
لوی سارنوالی: 
زور ما به 

زورمندان نمی رسد
لوی سارنوالی  کابل:  8صبح، 
گرفتاری  برای  می گوید  افغانستان 
گذشته  در  زورمندی  که  افراد 
به  متهم  و  بوده اند  دولت  کارمند 
است  مواجه  چالش  با  هستند  فساد 
قانون  به دست  را  آنها  نمی تواند  و 

بسپارد. 
معاون  نظری،  رحمت اهلل 
لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته 
سارنواالن  سراسری  کنفرانس  در 
در  امنیت  عدم  گفت  افغانستان 
فراروی  از چالش های  یکی  کشور 
سارنوالی است: »نبود امنیت زمینه را 
برای مجرم فراهم می سازد تا مجرم 
از قانون بگریزد و محاکمه نگردد.« 
به گفته او: »در یک  تعداد قضایا ما 
از  تعدادی  بر  را  قانون  نتوانسته ایم 
از جمله  این  تطبیق کنیم. که  افراد 
ضعف ها و چالش های ما می باشد.«
ادامه در صفحه 9
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بدخشانبغالن
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محکمه اختصاصی:

بازشماری آرا زمان گیر است
محكمه ي  رييس  گفته هاي  اساس  به 
روند  گذشته  روز  درسه  اختصاصي 
پرونده سازي را در واليت هاي فراه، غور، 
باميان، نيمروز، بادغيس و ميدان وردك 

كه 34 پرونده مي شود، تكميل كرده اند.
پرونده هاي  مجموع  حال  همين  در 
انتخاباتي در واليت هاي دايكندي، غزني و 

ارزگان به 21 پرونده رسيده است.
اين 134  از  اين درحالي است كه پيش 
افغانستان  در 24 واليت  ديگر  پرونده ي 
شده  تهيه  اختصاصي  محكمه ي  سوي  از 
بود.                            ادامه در صفحه 3

گروه هماهنگی عدالت انتقالی
صلح زمانی نتیجه می دهد 

که مبتنی بر عدالت باشد
می گويد  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
سوی  از  حاضر  حال  در  كه  تالش هايی 
منظور  به  صلح  عالی  شورای  و  دولت 
گروه های  ديگر  و  طالبان  با  گفتگوها  آغاز 
شورشی مخالف دولت جريان دارد، در آن 
خواست های قربانيان در نظر گرفته نشده 
است. اين گروه در بيانيه ای می افزايد كه 
نتيجه ی  زمانی  كشور  در  مصالحه  و  صلح 
بر  مبتنی  كه  می دهد  به دست  مطلوب 
عدالت باشد.               ادامه در صفحه 5

بربنیاد گزارش ها، رییس جمهور باراک اوباما 
که  است  رسانیده  تصویب  به  را  قطعنامه ای 
سریع تر  خروج  خواهان  دموکرات ها  آن  در 

نیروهای امریکایی از افغانستان شده اند.
ملی  کمیته  اعضای  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
ساالنه  نشست  در  شنبه  روز  دموکراتیک 
زمستانی در واشنگتن این قطعنامه را به تصویب 

رسانیده اند.
سراسر  از  کمیته  این  اعضای  نشست  این  در 

ایاالت متحده امریکا شرکت داشتند.
در قطعنامه آمده است که دموکرات ها خواهان 
زمینه های  کردن  فراهم  به  بخشیدن  اولویت 

نماينده  ابراهيمی  عبدالروف 
جهادی  سابقه  و  است  كندز  واليت 
از  شماری  اظهارات  براساس  دارد. 
ابراهيمی در زمان  نمايندگان، آقای 
اما  بوده  اسالمی  حزب  عضو  جهاد، 
اسالمی  ملی  جنبش  حزب  به  بعدا 
افغانستان پيوسته و در حال حاضر 

نيز عضويت اين حزب را دارد. 
نيز  پارلمان  پيشين  دور  در  وی 
اما  داشت  حضور  ولسی جرگه  در 
پارلمانی  بحث های  و  جلسات  در 
در  و  می داد  نظر  اندكی  موارد  در 

رسانه ها نيز مطرح نبود. 

