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 آموزگاران شغنان: 

 هفت ماه است که
معاش نگرفته ایم

5

 اظهار همدردی 
نهادهای مدنی 

با قربانیان حادثه 
یازدهم سپتامبر

مدنی  جامعه  نهادهای  کابل:  8صبح، 
بازماندگان  با  افغانستان  شهروندان  و 
امریکا،  در  سپتامبر  یازدهم  حادثه 
می گویند  کرده  همدردی  اظهار 
از  بدلیل  همه  از  بیشتر  افغانستان  مردم 
را  این حادثه  عزیزان خود  دست دادن 

بهتر حس می کنند.
نامه ی  یک  در  مدنی  جامعه  نهادهای 
حادثه  قربانیان  به  خطاب  سرگشاده 
کامال  »ما  می گویند:  سپتامبر  یازدهم 
تجربه  شما  که  اندوهی  و  سوگ  در 
نموده اید و از آن رنج می برید خود را 
شریک دانسته و احدی درد و سوگ 
شما را بیشتر و بهتر از ما حس نمی کند، 
و  عزیزان  نزدیکان،  ما همه  روزه  چون 
این  در  را  خود  خانواده هاي  اعضای 
می دهیم.«  دست  از  حوادث  چنین 
است:  آمده  نامه  این  در  همچنین 
و  وحشت  روز  هر  افغان ها  »متاسفانه 
می کنند  تجربه  را  سپتامبر   11 دهشت 
و ما به این باور هستیم که ایستادن در 
ما را در همدردی و  پهلوی همدیگر، 

یاری با همدیگر نیرومندتر می سازد.«
نامه   این  در  مدنی  جامعه  نهادهای 
سپتامبر  یازدهم  حادثه  که  می افزایند 
رهبری  به  جهانی  جامعه  تا  شد  باعث 
که  مشکالتی  با  امریکا  متحده  ایاالت 
مردم افغانستان با آن مواجه بودند، پی 
ببرد.                        ادامه در صفحه 2

ابراز رضایت از گفتگوها میان افغانستان و امریکا

پیمان استراتژیک پیش از 
کنفرانس بن امضا خواهد شد

رهین خطاب به سناتوران:]در صفحه 3[
اگر جامه کعبه را هم 

بپوشید تروریستان شما را 
رها نمی کنند

وزیر  رهین  سیدمخدوم  کابل:  8صبح، 
برای  که  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 
توضیح چگونگی نشرات رسانه های ملی 
فراخوانده  سنا  مجلس  به  خصوصی  و 
دین  طالبان  که  می گوید  بود،  شده 
اغراض  خدمت  در  بی شرمانه  را   اسالم 

شوم سیاسی خود قرار می دهند.
مطلب  این  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
شماری  که  داشت  بیان  آن  از  پس  را 
رسانه های  برخی  نشرات  سناتوران  از 
تصویری را باعث شدت یافتن حمله های 

تروریستی در کشور خواندند.
برخی  که  شدند  مدعی  سناتوران 
مخالف  نشرات  تصویری  رسانه های 
وزارت  و  دارند  اسالمی   اساسات 
آنها  جلوگیری  در  فرهنگ  و  اطالعات 

ندارد. توانمندی 
اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید  اما 
گفت  سناتوران  به  افغانستان  فرهنگ  و 
جلو  فشار  و  تهدید  با  که  صورتی  در 
تلویزیون ها  نادرست  نشرات  پخش 
این  و  داد  نخواهد  نتیجه  بگیرند،  را 
با رسانه ها  وزارت در تفاهم و همکاری 
نشر  از  تلویزیون ها  تا  است  کرده  تالش 
خودداری  مبتذل  و  برهنه  صحنه های 

کنند.
ادامه در صفحه 2

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.
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پیروزی  کدام  از  آلن  جان 
سخن می گوید؟

کابل،  در  سپتامبر  یازدهم  از  یادبود  با  همزمان 
از  ناتو،  نیروهای  فرمانده  آلن  جان  جنرال 
آقای  می دهد.  خبر  افغانستان  جنگ  در  پیروزی 
یازدهم  حادثه  قربانیان  بود  یاد  مراسم  در  آلن 
سپتامبر گفته است: ما توانسته ایم شورشیان را 
عقب بزنیم، ما در افغانستان، در مسیر پیروزی 

در حرکتیم.
که  می شود  مطرح  درحالی  جنگ  در  پیروزی   
هم اکنون بخش های زیادی از کشور در معرض 
رهبران  و  داشته  قرار  مسلح  مخالفان  تهدید 
بسر  امنیت  در  پاکستان  در  هم  هنوز  طالبان 
می برند. گذشته از این حزب اسالمی به رهبری 
از هروقت  گلبدین حکمتیار و گروه حقانی بیش 
دیگر به حمله های خود علیه حکومت و نیروهای 

بین المللی ادامه می دهند.
 هم  اکنون به طور اوسط در هر روز 8 نفر پولیس 
زخمی های  و  کشته ها  آمار  و  می شود  کشته 
نیروهای بین المللی نیز در 10 سال گذشته به 21 

هزار تن رسیده است.
جنگ در افغانستان بیش از هر وقت دیگر با آینده ی 
نامعلوم همراه شده است و بر پیچیدگی های آن 
بارها  افغانستان  حکومت  است.  شده  افزوده 
متحدین غربی خود را به حمایت از طالبان متهم 
کرده و کمک های صورت گرفته به افغانستان نیز 

به جیب طالبان رسیده است.
در کنار این، جنگ بعنوان یک معمای پیچیده برای 
افغان ها باقی مانده و مشروعیت بین المللی خود 
را نیز از دست می دهد. هم اکنون برخی کشورها 
افغانستان  از  سربازان شان  خروج  به  اقدام 
نموده و برخی دیگر هم منابع مالی خود را برای 

افغانستان قطع کرده است.
از  استفاده  با  مسلح،  مخالفان  میان  این  در 
تا  حمایت های پاکستان و عربستان در تالش اند 
بار دیگر به عنوان یک طرف مشروع در مذاکرات 
سیاسی  دفتر  ایجاد  برای  تالش  شوند.  حاضر 
نمایندگان حزب  رایزنی های  و  ترکیه  در  طالبان 
اسالمی حکمتیار در امریکا و اروپا برای حضور 
نمایندگان  با  امریکا  نشست های  و  دوم  بن  در 
طالبان، همگی حکایت از این دارد که نه تنها جنگ 
به پیروزی نرسیده بلکه به مخالفان مسلح با هر 
وسیله ای کوشش می شود تا مشروعیت سیاسی 

داده شود.
 آقای آلن به خوبی می داند که اگر در این جنگ 
به پیروزی نزدیک شده است حضور 140 هزار 
نیرو چه توجیهی دارد و آثار  عملی این پیروزی 

را در کدام نقطه های جنوب باید جستجو کرد؟
 گذشته از این اگر واقعا نیروهای ناتو به پیروزی 
مذاکره  برای  چانه زنی  همه  این  یافته اند  دست 
با  مصالحه  برای  سنگین  هزینه ی  و  طالبان  با 
مردم  باشد.  داشته  می تواند  توجیهی  چه  آنان 
افغانستان زمانی می تواند خود را پیروز احساس 
کنند که ترس طالبان از این سرزمین از بین رفته 
مشغول  نقطه ای  هر  در  هراس  بدون  همه گان  و 
زندگی باشند. در کنار این، تا زمانی که پاکستان 
برای  امن  پناه گاه  و  خلوت  حیات  یک  به عنوان 
خود  حمایت  کشور  این  و  باشد.  باقی  طالبان 
پیروزی  از  گفتن  سخن  برندارد،  طالبان  از  را 
بلوف بیش نخواهد بود. با این همه، انتظار مردم 
افغانستان در سایه ی این همه نیرو و امکانات جز 
امید است که به  پیروزی چیزی دیگر نمی باشد. 

این آرزو به زودی دست یابیم.

زنگ اول


گروه  فعالیت  به  که  ناامنی هایی 
طالبان نسبت داده می شود، عالوه بر 
جنوب و شرق، به مناطقی در مرکز 
یافته  گسترش  نیز  کشور  شمال  و 

است.
خروج  برنامه  امریکا  حال،  این  با 
کرده  اعالم  را  افغانستان  از  نظامی 
سال  تا  که  می رود  انتظار  و  است 
نظامیان  تمام  میالدی،   ۲۰۱۴

خارجی، کشور را ترک کنند.
عنوان  به  اقدام،  این  از  طالبان  گروه 
جنگ  در  خود  پیروزی  از  نشانه ای 
رهبری  به  بین المللی  ایتالف  علیه 

چاشت شنبه، ۱9 سنبله، یک مو تر نوع 
سراچه ی مسافربری را هدف قرار داد 
کودک  سه  و  راننده  پی آن،  در  که 
سوار بر مو تر کشته شدند و یک زن 

زخم برداشت. 
یک روز پیش نیز محمد اکبر، یک 
روستای  در  امنیتی  سازمان  فرمانده 

ناتو گفته است که جراحات هیچ یک 
جان  که  نیست  حدی  به  زخمی ها  از 

آنها را تهدید کند.
در  انفجاری  مواد  می گویند  مقامات 
جاسازی  چوب،  از  مملو  الری  یک 

شده بود.
انفجار  ناتو،  سخنگوی  یک  گفته  به 
بخش عظیمی از دیوار محافظتی پایگاه 

این نیروها را تخریب کرده است.
موتر  برخورد  که  گفته  ناتو 
بمب گذاری شده به این دیوار، مانع از 
شده  جانی  سنگین  تلفات  آمدن  وارد 

است.

لوگر سه کارمند دیگر این شرکت که 
همراه با این افراد روز سه شنبه گذشته 

ربوده شده بودند، هنوز ناپدید هستند.
ولسوال  کمال،  عبدالجلیل  گفته  به 

و  امیال  خدمت  در  بی شرمانه 
اعمال سیاسی بگیرند.«

نشست  که  است  حالی  در  این 
روز گذشته ی مجلس سنا به دلیل 
و  سناتوران  دیدگاه های  تفاوت 
وزیر اطالعات و فرهنگ پرتنش 
که  ازآن  پس  موردی  در  و  بود 
اعمال  پیگیری  سنا  عضو  یک 
به  را  دولتی  مقام های  نادرست 
انتقاد از رسانه ها به اعضای  جای 
وی  به  کرد،  مطرح  سنا  مجلس 

اجازه ی صحبت داده نشد.
سناتور  جناب،  علی  سیدمحمد 
فاریاب در مجلس سنا به اعضای 
اگر  »امروز  گفت:  مجلس  این 
واقعیت های اجتماع تان را ببینید، 

کشور،  در  ناتو  نیروهای  فرمانده 
حمالت  سالروز  دهمین  با  همزمان 
که  است  گفته  سپتامبر  یازدهم 
در  افغانستان  در  بین المللی  ایتالف 
طالبان  علیه  جنگ  پیروزی  حال 

است.
با  مراسمی  در  که  آلن  جان  جنرال 
نمایندگان  و  دولتی  مقامات  حضور 
جامعه جهانی در سفارت امریکا در 
داد  هشدار  می کرد،  صحبت  کابل 
افغانستان  در  که گروه های شورشی 

به خواست خود نخواهند رسید.
او گفت: »ما توانسته ایم شورشیان را 
)ده  یادبود  روز  این  در  بزنیم.  عقب 
سال بعد از حمالت یازدهم سپتامبر( 
افغانستان،  می توانم بگویم که ما در 

در مسیر پیروزی در حرکتیم.«
به  سپتامبر  یازدهم  حمالت  از 
تجارت  مرکز  دوقلوی  برج های 
تهاجم  با  که  نیویارک  در  جهانی 
طالبان  پایگاه های  به  امریکا  نظامی 
شد،  دنبال  افغانستان  در  القاعده  و 
خشونت ها  اما  می گذرد،  سال  ده 
دست کم در افغانستان هر سال رو به 

افزایش بوده است.

۸صبح، کندز: در پی انفجار یک ماین، 
در جاده ی گل تپه ی والیت کندز، ۴ 
تن از مسافران یک مو تر سراچه کشته 
شدند و یک تن آنان زخم برداشت. 

سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
فرماندهی پولیس کندز، به روزنامه ی 
۸صبح گفت که این انفجار، پس از 

ناتو در افغانستان تایید کرده است که بر 
اثر یک حمله انتحاری دو نفر کشته و 
حدود صد نفر دیگر زخمی شده است.

این انفجار در ورودی یک پایگاه ناتو 
در ولسوالی سیدآباد در والیت وردک 

صورت گرفته است.
که  است  آمده  ناتو  اعالمیه  در 
غیرنظامیان  حمله  این  کشته شدگان 

افغان بوده اند.
همچنین بر اساس این اعالمیه، از جمع 
و  ناتو  سربازان  از  نفر   ۷۷ زخمیان، 
حدود ۲۵ نفر دیگر از شهروندان افغان 

هستند.

اجساد شش کارمند افغان یک شرکت 
جنوب  در  که  امریکایی ها  با  مرتبط 
شده  یافت  بودند،  شده  ربوده  کشور 
است. به نقل از مقام های محلی والیت 

و  اطالعات  وزیر  حال  این  با 
طالبان  که  کرد  تاکید  فرهنگ 
برای دست یافتن به اغراض شوم 
را  همه  هستند  آماده  سیاسی شان 

از بین ببرند.
اگر  قسم  خدا  »به  گفت:  رهین 
را  بپوشید شما  هم  را  جامه کعبه 
مساجد  که  ببینید  نمی کنند.  رها 
اما  نیست  سریال ها  نمایش  جای 
دین  عالم  می کنند،  منفجرش 
هنرمند سینما نیست، به فراز منابر 
منکر  از  نهی  و  به معروف  امر 
پس  می شوند.  ترور  اما  می کنند 
است  آنها  سیاسی  شوم  اغراض 
بد  باید  را  شما  حرکت  هر  که 
بسیار  را  خدا  دین  و  بگویند 

مقامات  اما  می کنند،  یاد  امریکا 
وجود  با  که  دارند  تاکید  امریکایی 
ادامه حمایت جامعه جهانی از دولت 
افغانستان، مهم است تا مسوولیت های 
این کشور کامال به نهادهای داخلی 

واگذار شود.
سالگرد  مناسبت  به  که  مراسمی  در 
کابل  در  سپتامبر،  یازدهم  حمالت 
برگزار شد، سفیر امریکا در این شهر 
بر ادامه همکاری افغانستان و امریکا 
به منظور جلوگیری از وقوع حمالت 

مشابه در آینده تاکید کرد.
جانشین  تازگی  به  که  کراکر  رایان 

پی  در  خان آباد،  ولسوالی  آقتاش 
انفجار یک ماین کشته شده بود.

روش های  از  یکی  ماین گذاری، 
برابر  در  طالبان،  مبارزه ی  قربانی گیِر 
در  خارجی  نیروهای  و  حکومت 
بیشتر  شمار  که  است  کندز  والیت 

قربانیان این روش افراد ملکی اند.

سالروز  دهمین  آستانه  در  حمله  این 
برج های  به  سپتامبر  یازدهم  حمالت 
نیویارک  در  جهانی  تجارت  مرکز 

انجام می شود.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده 

گرفته اند.
از  برخی  صحنه  وردک،  والیت 
خونین ترین حمالت طالبان به نیروهای 

خارجی بوده است.
از  ناتو  نیروهای  هلی کوپتر  جمله،  از 
سوی طالبان در همین والیت ساقط شد 
که ۳۸ کشته برجا گذاشت. ۳۰ نفر از 

این قربانیان، سربازان امریکایی بودند.

ولسوالی »چرخ« والیت لوگر، گمان 
می رود که مسوول این گروگانگیری 
طالبان  گروه  کارمندان،  کشتن  و 

باشند.

و  عیاشی  خاطر  به  ما  بزرگان 
دوبی  به  روز  هر  خوش گذرانی 
به  و  است  آن جا  به  هستند، 
آن جاست پس چرا این را مطرح 
چیزی  یک  ما  خود  نمی کنید، 
چیز  یک  مردم  برای  می کنیم 
درست  این  و  می خواهیم  دیگر 

نیست.«
وی گفت در صورتی که مجلس 
ساختن  متوقف  درصدد  سنا 
تصویری  رسانه های  برخی 
عالقه مندی  که  کسانی  شود، 
از  دارند  را  مبتذل  نشرات  به 
خود  خارجی  رسانه های  طریق 
نظارت  و  می سازند  سرگرم  را 

مجلس سنا بی فایده است.

