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ریاست پارلمان 
مسووليت نمایندگان

ریاست  پست  احراز  شک  بدون 
به  است.  مهم  بسیار  پارلمان 
ریاست  پست  برای  خصوص 
پارلمان افغانستان، که از یک طرف 
را  الزم  تجارب  پارلمان  نمایندگان 
ندارند و از سوی دیگر گسست های 
رییس  دارد،  وجود  مختلفی 
شخصی  باید  شک  بدون  پارلمان 
سیاسی  و  مدیریتی  درایت های  با 
الزم باشد. در میان دو نامزد پست 
ریاست، آقای قانونی فردی آزموده 
با  را  قبلی  پارلمان  که  است  شده 
وجود مشکالت زیادی که فراروی 
صورت  به  داشت،  وجود  آن 
آقای  کرد.  مدیریت  رضایت بخشی 
است،  بانفوذی  شخص  نیز  سیاف 
نهادهای  مدیریت  تجربه  عمال  اما 
کارنامه  در  را  پارلمان  مثل  بزرگ 

خود ندارد. 

امروز ساعت نه صبح روی داد 
معاون  آشنا،  عبداللطیف  که 
والی در اثر آن کشته شد و دو 
مامور پولیس و چهار غیرنظامی 

زخمی شدند.«
گفته  دیگر  امنیتی  منبع  یک 
است که در اثر این بمبگذاری 
معاون  محافظ  پنج  انتحاری 
زخمی  هم  قندهار  والی 
شده اند. این منبع درباره زخمی 
این  در  غیرنظامی  افراد  شدن 

حادثه سخنی نگفته است.
گروه  را  انفجار  این  مسوولیت 

طالبان به عهده گرفته است.
از  یکی  احمدی،  یوسف 

جنوب  در  طالبان  سخنگویان 
کشور گفته است که عالوه بر 
معاون والی قندهار، سه محافظ 
کشته  انفجار  این  در  هم  او 
رسمی  مقام های  اما  شده اند، 

این ادعا را تکذیب کرده اند.
از  پس  روز  یک  انفجار  این 
کابل  شهر  در  مرگبار  انفجار 

روی داده است.
وزیر  محله  در  کابل  انفجار 
افراد  عمدتا  که  خان،  اکبر 
سکونت  جا  آن  در  خارجی 
اثر  در  و  داد  روی  دارند، 
پنج  و  خارجی  فرد  سه  آن 

غیرنظامی کشته شدند.

والی  معاون  آشنا،  عبداللطیف 
انفجار  یک  اثر  در  قندهار 
قندهار کشته  انتحاری در شهر 

شده است.
محله  در  شنبه  روز  انفجار  این 
»خواجک بابا« در منطقه پنجم 
شهر قندهار روی داد و پنج تن 

دیگر در اثر آن زخمی شدند.
فرمانده  مجاهد،  محمد  خان 
که  است  گفته  قندهار  پولیس 
بمبگذار  فرد  حادثه،  این  در 
شده  بمبگذاری  موترسایکل 
حامل  موتر  به  را  خود  حامل 

آقای آشنا کوبید.
»حمله  گفت:  مجاهد  آقای 

اعضای  از  یکی 
همبستگی  حزب 
رادیو  به  ملی 
که  گفته  آزادی 
هشت  هر  در 
ایران  در  ساعت 
اعدام  نفر  یک 

می شود. 
از  تظاهرات  این 
شیرپور  منطقه 
و  شد  آغاز  کابل 
برابر  در  تجمع  با  تظاهرکنندگان 
خود  تظاهرات  به  ایران  سفارت 

پایان دادند.
از  ایران  گزارش ها،  اساس  به 
ده ها  اکنون  تا  جاری  سال  اوایل 
و  کرده  اعدام  را  افغان ها  از  تن 
شماری  باالی  که  می شود  گفته 
از افغان های دیگر نیز حکم اعدام 

صادر شده است.
از  مورد  این  در  دقیقی  ارقام  اما 
مقامات  و  افغانستان  دولت  سوی 

ایرانی ارایه نشده است. 
دولت  از  تظاهرات کنندگان 
هدف  به  تالش ها  تا  خواستند 
در  افغان ها  اعدام  از  جلوگیری 

ایران را تشدید بخشد.
ادامه در صفحه 2

کنندگان  تظاهرات  از  تن  ده ها 
بین المللی  روز  از  تجلیل  به خاطر 
جلوگیری از اعدام های سیاسی در 

کابل دست به تظاهرات زدند. 
سوی  از  که  تظاهرات  این  در 
راه اندازی  ملی  همبستگی  حزب 
کنندگان  تظاهر  بود،  شده 
همدردی خود را با افغان ها و غیر 
افغان هایی که در ایران محکوم به 

اعدام شده  اند، ابراز کردند.
ایران یکی از کشورهایی است که 
اعدام  را  سیاسی  زندانیان  بیشترین 

می کند. 
ایران  رژیم  علیه  کنندگان  تظاهر 
تا  خواستند  و  می دادند  شعار 
اعدام ها  از  دست  ایران  حکومت 

بردارد. 

معاون والی قندهار در انفجار انتحاری کشته شد تظاهرات به خاطر جلوگيری از 
اعدام  افغان ها در ایران

بشر  حقوق  کمیسیون  در  برمکی  حمیده  نقش 
افغانستان، یک نقش غیر قابل انکار بوده است. او به 
عنوان کمیشنر بخش حمایت از حقوق اطفال در این 
کمیسیون و با آگاهی های گسترده ی حقوقی، بارها از 
موارد نقض حقوق کودکان حرف زد و خواهان توجه 
به  برمکی  حمیده  بزرگ شد.  مساله ی  این  به  دولت 

عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شاگردان زیادی را آموزش 
داد و باالخره به عنوان یکی از فعاالن زمینه ی دفاع از حقوق زن، با نوشتن 
مقاالت و سخنرانی ها، به این موضوع پرداخت.                           )در صفحه 9(

این  شدن  روشن  برای  می گوید  بلخی  عالمی 
چگونه  پارلمان  رییس  انتخاب  سرنوشت  که 
می شود باید انتظار کشید تا نمایندگان در این 
مورد تصمیم بگیرند. او می گوید: »دو دیدگاه 
وجود دارد، دیدگاهی که اصول وظایف داخلی 
را تعدیل کنیم و  دیدگاهی که براساس اصول 
که  افرادی  بین  انتخابات  دیگر  داخلی  وظایف 
احتماال  و  نمی شود  برگزار  بود  کاندید  امروز 
بحث های داغی هم فردا وجود خواهد داشت.«

معامله بر سر کرسی ریاست پارلمان خانواده ای در کام انتحار

محقق باز هم با سياف معامله کرد 
برخی منابع می گویند که معامله حاجی محمد محقق با آقای 

سیاف سرنوشت انتخابات را این گونه رقم زد. 
با  دوم  معاونت  مورد  در  هزاره  نمایندگان  که  هرچند 
هماهنگی به اتفاق نظر دست یافته اند اما درباره ریاست 
مجلس نمایندگان به چندین گروه تقسیم شده  اند. محمد 
نور اکبری، عمال از سیاف حمایت کرد،  داکتر سجادی به 
نفع میرویس یاسینی، فاطمه نظری به نفع ظاهر قدیر و 

محمد محقق با جمعی دیگر به نفع آقای سیاف وارد معامله شدند.      )در صفحه 9(
نان، کرامت...

وجود بزرگترین معدن...

پاکستان و همکاری...
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عناوین 
مطالب امروز:

سیاف 119، قانونی 116
 انتخابات به دور سوم یا چهره های تازه؟
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منظور  به  تالش ها  ادامه  با 
امنیت  برقراری  و  تامین صلح 
ارشد  مقام  یک  کشور،  در 
که  است  گفته  بریتانیایی 
پایه  بلند  چهره های  برخی 
مذاکرات  به  دلچسپی  طالبان 

را افزایش داده اند.
این مقام بریتانیایی همچنان به 
کرزی  جمهور  رییس  سخنان 
گفته  بارها  که  کرده  اشاره 
همه  با  گفتگو  برای  است، 

حاضر  که  دارد  آمادگی  کسانی 
که  می گوید  او  هستند.  مذاکره  به 
حمایت  مورد  کرزی  اظهارات  این 

بریتانیا و امریکا قرار گرفته است.
قطع  شرط  خانم،  این  گفته  به  اما 
به  دادن  پایان  القاعده،  با  روابط 
اساسی  قانون  پذیرفتن  و  خشونت 
پیش  و  بود  راه حل  جز  افغانستان، 

شرطی برای آغاز گفتگوها نیست.
نام  وی  از  نخواسته  که  خانم  این 
گرفته شود، می گوید که بریتانیا در 
تا  ندارد  تصمیمی  هیچ  حاضر  حال 
شدت جنگ را در افغانستان کاهش 
دهد و فشارها در این جنگ براساس 

برای  را  دالر  ملیون  پنج  از  بیش  جاپان 
به  کودکان  فلج  یا  پولیو  مرض  محو 

افغانستان کمک کرد.
گذشته  سال  در  افغانستان  حالی که  در 
پولیو  واقعه   20 از  بیش  شاهد  میالدی 
صحت  وزارت  مسووالن  است،  بوده 
از  را  پولیو  ساختن  کن  ریشه  عامه 

اولویت های کاری خود بیان می کنند.
راستا  این  در  تالش ها  ترین  تازه  در 
پنج  تازه  کمک  عامه  صحت  وزارت 
دست  به  را  جاپان  دالری  ملیون  نیم  و 

پرو ژ ه های بازسازی 
در غزنی بیشتر 

خواهد شد
8صبح، غزنی: در سال آینده پروژه های 
بیشتر  غزنی  در  بازسازی  و  انکشافی 
موسی خان  را  موضوع  این  شد.  خواهد 
اکبرزاده، والی غزنی در مراسم انتخابات 
اعالن  غزنی  والیتی  شورای  داخلی 
کرد. وی گفت از طرف پی آر تی غزنی 
آینده  سال  برای  زیادتری  پروژه های 
غزنی  والی  است.  شده  منظور  غزنی 
گفت شورای والیتی با کنترول پروژه ها 
با والیت  ناظر و مشوره دهنده  به عنوان 

همکاری نمایند. 
عزیزاهلل پویا رییس سابق شورای والیتی 
مشکالت  گذشته  سال  در  گفت  غزنی 
بود،  شورا  روی  فرا  زیاد  وچالش های 
وکال از همدیگر شناخت کافی نداشتند، 
شناخت  هم  از  وکال  انتخابات  دراین 
کافی دارند که باید به یک هیات اداری 

قوی رای دهند.
در انتخابات هیات اداری شورای والیتی 
اهلل  امان  رییس،  نوروز  حمیداهلل  غزنی 
به  خانزاده  وعبدالوالی  معاون  کامرانی 
انتخاب  والیتی  شورای  منشی  عنوان 
شورای  رییس  نوروز  حمیداهلل  شدند.  
سیاست  دورنمای  گفت  غزنی  والیتی 
یک ساله شورای والیتی غزنی گسترش 
ارتباطات خوب با مجلس ملی و ادارت 
با  پروژه ها  اجرای  در  هماهنگی  مرکز، 
حفظ وظایف نظارتی و مشورتی وکالی 
شورا، ارتباط نیک با تیم بازسازی والیتی 

غزنی است.

ضرورت ادامه خواهد یافت.
افغانستان همواره گفته اند  طالبان در 
المللی  بین  نیروهای  که  زمانی  تا 
به  حاضر  نکنند،  ترک  را  افغانستان 

مذاکرات نیستند.
اما به نوشته خبرگزاری رویترز، منابع 
رسمی از برخی کشورها می گویند: 
مذاکرات  روند  در  طالبان  »رهبران 
تقریبا شش ماه گذشته در افغانستان 

از خود دلچسپی نشان داده اند.«
مقام ارشد در وزارت خارجه بریتانیا 
نمی گوید که مذاکرات صلح کدام 
نتیجه فوری در بر خواهد داشت، اما 
او گفته که این روند جوان است و 

آورد.
روز  به  مساعدت  این  تفاهمنامه 
صحت  وزارت  سرپرست  میان  شنبه 
نماینده  و  کابل  در  جاپان  سفیر  عامه، 
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای 
کودکان یا یونیسف، در کابل به امضا 

رسید.
پس از امضای این تفاهمنامه داکتر ثریا 
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل 
در  افغانستان  که  گفت  خبرنگاران  به 
راستای محو مرض پولیو پیشرفت هایی 

داشته است.
ساختن  کن  ریشه  برای  دلیل  خانم  اما 
کامل مرض فلج کودکان در کشور بر 

مبارزه منطقه یی تاکید کرد.
وی گفت: »ما می خواهیم که ویروس 
از  زودتر  هرچه  را  کودکان  فلج 
وقتی  این  کنیم  کن  ریشه  افغانستان 
همسایه  کشورهای  که  است  ممکن 

8صبح، بغالن: یک قوماندان اسبق جهادی 
ولسوالی  در  ناشناس  افراد  کمین  پی  در 

نهرین والیت بغالن کشته شده است.
منابع در والیت بغالن علت این رویداد را 
خصومت های شخصی عنوان کرده اند، از 
سوی دیگر طالبان حمله به جان قوماندان 

محلی را به دوش گرفته اند.
با  بغالن  والی  سخنگوی  حقمل  محمود 
ساعت  حوالی  می افزاید  خبر  این  تایید 
از  یکی  احمد  علی  شنبه  روز  صبح   10
افراد  کمین  با  جهادی  سابق  قوماندانان 
نتیجه  در  که  شده  مواجه  ناشناس  مسلح 
کشته  همراهانش  از  یکی  و  احمد  علی 
نیز یک تن دیگر از همراهان وی  شده و 

زخم برداشته است.
از  قاتلین  بغالن  والی  سخنگوی  گفته  به 
ساحه فرار نموده و رد یابی آنان از سوی 

باشندگان  از  تن  صدها  حال  همین  در 
فراخوان  به  پاسخ  در  نیز  بلخ  والیت 
آزادي خواهان کشور ایران و اقدامات 
اعدام هاي  و  افغان  مهاجرین  علیه  آنان 
به  دست  ایرانیان  و  افغان ها  قانوني  غیر 
حکومت  اقدامات  و  زده  پیمایي  راه 
محکوم  را  اعدام  ها  مورد  در  ایران 

کردند.
این  8صبح،  خبرنگار  گزارش  به 
راهپیمایي از سوي حزب همبستگي راه 
معاون حزب  عسکرشاه  و  شده  اندازي 
همبستگي در رابطه به این راهپیمایي  به 
به فراخوان  »ما درپاسخ  رسانه ها گفت: 
آزادي خواهان ایران و دفاع از خون آن 

به وقت نیاز دارد.
در  نباید  طالبان  او،  گفته  به 
صلح  مذاکرات  که  طریقه 
یک  حیث  به  کرده  ایجاد 
جنبش ملی آزادی بخش تلقی 

شوند.
که  باور اند  این  به  تحلیلگران 
بحث های دوامداری میان اداره 
ایاالت متحده و طالبان جریان 
دارد تا روند مذاکرات چگونه 
پیش  به  زود  فرصت  یک  در 

برود.
مذاکرات  در  هم  پاکستان  نقش 
اهمیت  با  نهایت  افغانستان  صلح 
در  موضوع  همین  و  می شود  دانسته 
وزرای  های  گفتگو  آجندای  صدر 
در  پاکستان  و  افغانستان  خارجه 

اسالم آباد قرار داشت.
خارجه  وزیر  رسول  زلمی  داکتر 
شاه  پاکستانی اش  همتای  و  کشور 
برای  دیدارشان  در  قریشی  محمود 
توافق  مشترک  کمیته  یک  ایجاد 
مبادله  ترتیب  این  به  تا  کردند 
تروریزم  برضد  مبارزه  و  اطالعات 
با تالش های مشترک صورت گیرد.

یابند  رهایی  ویروس  این  از شر  هم  ما 
طریق  از  ویروس  این  معموال  چون 
افغانستان  وارد  ما  همسایه  کشورهای 

می شود.«
وزارت  مقام های  معلومات  اساس  به 
مساعدت  از  استفاده  با  عامه  صحت 
میلیون  هشت  حدود  برای  جاپان  تازه 
واکسین  کشور  سراسر  در  کودک 
ضد مرض پولیو در سال روان میالدی 

تطبیق خواهد شد.
هیروگی  شیگیوکی  دیگر  سوی  از 
می گوید،  افغانستان  در  جاپان  سفیر 
ریشه  برای  جاپان  مساعدت  از  هدف 
کن ساختن مرض فلج کودکان، پایین 
آوردن سطح مرگ و میر کودکان زیر 

پنج سال در افغانستان است.
آقای هیروگی از بین بردن مرض فلج 
افغانستان به عنوان یک  کودکان را از 

وجیبه ی مردم جاپان عنوان کرد.

پولیس جریان دارد. اما وی تایید نمود که 
این رویداد ناشی از خصومت های شخصی 

بوده است.
در همین حال ذبیح اهلل مجاهد شخصی که 
می کند  معرفی  طالبان  سخنگوی  را  خود 
گفته است که افراد مربوط به آنان حوالی 
ولسوالی  در ساحه آب خانه  دیروز  صبح 
به  اربکی  قوماندانان  از  باالی یکی  نهرین 
نتیجه  در  که  نموده  حمله  احمد  علی  نام 
از  تن  دو  با  احمد  علی  مجاهد  گفته  به 
مسوالن  ولی  شده اند.  کشته  همراهانش 
امنیتی پولیس در بغالن این ادعای طالبان 

را رد نموده اند.
ولسوالی نهرین یکی از محالتی است که 
کمتر  آن  در  دولت  مخالف  گروه های 
حضور یافته اند، اما حضور افراد مسلح غیر 

مسوول در آن بیشتر محسوس می شود.