اشتغال و بیرون شدن سریع سربازان امریکایی 
و  قراردادکنند ه های نظامی امریکا از افغانستان 

هستند.
قطعنامه می افزاید که در نزدیک به یک دهه، 
هزینه  دالر  میلیارد  ساالنه ۱۰۰  افغانستان  نبرد 
داشته است و ۷۲ درصد مردم در ایاالت متحده 

امریکا به این باوراند که مساله افغانستان راه حل 
نظامی ندارد و آنان خواهان بیرون شدن سریع تر 

نیروهای کشور شان از افغانستان شده اند.
قرار است امریکا خروج سربازانش را در ماه 
جوالی سال جاری آغاز کند و تا پایان ۲۰۱۴ 
امنیت  مسوولیت  داخلی  نیروهای  میالدی 

کشور را برعهده گیرند.
سال گذشته رابرت گیتس، وزیر دفاع ایاالت 
نیروهای  روند خروج  آغاز  بر  امریکا  متحده 
امریکایی در جوالی ۲۰۱۱ تاکید کرد و افزود 
انجام  برنامه خروج نظربه اوضاع  که هرگونه 

خواهد شد.

اوباما خواهان خروج سریع تر نيروهای امریکایی از افغانستان است

عناوین 
مطالب امروز:

طلسم شکست
پارلمان صاحب رییس شد

] ادامه در صفحه6[

انتخاب رییس پارلمان  
و تحول اساسي  
در فرهنگ سیاسي

نمايندگان  تصميم  اين  بايد 
پارلمان را ارج گذاشت. ما بايد 
كم كم ياد بگيريم كه شايستگی 
و  قوم  انتخاب،  معيارهای  و 
قبيله نيست بلكه معيار اصلی، 
شايستگی و تعهد به منافع ملی 
افغانستان است. اگر فردا يک 
بايد  شد،  جمهور  رييس  ازبک 
قابل  و  طبيعی  ما  همه  برای 

قبول باشد. 

ادامه در صفحه4

بازار کمرنگ...

با کی حرف...
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                  تلویزیون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال ۲۰۰8 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. 
امید؛ که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز 
برکارهای انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز 

است. زمین؛ طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.
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افغانستان  می گوید  ترکیه 
با  مصالحه  روند  در  را 
به  آن ها  ادغام  و  طالبان 
کمک  عادی،  زندگی 
عالی  شورای  می کند. 
در  بود  گفته  قبال  صلح 
جستجوی کشور مصوون 
طالبان  با  مصالحه  برای 
مذاکره  به  آن ها  تا  است 

حاضر شوند.
در  ترکیه  مقام های 
با  که  گفتگویی 

برهان الدین ربانی، رییس شورای عالی 
صلح داشته اند، وعده داده که در روند 
را کمک  افغانستان  طالبان،  با  مصالحه 
راس  در  ربانی  الدین  برهان  می کنند. 
به  افغانستان  صلح  عالی  شورای  هیات 

ترکیه سفر کرده بود. 
برهان الدین  و  ترکیه  خارجه  وزارت 
بیانیه  در  گفتگوها  این  از  بعد  ربانی، 
ترکیه  »حکومت  گفته اند:  مشترکی 
شورای عالی صلح افغانستان را به عنوان 
یک نهاد برجسته افغانی می شناسد که 

در تابستان امسال با گرم شدن هوا در 
والیت قندهار، نیروهای نظامی کانادا 
پایان  شان  جنگی  ماموریت  به  رسما 

می دهند.
تقریبا یک  از  نیروهای کانادایی پس 
شان  نقش  افغانستان،  در  جنگ  دهه 
اجرای  به  طالبان  با  رویارویی  از  را 
وظایف تربیت و آموزش قوای امنیتی 

داخلی تغییر می دهند.
در گزارشی که در شبکه خبری »سن« 
در کانادا به نشر رسیده آمده است که 
افغانستان  در  باید  کانادایی  سربازان 
باقی بمانند، اما برای این نیروها مشکل 
جنگی  عملیات  در  که  بود  خواهد 
قبل  نیروها  این  زیرا  کنند.  اشتراک 
از این برای انجام وظایف محاربوی، 
تالش های زیاد نموده اند و قربانی های 

زیاد را متقبل شده اند.
آموزش  ماموریت  کنونی  شرایط  در 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  تربیت  و 
گرفتن  با  زیرا  دارد،  اهمیت  خیلی 
نیروهای  توسط  امنیتی  مسوولیت های 
نیروهای  خروج  برای  زمینه  داخلی 
کانادایی از افغانستان مساعد می گردد.

در حال حاضر که قوای امنیتی داخلی 
بی کفایتی  و  اداری  فساد  به  آغشته 

این  در  را  مصالحه  و  تالش های صلح 
حکومت  می کند.  هماهنگ  کشور 
ترکیه آماده حمایت کامل از ابتکارات 

این شورا است.« 
رهبری شورای عالی صلح پیش از این 
گفته  بود.  کرده  سفر  نیز  پاکستان  به 
ترکیه،  پایتخت  انقره،  از  بعد  می شود 
سعودی  عربستان  به  شورا  این  هیات 
کشور  این  مقام های  با  و  می کند  سفر 
صحبت  طالبان  با  مصالحه  مورد  در 

می نماید. 