امریکا  سفارت  در  آیکنبیری  کارل 
»آنچه  گفت:  است،  شده  کابل  در 
و در  افغانستان  پیش در  که ده سال 
امریکا اتفاق افتاد، ملت های این دو 
کشور را برای همیشه و با یک هدف 

مشترک با هم یکجا کرد.«
آقای کراکر گفت: »خاک افغانستان 
هیچ گاه نباید از سوی عناصری مورد 
استفاده قرار گیرد که بخواهند از این 
امریکا،  مردم  به  حمله  برای  کشور 
استفاده  جهانی  جامعه  و  افغانستان 

کنند.«
افغان  شرکای  با  باید  »ما  افزود:  او 
اطمینان  تا  کنیم  کار  یک جا  خود 
یک  افغانستان  که  شود  حاصل 
دموکراتیک  و  امن  باثبات،  کشور 

است.«
مراسم،  این  در  شرکت کنندگان 
برای  دقیقه   ۱۱ و   9 ساعت  راس 
شکل  به  تا  کردند  سکوت  مدتی 
به قربانیان حمالت یازده  سمبولیک 
میالدی(  سال  نهم  ماه  )در  سپتامبر 
این  در  باشند.  کرده  احترام  ادای 
حمالت در سال ۲۰۰۱ میالدی بیش 

از سه هزار نفر کشته شدند.
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به گفته ی این نهادها، اقدام جامعه جهانی 
و  تروریستی  شبکه های  با  مبارزه  برای 
طالبان پس از حمالت یازدهم سپتامبر 
باعث شد که افغانستان پیشرفت هایی در 
زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
از  این  از  پیش  که  زنان  و  باشد  داشته 
و  بودند  محروم  خود  انسانی  حقوق 
محکوم به سنگسار می شدند، امروز در 
زمینه توسعه این کشور به حیث مدیران 

کار کنند.
وجودی که  با  است  آمده  نامه  این  در 
افغانستان پس از حمالت یازدهم سپتامبر 
اما  دست آوردهای زیادی داشته است، 
به گفته ی این نهاد هنوزهم راه طوالنی 
در پیش روی مردم افغانستان قرار دارد و 
شیوع فساد اداری، مرگ و میر مادران و 
کودکان این کشور را در صدر کشورها 
قرار داده است. همچنین این نهادها تاکید 
کرده که اکنون افغانستان میدان جنگ 
جاری داخلی و منازعات خارجی شده 

است.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان در نامه ی 
هنوز هم  افزوده اند که  سرگشاده خود 
مردم این کشور از حضور جنگ ساالران 
شان  کودکان  مصوونیت  و  قدرت  در 
نگران هستند و از این هراس دارند که 
جنگ ساالران  بازهم  زمان  گذشت  با 

نیرومندتر شوند.
مردم  که  کرده  تاکید  نهادها  این 
نمی خواهند  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
به  کشور  در  کنونی  پیشرفت های  که 
ایاالت متحده  هدر رود و از همین رو، 
امریکا همکاری های خود را با افغانستان 
ترویستان  که  نگذارد  و  بخشد  تداوم 
عنوان  به  افغانستان  از  افراط گرایان  و 
النه مصوون استفاده نمایند. این نهادها 
اعضای  »ما  می افزایند:  خود  نامه  در 
جامعه مدنی افغانستان معتقد هستیم که 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
قبل از تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی 
افغانستان، تقویت دستگاه سه  گانه دولت 
دست آوردهای  تنها  نه  مدنی  جامعه  و 
کنونی را به چالش می کشد، بلکه سبب 
نیز  منطقه ای  دست درازی های  بروز 
خواهد شد که این امر آتش شورش و 
طغیان را دامن می زند و موجب ریزش 
خون نه تنها افغان ها، بلکه در دیگر نقاط 

جهان نیز خواهد شد.«
جامعه  که  کرده اند  تاکید  نهادها  این 
جهانی نباید افغانستان را در سال ۲۰۱۴ 
ترک کند تا دیگر حوادثی نظیر یازدهم 

سپتامبر به وقوع نپیوندد.

ناتو: 
جنگ افغانستان در حال پیروزی است

انفجار یک ماین در کندز، چهار کشته و یک زخمی بر جا گذاشت

حمله انتحاری در پایگاه ناتو در وردک، 
دو کشته و نزدیک به صد زخمی برجا گذاشت

شش فرد گروگان گرفته شده به قتل رسیدند

اگر جامه کعبه را...                                               ادامه از صفحه 1
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سال پنجم    شماره مسلسل 1237    دو شنبه 21 سنبله 1390

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 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری را 
با خود داریم که تعداد زیادی از اقارب و نزدیکانش 
را در زمان جنگ ها از دست داده است. او آن حادثه 
داشتیم،  خوشی  »زندگی  می دارد:  بیان  چنین  را 
فامیل ما یکی از بزرگ ترین فامیل ها در منطقه بود، 
که از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. موضوعات 
فامیلی و مشکالت منطقه توسط خانواده ما حل و 
فصل می شد، مردم به ما به دیده قدر می نگریستند 
ثور   7 رویداد  جریان  در  می نمودند.  احترام  و 
بزنند،  عمومی  قیام  به  تا دست  مجبور شدند  مردم 
روسی  نیروهای  کمک  به  کمونیستی  دولت  زیرا 
تشکیل شده بود و آنها می خواستند که دین آبایی 
و  پوچ  عقاید  و  بگیرند  نادیده  را  مردم  اجدادی  و 
بی معنای خود را باالی مردم تحمیل نمایند. هزاران 
انسان در این راه به خاطر دفاع از دین شان در همان 
روسی  جنایت پیشه  نیروهای  توسط  اول  سال های 
شهادت  به  بعدا  و  شکنجه  دستگیر،  کمونیست  و 
روسی  تانک های  و  طیاره ها  آن  کنار  در  رسیدند. 
قریه ها و قصبات را به شدت مورد آماج بمباران و 
راکت قرار می داد، نیروهای روسی و عساکر دولتی 

مقام های وزارت خارجه در واکنش به اظهارات وزیر 
در  بین المللی  نیروهای  حضور  مورد  در  ایران  دفاع 
افغانستان  نیروها در  این  کشور، می گویند که حضور 
به منظور تامین امنیت و تحکیم ثبات این کشور است.

با  گفتگو  در  ایران  دفاع  وزیر  وحیدی  احمد  اخیرا 
نیروهای  حضور  ایران،  داخلی  رسانه های  از  یکی 
کشورهای  در  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  غربی 
بود.  کرده  توصیف  آسیب زا  و  امنیت  مخل  را  منطقه 
آقای وحیدی تاکید کرده که »امروز خون ملت عراق 
از  لیبیا  مردم  حتا  و  فلسطین  همچنین  و  افغانستان  و 
وی  می ریزد.«  غربی  کشورهای  دست های  و  چنگال 
را در هیچ کشوری  »ما حضور غربی ها  است:  افزوده 
کشورها  این  نفع  به  اسالمی،  کشورهای  خصوص  به 
»ما  است:  گفته  همچنین  ایران  دفاع  وزیر  نمی دانیم.« 
حضور امریکایی ها و غربی ها در کشورهای اسالمی را 
همواره یک عنصر مزاحم، مخل امنیت و آسیب زا در 

کشورهای اسالمی می دانیم.«
بین المللی  نیروهای  از حضور  ایرانی همواره  مقام های 
یعنی  خود،  همسایه  کشورهای  در  امریکا  رهبری  به 
گفته اند  و  کرده  نارضایتی  ابراز  عراق  و  افغانستان 
این  امنیت  تا  است  باعث شده  نیروها  این  که حضور 
این درحالی است که جمهوری  نیابد.  بهبود  کشورها 
اسالمی ایران همواره از سوی مقام های غربی متهم به 
تجهیز و تمویل شورشیان مخالف دولت در افغانستان 

و عراق شده است.
با این حال، مقام های وزارت امور خارجه ی افغانستان 
کشور،  در  بین المللی  نیروهای  حضور  که  می گویند 
برای حفظ ثبات و بازسازی این کشور و دولت هرگز 
اجازه نمی دهد که این نیروها علیه کشورهای همسایه 

آقای موسی زی گفت که اعمار بند کمال خان یکی از 
اولویت های دولت است و این بند به وقت تعیین شده 

اعمار خواهد شد.
امضای پیمان استراتژیک پیش از کنفرانس بن

هیات  گفتگوی  از  خارجه  وزارت  حال  همین  در 
سپنتا  دادفر  رنگین  داکتر  رهبری  به  افغانستان  دولت 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور با مقام های امریکایی 
در مورد عقد پیمان استراتژیک میان دو کشور، ابراز 
گفتگوها  دور  سومین  که  می گوید  کرده  رضایت 
وزارت  این  سخنگوی  است.  رفته  پیش  به  خوبی  به 
از مسایلی که  این گفتگوها روی برخی  می گوید در 
تاکنون میان دو کشور توافق نشده بود، توافق شده و 

ابراز رضایت از گفتگو میان افغانستان و امریکا

پیمان استراتژیک
پیش از کنفرانس بن امضا خواهد شد

را  مردم  مواشی  می شدند،  قریه ها  وارد  که  زمانی 
می کشتند و خانه هایی که سالم می ماند را به آتش 
می کشیدند. تنها آنها نبودند که چنین جنایت ها را 
مرتکب می شدند، بعضی گروه های مسلح که به نام 
جهاد سالح گرفته بودند نیز مانند عساکر روسی و 
دولتی با مردم رویه می کردند و از مردم به زور و 
اجناس  سایر  و  هنگفت  مالیات  ارتزاقی،  مواد  جبر 
از  بعضی  آن  کنار  در  و  می کردند  جمع آوری  را 

امور  اقدام کنند. جانان موسی زی، سخنگوی وزارت 
به  رابطه  »در  می گوید:  مطلب،  این  ابراز  با  خارجه 
بگویم،  باید  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  حضور 
و  جدی  تاکید  مساله  این  روی  هم  قبال  که  قسمی 
بین المللی  نیروهای  حضور  هرگونه  داشته ایم،  مکرر 
در افغانستان تنها و تنها به هدف تامین امنیت، تحکیم 
ثبات، تامین صلح و همچنان تحقق آرمان بازسازی و 
رفاه اقتصادی افغانستان است.« سخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: »افغانستان از ابتدا بسیار به وضاحت 
گفته که هیچ زمانی به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا 
از سرزمینش علیه کشورهای همسایه و یا هیچ کشور 
و همچنان  در کل  ما  بگیرد.  استفاده صورت  دیگری 
همکاری های  و  مشارکت  مذاکرات  چارچوب  در 
روی  امریکا  متحده  ایاالت  با  درازمدت  استراتیژیک 

این نقطه تاکید جدی داشتیم.«
حضور  عدم  و  حضور  که  افزود  موسی زی  آقای 
نیروهای بین المللی در افغانستان براساس تصامیم مردم 
و منافع ملی این کشور است و همچنین دولت تالش 
کرده تا با کشورهای همسایه ی خود نیز روابط دوستانه 
داشته باشد. او گفت که حضور نیروهای بین المللی در 
کشور و داشتن روابط دوستانه و نزدیک با کشورهای 

همسایه، در تضاد قرار ندارد.
نیز از اعمار  همچنین اخیرا وزارت امور خارجه ایران 
کرده  نگرانی  ابراز  نیمروز  والیت  در  کمال خان  بند 
است  ممکن  بند  این  اعمار  که  داشت  تاکید  و  بود 
باعث کمبود آب در ایران شود. اما وزارت خارجه ی 
که  معاهده ای  به  کشور  این  که  می گوید  افغانستان 
استفاده  درباره  ایران  و  افغانستان  میان   1351 سال  در 
پابند است.  بود،  امضا رسیده  به  هلمند  از آب دریای 

در صورتی که روی تمام محتوای این پیمان به زودی 
بن  کنفرانس  برگزاری  از  پیش  گیرد،  صورت  توافق 
کنفرانس  رسید.  خواهد  امضا  به  کشور  دو  میان  دوم 
نود  به  نزدیک  مقام های  با حضور  است  قرار  دوم  بن 
کشور در پنجم دسامبر سال جاری میالدی در آلمان 
ارزیابی  کنفرانس،  این  اصلی  محور  شود.  برگزار 
جهانی  جامعه ی  ده ساله  چالش های  و  دست آوردها 
در مبارزه با تروریزم و طالبان در افغانستان، گفتگوی 
تدابیری  اتخاذ  با گروه های شورشی مخالف و  دولت 

برای سال های آینده عنوان شده است.
مورد  در  خارجه  وزارت  سخنگوی  حال،  این  با 
امریکایی در  مقام های  با  اخیر آقای سپنتا  گفتگوهای 
مورد پیمان استراتژیک میان دو کشور می گوید: »دور 
که  امیدواریم  ما  و  شد  انجام  موفقانه  مذاکرات  سوم 
سال  اخیر  در  دوم  بن  کنفرانس  تدویر  از  قبل  بتوانیم 
روان میالدی، سند مشارکت همکاری های استراتژیک 
درازمدت را با ایاالت متحده امریکا به امضا برسانیم. 
اما کدام ضرب االجل زمانی برای امضا یا نهایی شدن 

مذاکرات باقی مانده روی این سند وجود ندارد.«
استراتژیک،  سند  این  امضای  با  می رود  انتظار 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  و  اقتصادی  همکاری های 
ادامه یابد و نهادهای داخلی بتوانند با استفاده از حضور 

امریکا در کشور، سر پای خود ایستاد شوند.


افراد را ترور می کردند. در چهار اطراف منطقه ی ما 
فعالیت  جنایت کار  گروه های  قوماندان های  از  یکی 
داشت. او مانند روس ها و عساکر دولتی مردم را به 
آن  در  او  ستم های  و  زورگویی  بود،  آورده  تنگ 
گروه  این  روزها  از  یکی  در  دارد.  شهرت  منطقه 
تعدادی  و  آوردند  یورش  ما  قریه  باالی  جنایت کار 
از مردان منطقه را با خود بردند. در بین آنها برادرم 
نیز شامل بود و ما هرقدر که برای رهایی آنها تالش 

نامعلومی  منطقه  به  را  آنها  زیرا  نداد،  نتیجه  کردیم 
انتقال داده بودند، همه  افراد ملکی و بی گناه بودند، 
بودند  برده  با خود  را  مردم  از  تعدادی  آنها  نیز  قبال 
آنها  سرنوشت  نیز  این بار  و  برنگشتند  دوباره  که 
معلوم بود. از آن روز سالیان درازی می گذرد و ما 
از  یکی  این  نداریم.  احوالی  و  نشانی  کدام  وی  از 
صدها نمونه جنایت هایی است که توسط گروه هایی 
به نام مجاهدین صورت گرفته و ارزش جهاد را در 
نزد مردم کم کرده است، زیرا کسانی که دست به 
چنین اعمال وحشیانه می زدند آنها نه جهادی بودند 
و نه مجاهد. آنها جز مشتی جنایت کار و خاین بیش 
سالح  شوم شان  اعمال  همین  به خاطر  که  نبودند 
از  می کردند.  استفاده  جهاد  نام  از  و  بودند  برداشته 
قضایا  این  به  که  می خواهم  جهانی  جامعه  و  دولت 
رویداد ها  این  عامالن  از  بعضی  و  نماید  رسیدگی 
هنوز زنده هستند، آنها را به میز محاکمه بکشاند و به 
جزای اعمال ناشایسته و جنایت های شان برسند تا که 
در آینده از وقوع حادثات دلخراش جلوگیری شود. 
ما خواستار عدالت هستیم با کسی خصومت شخصی 
ما  به کسی تهمت نمی زنیم، زیرا  ناحق  به  نداریم و 
خواهند  گواهی  آنها  علیه  که  داریم  زنده  شاهدان 

داد.«  


برادرم را کشتند!
در یکی از روزها این گروه جنایت کار باالی قریه ما یورش آوردند 
و تعدادی از مردان منطقه را با خود بردند. در بین آنها برادرم نیز 
شامل بود و ما هرقدر که برای رهایی آنها تالش کردیم نتیجه نداد، 

زیرا آنها را به منطقه نامعلومی انتقال داده بودند، همه  افراد ملکی و 
بی گناه بودند، قبال نیز آنها تعدادی از مردم را با خود برده بودند که 
دوباره برنگشتند و این بار نیز سرنوشت آنها معلوم بود. از آن روز 

سالیان درازی می گذرد و ما از وی کدام نشانی و احوالی نداریم.
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لوی درستیز اردوی ملی از رسیدن نفرات اردوی 
داده  تا عقرب سال 1391 خبر  به 195000  ملی 
نیمی  از  بیشتر  در  اردو  این  که  است  گفته  و 
مسوولیت های  مستقالنه  صورت  به  عملیات ها 
عملیاتی را به پیش می برد. این یک نوید خوب 
بسیار  که  چیزی  اما  می باشد،  امنیتی  عرصه  در 
اعتمادسازی  داشت، ضرورت  توجه  باید  آن  به 
این  البته  است.  جامعه  در  ملی  اردوی  به  نسبت 
و  اردو شروع  از خود  اگر  اردو  به  اعتمادسازی 
از آن طریق به جامعه نیز منتقل شود، می تواند از 

برایند بهتری برخوردار باشد.
در  ملی  اردوی  که  است  معلوم  همگان  برای 
در  پولیس،  ویژه  به  امنیتی  نیروهای  سایر  کنار 
ویژه  به  دارند.  قرار  موجود  امنیتی  خطر  محور 
این که دیده می شود در عملیات های دسته جمعی 
دولت  مسلح  مخالفان  سوی  از  که  انتحاری 
تدارک دیده می شود، پولیس اولین هدف برای 
نیروهای  داشتن  قرار  می باشد.  حمله کنندگان 
امنیتی و دفاعی کشور در محور اصلی خطرهای 
راستای  در  گام  اولین  می تواند  امنیتی،  موجود 
مردم  نزد  در  نیروها  این  به  نسبت  اعتماد  ایجاد 
بر  مبتنی  رابطه  یک  تامین  برای  آن  از  و  باشد 

اعتماد استفاده صورت گیرد.

چندی پیش در برخی از رسانه ها گزارشی به نشر 
رسید که نشان می داد، عالقمندی به حضور در 
از  برخی  و  یافته  کاهش  ملی  اردوی  نیروهای 
جوانانی که به این نیرو جذب می شوند، با فرار از 
اردو، از ترکیب آن خارج می گردند. گفته های 
ستردرستیز اردوی ملی واکنشی در رد این ادعاها 
نیز می تواند باشد، زیرا وقتی از سوی لوی درستیز 
به  تا پایان سال جاری  اعالم می گردد که  اردو 
می دهد  نشان  می رسد،  تن  هزار  دوصد  نزدیک 
که فرار سربازان به اندازه ای نیست که مانع عمده 
در مسیر تکمیل اردو از نظر کمی و کیفی باشد.

