نتوانستند همان آرایش 
کنند و سرکوب شدید قیام نیز به همین خاطر 
سرکوب  هرات  حوت   24 قیام  شد.  میسر 
حرکت های  زمینه ساز  حرکت  این  ولی  شد 
مردمی زیادی در گوشه و کنار کشور گردید 
حماسه ای که مردم در هرات در این روز از 
تاریخ  و  زمان ها  همه  برای  دادند  بروز  خود 

کشور ماندگار خواهد ماند. 

 آژند

 قیام 24 حوت هرات 
حرکتی برای همه زمان ها 

 زرنج باعث رنج 
در والیت جوزجان

 فیاض ـ جوزجان 

قیام 24 حوت هرات حاصل واکنش مردم در مقابل ریفورم های بود که 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان با آن تمام ارزش های دینی و اجتماعی 
مردم را نشانه رفته بود. از سوی دیگر تاریخ و بازمانده های قیام 24 

حوت هرات همه گواه این مساله اند که زمینه های قیام 24 حوت هرات 
خیلی پیشتر از این که انقالب اسالمی ایران پیروز شود به وجود آمده 

بود. 

ACKU



6 سال چهارم    شماره مسلسل 1110   سه شنبه 24 حوت 1389





شورای والیتی تخار اظهار 
ناتوانی می کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  عبدالحسیب شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بازشماری آرای
انتخابات در

غزنی 

ما قانون تطبیق نمی شود و هم در حکومت های محلی ما. 
لهذا این دوعلت باعث می شود که ما کار شایسته ای را که 

باید انجام بدهیم، انجام داده نمی توانیم.«
قانون  از  تخار  والیتی  شورای  عضو  خالق یار،  نجیب اهلل 
شکنی مسووالن دولتی سخن گفته اضافه می کند: »مشکل 
عمده نادیده گرفتن قانون در افغانستان و همچنان استخدام 
مسوولین به اساس روابط است نه به اساس ضوابط. زمانی 
که هرکس به اساس تیم و یا هم باند و گروپ در این جا 
و  نیستند.  قایل  احترام  ملی  ارزش های  به  شود  استخدام 
مطابق  استخدام شده  که  تیمی  آدرس  از  هستند  ناگزیر 
بیاوریم، یک  فشار  قدر  اگر هر  ما  بکند.  میل آن ها عمل 
چیز واضح و آشکار است که اکثریت مسوولین ما کسی 
و  باند ها  از  پشتیبانی  با  مسایل  این همه  ندارند.  درنظر  را 

گروپ هاست.«
اما دیدگاه رزم آرا حواش، رییس امور زنان تخار در این 
با  دولتی  ادارات  روابط  می گوید  و  است  متفاوت  مورد 
شورای والیتی محفوظ بوده و به پیشنهادات و مشوره های 
والیتی  »شورای  می افزاید:  وی  است.  شده  توجه  آن ها 
هر  و  وقت  هر  ندارد،  مشکلی  هیچ  دولتی  ادارت  تمام  با 
زمانی که شورای والیتی خواسته باشد ادارات دولتی در 
خدمت شان است و درتمام  برنامه های دولت، نماینده های 
شواری والیتی در آن جا حضور دارند و پیشنهاداتی را که 
به آن  دارند  ارگان های دولتی  برای  شورای والیتی تخار 
توجه می شود. این که پیشنهادات شان به خاطر طی مراحل 
مدت زمانی را در بر می گیرد، به این معنا نیست که رابطه ی 

دولت و شورای والیتی زیر سوال برود.«
به نظر صاحب نظر دشتی، استاد دانشگاه تخار، آن چه مانع 
نبود  می شود  تخار  والیتی  شورای  فعالیت های  پیشرفت 
می گوید:  وی  است.  نمایندگان  میان  هماهنگی  و  اتفاق 
»شورای والیتی تخار در بین خودش مشکل دارد. بی اتفاق 
وابستگی های  دارد،  وجود  مختلف  گرایش های  هستند، 
این  باعث  اختالف ها  این  بنابراین  دارد،  وجود  مختلف 
قرار  ضعیف  بسیار  سطح  در  والیتی  شورای  که  می شود 
این ها  به  نسبت  دولتی  ادارات  و  والیت  والی  که  بگیرد 
به عنوان  این ها واقعا  باشد؛ در صورتی که  چربیت داشته 
که  دارم  یقین  من  بکنند  عمل  متحدا  مردم  اراده ی  ممثل 
قوی تر هم  بسیار  و  قوی تر عمل می کنند  به دولت  نسبت 
هستند. به این خاطر یکی از علت های ضعف و ناتوانی شان 

در تاثیرگذاری بر ادارات دولتی همین مساله است.«
که  می گویند  تالقان  شهر  باشنده های  از  دیگر  شمار 
امور  به  تخار  والیتی  شورای  نمایندگان  مصروف شدن 
خارج از محدوده ی صالحیت ها و وظایف شان باعث شده 
است؛ تا وکال مکلفیت های اصلی شان را فراموش کنند و 

بیشتر به کار های شخصی و سلیقه ای رسیدگی کنند. 

مصرف کرده است، از اول اختیار برگزاری و کنترول 
این  تا  لوی سارنوالی می گذاشت  به دوش  را  انتخابات 

جنجال ها به وجود نمی آمد.  
تمام  به  رسمی  مکتوب  طی  غزنی  والیتی  شورای  اما 
ناظر  عنوان عضو  به  که  است  داده  خبر  غزنی  ادارات 
پروسه  در  والیتی  شورای  طرف  از  وکال  از  هیچ یک 
مانند  نهاد های دیگر  نمی کند.  بازشماری آرا شرکت 
یوناما و فیفا نیز در پروسه شمارش آرا شرکت نکرده 
پایین  نیز در سطح  نهادهای دولتی  از سوی دیگر  اند. 

برای بازشماری آرا ماینده فرستاده اند. 
نمایندگان  انتخابات مجلس  از  این در حالی است که 
کشمکش های  هنوز  تا  اما  می گذرد،  ماه  شش  حدود 
تبدیل شده است  به یک جنجال سیاسی  انتخاباتی که 
مثل  غزنی  در  نمایندگان  انتخابات مجلس  دارد،  ادامه 
سایر والیات کشور خالی از مشکالت نبوده است، اما 
زیادی  مشکالت  انتخابات  غزنی  ولسوالی  سیزده  در 
ولسوالی  از  آرا  صندوق های  که  چنانچه  است،  داشته 
اندر با سه رای به مرکز برگشته بود، ولسوالی های گیرو، 
ناوه، زنخان، آب بند، مقر، گیالن، خوگیانی، رشیدان، 
ده یک، قره باغ و اجرستان، حالت مشابه داشتند.  به باور 

بخشی از مردم غزنی با این وجود 
دیگر جایی برای بازشماری آرا غزنی وجود ندارد.



با تدویر یک همایش وسیع  اداره ی شورای والیتی تخار 
در شهر تالقان از کارکرد های یک ساله اش به مردم تخار 
این  بود  توجه  قابل  همایش  این  در  چه  آن  داد.  گزارش 
اظهار  با  تخار  از وکالی شورای والیتی  تن  بود که چند 
عجز و ناتوانی به مردم گفتند که دولت و ادارات دولتی 
به خواست ها و توقعات آن ها بی توجه بوده و در بسیاری 
بنابراین  ندارند؛  نظر  در  را  والیتی  شورای  اصال  موارد 
تاثیرگذار  دولت  کار های  باالی  والیتی  شورای  تاهنوز 
در  است.  نشده  انجام  تخار  در  قابل توجه  کار  و  نبوده 
ده ها  موجودیت  از  تخار  بزرگان  از  شماری  همایش  این 
ناهنجاری، خیانت، فساد و بی توجهی دولت نسبت به این 
والیتی  شورای  نمایندگان  نموده  نگرانی  اظهار  والیت 
اگر  دادند  و هشدار  اشتباهات شان کردند  متوجه  را  تخار 
مشکالت  و  مرج  و  هرج  کند،  پیدا  ادامه  وضعیت  این 
بیش تر از این گریبان گیر مردم تخار خواهد شد و هرکس 