این  بار  می باشند، 
دوش  به  هم  مسوولیت 
قوای ناتو و شرکای آن 
در افغانستان خواهد بود.
پیشبرد تربیت و آموزش 
مسلکی، اخالقی و سواد 
پولیس  قوای  به  آموزی 
افغانستان  اردوی  و 
را  مثبت  تاثیرات 
وارد  کشور  این  باالی 
عدم  اما  کرد،  خواهد 
کار  وظیفه  این  پیشبرد 

خروج نیروها را از افغانستان به تاخیر 
می اندازد.

ادامه  در  کانادا  گزارش شبکه خبری 
چرا  که  می سازد  مطرح  را  پرسشی 
وظایف  انجام  از  کانادایی  سربازان 
در  می کنند،  خالی  شانه  محاربوی 
در  بیشتر  نیروهای  اکنون  حالی که 

افغانستان حضور دارند؟
به  کانادایی  قوای  که  سال هاست 
از سه هزار سرباز در  با کم تر  تنهایی 

قندهار جنگیده اند.
که  می نویسد  خبری  شبکه  این 
نیروهای کانادایی با وجود کمبود در 
برای  توانمندی  عدم  سربازان،  تعداد 

خارجه  وزارت  مشترک  بیانیه 
صلح  عالی  شورای  و  ترکیه 
افزوده است: »ترکیه و افغانستان 
هر دو در همکاری و مشاورت 
با هم، با تمام گروه های مربوط 
کار  صلح  روند  پیش بردن  در 
آن  موفق  نتایج  که  تا  می کنند 

را تضمین کنند.« 
برهان الدین  بیانیه،  این  براساس 
ربانی در این سفر، گفتگوهای 
اوغلو،  داوود  احمد  با  »وسیع« 
وزیر خارجه ترکیه داشته است. 
او همچنین در این سفر با عبداهلل گل، 
رییس جمهور و رجب طیب اردوغان، 
نخست وزیر ترکیه دیدار کرده است. 

در  است  گفته  صلح  عالی  شورای   
جز  به  سومی،  کشور  یافتن  تالش 
مذاکره  برای  پاکستان،  و  افغانستان 
در  همچنان  شورا  این  است.  طالبان  با 
از  را  طالبان  زندانیان  که  است  تالش 
کند  آزاد  گوانتانامو  امریکایی  زندان 
کمک  مصالحه  روند  در  نیز  آن ها  تا 

کنند. 

پاکسازی منطقه از وجود جنگجویان 
مخالف، قندهار را از تصرف مخالفین 
نیروهای  رسیدن  تا  و  نگهداشتند 

تازه نفس، مشکالت را متقبل شدند.
امروز  که  پیشرفت ها  این  اکثریت 
اثر  در  می شود،  دیده  قندهار  در 
و  قربانی ها  فشانی،  جان  شدید،  کار 
به  کانادا  امنیتی  نیروهای  ابتکارات 

دست آمده است.
یافته،  اما حاال که خشونت ها کاهش 
که  این  از  پیش  کانادایی  نیروهای 
وظایف  به  کنند،  تمام  را  کارشان 
را  چیزی  می دهند  پایان  شان  جنگی 

که خود آغاز کرده بودند.

هشت تن در 
ارغنداب قربانی میله 

سگ جنگی شدند

مقامات محلی می گویند، در اثر وقوع 
دو انفجار در جریان یک مسابقه سگ 
هشت  کم  دست  قندهار،  در  جنگی 

غیرنظامی کشته شده اند.
ارغنداب  ولسوالی  در  انفجارها  این 

والیت قندهار صورت گرفته است.
مامور  پنج  می گویند  امنیتی  مقامات 
زخمی  انفجار  این  در  نیز  پولیس 

شده اند.
گزارش شده است که این حادثه ناشی 
در  شده  جاسازی  بمب های  انفجار  از 
سگ  مسابقه  آن  در  که  بوده  محلی 

جنگی برپا شده بود.
برای  غیرنظامی  افراد  از  زیادی  تعداد 
حضور  محل  در  مسابقه  این  تماشای 

داشته اند.
حمالت انتحاری و بمبگذاری های که 
را  آن  مسوولیت  طالبان  گروه  عمدتا 
برعهده می گیرند، ظرف هفته های اخیر 

جان ده ها غیرنظامی را گرفته است.
والیت  در  انفجار  یک  نیز  شنبه  روز 
خوست در شرق کشور، منجر به کشته 
و  زن  سه  شمول  به  غیرنظامی   9 شدن 
یک  همزمان،  و  شد  کودک  چهار 
حمله انتحاری دیگر در والیت فاریاب 
در شمال کشور که دو کشته و بیست و 

سه زخمی برجا گذاشت.
بازی  یک  جریان  در  نیز  حمله  این 

بزکشی صورت گرفته بود.