اردوی  لوی درستیز  کریمی،  محمد  شیر  جنرال 
ملی روز شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری 
درصد   60 از  بیشتر  این که  بر  تاکید  با  کابل  در 
عملیات نظامی در کشور به طور مستقل از سوی 
که  گفت  می شود،  انجام  ملی  اردوی  نیروهای 
نیروهای مسلح افغانستان تا سال 2014 میالدی به 

طور کامل متکی به خود خواهند شد.
داخلی  نیروهای  به  مسوولیت ها  تمامی  این که 
افغانستان تعلق گیرد، یک دست آورد مثبت برای 
اما  بود.  خواهد  افغانستان  سیاسی  جامعه ی  کل 
آنچه بسیار اهمیت دارد این است که این نیروها 
از نظر روانی و تخنیکی به این توانایی برسند که 
بتوانند دست غالب تری نسبت به مخالفان مسلح 

دولت داشته باشند. 
امروزه اردوی ملی نقش بسیار موثری در مقابله 
همین  دارد.  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  با 
با  مقابله  در  نهاد  این  تا  شده  سبب  نیز  موضوع 

و  »حسن خیل  دورافتاده ی  قریه ی  در 
والیت  سیدآباد  تنگی  در  زرین زری« 
برای  خونینی  تراژیدی  و  فاجعه  وردک، 
کبرای  هلیکوپتر  آمد؛  پیش  امریکایی  ها 
آر پی جی  با  که  شینوک47  نوع  از  چینوک 
دقیقه شب  پنجاه  ده  ساعت  در  مال محب اهلل 
شد،  سرنگون   ،2011 اگوست  ششم  شنبه، 
جنگ  هوایی  حادثه ی  خونین ترین  از  یکی 
ده ساله ی ناتو در افغانستان قلمداد شد. سی و 
از  گروه  نفر آن ها  بیست و دو  نفر که  یک 
بودند،  امریکا  اردوی  ویژه ی  عملیات  ششم 
افراد  که  است  شده  گفته  البته  شدند.  کشته 
را  اسامه  که  نبودند  افرادی  همان  کشته شده 
کشتند بلکه کشته شده   های سقوط هلیکوپتر 
بودند.  کماندو  واحد  همان  از  شینوک 
ورزیده  کماندوی  همه  این  هرصورت  به 
سگ  و  رهنما  مترجم  اضافه  به  امریکایی 
افغانی، حقیقتا  جستجوگر و هفت کماندوی 
سیاسی  مقامات  برای  گیج کننده  ضربه ی 
می  گردد.  محسوب  امریکا  و  ناتو  نظامی  و 
عبدالرزاق فرمانده نظامی در منطقه سیدآباد، 
شاهداهلل شاهد سخنگوی والی میدان وردک، 
سیدآباد  ساکن  و  محل  شاهد  صابر  محمد 
با شلیک آرپی جی  همه گفتند که هلیکوپتر 
فردای  در  حادثه  همین  به دنبال  کرد.  سقوط 
شینوک  نوع  از  دیگری  هلیکوپتر  بازهم  آن 
فرود  پکتیکا  والیت  کشور  شرق  در   47
اضطراری یا سقوط کرد. سایت بی بی سی این 
آمار را در مورد تلفات و سقوط هواپیما  های 

ناتو در افغانستان ثبت کرده است.
والیت  در  شینوک  سقوط   2005 اپریل  »در 
کماندو  پانزده  کشته شدن  به  منجر  غزنی 
کنر  والیت  در   2005 جون  در  گردید. 
شانزده  و  کرد  سقوط  شینوک  هلیکوپتر 
شرق  در   2006 سال  در  شدند.  کشته  نظامی 
ده  و  شد  سرنگون  شینوک  هلیکوپتر  کابل 
نفر تلفات برجای گذاشت. در اگست 2008 
کماندو  های  از  نفر  ده  هلیکوپتر،  سقوط  با 
در   2006 سپتامبر  در  شد.  کشته  فرانسوی 
بریتانیایی جان  نفر  یازده  هوایی  سانحه ی  اثر 
خود را از دست دادند و در اگست 2006 در 
با  اسپانیایی  سرباز  هفده  هرات  نزدیکی شهر 

سقوط هلیکوپتر، جان باختند.«
 2001 سال  از  که  می  دهد  نشان  آمار  برخی 
تاکنون ده  ها، هواپیمای نظامی ناتو و آیساف 
در افغانستان سقوط کرده که عمده ی ارقام از 
بدون سرنشین می  باشد. در کنار  هواپیما  های 
این ضایعات سنگین هوایی جنگ افغانستان، 
خسارات نیرو  های زمینی نیز کم نبوده است، 
 ،2011 اگست  پنجم  تا  انسانی  نیروی  تلفات 
دو هزار و ششصد و پنجاه پنج نفر ذکر شده 
که تنها سه صد و هفتاد و چ هار نفر مربوط سال 
لوجستکی  بزرگ  خسارات  و  است.  جاری 
و  وحشتناک  بسیار  خود  نوبه  به  هرکدام 
به  می  باشد.  جهانی  جامعه ی  برای  دردآور 
آتش کشیدن صد ها تانکر سوخت در خاک 
افغانستان و پاکستان چیزی ساد  های نیست که 
آن را مورد محاسبه و مطالعه قرار نداد و از آن 
جامعه ی  که  معتقدم  من  گذشت.  بی تفاوت 
جهانی تمامی این اتفاقات در خاک افغانستان 
می  کند  مطالعه  و  بررسی  را  افغانستان  برای 
سیاسی،  دست آورد  های  میزان  با  را  آن  و 
مدنی  ارزش   های  و  دموکراسی  بشر،  حقوق 
سنجش  افغانستان  در  خوب  حکومتداری  و 
تصمیمگیری  آن  قبال  در  و  کرد  خواهد 
می  کند. مصرف میلیارد ها دالری که دسترنج 
خاطر  به  می  باشد  شهروندانشان  مالیات  و 
چشم و ابروی کسی در افغانستان و حکومت 
مافیایی و فاسد نیست. بلکه نیت  ها و مقاصد 
دیگری در این کشور وجود داشته که برای 
تحقق آن این سرمایه گذاری سنگین صورت 
عمده  می  فهمیم  ما  که  را  آنچه  است.  گرفته 
این اهداف با مردم افغانستان مشترک است؛ 
مردم  و  جهانی  جامعه ی  خواست  یعنی 
افغانستان یکی بوده است؛ مبارزه با تروریزم، 

مخالفان مسلح قربانی بدهد. چیزی که می تواند 
بر  نیرو  این  روحی  و  روانی  برتری  باعث حفظ 
این  که  است  این  گردد،  دولت  مسلح  مخالفان 
وجود  به  اردو  پرسونل  و  سربازان  میان  در  باور 
مشروع  منافع  بر  مبتنی  آنان  عملکرد  که  بیاید 
اعضای  ستایش  و  تقدیر  مورد  و  بوده  جامعه 

جامعه می باشد.
و  اردو  تالش های  به  نسبت  مردم  این که 
سایرنهادهای امنیتی در تقابل با خطرهای امنیتی 
حفظ  نیست.  تردیدی  می نگرند،  قدر  دیده  به 
تا صدای  گردید  باعث  عید  روزهای  در  امنیت 
بسیاری  در  امنیتی  نیروهای  از  تقدیر  در  مردم 
جمعی  رسانه های  در  منتشرشده  گزارش های  از 
شنیده شود. واقعیت این است که مردم قدرشناس 
درایت  با  قدرشناسی  با  همزمان  و  هستند 
کارکردها را می توانند تفکیک کنند. همانگونه 
که مردم نسبت به بازی های سیاسی که در رابطه 
به انتخابات پارلمانی صورت می گیرد، با انتقاد و 
اعتراض برخورد می کنند، در برابر کارکردهای 

مثبت با قدرشناسی برخورد می کنند.
دولت  رهبران  برخورد  که  است  حالی  در  این 
گونه ای  به  دولت،  مسلح  مخالفان  برابر  در 
این  به  کارشناسان  از  برخی  است.  بوده  متزلزل 

باور می باشند که برخورد متزلزل رهبران دولت 
آنان،  خواندن  برادر  و  مسلح  مخالفان  برابر  در 
از  منفی روانی در جامعه و  بازتاب  ایجاد  باعث 
امنیتی می شود  و  نظامی  نیروهای  میان  در  جمله 
که در مقابله مسلحانه و درگیری با این گروه ها 
قرار دارند و در این تقابل و درگیری از جان مایه 

می گذارند. 
چیزی که در پیدایش این ذهنیت کمک می کند، 
این است که دستگاه رهبری اردو از نظر تبلیغی 
باشد  داشته  غلبه  مسلح دولت  مخالفان  بر  بتواند 
دولت،  مسلح  مخالفان  با  تبلیغاتی  تقابل  در  و 
مشروعیت آنان را از نظر هدف و کارکرد هدف 
وجود  زیادی  نشانه های  جامعه  در  دهد.  قرار 
نظر  از  مسلح  مخالفان  می دهند،  نشان  که  دارد 
ندارند.  مردم  میان  در  مناسبی  مقبولیت، جایگاه 
این که بار بار دیده می شود که از سوی نهادهای 
در  شفافیت  عدم  به  رابطه  در  اجتماعی  مختلف 
می شود،  نگرانی  ابراز  طالبان  با  مصالحه  مورد 
مبین این واقعیت است که طالبان در میان مردم 

جایگاهی ندارند. 
ابراز  طالبان  با  مصالحه  به  نسبت  مردم  همین که 
به  را  طالبان  بازگرداندن  و  می کنند  نگرانی 
قدرت و حاکمیت، تشویش برانگیز می شمارند، 
رهبری  برای  تبلیغاتی خوب  ابزار  می تواند یک 
اردوی ملی و سایر نهادهای امنیتی و دفاعی باشد 
تا از نظر عاطفی و روانی و ذهنی این نیروها را 

تقویت کنند.

مدنی،  آزادی   های  بشر،  حقوق  دموکراسی، 
واقع  در  و...  زنان  حقوق  اقلیت  ها،  حقوق 
افغانستان  مردم  مشترک  و خواست  مطالبات 
و جامعه ی جهانی است که به خاطر او قربانی 
نظام  سیاسی  اگر  صورت گرفته است. حال 
در افغانستان به این تعهدات خود صادق نباشد 
و رژیم کابل تبدیل به یک حکومت بیبند و 
بار و غیرمتعهد شود که دوستان و متحدانش، 
تبدیل به دشمن و دشمنانش تبدیل به برادران 
جامعه ی  صورت  این  در  شود  دوستانش  و 
وارد  قانونی  فیصله   های  اساس  بر  که  جهانی 
برخواهد  شک  بدون  است،  شده  افغانستان 
گشت که این بازگشت هم اکنون آغاز شده 
و سیمای افغانستان بعد از 2014 از هماکنون 

روشن می  باشد.
روند کنونی نشان می  دهد که جامعه ی جهانی 
در افغانستان متحد قابل اعتمادی ندارد و همه 
هوا  باد  به  کشور  این  در  سرمایه گذاری  ها 
آن ها  دیگر  که  نمی کنم  فکر  بنا  است.  رفته 
دراین کشور دلی خوشی داشته باشند. رییس 
جمهوری امریکا در مراسم خروج نیرو  هایش 
که از بیست جوالی 2011 آغاز شد گفت که 
استراتژی خروج از افغانستان مطابق جدول و 
تغییری در آن  هیچ  و  پیش می  رود  به  برنامه 
رونما نمی شود. وی اضافه کرد که »سربازان 
ما پولیس افغانستان نیستند که امنیت شهر  های 
افغانستان را به عهده بگیرند.« آقای اوباما در 
گفت  افغانستان  در  هنگفت  مصارف  مورد 
و  امریکا  خود  در  را  پول  ها  این  آن ها  که 
برای پروژه   های داخل امریکا باید به مصرف 
تا ختم سال جاری، ده هزار  بنابراین  برسانند. 
نیروی امریکایی خاک افغانستان را ترک و تا 
نیمه ی سال 2012 حدود سی وسه هزار سرباز 
از افغانستان خارج خواهند شد و بقیه نیرو ها 
تا سال 2014  مسوولیت   های امنیتی را تماما به 

نیروی   های افغان واگذار می  کنند.
است؛  ریالیست  و  واقعگرا  جامعه ی  غرب، 
در  اگر  دهد  انجام  می خواهد  که  را  کاری 
تردید در  بدون  مواجه شود،  بنبست  با  انجام 
بیشتری  مطالعه ی  و  نظر  تجدید  آن  ادامه ی 
می کند و چه بسا به طور کلی آن پروژه را کنار 
می گذارد. در سال 1993 امریکایی ها تصمیم 
سومالیا،  پایتخت  موگادیشو،  در  که  گرفتند 
عملیات کنند؛ آن ها با هلیکوپتر  های توپدار به 
قصد نابودی گروه  های مسلح و شورشی حمله 
ناکام ماند و هلیکوپتر ها  اما حمالت  کردند، 
امریکایی کشته شدند و  سرنگون و سربازان 
قرار  ا هانت  مورد  خیابان ها،  در  جنازه  هایشان 
گرفتند. با پیش آمد این حوادث بدون اینکه 
به غرور ابرقدرت بودنشان لطم  های وارد شود 
و دچار سرشکستگی گردد، عملیات را برای 
در  این کشور  همچنین  کرد.  متوقف  همیشه 
گروگان  های  جان  نجات  برای   1980 سال 

 رییس جمهوری امریکا در مراسم 
خروج نیرو  هایش که از بیست جوالی 
2011 آغاز شد گفت که استراتژی 
خروج از افغانستان مطابق جدول و 

برنامه به پیش می  رود و هیچ تغییری 
در آن رونما نمی شود. وی اضافه کرد 
که »سربازان ما پولیس افغانستان 

نیستند که امنیت شهر  های افغانستان 
را به عهده بگیرند.« آقای اوباما در 
مورد مصارف هنگفت در افغانستان 
گفت که آن ها این پول  ها را در خود 

امریکا و برای پروژه   های داخل امریکا 
باید به مصرف برسانند. بنابراین 
تا ختم سال جاری، ده هزار نیروی 

امریکایی خاک افغانستان را ترک و 
تا نیمه ی سال 2012 حدود سی وسه 

هزار سرباز از افغانستان خارج خواهند 
شد و بقیه نیرو ها تا سال 2014  
مسوولیت   های امنیتی را تماما به 
نیروی   های افغان واگذار می  کنند.



نظامی  عملیات  می خواست  تهران  در  خود 
شرق  در  هلیکوپتر  های شان  که  دهد  انجام 
ایران در صحرای طبس با طوفان شدید ریگ 
مواجه شد و عملیات با شکست روبرو گردید 
و دیگر به صورت کلی از ادامه چنین کاری 

صرف نظر کردند.
نیز شرایط به گون  های پیش  درجنگ ویتنام 
آمد که دیگر امریکایی ها نمی توانستند جنگ 
کنند.  اداره  را  وآن  ببرند  پیش  به  را  ویتنام 
کمونیست  های  تصرف  در  شمالی  ویتنام 
ویتنام  در  امریکایی ها  بود.  مسکو  به  وابسته 
جنوبی بودند وقتی تصمیم گرفتند که خارج 
در  حاال  که  حرف  هایی  همین  شبیه  شوند، 
افغانستان می گویند را که ما مردم ویتنام را تنها 
نخواهیم گذاشت و از آن ها در برابر کمونیزم 
حمایت می کنیم، اما دیدیم وقتی که از ویتنام 
برون شدند حتا پشتسر خود نگاه هم نکردند. 
کمونیست ها  کام  در  تماما  ویتنام  بدین سان 
ممکن  تاریخ  تکرار  بنابراین  کرد.  سقوط 
که  هستند  امریکایی ها  خود  این  و  است 
اعتراف می کنند که با خروج نیرو  های روسی 
افغانستان  هشتاد  دهه  آخر  در  افغانستان  از 
»القاعده  آن  دنبال  به  که  گذاشتند  تنها  را 
علیه  و  گرفتند  را  سرزمین  این  طالبان«  و 
امریکایی ها عملیات انتحاری را آغاز کردند 
و فاجعه یازدهم سپتامبر 2001 را برایشان خلق 
کردند. گرچه صورت ظاهر قضایا این است 
که غرب پس از سال 2014 به یک نحوی در 
افغانستان می ماند، اما قراین نشان می دهد که 
امریکا تحمل این همه خسارات مالی را ندارد 
و از جانب دیگر حکومت کابل، متحد صادق 
جوار  در  مالی  مصارف  نیست.  غرب  برای 
تلفات نظامی بسیار سنگین است؛ سال یکصد 
امریکا  نظامی  مصارف  دالر  میلیارد  بیست  و 
در افغانستان برآورد شده است. از سال 2001 
تاکنون کل مصارف نظامی امریکا در عراق و 
افغانستان به یک تریلیون دالر رسیده است. از 
جانب دیگر بدهی های امریکا به ارقام نجومی 
مقروض ترین  از  یکی  امریکا  و  صعود کرده 
کشور  های دنیا است که بدهی  های خود را به 
موقع پرداخت نکرده است؛ چیزی در حدود 
چهار تریلیون دالر است و این نکته را نیز باید 
سیاست  های  دایره  در  افغانستان  که  بدانیم 
از  پس  و  گرفته  قرار  دموکرات ها  خارجی 
دایره  همین  در  زیاد  احتمال  به   2014 سال 
شانس  دوم  دور  در  اوباما  زیرا  بود،  خواهد 
جمهوری خوا هان  به  نسبت  بیشتری  پیروزی 
با  دموکرات ها  خارجی  سیاست  دارد. 
جمهوری خوا هان متفاوت است؛ دموکرات ها 
سیاست  تهاجمی ندارند و بیشتر می خواهند به 
مسایل داخلی توجه کنند. این ها همه تاثیرات 
افغانستان  روی   2014 سال  از  پس  را  خود 
این خواهد  می گذارد. خوشبینانه ترین حالت 
در  امریکایی  نیرو  های  از  تعدادی  که  بود 
بدون  اما  بمانند،  افغانستان  در  معینی  جا  های 
کمترین ماموریت نظامی و سایر نیرو ها با تمام 
ساز و برگ  های خود خارج شوند. کنگرهی 
خروج  پیامد  های   2011 جون  در  امریکا 
نیرو ها را پس از سال 2014 به برسی گرفت 
و از عواقب مالی آن برای مردم افغانستان، به 
بیرون  که  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  شدت 
شدن نیرو ها تاثیرات مالی ناگواری برزندگی 