هرچه دلش خواست انجام خواهد داد.
ابوعثمان  لیسه ی  آموزگار  شوکت،  عبدالرحیم  قاری   
تطبیق  »عدالت در صورتی  این مجلس گفت:  در  تالقانی 
سپرده  آن  اهل  به  کار  و  برود  بین  از  تبعیض  که  می شود 
اگر  داریم.  قبول  عمل  به  نداریم  قبول  سخن  به  ما  شود. 
کسی به حرف ما گوش نمی دهد این مملکت مثل مصر، 
لیبیا، بحرین و یمن به خاک و خون کشانیده خواهد شد.«

نحوه ی  از  کنندگان  اشتراک  از  شماری  دیگر  سوی  از 
به یک  نموده و آن را شبیه  انتقاد  این شورا  گزارش دهی 
رسانه ها  نمایندگان  و  مردم  برای  چون  دانستند؛  نمایش 
اکثرا  و  بود  نشده  گرفته  نظر  در  پاسخ  و  پرسش  زمان 
پرسش های مردم الینحل باقی ماند. عبداالحد حارث، فعال 
جامعه ی مدنی در تخار در این مورد می گوید: »این مجلس 
گزارش دهی به شکلی نبود که این ها کارکرد های شان را 
کرد های  کار  من  می دادند.  گزارش  سال  یک  مدت  در 
می کنم،  احساس  بسیار کم  را  تخار  والیتی  موثر شورای 
جلسه شان  در  صراحت  به  وکال  خود  است.  هیچ  حتا 
دولت  نمی توانیم.  ما  هستیم،  ناتوان  ما  که  کردند  اعالن 
با ما همکاری نمی کند به این خاطر ما ضعیف هستیم، ما 
دیگر شورای  از جانب  بدهیم.  انجام  را  نمی توانیم کاری 
والیتی از نظر داشتن امکانات هم ضعیف است. حتا محافل 

و مجالس شان توسط کسان دیگر تمویل می شود.«
در  را  والیتی  شورای  چرا  تخار  دولتی  اداره های  که  این 
پیشنهادات آن ها بی توجه هستند، مولوی  به  ندارند و  نظر 
محمداهلل ورسجی، رییس شورای والیتی تخار می گوید: 
»ما وکال ضعیف هستیم. اعمال نفوذ و روابط حسنه خودرا 
به  خدمت گذاری  راستای  در  نمی کنیم.  حفظ  مقامات  با 
ملت تجربه کافی نداریم از طرف دیگر مقامات دولت در 
تطبیق قانون سهل انگاری می کنند. هم در حکومت مرکزی 

صندوق های  آرای  بازشماری  بدین سو  هفته  یک  از 
مهر الک شده انتخابات مجلس نمایندگان والیت غزنی 
بازشماری  نفری   16 کمیته  مسوول  است،  شده  آغاز 
اما  است،  غزنی  استیناف  محکمه  رییس  غزنی  آرای 
انتخابات  آرای  بازشماری  این  به  نسبت  غزنی  مردم 
مجلس نمایندگان در غزنی واکنش های متفاوت دارند. 
یوسف خانی خیل باشنده غزنی می گوید بازشماری آرا 
در غزنی بسیار کار خوب است و تصمیم لوی سارنوالی 
تقلب  است،  نیک  تصمیم  بسیار  آرا  بازشماری  برای 
انتخاباتی در کل کشور به شمول غزنی صورت گرفته 
انتخابات  در  که  کسانی  حق  از  آرا  بازشماری  است، 

پایمال شده است، جلوگیری خواهد شد. 
بازشماری  می گوید  غزنی  دیگر  باشنده  نجیب اهلل  اما 
صالحیت  از  نمایندگان  مجلس  انتخابات  آرای 
بازشماری  این   در  نیست،  کشور  لوی سارنوالی 
مشخص  اهداف  و  می کند  کار  سیاسی  دست های 
دنبال می شود، در انتخابات مجلس نمایندگان در غزنی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  نسبت  تقلب  ضریب 
اگر  است،  بوده  پایین  خیلی  والیتی  شوراهای  و 
لوی سارنوالی صندوق های انتخابات ریاست جمهوری 
می کرد  و الک  مهر  فرمان  نیز  را  والیتی  شوراهای  و 
نتیجه  در  فاحش  تغییرات  یقینا  بازشماری،  سپس  و 
لوی سارنوالی  اگر  برعالوه  می شد.  دیده  انتخابات 
کمیسیون  ایجاد  با  چرا  دولت  دارد،  را  صالحیت  این 
مستقل انتخابات و سمع شکایات بودجه گزاف ملت را 

نجیب اهلل خالق یار، عضو شورای والیتی تخار از قانون شکنی مسووالن 
دولتی سخن گفته اضافه می کند: »مشکل عمده نادیده گرفتن قانون در 

افغانستان و همچنان استخدام مسوولین بر اساس روابط است نه براساس 
ضوابط. زمانی که هرکس بر اساس تیم و یا هم باند و گروپ استخدام شوند 
به ارزش های ملی احترام قایل نیستند. و ناگزیر هستند از آدرس تیمی که 

استخدام شده مطابق میل آن ها عمل کنند. ما اگر هر قدر فشار بیاوریم، یک چیز 
واضح و آشکار است که اکثریت مسوولین ما کسی را درنظر ندارند. این همه 

مسایل با پشتیبانی از باند ها و گروپ هاست.«

شورای والیتی غزنی طی مکتوب رسمی به تمام 
ادارات غزنی خبر داده است که به عنوان عضو 
ناظر هیچ یک از وکال از طرف شورای والیتی در 

پروسه بازشماری آرا شرکت نمی کند. نهاد های 
دیگر مانند یوناما و فیفا نیز در پروسه شمارش آرا 

شرکت نکرده اند. از سوی دیگر نهادهای دولتی 
نیز در سطح پایین برای بازشماری آرا ماینده 

فرستاده اند.

محمدضیا حسینی

ACKU
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7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

براساس گزارش یونسکو، حدود 28 میلیون کودک به 
دلیل منازعات مسلحانه از آموزش و پرورش محروم 
آموزشی  بخش  به  اگر  می گوید  یونسکو  مانده اند. 
به  نشود،  جدی  توجه  جنگ زده  مناطق  در  خصوصا 

اهداف تعیین شده تا سال 2015 نخواهیم رسید.
 گزارش یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی 
منازعات  پنهان،  »بحران  عنوان  تحت  متحد  ملل 
که  می دهد  نشان  پ��رورش«،  و  آموزش  و  مسلحانه 
پیشرفت های  آسیا،  شرق  و  جنوب  کشورهای  در 
اما  می شود.  دیده  آموزش  به  رجوع  در  مشخصی 
اصلی  چالش های  که  می دهد  هشدار  گزارش  این 
همچنان پا برجاست.  کیوین واتکینز، مدیر دیده بانی 
جهانی یونسکو، می گوید منازعات مسلحانه آموزش 
تحت  آسیایی  کشورهای  بسیاری  در  را  پرورش  و 
دهه  دو  از  بیشتر  افغانستان  در  است.  داده  قرار  تاثیر 
جنگ تاثیر مخرب بر بخش آموزشی گذاشته است. 
هزار   600 حدود   2009 سال  در  واتکینز،  گفته  به 
و  مسلحانه  منازعات  دلیل  به  پاکستان  در  کودک 
بی جاشدگی، برای یک سال از مکتب بازمانده اند. او 
می افزاید که تاهنوز 27 درصد از محرومان از مکتب، 
جهانی  دیده بانی  مدیر  هستند.  آسیایی  کشورهای  از 
است  از جهان  هنوز بخشی  »آسیا  یونسکو می گوید: 
نابرابری جنسیتی در بخش آموزشی  که بزرگ ترین 
را دارا می باشد. در کشوری مانند پاکستان، در برابر 
شامل  دختر  هشت  فقط  مکتب،  شامل  پسر  ده  هر 
مکتب هستند... در برخی قسمت های هندوستان، 30 
درصد یا بیشتر کودکان از خانواده هایی هستند که از 