ترکیه شورای عالی صلح را در مصالحه با طالبان کمک می کند

سربازان کانادایی به ماموریت جنگی شان پایان می دهند 
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از  پارلمان  ريیس  باالخره 
روی ناچاری برگزيده شد!

ريیس  تعیین  سر  بر  کشمکش  يک ماه  از  پس 
مجلس و ناکامی کمیسیون بن بست درحل مساله، 
ديروز  نشست  در  ناچاری  روی  از  و  سرانجام 
يک شنبه توافق صورت گرفت که نمايندگان قوم 
برای  را  ازبک تبار  نمايندگان  از  تن  يک  ازبک 
نشستن بر کرسی رياست ولسی جرگه برگزينند 
و به مجلس معرفی نمايند. نمايندگان قوم ازبک 
هم طی نیم ساعت گفتگو و با رای گیری در میان 
خودشان توافق کردند آقای عبدالروف ابراهیمی 
به  ولسی جرگه  رياست  کرسی  احراز  برای  را 
ترتیب  اين  به  نمايند.  معرفي  عمومی  مجلس 
است  قرار  يافت.  خاتمه  ريیس  گزينش  مشکل 
نیز  و  معاون  دو  انتخاب  بر سر  امروز دوشنبه 
منشی های ولسی جرگه رای گیری صورت گیرد. 
و  معاونان  انتخاب  که  دارد  وجود  زياد  احتمال 
منشیان مجلس نیز از همین طريق صورت گیرد؛ 
راه آسان و ساده و بی هزينه اي که زمان گیر و 

جنجالی هم نیست. مبارک و میمون باد!
توافق وکالی محترم بر سر گزينش  بدون شک 
اما  است.  خوشحالی  مايه ی  ازبک  نماينده ی  يک 
و  اضطرار  و  ناچاری  روی  از  اين کار  کاش  ای 
استیصال و برآمدن از بن بست زورآزمايی های 
قومی اکابر ملی! صورت نمی گرفت. کاش روزی 
برسد که تحمل روی کار آمدن يک ازبک، بلوچ، 
عنوان  به  را  هنود  اهل  از  تن  يک  يا  و  هزاره 
اکنون تصور هم  که  بیابیم. چیزی  دولت  ريیس 
ريیس  عنوان  به  ازبک  يک  گزينش  نمی توانیم. 
اجماع  و  توافق  يک  از  ناشی  نه  ولسی جرگه، 
ملی بلکه ناشی از عدم وفاقی بود که خود را در 
پارلمان کشور و جايی که خانه ی ملت نام دارد 
نفرت انگیزترين  به  ماست،  ملی  اراده ی  مظهر  و 

شکل نشان داد. 
يک ماه تمام ولسی جرگه مصروف کشمکش های 
شد  قرار  نهايت  در  که  بود  قومی  و  جناحی 
کمیسیونی برای شکستن بن بست به وجود آيد. 
گفتگو  و  بحث  از  پس  آمده  وجود  به  کمیسیون 
بر سر  توافق  ديگری جز  که چاره ی  کرد  اعالم 
يک ريیس از میان ازبک ها وجود ندارد. گزينش 
يا انتخاب ريیس از اين طريق و آنهم در پارلمان 
از  بايد  که  را  امیدی  و  انتظار  سطح  کشور، 
پارلمان کشور داشت، مشخص می سازد. کسی 
که به عنوان ريیس ولسی جرگه تعیین شده است، 
کند.  می تواند  چه  که  داد  خواهد  نشان  عمل  در 
آرزومنديم موفق باشد. اما در هر صورت شکل 
می تواند  ناچاری  روی  از  فقط  ايشان،  گزينش 
که  است  اين  ما  آرزوی  گیرد.  قرار  قبول  مورد 
چنین  با  آينده  تصمیم گیری های  در  پارلمان 
بن بست هايی مواجه نگردد و بتواند به شیوه های 
مشکلی  هر  با  آبرومندانه  و  قانونی  و  اصولی 
ريیس  عنوان  به  ازبک  يک  تعیین  نمايد.  مقابله 
پارلمان از اين ناحیه که يک سنت زشت و منفور 
در جامعه می شکند و خودکم بینی برادران ازبک 
ما را که متاسفانه و با کمال شرمندگی! عمال و 
در اثر استمرار سلطه و سیطره ی نژادپرستی و 
اين  از  می شکند.  درهم  دارد،  وجود  شووينیزم 
منظر قابل خوش بینی است اما با کمال درد که در 
اين کار ما مديون پارلمان نیستیم، زيرا پارلمان 
ناچار به اين گزينش تن درداد. وقتی فقط يک راه 
به  رفتن  از  ناگزير  روند،  و  باشد  داشته  وجود 
همان راه باشد و حتا اختیار نرفتن نداشته باشد، 