مردم افغانستان می گذارد.
چنین  جهانی  جامعه ی  وظیفه  عمده ترین 
سه  و  سی  و  یکصد  که  شده  داده  تشخیص 
هزار  دو  و  هفتاد  و  یکصد  و  پولیس  هزار 
و  کنند  تربیت  افغانستان  برای  اردو  سرباز 
آموزش دهند. اما این اردو و پولیس به لحاظ 
که  ندارد  روشنی  چهره ی  کیفی  و  کمی 
مطمینا روی آن فکر کرد. معاش و تجهیزات 
از  شد.  خواهد  تدارک  و  تهیه  چگونه  آن 
می گردد  استنباط  چنین  بررسی ها  مجموع 
که افغانستان پس از سال 2014 با بحران  های 
بحران  های  شد؛  خواهد  مواجه  متعددی 
بزرگ  چالش  های  نظامی،  مالی،  سیاسی، 
به خصوص  همسایه ها  مداخالت  امنیتی 
مسایل  از جمله  و...  امور کشور  در  پاکستان 
از  و موضوعات دشواری اند که سیمای پس 
البته طالبان  افغانستان را نشان می دهد،   2014
در این کشور حکومت نمی توانند، اما جنگ 

و مصیبت در اشکال مختلف ادامه می یابد. 
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 احمدپور-بامیان

شماری از باشندگان بامیان با شکایت از شهرداری این والیت 
تنظیف  و  تنظیم  قسمت  در  مشخص  كاري  پالن  می گویند 
شهر بامیان وجود ندارد  و هر شهرداري كه در این والیت 

مقرر مي شود، هرچه دلش خواست انجام مي دهد. 
این باشندگان از جابجایي بالون هاي گاز مایع در داخل شهر 
ابراز نگرانی  بامیان كه در چندین نقطه شهر موقعیت دارد، 
مي كنند و مي گویند كه جابجایي بالون هاي گاز و سایر مواد 
محروقاتي، خطر جدي براي شهر و باشندگان اطراف شهر 

مي باشد.
برات، یکی از شهروندان بامیان گفت: »قراري كه ما اطالع 
با  شهر  داخل  در  گاز  تانکرهاي  جابجایي  نمودیم،  حاصل 
هماهنگي شهرداري صورت گرفته است كه می تواند یک 

خطر بزرگ برای شهریان بامیان باشد.«
از  بیش  تانکرهاي گاز كه در هر كدام شان  برات،  به گفته 
بازار  وسط  در  مي شود،  نگهداري  مایع  گاز  كیلو  هزار   50
بسیار خردم صورت بگیرد  موقعیت دارد، اگر كدام حریق 

خطر انفجار تانکرها وجود دارد. 
سید محمد یکي از باشندگان بامیان از این كه جاي مناسب 
نشده  درنظرگرفته  گازفروشي ها  و  گاز  شركت هاي  براي 
است شکایت كرده می گوید: »اگر اندك ترین آتش سوزي 
بامیان  شهر  كه  مي شود  باعث  گازفروشي ها  بگیرد  صورت 
همیشه  خطر  یک  و  بکشاند  بزرگ  آتش سوزي  به  را 

تهدیدكننده براي شهر و اطرافیان شهر بامیان مي باشد.«
به 8 صبح  بامیان  امنیه  یاردم، قوماندان  جنرال جمعه گلدي 
در  كه  گاز  بالون هاي  و  گازفروشي  »شركت هاي  گفت: 
امنیتي خطر جدي  نظر  از  دارد،  موقعیت  بامیان  داخل شهر 
با  را  موضوع  این  ما  مي شود،  محسوب  شهروندان  براي 
شهرداري بامیان مطرح نموده ایم و امیدواریم كه شهرداري 

شماری از آموزگاران در ولسوالی شغنان والیت بدخشان 
از عدم پرداخت معاشات شان شکایت داشته می گویند كه 
و  نگرفته اند  معاش  طرف  این  به  ماه  هفت  مدت  از  آنها 
زیادی  مشکالت  به  زندگی شان  مخارج  تامین  زمینه ی  در 

روبرواند.
یار علی یک تن از آموزگاران در این ولسوالی می گوید: 
هیچ  معلمی  معاش  جز  ولسوالی  این  در  كه  »آموزگاران 
منبع عایداتی دیگر ندارند، هفت ماه می شود كه بدون اخذ 

معاش به تدریس مشغول اند.«
از  نیز  بدخشان  معارف  ریاست  مقامات  كه  می گوید  او 
اما  دارند،  خبر  شغنان  ولسوالی  در  آموزگاران  مشکالت 

تاهنوز كدام اقدامی در این زمینه نکرده اند.
پرداخت  عدم  نیز  بدخشان  معارف  ریاست  در  مقام ها 

معاشات آموزگاران را تایید می نمایند.
عدم  كه  بدخشان  معارف  رییس  ودودی  عبدالمعبود 
پرداخت معاشات آموزگاران را طی شش ماه تایید می كند، 
می گوید: »حواله معاشات تکمیل شده و تنها در زمینه انتقال 
به  موفق  هنوز  تا  راه  مسیر  در  امنیتی  مشکالت  نسبت  آن 
شغنان  و  دروازها  چون  مرزی  ولسوالی های  به  پول  انتقال 

نشده ایم.«
مشکل  فزیکی  پول  انتقال  اگر  می گویند  آموزگاران  اما 
سادگی  به  كار  این  آغاخان  بانک  طریق  از  ولی  است، 

می تواند انجام شود.
است  شغنان  ولسوالی  از  دیگری  آموزگار  بیک  زرچه 
پول  انتقال  بر  مبنی  معارف  ریاست  »بهانه ی  می گوید:  كه 
نمایندگی  چراكه  است،  بی اساس  امنیتی  مشکالت  نسبت 
اگر  می كند،  فعالیت  شغنان  ولسوالی  در  آغاخان  بانک 
ریاست معارف كوچک ترین توجه به حال آموزگاران آن 
ولسوالی داشته باشد، می توانند از طریق این بانک معاشات 

براي  را  موقعیت شهر  از  و دورتر  مناسب  بامیان یک جاي 
گازفروشان در نظر بگیرد.«

جابجایي  مورد  در  بامیان  شهردار  فطرت  حسین  خادم 
»تاسیسات  گفت:  بامیان  شهر  داخل  در  گاز  بالون هاي 
مطابق  بامیان  شهر  داخل  در  محروقاتی  مواد  سایر  و  گاز 
از  باید  گاز  شركت هاي  تمام  نیست،  شهري  استندردهاي 
به  توجه  با  باشد،  داشته  قرار  دورتر  موقعیت  یک  در  بازار 
این كه بامیان تنها شهري است كه داراي ماسترپالن فرهنگي 
است، یک طرزالعمل مشخص كه تمام تاسیسات یک شهر 
در آن گنجانیده شده باشد وجود ندارد، زماني كه ماسترپالن 
شهري  پالن  ماستر  مي شود  تطبیق  شهر  یک  در  فرهنگي 

تطبیق نمي شود.« 
طرح  است  تطبیق كننده  شهرداری  »اداره  مي گوید:  وي 
ماسترپالن هاي شهري مربوط وزارت انکشاف شهري است 
و در ماستر پالن تفصیلي شهر جدید بامیان نیز تاسیسات گاز 
و حمام ها در نظر گرفته نشده است كه این موضوع را باید 

وزارت انکشاف شهري درنظر مي گرفت.«
فاش  نامش  نخواست  كه  بامیان  شهر  گازفروشان  از  یکي   
شود، گفت: »گرچند گاز فروشي در داخل شهر خطرناك 
است، ولي جاي مناسبي دیگر نیست كه ما به پیشه خود ادامه 

آموزگاران را پرداخت نمایند.«
اما آقای ودودی رییس معارف بدخشان می گوید كه آنها 
فیض آباد  در  آغاخان  بانک  نمایندگی  به  مرتبه  چندین 
ولی  گرفته اند،  تماس  آموزگاران  معاشات  انتقال  برای 
تنها  این كه  نسبت  را  پول  انتقال  آغاخان  بانک  مسوولین 
نمایندگی قرضه های كوچک در آن ولسوالی دارند  یک 

نپذیرفته اند.
در  حزبی  و  سیاسی  زدوبند های  دیگر،  مشکالت  از  یکی 
از آموزگاران را مجبور  ولسوالی شغنان است كه شماری 

به مهاجرت كرده است.
سیاسی  بند های  و  زد  برخی  كه  می دارد  ابراز  علی  یار 
بی مورد  مقرری های  و  تبدیلی  و  تغییر  شغنان  معارف  در 
این  معارف  حزبی،  رابطه های  اساس  به  آموزگاران، 

ولسوالی را به چالش كشیده است. 
هر  بدل  در  شغنان  معارف  مدیریت  كه  كرد  عالوه  وی 
جریان  به  وابسته  افراد  و  می كند  دریافت  پول  مقرری، 
این  كه  می نماید  جابجا  مکتب ها  در  را  خودشان  سیاسی 
ولسوالی  این  در  پرورش  و  است، آموزش  امر سبب شده 

به صفر تقرب نماید.
را  مشکالت شان  آنها  كه  می كند  اضافه  آموزگار  این 
چندین بار در زمینه تبدیل و مقرری های بی مورد و هم چنان 
عدم پرداخت معاشات شان  به ریاست معارف بدخشان در 
گوش  آنها  حرف  به  معارف  ریاست  اما  گذاشتند،  میان 

نداده و مشکالت آموزگاران را نادیده گرفته است.
همچنین زرچه بیک می گوید: »شماری از معلمین در این 
ولسولی اضافه ای بست و یا به جاهای دیگر به طور اجباری 
تبدیل شدند كه از سر ناچاری یک عده آنها راه مهاجرت 
پیش گرفتند و شماری  ایران در  و  پاكستان  به كشورهای 
دیگر آنها از ماه حمل سال روان تا ایندم تالش دارند كه 

بدهیم.«
با توجه به این كه شهر بامیان در یک موقعیت 
شهر  داخل  سرك  و  گرفته  قرار  خرد  بسیار 
راه  نصب  ولي  مي باشد،  كم عرض  داراي 
مسدود  باعث  دوكان ها  دوم  منزل  پله هاي 
شدن پیاده روها و كوچه هاي فرعي داخل شهر 
شده است و از جانبی به گفته شهروندان بامیان 

ساخت و سازهای غیرقانونی نیز جریان دارد.
شهرداري  بي توجهي  از  بامیان  شهروندان 
بامیان در قسمت جابجایي كراچي هاي دستي 
كه باعث راه بندان ها و بي نظمي در داخل شهر 

مي شود، نیز شکایت دارند.
عبداهلل برات مي گوید: »در طول حکومت آقاي كرزي هر 
شهرداری كه در بامیان توظیف شد، به بي نظمي شهر بامیان 
و ساخت و ساز دوكان ها و خانه هاي خودسر و غیرقانوني 

اقدام كرده است«.
او گفت: »وقتی شهردار جدید در اوایل سال روان در بامیان 
شهر  در  مثبت  تغییرات  كه  بودیم  امیدوار  ما  شد،  توظیف 
به   قابل مالحظه  تغییرات  متاسفانه  اما  بیاید،  به وجود  بامیان 

وجود نیامد.« 
سازهاي  و  ساخت  بامیان  »در  مي كند:  اضافه  برات  آقاي 
كه  برود  بین  از  سبز  فضاي  كه  مي شود  باعث  هم  خودسر 
متاسفانه از طرف شهرداري هیچ ممانعت صورت نمي گیرد، 
اكثر  در  مي شود  جمع آوري  شهر  داخل  از  كه  زباله هایی 
سوختانده  رهایشي  خانه هاي  و  بازار  نزدیکي  در  اوقات 

مي شود.«
ابراهیم توال، یکي از شهروندان بامیان مي گوید: »ساخت و 
سازهایی كه فعال در بامیان جریان دارد، اكثرا غیرپالن شده 
كه  دارند  خانه  به  نیاز  هم  مردم  دیگر  طرف  از  و  است 
متاسفانه در بامیان هیج پالن مشخص در قسمت خانه سازي و 

شهرسازي وجود ندارد.«

خود شان  ولسوالی  به  دوباره  و  بگیرند  را  تبدیلی شان  امر 
برگردند اما تا هنوز موفق به این كار نشده اند.«

آدرس  از  معارف  ریاست  به  باریکه  هر  »ما  داد:  ادامه  او 
معارف  ریاست  معارف شغنان عارض می شویم،  مدیریت 
معارف  مدیریت  با  را  بروید مشکل تان  ما می گوید كه  به 
خودتان حل نمایند درحالی كه تمام مشکالت را در معارف 

شغنان شخص مدیر معارف به وجود آورده است.«
در همین حال غازی بیک مدیر معارف شغنان اتهامات وارده 
به خودش را رد نموده می گوید هر كاری را كه انجام داده ، 

به هدایت ریاست معارف بوده است.
ریاست  طرف  از  مجموع  در  مقرری ها  كه  گفت  وی 
و  باال  سن  اساس  به  تبدیلی ها  و  اضافه بست  بوده،  معارف 
تحصیل پایین در این ولسوالی صورت گرفته است و قرار 

است از طرف ریاست معارف برای آنها جای پیدا شود.
این مقام معارف در ولسوالی شغنان اضافه می كند هیچ گونه 
و  ندارد  وجود  ولسوالی  این  معارف  در  سیاسی  زدوبند  
او وارد  به  اتهامی است كه  گرفتن پول برای مقرری یک 

می كنند.
برای  كه  می گوید  ولسوالی  این  آموزگار  علی  ولی،  یار 

توجه  با  مي گوید  بامیان  شهردار  فطرت  خادم حسین  اما 
كرایه  تاوان  و  دارند  كاسبي  و  كار  به  نیاز  مردم  این كه  به 
كردن دوكان را ندارند، شماری از مردم مجبور استند كه با 
كراچي دست فروشي كنند و دست فروشي در تمام شهرهاي 
افغانستان معمول است، بنا شهرداری بامیان یک جاي مناسب 
مدیریت  و  تجارت  اتاق   امنیه،  قومانداني  هماهنگي  با  را 

ترافیک براي دست فروشان در نظر گرفته است.«
وي مي گوید: »شهر فعلي بامیان یک شهر داراي پالن نبوده 
بامیان  منزل دوم دوكان ها شهرداري  زینه هاي  و در قسمت 
یک طرح مشخص پیشنهاد نمود كه متاسفانه بعضا پایه ها و 
ارایه شده بود  به آن شکل كه طرح  زینه هاي منزل دوم هم 

اعمار نشده است.« 
مشکالت  دیگر  از  بامیان  شهر  داخل  در  كثافات  افزایش 

شهریان آن والیت است.
به گفته توال باشندگان بامیان در شهر بامیان یک كشتارگاه 
براي قصابان شهر نیز وجود ندارد و قصاب ها معموال كثافات 
آلوده شدن  باعث  كه  مي اندازند  بامیان  دریاي  داخل  به  را 

آب دریا مي گردد.
سید محمد می گوید كه دست فروشان و كراچي هاي دستي 
كه در داخل شهر مي باشند هم باعث راه بندي ها و تصادم ها 
مي شود و دست فروشان تمام مواد اضافي اجناس شان را در 
خرابي  باعث  كه  مي اندازند  شهر  وسط  جویچه هاي  داخل 

محیط زیست مي گردد.
قسمت  »در  گفت:  بامیان  شهردار  فطرت  خادم حسین  اما 
با همکاري  تنظیفات شهر در دوبخش عمده كار مي كنیم، 
موسسه »رم پپ« پروژه جمع آوري كثافات كه درطول سه 
بامیان  شهر  نواحي  و  داخل  از  را  كثافات  داشت  ادامه  ماه 
جمع آوري نموده ایم و در نقاط دوردست انتقال مي دهیم كه 
را حریق  تعدادشان  و یک  مي كنیم  دفن  را  آن  تعداد  یک 

مي كنیم.«
و  مي شود  ایجاد  وقفه  یک  ماه  سه  از  بعد  كه   گفت  او 
دوباره به كار خود ادامه مي دهند و بخش دیگر كه مربوط 
بیرل هاي  تنظیف  بازار و  شهرداری مي شود، شامل جاروب 
داخل بازار مي باشد كه در هفته 3 بار بیرل ها خالي از كثافات 

مي شود.
كه  اقداماتی  بامیان  باشندگان  گفته  به  حال  این  با  ولی 
موثر  اقدامات  می كند  یادآوری  آن  از  بامیان  شهرداری 
نتوانسته اند  بامیان  شهرداران  از  یک  هیچ  هنوز  تا  و  نیست 
اعمار  تنظیف،  قسمت  در  را  بامیان  شهر  مشکل های 
ساختمان ها و زینه های خودسر و جابجایی بالون های بزرگ 

گاز برطرف نمایند.