نابه ساماني ها، الزم شمرده  و  مشکل ها  همین  بر حسب 
تحقیق  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  شد 
در  اطفال  جسمي  تنبیه  به  رابطه  در  را  گسترده اي 
را  تهیه شده  تحقیق  و  اندازد  راه  به  کشور  مکتب هاي 
به دسترس مقام هاي دولتي، نهادهاي ذي ربط، معلمان، 

کارشناسان آموزش اطفال و عامه مردم قرار دهد.
در  اطفال  جسمي  تنبیه  تا  شده  تالش  تحقیق  این  در 
مکتب ها با توجه به تعهدات ملي و بین المللي دولت در 
رابطه به منع این تنبیه و خشونت در برابر اطفال، ارزیابي 

و مورد تحلیل قرار گیرد.
تنبیه  رابطه  بر  حاکم  وضعیت  ابتدا  حاضر،  تحقیق  در 
تنبیه هاي مرتبط  با  جسمي اطفال در مکتب هاي کشور 
از این  نتیجه گیري عمومي  به تحلیل گرفته شده سپس 
وضعیت به دست آمده است و براي بهبود وضعیت نظام 
آموزشي و کاهش سطح اِعمال تنبیه جسمي براي اطفال 
جنبه  که  است  شده  ارایه  سفارش هاي  مکتب ها،  در 
عملي و تطبیقي دارد تا وضعیت کنوني را که به زیان 
تاریخ  دانش آموزان و نظام آموزشي کشور در صفحه 
معارف درج شده است، دگرگون و در حد امکان بهبود 

بخشد.

ادامه دارد


به  هم  طفل  رشد  ابزار  عنوان  به  تربیت  و  تعلیم  حق 
مهم ترین  جمله  از  بشري،  حقوق  تحقق  زمینه  حیث 
براي  تربیت  و  تعلیم  مي شود.  شمرده  بشري  حقوق 
فقر،  محو  بهتر،  زندگي  سطح  به  دسترسي  تسهیل 
مهم  جنسیت،  برابري  ترویج  و  اطفال  کار  کاهش 
است. آموزش و پرورش به اطفال کمک مي کند که 
به حیث بزرگساالني رشد کنند که مي توانند به گونه 
مناسب و مفید در زندگي اجتماعي و سیاسي کشور 
شماري  به  همچنین  این حق،  تامین  کنند.  مشارکت 
از مسایل متقاطع مانند صحت عامه، رشد اقتصادي و 

تحرک اجتماعي یاري مي رساند. 
الزم به نظر مي رسد که در مکتب هاي کشور، اطفال 
را به سوي فراگرفتن تعلیم و تربیت سالم سوق داد تا 
آن ها در یک محیط عاري از خشونت به رشد جسمي 

و ذهني شان برسند.
یافته هاي تحقیق نشان دهنده این ادعاست که بیشترین 
مکتب ها،  مسووالن  معلمان،  سوي  از  مکتب  اطفال 
مستخدمان  سارندویان،  صنف ها،  ممتاز  شاگردان 
مکتب و شاگردان بزرگ سال مورد تنبیه جسمي قرار 

مي گیرند.
و  مغایر  کامال  عمل  یک  شاگردان  جسمي  تنبیه 
عواقب  که  مي باشد  اطفال  علیاي  منافع  مخالف 
ناگواري را در قبال دارد، به گونه مثال اطفال از لحاظ 
رواني با معلم عقده مي گیرند و به تحصیل کم عالقه 

مي شوند، کرامت انساني طفل زیر پا گردیده و از لحاظ 
صحي متضرر مي شود. اطفالي که تنبیه جسمي مي شوند، 
به گونه منظم به مکتب نمي روند، آهسته آهسته به مکتب 
بي عالقه مي شوند یا تنبل، کم جرات و خشن بار مي آیند 
و در نهایت یا از طرف اداره مکتب، اخراج مي شوند یا 

خودشان مکتب را ترک مي کنند.
براساس یافته هاي این تحقیق از مهمترین ابزارهاي تنبیه 
با  مي توان  کشور  مکتب هاي  در  اطفال  براي  جسمي 
خط کش،  لگد،  سیلي،  تسمه،  خمچه،  ضخیم،  چوب 
کشیدن موهاي سر و غیره اشاره کرد که به باور آگاهان 
امور تعلیم و تربیت کشور، تنبیه جسمي اطفال به گونه 
گسترده در مکتب هاي کشور رایج بوده و این وضعیت 

به تناسب دوره هاي گذشته افزایش یافته است.
تنبیه و هرگونه تعذیب جسمي  این در حالي است که 
اطفال بر بنیاد ماده سي ونهم قانون معارف کشور ممنوع 
و  دالیل  بر  بنا  قبل  زمان هاي  از  پدیده  این  مي باشد. 
یافته  راه  کشور  آموزشي  نظام  به  گوناگون  عواملي 
نظر مي رسد،  به  اما چیزي که آشکار و هویدا  است؛ 
عدم تطبیق و پیگیري معیارهاي حقوقي در عمل است.

همه ساله  معارف،  وزارت  مسووالن  گفته هاي  براساس 
از  تا  مي کنند  گسیل  متحدالمال  نامه  مکتب ها،  به 
این  اما  نمایند.  جلوگیري  شاگردان  تنبیه  و  لت وکوب 
به خودگرفته که  را  پنداري  ارشادي و  امر یک شکل 

هیچ برنامه عملي را در پشت سر خود ندارد. 

آموزش به دوراند. کارهای زیادی باید صورت گیرد تا 
تفاوت ها در بخش منابع آموزشی کاهش داده شود.«  با 
ابتدایی  در بخش آموزش های  هندوستان  وجود آن که 
پیشرفت هایی  همه«،  برای  »آم��وزش  اه��داف  براساس 
از  برجسته ای  نمونه  بنگله دیش  و  است،  کرده  ایجاد 
پیشرفت در توازن جنسیتی در بخش آموزشی در ده سال 
و  جنگ  درگیر  کشورهای  در  پیشرفت  است،  گذشته 
منازعه مانند افغانستان، بسیار پایین است.   کاترین هانتر، 
می گوید:  آسیا«  »بنیاد  در  افغانستان  مسایل  کارشناس 
»واقعیت این است که همه افغان ها و همه تامین کنندگان 
کنند-  رسیدگی  امنیتی  وضعیت  به  باید  واقعا  خدمات، 
تنها مساله امنیت مکتب ها مطرح نیست، وضعیت امنیتی 
به  دختران شان  بگذارند  که  دهد  اجازه  مردم  به  باید 
فکر  من  است.  جانبه  دو  مساله  یک  این  بروند.  مکتب 
ابتدا  در  جنسیتی،  توازن  مساله  از  گفتن  سخن  می کنم 
نیازمند این است که به مساله دسترسی به آموزش تمرکز 
کنیم.«   هانتر می افزاید: »ما همچنان به افراد و پدرانی با 
ذهنیت باز و فکر روشن ضرورت داریم تا فایده فرستادن 
به مکتب را درک کنند.« گزارش یونسکو  دختران شان 
بر  از 600 حمله  بیشتر  نشان می دهد که در سال 2009، 
مکتب ها ثبت شده است. این رقم نسبت به سال 2008 که 
موارد حمله به مکتب ها به 350 می رسید، افزایش را نشان 
می دهد. به دلیل تخریب مکتب ها و هراس از ناامنی، 70 

درصد مکتب ها در والیت هلمند بسته بوده اند. 
 حمله بر مکتب پیگیری شود

حقوق  از  محافظت  برای  می گوید  واتکینز  کیویون   
اساسی بشری، اقدام های قاطع به مراتب زیادی نیاز است. 