عده از هموطنان ما که به خاطر کار به 
ایران رفتند و اعدام شدند این راهپیمایي 

را به راه انداختیم.«
شعارهایی  سردادن  با  تظاهرکنندگان 
به  مي خواستند  ایران  دولت  ضد 
نزدیکي  بروند که در  ایران  قونسلگري 
این قونسلگري از سوي پولیس به آنان 
اجازه حرکت داده نشد و آنان در100 
مدت  چند  تا  ایران  قونسلگري  متري 

تظاهرات شان را ادامه دادند. 
در همین حال مقامات پولیس بلخ علت 
قنسولگري   امنیت  تامین  را  اقدام  این 
طلب  فرصت  افراد  تا  گفتند  خوانده 

دست به نا امني نزنند.

کمیسیون مستقل 
حقوق بشر انفجار 
روز جمعه کابل را 

تقبیح کرد
8صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان انفجار انتحاری روز جمعه 
از  تن  هشت  به  نزدیک  آن  طی  که  را 
جمله یک تن از مقام های این کمیسیون 
خانواده اش کشته  اعضای  از  تن  پنج  با 
جنایت  را  آن  و  کرده  محکوم  شدند 

علیه بشریت توصیف کرده است.
در  جمعه  روز  انتحاری  انفجار  در 
از  برمکی یکی  اکبرخان، حمیده  وزیر 
با  بشر  اعضای کمیسیون مستقل حقوق 
پنج تن از اعضای خانواده اش نیز کشته 

شده است.
انتشار  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
»خانم  است:  گفته  خبری  اعالمیه   یک 
اعضای  از  تن  پنج  با  برمکی  حمیده 
خانواده اش در حمله انتحاری روز هشتم 
این  کمیسیون  رسیدند.  شهادت  به  دلو 
حمله ضد اسالمی، انسانی و وحشتناک 
تقبیح  ممکن  لحن  شدیدترین  با  را 
هولناک  تروریستی  عمل  این  کرده، 
نقض  و  دانسته  بشریت  علیه  جنایت  را 
دوستانه  بشر  المللی  بین  قوانین  صریح 

می داند.«
در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
در  همزمان  که  برمکی  حمیده  مورد 
نیز  کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکده 
تدریس می کرد، گفته است که او برای 
کشورش صلح آرزو می کرد و از آینده 

کودکان در کشور نگران بود.

بیش از100 طالب 
در شمال به دولت 

تسلیم شدند
8صبح، کابل: مقامات دولتي از یکجا 
در  طالب  صد  یک  از  بیش  شدن 
به  وبلخ  جوزجان  سرپل،  والیت هاي 

روند صلح خبر دادند. 
والي  رحمتي  انور  سید  گفته  به 
مخالف   70 به  نزدیک  سرپل  والیت 
مالکمال،  سرکردگی  به  دولت  مسلح 
از  شریفی  و  صالحي  مالحسن، 
مخالفت  از  طالبان  مشهور  فرماندهان 
با دولت دست کشیده و به روند صلح 

پیوستند.
والي سرپل مي گوید این افراد  در اثر 
این  پولیس  و  ملی  امنیت  اداره  تالش 
والیت با نیروهای امنیتی یکجا شده اند.
از  دولت  به  پیوسته  افراد  افزود  وي 
والیت  این  صیاد  ولسوالي  مربوطات 
جنگ  میل  از35  بیش  با  که  می باشند 
پیکا، راکت  افزار شامل کالشنکوف، 
امنتي   نیروهاي  تسلیم  تفنگنچه  و 

شده اند.
والیت  پولیس  فرمانده  حال  همین  در 
غیرت   عزیزاهلل  پاسوال  مل  جوزجان 
مي گوید که 30 تن از مخالفان دولت 
مربوط  روستاهاي  در  این  از  پیش  که 
دست  والیت  این  قوش تپه  ولسوالي 
ازادامه  مي زدند  دولت  ضد  اعمال  به 
روند  به  و  برداشته  دست  مخالفت ها 

صلح پیوستند.
 به باورآقاي غیرت باپیوستن این افراد 
به دولت در وضعیت امنیتي روستاهاي 
این  در  گردن  و  خانقا  شیربیک، 

ولسوالي بهبود رونما مي شود.
طالب  چهار  پیوستن  از  این  با  همزمان 
صلح  روند  به  بلخ  والیت  در  دیگر 

خبرداده شده است.
اهلل  عصمت  پاسوال  مل  گفته  به   
افراد  این  بلخ  پولیس  فرمانده  علیزي  
این  از  پیش  اشرف  سرکردگي  به 
والیت  این  چهاربولک  ولسوالي  در 
که  داشتند  قرار  دولت  با  مخالفت  در 
شامل  شان  داشته ي  باسالح هاي دست 
تفنگچه  میل  یک  و  کالشنکوف  سه 

کمري با دولت یکجا شدند.
شده  تسلیم  گروه  این  فرمانده  اشرف 
را  کار  زمینه  تا  مي خواهد  دولت  از 

برایشان فراهم سازد.

برخی چهره های طالبان به مذاکره تمایل دارند

جاپان پنج و نیم میلیون دالر به وزارت صحت کمک کرد

کشته شدن یک فرمانده سابق جهادی در بغالن
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انتخاب رییس مجلس
اولین آزمون پارلمان جدید

انتخاب  برای  ولسی جرگه  نمایندگان  انتخابات 
به  رای گیری  دوبار  از  پس  مجلس،  رییس 
که 4  اول رای گیری  در دور  نرسید.  نتیجه ای 
تن از نمایندگان خود را نامزد ریاست مجلس 
آقای  و  قانونی  یونس  آقای  بود ند،  کرده 
آوردن  دست  به  با  سیاف  رسول  عبدالرب 
آرای بیشتر  به رقابت پرداختند، ولی هیچ کدام 
از آنها 1+50 درصد آرا که 123 رای می شود 
رای گیری  اول  دور  در  نیاوردند.  دست  به  را 
آقای قانونی از 245 نماینده ی مجلس 84 رای 
و آقای سیاف 77 رای به دست آورد، ولی در 
بر  رای   119 گرفتن  با  آقای سیاف  دوم  دور 
پیشی  بود،  آورده  رای   116 که  قانونی  آقای 
نشدند  موفق  آنان  از  یک  هیچ  ولی  گرفت. 
فاصله  سازند.  خود  آن  از  را  ریاست  کرسی 
میان دو رای گیری چندان زیاد نبود و از ظاهر 
نامزدهایی که در  امر آشکار می شد که آرای 
خورده  شکست  و  بودند  آورده  کم  اول  دور 
است.  شده  کارگر  جدید  دور  این  در  بودند، 
به  به نظر می رسد که آرای ریخته شده  بعید 
ارزش های  از  ناشی  دوم،  دور  در  صندوق ها 
غیرجناحی بوده باشد. زیرا در فاصله میان دو 
رای گیری حادثه و واقعه ی تازه ای رخ نداد که 
کند.  اثبات  دیگری  بر  را  یکی  برتری  و  مزیت 
به  از  وکال  از  برخی  رای گیری  از  قبل  گرچه 
می کردند  تشویش  اظهار  رای سفید  کار گیری 
حکومت  بودند  مدعی  تحلیل گران  از  برخی  و 
می خواهد انتخاب رییس مجلس را تا زمانی که 
رابطه  در  را  فیصله اش  اختصاصی  محکمه ی 
اندازد،  تعویق  به  کند  اعالم  انتخابات  نتایج  با 
نبود.  چشم گیر  چندان  سفید  آرای  تعداد  اما 
رییس  انتخاب  با  ولسی جرگه  صورت  هر  به 
چه  کل  در  که  داد  خواهد  نشان  مجلس  برای 
را  مسایلی  چه  و  می گیرد  پیش  در  را  راهی 
سخنرانی  در  قانونی  آقای  می دهد.  ارجحیت 
پنج دقیقه ای اش، از داشتن برنامه ی مشخصی 
که  افزود  و  گفت  سخن  آینده  سال  پنج  برای 
تالش ما این خواهد بود که از طریق نمایندگی 
و نیز نظارت بهتر، در زندگی مردم خود تغییر 
بر  تاکید  ضمن  سیاف  آقای  اما  کنیم.  ایجاد 
که:  کرد  عالوه  آینده  سال  پنج  بودن  حساس 
پارلمان افغانستان باید در مورد سرنوشت این 
از  خارجیان  که  )زمانی   2014 از  پس  کشور 
افغانستان خارج می شوند( تصمیم بگیرد. سال 
برای  ما  است،  رسیدنی  فردا  و  امروز   2014
امنیت این کشور و دفاع از آن، چه پروگرامی 

داریم؟ 
در همین حال مشرانوجرگه نیز تشکیل جلسه 
داد و طی آن فضل هادی مسلم یار را به عنوان 
نایب  به عنوان  ایزدیار را  رییس و  محمدعلم 
از  شماری  نمود.  انتخاب  مشرانوجرگه  اول 
برخالف  کار  این  که  کردند  ادعا  سناتوران 
خواست آقای کرزی است که از آنان خواسته 
بود رای گیری خود را تا معرفی 34 تن عضو 
این  به  ظاهرا  ولی  اندازند.  تاخیر  به  انتصابی 
مشرانوجرگه،  و  نشد  توجه  ایشان  خواست 
پرداخت  اداری اش  هیات  انتخاب  به  حالی  در 
جانب  از  که  آن  اعضای  ثلث  یک  هنوز  که 
معرفی  می گردد،  منتصب  رییس جمهور 

نشده اند و حضور ندارند.     

زنگ اول
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ارزیابی هایی  براساس  می گویند  معادن  وزارت  مقام های 
که از سوی اداره سروی جیولوجی امریکا در مورد ارزش 
سی درصد از ذخایر زیرزمینی کشور صورت گرفته است، 
اخیرا  که  سرپل  والیت  بلخاب  ولسوالی  در  مس  معدن 
معدن  بزرگترین  شد،  کشف  داخلی  متخصصین  توسط 
نزدیکی  در  مقام ها،  این  گفته ی  به  است.  جهان  در  مس 
این معدن، یک دریا و معادن بزرگ ذغال سنگ نیز واقع 
فوق العاده  را  بلخاب  ولسوالی  معدن مس  اهمیت  شده که 

باال برده است.
تحقیقات خود  آن  از  پس  امریکا  جیولوجی  اداره سروی 
را در مورد تخمین ارزش ذخایر زیرزمینی افغانستان آغاز 
کرد که ارزش این ذخایر از سوی وزارت معادن نزدیک 
به سه تریلیون )سه هزار میلیارد( دالر تخمین زده شد. این 
اداره باالی 28 معدن در سی درصد خاک افغانستان تحقیق 
کرده و ارزش برخی از این ذخایر را نیز تخمین زده است. 
همچنین این اداره معلوماتی که در مورد ذخایر زیر زمینی 
دیجیتالی  را  بود  شده  جمع   آوری  روسی  متصصین  توسط 

ساخته است.
وحید اهلل شهرانی، وزیر معادن کشور روز گذشته در یک 
نشست خبری مشترک با پاول برینکلی معاون وزارت دفاع 
در  موجود  مس  ارزش  مورد  در  گرچند  کابل  در  امریکا 
معدن بلخاب چیزی نگفت، اما تاکید کرد که از عالیم و 
ظواهر این معدن معلوم می شود که بزرگترین معدن مس در 
جهان است. آقای شهرانی گفت:  »از دیگر معادن مس، یک 
معدن بزرگ مس در ولسوالی بلخاب والیت سرپل است 
که توسط متخصصین افغانی چندی قبل کشف شده بود و 
معلوم  آن  ظواهر  از  دارد.  جریان  آن جا  در  مطالعات  فعال 
می شود که یک معدن بزرگ است و یکی از خوبی های 
دارد  وجود  دریا  آن  نزدیکی  در  که  است  این  معدن  این 
معادن  همچنین  و  دارد  سال  فصل های  در  جاری  که آب 
بزرگ ذغال سنگ قرار دارند که این ها ارزش معدن مس 
ذغال  و  آب  به  مس  معدن  انکشاف  چون  می برد.  باال  را 
سنگ ضرورت دارد.« وزیر معادن عالوه کرد: »در مورد 
این را  اما  نمی توانم  گفته  چیزی  فعال  آن  تخمینی  ارزش 
گفته می توانم که از عالیم آن معلوم می شود که یکی از 

بزرگترین معادن مس در روی زمین است.«
همچنین وزیر معادن از تثبیت ارزش  چند معدن دیگر مس 
در والیات هرات، لوگر و غزنی نیز خبر داد و افزود که در 
معدن  یک  لوگر،  عینک  مس  بزرگ  معدن  شمال  سمت 
دیگر مس نیز کشف شده که حجم این معدن برابر با معدن 
مس عنیک است. به گفته ی وزارت معادن، کارشناسان به 
این نظر هستند که معدن مس کشف شده در سمت شمالی 
بزرگ  منابع  از  یکی  و  است  رسوبی  عینک،  مس  معدن 
مس و کوبالت در دنیا به شمار می رود. معدن مس عینک 
لوگر نزدیک به دو سال پیش طی یک داوطلبی بین المللی 
برای استخراج به یک کمپنی چینایی داده شد که کارهای 

مقدماتی آن آغاز شده است.
به گفته ی وزیر معادن، یک معدن مس در ولسوالی ادرسکن 
از سوی متخصصین روسی کشف شده  والیت هرات که 

کثرت  به  جهان  در  دارد،  وجود  خانشین  ولسوالی  در  که 
طویل  فرصت های  می تواند  معدن  این  و  نمی شود  یافت 
المدت را در عرصه های اقتصادی و کاریابی مساعد سازد.

تیم  یک  که  امریکا  دفاع  وزیر  معاون  برینکلی،  پاول 
تحقیقاتی و اقتصادی را نیز مدیریت می کند، می گوید که 
آغاز استخراج معادن، افغانستان را دچار تحول چشمگیری 
خواهد کرد و ذخایر زیرزمینی می توانند نیاز این کشور به 

بود، نیز به ارزش 29 میلیارد 
دالر تخمین زده شده است. 

معادن طال و مس در منطقه 
زرکشان والیت غزنی، لیتیم 
و  غزنی  هرات،  والیات  در 
نایاب  منرال های  نیمروز، 
ولسوالی  در  نیوبیم  و  زمینی 
نیز  هلمند  والیت  خانشین 
که  هستند  معادنی  جمله  از 
سوی  از  آن  ارزش ه����ای 
اداره  و  داخلی  متخصصین 
امریکا  جیولوجی  س��روی 
به  است.  شده  زده  تخمین 
شهرانی،  وحیداهلل  گفته ی 

منطقه  در  مس  و  طال  معادن 
دالر  میلیارد  سی  حدود  آن  ارزش  غزنی،  والیت  زرکشان 
زودی  به  نیز  آن  استخراج  کار  که  است  شده  زده  تخمین 
»بنابر  این مورد می گوید:  معادن در  آغاز خواهد شد. وزیر 
به سی  معادن  این  تخمینی  ارزش  دارد  وجود  که  معلوماتی 
اندازه  ای جالب و خوب  به  این معادن  میلیارد دالر می رسد. 
است که به مدت یک سال به بهره برداری سپرده می شود و 

سال دوم عمال استخراج شروع می شود.«
همچنین سه معدن لیتیم که در والیات هرات، غزنی و نیمروز 
به  میلیارد دالر می رسد.  به شصت  نیز  تثبیت شده ارزش آن 
است  زیاد  جهان  سطح  در  تقاضاها  شهرانی  آقای  گفته ی 
عمیق  تاثیرات  کشور  اقتصاد  باالی  می تواند  معادن  این  و 
بگذارد. معادن و منرال های نایاب زمینی و نیوبیم در ولسوالی 
نیز از جمله معادنی هستند که ارزش  خانشین والیت هلمند 
آن نزدیک به 89 میلیارد دالر از سوی متخصصین داخلی و 
به گفته ی وزارت معادن،  بین المللی تخمین زده شده است. 
قابل  باتری های  برای  که  است  نادره  مواد  جمله  از  نیوبیم 
چارج استفاده می شود و تقاضاها در سطح جهان نیز برای آن 
بلند است. این وزارت تاکید می کند که خاک ثقیل کمیابی 

را رفع کنند. جمعا 28 ذخیره گاه  کمک های جامعه جهانی 
که  شده  تثبیت  افغانستان  خاک  درصد  سی  در  زمینی  زیر 
ارزش آن به سه تریلیون دالر تخمین شده است. تاکنون هفتاد 
درصد خاک افغانستان مورد تحقیق و ارزیابی قرار نگرفته تا 

معلوم شود که چند معدن دیگر در کشور وجود دارد.