تقرری دوچیز در معارف شغنان مطرح است یکی داشتن 
این دو حالت،  غیر  پول در  پرداخت  رابطه سیاسی و دوم 

گرفتن وظیفه در معارف دشوار است.
تبدیلی ها  و  تغییر  بدخشان  در  معارف  ریاست  مقامات  اما 
را ناشی از اضافه بست شدن و یا پایین بودن درجه تحصیل 
این ولسوالی  می دانند، ولی حضور دو حزب متخاصم در 

را رد نمی كنند.
می گوید:  بدخشان  معارف  رییس  ودودی،  عبدالمعبود 
»آموزگارانی كه اضافه بست و یا تبدیل شده اند، به اساس 
درجه تحصیل پایین و بزرگی سن شان بوده است و هم چنان 
حضور دو حزب متخاصم در آن ولسوالی سبب شده است 

تا درصدد تخریب یکدیگر در معارف شغنان برآیند.«
ولسوالی شغنان حدود 45 كیلومتر از شهر فیض آباد مركز 
در  ولسوالی  این  معارف  و  داشته  فاصله  بدخشان  والیت 
و  متوسطه  مکتب  باب   10 لیسه،  باب   12 دارایی  مجموع 
یک باب تربیه معلم می باشد كه در مجموع بیشتر از 863 
آموزگار و 14 هزار دانش آموز در نهادها مصروف آموزش 

هستند.   


شکایت باشندگان بامیان
 از بی توجهی شهرداری این والیت

هفت ماه است که معاش نگرفته ایم
     سیحون- بدخشان 

 آموزگاران شغنان: 

ACKU
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آن روز هم مانند امروز گردونه ى گردان 
فرزانه ى  دو  اين  اما  داشت،  كج بازى  سر 
اين  زيان  ديگران  از  بيشتر  هم روزگار 
ژرفاى  و  بدن  پوست  بر  را  كج بازى 
اين دو:  از  يكى  كردند.  حس  خود  روح 
با  را  پيوندش  كه  غالب  اسداهلل خان  ميرزا 
نسبت مى داد )٢٧  افراسياب  و  تيمور  امير 
سال  فبرورى   ١٥  –  ١٧٩٧ سال  دسامبر 
شجاع الملك  ديگرى  و  ميالدى(   ١٨٦٩
ابدالى  احمدشاه  درانى،  شاهنشاه  نواسه ى 
از  پيش  سال  دوازده  شجاع  شاه  است. 
كمان  هنوز  و  آمد  دنيا  به  غالب  ميرزا 
پيرى را بر پشت نياندوخته بود كه پيكان 
 ٤( كرد  سوراخ  را  سينه اش  بى مروتى 
نوامبر سال ١٧٨٥ ميالدى – ٥ اپريل سال 
٥٧ ساله  مرگ،  هنگام  او  ميالدى(.   ١٨٤٢
بود و به قول »ارون داتى راى«: نه جوان، 
غالب  ميرزا  مرگ.  براى  آماده  اما  پير  نه 
آهسته،  نامرادى ها  سوزن  تا  زيست  دير 
آهسته به قلبش زجر روزگار را بخيه زند 
و اين سوزن زنى ها سرانجام به زندگى تلخ 
اما بارور او پايان دهد. ميرزا هنگام مرگ 

٧٢ چكاد تلخكامى را در نورديده بود.
دو بيگانه در هندوستان

براى ميرزا اسداهلل خان غالب، شعر و نثرش 
بود  آيينه ى فكرش شد و پىبرده  سلماى 
مزارش  باالى  روزى  شهرت  هماى  كه 
هنگام  او  هرچند  كرد،  خواهد  پرواز 
و  داشت  سزايى  به  شهرت  هم  زندگى 
بى نياز از سخاوت ديگران؛ تا جايى كه در 
برابر رفتن به دربار بهادر شاه ظفر، پادشاه 
پذيرفتن  از  و  مى داد  نشان  كرنش  مغول 
در  انگليس ها  دانشگاه  در  استادى  مقام 

دهلى كنار رفت. 
تا ز ديـوانم كه سـرمست سخن خواهد 

شدن
اين مى  از قحط خريدارى كهن خواهد 

شدن
كـوكبم را در عــدم اوج قبـولى بوده 

است
شهرت شعرم به گيتى بعد من خواهد 

شدن
هم سواد صفحه، مشك سوده خواهد 

بيختن
هم دواتــم نـاف آهــوى ختـن خـواهد 

شدن
مطرب از شعرم بهر بزمى كه خواهد 

زد نوا
چاك ها ايثـار جيــب پيــرهن خــواهـد 

شـدن
حرف حرفم در مذاق فتنه جا خواهد 

گرفت
دستــگاه نـاز شيــخ و بـرهمـن خواهد 

شدن
هى چه مي گويم اگر اين است وضع 

روزگار
دفتــر اشعـار بــاب ســوختن خــواهد 

شـدن
آن كه صــور ناله از شور نفس مـوزون 

دميـد
كاش ديدى كاين نشيد شوق وفن خواهد 

شدن
كاش سنجيـدى كه بهــر قتــل معنى 

يك قلـم
جلوه ى كلك و رقم، دار و رسن خواهد 

شدن

نظريه فيمينيستى معاصر به منتقدان اجتماعى 
و ادبى اجازه داده است تا به اجتماع با ديد و 
پژوهشگران  و  نويسندگان  بنگرند.  زنانه  قلم 
اين  تغيير  و  زنان  نقش هاى  فيمينيستى 
بيش  و  كم  و  سياسى  و  اجتماعى  نقش هاى 
مطالعه كرده اند.  تاريخ  در طى  را  شدن شان 
كه  باور اند  اين  به  پژوهشگران  از  شمارى 
در  ريشه اى  و  تازه  است  پديده اى  فيمينيسم 
زنان  كه  مى گويند  آنها  ندارد.  وسطا  قرون 
بر  بنا  فيودال  جاپان  و  مصر  و  باستان  يونان 
نمى توانند  فيمينسيم،  امروزى   معيار هاى 
ديگر،  شمارى  شوند.  ناميده  فيمينيست 
به  منحصر  و  اجتماعى  آگاهى  مى گويند 
نخستين گام ها در شكل  زنان  بودن آن  فرد 
اين   بابت،  از همين  است.  امروزى  فيمينيسم 
فيمينيسم  يافتن ريشه هاى  نويسندگان در پى 

امروزى در قرون وسطا استند.
يونان  از  كه  باور اند  اين  به  پژوهشگران 
باستان،  چين  تا  روم  امپراتورى  تا  باستان، 
زنان  اجتماعى  و  سياسى  ادبى،  نقش هاى 
با همديگر داشته اند.  بى شمارى  شباهت هاى 
نشان  معلومات  گردآورى هاى  و  پژوهش ها 
يك  با  اجتماع ها  اين  تمام  كه  مى دهند 
ميان  مبارزه  هم  آن  و  بودند  روبرو  مشكل 
مردساالر  اجتماع  و  پرنفوذ  و  قدرتمند  زنان 
كه در حاشيه راندن آنها مى كوشيد، است. با 
بررسى شواهد متنى و باستان شناسى، منتقدان 
در پى درك كردن زندگى اجتماعى و ادبى  
باستان  جهان  مختلف  فرهنگ هاى  در  زنان 
استند. اين كار دشوارى است چون نمى توان 
در مورد زنان قرون وسطا از روى نويسندگان 
انگشت شمارى كه شناخته شدن اند، نوشت. 
و  رياضى دان  هايشيا،  يونانى،  شاعر  سافو، 
فيلسوف مصرى، و پان چايو دانشمند چينى، 
گونه هايى  به  همه  آنها  بوده اند.  استثنا ها  از 
همان  و  داشتند  را  خود  خانواده  حمايت 
است.  پيشرفت شان  داليل  مهمترين  از  يكى 
بسا زنان ديگرى هم چون آنها بودند كه در 
رفتند.  دنيا  از  و  نوشتند  و  زيستند  پرده  پس 
خيلى  بودن  ناشناخته  از  فيمينيستى  منتقدان 
اجتماع  برخورد  شيوه ى  از  و  زنان  اين  از 
كه  همان گونه  مى نالند.  شناخته شدگان،  با 
اسكندريه  سرك هاى  روى  بر  كه  هايپيشيا 
كشته شد، خيلى زنان ديگر پيش از اين كه 
حرف بزنند، خاموش ساخته شدند. منتقدان 
جوامع  در  زن ستيزى  كه  باور اند  اين  به 
پذيرفته شده  نورم هاى  و  وقت  آن  مردانه ى 
زنان  پيشرفت  مانع  بودن  زن  و  بودن  مرد 

شدند.
تحوالت  و  پيشرفت ها  شاهد  وسطا  قرون 
اين  است.  بوده  زنان  ادبيات  در  بزرگى 
و  گسترش  و  پيشرفت ها  خاطر  به  ِويژه  به 
بر  بنا  است.  بوده  دينى  نوشته هاى  پرورش 
كارهاى  سوى  به  فيمينيستى  منتقدان  اين، 
با  شده اند.  كشانيده  زن  نويسندگان  دينى 
هنرى،  و  ادبى  دست آورد هاى  تمام  وجود 
موقعيت اجتماعى و سياسى زنان تغييرى نيافته 
و حتا حقوق شان كمتر شده بود. بيشتر زنان 
تسليم به جامعه هاى مردساالر بودند. كسانى 
و  شديدترين  با  مى كردند  اعتراض  كه  هم 
مى شدند.  روبرو  برخورد ها  ركيك ترين 
قرن  ملكه  النور  زاده گان،  اشراف  ميان  در 
كه  زمانى  است.  اكيتن  منطقه  از  دوازدهم 
كرد،  طالق  درخواست  خود  شوهر  از  او 

چشم كورآيينه دعوى به كف خواهد 
گرفت

دست شل مشاطه ى زلف سخن خواهد 
شدن

شهد مضمونى كه اينك شهره  ى جان 
ودل است

روستــا آواره ى كــام و دهــن خــواهــد 
شــدن

زاغ راغ اندر هواى نغمه بال و پر زنان
همنـواى پـرده سنجان چمـن خواهد شدن
شاد باش اى دل درين محفل كه هرجا 

نغمه اى است
شيــون رنج فــراق جــان و تــن خــواهـد 

شــدن
هم فروغ شمع هستى تيرگى خواهد گزيد
هم بساط شمع مستى پر شكن خـواهد 

شدن
حسن را از جلوهء نازش نفس خواهد 

گداخت
نغمه را از پـرده ى سازش كفـن خواهــد 

شدن
دهـر بى پروا عيار شيوه ها خواهد گرفت

داورى خون در نهاد ما و من خواهد شدن
در ته هـر حـرف غالب چيده ام ميخانه  اى
تا ز ديوانم كه سرمست سخن خواهد 

شدن
اما گردونه ى كجباز حتا تا امروز كه ١٧٠ 
سال از مرگ شاه شجاع مى گذرد، بر اين 
بدشگون  مرد  اين  و  زد  ننگ  رقم  پادشاه 
خود  از  بدتر  طراز  در  كسى  كه  نتوانست 
امروز  تاريخ  در  تاريخ كهن و چه  در  چه 
به  تاريخ  كلك  كه  حالى  در  باشد.  داشته 
اين  در  كه  مى دهد  شهادت  كسانى  سوى 
سى سال آخر پليد تر از هر چهره ى تاريخى 
روزى  برسد  شايد  بوده اند.  پيش  سال هاى 
تا  رسند  راه  از  سرشت هايى  راست  كه 
ما  مردم  به  و  كنند  بازنگرى  را  ما  تاريخ 
با  مقايسه  در  شجاع  شاه  كه  سازند  روشن 
دوست  امير  يعنى  خودش  دوران  مردان 
سلطان  سدوزايى،  محمود  شاه  محمد، 
امير دوست محمد،  محمد باركزايى برادر 
فتح  وزير  و  باركزايى  محمدخان  پاينده 
محمد خان باركزايى و هم كسان ديگرى 
پيش و پس از او پليد نيست، به ويژه كه در 

درخواستش را نپذيرفتند و همچنان، تهمتى بر 
عفتش بستند.  منتقدان مى گويند كه اين يك 
قرون  ادبيات  و  جامعه  در  هميشگى  مضمون 
وسطا بوده است و يكى از مهم ترين چالش ها 

در راه پيشرفت زنان به شمار مى رود.
پديده هاى  و  مردان  و  زنان  ساختن  جدا 
مردم  براى  بودن«  »خانگى  و  بودن«  »شهرى 
تعيين شده  به دنيا آمدن  از روز  باستان  يونان 
و تغييرناپذير بود. از همين بابت، در دوره هاى 
كالسيك آتن- در قرن چهارم و پنجم قبل از 
ميالد- از زنان انتظار مى رفت تا به كارى هاى 
»خانگى و زنانه« برسند و در سياست و اجتماع 
آيينى  زندگى  همچنين،  نزنند.  حرفى  اصال 
مى شد.  پنداشته  و  ساخته  مردان جدا  از  زنان 
زنان  برخالف  باستان،  اسپارت  زنان  هرچند، 
داشتند.  مردان  با  بيشترى  برابرى هاى  يونانى، 
نقش اصلى اين زنان به دنيا آوردن رزمندگان 
قوى براى دفاع از آينده شهر بود، اما آنها در 
و  سياسى  موارد  بر  زيادى  تاثيرات  پرده  پس 
براى  مردان  خيلى  چون  داشتند.  اجتماعى 
كه  بودند  اسپارت  زنان  اين  مى رفتند،  جنگ 
همه امور شهر را از تجارت گرفته تا سياست 
پيش مى بردند. بعد ها، اين زنان با چالش هاى 
قانون هايى  روميان  چون  شدند  روبرو  زيادى 
را  زيادى  محدوديت هاى  كه  ساختند  تازه 
به ميان آورده و  پدران  براى نقش هاى زنان 
دادند.  قرار  كل  اختياردار  را  شوهران شان  يا 
براى  و  موارد  بعضى  در  قوانين  اين  هرچند 
شمارى از زنان اشرافى مشكلى به ميان آورده 
نتوانست. از آن ميان مى توان ملكه نفيريتت و 
كامال  زنان  اين  با  برد.  نام  را  كليوپاترا  ملكه 

مثل همتايان مرد شان برخورد مى شد. 
نقش هاى محدود اجتماعى زنان را در هنر و 
گلدان هاى  از  ديد.  مى توان  زمان  آن  ادبيات 
نقاشى شده ى آتن تا نوشته هاى هومر همه نشان 
مى دهند كه شايع ترين كار زن درخانه بودن و 
شستن و پختن و بافتن بوده است. منتقدان به 
اين باور اند كه بازنمايى از زنان –به ويژه در 
قرون وسطا-  ريشه در افسانه هاى اسطوره اى 
جمله  از  يونانى-رومى  اسطوره هاى  دارد. 
اويد،  متامورفوسس  و  هومر  اودسيه  و  الياد 
بازتاب هاى كليشه ايى از زنان دارند؛ آنها گاه 
زنان را االهه ى قدرتمند و گاهى جادوگرى 
معرفى  كينه توز  ملكه ى  گاهى  و  مكار 
فيمينيست  پژوهشگران  و  منتقدان  كرده اند. 
مى گويند كه بيشتر كارهاى ادبى قرون وسطا 
از  استند.  اسطوره اى  كليشه هاى  اين  از  متاثر 
ادبيات درام كالسيك و در  سوى ديگر، در 
نوشته هاى آخيولس، ارستوفنيس و سوفوكل، 
اما  است،  شده  ديده  زنان  به  متفاواتى  ديد  با 
آنها هم پرسش هاى زيادى را در مورد ماهيت 

زن و مرد به ميان آورده اند. 
زنان  چند  هر  كه  مى گويند  پژوهشگران 
دشوارى هاى  و  مشكالت  با  وسطا  قرون 
تهداب  سنگ هاى  آنها  بودند،  روبرو  زيادى 
همين  براى  گذاشته اند.  را  امروزى  فيمينيسم 
است كه آنها در پى جمع آورى معلومات در 
مورد آگاهى ناخودآگاه  زنان قرون وسطا از 

فيمينيسم استند. 
رویکردها:

كارولين  وسطا.  قرون  ادبيات  و  زنان 
الرينگتون. انتشارات روتليج )١٩٩٥(.  

فيمنيسم در ادبيات. انتشارات گيل )٢٠٠٤(.