بین المللی  دادگاه  که  باورمندیم  »ما  می افزاید:  او 
ارتکاب جرایم علیه کودکان  باید  جزایی همچنان 
را پیگیری کند. این نهاد جرایمی چون بمب گذاری 
مکتب ها، حمله بر دانش آموزان در مسیر مکتب و 
پیگیری  را  جنسی  خشونت های  و  جنسی  تجاوز 
خط  که  است  آن  زمان  حاال  او،  گفته  به  کند.« 
قرمزی برای رعایت مسایل حقوق بشری کودکان 

ترسیم شود. 
 منازعات مسلحانه همچنان مانع سرمایه گذاری در 
رو به توسعه  کشور   21 است.  شده  آموزشی  بخش 
هزینه  تسلیحاتی  بخش  در  بیشتر  حاضر  حال  در 
گذاری می کنند تا در آموزش های ابتدایی. گزارش 
پنجم مصارف  تنها یک  نشان می دهد که  یونسکو 
آموزش های  هزینه  تامین  برای  پاکستان  نظامی 
بسنده  متحد،  ملل  هزاره  اهداف  براساس  ابتدایی 
خواهد بود. در کمبوجیا و ویتنام، مصارف نظامی 
کشورها  این  ابتدایی  آموزش  مصارف  برابر   1.7

است. 
 42 درصد از 28 میلیون کودکی که در مکتب اصال 
ثبت نام نکرده اند، مربوط به کشورهایی هستند که 
گزارش  دیده اند.  آسیب  مسلحانه  منازعات  از 
بین المللی  جامعه  اگر  که  می دهد  هشدار  یونسکو 
به  نگیرد،  جدی  را  پ��رورش  و  آم��وزش  اولویت 
هدف »آموزش برای همه« تا سال 2015 که بخشی 

از اهداف هزاره است، دست نخواهیم یافت. 
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سایه تفنگ بر مکتب، 
28 میلیون کودک محروم از آموزش 

بررسي تنبیه جسمي اطفال 
در مکتب هاي افغانستان 

1388 قسمت اول مقدمه 

 منبع: دویچه وله

حقوق بشر بنیان آزادی،
 عدالت و صلح است.
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مانیفست  و  می دارد  بیان  را  ذهنی یک جامعه  تحول  رمان 
فراز ها و نشیب ها، کنش ها و واکنش های یک جمع است؛ 
یا با بیان دیگر، رمان بیان آگاهی و حافظه جمعی یک ملت 
است. این چیزیست که جامعه شناسی ادبیات تبیین می دارد، 
چون شکل و محتوای آفریده در یک فرامتن پیرامونی در 
ذهن نویسنده شکل می گیرد و ایستایی یا دگردیسی جمعی 

را بازتاب می دهد. 
»گرگ های دوندر«، رمانیست که در خط فاصل رمان نو و 
کالسیک حرکت می کند و متنیست از ادبیات جنگ وپس 
از جنگ که توسط احمد ضیا سیامک هروی، در چارچوب 
رمان نمود یافته است. این رمان از یکسو نشانگر اینست که 
بوطیقای ادبیات معاصر افغانستان در گستره جنگ، بحران 
و غربت شکل گرفته و از سوی دیگر، بشارتگر موج قوی 
داستان نویسی و رمان نویسی در چارچوب های گونه گون 

است. 
داستان های  از  را  نویسندگی  هروی،  سیامک  ضیا  احمد 
تورنتو  »اشک های  او  رمان  نخستین  آغاز کرد.  طنز  کوتاه 
روز  رویداد های  و  ترور  جنگ،  که  انار«  درخت  پای  در 
حوزه  مربوط  که  این  از  بیشتر  می داد  بازتاب  را  افغانستان 
نشر  بود.  شبیه  ژورنالیستی  گزارش های  به  باشد  ادبیات 
رمان هایی که در بازار های بین المللی، افغانستان، را سرزمین 
ترور، مواد مخدر، جنگ و زنان برقع پوِش مظلوم  معرفی 
امروز  است.  داشته  بسیاری  رونق  پسین  سال  نه  در  نماید، 
مردم دنیا جهان را بیشتر با »گدی پران باز«، »هزاران خورشید 
گزارش های  با  تا  می شناسند  صبور«  »سنگ  یا  و  تابان« 
رسانه ای. »اشک های تورنتو در پای درخت انار« در همین 
ارزش  که  تفاوت  این  با  بود؛  شده  نبشته  حوش  و  حول 
ادبی همسنگ با رمان های باال  را نداشت؛  اما »گرگ های 
نشانگر  هروی،  سیامک  نخست  رمان  از  متفاوت  دوندر« 

پخته گی و تطور او در رمان نویسی است. 
و  خبرنگاری  در  هروی  سیامک  تجربه های  شک،  بدون 
نبوده است.  نبشتن »گرگ های دوندر« بی تاثیر  سیاست در 
من نشر این رمان را در مجموعه ادبیات داستانی افغانستان 

غنیمت بزرگی می دانم. 
*

سبحان، جنگجوی پیر، که سال ها قبل از دزدی و آدمکشی 
پیشمان شده است می خواهد پسر جوان خویش مصطفی را 
که با نادر شریک جنایات پیشین خودش همیار شده است، 
باز دارد. پسر جوان که دل  از آدم کشی، دزدی و جنایت 
در عشق نگار دختر جوان نادر داده است، به آهسته گی به 
درنده خویی و پلشتی خو می گیرد و دستور های فرمانده را 
است،  عاشقش  زینل که  قادر  از سوی  نگار  می کند.  اجرا 
آتش  را  خودش  عروسی،  بزم  در  ولی  می شود  ربوده 
نادر سازماندهی می شود،  می زند. حین عملیاتیکه از سوی 
نادربه  می شوند.  کشته  افرادش  و  میهمان ها  تمام  با  قادر 
دلیل انتقام خون نگار، نازنین برادرزاده هشت ساله قادر را 
به کمک لطیف یکی از خالف کاران و زورمداران هرات 
نگار  کنار  در  سوختانده  را  او  که  می خواهد  و  می رباید 
دفن نماید تا روح دخترش احساس تنهایی نکند. مصطفی 
از  که  توطیه  یک  پی  در  نادر  می گردد...  نازنین  قتل  مانع 
سوی لطیف سازماندهی شده است، در جنگ رو به رو با 
از دست  را  افراد خود  افغان،  و سربازان  ایتالیایی  نیرو های 
پسر خویش  دادن  قناعت  و  بردن  از  که  سبحان  می دهد... 
ناامید شده است، نادر را با خواهر زاده اش عثمان می کشد... 
اما مصطفی یارای برگشت به خانه را ندارد... رمان در همین 
جا به فرجام می رسد و برای خواننده حس تلخ تداوم بحران 

و جنگ را به وجود می آورد. 
*

»پایت را از سینه ام بردار! درد به سینه ام پیچیده است. قفسه 
سینه ام می ترکد و استخوان هایش خرد می شود. طاقتم دیگر 
غالمت  دیگر  بردار...  سینه ام  روی  از  را  پایت  است.  تمام 
نیستم. آن روز ها را فراموش کن که تفنگت بودم. گلوله ات 
زدم.  بزن،  گفتی  بودم.  سنگت  بودم،  دستت  چماق  بودم، 
کردم.  کن،  گورش  به  زنده  گفتی  کشتم.  بکش،  گفتی 
گفتی خفه اش کن، کردم. گفتی نجاتش بده، دادم. گفتی 

تاراجش کن، کردم.« ص 1
این تک گویی ذهنی، در نخستین پاراگراف های »گرگ های 
برون  چنین  ولی  است؛   مدرن  رمان  از  نشانه ای  دوندر«، 
که  جا هایی  معدود  در  و  رمان  بخش  آغازین  در  فگنی ها 
با تک گویی ذهنی و یا جریان سیال ذهن روایت شده اند، 

این حقیقت را تغییر نمی دهند که گرگ های دوندر، رمانی 
باخط افقی بدون ابهام است که با نظم واقع گرایانه، فضا و 
مکان و شخصیت ها را تعریف می کند؛ همه رویداد ها را با 
سیر منطقی و رابطه علت و معلولی آن پردازش می دهد؛ و 
دارد،  وجود  رمان  برای  که  کلیشه ای  تعریف  با  هماهنگ 
کلید  سپس  و  می شود  گره گشایی  می رسد؛  اوج  نقطه  به 
ماجرا را به خواننده می دهد.این ساختار در حین ساده گی، 
پر کشش است و بستر مناسبی را به روایت پهن کرده است.