نمی توان به رهروان آن آفرين روا داشت.

زنگ اول


ACKU



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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944
موردهدفوسوقصدایشانقرارمیگرفتندوشهیدویا

همزخمیمیشدند.دریکیازروزهایحکومتفعلی
و کار طرف به بود غریبکار مردی که شوهرم کرزی
حمله فروشگاه ساحه در روز همان در رفت. غریبیاش
بیگناه مردم از زیادی تعداد و گرفت انتحاریصورت
انتقال بهشفاخانه وزخمیها غلطیدند وخون درخاک
دادهشدنداماتعداددیگریقطعهقطعهشدهوبهشهادت
رسیدهبودند.شوهرمنکهمردی40سالهبودنیزدراین
حادثهالمناکجامشهادتنوشیدوجسدآغشتهبهخون
یا برایماآوردند.پسحالمقصرکیست؟دولت اورا
منفی بهدولتجواب طالبان طالبان؟!درحالیکههمیشه
بهجوابهایصلحطلبانه میدهندوحمالتپیدرپیرا
ایشان از عاجزانه بسیار هنوز ما دولت میدهند، دولت
و دولت بپذیرند. را صلح و بیایند که مینماید دعوت
نیروهایخارجیبایدهمهقدرتخویشرابسیجنمایندو
تماممواضعدشمنرانابودکنندوجنایتکارانرادستگیر
کردهوبهپنجهقانونبسپارند.ماباکسانیکهدستانشان
بهخونشوهرمنوامثالشوهرمآغشتهاست،نمیتوانیم
اینحقالعبدیماستوحقاهللراخود صلحکنیم،زیرا
خداوندمیداندوکارش،امادولتهیچگاهینمیتواند
جنایتکارانراکهدرنزدمردممتهمویاهممجرمهستند

ببخششد.آنهاهمیشهدستبهجنایتمیزنند.«


خواهرجوانیراباخودداریمکهشوهرشرادریکیازحمالت
را زندگیاش دشوار روزهای و است داده دست از انتحاری
بیانمیدارد:»غمهایبیشماریرادرمدتاینسالها چنین
تحملنمودیم،بهامیداینکهشایدروزیبتوانیمزندگیآرامی
اماچنیننشد.سالهاییکهروسهاکشوررادر داشتهباشیم.
بودند، نموده پایهگذاری را دولتکمونیستی و داشتند اشغال
از زیرا میکردند، زندگی فالکتباری حال به بسیار مردم
ازآنکهحکومت بعد بودند. درعذاب روانی و نظرروحی
مجاهدینپیروزشد،مافکرمیکردیمکهدیگرروزهایخوب
زندگیماآغازشدهاست،اماجنگهایمیانگروهیآغازشد
ومردمروزهایسختیراسپرینمودند.راکتومرمیازهر
طرفمیآمدواینجنگمدتزیادیدوامپیدانمودتااینکه
ستمهای و ظلم هم آنها شد. پیدا طالبان بهنام دیگری گروه
بیشماریراباالیمردمنمودندتادرنتیجهآننیروهایخارجی
بهکشورواردشدند.بارویکارآمدندولتجدیدمابهآینده
کشورهای کمک با مردمی دولت زیرا شدیم، خوشبین
خارجیدرکشورمستقرشدهبود.امابعدازمدتیمعلومشدکه
ایندولتهمچندانکارآمدنیستزیراازجنایتکارانجنگی
طالبان نتیجه در و نمود آغاز را حمایتهایش ضدبشری و
جراتپیدانمودندوگاهیمردمرابهناحقدستگیرمیکردند
مینمایند، کار دولت برای اینکه هم یا و جاسوس نام به و
نیز را انتحاری حمالت آن کنار در میبریدند. سر را ایشان
آغازنمودهندکهدراینحمالتهمیشهافرادملکیوبیگناه