اين سى سال آخر كسانى را مى شناسيم كه 
شاه شجاع در مقايسه با آن ها گناه بزرگترى 
را موجب نشده است. اين را مى گذارم به 
چه  شجاع  شاه  پيرامون  كه  راستين  تاريخ 
حكم خواهد راند، اما مى شود گفت كه جا 
ادب  پاسدار  كه  كسانى  زودى  به  تا  دارد 
اين كشور هستند، جايگاه شاه شجاع را در 
شعر و نثر تعيين كنند تا اين شاه نگون بخت 
توانسته باشد به عنوان شاعر و نويسنده در 

ُجنگ ها، گل چراغ بيفروزد.
رویداد هاى تاریخی

آن هايى كه تازيانه ى انتقاد در دست دارند 
و با آن بر گور شاه شجاع مى زنند، بايست 
مروت و سخاوت آن را داشته باشند كه او 
برگه ى  ارزش ترين  با  كه  سببى  به  تنها  را 
ببخشايند.  بجا گذاشته  از خود  را  تاريخى 
بارى در غياب تاريخ نگارى، توسط تاريخ 
با  شجاع«  شاه  »واقعات  ما،  خود  نگاران 
براى  اندازه  همان  به  شجاع  شاه  خامه ى 
بابرى«  »تزك  كه  دارد  ارزش  افغانستان 
كشور هاى  شناخت  در  را  خود  ارزش 
نمى خواهم  هندوستان.  و  ميانه  آسياى 
بگويم كه اين دو اثر هم طراز يكديگر اند. 
رويداد هاى  آيينه ى  بابرى«  »تزك  ابدا. 
ميانه و هندوستان است  كشور هاى آسياى 
از  نظر سبك و سياق و چه  نقطه  از  و چه 
دارد،  ويژه  جاى  جهانگردى  و  ادبى  نظر 
اما هنگامى كه در افغانستان كسى نبود كه 
تا  سال هاى ١٧٨٥  بين  را   افغانستان  تاريخ 
١٨٤٢ ميالدى بنگارد، »واقعات شاه شجاع« 
جريده ى  در  اثر  ارزش ترين  پر 
اثر  اين  اگر  است.  زمان  آن  راز 
تنها  بايست  نمى داشت،  وجود 
به آنچه كه انگليس ها در باره ى 
با  ما نوشته بودند، بسنده مى شد. 
در  شجاع«  شاه  »واقعات  داشتن 
مى يابيم كه افغانستان را در پرگار 
دور  كردن،  نقاشى  سپيد  و  سياه 
از حقيقت است؛ افغانستان سربى 
روزگارى  كه  بوده  هم  رنگى 
آن  سپيدگونه ى  شخصيت هاى 
سياه گون و سياه گونه ى آن سپيد 

خواهد شد.
رویکردها:

واقعات  شاه  الملك،  شجاع   -١
سال  كابل،  ميوند  شجاع،  شاه 

سال ١٣٧٢ خورشيدى
خان،  اسداهلل  ميرزا  غالب،   -٢
پنجاب،  دانشگاه  آهنگ،  پنج 

فبرورى ا٩٦٩ ميالدى

دو داستان سراى 
گداخته دم

اما گردونه ى كجباز حتا تا 
امروز كه ١٧٠ سال از مرگ 
شاه شجاع مى گذرد، بر اين 
پادشاه رقم ننگ زد و اين 
مرد بدشگون نتوانست كه 
كسى در طراز بدتر از خود 
چه در تاريخ كهن و چه در 
تاريخ امروز داشته باشد. 
در حالى كه كلك تاريخ 
به سوى كسانى شهادت 

مى دهد كه در اين سى سال 
آخر پليد تر از هر چهره ى 
تاريخى سال هاى پيش 

بوده اند.

قرون وسطا:

آگاهی ناخودآگاه فیمینیستی
و چالش هاى فرا راه نخستین 

گام هاى فیمینیسم

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

به وکالی مدافع  ارتباط  این مشکل و کمبود در 
از  بسیاری  یک سو،  از  زیرا  است؛  شدید تر  زن 
زنان  به دالیل مختلف قادر به دفاع از خود نبوده 
و آگاهی و توانایی های الزم را در رابطه به احقاق 
نمی توانند  دیگر  سوی  از  و  ندارند  حقوق شان 
مرد  مدافع  وکالی  با  را  قضایای شان  درستی  به 
کمبود  یا  و  نبود  در  نتیجه  در  بگذارند.  درمیان 
وکالی مدافع و مساعدین حقوقی زن، بسیاری از 
زنان از حق دسترسی و یا برخورداری از وکالی 

مدافع محروم می مانند.
پروان  والیت  مسوولین  از  یکی  مثال   عنوان  به 
دراین  مجموع  در  که  این  بر  »عالوه  می گوید: 
والیت ما با کمبود وکیل مدافع و مساعد حقوقی 
مواجه می باشیم، به طور خاص حد اقل به دو تن از 
وکالی مدافع  خانم  نهایت ضرورت داریم؛ زیرا 
اعتماد  با  دارند  قرار  توقیف  تحت  که  خانم های 
کامل نمی توانند با وکیل مرد مشکل شان را مطرح 

نمایند.«
 به همین دلیل برای تضمین برابری سالح ها )قوا(، 
تامین عدالت، جلوگیری و مقابله  با محاکمه ها و 
وکیل  حضور  و  وجود  غیرعادالنه،  مجازات های 

مدافع و یا مساعد حقوقی در تمامی مراحل یک 
بسیار  به ویژه موضوعات جزایی  موضوع قضایی 

مهم، ضروری و حیاتی می باشد.
وکالی  به  متهمین  و  مظنونین  دسترسی  میزان 
مدافع و مساعدین حقوقی و حدود و ثغور آزادی 
شاخص های  مهمترین  از  یکی  آنها  اختیارات  و 
بررسی  برای  اساسی  معیار  و  قانون  حاکمیت 
است.  کشور  قضایی  وسیستم   محاکم  وضعیت 
هم  مدافع  وکالی  از  برخورداری  و  دسترسی 
برای احقاق حقوق مراجعه کنندگان به سیستم های 
قضایی وهم برای دفاع متهمین و مظنونین درمقابل 
یک  هم  و  اساسی  حق  یک  وارده  اتهامات 

ضرورت مبرم است.
حق  اصل  شدیم،  یادآور  باال  در  چنانچه 
برخورداری از وکالی مدافع و مساعدین حقوقی 
به  کشور  نافذه  قوانین  دیگر  و  اساسی  قانون  در 
قانون   31 ماده  براساس  و  شده  شناخته  رسمیت 
اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور دولت افغانستان 
بی بضاعت  افراد  برای  تامین مساعدت حقوقی  به 

موظف گردیده است.

سوال اساسی در این باره آن است که درمقام عمل 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  اندازه  چه  تا  حق  این 
ازین  مردم  برخورداری  راستای  در  اقداماتی  چه 
و  دسترسی  میزان  و  است؟  گردیده  اتخاذ  حق 
مساعدت  و  مدافع  وکیل  از  مردم  برخورداری 

حقوقی درچه حدی است؟
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
و  دسترسی  اصل  که  می دهد  نشان  باره  دراین 
اساسی،  درقانون  مدافع   وکیل  از  برخورداری 
قانون اجراات جزایی موقت و سایر قوانین مربوطه 
اخیر  سال های  در  و  شده   شناخته  رسمیت  به 
است.  یافته  تشکیل  مدافع  مستقل وکالی  انجمن 
از آن زمان تاکنون صدها وکیل مدافع با دریافت 
و  کابل  در  انجمن  این  از  وکالت  قانونی  مجوز 
ارایه  حقوقی  خدمات  کشور  والیت های  دیگر 
مدافع  وکالی  انجمن  قانون  براساس  و  می دهند. 
سه  سال  طول  در  است  موظف  مدافع  هروکیل 
دوسیه قضایی را به صورت رایگان به پیش برده و 

مساعدت حقوقی ارایه دهند. 
ادامه دارد

جماعت های  هستند  امروز  دنیای  در 
بزرگ انسانی که رسما به کدام دولتی 
تعلق ندارند. چنین موقعیت دشوار در 
بسیاری موارد مشکالت حل ناشدنی به 
ملل متحد  قرار است  وجود می آورد. 
را  بی دولت  مردمان  این  سرنوشت 

تحت بررسی قرار دهد.
موقعیت  در  جهان  در  انسان  میلیون ها 
مشکل  این  دارند.  قرار  »بی دولتی« 
که  می شود  مهاجرانی  دامنگیر  بیشتر 
اسناد مسافرت قانونی که وابستگی شان 
به یک کشور را تایید کند، در دست 

ندارند. 
امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای 

اگست،   25 پنج شنبه،  می خواهد  پناهندگان 
در مورد توده های عظیم انسانی که با کشوری 
راه  به  بین المللی  تالش  یک  ندارند،  ارتباط 

اندازد. 
»بی دولت«  افراد  از  یکی  محمد العنیزی، 
است.  شده  بریتانیا  شهروند  اکنون  که  است 
کویتی هایی  آن  یا  »بدون«ها  به  منسوب  او 
او  می شوند.  پنداشته  »بی دولت«  که  است 
نکرده  نیز  قانون شکنی  و  است  مذهبی  مرد 
می کند،  زندگی  کابوس  یک  با  اما  است. 
تا مبادا پولیسی  صبح ها سراسیمه برمی خیزد 
به سراغش آید. گناه او این است که کشور 
قانونی  اسناد  که  آن  بدون  را  زادگاهش 
داشته باشد ترک گفته است. او یک مهاجر 

غیرقانونی یا انسان »بی دولت« است.
هفت  و  همسر  با  دارد،  سال   42 که  عنیزی 
به حیث  او  می کند.  زندگی  لندن  در  فرزندش 
عنیزی  است.  کار  مشغول  عربی  زبان  معلم 
می افزاید که بی دولت بودن مانند این است که 
پایش از زمین کنده باشد و دستش از آسمان.  

هویتی  اما  هستید،  انسان  یک  »شما  او  گفته  به 
شما  ملیت  بدون  و  هویت  بدون  ندارید. 
دارید  که  آرمان هایی  به  نمی توانید.  هیچ کاری 
العنیزی  خانواده  نمی گذارد.«  احترام  هیچ کسی 
در  »بدون«  جنسیه« اند.  »بدون های  به  منسوب 
دارای  که  می شود  گفته  کسی  به  عربی  زبان 
»بی دولت«  حقیقت  در  و  نبوده  ملیت  یا  کشور 

باشد. 
فرزندان  از  عبارت  »بدون«ها  عربی  در کشورهای   
با  قرن ها  برای  که  می باشند  کوچی  قبایل 
کشورهای  صحراهای  در  حیوانات شان 
اردن  سوریه،  سعودی،  عربستان  کویت، 
آمد  و  رفت  در  آزادانه  امروزین  عراق  و 

بوده اند.
استقالل  از کسب  پس  »بدون«ها  در کویت 
بیشتر  تنگنای  در   1961 سال  در  کشور  این 
ملیت  تقاضای  آن ها  از  برخی  گرفتند.  قرار 
پی  آن  اهمیت  به  چون  نکردند،  کویتی 
یا  و  بودند  بی سواد  یا  دیگران  نمی بردند. 
نتوانستند اسنادی ارایه کنند. زیرا آنها هرگز 
کارت شناسایی با خود نداشتند و تنها لباس 

تن شان را با خود حمل می کردند.
 معلوم نیست به چه تعداد »بدون«ها در کویت 
زندگی می کنند، اما حدس زده می شود که 
بین 93 هزار تا 180 هزار نفر از »بدون«ها در کویت 

زندگی می کنند.
همچون  »بدون«ها  به  کویت  در   1980 سال های  تا 
شهروندان کویتی برخورد می شد. اما از سال 1986 
به  ساختند.  محروم  حقوق شان  از  را  آن ها  بدین سو 
تحصیل  به  دانشگاه  در  تا  نشد  داده  اجازه  العنیزی 
پولیس  نظامی،  نیروهای  در  همچنین  بپردازد.  طب 

و رسانه ها به وی اجازه کار داده نشد.
را  ما  ابتدا  »در  کویتی  مقام های  می گوید  العنیزی 
تغییر  را  عنوان  این  آنها  بعدا  می خواندند،  کویتی 
»بدون«  اخیرا  و  می گفتند  دشتی  کویتی های  داده 
خطاب می کنند. بعد از جنگ خلیج آنها این ملیت 
نامشخص را تغییر دادند و از سال 1996 بدین سو ما 

را باشندگان غیرقانونی یاد می 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 پنجم

آگاهي بخش،  کمپاین هاي  مانند  مواردي  به  نیز  پیشگیري  بخش  در 
است.  شده  اشاره  نوین  برده داري  به  پایان دهنده  رویه هاي  و  سیاست ها 
سکس،  تجارت  مطالبه  با  مبارزه  به  مربوط  ابتکارات  و  طرح ها  امر  این 
بر  در  را  کاال  عرضه  زنجیره  طول  در  کارگران  از  حمایت  و  شفافیت 
مصرف کنندگان  و  شرکت ها  کمپاین ها  این  در  دولت ها،  مي گیرد. 
معناي کاري است که  به  تا تضمین کنند تجارت آزاد  گردهم مي آیند 
به طور آزادانه انجام مي شود تا رقابت عادالنه به جاي کار براي رهایي 
در  را  آسیب پذیر  گروه هاي  باید  پیشگیري  برنامه هاي  کنند.  تضمین  را 
سیستم هاي حقوقي وارد کند، سیاست هاي استخدام شرکت ها، رویه هاي 
صدور ویزا،رویه هاي مربوط به حمایت از حقوق کارگران داراي درآمد 
پایین، به حاشیه رانده شده، مجازات مدني یا کیفري براي شرکت هایي 
از کار اجباري  با استفاده  ارایه خدمات  یا  به تولید محصول  که مستقیما 

مي پردازند و… را شامل شود.
کمپیان قلب آبي، يك ابتكار عمل پیشگیرانه

سپس گزارش فوق، برخي اقدامات را به عنوان نمونه نام مي برد از جمله 
کمپاین قلب آبي سازمان ملل که براي تحت تاثیر قراردادن مردم و جلب 
حمایت آنها براي اقدام علیه قاچاق انسان است. این کمپاین شهروندان را 
قادر مي سازد تا حمایت خود را براي ریشه یابي و احساس ضرورت مبارزه 
براي پایان بخشیدن به این جرم نشان بدهند. نیت این برنامه این است که 

قلب آبي سمبولي جهاني براي قاچاق انسان مي شود.
گزارش از افرادي نیز نام مي برد که با برنامه هاي مختلف نظیر اطالع رساني 
به عموم، ارایه کمک هاي حقوقي و یا بازتواني به قربانیان در کشورهاي 
مختلف دنیا به فعالیت مشغولند. افرادي از اردن، ازبکستان، بروندي، هند، 
وزارت  معاون  تا  مدني  فعاالن  نظیر  مختلف  سمت هاي  از  و…  لهستان 
جنسیت و برابري در وزارت کار وامور اجتماعي و حتا افسر پولیسي که 
به قربانیان قاچاق  با حساسیت  عملیات هاي متعددي را درایالت هاي هند 

رهبري کرده است.
بررسي وضعیت ایران با افغانستان آغاز می شود.

اما بخش مهمي از گزارش به بررسي وضعیت قاچاق در کشورها، اقدامات، 
برنامه ها و سیاست گذاري دولت ها در امر مبارزه با قاچاق اختصاص یافته 
است. این بررسي با افغانستان آغاز مي شود که قاچاق کودکان به منظور 
در  پسربچه ها  مورد  در  به خصوص  اجباري  فحشاي  مخدر،  مواد  مبادله 
داخل افغانستان تا قاچاق کارگران به ایران و کشورهاي اطراف براي کار 
اجباري را در مي گیرد و به ایران نیز مي رسد که بر اساس این گزارش، 
یک کشور منبع، ترانزیت و محل اقامت مردان، زنان و کودکاني است 
که موضوع قاچاق انسان به خصوص فحشا و کار اجباري قرار گرفته اند 
تا زنان و دختران ایراني که براي فحشا و ازدواج اجباري قاچاق مي شوند.

کودکان افغان و ایراني که در ایران زندگي مي کنند، به صورت داخلي 
براي  اوقات  برخي  شده اند،  قاچاق  اجباري  جنسي  سواستفاده هاي  براي 
ازدواج اجباري که طي آن همسران جدیدشان آنها را مجبور به فحشا و 
کار اجباري به عنوان متکدي یا کار در قبال بدهي، تهیه درآمد یا حمایت 
از خانواده هاي معتادشان مي کنند. مردان جوان و پسران افغان نیز مجبور 
به فحشا در جنوب ایران مي شوند. همچنان که زنان و دختران ایراني هم 
براي فحشا به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت و امارات متحده عربي، عراق، 
فرانسه، آلمان و انگلیس قاچاق مي شوند. گزارش هایي نیز دال بر فروخته 
بردگي جنسي  اهداف  براي  پاکستان  در  مردان  به  دختران  و  زنان  شدن 

است. 
مردان و زنان پاکستان، بنگالدیش و عراق نیز به طور داوطلبانه به ایران 
قاچاق مي شوند یا از طریق ایران به دیگر کشورهاي خلیج، یونان و ترکیه 
براي کسب شغل فرستاده مي شوند. همچنین در گزارش آمده است که 
زنان از آذربایجان و تاجیکستان به ایران سفر مي کنند تا شغلي را بیابند اما 
نهایتا در دام فحشاي اجباري مي افتند. ایران محل ترانزیت زنان تاجیک 

براي فحشاي اجباري به دوبي نیز هست.
ادامه دارد

 منبع: دويچه وله
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ملل متحد موقعيت مردمان »بی دولت« 
را بررسی می كند

 منبع: وب سايت ارمغان ملی
 قسمت دوم

نگاهی به دهمین گزارش ساالنه 
قاچاق انسان 

)برده داری نوین(
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سیاست مداران بیمار

آسیب شناسی روانی
سیاست مداران

نامه  سرگشاده  سیمین بارکزی 
نماینده  مجلس

به رییس جمهوری افغانستان
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 سید روح اهلل رضوانی

قسمت سوم دیکتاتورها 2
که  بود  خودشیفته ای  سیاست مدار  علی اف 
همه چیز را به نام خود و خانواده اش نامگذاری 
چیزهایی  باید  حاکمان  این  تمامی  می کرد. 
برای فخرفروشی و خاص بودن داشته باشند تا 
ثابت  باور و  بتوانند منحصربه فردبودن خود را 
طرح  فدای  را  انسان  میلیون ها  استالین  کنند. 
خاص  باید  قذافی  کرد.  ولگا  مسکو-  کانال 
بودن خود را در تنوع پوشش، محافظان دختر 
و  سبز  کتاب  داشتن  عایشه،  با دخترش  همنام 
نیروی نظامی توانمند به همه ثابت کند. آنها در 
اصل ضعف و حقارت های شخصیتی خود را با 
افراط در سبک و داشته های زندگی شان جبران 
دیکتاتور های  بسیاری  مانند  قذافی  می کنند. 
اما  قوی اند،  بسیار  نظامی  لحاظ  به  که  دیگر 
آنان  که  است  شخصیتی شان  و  روانی  ضعف 