پر کشش است و در حین حال  تک گویی آغازین رمان، 
خواننده  به  را  گوتیک  نوع  ادبیات  دلهره  حس  و  شگفتی 
نگه  همراه  با خود  تا آخر  را  او  نتیجه  در  و  می کند  ایجاد 
مانیفست آدم های  پاراگراف  این  تکنیک،  می دارد. سوای 
از جنگ برگشته نیز است. آنانی که می خواهند گذشته شان 
را فراموش کنند و مردم را نیز به فراموشی دعوت می کنند. 
 پرسوناژ های رمان هر کدام در مقابل این مانیفست واکنش 
به همین  را  دارند. سیامک هروی، مردمان دوندر  متفاوت 

سه گروه تقسیم می کند:
آنانی که می خواهند برگردند؛  سبحان می خواهد فراموش 
کند، چون پشیمان است: »... این بره را تو گرگ ساختی و 
حاال که وقت توبه است و ندامت، هنوز تو هستی که از او 
نیست،  گرگ  دیگر  گرگ  این  بمیرد.  گرگ  می خواهی 

گرگ مرد، بی جان و بی رمق است...« ص 
مردار  جنگ  این  به  دوباره  من   ...« یا  و   7
جنگ  دیگر  که  سال هاست  نمی گردم.  بر 
سرگردنه  دزد  دیگر  من  تمام شده.  برایم 

نیستم...« ص 127
نادر  برگردند؛   نمی خواهند  که  آنانی   
نمی خواهد فراموش کند چون تداوم هستی 
خویش را در تداوم بحران می یابد: »امروز 
کسی تواناست که تفنگ و زور دارد و تا 
در این مملکت گدودی است، تفنگ گپ 
اول را می زند. و ها خوب به یاد داشته باش 
که کتاب جنگ افغانستان هزار صفحه دارد 
هستیم.« ص  آن  سوم  به صفحه  هنوز  ما  و 
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مصطفی  برگردند؛  نمی توانند  که  آنانی  و   
دورنمای  چون  کند؛   فراموش  نمی تواند 
زندگی خود را چون قمارباز پاک باخته ای 
از دست داده است. او نماد تداوم جنگ و 
به خانه  اگر   ...« است.  افغانستان  در  چپاول 
هر  باشم.  مرگ  منتظر  لحظه  هر  باید  بروم 
لحظه منتظر حکومتی ها باشم. هر دم شهید 

می شوم...« ص 203
را  پرسش ها  این  دوندر  گرگ های  اساسا 
گذشته  فراموش کردن  آیا  می کند:  مطرح 
مردم  می بخشند؟  مردم  آیا  است؟  ممکن 

در  بحران  اصلی  کرکتر های  بخشنده؟  یا  فراموشکارند 
 – حاشیه ای  گویا  کرکتر های  سهم  و  کی ها اند؟  افغانستان 
چی  نابه سامانی ها  تداوم  حرفه ای-در  کشان  آدم  و  دزدان 

مقدار است؟
سی ساله  بحران  و  غارت  قتل،  جنگ،  بازتاب  رمان،  این 
افغانستان است که کرکتر های دولت، مجاهد، طالب، دزد و 
راهگیر، قاچاقچی و اختطاف گر همه در آن دستی داشته اند. 
بحران اخالق و بحران انسانیت، سوژه دیگر این رمان است. 
ارنست همینگوی نویسنده امریکایی در زیبا ترین رمان خود 
با خلق شخصیت  »ناقوس ها برای کی به صدا در می آیند« 
»پابلو« دقیقا به همین موضوع پرداخته است که ذات جنگ 
و بحران، اخالق زداست و انسان های درگیر آهسته آهسته 
و ناخودآگاه به شر، رو می کنند و تحقق آرمان های انسانی 
بدون  و  فراموشی می سپارند  به  بود،  بحران  را که سرآغاز 
مبدل  زشتکار  اهریمن های  به  شوند  متوجه  خود  که  این 
شکل  جنگجویان  جمعی  هویت  بدین گونه  و  می شوند؛ 

می گیرد. 
یکی از شاخصه های ادبیات جنگ، روانشناختی رفتار های 
جنگجویان است. ادبیات جنگ افغانستان، تاریخی همپا با 
بگوییم  اگر  نیست  گزافه  دارد.  اخیر  دهه  چند  بحران های 
پسین  سال های  ادبی  و  هنری  آفریده های  بیشتر  در  که 

پررنگ ترین سوژه ها جنگ و حاشیه های جنگ اند. 
تمرکز و نقد کرکتر های منفی یکی از ویژه گی های ادبیات 
جنگ است، که نشانگر نوعی بیداری وجدان جمعی و خرد 

منفی  تیپ  شخصیت سازی  با  روایت  پردازش  انتقادیست. 
نیست. در  افغانستان  ادبیات معاصر  تجربه جدیدی در متن 
پرسوناژ های  منفی  شخصیت های  نیز،  دوندر«  »گرگ های 

اصلی اند. 
در این رمان دانای کل گاهی به درون شخصیت ها می رود 
و سبحان و مصطفی را می آفریند گاهی هم سطحی از کنار 
شان می گذرد و کرکتر های »قصه«گون را خلق می کند که 
تنها با فزیک شان قابل شناخت استند نه با دنیای درونی و 
درونمایه فکری شان. نجیبه، نگار و همسران نادر ناشناخته 
نمود  نگار  مورد  در  بیشترینه  ناشناخته گی  این  می مانند؛ 
می یابد. بگذریم از این که انفعال زنان در متن اسطوره ای و 
تاریخی این سرزمین همواره رنگ داشته است، »گرگ های 
تاب  و  تب  در  که  مردانی  است؛   مردان  سرزمین  دوندر« 
می زنند.  قدم  سنتی  بافت  یک  در  پول  و  شهوت  قدرت، 
سیامک هروی، با توانمندی، تفکر مسلط شی انگاری زن را 

به ویژه در وجود همسران نادر تصویر می کند. 
دانای کل، هرگاه روایت نامریی نداشته باشد، به پیشداوِری 
شعار  می کند،  نگری  سپید  یا  سیاه  که  می گردد  مبدل 
مانیفست  اخالقی  پیام های  با  و  می کند  موعظه  می دهد، 
اخالقی صادر می کند. »گرگ های دوندر« رمان شخصیت 
محور نیست؛در آن دانای کل به چندین شخصیت متفاوت 

تنها  بداند؛  گاهی هم  می پردازد کهگاهی خوب و گاهی 
به  گرایی،  واقع  حین  در  گاهی  او،  دارند.  اهریمنی  چهره 
مرگ  از  پس  نادر  مثال  به گونه  می زند؛  دست  نیز  مبالغه 
گاهی  از  هر  حتا  و  می کند  مویه  او  یاد  به  ساعت ها  نگار، 
درد  اساسا  که  حالی  در  می دهد  دست  از  را  خود  مشاعر 

انتقام او را زجر می دهد. 
اخالق گرایی شعاری در »گرگ های دوندر«، جریان دارد. 
بپذیریم یا نپذیریم ادبیات همواره اخالق گرا بوده است اما 
اگر اخالق، با شعار دادن و پیام های مستقیم در نبض ادبیات 
تزریق گردد، به ذات ادبیات آسیب می رساند. دانای کل هر 

از چند گاهی از یاد می برد که داوری کار او نیست:
»کوه و درد. درد و کوه. این دو وقتی قرین هم شدند، باری 

ساختند به اندازه تمام بدی هایش.« ص 195
او حتا فراموش نمی کند تا در مورد مهندسی ساختمان های 
صحبت  ندارند،  ساختمانی  ارزش نماهای  که  شهر  جدید 

کند. 
اما  باشد؛   بایستی در برج عاج  نیستم که رمان  باور  این  به 
احساسی-  مقاله های  با  همسان  دوندر  گرگ های  گاهی 
سقوط  چنان  مستقیم  پیام رسانی  و  شعاردادن  در  گزارشی 
ژورنالیستی  گزارش  یک  با  می کنی  حس  که  می کند، 
بربادی، سی سال جنگ  تا یک رمان: »سی سال  استی  برابر 
و آدم کشی، سی سال غارت، سی سال ویرانی و مصیبت. تا 
کی؟ این جا سرزمین نفرین است. همیشه باید داغدار باشی. 
همیشه باید غم جدیدی داشته باشی. همیشه باید در آتش 