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 گزارش ها 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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زمانی که آنها پیروز شدند ما دست از کمک 
کشور  که  گفتیم  و  برداشتیم  مجاهدین  به 
آزاد شده و ما دیگر کاری به سیاست نداریم. 
جنگ های  اما  شدیم،  کشاورزی  مصروف 
میان گروهی آغاز شد و مردم را بسیار پریشان 
نمود. همه می دانستند که انجام این جنگ جز 
تباهی و سیاه روزی چیزی دیگر نیست. برادر 
این که  تا  با پدر می جنگیدند.  برادر و پسر  با 
پیدا  کجا  از  که  نمی دانم  جنایتکار  طالبان 
شدند. ایشان در مقابل احزاب جهادی دیگر 
قد علم نمودند و جنگیدند. در نخست مردم 
خوب تر  گروه  این  شاید  که  می کردند  فکر 
از مجاهدین باشد زیرا در مناطقی که تحت 
به  بود و کسی  تامین  امنیت  بود  کنترول شان 
مال کسی دست درازی نمی کرد. مردم بسیار 
خوش بودند، زیرا ملت جز این دیگر چیزی 
نمی خواستند. اما بعد از مدتی معلوم شد که 
ایشان هم ویران گران هستند و تباهی مردم را 
می خواهند. جنگ بین نیروهای مجاهدین که 
گردهم آمده بودند و نیروهای طالبان جریان 

گزارش امروز »از ورای دود و آتش« ما پرده 
طالبان  سیاه  رژیم  هولناک  جنایت های  از 
آن  قربانیان  بازماندگان  از  یکی  برمی دارد. 
حادثه آن روز های سیاه را چنین بیان می دارد: 
و  دوره  هر  که  بودیم  مردمی  جمله  از  »ما 
نداشتیم.  کاری  ایشان  به  ما  آمد،  که  رژیمی 
فقیر  افراد  باالی  که  است  زمان  جبر  این  اما 
مردم  ما  قبل  ما تحمیل می شود. در زمان های 
و  بودیم  شده  تبعید  ظالم  حاکمان  جور  از 
راحتی  و  بکشیم  وقت زحمت  همیشه  ناگزیر 
با  ما  و  می گذشت  دراز  سالیان  باشیم.  نداشته 
بودیم.  نموده  عادت  آن  مشقت  و  مناطق  آن 
از اوضاع و احوالی که در پایتخت می گذشت 
اکماالت  تمام  زیرا  نبودیم  بی خبر  هم چندان 
با  را  کشور  اشغال  زمان  بود.  پایتخت  از  ما 
باالخره  و  نمودیم  سپری  زیاد  مشقت های 
نیروهای مجاهدین به پیروزی رسیدند و ما هم 
نفس راحت کشیدیم. زیرا در زمان حکومت 
جانی  و  مالی  کمک های  ایشان  به  باید  آنها 
اما  بود.  اشغال  در  کشور  چون  می نمودیم، 

داشت. بعد از تصرف کابل طالبان وحشیانه تر 
به آتش  نمودند، مناطق شمالی کابل را  عمل 
تعداد  ساختند،  آواره  را  مردمش  و  کشیدند 
زیادی از مردم را قتل عام نمودند و بر مناطق 
حمالت  نیز  بود  مشهور  یکاولنگ  به  که  ما 
شدیدی را انجام دادند و تعداد زیادی از مردم 
را به قتل رساندند. تنها از اقارب و خویشاوندان 
است  یکاولنگ  شهدای  شامل  تن   15 خودم 
که توسط طالبان به بسیار بی رحمی به شهادت 
رسیدند. اما امروز متاسفانه می بینم دولت ما از 
آنها به نام برادران ناراضی و اوالد این وطن یاد 
نام  را  می نماید و می خواهد که جنایت کاران 
نیک بدهد و ایشان را تبریه نماید. ما خواهان 
به محاکمه کشانیدن عامالن قتل عام یکاولنگ 
شهدای  خون  باالی  که  نمی توانیم  ما  هستیم. 
خویش پا بگذاریم و از خون آنها بگذریم و با 
قاتالن ایشان صلح نماییم. این دور از انصاف 

و عدالت است.«



15 تن  از 
اقاربم را 

کشتند

امریکا  جیولوجی  س��روی  اداره 
را  خ��ود  تحقیقات  آن  از  پ��س 
ذخایر  ارزش  تخمین  م��ورد  در 
زیرزمینی افغانستان آغاز کرد که 
ارزش این ذخایر از سوی وزارت 
تریلیون  سه  به  نزدیک  معادن 
تخمین  دالر  میلیارد(  هزار  )سه 
زده شد. این اداره باالی 28 معدن 
افغانستان  خاک  درص��د  سی  در 
تحقیق کرده و ارزش برخی از این 
است.  زده  تخمین  نیز  را  ذخایر 
که  معلوماتی  اداره  این  همچنین 
توسط  زمینی  زیر  ذخایر  مورد  در 
شده  جمع   آوری  روسی  متصصین 
است. ساخته  دیجیتالی  را  ب��ود 

وجود بزرگترین 
معدن مس جهان در سرپل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ظفرشاه رویی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد  در  را  تحقیقات خود  آن  از  امریکا پس  جیولوجی  اداره سروی 
این  ارزش  که  کرد  آغاز  افغانستان  زیرزمینی  ذخایر  ارزش  تخمین 
ذخایر از سوی وزارت معادن نزدیک به سه تریلیون )سه هزار میلیارد( 
دالر تخمین زده شد. این اداره باالی 28 معدن در سی درصد خاک 
تخمین  نیز  را  ذخایر  این  از  برخی  ارزش  و  کرده  تحقیق  افغانستان 
زده است. همچنین این اداره معلوماتی که در مورد ذخایر زیر زمینی 
توسط متصصین روسی جمع   آوری شده بود را دیجیتالی ساخته است.

ACKU
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با  نمایندگان  مجلس  رسمی  جلسه  نخستین 
وجود دوبار رای گیری برای انتخاب رییس آن 
مجلس، بدون نتیجه پایان یافت. هرچند تا چند 
روز قبل همه تصور می کردند که آقای قانونی 
نمایندگان  برنده اصلی کرسی ریاست مجلس 
خواهد بود، اما دو دور رای گیری نشان داد که 
این رقابت برخالف تصورات، چندان هم سهل 

و ساده نیست. 
در حالی که اپوزیسیون تالش کرد تا با انسجام 
کرسی  برای  واحد  نامزد  یک  ارایه  و  بیشتر 
خود  آرای  پراکندگی  از  پارلمان  ریاست 
جلوگیری کند، اما جانب حکومت که نماینده 
ماهرانه ای  بازی  بود،  سیاف  آقای  رسمی شان 
آقایان  یعنی  نامزد  سه  ارایه  گرفت.  پیش  را 
میرویس یاسینی، حاجی ظاهر قدیر و عبدالرب 
ایجاد  را  استنباطی  اول چنین  در  سیاف  رسول 
کرد که گویا آرای حامیان حکومت سه پارچه 
می شود و در نهایت باعث ناکامی نامزدان مورد 
حمایت آن خواهد گردید، اما تقسیم بندی آرا 
در دور اول نشان داد که بازی ماهرانه حکومت 
خیلی دقیق و حساب شده  طراحی شده است. 
این  از  دیگری  بخش  نیز  سفید  رای  کاربرد 
می کرد  تصور  حکومت  هرچند  بود.  سناریو 
که با این نیرنگ می تواند شمار بیشتری را برای 
کاربرد رای سفید ترغیب کند، اما مجموع این 
از  دوم  دور  در  و  رای  دو  از  اول  دور  در  آرا 

هشت رای تجاوز نکرد.  
با  تماس  در  قانونی  آقای  حامیان  از  شماری 
از  شماری  به  را  سفید  رای  از  استفاده  8صبح 

 در حالی که اپوزیسیون تالش 
کرد تا با انسجام بیشتر و ارایه 

یک نامزد واحد برای کرسی 
ریاست پارلمان از پراکندگی 

آرای خود جلوگیری کند، اما جانب 
حکومت که نماینده رسمی شان 

آقای سیاف بود، بازی ماهرانه ای 
را پیش گرفت. ارایه سه نامزد 
یعنی آقایان میرویس یاسینی، 
حاجی ظاهر قدیر و عبدالرب 
رسول سیاف در اول چنین 

استنباطی را ایجاد کرد که گویا 
آرای حامیان حکومت سه پارچه 

می شود و در نهایت باعث ناکامی 
نامزدان مورد حمایت آن خواهد 
گردید، اما تقسیم بندی آرا در 

دور اول نشان داد که بازی 
ماهرانه حکومت خیلی دقیق و 
حساب شده  طراحی شده است.

آنها  قول  به  که  می کنند  منسوب  نمایندگانی 
»ادعاهای ملی« دارند. با این حال هنوز نام های 

این افراد مشخص نیست. 
وظایف  اصول  هشتم  ماده  سوم  بند  براساس 
از  یک  هیچ  »هرگاه  ولسی جرگه  داخلی 
کاندیدان در نتیجه رای دهی دور اول اکثریت 
دوم  دور  نتواند،  آورده  دست  به  را   حاضر 
رای گیری صرف بین دو کاندیدی که بیشترین 
آرا  را به دست آورده اند دایر و شخصی برنده 
را  حاضر  اکثریت  آرای  که  می گردد  اعالم 

کسب نماید.«  
قانونی  آقای  که  بود  الزم  ماده  این  براساس 
به  دوم  دور  در  را  رای   123 سیاف  آقای  یا  و 
نمایندگان  مجموع  زیرا  می آوردند،  دست 
حاضر به 244 تن می رسید که اکثریت آن 123 
بود. درحالی که در دور دوم آقای قانونی 116 
آوردند.  دست  به  را   119 سیاف  آقای  و  رای 
داخلی  وظایف  اصول  که  است  درحالی  این 
ولسی جرگه در مورد برگزاری دور سوم کامال 
گنگ و ناروشن است، در حالی که پاراگراف 
دور  برگزاری  به  رابطه  در  آن  نهم  ماده  دوم 
منشی ها  و  معاونین  کرسی های  برای  سوم 
دور  در  »در صورتی که  دارد:  چنین صراحت 
نشوند،  برنده  از دو کاندیدا  نیز هیچ یک  دوم 
رای گیری بین دو کاندیدای مذکور برای دور 
شناخته  برنده  کاندیدی  گرفته،  صورت  سوم 
می شود که اکثریت حاضر را به دست بیاورد.« 
در  باشد،  نظر  مورد  اینجا  در  قانون  روح  اگر 
این صورت ما امروز شاهد برگزاری دور سوم 
خواهیم  سیاف  و  قانونی  آقایان  میان  انتخابات 
برای  نمایندگان  نظر  توافق  حال  این  با  بود. 
تعدیل اصول وظایف داخلی به منظور برگزاری 
دور سوم میان این دو نفر تا حدی حتمی به نظر 
می رسد. اما یک نظر دیگر نیز وجود دارد و آن 
این که ممکن است هم آقای قانونی و هم آقای 
ریاست مجلس  برای کرسی  نامزدی  از  سیاف 
چهره های  فردا  و  شوند  محروم  نمایندگان 
پارلمان  ریاست  برای کرسی  را  جدیدی خود 
نامزد کنند. اگر چنین شود، در این صورت ما 
جدیدی  نامزدهای  شدن  مطرح  شاهد  ممکن 

برای کرسی ریاست مجلس باشیم. 
دارد  وجود  میان  این  در  نیز  دیگر  امکان  یک 
اصول وظایف  تعدیل  این که صالحیت  و آن 
داخلی به هیات اداری موقت داده شود. بند دوم 
ولسی جرگه  داخلی  وظایف  اصول  ششم  ماده 
اداره  صرف  موقت  رییس  »وظیفه  می گوید: 
جرگه  دایمی  رییس  انتخابات  از  نظارت  و 

می باشد.« 
در  داخلی،  وظایف  اصول  از  بند  این  براساس 
تعدیل  مساله  موقت،  اداری  رییس  موجودیت 
که  هرچند  باشد،  مطرح  نمی تواند  اصول  این 
گفته می شود در صورت توافق نظر کاندیدان، 

امکان برگزاری دور سوم مطرح است. 

 شاکر مهریار

 آهنگر 

ریاست پارلمان
مسوولیت نمایندگان

ابهام در اصول وظایف داخلی 

تمام قوانین ما دچار 
مشکل اند 

به  کشور  پارلمان  ریاست  انتخابات 
مورد  در  بحث  شد.  کشیده  سوم  دور 
کارت های سفید، و به دور سوم کشیدن 
روز  اول  از  پارلمان  ریاست  انتخابات 
کاندید  چهار  اول،  در  داشت.  جریان 
رقابت  به  پارلمان  ریاست  پست  برای 
پرداختند که محمد یونس قانونی رییس 
سابق پارلمان با کسب 84 رای از رقیبان 
آرای  نتوانست  اما  گرفت،  پیشی  خود 
الزم را برای موفقیت به دست بیاورد. در 
دور دوم انتخابات، باز هم محمد یونس 
عبدالرب  و  رای   116 کسب  با  قانونی 
رسول سیاف با کسب 119 رای نتوانستند 
خود  آن  از  را  پارلمان  ریاست  کرسی 

کنند. 
بدون شک احراز پست ریاست پارلمان 
بسیار مهم است. به خصوص برای پست 
یک  از  که  افغانستان،  پارلمان  ریاست 
الزم  تجارب  پارلمان  نمایندگان  طرف 
دیگر گسست های  از سوی  و  ندارند  را 
پارلمان  رییس  دارد،  وجود  مختلفی 
درایت های  با  شخصی  باید  شک  بدون 
مدیریتی و سیاسی الزم باشد. در میان دو 
فردی  قانونی  آقای  ریاست،  نامزد پست 
آزموده شده است که پارلمان قبلی را با 
آن  فراروی  که  زیادی  مشکالت  وجود 
وجود داشت، به صورت رضایت بخشی 
شخص  نیز  سیاف  آقای  کرد.  مدیریت 
مدیریت  تجربه  اما عمال  است،  بانفوذی 
در  را  پارلمان  مثل  بزرگ  نهادهای 

کارنامه خود ندارد. 
به لحاظ گرایش های سیاسی، هم قانونی 

و هم سیاف هردو متعلق  به گروه های 
خود  سیاف  آقای  و  هستند  جهادی 

اول  نسل  مطرح  رهبران  از  یکی 
تمام  در  که  می باشد  جهادی 

تحوالت سیاسی دهه های اخیر 
جهاد  از  میالدی،  بیستم  قرن 

سابق  شوروی  برابر  در 
داخلی  جنگ های  تا 

کوچه ی  به  کوچه  و 
مستقیم  نقش  کابل، 

سیاف  است.  داشته 
رهبر حزب اتحاد 

است  اسالمی 
که نقش مستقیم 

در  بشر  حقوق  نقض  در 
جنگ های کابل دارد و همین طور 

نهادهای  سوی  از  نیز  سیاف  آقای  خود 
بشر  حقوق  نقض  به  متهم  بشری  حقوق 
افراد  از جمله  نیز  قانونی  آقای  می باشد. 
مطرح جهادی در نسل دوم و نزدیک به 
متعلق  مطرح  فرمانده  مسعود،  احمد شاه 
به جمعیت اسالمی به رهبری برهان الدین 
نیز  اسالمی  جمعیت  می باشد.  ربانی، 
و  داخلی  از طرف های جنگ های  یکی 
می باشد.  کابل  جنگ های  خصوص  به 
ایدیولوژیک،  گرایش های  لحاظ  به  اما 
میانه رو   و  معتدل  فردی  قانونی  یونس 
نیز  لحاظ آرایش ظاهری  به  و   می باشد 
معتدل و میانه رو است. در حالی که آقای 
و  سیاسی  گذشته  لحاظ  به  هم  سیاف 
ایدیولوژیک شهرت بنیادگرایانه و سنتی 
دارد و هم آرایش و شمایل ظاهری آن 
می کند.  گرایش ها  نوع  این  از  حکایت 
سوالی که در این میان ممکن مطرح شود 
این است که  آیا کشورهای دموکراتیک 

و معتقد به ارزش های جهان شمول بشری 
اتحادیه  خصوص  به  بشر،  حقوق  مثل 
اروپا، در برابر افرادی که متهم به نقض 
حقوق بشر و موارد مشابه هستند، مشکل 
ویزا و فشار سیاسی خلق نخواهند کرد؟ 
هویت  و  کارنامه  که  است  دلیل  این  به 
فکری-سیاسی رییس پارلمان در شرایط 
کنونی که افغانستان به سوی دموکراسی، 
و  پلورالیزم  بشر،  حقوق  کردن  نهادینه 
برابری در حرکت است، حیاتی می باشد. 
سیاسی،  کارنامه های  به  توجه  با  پس، 
تفکر  طرز  نسلی،  و  سنی  تفاوت های 
میان  می توان  سیاسی،  موقعیت های  و 
چشم گیری  تفاوت های  سیاف  و  قانونی 
برابر شرایط  در  قانونی  یونس  قایل شد. 
عمومی  تحوالت  و  افغانستان  در  جدید 
و  بازتر  داخلی  واقعیت های  و  جهانی 
به روزتر نسبت به سیاف به نظر می رسد.  
مجموع این تفاوت ها برای آینده ریاست 
پارلمان مهم بوده نقش تعیین کننده ای در 
مسیر آینده پارلمان افغانستان و مقبولیت 
هویت  اگر  واقعا  داشت.  خواهد  آن 
پارلمان آینده با مشخصه  های رییس آن 
گره بخورد و رییس آن مقبولیت الزم را 
نداشته باشد، به این معنا است که پارلمان 

به یک مضحکه بدل خواهد شد. 
آقای  موفقیت  در  که  دیگر  نکته ای 
قانونی و سیاف برای احراز پست ریاست 
زد-و- و  معامالت  است،  مهم  پارلمان 
بندهای سازنده با سایر گروه ها و افراد در 
منابع  معلومات  می باشد.  پارلمان  داخل 
موثق حکایت از آن دارد که حاجی 
محمد محقق یکی از رهبران 
در  جهادی  بانفوذ 
بات  نتخا ا

ست  یا ر
روز  پارلمان، 

سیاف  آقای  از  گذشته 
حمایت کرده است. البته در انتخابات 

آقای محقق  نیز  پارلمان گذشته  ریاست 
موفق  سیاف  ولی  کرد؛  معامله  سیاف  با 
منتها،  نشد.  پارلمان  ریاست  احراز  به 
در  سیاف  با  محقق  آقای  معامله ی 
پارلمان گذشته، سبب  ریاست  انتخابات 
شد تا موجی از مخالفت ها و اعتراضات 
در میان هوادرانش علیه این معامله شکل 
به  متمایل  کاندید  سیاف  آقای  بگیرد. 
بسیاری ها  دلیل  این  به  است.  حکومت 
تا از یک طرف، در خوان  در تالش اند 
طرف  از  و  باشند  شریک  حکومت 
از  روابط  سیاف،  از  حمایت  با  دیگر، 
دوباره  را  حکومت  با  رفته ی شان  دست 
که  باشیم  منتظر  باید  منتها  کنند.  ترمیم 