را به نابودی می کشاند. 
تعریف  به  نیاز  خودشیفتگی  دیگر،  نکته ی 
اطرافیان  است.  دیگران  سوی  از  تمجید  و 
قدرتمندی  بسیار  منبع  تاییدکننده  و  متملق 
خاصی،  تا  خودشیفته اند  دیکتاتورهای  برای 
باهوشی، توانمندی و محبوبیتش را همواره به 
او یادآوری کنند. مبادا او با واقعیت شخصیت 
ضعیف، بیمار و مستبد و خودفریب خود مواجه 
شود. جالب است بدانید نویسنده ی بسیاری از 
در  شوروی  کثیراالنتشار  روزنامه های  مقاالت 
حزب  کارامد  و  درست  سیاست های  مورد 
استالین  خود  استالین،  رهبری  و  کمونیست 
که  بود  تمجید  و  تایید  نیازمند  آنقدر  او  بود. 
خودش برای خودش مقاله های تحسین برانگیز 

می نوشت و به نام دیگران چاپ می کرد. 
چقدر  قذافی  که  این جاست  در  جدی  سوال 
مردم  و  خود  مورد  در  که  دروغی  به  نسبت 
است  آگاه  اگر  است.  آگاه  می گوید  خود 
واقعا  گویی  که  می کند  رفتار  به نوعی  چرا 
او  نمی کنند.  فرار  و  هستند  او  عاشق  مردم 
به  یا  بگوید  دروغ  رسانه ها  و  مردم  به  باید  یا 
یا  باشد  مردم  فریب  می تواند  یا  هدفش  خود. 
اطرافیان  فریب  فریب خود. شاید هم خودش 
این است  پاسخ  باشد.  حکومتی اش را خورده 
نوع  دچار  خودشیفته  سیاست مداران  که: 
هدفش  که  می شوند  دروغ گویی  خاصی 
فریب دیگران و خود او است. فریب دهنده و 
فریب خورده هردو یکی هستند؛ خود دیکتاتور. 
هدف بعدی از این دروغ ها مردم است. قذافی 
تنها برای مدیریت فضای اجتماعی و تبلیغاتی 
نمی گوید،  دروغ  رسانه ها  به  کشورش  بحران 
است  مجبور  نیز  خود  کنترول  برای  بلکه 
است  مجبور  او  کند.  باور  را  خود  دروغ های 
واقعیت های کشورش را نادیده بگیرد در غیر 
این صورت شخصیت خودساخته اش متالشی 
می شود. وقتی ارتباط با واقعیت در ذهن یک 
واقعیت  تمیز  به  قادر  دیگر  شد،  کم  بیمار 
عدم  همین  نیست.  خودش  دروغ های  از 
می شود  باعث  واقعیت  و  ذهنیت  بین  تفکیک 
خود  عمر  اواخر  در  خصوصا  دیکتاتور ها  که 
احمقانه، غیرمنطقی و افراطی عمل کنند. آنها 
دروغ  و  دیگران  اقناع  نیازمند  آن که  از  بیشتر 
گفتن به دیگران باشند، نیاز دارند خود را قانع 
اصوال  انسان  بگویند.  دروغ  خود  به  و  کنند 
متمایل است چیزی را بشنود که دوست دارد 
و به نفع اوست تا چیزی را که حقیقت دارد. 
را دروغ گو و دروغ پذیر  انسان  نیز  میل  همین 

می کند. 
انسان های خودشیفته همچنین  خودبزرگ بینی 
نقاط  مورد  در  نخواهند  آنها  می شود  باعث 
بشنوند و بگویند.  ضعف و نقص خود چیزی 

او احضار می شدیم ترس و وحشت وجودمان 
را فرا می گرفت، چرا که هیچ تضمینی وجود 
به  بارها  او  کنیم.  ترک  را  آنجا  زنده  نداشت 
مادر  و  پدر  سیاست،  بود که  اطرافیانش گفته 
بر  و  کرد  اعتماد  نباید  هیچ کس  به  و  ندارد 
پیوسته  بیمار و منحط  اساس همین طرز تفکر 

در حال تعقیب و گزند دیگران بود.
است.  پارانویایی  فردی  بارز  نمونه ی  استالین 
سرعت  به  فرد  می شود  باعث  سوظن  ویژگی 
هرم  راس  در  و  ببرد  بین  از  را  خود  رقیبان 
او  در  ویژگی  این  ولی  بگیرد.  قرار  قدرت 
خواهد ماند و تبدیل به ترسی عمیق و گسترده 
در او خواهد شد. ترس از دست دادن قدرت 
به  توجیه ناپذیر  و  شدید  گرایشی  موقعیت.  و 
تفسیر منفی کردار دیگران. افراد دچار سوظن 

ویژگی های زیر را دارند:
1- آنان بدون دلیل کافی نگران سواستفاده و 

آسیب از سوی دیگران اند. 
اعتماد  و  وفاداری  به  توجیهی  هیچ  بدون   -2
شک  خود  همکاران  و  دوستان  نزدیک ترین 

می کنند.
رفتارهای  مالیم ترین  و  طبیعی ترین  در   -3
پنهان  تهدید،  بوی  خود  اطرافیان  و  دوستان 

کاری و توطیه را استشمام می کند.
و  توهین  هیچ  و  می گیرد  دل  به  کینه   -4

تحقیری را فراموش نمی کند.
و  می کند  تحقیر  احساس  سادگی  به   -5

عصبانی می شود.
شریک  و  همسر  صداقت  به  دلیل  بدون   -6

زندگی خود شک می کند.
او  شد  باعث  صدام  در  ویژگی  همین 
نزدیک ترین اقوامش را به کام مرگ بفرستد. 
نمی کرد  اعتماد  پزشکانش  به  هیچ وقت  او 
مشورت  بدون  را  آنها  تجویزی  داروهای  و 
نمی کرد؛  مصرف  دیگر  پزشک  چند  با 
ویژگی ای که استالین هم داشت. سوظن او تا 
بود که در زمان سقوط خود هیچ کس  حدی 
را – حتا همسر و منشی مخصوص خود را - با 
خود همراه نکرد و به تنهایی به مخفیگاه خود 
مخصوص  پزشک  بشیر،  عال  داکتر  رفت. 
عدی  فرزندانش  به  او  اعتماد  مورد  در  صدام 
و قصی می گوید: او اصوال به هیچ کس اعتماد 
همین  برای  قصی،  نه  و  عدی  به  نه  نداشت. 
به  خود  با  را  هیچ کدام شان  سقوط  زمان  در 
مخفیگاه نبرد. شاید هم قذافی از ترس مردان 
دختران  بین  از  را  محافظانش  تمام  که  است 
این  در  جنسی  انگیزه های  البته  کند.  انتخاب 

انتخاب تعیین کننده تر است. 
2- میل به ویرانگری و مرده دوستی

خوی  نکروفیلیا،  یا  مرده دوستی  به  میل 
اغلب  دیگر  ویژگی  سادیسم،  و  تخریب 
دیکتاتورهاست. این ویژگی به طور خاص در 
مرده دوستی  یا  نکروفیلی  می شود.  دیده  هتلر 
میل غیرطبیعی به اشیای مرده، در حال پوسیدن، 
کثیف و متعفن است. این میل برای عموم مردم 
میلی که  بود.  غیرقابل درک و عجیب خواهد 
باعث می شود هتلر همواره بخواهد هر چیزی 
که  همان گونه  آن که  مگر  کند  خراب  را 
نیز  انسان ها  شود.  ساخته  می خواهد  خودش 
باید از بین بروند مگر آن که همان گونه باشند 
که هتلر می خواهد. مصداق عینی این دو میل 
را می توان در دو دستور معروف هتلر در مورد 

از بین بردن انسان ها و شهر ها مشاهده کرد.
»در صورت پیروزی دشمن، نه تنها واحدهای 
صنعتی و تولیدی، بلکه کلیه سیستم های گاز و 
آب رسانی، ژنراتورهای برق، خطوط تیلفون و 
هر آنچه که برای ادامه حیات ضروری است، 
باید تخریب گردد. ذخایر مواد غذایی، مزارع، 
نابود کنید. شاهکارهای  را  دام ها  مراتع و حتا 
معماری، ابنیه تاریخی، قلعه ها، کلیساها ... همه 

و همه را منهدم سازید.«
با  مطابق  که  انسان هایی  کشتار  مورد  در  یا  و 
معیارهای او نیستند دستور می دهد در ابتدا همه 
عقب ماندگان ذهنی و معلوالن سرزمین آلمان 
چند  و  روهم  سروان  دوم  گام  در  بکشند.  را 
صد نفر از افسران سازمان به قتل می رسند. در 
مرحله سوم کلیه مردم نژادهای اسالو، کولی ها 
نهایت  در  و  می شدند  کشته  باید  یهودیان  و 
از  باید  نباشد،  آریایی  و  آلمانی  که  هرکسی 
پست  نژادهای  او  اعتقاد  به  چراکه  بروند  بین 

خون آلمان ها را مسموم خواهند کرد. 

حالی  در  را  نامه  این  رییس جمهور  آقای 
برای تان می نویسم که گلویم به شدت بغض 
کرده و اشک  جلو چشمانم را گرفته است. 
کشوری  در  ناامیدی  اوج  در  را  نامه  این 
می نویسم که تاریخ آن با زن چنان ظالمانه 
و  تاریخ  درکمتر  که  است  کرده  برخورد 
این  گرفت.  را  آن  سراغ  می توان  کشوری 
نامه  این  بلکه  ندانید  من  طرف  از  را  نامه 
بدانید.  سرزمین  این  زن  مظلوم  صدای  را 
مشکالتی  همه ی  با  وقتی  پیش،  یک سال 
سیاست  عرصه ی  در  می تواند  زن  یک  که 
انتخابات  مبارزات  شود،  وارد  متحمل 
پارلمانی شدم و تنها هدف و تصمیم نه راه 
یافتن به ساختار قدرت و نه هم کمایی کردن 
وارد  امید  این  به  من  بود.  دنیایی  جیفه ی 
دیگر  کنار  در  که  شدم  پارلمانی  انتخابات 
زنان این کشور صدایی باشم که مظلومیت 
و درد مشترک زنان این سرزمین زن ستیز را 
فریاد  مرا  مشترکم  درد  من  می کند.  فریاد 
که  نمی دانید  مرد  یک  عنوان  به  شما  کن. 
ده سال  از  که  کشوری  در  زن  یک  برای 
سکانداری آن به شما رسیده چقدر سخت 
است که بیاید و دم از عدالت و قانون بزند. 
دشوار  راه  این  سختی ها  همه ی  با  من  ولی 
از یک ولسوالی دورافتاده و از نظرافتاده ی 
کشور شما وارد صحنه ی مبارزات انتخاباتی 
شدم. من هیچ توشه  و توان مالی نداشتم که 
انتخاباتی خود کنم. صدای  مبارزات  خرج 
من نقدینه ای بود که می توانست رای مردم 
را به سوی من جلب کند و با همین نقدینگی 
و بضاعت در انتخابات پیروز شدم. برای تان 
به عنوان یک زن سوگند می خورم که در 
اندیشه ی  نه در  مبارزات خود  تمام  دوران 
کاری  چنین  بضاعت  هم  نه  و  بودم  تقلب 
بیشتر  زنان  که  می دانید  شما  داشتم.  را 
سیاست مدار  مردان  شما  مانند  که  این  از 
راه  من  صداقت  صداقت مداراند.  باشند، 
از  ولی  کرد.  باز  کشور  پارلمان  به  مرا 
ملت  خانه ی  وارد  که  روزهایی  نخستین 
شدم با هزاران دسیسه و توطیه مواجه شدم. 
دادگاه ویژه ی شما مرا از فهرست برندگان 
حذف کرد و به تعقیب آن وقتی صالحیت 
این  انتخابات برگشت،  به کمیسیون  دوباره 
را  ویژه  دادگاه  جفای  همان  هم  کمیسیون 
آن  دلیل  شما  آیا  کرد.  تکرار  من  حق  در 
از  مرا  دلیل  این  به  کمیسیون  می دانید؟  را 
تقلب  که  نکرد  حذف  برندگان  فهرست 
نداشتم کمیسیون  باال  رای  یا  و  بودم  کرده 
مرا به این دلیل حذف کرد که فردی که به 
برنده اعالم شد دوست همسرتان  جای من 
آمد  و  رفت  خانه ی شخصی تان  به  و  است 
آقای  است  این  از  غیر  واقعیت  مگر  دارد. 

رییس جمهور اسالمی افغانستان! 
که  )رض(  عمر  حضرت  از  می خواهم 
اسوه ی عدالت و تقوا بود برای تان داستانی 
از  عمر  حضرت  روزی  می گویند  بگویم. 
کنار پلی می گذشت که متوجه شد به دلیل 
شده  بند  آن  در  بزی  پای  سوراخ  داشتن 
است. حضرت عمر به گریستن آغاز کرد. 
پرسیدند یا امیرالمومنین دلیل گریه چیست؟ 
فرمود من در روز قیامت در پیشگاه خداوند 
چه جواب بگویم که در زمان خالفت من 
رساند.  آزار  بزی  به  و  داشت  سوراخ  پل 
چنین  از  شما  آیا  رییس جمهور  آقای 
خدا  پیش گاه  در  که  ندارید  هراس  روزی 
که  نمی  دانم  من  داشت.  خواهید  پاسخ  چه 
روی چه ملحوظات سیاسی و یا غیرسیاسی 
چون  شدم،  حذف  برندگان  فهرست  از 
اسناد  گرفته،  قرار  اختیارم  در  که  اسنادی 
می دهد  نشان  که  است  انتخابات  کمیسیون 
از  شده  اعالم  برنده  من  جای  به  که  فردی 

تقلب  دلیل  به  انتخابات  کمیسیون  سوی 
گسترده رد صالحیت شده و آرایش باطل 
اعالم شده است. این اسناد با امضای رییس 
کمیسیون انتخابات آقای معنوی صادر شده 
و اسناد انتخاباتی هم که در اختیار کمیسیون 
گسترده ی  تقلب  بر  دال  دارد  وجود  من  و 
انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  خانم  این 
نمی دانید  شما  رییس جمهور  آقای  است. 
دورافتاده ترین  از  آن هم  زن  یک  برای  که 
است  سخت  چقدر  کشور  این  منطقه ی 
کرده  هیچ کاری  و  ببیند  را  بی عدالتی  که 
هنوز  زنان  که  نمی دانید  شما  نتواند. 
شما  جمهوری  شهروندان  آسیب پذیرترین 
هستند. من همان گونه که باور دارید آفتاب 
از شرق طلوع می کند باور دارم که درحق 
است  گرفته  بزرگی صورت  بی عدالتی  من 
هم  یا  و  فشار  زیر  انتخابات  کمیسیون  و 
از  را  دیگر  تن   8 و  من  سیاسی  دالیل  به 
من  است.  کرده  حذف  برندگان  فهرست 
برای احقاق حق  خود از تمام نهادهای ملی 
با  را  اسناد  این  که  می خواهم  بین المللی  و 
صداقت بررسی کنند و آن گاه بگویند که 
آیا من مقصرم؟ آقای رییس جمهور به خدا 
سوگند اگر ذره ای شک می داشتم که حق 
به مصالح  رفتنم  یا کنار  و  نیستم  به  جانب 
روز  یک  می کند،  کمک  کشور  علیای 
عطای  و  نمی دادم  ادامه  تالش هایم  به  هم 
ولی  می بخشیدم،  آن  لقای  به  را  پارلمان 
می بینیم که در این جا حقی ضایع شده و بر 
کسی جفا صورت گرفته است. اگر شما به 
جای من می بودید چه کار می کردید؟ آقای 
بیایید یک بار هم که شده از  رییس جمهور 
خود  ومصلحتی  خانوادگی  مسایل  الک 
بیرون شوید و یک بار به آن چه که در حق 
انتخابات  برگزاری  کمیسیون  سوی  از  من 
آقای  کنید.  نگاه  منصفانه  گرفته  صورت 
داور  که  روزی  از  بترسید  رییس جمهور 
آن گاه  و  کند  داوری  شما  حق  در  واقعی 
من  داشت.  نخواهید  پاسخی  هیچ  شما 
ضمیمه ی این نامه اسناد دست داشته را هم 
در اختیار شما و رسانه ها می گذارم تا مردم 
با رای و  بدانند که  این کشور زخم خورده 
این  براساس  می شود.  چه  سرنوشت شان 
کشانده  دادگاه  به  باید  معنوی  آقای  اسناد 
شود و در مورد تصمیماتی که گرفته پاسخ 
تا  که  می دهم  وعده  شما  به  من  بگوید. 
آخرین لحظه به کوشش هایم  ادامه می دهم 
و در گرفتن حقم از تمام راه ها و شیوه های 
دموکراتیک و قانونی استفاده خواهم کرد. 
کنید  خاموش  مرا  صدای  نمی توانید  شما 
دارید.  روا  ظلم  من  حق  در  می توانید  ولی 
ولی من مطمینم که در این مورد خدا با من 
این  امدادهای غیبی در  به یمن  است و من 

راه پیروز می شوم. ان شا اهلل 

کمیسیون به این دلیل مرا 
از فهرست برندگان حذف 
نکرد که تقلب کرده بودم و 

یا رای باال نداشتم کمیسیون 
مرا به این دلیل حذف کرد 
که فردی که به جای من 
برنده اعالم شد دوست 

همسرتان است و به خانه ی 
شخصی تان رفت و آمد 

دارد. مگر واقعیت غیر از این 
است آقای رییس جمهور 

اسالمی افغانستان! 