کارمندانميشوند.
رییسمحکمهياختصاصيميگویدتاکنوندرمورد

هیچپروندهيانتخاباتيفیصلهصادرنکردهاند.
برخي دربرابر گوناگونی ادعاهاي حقیق گفتهي به
نمایندگانمجلسوجودداشتهاماتازمانيکهصندوقها
بررسينشوندوسندهابررسينشود،نميتوانحکمي

راصادرکرد.
حقیقگفتیکمیلیونوصدهزاررايکهباطلشده
براساس نیز بازشماري و دارد دوباره بررسي به نیاز
مشخصي صندوقهاي برای معترض نامزدان ادعاهای

انجامميشود.
بهاساسگفتههايرییسمحکمهياختصاصيدرسه
روزگذشتهروندپروندهسازيرادروالیتهايفراه،
میدانوردککه34 و بادغیس نیمروز، بامیان، غور،

پروندهميشود،تکمیلکردهاند.
در انتخاباتي پروندههاي مجموع حال همین در
پرونده 21 به ارزگان و غزني دایکندي، والیتهاي

رسیدهاست.
ایندرحالياستکهپیشازاین134پروندهيدیگر
ازسويمحکمهياختصاصي افغانستان در24والیت

تهیهشدهبود.
بههمینترتیبگفتهشدهکهبهجزوالیتپنجشیرکه
28والیت در نداشته، انتخاباتيوجود آنشکایت از

دیگرصندوقهايرايدهيمهرومومشدهاست.
قانون بنیاد بر اختصاصي محکمهي وي گفتهي به
انتخاباتدر انتخاباتموارديراکهکمیسیونمستقل
خواهند بررسي کردهاست، نقض را قانون آنها مورد
بهصورت آنها انتخاباتدر قانون موارديکه کردو

درستعمليشدهباشدراحمایتخواهندکرد.
مادهاي سه مصوبهي در نمایندگان مجلس هرچند
ولي است شده اختصاصي محکمهي لغو خواهان
محکمه این لغو و ایجاد ميگوید محکمه این رییس
جمهور رییس و ميباشد جمهور رییس ازصالحیت
را محکمه این معترض نامزدان ادعاهاي براساس
تاکید اختصاصي محکمهي رییس است. کرده ایجاد
در افغانستان محکمههاي سایر مانند محکمه این کرد
فیصله پارلماني انتخابات در حقوقي ادعاهاي مورد
خواهدکردووظیفهينافذکردنآنازصالحیتهاي

حکومتاست.
بازشماري از اختصاصي محکمهي مقامهاي هرچند
نهاد 15 ناظرین حضور در رايدهي صندوقهاي
از غیر به اما میدهند خبر غیرحکومتي و حکومتي
چندادارهيحکومتي،هیچنهادناظرمليوبینالمللي
بازشماري از نظارت به حاضر یوناما شمول به دیگر

صندوقهايرايدهينشدهاند.



که رايدهي صندوقهاي بازشماري گفت حقیق 
بود شده شروع افغانستان والیت 12 در پیش هفتهي
اینموضوع،صدورحکم بهپیشميرودو باکندي
اینمحکمهدرموردنتیجهيبررسيهايشانرازمانگیر

ساختهاست.
هیات افغانستان والیتهاي از یکي در گفت وي
صندوق 3 تنها روز تمام در اختصاصي محکمهي

محکمهياختصاصيانتخاباتپارلمانيبرايبازشماري
صندوقهایرايدهيخواهاناستخدامنزدیکبه500

کارمندموقتيکمیسیونمستقلانتخاباتشدهاست.
صدیقاهللحقیق،رییسمحکمهياختصاصيانتخابات
پارلمانيروزگذشتهبابیاناینمطلبهمچنینازآغاز
بازشماريصندوقهايرايدهيدرچهاروالیتدیگر

خبرداد.

رايدهيرابازشماريکردهاند.
خوست، هلمند، پکتیا، بدخشان،
از بغالن و تخار کنرها، سمنگان،
بازشماري که هستند والیتهایی
شروع آنها در رايدهي صندوقهاي

شدهاست.
والیتي مسووالن دیگر سوي از
در انتخابات مستقل کمیسیون
کندهار، لغمان، جوزجان، والیتهاي
ننگرهار،پروان،لوگروفاریاببههیات
محکمهياختصاصياجازهيبازشماري

صندوقهايرايدهيراندادهاند.
با گفت اختصاصي محکمهي رییس
در انتخابات مستقل کمیسیون که آن
براي را آمادهگيشان رسمي نامههاي
داشتهاند بیان محکمه این با همکاري
این مسووالن عملي صورت به ولي
اختصاصي محکمهي با کمیسیون