ما  داشتیم.  آیین  و  دین  ما  چرا؟  کی؟  به  تا  آخر  بسوزی. 
تاریخ و بیخ و ریشه داشتیم. چرا باید همیشه جنگ و بربادی 
فرار  را  فرزندی  باید  بسوزیم؟ چرا  باید همیشه  باشد؟ چرا 
بدهیم تا از پول کثیف آن برای خود زندگی بسازیم. چرا 
زندگی  تا  کنیم  متالشی  و  را خراب  دیگران  زندگی  باید 
خود را بهتر کرده باشیم. ما نفرین شده ایم و از این روست 

که هر چند سال به درد دیگری مبتال می شویم.« ص81 
برانگیخت،  مرا  تحسین  بیشترین  رمان  این  اما،در  چه  آن 
که  هاییست  سرزمین  جغرافیایی  فضای  تصویر  و  تعریف 
دوندر  گرک های  در  می کند.  حرکت  آن  بستر  در  رمان 
پرنده ها،  درخت ها،  سبزه ها،  کوه ها،  دره ها،  دهکده ها، 
روشن و دقیق تعریف می شوند و خواننده را با خود به کوه 

آسمانی و دشت های کرخ، می کشانند. 
سبزک«،  »بند  »ارملک«،  »چارتاق«،  »معلومه«،  »دمجو«، 
»قلعه  زرد«،  »کمر  بید«،  »گله  »پهلوان«،  چوبی«،  »مسجد 
سبزک«،  »بند  معلومه«،  »تگاب  خالق«،  »قلعه  مودود«، 
»خواجه چهارشنبه«، »سنجور«، »غوری ها«، »آبشار ملخوله«، 
دره«،  »بنوش  »بادامتو«،  شصت«،  »کوه  بهار«،  »میرزا 
»چاهک«، »جاده مهتاب«، »پل ماالن«، »سه راهی آخندان«، 
»زیارتجا«، »کوه دو شاخ«، »قریه سیاووشان«، »پل پشتون«، 
»چشت«،  زرغون«،  »پشتون  آباد«،  »موسی  توت«،  »درخت 
»اوبی«، »خیرآباد«، »شکسته«، »کوته حاجی«، »دوزخ دره«، 
»مسجد چوبی«، »آب خوبان«، »دمجو«، »مل منچه«، »خواجه 
نخچیر«، »راه سبزک«، »بادامتو«، »خواجه چهارشنبه« و »اره 
کوت« جا های واقعی اند که گرگ های دوندر در آن باال و 

پایین رفته و حادثه آفریده اند.
داستانی جغرافیای  زیبای  و  نثر درخشان  با  سیامک هروی 

منطقه را به خوانندگان ترسیم می کند:
»از قبر جوان که بگذری، گردنه تمام می شود و راه »معلومه« 
در نگاهت به ماری می ماند که با پیچ و تاب به درون قریه 
تپه به شمال نگاه کنی کشاله  خزیده است و وقتی از فراز 
آغاز  »طاهری« ها  قلعه  و  »شربت«  قلعه  از  که  بید  درختان 
آن  از  که  می انجامد  کرخ  ولسوالی  درختان  به  و  می شود 
به بعد در دوردست، زمین به آسمان گره می خورد و گرد 
به شرق که نگاه کنی  و غبار در آبی آسمان فرو می رود. 
کشاله »معلومه« به کوه های »دوندر« می پیوندد که آفتاب از 
پشت بلندترین قله آن، هر صبح به هرات روشنی می آورد.« 

ص 14
رمان در عین حال، تشریِح زندگی بادیه نشینان، کوچی های 
مالدار و توصیِف خانه های گلین دهکده ها و شهر، آداب 
غذا خوردن و لباس باشندگان هرات را نیز به زیبایی انجام 
نویسنده  که  می سازد  فراهم  خواننده  به  را  یقین  این  داده 
پیش  دارد،  منطقه آشنایی  با  و  هراتیست  این که  بر  افزون 
باره انجام داده  نیز در این  از نبشتن پژوهش گسترده ای را 
است. توصیف لحظه های شکار، ویژگی دیگر »گرگ های 

دوندر« است. 
را  رمان،  این  داستانی  زبان  استواری  و  پخته گی  همچنان 
در  و  معیاری  زبان،  این  شمرد.  آن  قوت  نقاط  از  می توان 

عین حال شاعرانه و فاخر است: 
»دانه های درشت باران در یک چشم به هم زدن تن مصطفی 
سرخ  خاک  شست.  را  کهر  اسپ  گرده های  و  کرد  تر  را 
فرود  و  فراز  با  و  شد  گل  سرعت  به  بهار«  »میرزا  دشت 
آغاز کرد. گاهگاهی  پاشیدن  به  به چهار سمت  اسپ  سم 
شیهه  وحشت  با  اسپ  و  می شد  روشن  دشت  رعدی،  با 
بر  مصطفی  می کرد.  تر  تیز  را  هایش  گام  و  می کشید 
می رفت.  باران  به مصاف  گویا  و  بود  اسپ چسپیده  پشت 
قطره های باران مانند ساچمه ای رها شده از میله تفنگ، بر 
چشم ها  روی  بر  را  هایش  پلک  و  می زدند  شالق  رویش 
می خوابانیدند و بر گونه هایش بدون وقفه ضربه می زدند.« 

ص 32
هم  به  دیالوگ ها  را  دوندر«  »گرگ های  داستانی  پیرنگ 
است  یافته  بسط  گونه ای  به  رمان  روایت  نحوه  می زنند. 
حتا حذف  و  نمی شود  دیالوگ ها حس  به  نیازی  هیچ  که 
از این  دیالوگ ها به متن اصلی آسیبی نمی رساند. شماری 
به  و  اند  متن گره خورده  در  ناشیانه  و  بی روح  دیالوگ ها 
می انجامند.  خواننده  مالل  به  رمان،  سوم  بخش  در  ویژه 
و  نثار  زندگی  قصه  که  سوم  بخش  روایت  تمام  اگر  حتا 
خانواده اش را بیان می دارد، از رمان برداشته شود به پیرنگ 

داستانی رمان آسیبی نمی رسد. 
بایستی،چون  واژه »گرگ« که ظاهرا  این که  و گپ آخر 
کتاب،  نام  در  می گردید،  برگزار  رمان  در  تمثیلی  یا  نماد 
بزک  قصه  چارچوب  و  متن  واژه های  جلد،  پشتی  تصویر 

چینی آن قدر تکرار می گردد که بیزاری را بر می انگیزد. 

یادداشت
خوانش این رمان خوب را برای عالقه مندان ادبیات داستانی 
کتاب  ازاین  را  دوندر«  »گرگ های  می کنم.  پیشنهاد 

فروشی ها در شهر کابل می توانید به دست بیاورید:
الهدا، رسالت، عرفان و بیهقی 

رویکرد:
گرگ های دوندر. احمد ضیا سیامک هروی. کابل: مطبعه 

شبیر، زمستان 1389

دستینه های بی دستور

گرگهاچگونهمیمیرند
چند نگره پیرامون رمان  »گرگ های دوندر«

______________________________________
 شهرنوش
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پنج افسانه درباره معمر قذافی

حاکميت  نيز  و  ليبيا  بحرانی  اوضاع  حالی که  در 
همچنان  کشور  اين  در  قذافی  معمر  مطلق العنان 
روزنامه  دارد،  قرار  مختلف  رسانه های  ذره بين  زير 
»افسانه«  پنج  بررسی  به  مطلب  در  واشنگتن پست 
قذافی وجود  مورد  در  اذهان عمومی  در  پرداخته که 
دارد. رهبر انقالب ليبيا که اکنون بيش از 40 سال است 