با  محقق  محمد  آقای  آمدن  کنار  ببینیم 
چقدر  بار  این  سیاف  رسول  عبدالرب 
آقای  سر  برفراز  را  بخت  مرغ  می تواند 

سیاف به پرواز دربیاورد. 
جلب  که  است  این  اساسی  نکته 
پارلمانی  درون  گروه های  حمایت های 
کار  یک  ریاست،  پست  احراز  برای 
صورت  به  اما  است؛  مشروع  و  سیاسی 
گروه هایی  چه  که  نیست  روشن  دقیق 
گرفته اند.  قرار  نامزد  دو  این  کنار  در 
فردمحوری  خاطر  به  دیگر،  سوی  از 
گروه های سیاسی و نبود احزاب سیاسی 
معامالت  گونه  این  پارلمان،  در  معتبر 
گرفته اند.  خود  به  را  فردی  شکل  بیشتر 
باشند، در حقیقت  وقتی تعامالت فردی 
نمی توانند یک کار سیاسی موثر و باثمر 
سیاست  گرفتن  رونق  برای  آینده  در  را 
که  این  خاطر  به  باشند؛  داشته  دنبال  به 
مبنای  بر  بیشتر  دست،  این  از  تعامالتی 
و  مادی  زیان های   و  سود  رفاقت ها، 
داد-و-ستدهای سیاسی مرتبط به روابط 
شخصی، صورت می گیرند؛ نه بر مبنای 
گرایش های سیاسی و سیستم چندحزبی. 
داخلی  طرزالعمل  در  چون  طرفی،  از 
ریاست  انتخابات  سوم  دور  پارلمان، 
پارلمان پیش بینی نشده است، ممکن یکی 
از مشکالت دیگر فراروی آقای سیاف و 
نمایندگان  سایر  مشکل تراشی  قانونی، 
باشد. اما نفی دور سوم انتخابات ریاست 
آن،  برابر  در  مشکل تراشی  یا  و  پارلمان 
بر  اگر  چون  نمی رسد؛  نظر  به  موجه 
صورت  کار  طرزالعمل  این  روح  مبنای 
گیرد، باید دور سوم ریاست انتخابات نیز 
اداری  معاونت  برای  برگزار شود. چون 
پیش بینی  انتخابات  سوم  دور  پارلمان 

شده است. 
مسوولیت  پارلمان  نمایندگان  اما 
اصلی و اساسی را برعهده 
دارند تا بر مبنای 

نیت  عقال
و  ملت  مصالح  و 

افغانستان و مصالح پارلمان، کسی  مردم 
عهده  از  هم  فردا  که  کنند  انتخاب  را 
و  شود  بیرون  موفقانه  پارلمان  مدیریت 
فکری  و  مردمی  سیاسی،  مقبولیت  هم 
مقبولیت  عدم  آن،  غیر  در  باشد.  داشته 
هویت  بر  آینده  در  پارلمان،  رییس 
سایه  شدت  به  آن  اعضای  و  پارلمان 
باشیم  منتظر  باید  ولی  انداخت.  خواهد 
آزمون  این  از  پارلمان  نمایندگان  که 

چگونه بیرون خواهند شد؟
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از  بسیاری  پاکستان،  به  افغانستان  خارجه  وزیر  سفر  با 
را  آن  دولت  طرفدار  رسانه های  خصوص  به  و  رسانه ها 
اقدامی در راستای فعال شدن دیپلوماسی منطقه ای دولت 
افغانستان بر شمرده و این ذهنیت را ایجاد کردند که این 
حسن  بر  مبتنی  روابط  تحکیم  برای  سرآغازی  می تواند 
نیت می باشد. در حدودا یک سال اخیر این باور در نزد 
دولت افغانستان بوجود آمده است که پاکستان بر مبنای 
همکاری با افغانستان سیاست خود را عیار کرده است و 
از همین رو می تواند نقش مناسبی را در راستای تحکیم 

صلح در افغانستان داشته باشد.
یک  که  بود  پاکستان  به  نسبت  نگرش  همین  مبنای  بر 
سفر  پاکستان  به  نیز  صلح  عالی  شورای  سوی  از  هیات 
کرد تا بتواند در دیدار با مقامات آن کشور، سیاستمداران 
به  مربوط  پروسه های  و  صلح  به  کمک  بر  را  پاکستانی 
دستاوردی  این که چه  نمایند.  تشویق  افغانستان  در  صلح 
یعنی  نیامد.  به چشم  این سفر وجود داشت چندان  برای 
استاد  که  نگردید  معلوم  مردم  از  بسیاری  برای  حداقل 
از  را  دستاوردی  چه  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی 
توانست  میزان  چه  تا  و  آورد  همراه  به  پاکستان  به  سفر 
نظر موافق مقامات پاکستانی را در راستای کمک به صلح 

جلب کند.
بر  می تواند  تاثیرگذاری  بسیار  نقش  پاکستان  این که  در 
ندارد.  وجود  شکی  باشد  داشته  افغانستان  سیاسی  روند 
پاکستان  سنتی  تاثیرگذاری  و  نفوذ  سایه  از یک سو  زیرا 
شده،  تحکیم  افغانستان  جهاد  دوره  از  که  افغانستان  بر 
نیز  طالبان  دیگر،  سوی  از  و  است  مانده  باقی  همچنان 
تحت تاثیر سازمان استخباراتی پاکستان قرار دارد و اگر 
پاکستان اراده نماید، می تواند این گروه را به خاتمه دادن 

به جنگ وادار و یا مجبور کند.
صورت  در  پاکستان  که  است  روشن  بسیار   رو  این  از 
برای  که  هایی  تالش  و  افغانستان  با  همکاری  به  اراده 

در  کندز  در  طالبان  توسط  انسان  دو  وحشیانه  سنگسار 
که  می دهد  نشان  محل  مردم  از  زیادی  تعداد  حضور 
افغانستان  از حکومت  بدون ترس  است  قادر  این گروه 
وقتی  کنند.  تطبیق  را  خود  نوع  از  وحشیانه  عدالت 
حکومت نمی تواند امنیت شمال افغانستان را حفظ نماید، 
پولیس  و  اردو  با  که  باشیم  داشته  می توانیم  توقعی  چه 
خود قانون و امنیت را در بخش های ناآرام تر تطبیق کند؟

این که طالبان در شمال افغانستان تا این حد آزادانه دست 
به فعالیت می زنند تنها بی کفایتی واضح حکومت ما را 
نشان می دهد. این روز ها رییس جمهور ما عادت کرده 
است که مشکالت حکومتداری خود را دستکم بگیرد و 

به هر مناسبتی از غربی ها انتقاد نماید. 
این روز ها، در خاورمیانه مردم به خاطر فساد، بی کفایتی 
و فقر دست به تظاهرات زده اند و حکومت ها را پشت هم 
سقوط می دهند. خاورمیانه از دست حاکمان فاسد خود 
سال ها به تنگ آمده بود و انقالب تونس جرقه به خرمن 
خشم مردم به ستوه آمده زد. با این که حکومت تونس 
وعده اصالحات داد، مردم با ناباوری تمام به دروغ های 
حاکمان خود، خواهان سرنگونی دولت زین العابدین بن 

علی شدند و در نهایت او را مجبور به فرار کردند. 
نموده  پیدا  را  تونس  هوای  و  حال  نیز  مصر  روز ها  این 
این  خودخوانده  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی  است. 
وعده  و  می نماید  دعوت  آرامش  به  را  مردم  کشور، 

صورت  کشور  این  در  امنیت  تامین 
می گیرد، می تواند نقش مثبت از خود 
برجای بگذارد. اما مهم این است که 
سیاسی  موضع  به  توجه  با  پاکستان 
از  افغانستان در طول بیش  با  متفاوت 
نمی تواند  نیم قرن حیات سیاسی اش، 
زمان  عین  در  و  پایدار  دوست  یک 

قابل اعتماد برای افغانستان باشد.
تا  افغانستان  خارجه  وزیر  این که 
تالش های  با  می تواند  اندازه  چی 
در  را  پاکستان  موضع  دیپلوماتیک 
نظر  به  کند،  پایدار  افغانستان  قبال 
پیش بینی  قابل  آسانی  به  می رسد، 
کارشناسان  اغلب  زیرا  بود.  نخواهد 
سیاسی بر این باورند که با نقشی که 
در  افغانستان  مورد  در  پاکستان  برای 
از  پس  افغانستان  جنگ های  دوره 
ایجاد  هجری خورشیدی   1357 سال 
گردیده، برای سیاستمداران پاکستانی 
نگاه  با  که  شده  ایجاد  انگیزه  این 

حاکمانه به افغانستان برخورد کنند.
است  سخت  بسیار  رو  همین  از 
سرمایه  پاکستان  کنیم  تصور  که 
از  بیش  طول  در  که  را  گذاری هایی 
16 سال بر روی طالبان صورت داده 
است را نادیده حساب کرده و از راه 
دولت  با  شفاف  و  یکسویه  دوستی 
آقای کرزی وارد شود. اگرچه در دو 

خیابان ها  در  هنوز  مصری ها  اما  می دهد.  را  اصالحات 
هستند و هر لحظه می بینند که سرنوشت مصر دارد شبیه 
خود،  وزیر  نخست  از  مبارک  حسنی  می شود:  تونس 
بدهد.  استعفا  کابینه اش  با  که  خواست  نظیف،  احمد 
مبارک چنین در  نمی کرد که حسنی  کسی هرگز فکر 

برابر خواسته های معترضان کوتاه بیاید.
می خواهم توجه حکومت ما به سرنوشت مبارک و بن 

علی و طغیان های اجتماعی آن دو کشور جلب شود.
بدون شک مقایسه حکومت افغانستان با  حکومت مستبد 
حسنی مبارک و بن علی ظالمانه است. حکومت ما تا حد 
زیادی به دموکراسی اعتقاد دارد، آزادی بیان و احزاب 

و  می شناسد  رسمیت  به  را 
نسبت  سیاسی اش  رواداری 
در  قبلی  حکومت  هر  به 
ولی  است.  بیشتر  افغانستان 
تنها  خاطر  این  به  علی  بن 
رای  حق  که  نکرد  سقوط 
حسنی  نداد.  خود  مردم  به 
سقوط  آستانه  در  مبارک 
ندارد که  قرار  دلیل  این  به 
احزاب سیاسی را ممنوع و 
زندان  به  را  خود  مخالفان 
لطفا  نه! فقط  افگنده است. 

به این شعار معروف تونسی توجه نمایید: نان، کرامت، 
آزادی.

خسته  انسان های  انقالب  تونسی ها،  و  مصری ها  انقالب 
حاکمان  غرور  و  فقر  واسطه بازی،  بی قانونی،  فساد،  از 
اسالم گراها  از  را  جهان  که  است  غیرمنتخبی  سیاسی 
می ترسانند تا مردم خود را سرکوب کنند. حکومت به 
افغان ها آزادی مطبوعات و تا حدی حق رای داده است. 
ولی کجاست قانون، نان و کرامتی که افغان ها باید داشته 

باشند؟
و...  الجزایری ها  اردنی ها،  تونسی ها،  مصری ها، 
رسانه های  و  متنخب  حکومت  خواهان  افغان ها  همانند 

سال اخیر از سوی آقای کرزی تالش زیادی برای جلب 
اعتماد پاکستان و سایر همسایه ها صورت گرفته است، اما 
به آسانی قابل باور نیست که پاکستانی ها به کمتر از تسلط 
بر سیاست داخلی افغانستان به چیزی قانع شوند و اکنون به 
نظر می رسد که برای تعمیل این خواسته پاکستان، طالبان 
اعالم آمادگی کرده و اعتماد پاکستان را نیز جلب کرده 

است.
داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر سابق امور خارجه افغانستان 
مرتبط  خارجی  از کشورهای  را  درخواست  این  یک بار 
مطرح کرد  بخصوص کشورهای همسایه  و  افغانستان  به 
از طریق دولت  افغانستان را  با  تعامل سیاسی خویش  که 
این  اما  سازند،  منحصر  دولتی  نهادهای  به  و  کرده  عیار 
با استقبال کشورهای همسایه روبرو نگردید.  درخواست 
سیاسی  روابط  تحدید  پی  در  تنها  نه  همسایه  کشورهای 
بلکه  نگذاشتند،  گامی  دولت  طریق  از  افغانستان  با  خود 
بیشتر،  فرهنگی  و  سیاسی  نفوذ  جهت  در  شان  کوشش 

بیشتر گردید.
واکنش  در  اخیرا  نفوذ  توسعه  این  از  نمونه ای  چنانچه 
سازی  محدود  سیاست  به  نسبت  داخلی  واکنش های  به 
حالیکه  در  گردید.  متبارز  ایران  سوی  از  نفت  ترانزیت 
محدود  سیاست  به  نسبت  عامه  اذهان  کشور،  داخل  در 
سازی ورود به نفت از سوی ایران معترض بودند، برخی 
عامه  اذهان  با  تنها  نه  افغانستان  در  محلی  رسانه های  از 
پی  در  تحلیل هایی  انتشار  با  بلکه  ندادند،  نشان  همسویی 
جلوه  معکوس  را  مردم  بحق  واکنش های  که  بودند  آن 
داده و ایرانی ها را در این موضع گیری دارای حق جلوه 
مردم  تظاهرات  نشریات  از  برخی  کابل  در  حتا  دهند. 
تحرکات  را  ایران  سفارت  برابر  در  کابل  خشمگین 
عده ای از فریب خوردگان عنوان دادند که نشان می دهد 
افغانستان  در  وسیعی  بسیار  نفوذ  از  همسایه  کشورهای 
جدی  چالش  یک  می تواند  این  و  می باشند  برخورددار 

برای دولت افغانستان باشد.
این مسایل یک واقعیت را آشکار می سازد و آن این که 
اوضاع  بر  نفوذی  آنچنان  افغانستان،  همسایه  کشورهای 
به  دست  می توانند  سادگی  به  که  دارند  کشور  داخلی 
نشرات افکار خود بزنند. با توجه به این وضعیت، تصور 
با  که  همسایگانی  از  یکی  عنوان  به  نیز  پاکستان  این که 
ایران در راستای نفوذ در افغانستان رقابت دارد، بخواهد 
در راستای تحکیم صلح در افغانستان گام بردارد و موضع 
ثابتی را در راستای کمک به افغانستان اتخاذ کند، اندکی  

سخت به نظر می رسد.

آزاداند، ولی خشم اصلی آنها متوجه بی کفایتی و فساد 
دولت های شان است که مانع از توسعه و رفاه آنها شده 
است. آنها صاحب دولتی هایی اند که متشکل از نخبگان 

فاسد، خودپرست و بی توجه به قانون و مردم خوداند.
جلسه  آخرین  در  مصر،  خارجه ی  وزیر  موسی،  عمرو 
به  اشاره  با  شرم الشیخ  در  عرب  اتحادیه  کشور های 
ناخرسندی  و  خشم  که  گفت  تونس  مردم  اعتراضات 
مردم در جهان عرب، به میزان بی سابقه ای افزایش یافته 
است.او افزود: »روح و روان مردم عرب تحت تاثیر فقر، 

بیکاری و بحران اقتصادی، خرد می شود.«
اگر  که  می دهند  نشان  مصر  و  ایران  تونس،  قیام های 
دولت ها اصالحات بی سابقه سیاسی، قانونی و اقتصادی 
را در منطقه اجرا نکنند، وسعت اعتراض ها و شورش های 
عمومی گسترس پیدا کرده و ثبات دولت های منطقه از 

بین می رود.
شدید  فساد  خاطر  به  افغانستان  در  کسی  شک  بدون 
و  طالبان  که  همین  ولی  نمی آید.  خیابان  به  حکومت  
قانون  و  خود  حکومت  روشن  روز  در  جنایت کاران 
وحشیانه ی خود را دارند، کافی است که به جای توجیه 
مشکالت و پوشاندن ناکارآمدی در پوشش غرب ستیزی، 
کار واقعی انجام گیرد. رییس جمهور افغانستان باید این 
نیز  بپذیرد که حتا پشتون های جنوب  واقعیت سخت را 
از  تاریخ  در  هیچ کسی  ندارند. چون  او دل خوشی  از 

نان
كرامت

آزادی

احساناهللدولتمرادی

ی
هار
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فق
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ناپایدارپاکستان 
و همکاری

شدید  فساد  خاطر  به  افغانستان  در  کسی  شک  بدون 
طالبان  که  همین  ولی  نمی آید.  خیابان  به  حکومت  
قانون  و  خود  حکومت  روشن  روز  در  جنایت کاران  و 
وحشیانه ی خود را دارند، کافی است که به جای توجیه 
مشکالت و پوشاندن ناکارآمدی در پوشش غرب ستیزی، 
باید  افغانستان  جمهور  رییس  گیرد.  انجام  واقعی  کار 
این واقعیت سخت را بپذیرد که حتا پشتون های جنوب 
نیز از او دل خوشی ندارند. چون هیچ کسی در تاریخ از 
حکومتی که بر آنها ظلم می کند و مامورانش بی قانونی و 

خودسری پیشه می نمایند، پشتیبانی نمی کند.