همکارينکردهاند.
بازشماري شروع از حاليکه در حقیق
صندوقهايرايدهيانتخاباتپارلماني
بهروزیکشنبهدروالیتهايکابل،کاپیسا،نورستان
انتخابات ازکمیسیونمستقل وهراتسخنميگفت
خواستتا485کارمندموقتياینکمیسیونراکهپیش
مستقل کمیسیون در رايها شمارش بخش در این از
انتخاباتکارشانپایانیافتهبود،دوبارهاستخدامکند.
انتخابات مستقل کمیسیون که صورتي در گفت وي
زمینهيپرداختامتیازاتکارمندانشمارشرايهارا
نداشتهباشد،ازحکومتخواهانپرداختمعاشبهآن

انتحاری که 
شوهرم را 
قطعه قطعه

کرد

محكمه ي اختصاصي:

 بازشماري آرا 
زمان گير است

فروشگاه  ساحه  در  روز  همان  در 
و  گرفت  صورت  انتحاری  حمله 
در  بی گناه  مردم  از  زیادی  تعداد 
زخمی ها  و  غلطیدند  خون  و  خاک 
اما  شدند  داده  انتقال  شفاخانه  به 
به  و  شده  قطعه قطعه  دیگری  تعداد 
من  شوهر  بودند.  رسیده  شهادت 
این  در  نیز  بود  ساله   40 مردی  که 
و  نوشید  شهادت  جام  المناک  حادثه 
ما  برای  را  او  خون  به  آغشته  جسد 
کیست؟  مقصر  حال  پس  آوردند. 
درحالی که همیشه  طالبان؟!  یا  دولت 
طالبان به دولت جواب منفی می دهند 
جواب های  به  را  پی درپی  حمالت  و 
صلح طلبانه دولت می دهند، دولت ما 
هنوز بسیار عاجزانه از ایشان دعوت 
می نماید که بیایند و صلح را بپذیرند.

:قدرتاهللجاوید

ACKU
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طوالنی  کشمکش های  از  بعد  باالخره 
رییس  عنوان  به  ابراهیمی  عبدالرووف 
واقعیت  شد.  انتخاب  افغانستان  پارلمان 
دچار  پارلمان  که  است  این  تلخ 
قطب بندی های شرم آور قومی شده بود. 
آنجایی  تا  قانونی،  آقای  و  سیاف  آقای 
که ممکن بود در راستای انحصار تالش 
تا به  نیز تالش کردند  کردند و هزاره ها 
قومی،  بازی  این  در  اشکال  از  شکلی 
مداخالت  قومی،  بازی   باشند.  سهیم 
در  سیاف  و  قانونی  انحصار  و  حکومت 
انتخاب  در  بحران  اصلی  اضالع  واقع 
تحت  نهایت  در  بودند.  پارلمان  رییس 
تا  کردند  توافق  همه  ناگزیری  شرایط 

رای  ازبک تبار  کاندید  یک  به 
به  بازهم رای  بدهند. در حقیقت 
به یک  بلکه رای  نبود،  یک فرد 
ناگزیری  از  منتج  که  بود  قوم 
هم،  آن  با  می شد.  قومی  بازی 
رای به یک فرد ازبک تبار، خود 
در  است  مثبتی  تغییر  و  تحول 

سیاست افغانستان.  
عنوان  به  ابراهیمی  آقای  انتخاب 
مثبت  تحول  یک  ازبک،  یک 
افغانستان  سیاسی  فرهنگ  در 
ذهنیت  در  تغییر  سبب  که  است 

افغان ها  ما  می شود.  سیاسی  فرهنگ  و 
جز  نداریم،  انتخابی  هیچ  نهایت  در 
سازش  دموکراتیک  فرهنگ  با  که  این 
قومی  انحصار  و  قوم گرایی  از  کرده، 
و  شایسته ساالری  سوی  به  شده،  بیرون 
و  کرده  حرکت  فراقومی  دیدگاه های 
کاش  اما  بشکنیم.  را  قومی  ساختارهای 
از اول، انتخابات ریاست پارلمانی بدون 
به  متکی  قومی،  مسایل  درنظرداشت 
شایسته ساالری و معیارهای دموکراتیک 

به نتیجه می رسید. 
آقای  انتخاب  چه  بگذریم،  این  از  حاال 
ابراهیمی تحت شرایط ناگزیری سیاسی 
معیارهای  اساس  بر  یا  و  است  بوده 
اساس  بر  هم  یا  و  شایسته ساالری 
شکست  و  دموکراتیک  رویکردهای 
انحصار قدرت سیاسی مهم این است که 
این بار همه تصمیم گرفتند که  به یک 
فرد متعلق به یک اقلیت قومی کوچک 
پارلمان  نماینده های  اما، آیا  رای بدهند. 
عبارت  به  سیاسی،  قطب بندی های  یا  و 