و  رقیبان  نظرات  دیدن  و  شنیدن  تحمل  آنها 
می آید  پیش  ندرت  به  ندارند.  را  کارشناسان 
و  مخالف  تخصصی  نظرات  بخواهند  که 
گوش  انتها  تا  دقت  به  را  خود  نظر  متفاوت 
دهند.  آنها معموال در متخصصان و انسان های 
حرفه ای و قوی تر از خود فراری اند مگر آن که 
مجبور باشند برای افزایش قدرت خود از آنها 

بهره برداری و سواستفاده کنند.
مشاوران خود  و  کارشناسان  سراغ  به  اگر  آنها 
نظرات  به  دادن  اهمیت  برای  نه  می روند، 
تمایل  از  است  نمودی  بلکه  است،  دیگران 
ظرفیت،  با  فردی  عنوان  به  خود  دادن  نشان  به 
محترم و مودب. باید توجه داشت که انسان های 
با محبت،  خودشیفته می توانند مهربان، مودب، 
مشورت کننده و باتوجه باشند. اما هیچ کدام از 
این رفتار ها به دلیل طبیعی خودش نیست بلکه 
اثبات  برای  نمایشی است  و  رفتاری هیستریک 
خودبزرگ  از  ناشی  رفتاری  خود؛  بزرگواری 
بینی. هدف تمام این رفتارهای مثبت، باز همان 
و  عاطفی  شناختی،  برتری  و  توانمندی   اثبات 
عدم  شاید  است.  اطرافیان  به  خود  اخالقی 
می شود  باعث  که  است  نکته  همین  درک 
انگیزه های  از  جدای  قذافی  پرستار  بالینسکایا، 
و  مهربان  انسانی  را  قذافی  منفعت طلبانه اش، 
قابل احترام بداند. همین خودبزرگ بینی باعث 
قبول  را  ضعف هایش  هیچ وقت  صدام  می شود 
کند  تاکید  خود  اطرافیان  به  همواره  و  نکند 
را  خود  ضعف  و  کند  گالیه  نباید  انسان  که 
نشان دهد. این گالیه نکردن ها ناشی از حلم و 
بزرگواری صدام نبود بلکه ناشی از نوعی تکبر 

آمیخته با ترس بود که در او وجود داشت.
را  اوضاع  همیشه  خودشیفته  دیکتاتورهای 
و  سوال  مورد  که  می کنند  سازماندهی  طوری 
زیردستان  و  مشاوران  یا  و  مجلس  بازخواست 
خود قرار نگیرند. داشتن قدرت مطلق، دیکتاتور 
را از هر چیزی که این قدرت را از حالت مطلق 
بودن خارج کند می ترساند. برای حفظ این قید 
هراس آور.  کارهای  می کنند.  هرکاری  مطلق 
و  موفقیت ها  انحصار  به  عالقه مند  شدیدا  آنها 
دارند  تمایل  و  خوداند  اطرافیان  توانمندی های 
تمام  خود  نام  به  را  دیگران  دست آوردهای 
تدریج  به  می شود  باعث  این ها  تمام  کنند. 
واقعیت را نادیده بگیرند. نادیده گرفتن واقعیت 
ساختار عصبی و ذهنی آنها را به سمت بیماری 
براحتی می تواند هر  تا جایی که  سوق می دهد 

دروغی به نفع خودشیفتگی اش را بپذیرد.
1- سوظن )پارانویید(

اغلب  بارز  ویژگی  سوظن  یا  پارانویید 
تنهایی  به  خود  ویژگی  این  دیکتاتورهاست. 
یک بیماری روانی است. شخصیت های پارانویا 
سوی  از  تهدید  معرض  در  را  خود  معموال 
اطرافیان خود می بینند. تقریبا هیچ فرقی نمی کند 
و  نسبت  چه  یا  و  باشد  کسی  چه  فرد  این  که 
را  سوظن  این  بارز  نمونه ی  باشد.  داشته  نقشی 
تابلوی  او  دید.  استالین  شخصیت  در  می توان 
اصلی این اختالل روانی در بین سیاست مداران 
معاصر است. سوظن او تا آن جا پیش رفت که 
همسرش ناداژدا را شخصا به قتل رساند. جسدش 
را نبش قبر کرد و از ترس افشای رازش، او را 
سوزاند و جسد زن دیگری را بجای او در قبر 
نگهبانانی را که تصادفا شاهد  تمامی  گذاشت. 
را  مخصوص  پزشک  و  کشت  بودند  او  قتل 
مورد  در  تهدید کرد. خروشچف  و  تطمیع  نیز 
استالین این طور می نویسد: هر زمانی که به اتاق 
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•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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0777625262

نگرانی فزاينده آژانس 
از توسعه محموله هسته ای 
برای موشک ها در ايران 

 
پيش نويس گزارش تازه ای که قرار است در نشست 
هفته آينده آژانس بين المللی انرژی اتومی به شورای 
حکام اين آژانس ارايه شود حاکی از »نگرانی فزاينده« 
در باره »فعاليت های مربوط به توسعه محموله هسته ای 

برای استفاده در موشک ها« از سوی ايران است.
اين  پيش نويس  اينکه  اعالم  با  فرانسه  خبرگزاری 
و  تازه  »گزارشی  را  مرور کرده است آن  را  گزارش 
حياتی« توصيف کرد اما درباره جزييات ميزان »توسعه 
بار هسته ای« و »کاربرد موشکی آن« در ايران توضيحی 
نداد. موضوع افزايش شک و ترديدها به مقاصد برنامه 
هسته ای ايران و ايجاد طرح عملياتی برای امنيت جهانی 
نيروگاه های هسته ای دو موضوع اصلی دستور جلسه 
نشست ديدبان هسته ای سازمان ملل که قرار است از 

دوشنبه تا جمعه آينده در وين اتريش برگزار شود.
از  تا  داد  اجازه  آژانس  بازرسان  به  ماه گذشته  ايران 
ديپلمات های  اما  کنند  بازديد  هسته ای  محوطه  چند 
غربی اين اقدام را »يک اقدام تبليغاتی« ناميده اند که 
»پاسخگوی نگرانی هايی که در چهار قطعنامه شورای 

امنيت سازمان ملل ذکر شده نيست.«
سايمون اسميت، نماينده بريتانيا در سازمان ملل با اشاره 
به بازديد بازرسان از ايران به خبرگزاری فرانسه گفت: 
فصل  کشورش  می گويد  ايران  سفير  که  »شنيده ايم 
با آژانس گشوده است، و  را  از همکاری ها  جديدی 
برای شما نبايد جای تعجب داشته باشد که از ديد ما 
اين بازديدها را نمی شود به هيچ وجه گشايش يک 

فصل جديد توصيف کرد.«
يک ديپلومات ارشد غربی که نخواسته نامش فاش شود 
نيز در اين پيوند به خبرگزاری آلمان گفت: »اگر همه 
موارد را سبک و سنگين کنيد به اين نتيجه می رسيد که 
ايران همواره در پيش پای آژانس سنگ انداخته است 
تا بتواند مقررات شورای امنيت را زير پا بگذارد و در 

همين اثنا هم اقدامات تبليغاتی انجام می دهد.«
انرژی  بين المللی  آژانس  مسووالن  نيز  گذشته  هفته 
برای  برنامه اش  با  »ايران  که  داشتند  اظهار  اتومی 
کسب توانايی جهت توليد مستقل کليه تجهيزات و 
مواد هسته ای الزم برای اداره برنامه هسته ای اش پيش 
امنيت سازمان ملل در چهار نوبت  می رود.« شورای 
تحريم هايی بر ايران به خاطر مخالفت تهران با تعليق 

فعاليت های غنی سازی يورانيم اعمال کرده است.
اسراييل نيز که يکی از متحدان مهم امريکا در منطقه 
خاورميانه به شمار می آيد و گفته می شود دست کم 
200 بمب هسته ای در اختيار دارد، برنامه هسته ای ايران 
را تهديدی برای خود ارزيابی می کند و حمله نظامی به 

مراکز هسته ای ايران را منتفی ندانسته است.
برنامه  ايران که همواره بر صلح آميز بودن  در مقابل 
اتومی اش تاکيد می کند، اعالم کرده است، از توان 
موشکی خود برای دفاع در مقابل حمالت احتمالی 

استفاده خواهد کرد.

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.

همزمان با دهمين سالگرد حمله های يازدهم 
و  نيويارک  در  ميالدی   2001 سال  سپتامبر 
امريکا در حال  واشنگتن، شهرهای مختلف 
آماده شدن برای بزرگداشت ياد قربانيان اين 

حمالت هستند.
محل  در  کشته شدگان،  بزرگداشت  مراسم 
سه حمله ای که با چهار هواپيمای ربوده شده 
برگزار  شد،  انجام  سپتامبر  يازدهم  روز  در 
سه  به  نزديک  مرگ  حمله ها  اين  می شود. 

هزار نفر را به دنبال داشت.
يازده  کشته شدگان  يادبود  رسمی  مراسم 
در  جهانی  تجارت  مرکز  محل  در  سپتامبر، 
دوقلوی  برج های  برگزار می شود.  نيويارک 
اين مرکز دو هدف اصلی مهاجمان در روز 

يازده سپتامبر سال 2001 ميالدی بودند.
گفته  امريکا  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
با  مقابله  در  همچنان  کشور  اين  که  است 

تروريزم هوشيار خواهد ماند.
است  قرار  گذشته،  سال های  مراسم  همانند 
اسامی تمام قربانيان اين حمله ها در مراسمی 
خوانده  می شود،  برگزار  نيويارک  در  که 

شود.
حاضران در مراسم بزرگداشت کشته شدگان 
اين حوادث در زمان دقيق انجام اين حمله ها 

سکوت خواهند کرد.
سپتامبر سال 2001  يازده  روز  در حمله های 
دوقلوی  برج های  با  هواپيما  دو  ميالدی، 
کردند.  برخورد  جهانی  تجارت  مرکز 
هواپيمای سوم به ساختمان پنتاگون برخورد 
درگيری  دنبال  به  چهارم  هواپيمای  و  کرد 
سرنشينانش با هواپيماربايان، در مزرعه ای در 

شنکسويل پنسيلوانيا سقوط کرد.
از  همچنين  سپتامبر،   11 يکشنبه،  روز 
نيويارک  در  سپتامبر   11 ملی  يادبود  بنای 
شامل  يادبود  بنای  اين  شد.  پرده برداری 
ابعاد  در  تقريبا  که  است  بزرگ  حوض  دو 
برج های دوقلو و در زمينی که اين برج ها در 

آن قرار داشتند، ساخته شده است.
اسامی کشته شدگان حمله های يازده سپتامبر 
سال  بمبگذاری  در  که  نفری  شش  نيز  و 
1993 ميالدی در مرکز تجارت جهانی کشته 
شدند، در کناره های اين حوض ها حک شده 

است.
برای  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
سه  هر  محل  در  يادبود  مراسم  در  شرکت 

حمله يازده سپتامبر حاضر شده است.
که  پيش  سال  ده  از  امريکا  که  گفت  او 
شده  قوی تر  تاکنون،  شد  انجام  اين حمله ها 
خستگی ناپذير  اقدامات  »از  گفت:  او  است. 
نيروهای نظامی و اطالعاتی مان و نيز ماموران 

تشکر  امريکا  قانونی  و  امنيتی  متخصصان  و 
امريکا  شکی،  هيچ  بدون  امروز،  می کنم. 

قوی تر شده و القاعده رو به شکست است.«
باراک اوباما اضافه کرد: »ما با دشمنی مصمم 
روبه رو هستيم و اشتباه نکنيد، آنها به تالش 
ادامه  ما  به  دوباره  ضربه  زدن  برای  خود 
نشان  روزها  اين  که  همانطور  اما  می دهند، 

داديم، ما هوشيار و گوش به زنگ هستيم.«

اعالن کاريابی
دافغانستان بانک )بانک مرکزی افغانستان( به 25 تن کارمند ورزيده و مجرب در پست های: 

يک پست  	•آفيسر نظارت بانکداری اسالمی در بخش خارج ساحه گريد 8    
يک پست  	•مدير بخش شرعيت و قانون گريد 8      
يک پست 	•آفيسر ارشد بخش نظارت خارج ساحه گريد 7     

يک پست  	•آفيسر ارشد بخش جوازدهی گريد 7      
يک پست  	•آفيسر ارشد بخش نظارت بر مبارزه عليه تطهير پول و تروريزم مالی گريد   

2 پست  	•محاسب گريد 6        
7 پست  	•آفيسر نظارت بخش داخل ساحه گريد      
4 پست 	•آفيسر بخش نظارت بر مبارزه عليه تطهير پول و تروريزم مالی گريد 6   

3 پست  	•تحليلگر خارج ساحه گريد 6       
2 پست  	•آفيسر بخش جوازدهی گريد 6       
2 پست  	•آفيسر بخش نظارت خاص گريد 6      

مربوط به مديريت عمومی نظارت امور مالی به شرايط ذيل نياز دارد: 
CPA or ACCA ،تحصیالت: ليسانس در رشته های محاسبه/مالی، اداره تشبثات

تجربه کاری: حداقل سه سال در بخش های نظارت بانک ها، تفتيش، محاسبه و مالی
شايقين کارمی توانند يک نسخه CV و يا خلص سوانح شان را معه درخواست عنوانی  آمريت عمومی منابع بشری با ذکر پست انتخابی الی تاريخ 31 سنبله سال جاری به ايميل آدرس: 

Dab.jobs@centralbank.gov.af  بفرستند. 
درخواستی های پايین تر از معیارهای تعیین شده و از مراجع غیرمستقیم به هیچ وجه قابل پذيرش نمی باشد و صرف با اشخاص شامل در شارت لیست  

جهت امتحان و انترويو تماس گرفته خواهد شد. 
برای معلومات بيشتر به ويب سايت: www.centralbank.gov.af مراجعه نموده و يا به شماره تيلفون: )0202104145( به تماس شويد.

بزرگداشت از قربانیان حمالت يازده سپتامبر در امريکا
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ادارهتصفیهکابلبانکافرادواجدشرایطرادرپستهایذیلاستخداممینماید:
1ـ آمریت قرضه 

a.حداقللیسانسدررشتههایبانکداری،مالی،اقتصادویاتجارت
b.5سالتجربهکاریوحداقلسهسالتجربهدرعینوظیفهویامرتبطهباآن

c.بلدیتبهنرمافزارهایبانکی
d.بلدیتبهپروگرامآفیسکمپیوتر

2ـ معاون آمر قرضه 
a.حداقللیسانسدررشتههایبانکداری،مالی،اقتصادویاتجارت

b.4سالتجربهکاریوحداقلدوسالتجربهدرعینوظیفهویامرتبطباآن
c.بلدیتبهنرمافزارهایبانکی

d.بلدیتبهپروگرامآفیسکمپیوتر

3ـ کریدت آفیسر 
a.حداقللیسانسدررشتههایبانکداری،مالی،اقتصادویاتجارت

b.3سالتجربهکاریوحداقلسهسالتجربهدرعینوظیفهویامرتبطباآن
c.بلدیتبهنرمافزارهایبانکی

d.بلدیتبهپروگرامآفیسکمپیوتر
4ـ مفتش داخلی 

a.لیسانسدررشتههایاقتصاد،مالیویاتجارت
b.3سالتجربهکاریوحداقلدوسالتجربهدرعینرشته

افرادواشخاصکهشرایطفوقراداراهستنددرسنقانونیقراردارندمیتوانندخلصسوانحشانرا
همراهورقهدرخواستیبهآدرسذیلارسالنمایند:

abdullaoyem@kabulbank.af, azizkhalid99@gmail.com 

                               اعالن کاریابی
  

 
 اعــــالن کاريابی

 
:اداره تصفيه کابلبانک افراد واجد شرايط را در پست های ذيل استخدام مينمايد  

 آمر قرضه .1
a. حد اقل ليسانس در رشته های بانکداری، مالی ، اقتصاد و يا تجارت 
b. 5  در عين وظيفه و يا مرتبط با آنسال تجربه کاری و حد اقل سه سال تجربه 
c.  بانکیبلديت به نرم افزارهای 
d. بلديت به پروگرام آفيس کمپيوتر 

 معاون آمر قرضه .2
a. حد اقل ليسانس در رشته های بانکداری، مالی ، اقتصاد و يا تجارت 
b. 4  عين وظيفه و يا مرتبط با آنسال تجربه کاری و حد اقل دو سال تجربه  در 
c. بلديت به نرم افزارهای بانکی 
d. بلديت به پروگرام آفيس کمپيوتر 

 کريدت آفيسر .3
a.  اقل ليسانس در رشته های بانکداری، مالی ، اقتصاد و يا تجارتحد 
b. 3  عين وظيفه و يا مرتبط با آنسال تجربه کاری و حد اقل سه سال تجربه در 
c. بلديت به نرم افزارهای بانکی 
d. بلديت به پروگرام آفيس کمپيوتر 

 مفتش داخلی .4
a. ليسانس در رشته های اقتصاد، مالی و يا تجارت 
b. 3  و حد اقل دو سال تجربه در عين رشتهسال تجربه کاری 

 
افراد و اشخاص که شرايط فوق را دارا هستند در سن قانونی قرار دارند ميتوانند خلص سوانح شانرا همراه 

 :ورقه درخواستی به آدرس ذيل ارسال نمايند
 azizkhalid99@gmail.com, abdullaoyem@kabulbank.af              
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