ACKU
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کنند.  عمل  وعده های خود  به  نمایندگان  این  که  آن است 
چه  جوان  نسل  خصوص  به  مردم  که  است  این  مساله  اما 

انتظاراتی از پارلمان آینده دارند؟
امیردانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه کاتب می گوید: 
زندگی  کشور  این  در  کسی  و  جوان  یک  عنوان  »به 
ما  خواسته  دارم.  آینده  پارلمان  از  زیادی  توقعات  می کنم 
از نمایندگان این دور این است که از حاشیه روی، دوری 

کنند و فقط به فکر پول نباشند.«
کردن  پر  و  تجارت  برای  نمایندگان  اکثر  او  باور  به   
آمده اند  پارلمان  به  خود  خارجی  و  داخلی  حساب های  
»من  می گوید:  او  نیستند.  مردم  فکر  به  این ها  واقع  در  و 
پیدا  پارلمان راه  از  این دور  به  فکر می کنم عده ای دوباره 
ندارند.  قانون گذاری  و  قانون  از  کرده اند که هیچ اطالعی 

پس چطور می توان از آن ها انتظاری داشت.«
مسوولیتی که  و  به کار  باید  نمایندگان  که  است  معتقد  او 
تمرکز  که  معنی  این  به  تعهد  باشند.  متعهد  دارند  عهده  به 
به روی کار اصلی مجلس که همان قانون گذاری و اصالح 

قوانین برای بهبود زندگی مردم می باشد، داشته باشند.
به باور مردم پارلمان گذشته فقط جنبه نمایشی داشته است و 
نمایندگان به نفع مردم کار نکرده اند. از این رو دور گذشته 

پارلمان نارضایتی های زیادی را به همراه داشت. 
ابراز  با  خصوصی  شرکت های  از  یکی  کارمند  مریم، 
پارلمان گذشته می گوید:  نمایندگان  از کارکرد  نارضایتی 
»تنها خواسته ما از پارلمان جدید، رسیدگی بهتر از قبل به 
به فکر  او دولتی که  باور  به  وضعیت زندگی مردم است.« 
را  آن ها  رضایت  که  می تواند  نباشد چطور  مردم  وضعیت 

جلب کند؟
وی می گوید: »ما از نمایندگانی که به این دور پارلمان راه 

به دست بیاورند. در انتخابات پس از چاشت دیروز همچنین 
8 عضو این مجلس رای سفید استعمال کردند و یک رای 

نیز باطل شده بود.
بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، دو نامزد 
به عالوه  نتوانند رای 50  بار دوم  برای  ریاست مجلس که 
نامزدی شان  از  می بایست  بیاورند،  دست  به  نمایندگان   1
اما  نامزد سازند  باید خود را  نمایندگان جدید  کنار رفته و 
سرنوشت رای سفید نمایندگان نیز مساله  ی جنجال برانگیزی 
وظایف  اصول  در  آن  شدن  مشخص  به  نیاز  که  می باشد 

داخلی وجود دارد.
هرچند سرور عثمانی رییس موقت مجلس نمایندگان گفت 
امکان  و  سفید  رای  سرنوشت  مورد  در  )امروز(  فردا  که 
گرفت،  خواهند  تصمیم  داخلی  وظایف  اصول  در  تعدیل 
این  از  بیرون رفت  برای  راهی  نیست که چه  ولی مشخص 

معضل وجود دارد.
اداری مجلس سنا،  انتخابات هیات  نتیجه ی  این حال در  با 
سناتوران مجلس، فضل الهادی مسلم یار را به حیث رییس، 
محمد علم ایزدیار را به حیث معاون اول، رفیع اهلل گل  افغان 

سرانجام پس از ماه ها جنجال های سیاسی و حقوقی پارلمان 
جمهور  رییس  توسط  دلو1389   6 چهارشنبه  روز  کشور 

افتتاح شد. 
معنای  به  مجلس  برنده  نمایندگان  برای  پارلمان  افتتاح 
پشت سرگذاشتن  مجموعه ای از چالش ها و درگیری های 
حقوقی و سیاسی بود که پای نهاد هایی چون دادستانی کل 
را  انتخابات  و  کشاند  ماجرا  به  نیز  را  قضاییه کشور  قوه  و 
حقوقی،  سیاسی،  درگیری های  از  پیچیده ای  مجموعه  به 
رییس  دست  به  پارلمان  افتتاح  کرد.  مبدل  قضایی 
مجلس  نمایندگان  که  است  این  معنای  به  جمهورکشور، 
بگذارند.  سر  پشت  را  چالش ها  این  شده اند  موفق  جدید  
است.  ماجرا  پایان  معنای  به  این  که  گفت  نمی توان  اما 
نمایندگانی که در ظاهر موفق شده اند رییس جمهور را به 
اکنون  کنند،  مجبور  پارلمان  بازگشایی  مراسم  در  حضور 
با  به رو شوند.  رو  تازه ای  و دشواری های  با چالش ها  باید 
توجه به تنش ها و بی اعتمادی هایی که به وجود آمده است، 
بتواند  کشور  پارلمان  بعد  به  این  از  که  گفت  نمی توان 
بی اعتمادی های مردم که در اثر کارکرد دوره اول پارلمان 
به وجود آمده است را از بین ببرند. با این حال این گونه به 
نظر می سد که نمایندگان با چالش های درونی نیز مواجه اند. 
چالش هایی چون مسایل داخلی انتخاب رییس  پارلمان از 
جمله  انتخاب رییس هیات اداری و همچنین مشخص شدن 
روسای کمیسیون های داخلی مجلس نیز از اموری است که 

نمایندگان بر سر آن اختالف نظر دارند.
از این رو با گذشت زمان بسیار طوالنی از برگزاری انتخابات 
پارلمانی و انتظار برای بازگشایی پارلمان جدید، اینک این 
منتظر شروع کار  نظر می رسد که مردم بی صبرانه  به  گونه 
به عقیده آنان حاال زمان  پارلمان جدید می باشند. چرا که 

مساله ی  نمایندگان  مجلس  رییس  انتخاب  کابل:  8صبح، 
جدی امروز نمایندگان مجلس است.

رسول  و  قانونی  یونس  محمد  گذشته  روز  که  آن  از  پس 
رای  نتوانستند  نمایندگان  مجلس  ریاست  نامزد  دو  سیاف 
انتظار  بیاورند،  دست  به  پست  این  احراز   برای  را  کافی 
می رود امروز با مشخص شدن رای سفید و تعدیل در اصول 

وظایف داخلی، رییس مجلس نمایندگان برگزیده شود.
روز  نمایندگان  مجلس  ریاست  انتخابات  اول  دوره  در 
گذشته محمد یونس قانونی، رسول سیاف، میرویس یاسینی 
و ظاهر قدیر نامزد بودند که به ترتیب قانونی 84 رای، سیاف 
77 رای، یاسینی 44 رای و ظاهر قدیر 34 رای از 245 عضو 
حاضر مجلس را به خود اختصاص دادند و نتوانستند برنده 

شوند.
و  قانونی  میان  چاشت  از  پس  که  انتخابات  دوم  دور  در 
سیاف راه اندازی شده بود، سیاف 119 رای و قانونی 116 
دیگر  بار  و  آوردند  دست  به  را  نماینده   244 کل  از  رای 
وظایف  اصول  در  که  را   1 عالوه  به   50 نصاب  نتوانستند 
داخلی این مجلس برای ریاست مجلس در نظر گرفته شده، 

لسان  قومیت،  نظر گرفتن  بدون در  یافته اند می خواهیم که 
و نژاد به مردم خدمت کنند.« به گفته او، وقتی در پارلمان 
چگونه  هستند  جنگ ساالر  که  دارند  وجود  کسانی  هنوز 

می توان توقع داشت که وضعیت کشور بهبود یابد.
او در ادامه می گوید: »کشور ما از هر لحاظ غنی است. یعنی 
هم چنین  دست نخورده  و  نشده  کشف  زیاد  معادن  دارای 
نمایندگان  این  اگر  پس  می باشد.  نفت  چاه های  دارای 
مردم  زندگی  وضع  باشند  ملت  فکر  به  و  باشند  دلسوز 
کابل  شهر  باشندگان  از  یکی  عزیز  یافت.«  خواهد  بهبود 
می گوید: »از پارلمان آینده افغانستان این توقع را دارم که 
کارها و وظایف شان را با جدیت دنبال کنند و نگذارند تا 

را معاون دوم، مولوی راجی منشی اول و سید عزیزاهلل الفتی 
را به حیث منشی دوم انتخاب کردند. 

این در حالی است که دوره کاری صبغت اهلل مجددی رییس 
انتصاب شده  پیشین مجلس سنا که از سوی رییس  جمهور 

بود نیز پایان یافته است.
و  اول  معاونیت  سمت  مسلمیار  الهادی  فضل  این  از  پیش 
عهده  به  را  مجلس  این  دوم  معاونیت  ایزدیار  علم  محمد 

داشتند.
سناتوران مجلس پس از آن تصمیم بر انتخاب هیات اداری 
آنها،  درخواست  به  رییس جمهور  که  گرفتند  خود  جدید 
فرستادن لیست یک سوم اعضای انتصابی را به روزهای بعد 

موکول ساخت.
هرچند پیش از این گفته شده بود که رییس جمهور لیست 
یک سوم اعضای انتصابی مجلس سنا را تکمیل کرده است 
 27 انتخابات  به  معترض  نامزدهای  جنجال های  از  پس  اما 
سنبله ی مجلس نمایندگان سبب شد که انتصاب یک سوم 

اعضای مجلس سنا به تعویق بیافتد.
رییس  و سرنوشت  اصول وظایف داخلی  سکوت 

پارلمان
پارلمان  نمایندگان  رای گیری  دوبار  با  آن که  از  پس 
از  شماری  کنند،  انتخاب  را  پارلمان  رییس  نتوانستند 
که  پارلمان  داخلی  وظایف  اصول  می گویند،  نمایندگان 
در  می باشد،  انتخابات  برگزاری  برای  رهنما  مرجع  یگانه 
این مورد مسکوت است. این نمایندگان می گویند به دلیل 
نامزدان  این که اصول وظایف داخلی اجازه کاندید شدن 
دیروزی را در دور سوم نمی دهد، بحث ها و کشمکش های 

داغی میان نمایندگان در خواهد گرفت.  
دور  در  اگر  ولسی جرگه،  داخلی  وظایف  اصول  براساس 
جمع  پنجاه  نتوانند  پارلمان  ریاست  نامزدان  انتخابات  اول 
یک رای کل آرای نمایندگان حاضر در جلسه را به دست 
بار  این  و  می شود  کشانده  دوم  دور  به  رای گیری  آورند، 
میان دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده، انتخابات 

برگزار می گردد.
ولسی جرگه  در  کابل  نماینده  بلخی،  عالمی  حسین  سید 
می گوید بر اساس اصول وظایف داخلی برای تعیین رییس 

حقوق افراد این ملت، که وکالی این پارلمان با رای مردم 
در  شده  پایمال  گذشته  در  چنانچه  یافته اند  راه  پارلمان  به 
پنج سال آینده نیز پایمال شود.« او معتقد است که هرچند 
بنا به نبود تجربه، امکانات و وکالی آگاه  پارلمان گذشته 
این  از  ملت  توقعات  ولی  نداد،  انجام  به درستی  را  کارش 
می گوید:  وی  می باشد.  گذشته  پارلمان  از  باالتر  پارلمان 
تا این پارلمان به خواسته های مشروع ملت خود  »امیدوارم 
جواب مثبت داده و قدمی در عرصه آبادانی کشور بردارد.«

به گشایش  با خوش بینی  مردم  از  هنوز عده ای  هرچند که 
از مردم که هیچ  اما هستند عده زیادی  پارلمان می نگرند، 

دل خوشی و یا امیدی به این دور از پارلمان نیز ندارند.

پارلمان دو دور پیش بینی شده که در این دو دور هر نامزدی 
که پنجاه جمع یک درصد آرا را به دست آورد، به عنوان 

رییس مجلس انتخاب می شود. 
آقای بلخی در رابطه به این که اگر در دور دوم نیز نامزدان 
به دست آورند گفت: »اصول وظایف  نتوانند آرای کافی 

داخلی ساکت است.«
وی می گوید این سکوت یک مشکل به   وجود آورده، به 
مشکل  این  تا  داشتند  اصرار  نمایندگان  امروز  دلیل  همین 
پیش از آغاز رای گیری حل گردد یعنی اگر در هر دو بار 
رای گیری رییس مجلس انتخاب نشود، چه باید کرد؟ آقای 

بلخی می گوید در این مورد هم تصمیم گرفته نشد.
سرنوشت  که  این  برای  می گوید  بلخی  آقای  همچنین 
انتخاب رییس پارلمان چگونه می شود باید انتظار کشید تا 
می گوید:  او  بگیرند.  تصمیم  مورد  این  در  نمایندگان  فردا 
وظایف  اصول  که  دیدگاهی  دارد،  وجود  دیدگاه  »دو 
اصول  براساس  که  دیدگاهی  و   کنیم  تعدیل  را  داخلی 
وظایف داخلی دیگر انتخابات بین افرادی که امروز کاندید 
فردا  هم  داغی  بحث های  احتماال  و  نمی شود  برگزار  بود 

وجود خواهد داشت.«
عرفان اهلل عرفان، نماینده کابل در ولسی جرگه نیز می گوید 
مراحل انتخاب رییس پارلمان در اصول وظایف داخلی دو 
مرحله ای پیش بینی شده اما در رابطه به انتخاب سایر اعضای 
مرحله  داخلی  وظایف  اصول  ولسی جرگه،  اداری  هیات 

سوم را نیز پیش بینی کرده است. 
ریاست  برای  امروز  که  »کسانی  می گوید:  عرفان  آقای 
پارلمان کاندید شده بودند، متاسفانه براساس اصول وظایف 

داخلی حق نامزد شدن دوباره را ندارند.«
به گفته آقای عرفان، راه حل دیگر این است که نمایندگان 
وظایف  اصول  در  تعدیل  پیشنهاد  اعضا  ثلث  یک  با  فردا 
این  حاضر،  نمایندگان  ثلث  دو  و  کنند  مطرح  را  داخلی 

تعدیل را تصویب نمایند. 
عرفان می  گوید این تعدیل می تواند طوری باشد که در دور 
سوم اگر نامزدان نتوانند آرای کافی را به دست آورند در 
که  و کسی  گرفته شود  مدنظر  نسبی  اکثریت  آن صورت 

رای بیشتر را به دست آورده، رییس پارلمان شود.

انتظارات مردم از پارلمان جدید
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

فقراي  بر  تن  ميليون  چهار  گذشته  سال  دو  در 
هيچ   2010 سال  در  شده اند.  اف��زوده  افغانستان 
تدبير اساسي براي کاهش فقر در افغانستان وجود 
نداشت. گسترش روزافزون فقر و ادامه بي تفاوتي 
آينده ی  خطرناکي را در چشمرس قرار مي دهد. 

 بخش نخست
 در حالي که دو سوم مردم افغانستان از نظر معيشتي 
حقوق  ندارند،  رضايت بخشي  و  شايسته  زندگي 
اجتماعي و اقتصادي آن ها بدون توجه به کاهش 
فقر و برنامه هاي فقرزدايي قابل تصور نيست. فقر 

در  اختيارات شان  و  مي باشند  آن��ان  شاقه  کارهاي 
خانواده بسيار محدود است. 60 درصد آنان مي گويند 
و  آن ه��ا  م��ورد  در  تصميم گيري  و  سرپرستي  که 

فرزندان شان با مردان فاميل مي باشد. 
مشکالت  نيز  فرزندان شان  حضانت  گرفتن  در  آن ها 
فرزندان  اين که  براي  موارد  غالب  در  و  دارند  بسيار 
کرده  نظر  ازدواج صرف  از  ندهند  از دست  را  خود 
تحمل  را  شوهر  فاميل  خشونت هاي  هميشه  براي  و 
مي کنند و بيش از 77 درصد زنان بيوه به خاطر اين که 

فرزندان شان را از دست ندهند، ازدواج نکرده اند.
مواجه اند،  آن  با  بيوه  زنان  اکثر  که  ديگري  مشکل 
زنان  درصد   32.1 مي باشد.  اجباري  ازدواج  مشکل 
بيوه تحت فشار براي ازدواج با برادر شوهراند و البته 
به داليل مختلف چون  بنا  نيز  بيوه  از زنان  بسياري  به 

ننگ و شرم اجازه ازدواج داده نمي شود.
با  براي مقابله  به آن ها  بيوه و کمک  از زنان  حمايت 
مشکالت و داشتن زندگي مطلوب بسيار ناچيز است 
رابطه  اين  در  مشخصي  و  منظم  سيستم  نوع  هيچ  و 
وجود نداشته و هماهنگي بين نهادها ضعيف مي باشد. 
و  ملي  قوانين  در  آسيب پذير  قشر  اين  از  حمايت  به 
است،  نگرفته  صورت  چنداني  توجه  نيز  بين المللي 
به طور مثال در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان هيچ 
ملي  قوانين  در  و  است  نشده  بيوه  زنان  به  اش��اره اي 
بيوه  زنان  حدودي  تا  که  اشاره اي  تنها  نيز  افغانستان 
را پوشش مي دهد در ماده پنجاه و سوم قانون اساسي 
است که بيان نموده: »... دولت براي کهن ساالن، زنان 
بي بضاعت  ايتام  و  معلولين  معيوبين،  بي سرپرست، 

مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل مي آورد.«
حمايت هاي سطحي، مقطعي و کوتاه مدت نمي تواند 
عميق  بسيار  که  را  بيوه  زن��ان  ناتواني  و  فقر  داي��ره 
بسازد.  مرفوع  را  آن ها  مشکالت  و  بشکند  مي باشد، 
برنامه هايي درازمدت  به  نياز  بيوه  حل مشکالت زنان 
تمامي مسوولين  با همکاري و هماهنگي  و همه جانبه 
بيوه  زنان  زندگي  وضعيت  در  بلندمدت  در  تا  دارد 
تغييراتي مثبت رونما گردد که در اين راستا با توجه به 