حکومت را در اين کشور در اختيار دارد.
قذافی ديوانه است

نگاهی  است  کافی  ديوانه.  است  ديکتاتوری  »قذافی 
و  او در کتاب سبزش  بی سرو ته  اراجيف  به  بياندازيد 
سخنرانی 90 دقيقه ای در مجمع عمومی سازمان ملل. 
به اين ملغمه اضافه کنيد گارد شخصی آمازونی زنان 
و  پاريس  روم،  به  خود  با  که  بدوی  اعراب  چادر  و 

نيويورک می برد.«
قذافی  که  بگوييم  بايد  استدالل ها  اين  مقابل  در 
نمی توانست برای مدتی چنين دراز بر کشوری چنين 
سياستمدار  بی آن که  کند  حکومت  ليبيا  مانند  متفرق 
خوشايند  برای  سال ها  اين  طول  در  او  باشد.  قابلی 
مردمی نامتحد هم از آرمان های پان عربی دفاع کرده، 
از سوی  و  گفته  پان افريقايی ها  ميل  باب  هم سخنانی 
ديگر با اتخاذ روش غرب ستيزی و سوسياليزم عجيب 

و غريب به حکومت ادامه داده است.
نفت ليبيا به قذافی اين امکان را داده که وفادارانی برای 
خود بخرد. او يک به يک دشمنانش را از ميان برداشته 
و ارتش را ضعيف و قبايل را متفرق نگاه داشته است. 
جای  به  او  دشمنان  که  است  بسته  کار  به  ترفندی  او 
باهم  با هم متحد شوند، هميشه در حال ستيز  اين که 
رقابت  نوعی حس  فرزندان خود  ميان  حتا  او  هستند. 
ايجاد کرده است. نمی توان او را با عنوان ديوانه کنار 

گذاشت.

دفاع  خود  خون  قطره  آخرين  تا  قذافی 
خواهد کرد

را »سگ هار خاورميانه«  قذافی  از آن که ريگان  پس 
که  روزی  تا  خودکامه  اين  که  گفتند  خيلی ها  ناميد، 

زنده است از قدرت کناره گيری نخواهد کرد.
اما گذشته قذافی نشان داده که او می تواند در آخرين 
لحظه از لبه پرتگاه برگردد. پس از حمله نظامی امريکا 
از  پس  مبادا  که  افتاد  قذافی  دل  در  ترس  عراق  به 
از  که  بود  همين رو  از  برسد.  او  رژيم  به  نوبت  عراق 
ادامه برنامه هسته ای خود چشم پوشيد و آماده شد به 
بپردازد  غرامت  بمب گذاری الکربی  قربانيان  خانواده 

به شرط آنکه امريکا ديوار تحريم را بردارد.
اگر در گذشته چنين سازشی با او صورت گرفته است، 
چرا اکنون نگيرد؟ به گزارش رسانه های عرب قذافی 
و  محاکمه  از  مصونيت  ازای  در  را  رفتن  کنار  گزينه 

امکان پناهندگی رد نکرده است.
قذافی را نیروهای نظامی مزدور خارجی در 

قدرت نگاه داشته اند
را  او  محافظان  اصلی  هسته  نيست.  سادگی  اين  به 
هواداران  اين  می دهند.  تشکيل  او  ليبيايی  هواداران 
امنيتی  نيروهای  او،  پسران  زيرفرمان  نيروهای  را 
»قذاذفه«  قبيله  يعنی  او  قبيله ای  وفاداران  سهمگين، 

تشکيل می دهند.
اين  در  سال هاست  که  هستند  نيز  ليبيا  »خارجی«های 
مالی  چاد،  از  عمدتا  آنها  می کنند.  زندگی  کشور 
لژيون  به   1970 دهه  از  کمابيش  که  هستند  نيجريه  و 
نيروی  يک  اسالمی  لژيون  پيوسته اند.  قذافی  اسالمی 
شمال  کنترل  به  کمک  هدفش  که  است  نظامی  شبه 

افريقا توسط ليبيا است.
مساله نژادپرستی را نيز نبايد فراموش کرد. بسياری از 

کشور  اين  خارجی تبار  شهروندان  حضور  ليبيايی ها 
را که شمارشان نزديک به نيم ميليون نفر را تشکيل 
ليبيا تهديدی  می دهد، بر نمی تابند. ناآرامی های تازه 

برای کارگران خارجی به شمار می آيد. 
رژيم  می تواند  پرواز  ممنوعه  منطقه  ايجاد 

قذافی را به زانو درآورد
ژنرال های  و  دفاع  وزير  گيتس،  رابرت  است.  بعيد 
حمله  از  ناشی  خطرات  و  هزينه  بر  امريکا  بلندمرتبه 
به تاسيسات هوايی ليبيا تاکيد کردند. از سوی ديگر 
حکومت  توسط  شورشی  نيروهای  عليه  حمالت  در 
ليبيا تاکنون از هواپيما استفاده نشده و نيروهای زمينی 
در  که  گرفته اند  برعهده  را  مهم  اين  هلی کوپترها  و 
همچنان  نيز  پرواز  ممنوعه  منطقه  ايجاد  صورت 

می توانند به عمليات خود ادامه دهند.
پيشنهاد  نوع  هر  کنيم:  يادآوری  هم  را  نکته  يک 
مداخله نظامی در ناتو با مخالفت ترکيه روبه رو خواهد 
نيز احتمال اين  امنيت سازمان ملل  شد و در شورای 
که چين و روسيه آن را وتو کنند وجود دارد. حتی 
اگر بپذيريم که چنين اقدامی بتواند قذافی را سرنگون 
اوباما خواهان چنين  آيا  اين است که  سازد، پرسش 

چيزی هست يا نه؟
شکست های امريکا در عراق و افغانستان کار در ليبيا 
می کند  عمل  محتاطانه  امريکا  می کند.  سخت تر  را 
زيرا از مداخله حساب نشده در يک کشور اسالمی و 
وارد شدن به ميان معرکه اصلی شورش های خاورميانه 
هراس دارد. تا زمانی که قذافی از هواپيماهايش برای 
کشتار جمعی استفاده نکند، ايجاد منطقه ممنوعه پرواز 
تنها می تواند ميان نيروهای شورشی و حکومتی توازن 

ايجاد کند.
قذافی را برداريد و مسايل لیبیا حل می شود

زمامداری قذافی تاکنون يک فايده داشت. او توانست 
خروج  با  دارد.  نگاه  يکپارچه  را  نامتحد  کشور  يک 
قدافی  شد.  خواهد  ايجاد  خاليی  قدرت  از  قذافی 
را  مخالف  نيروهای  چنان  خود  حکومت  طول  در 
و  ايديولوژی  حزب،  هيچ  که  است،  کرده  سرکوب 
رهبر بالقوه ای به جا نگذاشته است. ليبيا از نظر سياسی 

يک صفحه سفيد است.
است  آورده  هم  را گرد  تنها چيزی که شورشيان  اما 
بيزاری آنها از قذافی است. سکوالرها، سلطنت طلبان 
و حتا جهاديون در اين پيکار دوشادوش هم می روند. 
وابستگی های قبيله ای راه رسيدن به يک جبهه مشترک 
را پيچيده تر می کند. نيروهای مخالف از جامعه جهانی 
انتظار دارند که با مداخله خود قذافی را بيرون بياندازند. 