يافته هاي تحقيق، پيشنهادهايي ارايه مي گردد.
ادامه دارد



 جمع بندي و نتیجه گیري
بيوه  نشان مي دهد که زنان  يافته هاي تحقيق حاضر 
با  و  مي کنند  سپري  روزگار  دشواري  شرايط  در 
بوده  مواجه  اجتماعي  و  فرهنگي  عديده  مشکالت 
و در فقري مفرط به سر مي برند. سطح زندگي آنان 
بسيار نازل بوده و از حداقل امکانات زندگي محروم 
مي باشند. در اکثريت غالب زنان بيوه نشانه هايي از 
و  مي شود  مشاهده  رواني  بيماري هاي  و  مشکالت 
32.7 درصد آنها مي گويند که از مشکالت جسمي 

شديد رنج مي برند.
اما  کنند  کار  بايد  خود  احتياجات  رفع  براي  آنها 
کم سوادي  و  بيسوادي  چون  مختلفي  دالي��ل  به 
همچنين  حرف هاي  ظرفيت هاي  پايين بودن  و 
فرصت هاي کم کاري، ممانعت هاي سنتي فاميل ها، 
زمينه  جامعه  بر  حاکم  رسوم  و  نامطلوب  امنيت 

اشتغال براي آنان بسيار محدود مي باشد. 
هرچند که بيش از 56 درصد زنان بيوه کار مي کنند 
نازل  بسيار  درآمدهاي  با  کارهايي  به  زنان  اين  اما 
کمتر  درآم��دي  زنان  اين  درصد   90 مصروف اند. 
 54.4 تعداد،  اين  از  حتا  و  دارند  ماه  در  دالر  از 100 
اين  که  دارند  دالر   40 از  کمتر  درآمدي  درصدشان 
کمبود درآمد، در کنار ديگر عوامل آن ها را در فقر 

دوامدار نگاه داشته است.
خشونت هاي  با  زنان،  ديگر  از  بيش  جوان  بيوه  زنان 
درصد   50 مي باشند.  مواجه  اجتماعي  و  خانوادگي 
در  که  مي گويند  ساله،   20 از  جوان تر  بيوه  زن��ان 
خانواده مورد خشونت هاي فيزيکي مداوم قرار دارند 
و البته حدود 22 درصد زنان مسن نيز از سوي اعضاي 

خانواده مورد آزار و خشونت قرار مي گيرند. 
انجام  و  شوهر  فاميل  با  زندگي  به  مجبور  بيوه  زنان 

را از زواياي مختلفي مي توان بررسي کرد. بررسي 
فقر از نگاه حقوق بشري تنها به  »کم بودن درآمد« 
گسترده ی   ابعاد  بلکه  نمي شود،  محدود  انسان ها 
درآمد  افزايش  مبنا  همين  بر  مي گيرد.  دربر  آن را 
و  نيست کرامت  قادر  به صورت خودکار  انسان ها 

منزلت انساني را تامين کند.
 کاهش فقر و فقرزدايي را تنها با کمک هاي عاجل 
بسيار  استراتژي هاي  کرد.  عملي  نمي توان  بشري 
بدون  نمي توانند  نيز  اجتماعي   و  اقتصادي  فريباي 

يک خط مشي عملي، کاري را از پيش برند.

 فقر بیشتر از جنگ مردم را مي کشد
تاريخ سي ام مارچ سال 2010   به   در گزارشي که 
انتشار  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  دفتر  توسط 
افغان،  ميليون   9 حدود  که  شده  گفته  است،  يافته 
يعني 36 درصد جمعيت افغانستان در فقر مطلق به 
سر مي برند و 37 درصد آن ها اندکي باالتر از خط 
فقر قرار دارند. اين در حالي است که گفته مي شود 
بين سال هاي 2002 تا 2009 بالغ بر 35 ميليارد دالر 

به افغانستان کمک شده است.
جايگاه  مادران  مير  و  مرگ  رقم  در  افغانستان  در   
مرگ  باالي  رقم  نظر  از  و  دارد  جهان  در  را  دوم 
فقط  است.  جهان  در  کشور  سومين  اطفال  مير  و 
آشاميدني  آب  به  افغانستان  جمعيت  درصد   23
دسترسي دارند و تنها 24 درصد افغان هاي بزرگتر 
از 15 سالگي مي توانند بخوانند و بنويسند. بيشترين 
افرادي که سواد خواندن و نوشتن را ندارند، زنان و 

کوچي ها هستند. 
 ابعاد حقوق بشري فقر در افغانستان

فقر  اساسي  عوامل  مورد  در  متحد  ملل  گزارش 
مي نويسد: »فقر نه تصادفي است و نه اجتناب ناپذير. 
در  گسترده  نارسايي  معلول  هم  و  علت  هم  فقر 
رعايت حقوق بشر است. اين نارسايي شامل معافيت 
و  نامتناسب  گذاري  سرمايه  گسترده،  مجازات  از 
از  قدرتمندان  بشر، حمايت  به حقوق  اندک  دقت 
افراد براي مقاصد سياسي شان، فساد مالي  واداري 
به  مدت  کوتاه  اهداف  روي  از حد  بيش  تاکيد  و 
مي باشد.  درازم��دت  توسعه اي  هاي  پ��روژه  جاي 
اين عوامل همه دست در دست هم  داده و شرايط 
به  افغان ها  بزرگ  اکثريت  يک  براي  را  ترسناکي 

وجود مي آورند.«
ادامه دارد
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فصل چهارم
حقوق بشري افراد در عرصه سیاسي

حقوق سياسي عبارت از حقوقي است که فرد آن را بحيث 
عضو بودنش در هيات سياسي به دست می آورد.

يا حقوق سياسي عبارت از حقوقي  اند که تنها به اتباع داخله 
يک کشور تخصيص داده شده است. 

بدين ترتيب وجوه مميزه اين دسته از حقوق عبارتند از: 
1 � تنها به اتباع يک کشور تعلق دارند. 

حقوق  اين  نتايج  از  انفرادي  صورت  به  نمی تواند  فرد   �  2
مستفيد شود، بلکه افراد ملت مشترکا می توانند از نتايج آن 

مستفيد شوند. 
3 � اين حقوق بيان کننده رابطه فرد با قدرت سياسي يا دولت 

است. 
4 � تميز نظام دموکراسي ازغير آن بيشتر وابسته به چگونگي 
و  حقوق  مهم ترين  وآزادي هاست.  حقوق  همين  تطبيق 

آزادي هاي سياسي افراد اين هايند: 
 1 ـ حق داشتن تابعیت:  

تابعيت عبارت از رابطه حقوقي سياسي است که شخص را به 
دولت معين مرتبط می سازد. هرفرد حق دارد داراي تابعيتي 
شمول  به  کس  هيچ  کند.  زندگي  معين  سرزمين  در  بوده، 
دولت، حق ندارد به صورت غيرقانوني و اعمال زور شخصي 

را از تابعيت کشورش محروم سازد. 
وآزادي هاي  حقوق  از  استفاده  شرط  اساسي ترين  تابعيت 
براي  سياسي  وآزادي هاي  حقوق  مخصوصا  اساسي 
و  حقوق  از  استفاده  در  تابعيت  بدون  شخص  است.  فرد 
صورت  به  شده،  مواجه  مشکل  با  خود  انساني  آزادي هاي 

دلخواه نمی تواند از آن بهرمند گردد. 
شخص بدون تابعيت را در اصطالح علم حقوق »آپاتريد« و 

شخص داراي تابعيت را تبعه يا شهروند می گويند. 
اصول تابعيت: اصول عمده تابعيت عبارتند از:

�� هر فرد بايد تابعيتي داشته باشد. 
�� هيچ فردي نبايد بيش از يک تابعيت داشته باشد. 

اتباع يک کشور مساوي ويکسان  براي تمام  بايد  تابعيت   ��
باشد. تا هنوز در جهان و از جمله در افغانستان افراد دو تابعيته 

وجود دارند. 
�� تابعيت يک امر هميشگي و زوال ناپذيز نبوده، شخص حق 
تابعيت  به  قانون   را ترک وطبق  تابعيتش  ميل خود  به  دارد 

دولت ديگري درآيد. 
اشکال تابعیت: 

1 � تابعيت يگانه )که شخص رسما تابع يک دولت باشد(. 
ازدست  بدون  شخص  )که  مضاعف  يا  دوگانه  تابعيت   �  2
دادن تابعيت قبلي، تابعيت دولت ديگري را نيز کسب نمايد( 

شيوه هاي کسب تابعيت: 
تولد  به مجرد  بر سيستم خون )که  مبتني  تابعيت  1�� کسب 

طفل، تابعيت پدرومادرش براو تحميل می گردد.( 
2 � کسب تابعيت مبتني بر جغرافيا )خاک( )که فرد صرف 
نظر از تابعيت والدين، تابع کشوري شمرده می شود که در 

خاک آن تولد يافته است( 
از  فرد،  خواهش  بنابر  )که  قبولي  راه  با  تابعيت  کسب   �  3
پذيرفته  آن کشور  تابعيت  به  ديگري  دولت  مقامات  طرف 

می شود.( 
براي  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه   )15( ماده  در  تابعيت  حق 
قانون   4 ماده  طبق  شده،  شناخته  رسميت  به  انسان  هرفرد 
افغانستان  تابعيت  از  افغان  »هيچ  افغانستان  جديد  اساسي 

محروم نمی گردد.«
امور مربوط به حصول و از دست دادن تابعيت توسط قانون 
تابعيت افغانستان )سال 1370( به طور مفصل تنظيم گرديده 

است. 
ادامه دارد



���������������������������������� منبع: سايت دويچه وله ����������������������������������
���������������������������������� قسمت اول ����������������������������������

بند دال، ماده 22 اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا چیزی که منجر 
به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

ACKU
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سامانه های  به  را  ایران  گذار  دوران  روانی  بحران های  و 
مدرن در بوف کور هدایت و مثال »عنتری که لوتیش مرده 
از طریق رمان های  بود« صادق چوبک می بینیم. همچنین 
بالزاک، هوگو، استاندال و دیگران از مناسبات اجتماعی 
باخبر  نزده  و  هژده  قرن های  در  فرانسه  مردم  وضعیت  و 

می شویم.
به همین طور از طریق داستان های رهنورد زریاب و حسین 
فخری و اکرم عثمان ما واقعیت های زندگی کابل سه چهار 
دهه پیش را درمی یابیم. برای همین است که رمان می تواند 
انسان را در شناخت عمیق روند های تکامل جامعه بشری 

در کنار سایر علوم انسانی یاری رساند.

رمان تاریخی چیست؟
این  تاریخی  رمان  و  تاریخ  میان  ادبی  نظریه پردازان   

تفاوت ها را بر شمرده اند.

تاریخ
1 - تاریخ قضاوتی بی طرفانه از وقایع و حوادث است. 

2 – به ندرت فرد )مگر به عنوان شخص حقوقی نظیر شاه، 
رییس جمهور،...( مورد توجه قرار می گیرد. 

و  انگیزه های شخصی، خانوادگی  3 - زندگی، حوادث، 
روانی کمتر مورد توجه است. 

4 - گرچه فایده تاریخ عبرت گرفتن است، اما قضاوت در 
حوادث صورت نمی گیرد. 

اندیشه شخصی و... فرد در تاریخ  5 - تخیل و جزییات، 
نقش ندارد. 

رمان تاریخی 
از زندگی  به رسالت رمان که دیدی فراگیر  بنا  1 - غالبا 
می سازد،  حقیقت  با  که  نسبتی  و  اسنویس(  )برگ  است 

نمی تواند بی طرف باشد. 
اشخاص،  زندگی،  جزییات  بیان  در  تاریخی  رمان   -  2

صحنه ها،... با دقت و وسواس عمل می کند. 
3 - رمان تاریخی غالبا ناظر به نوعی فایده )عبرت( است 
و از آن جا که راجع به زندگی سپری شده بحث می کند 
پنهان و چه آشکار، عبرت رمان را  در ساختار خود، چه 

بیان می دارد. 
اندیشه  و  بازسازی  تخیل،  است.  فعال  رمان نویس   -  4
داخل  متن  در  پدیدآورنده  عنوان  به  را  خود  شخصی 

می کند. 
یا به قول محسن سلیمانی: »رمان تاریخي، دوره اي از تاریخ 
را مایه کار خود قرار مي دهد که در آن دو فرهنگ - که 

بیاغازم  با سخنی از میالن کوندرا  نبشته را  می خواهم این 
امانت دار گوهر گمشده عصر جدید  که می گوید: »رمان 
زمان  است، خرد  نهفته  زمان  در خرد  است، گوهری که 
آفرینش غنی  و  احترام می گذارد  انسانی  اصیل  اندیشه  به 
فرهنگی را پاس می دارد. رمان درصدد درک عمیق زمان 
است، راه رمان همچون پدیده ای تاریخی به موازات عصر 

جدید ترسیم می شود و روح پیچیدگی را بیان می کند.«
وجود  می تواند  نسبتی  چه  تاریخ  و  رمان  میان  راستی  به 
است.«  زمان  عمیق  درک  صدد  در  »رمان  باشد؟  داشته 
که  کوندرا  گفته  این  بخش  آن  روی  نمی خواهم  من 
سایر  یا  کنم  دارد مکث  اشاره  ما  به گوهر گمشده عصر 
آن  در  که  گزاره ای  روی  برعکس  سخنش،  دیگر  نقاط 
تعریف  می خواهم درنگ کنم.  است  رفته  اشاره  زمان  به 
تاریخ  که  است  گونه  این  تاریخ  از  عام  و  ساده  بسیار 
رخدادهای گذشته را بازگو می کند. و غایت اخالقی آن 
جلوگیری از تکرار گذشته های غم انگیز از طریق اتخاذ راه 
و روش های درست در سطوح اجتماعی و حکومت داری 
است. در گزاره باال تاکیدی بر درک و شناخت زمان به 
مشاهده می رسد، شناخت زمان گذشته و زمان نیز چیزی 
میان  اتفاق می افتد. ولی واقعا  نیست جز آنچه که در آن 
زمان تاریخی و زمانی که در رمان ها، حوادث رمان را به 
چه  می سازد  موجه  را  رخداد ها  این  و  می دهد  پیوند  هم 
در  که  هست  هم  رمان هایی  به خصوص  است؟  رابطه ای 
آن زمان با آن حرکت خطی عالم واقع غایب است. به هر 
روی من به این باورم که رمان، تاریخ اجتماعی است. رمان 
به آن چیز هایی می پردازد که تاریخ برحسب مصلحت های 
علمی خودش باید از آن ها غفلت کند. من این مساله را از 
عدم علمی بودن تاریخ نویسی افغانستان آموختم. با آن که 
نمی خواهم این قضاوتم را مثال به کهزاد و فرهنگ تسری 
بدهم ولی به گونه نمونه ما هرگاه یک جریان رمان نویسی 
تاریخی، الزم  رمان   به خصوص  افغانستان می داشتیم  در 
نبود تا غبار آن همه جزییات غیر ضروری به لحاظ تاریخی 
را داستانوار وارد تاریخش کند به خصوص در جلد دوم 
افغانستان در مسیر تاریخ. مثال هرگاه رزاق مامون پیش از 
به  نیازی  دیگر  می نوشت  را  »عبدالخالق«  نمایشنامه  غبار، 

آوردن جزییات این قصه در تاریخ غبار احساس نمی شد.
برای همین، رمان نه تنها ما را به آن گوهر گم شده عصر 
علمی  به  بلکه  می کند  نزدیک  دیگری  عصر  هر  و  ما 
شدن مثال تاریخ نویسی نیز یاری می رساند. تاریخ همواره 
رویداد های بزرگ و کوچکی را ثبت می کند مثال این که 
ولی  هندوستان حمله کرد.  به  بار  ابدالی هفت  احمد شاه 
به دور  تاریخ  دید  از  این حمالت  اجتماعی  تبعات عمیق 
از  با  هندوستان  روز  آن  جامعه  حمالت  این  در  می ماند. 
دست دادن نیروی عظیم انسانی، زیربناهای اقتصادی مثل 
زمین و باغ و کاریز و متوقف شدن جریان عادی زندگی و 
جریان خرید و فروش و تجارت چه آسیب های اقتصادی 
و روانی را دیده است صرف نظر از آن آمار کمی ای که 
گاهی تاریخ به ما می گوید. یا مثال بر سر خانواده های آن 
سربازان بی شماری که در  این جنگ ها کشته شده اند چه 
تاریخ  چشم  از  همه  این ها  است  رفته  دردناکی  قصه های 
به دور مانده اند و وظیفه تاریخ هم پرداختن به این حوزه 
می گذارد  عرصه  به  پا  رمان  که  جاست  همین  در  نیست. 
به  که  را  تاریخ  نگاشتن  و  کند  پر  را  عظیم  این خالی  تا 
ثبت تعداد کشته شدگان و شمار حمالت و عوامل پادشاه 
و  عظیم  تبعات  ثبت  سمت  به  می کند،  اکتفا  گردشی 
با همان هدف اخالفی غایی تاریخ نویسی  گسترده جنگ 
اجتماعی  تاریخ  را  رمان  شخصا  همین  برای  دهد.  سوق 
می دانم حتا در انتزاعی ترین صورت آن که تنها به کنش ها 
و واکنش های نفسانی محض و آن هم با شیوه های انتزاعی 
پرداخته باشد. ما می توانیم از هر رمانی به ویژگی های یک 
جامعه پی ببریم. به این که این جامعه در کدام سطح رشد 
و  اقتصادی  مناسبات  سطح  و  است  داشته  قرار  اجتماعی 
وضعیت روانی مردم آن چگونه بوده است. ما ترس ورود 
به  را  را که گویا ضعفا  به جامعه مدرن  انسان  هراس آلود 
حاشیه می راند و به آنها رحمی نمی کند، در مسخ کافکا 

یکي در حال مردن و دیگري در حال زادن است - در حال 
ستیز و جدال با هم هستند. رمان تاریخي با استفاده از این 
دوره، »اشخاص داستاني« را خلق مي کند و این اشخاص 
تاریخي«  واقعي  »شخصیت هاي  میان  در  تا  وامي دارد  را 
واقعي  حوادث  در  و  کنند  فعالیت  و  زندگي  به  شروع 
تاریخي شرکت جویند و این اشخاص داستاني از حوادث 
تاریخي که بر مردم آن دوران تاثیر گذاشته، به شدت تاثیر 
مي پذیرند و درباره آن سخن مي گویند و در نتیجه دوران 
گذشته از طریق روابط و مناسبات مستقیم و نزدیک این 

اشخاص به نمایش گذاشته مي شود. 