اما آنها هنوز روی اصول با هم به توافق نرسيده اند.
هنوز تازه آغاز کار است. دعوا برای تصاحب سمت 
طول  هفته  يک  به  نزديک  مخالفان  شورای  رهبری 
پيروز  نبرد  ميدان  در  ليبيا  شورشيان  اگر  حتا  کشيد. 
شوند - که اين خود يک »اگر« بسيار بزرگ است- 
جامعه  يک  در  ملی  ايتالف  جبهه  يک  ايجاد  کار 

نامتحد کاری خواهد بود کارستان.
منبع: فردا 
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دومین انفجار در نیروگاه هسته ای جاپان صورت گرفت

سخنگوی وزارت خارجه امریکا استعفا داد

یک خواننده معروف ترکیه ترور شد
انفجاری دیگر در نیروگاه هسته ای فوکوشیمای جاپان 
که در اثر زمین لرزه و سونامی روز جمعه )11 مارچ(، 
راکتور  انفجار  این  است.  داده  رخ  بود،  دیده  آسیب 

شماره سه این تاسیسات را به لرزه درآورد.
انفجار  از نخستین  حادثه روز دوشنبه، دو روز پس 

)در راکتور شماره یک این نیروگاه(، رخ داده است.
انفجار در  ایمنی هسته ای جاپان می گوید که  آژانس 

اثر تجمع هیدروژن روی داده است.
در همین حال مسووالن این تاسیسات خبر داده اند که 
افتاده  از کار  نیز  سیستم خنک کننده سومین راکتور 

است.
تکنیسین ها مشغول تعمیر دستگاه های خنک کننده سه 

رآکتور نیروگاه اول فوکوشیما هستند.
در اثر انفجار در راکتور شماره سه، ستون بزرگی از 
حادثه  این  در  و  می شود  دیده  نیروگاه  فراز  بر  دود 

یازده نفر مجروح شده اند که حال یکی از آنها وخیم 
توصیف شده است.

برعهده  را  نیروگاه  این  اداره  که  توکیو، شرکتی  برق  نیروی  اما 
انفجار  این  در  راکتور شماره سه  اصلی  محفظه  می گوید  دارد، 
آسیب ندیده است و رادیواکتیوی که در هوا منتشر شده کمتر 

از حد قانونی است.
ارتش امریکا که به اقدامات امدادرسانی در جاپان کمک می کرده 
نیروها  این  هواپیماهای  از  یکی  که  آن  از  پس  که  گفته  است، 
کیلومتری  هشتاد  و  در صد  را  رادیواکتیو  مواد  از  پایینی  میزان 
فوکوشیما دور  منطقه  از  را  ردیابی کرده، عملیات خود  ساحل 

کرده است.
سرگرم  می گوید  توکیو  برق  نیروی  شرکت  دیگر،  تحولی  در 
تا  است  دوم  راکتور  به  دریا  آب  کردن  پمپ  برای  آماده سازی 
سعی کند که از افزایش حرارت بیش از اندازه در آن که ممکن 
است بالقوه باعث انفجار سوم در این نیروگاه شود، جلوگیری 

کند.
از آغاز بحران در این نیروگاه، بیست و دو نفر به دلیل تاثیرات 

مواد رادیواکتیو تحت درمان قرار گرفته اند.
در اثر این فاجعه دست کم صدها نفر کشته و هزاران نفر ناپدید 

شده اند.
عملیات نجات وسیعی در منطقه آغاز شده است و ده ها هزار نفر 

از مناطق اطراف نیروگاه هسته ای فوکوشیما داییچی رفته اند.
دولت جاپان 7000 میلیارد یورو )86 میلیارد دالر( برای بهبود 

وضع بازار به اقتصاد کشور تزریق کرده است.
اما  است  کرده  تایید  را  نفر   1597 مرگ  تاکنون  جاپان  پولیس 

انتظار می رود که آمار نهایی تلفات خیلی باالتر باشد.
کارشناسان می گوید فاجعه ای در ابعاد حادثه تاسیسات چرنوبیل 
روسیه در دهه 1980 بسیار بعید است چون راکتورهای فوکوشیما 
ایمنی  با استاندارد بسیار باالتری ساخته شده و تحت مقررات 

شدیدتری بوده اند.
دولت جاپان به مردم گفته است که روز دوشنبه به محل کار یا 
مکتب نروند چون شبکه حمل و نقل عمومی قادر نخواهد بود 

هجوم جمعیت بزرگ مسافران را تحمل کند.
زیاد  احتمال  به  که  داده اند  هشدار  کارشناسان  که  حالی  در 
زمین لرزه شدید دیگری در راه است، پس لرزه های متعدد هنوز 

در توکیو، پایتخت جاپان، احساس می شود.
در همین حال، ده ها هزار امدادگر، سرباز و مامور پولیس بسیج 

شده اند تا به مناطق بحران زده کمک کنند.

فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از »احمقانه« 
خواندن نحوه برخورد وزارت دفاع با فرد متهم به نشت اسناد آن 

وزارتخانه به گروه ویکی لیکس استعفا داده است.
او گفت که مسوولیت عواقب اظهار نظرش درباره »بردلی منینگ« 

را به عهده می گیرد.
آقای منینگ که یک سرباز صفر درجه است هم اکنون در زندان 
نظامی پایگاه دریایی کوانتیکو در ویرجینیا تحت حداکثر تدابیر 

امنیتی در سلول انفرادی نگاهداری می شود.
آقای  دارد  احتمال  که  آنجا  از  امریکا می گوید  ارتش  به عالوه 

منینگ دست به خودکشی بزند او را در زنجیر نگاه می دارد.
و  دیپلماتیک  سند  هزار   720 نشت  با  ارتباط  در  منینگ  آقای 

نظامی، با 34 مورد اتهام روبروست.
هیالری کلینتون وزیر خارجه امریکا ضمن تمجید از خدمات 

آقای کراولی گفت که استعفای او را »با تاسف« می پذیرد.
فناوری  موسسه  در  مخاطبان  از  گروهی  برای  کراولی  آقای 
سیاست  و  نوین  رسانه های  درباره  )ام آی تی(  ماساچوست 
خارجی سخنرانی می کرد که در مورد سرباز منینگ اظهار نظر 

کرد.
ویکی لیکس  درباره  این سخنرانی  در  کنندگان  از شرکت  یکی 
آقای  از  نظامی«  تادیب  محل  یک  در  زندانی  یک  »شکنجه  و 

کراولی سوال کرد.
سال   26 »من  داد:  جواب  چنین  کراولی  آقای  گزارش ها  بنابه 
در نیروی هوایی بودم. آنچه برای منینگ اتفاق افتاده مضحک، 

غیرسازنده و احمقانه است و من نمی دانم چرا وزارت دفاع این 
کار را می کند. به هرحال منینگ همانجایی است که باید باشد.«

که  افزود  بعدا  اما  می کند  بیان  علنی  را  اظهاراتش  که  گفت  او 
این نظر شخصی اوست. او در استعفانامه خود نوشت: »با توجه 
می گیرم،  عهده  به  را  آن  کامل  مسوولیت  که  اظهاراتم،  تاثیر  به 

استعفایم را تسلیم می کنم.«

نیمه شب  ترکیه،  معروف  خواننده  تاتلیسس،  ابراهیم 
در  تلویزیونی  کانال  یک  دفتر  نزدیکی  در  یک شنبه 
استانبول از سوی افراد ناشناس ترور شد. مهاجمان که 
دست کم دو نفر بودند 11 بار به سوی موتر تاتلیسس 
کرده  اصابت  او  سر  به  گلوله  دو  که  کرده اند  شلیک 

است.
گزارش ها حاکی است سو قصد کنندگان که سوار بر 
موتر سیاه رنگی بودند به سوی موتر ابراهیم تاتلیسس 
آتش گشودند و این خواننده محبوب ترکیه را از ناحیه 

سر به شدت مجروح کردند.
ابراهیم تاتلیسس و سخنگوی مطبوعاتی او نیز که در 
قصد  سو  محل  نزدیکی  در  شفاخانه ای  به  بود،  موتر 

منتقل شدند. تا کنون سه عمل جراحی بر روی آقای 
تاتلیسس انجام گرفته ولی وضعیت او همچنان بحرانی 

گزارش شده است.
در  که  را  کسانی  هویت  نتوانسته  هنوز  ترکیه  پولیس 
گفته  ولی  کند  مشخص  داشتند  دست  قصد  این سو 
استفاده  از آن  این حادثه  مي شود موتر سیاه رنگی که 

شد، شناسایی شده است.
ابراهیم تالیسس 59 ساله که متولد شهر» شانلی اورفا« 
در کردستان ترکیه است دو بار دیگر در دهه 90 مورد 

سو قصد قرار گرفت ولی جان سالم به در برد.
اما این بار به گفته نزدیکان و داکتران آقای تاتلیسس، 

احتمال فلج شدن او وجود دارد.
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