و اما نقره دختر دریای کابل
این رمان زیبا، نوشته حمیرا قادری نویسنده توانای کشور 

ماست که برنده جایزه رمان سال ایران نیز بوده است.
افغانستان یک  ارگ شاهی  زنان آشپزخانه  این کتاب  در 
قرن پیشتر به روایت تاریخ می پردازند. اما با اندازه توان و 
فهم خودشان. در این رمان خواننده با بخشی از رخداد های 
زنان  این  قصه های  طریق  از  افغانستان  معاصر  تاریخ  مهم 
آشنا می شود. چیز بسیار جالب برای من این بود که چند 
می کنند  روایت  طوری  را  تاریخی  حوادث  بی سواد  زن 
این  یعنی  می نماید؛  پسندیدنی  روایت  این  شما  برای  که 
روایت به اندازه فهم این زنان است و زندگی این زنان در 
آشپزخانه کاخ که به تبع یکی از نقاط شایعات و خبر های 
فهم  روایت ها،  ساده  نحوه  و  است،  کاخ  بیرون  و  درون 
تاریخی آن ها را توجیه می کند. فهمی که با لحن »خبر های 

سرچوک« آمیخته است و با همان شیوه بازگو می شود.
زنانی که نمایندگان چند نسل اند شاهدان عینی رویداد های 
تاریخی چند دهه اخیر بوده اند از سیاه چال های عبدالرحمان 
نادر  قیام حبیب اهلل بچه سقاو و کشته شدن  تا  خان گرفته 
روایت  را  موتی  زندان سرای  و  عبدالخالق  دست  به  خان 
دورتر  گذشته های  بازگویی  به  نیاز  که  آنجا  و  می کنند 
سراغ  به  زنان  این  قصه های  با  بازهم  نویسنده  می شود، 
این  مادران  قصه های  یعنی  می شتابد.  دوران ها  روایت آن 
را  زنان  این  مادر  مادر  مادر  یا قصه های  را می گوید  زنان 
ساختار  هم  و  کند  هم یک دست  تاریخ  از  را  روایتش  تا 
هم  و  دهد  نجات  گزافه گویی  و  انحراف  از  را  داستانش 
نگاه جبرگرایانه اش را نسبت به تاریخ زنان خوب بپروراند. 
به این معنا که در این جغرافیای تاریک و خونین زنان از 
دیرباز زیر ستم بوده اند و این ستم و حرمان، تقدیر ازلی 
زنان در جوامع ایستایی مثل جامعه ما است. این هفت زن 
آشپزخانه کاخ با ابراز انزجار از ولی نعمت های شان شاید 
می خواهند از این تاریخ تحقیر و حرمان انتقام بگیرند. این 
لحاظ  به  حتا  و  می کنند  یاد  بدی  به  شاهان  تمام  از  زنان 
جغرافیایی نیز نمایندگان گوشه های مختلف افغانستان اند؛ 
و  کنر ها  از  بی بی کو  است،  بدخشان  از  زری ماه  بوبوی 
صفورا از پکتیا و هردو از مناطق جنوبی و سایرین از کابل. 
جالب این جاست که می توان از این نام هایی که تیپ های 
اقلیت های مختلف افغانستان اند نیز بر همه شمول بودن این 
و  تاجیک  و  پشتون  زنان  برد.  پی  زنان  علیه  تاریخی  ستم 
شاید هزاره و ازبک همه در یک آشپزخانه جمع شده اند تا 
برای شاهانی که با توطیه یک دیگر تنها برای حفظ قدرت 
کنایی  اشاره  نقش  این  کنند.  تهیه  غذا  می شوند  سرنگون 
هم به نگاه تقلیل گرایانه جایگاه زنان و حضور جبری زنان 
نمایندگان  عنوان  به  زنان  این  یعنی  دارد.  آشپزخانه ها  در 
ستم  نماد های  که  پادشاهانند  خدمت  در  خودشان  جنس 
و انحصارطلبی مردانه اند و این کارکتر ها همه زن انتخاب 
این  مذکر  وجهه  و  وضعیت  این  جنسی  جنبه  تا  شده اند 
این  در  زن  هفت  این  باشد.  شده  برجسته تر  ستم  تاریخ 
آشپزخانه خواندن و نوشتن یاد می گیرند، خاله روگل که 
خواندن قرآن و چهار کتاب و حافظ می داند این دانشش 
شوقی  با  نیز  دیگران  و  نمی کند  مضایقه  زنان  سایر  از  را 
که دلیل سودجویانه و مادی ندارد به فراگرفتن این دانش 
ثواب  کسب  که  قرآن  خواندن  برای  شاید  می پردازند، 
اخروی در آن میسر است ولی تمایل این زنان به فراگیری 
خواندن و نوشتن به عنوان یک خواست غریزی و به دور 

از آن پرداخت های شعاری نشان داده می شود.
غالب این زنان شوهرمرده و سیاه بخت اند. نقره که کرکتر 
سربازان  از  یکی  ازمری  از  است  داستان  این  مرکزی 
شدن  سرنگون  با  و  می گیرد  حمل  سقاو  بچه  حبیب اهلل 
قولش  وجود  با  او  می رود.  غزنی  به  حبیب اهلل  حکومت، 
مبنی بر برگشتش نزد نقره هرگز برنمی گردد و سرنوشتش 
شوهر  می آید.  سرش  به  بالیی  چی  که  نیست  معلوم  هم 
خرمنی  در  سیاسی  گرایش های  دلیل  به  شهباز  زری ماه 
سرنوشت های  زنان  این  تمام  القصه  می شود.  سوختانده 
تا  آمده اند  گرد  آشپزخانه  این  در  و  دارند  غم انگیزی 
قصه های سیاه روزی شان را به همدیگر بگویند. حتا اقلیما 
دختر نقره که در آشپزخانه کاخ به دنیا می آید و بزرگ 
نیز  است  نقره  مادرش  بی شمار  رنج های  شاهد  و  می شود 
و  می شود  اسکان گزین  پدری  متروک  خانه  در  آخر  در 
عشق  خاطره های  و  یاد ها  با  غم انگیز  رمان  این  پایان  در 
اندوهبار، نقره در بی سرنوشتی و تنهایی مطلق رها می شود. 
خدا  به  بی پناهی  و  تنهایی  در  را  زن  این  داستان،  یعنی 
متروکه  خانه  آن  جز  اقلیما  می رسد.  پایان  به  و  می سپارد 
پدری و نقره هیچ کسی را ندارد و پس از مرگ نقره نیز در 

همانجا به تنهایی اش به زندگی ادامه می دهد یا نمی دهد.
صحنه های  ایجاد  در  موفقیت هایش  کنار  در  داستان  این 
با جزییات  اقلیما که  به دنیا آمدن  دراماتیک مثل  صحنه 
به  می شود،  توصیف  او  زاییدن  جریان  خارق العاده ای 
از  پیش  نویسنده  است.  اهمیت  قابل  نیز  دیگر  لحاظ های 
بستر آن شکل  را که رمان در  تاریخی  این رمان،  نوشتن 
رمان  شک  بدون  البته  است.  خوانده  خوبی  به  می گیرد 
رمان،  رخداد  محل  تاریخ  از  آگاهی  این  بدون  تاریخی 
حدی  به  آگاهی  این  آید.  در  به  آب  از  موفق  نمی تواند 
است که حتا جغرافیای تاریخی رمان مثل مناطق تاریخی 
کابل و دروازه ها و نقاط استراتیژیک جنگی آن زمان نیز با 
جزییات توصیف می شود. از سوی دیگر نویسنده نیز با آن 
زنان در قضاوت تاریخی زمانه ای که آن را خوب مطالعه 
دوره  این  ستمگر  شاهان  و  می کند  شرکت  است،  کرده 
وابستگی های شان  از  و  می دهد  قرار  لعن  و  مورد طعن  را 
و  زنان  علیه  ستم کاری های شان  تا  گرفته  بیگانگان  به 
روشنفکران پرده برمی دارد. مثل اشاره به قتل ناجوانمردانه 
محمد ولی خان دروازی توسط نادرشاه یا کشتار خانواده 
چرخی به واسطه همین شاه یا کشته شدن نادرشاه به دست 

عبدالخالق و سایر مسایل تاریخ معاصر ما.
چیز جالب برای من در این رمان عدم ارتباط آشپزخانه و 
کاخ است. یعنی دوربین دقیقا روی این هفت زن فوکس 
کرده است و هیچ جنبنده دیگری را در این کاخ نمی بیند 
به جز در موارد بسیار استثنایی و آن هم در هاله ای از غبار 
گاهی سروکله این و آن معلوم می شود. ولی از خبر های 
داخل ارگ و آن رابطه زنده ای که می تواند میان هر دربار 
میان  نویسنده  نیست.  خبری  باشد،  برقرار  مطبخ هایش  و 
که  است  نهاده  چینی  دیوار  زن،  هفت  این  و  کاخ نشینان 
شاید برای خودش دلیلی داشته باشد. هرچند برای نویسنده 
بدون شک روایت قصه نقره و این هفت زن مهمتر است 
هم  داستان  منطق  پایه های  تحکیم  برای  حال  هر  به  ولی 
درون  به  کاخ نشینان  سروکله  گاه گداری  باید  شده  که 

آشپزخانه پیدا شود که در این رمان نمی شود.
به  زبان  این  است.  دلپذیر  و  روان  زبانی  داستان  این  زبان 
لحاظ لحن و لهجه، آمیزه ای از لحن کابل، هرات و تهران 

است.
بر  را  داستانم  بود که من هرگز  قادری گفته  باری حمیرا 
به راستی دانستن  محور یک کرکتر مرد نخواهم نوشت. 
این  توصیفات  با  خصوص  به  دوجنس  این  خصوصیات 

رمان این نگاه او را به نویسندگی توجیه می کند. 
پیوند رویداد های قصه و تاریخ بسیار منطقی و زیبا به هم 
آمیخته اند، طوری که روایت از هر زمان و مکان قصه و 
تاریخ آغاز می شود و بی آن که آن توالی ذهنی مخاطب 
از زمان برهم بخورد، ادامه می یابد. گاهی البته تو در تویی 
ایجاد  سردرگمی  کمی  روایت  اشخاص  تعدد  و  روایت 

می کند.
زبان اما گاهی در توصیف ها شاعرانه و زیبا می شود. واقعا 
این داستان داستان توصیف است. قصه ها با جزییات مادی 
آنها و مو به مو توصیف می شوند. دوست دارم این نبشته 
کوتاه را با بند پایانی این داستان که اقلیما در خانه پدری 
از  ندیده است و مادرش را هم در همین خانه  که هرگز 
دست داده است، به پایان برسانم. او اینک تنهای تنهاست 
و در هفت آسمان یک ستاره ندارد و با تاکید بر جاودانگی 

قصه شورانگیز نقره این داستان به پایان می رسد. 
اقلیما در حویلی ازمری تنهای تنها مانده است:

موسیچه ها سیخک ها را به دریای کابل خواهند سپرد. باد 
صدای شرنگ شرنگ چوری ها را تا تمام مملکت بردوش 

خواهد کشید. چه من باشم... چه نباشم....

رویکردها:
 کتاب رمان چیست؟ محسن سلیمانی

رمان تاریخی – مذهبی )بایدها و نبایدها(/مقاله محمدرضا 
پوراحمد 

در این کتاب زنان آشپزخانه ارگ 
شاهی افغانستان یک قرن پیشتر 
به روایت تاریخ می پردازند. اما 
با اندازه توان و فهم خودشان. 
در این رمان خواننده با بخشی 
از رخداد های مهم تاریخ معاصر 
افغانستان از طریق قصه های این 
زنان آشنا می شود. چیز بسیار 
جالب برای من این بود که چند 
زن بی سواد حوادث تاریخی را 
طوری روایت می کنند که برای شما 
این روایت پسندیدنی می نماید؛ 
یعنی این روایت به اندازه فهم 
این زنان است و زندگی این زنان 
در آشپزخانه کاخ که به تبع یکی 
از نقاط شایعات و خبر های درون 
و بیرون کاخ است، و نحوه ساده 
روایت ها، فهم تاریخی آن ها را 
توجیه می کند.

رمان تاریخی 

دختر دریای کابل  
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و داستان بلند نقره 

ACKU



9سال چهارم    شماره مسلسل 1075   یک شنبه 10 دلو 1389

، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشريف:دروازه  	

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: برين مهر، تيلفون: 0700707264	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

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

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

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: هارون معترف 0778890506	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ موسي آتبين - خيبر رحيمي 	

8

www.8am.af :وب سايت

معامله بر سر کرسی رياست پارلمان 

محقق باز هم با 
سیاف معامله کرد 
سيف االسالم

نمايندگان مردم روز گذشته موفق به انتخاب رييس 
رای گيری  اول  دور  در  نشدند.  نمايندگان  مجلس 
مجلس  رياست  کرسی  احراز  برای  را  خود  تن   4
 245 آرای  دور  اين  نمودند.  در  نامزد  نمايندگان 
که  طوری  به  شد،  پراکنده  نامزد   4 ميان  نماينده 
با  نگرديد.  اکثريت  رای  کسب  به  موفق  يک  هيچ 
آن که انتظار می رفت که گروه 90 نفری اپوزيسيون 
ديگر،  اقوام  نمايندگان  از  برخی  حمايت های  و 
سرنوشت انتخابات را در دور نخست تعيين نمايد اما 
مانع  انتخابات  از  قبل  بندهای سياسی در شب  و  زد 
اين کار شد. انتخابات ديروز به خوبی نشان داد که 
پارلمان،  افتتاح  در  به رغم کارشکنی های حکومت 
هنوز هم بسياری از نمايندگان متاثر از سياست های 
حکومت می باشند. گذشته از  اين جايگاه اپوزيسيون 
نيز  به رغم ادعاهای آنان مبنی بر حضور 90 عضو، 
عمال زير سوال رفت. آرای آقای قانونی در دور اول 
نشان داد که وی هم در کسب حمايت مجموعه ی 
در  هم  و  بوده  تزلزل  دچار  تاجيک تبار  نمايندگان 

کسب پشتيبانی متحدين سياسی خود. 
معامله حاجی  منابع می گويند که  برخی  اين همه  با 
را  انتخابات  سرنوشت  سياف  آقای  با  محقق  محمد 

اين گونه رقم زد. 
دوم  معاونت  مورد  در  هزاره  نمايندگان  که  هرچند 
درباره  اما  يافته اند  دست  نظر  اتفاق  به  هماهنگی  با 
تقسيم  گروه  چندين  به  نمايندگان  مجلس  رياست 
از سياف حمايت  اکبری، عمال  نور  شده  اند. محمد 
کرد،  داکتر سجادی به نفع ميرويس ياسينی، فاطمه 
جمعی  با  محقق  محمد  و  قدير  ظاهر  نفع  به  نظری 

ديگر به نفع آقای سياف وارد معامله شدند. 
در اين ميان احمد بهزاد و برخی از نمايندگان هزاره 
محمد  آقای  کرده  اند.  حمايت  قانونی  يونس  از 
محقق در دور پيشين پارلمان نيز آشکارا با حکومت 
معامله  خود  معاونت  و  سياف  آقای  رياست  سر  بر 
به  اين معامله بهای سنگينی برای آقای محقق  کرد. 
با  زياد  جدال های  از  پس  نيز  اکنون  داشت.  همراه 
با حمايت  حکومت آقای کرزی، محقق می خواهد 
آن  با  نمايد.  باز  را  با حکومت  آشتی  راه  سياف  از 
که برخی از نمايندگان هزاره در تالش بودند تا در 
مورد حمايت از يک فرد مشخص به تصميم جمعی 
هزاره  نمايندگان  مجمع  در  محقق  آقای  برسند،  اما 
فاقد  اين معامله ها متاسفانه  اين کار شده است.  مانع 
معيارهای ارزشی بوده و بيشتر بر اساس زد و بندها 
اکنون  می گيرد.  صورت  کالن  پول های  دريافت  و 
سوال اساسی اين است که نمايندگانی که با معامله، 
را گذاشته اند چگونه  کار  بنای  آرا  فروش  و  خريد 
می توانند شعارهای خود را مبنی بر شايسته ساالری، 

مبارزه با فساد و... عملی نمايند؟ 

خانواده ای در کام انتحار
تسلیت نامه ای برای حمیده برمکی و خانواده اش

پ. کاوه

ذهن  که  می شود  حدی  از  بی رحم تر  گاهی  مرگ، 
آفرينی،  وحشت  دارد.  آن  برای  پيش بينی هايی  انسان 
گناهی  بی گناه،  افراد  کشتن  و  است  مردود  هميشه 
بزرگ. خبر کشته شدن انسان برای انسانی که با شعور 
و ذهنيت انسانی و با باورمندی به انسانيت به سر می برد، 

زجر دهنده است.
روز  بعداز ظهر  در  فاينست  فروشگاه  در  انفجار  خبر 
جمعه در دقايق نخست خيلی دردآور بود. بايد اعتراف 
به  انتحار حال  و  انفجار  و  و کشتار  قتل  خبر  کنم که 
و  است  بدل شده  ما  رسانه های  در  متعارف  خبر  يک 
چنين خبرهايی تنها در همان دقايق اول ذهن ما را به 
خود مشغول می سازد و پس از ساعاتی دوباره ما اين 
توان را باز می يابيم تا به زندگی اصلی مان برگرديم و 
ذهنيت  اين  کنيم.  فراموش  زود  را  رويدادهايی  چنين 
برابر خبر  اين واقعيت نيست که ما در  از  ناشی  هرگز 
اين  از  ناشی  بلکه  شده ايم،  بی تفاوت  انسان  مرگ 
برخ غيرقابل  به يک  واقعيت است که چنين حادثات 
انکار در زندگی مان بدل شده است و ما نياز داريم تا 
برای بهتر زيستن و بدون دغدغه به سر بردن، خودمان 
را از اسارت ذهنی خبرهای مرگ و کشتار رها سازيم 

و به زندگی عادی مان برگرديم.
بزرگی  تفاوت  من  برای  خبرها  ساير  با  خبر  اين  اما 
داشت. اين انفجار يک خانواده را در کام مرگ فرو 
برد. اين خانواده برای من و جمع کالنی از شاگردان 
اين  بود.  آشنا  کابل  دانشگاه  سياسی  علوم  و  حقوق 
در  که  مردانی  و  زنان  از  بزرگی  جمع  برای  خانواده 
مسلما  و  بود آشنا  نامی  فعال اند،  بشر  گستره ی حقوق 
جمع  ميان  در  زودی  به  حادثه  اين  کردن  فراموش 

کالنی از شهروندان کابل، کار چندان آسانی نيست.
بانو حميده برمکی که يکی از فعاالن حقوق زن و يکی 
استادان دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه  از 
کابل بود و همچنين به عنوان يکی از اعضای کميسيون 
روز  در  می کرد،  کار  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
جمعه در اثر يک حمله ی انتحاری جانش را از دست 
داد. اين درد بزرگی است، اما اين درد زمانی بزرگتر 
حميده  استاد  حال  شامل  تنها  مرگ،  اين  که  می شود 
برمکی نمی شود. در اين حادثه، در کنار استاد حميده 
برمکی، شوهرش مسعود يما و چهار فرزندش نيز جان 
با  را  جمعه ی شان  می خواستند  که  خانواده ای  باختند. 
خريد و خنده برگزار کنند، ديگر از دست رفته بودند 
و در پی آن جمع بزرگی از اعضای خانواده، دوستان، 
همکاران، شاگردان و اعضای خانواده ی حقوق را در 

سوگ نشاندند.
در اين شکی نيست که حادثاتی از اين قبيل همواره، 
و  تکرار شده اند  پيوسته  سال گذشته،  در سی  حداقل 
با  بازهم  برداشته اند.  ما  از ميان  با ارزشی را  انسان های 
امر  به يک  بايد گفت که چنين حادثات حال  تاسف 
متعارف در روزگار پر حادثه ی ما مبدل شده اند، اما هر 
حادثه ی اين چنينی، دردهای بزرگ و فراموش نشدنی 

را به جا می گذارند و جمعی را تا پايان عمر سوگوار 
نگه می دارند. مرگ استاد حميده برمکی تنها يک درد 
به خانواده اش نيست، بلکه شمار زيادی از کسانی که با 

استاد آشنا بودند، در اين سوگ شريک اند.
نقش حميده برمکی در کميسيون حقوق بشر افغانستان، 
يک نقش غير قابل انکار بوده است. او به عنوان کميشنر 
با  و  اين کميسيون  اطفال در  از حقوق  بخش حمايت 
نقض  موارد  از  بارها  حقوقی،  گسترده ی  آگاهی های 
به  دولت  توجه  خواهان  و  زد  حرف  کودکان  حقوق 
اين مساله ی بزرگ شد. حميده برمکی به عنوان استاد 
را  زيادی  شاگردان  سياسی،  علوم  و  حقوق  دانشکده 
آموزش داد و باالخره به عنوان يکی از فعاالن زمينه ی 
دفاع از حقوق زن، با نوشتن مقاالت و سخنرانی ها، به 

اين موضوع پرداخت. 
به ادامه ی اين همه کارهای نيک، در يک جمعه بر آن 

به  و  برای کودکانش و خانواده اش خريد کند  تا  شد 
رفع نيازمندی های کودکانش و خانواده اش بپردازد، اما 
دست مرگ اين مجال را از او گرفت، و چه دردآور 
که اين دست، تنها گلوی او را نفشرد، بل با بی رحمی 
به گلوی شوهرش رسيد و سپس گلوی معصوم  تمام 

کودکانش را فشرد.
يک  که  برحق  برمکی،  حميده  استاد  رفتن  دست  از 
ضايعه ی بزرگ برای حوزه ی اکادميک کشور، برای 
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای شاگردان 
و  خانواده اش  برای  سياسی،  علوم  و  حقوق  پيروان  و 
دوستانش و در کل برای افغانستان به حساب می آيد. 
کرد،  آرزو  آزمندانه  حاالت  چنين  در  می توان  آنچه 
اين است که جايش در بهشت برين باد و آنچه می توان 
در چنين وضعيتی التجا کرد، اينست که کوتاه باد هر 

آن دستی که برای قتل انسان دراز می شود. 

بانو حمیده برمکی که يکی از فعاالن حقوق زن و يکی از استادان دانشکده ی 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل بود، در روز جمعه در اثر يک حمله ی 
انتحاری جانش را از دست داد. اين درد بزرگی است، اما اين درد زمانی 

بزرگتر می شود که اين مرگ، تنها شامل حال استاد حمیده برمکی نمی شود. در 
اين حادثه، در کنار استاد حمیده برمکی، شوهرش مسعود يما و چهار فرزندش 
نیز جان باختند. خانواده ای که می خواستند جمعه ی شان را با خريد و خنده 
برگزار کنند، ديگر از دست رفته بودند و در پی آن جمع بزرگی از اعضای 

خانواده، دوستان، همکاران، شاگردان و اعضای خانواده ی حقوق را در سوگ 
نشاندند.
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کارمند کنسولگری امریکا در 
الهور به اتهام قتل به دادگاه 

رفت

 

دادگاه  در  الهور  در  امریکا  کنسولگری  کارمند  یک 
حاضر شده است تا به سوال های مقام های قضایی درباره 

اتهام قتل دو شهروند پاکستانی پاسخ دهد.
ریموند دیویس متهم است در یکی از جاده های الهور به 

سوی دو موتورسوار آتش گشوده و آنها را کشته است.
خود  از  دفاع  هدف  با  گفت  دادگاه  در  دیویس  آقای 

تیراندازی کرده است.
آقای  همکاران  مراجعه  هنگام  نیز  دیگر  پاکستانی  یک 

دیویس به محل حادثه کشته شد.
موتر همکاران آقای دیویس که با سرعت به محل حادثه 

نزدیک می شد، با یک عابر برخورد کرد و او را کشت.
بیانیه کنسولگری امریکا در الهور از کشته شدن قربانیان 
مقام های  با  همکاری  از  و  کرده  ناخرسندی  ابراز  حادثه 
رخداد  این  مختلف  ابعاد  شدن  مشخص  برای  پاکستانی 
خبر داده است. پولیس پاکستان می گوید آقای دیویس از 
امنیتی کنسولگری و فاقد مصونیت دیپلوماتیک  ماموران 
آقای  سمت  کردن  عنوان  از  امریکا  کنسولگری  است. 

دیویس خودداری کرده است.
به گفته مقام های پولیس آقای دیویس اجازه حمل سالح 
نداشته است. پولیس همچنین از مسلح بودن کشته شدگان 
قصد  زیاد  احتمال  به  افراد  این  است  گفته  و  داده  خبر 
نگران  گفت  دادگاه  در  دیویس  آقای  داشته اند.  سرقت 

جان خود است و خواستار محافظت بیشتر از خود شد.
دادگاه آقای دیویس به دالیل امنیتی از مرکز شهر الهور 

به محله نظامی این شهر منتقل شد.

مدل اقتصادی جهان، پیمان 
خودکشی، محیط زیست جهانی 

است 
مدل  می گوید  متحد  ملل  سازمان  مون سرمنشی  بان کی 
محیط  خودکشی،  پیمان  یک  جهان  کنونی  اقتصادی 
زیست جهانی است و اگر اصالح نشود نتیجه آن فاجعه 
برای  دیروز  را  سخنان  این  مون  بانکی  بود.  خواهد  بار 
هیات اجالس اقتصادی جهان درشهر داووس سویس بیان 
کرده، گفت: »رهبران سیاسی و تجارتی برای نجات این 

سیاره نیاز دارند یک انقالب اقتصادی را بپذیرند.«
بان کی مون گفت، برای دست یافتن به یک اقتصاد پایدار 

وقت به سرعت می گذرد.
جمله  از  هیات  اعضای  استقبال  با  مون  کی  بان  سخنان 
اندونزیا، مدیر شرکت بزرگ  روسای جمهور مکسیکو، 
وال مارت در امریکا و بیل گیتس از شرکت مایکروسافت، 

روبرو شد.

بیش از 100 کشته در اعتراضات مصر 

زن ایرانی- هالندی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد 

دوره ریاست جمهوری نظربایف تا سال 2020 تمدید شد   

نورسلطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان می گوید، تا زمانی که به وی نیاز است، آماده خدمت برای کشورش 
است.

پارلمان قزاقستان در آغاز همین ماه روی اصالحاتی رای داد که در نتیجه آن نظربایف تا سال 2020 میالدی بحیث 
رییس جمهور آن کشور باقی می ماند.

انتظار می رود نظربایف این مسوده را امضا کرده و آن را پس از بررسی توسط شورای قانون اساسی، به یک قانون 
مبدل سازد.

این اقدام وی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک تالش رسمی برای باقی ماندن در قدرت و جلوگیری از 
فاصله با قدرت خوانده شده است.

نورسلطان نظربایف 70 ساله است که از مدت بیش از 20 سال قزاقستان را رهبری کرده است.

هر چند به دنبال اعتراض های گسترده روز جمعه در مصر، 
حسنی مبارک،  رییس جمهور این کشور وعده اصالحات 
سیاسی و اقتصادی را داده و دولت این کشور را برکنار 
اعتراض های  به  نیز  اما مردم مصر روز شنبه  کرده است، 
جمهور  رییس  کناره گیری  خواستار  و  داده  ادامه  خود 

شده اند.
در همین حال شبکه خبری الجزیره خبر داده که از روز 
سه شنبه یعنی زمان آغاز اعتراضات در مصر تاکنون بیش 
از ۱00 نفر در جریان این ناآرامی ها جان خود را از دست 

داده اند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، تنها در شهر اسکندریه 
نیروهای  میان  خورد  و  زد  جریان  در  نفر   2۳ کم  دست 

امنیتی با تظاهرکنندگان جان خود را از دست داده اند.
این در حالی است که یکی از مقام های وزارت بهداری 
این  در  جمعه  روز  تظاهرات  کشته شدگان  شمار  مصر 

کشور را ۳۸ نفر اعالم کرده است.
در حالی که اعتراض ها در شهرهای مختلف مصر همچنان 
افزایش  به  اقدام  کشور  این  امنیتی  مقام های  دارد،  ادامه 
در شهرهای  و شد  آمد  منع  مقررات  اجرای  ساعت های 

بزرگ مصر کرده اند.
بر این اساس از ساعت چهار بعد از ظهر تا هشت صبح 
اجرا  مصر  بزرگ  شهرهای  در  شد  و  آمد  منع  مقررات 

می شود.

مبارک،  حسنی  دستور  به  جمعه  روز 
رییس جمهور مصر که معترضان خواستار 
حکومت  مقررات  هستند،  وی  برکناری 
نظامی از ساعت شش بعد از ظهر تا هفت 

صبح اجرا شده بود.
رسیده  گزارش های  آخرین  اساس  بر 
نفر در یکی  از ۵0 هزار  بیش  اکنون  هم 
از میدان های مرکزی شهر قاهره پایتخت 
ضد  شعارهای  و  کرده اند  تجمع  مصر 
بر  »مرگ  شعار  جمله  از  و  حکومتی 

مبارک«  سر می دهند.
رهبران  از  البرادعی،  محمد  میان  این  در 
مخالفان حکومت مصر، که پنج شنبه شب 
از  برای شرکت در تظاهرات روز جمعه 
در  شنبه  روز  بود،  بازگشته  قاهره  به  وین 

بار دیگر  فرانسوی یک  تلویزیونی  با یک شبکه  گفتگو 
خواستار کناره گیری حسنی مبارک شده است.

مردم  پیام  مبارک  »حسنی  است:  گفته  البرادعی  آقای 
مصر را نفهمیده است. سخنان وی کامال ناامید کننده بود. 
ادامه  بیشتر  شدت  با  مبارک  رژیم  سقوط  تا  اعتراض ها 

خواهد داشت.«
وی همچنین افزوده است: »من قصد دارم امروز به اتفاق 
همکارانم یک بار دیگر به جاده ها بروم تا سهمی در تغییر 

ایفا کرده و به رییس جمهور، حسنی مبارک بگویم که 
وی باید برود.«

محمد البرادعی با اشاره به حمله نیروهای پولیس به وی 
»رژیمی که  است:  تظاهرات روز جمعه گفته  در جریان 
رفتاری چنین توهین آمیز از خود نشان می دهد و به برنده 
حمله  آبپاش  ماشین های  از  استفاده  با  نوبل  صلح  جایزه 
می کند، نشان می دهد که پایان این رژیم آغاز شده و باید 

برود.«

دولت ایران روز شنبه یک زن ایرانی- هالندی را که به 
اتهام جرایم امنیتی و به دنبال اعتراض های روز عاشورای 
سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود،  به اتهام فروش و نگهداری 

مواد مخدر اعدام کرد.
بر اساس اعالم سارنوالی تهران، زهرا بهرامی، یک زن 
روز  بامداد  بود،   نیز  هالندی  تابعیت  دارای  که  ایرانی، 
شنبه به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعدام شده 

است.
حدود یک ماه پیش گزارش هایی از صدور حکم اعدام 
از  پس  روز  سه  که  هالندی  ایرانی-  شهروند  این  برای 
در جریان  و  عاشورای سال گذشته  رویدادهای خونین 
ریاست  انتخابات  نتیجه  به  معترضان  گسترده  بازداشت 

جمهوری در ایران بازداشت شده بود منتشر شد. 
در بیانیه  سارنوالی تهران درباره اعدام زهرا بهرامی نیز 
تصریح شده است که وی »پیشتر به اتهام ارتکاب جرایم 

امنیتی دستگیر شده بود.«
به  اشاره  با  همچنین  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
اتهام های مطرح شده علیه خانم بهرامی آمده است: »در 

بازرسی از منزل نام برده ۴۵0 گرم کوکایین و ۴20 گرم 
تریاک نیز کشف و در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد وی ۱۵0 گرم کوکایین نیز به فروش رسانده است.«

سارنوالی تهران همچنین از زهرا بهرامی به عنوان »عضو 
یک باند بین المللي ترانزیت مواد مخدر« یاد کرده و وی 
را متهم به قاچاق کوکایین از هالند به ایران »با همکاری 

رابط هالندی خود« معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش دادگاه انقالب تهران، زهرا بهرامی 
در  مشارکت  و  »نگهداري ۴۵0 گرم کوکایین  اتهام  به 
فروش ۱۵0 گرم کوکایین« به اعدام و مصادره اموال و به 
اتهام »نگهداري ۴20 گرم تریاک« به پرداخت ۱۴میلیون 
محکوم  هفتاد ضربه شالق  تحمل  و  نقدي  ریال جزاي 

شده بود.
زهرا  دختر  نایب پور،  بنفشه  که  است  حالی  در  این 
بهرامی، در اوایل ماه دلو و به دنبال صدور حکم اعدام 
جلسه  در  وی  که  بود  گفته  رادیوفردا  به  مادرش  برای 
رییس  صلواتی،  قاضی  به  خود  اتهام های  به  رسیدگی 
شرایط  در  بودم.  فشار  تحت  »من  است:  گفته  دادگاه، 

خیلی وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم این اتهامات 
کال  اتهام  این  که  می گویم  شما  به  حاال  اما  بپذیرم،  را 
بی پایه و اساس است و آن را به طور کامل رد می کنم.«

همچنین دادگاه انقالب پرونده ای را نیز به اتهام عضویت 
خانم بهرامی در گروه »انجمن پادشاهی ایران« در دست 
رسیدگی داشت که این اتهام نیز از سوی وی رد شده 
بود و، به گفته دختر خانم بهرامی، انجمن پادشاهی ایران 

نیز وابستگی زهرا بهرامی به این گروه را رد کرده بود.
اعدام زهرا  بیانیه سارنوالی تهران درباره  این حال در  با 
بهرامی هیچ اشاره ای به رای احتمالی دادگاه درباره این 

اتهام خانم بهرامی نشده است.
اعدام خانم بهرامی در حالی صورت گرفته است که به 
دنبال صدور حکم اعدام برای وی، دولت هالند خواستار 

توضیحات بیشتر ایران در این باره شده بود.
رسمیت  به  را  شهروندانش  دوگانه  تابعیت  که  ایران 
نمی شناسد، پیشتر نیز به دیپلومات های هالندی در تهران 

اجازه دسترسی کنسولی به زهرا بهرامی را نداده بود.

افغانستان مکان امن به قاچاقبران مواد مخدر نیست!
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