با آقای  اقلیت های بزرگ قومی،  دیگر، 
خواهند  همکاری  راه  آخر  تا  ابراهیمی 

داشت؟ 
پارلمان می خواهند یک  نمایندگان  اگر 
سیاسی  فرهنگ  در  را  جدید  الگوی 
و  اخالقا  بیاورند،  وجود  به  افغانستان 
منطقا ملزم به حمایت از ابراهیمی هستند. 
در  مدت  این  تا  که  آنان  خصوص  به 
به  نهایی  خط  تا  و  بودند  کشمکش 
پیش بینی  البته  دادند.  ادامه  لج بازی شان 
پارلمان  نمایندگان  رفتار  و  تصمیم 
کشمکش های  چون  است.  دشوار 
از  بعضی  که  کرد  ثابت  ماهه  یک 
اصولی  و  سیاسی  معیار  هیچ  نماینده ها، 

قوم،  آن ها  معیار  بلکه  نمی شناسند،  را 
است.  سیاسی  شخصیت های  و  معامله  
و  این  ریش  در  که  آن هایی  نبودند  کم 
تجدید  و  تشدید  به  و  بودند  آن آویزان 

بحران می افزودند. 
بسیاری های دیگر تالش کردند تا دست 
و  بزنند  قومی  تنش های  و  اتهامات  به 
میالدی  نود  دهه های  فضای  پارلمان  در 
سوی  از  افراد،  این  سازند.  حاکم  را 
پارلمان  بیرون  و  پارلمان  داخل  حلقات 
داخل  در  مشخص  حتا شخصیت های  و 
تا  گرفتند،  قرار  مورد حمایت  حکومت 
جایی که برای آن ها از پول نقد تا موتر 
دیده می شود که  تعیین شد. پس  جایزه 
میان  عقالنیت سیاسی و مصالح ملی در 
نمایندگان کمرنگ و مشکوک است و 
به سادگی دست از گرایش ها و تعلق های 

نامناسب سیاسی برنمی دارند. 
تنش ها،  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
گسست ها و گرایش های مختلف سیاسی 
در پارلمان، آقای ابراهیمی نیز وظیفه ای 

دشوار را بر دوش دارد. اداره ی پارلمان 
شاهد  ما  که  نمایندگانی  و  افغانستان 
برخوردها، رفتارها و قضاوت های آن ها 
است.  دشوار  شدت  به  هستیم،  و  بودیم 
که  تردیدهایی  و  با وجود مشکالت  اما 
الگوهای  و  تابوشکنی ها  از  دارد،  وجود 
جدید سیاسی که به نفع افغانستان است، 
سرمشق  و  بگیرد  صورت  حمایت  باید 
از گرو چشم اندازهای  افغانستان  سیاسی 
نگریستن،  سفید  و  سیاه  طردگرایانه، 
انحصاراندیشی،  و  انحصارگرایی 
دیگرسازی و دیگرستیزی، بیرون شود. 

ذکر  که  مشکالتی  تمامی  از  گذشته 
شدند، باالخره نمایندگان پارلمان تحت 
سیاسی  ناگزیری  و  خاص  شرایط  یک 
به  را  ازبک  یک  که  گرفتند  تصمیم 
عنوان رییس پارلمان انتخاب کنند. ولی 
را  پارلمان  نمایندگان  تصمیم  این  باید 
ارج گذاشت. ما باید کم کم یاد بگیریم 
که شایستگی و معیارهای انتخاب، قوم و 
قبیله نیست بلکه معیار اصلی، شایستگی 
و تعهد به منافع ملی افغانستان است. اگر 
فردا یک ازبک رییس جمهور شد، باید 
باشد.  قبول  قابل  و  طبیعی  ما  همه  برای 
ساختارها و بنیادهای ذهنی ما و فرهنگ 
سیاسی ما باید کم کم بازتر شده به سوی 
بیرون از خود نیز گشودگی داشته باشد. 
تصمیم نمایندگان مبنی بر انتخاب آقای 
افغانستان  برای  اساسی  اهمیت  ابراهیمی 
را  سیاسی  فرهنگ  کم کم  که  دارد 
داده  سوق  گشودگی  و  التیام  سوی  به 
معیارهای عقالنی را وارد ذهنیت، تفکر 

سیاسی و فرهنگ عمومی می کند. 
نمایندگانی  همه  اول،  که  این  نتیجه 
تبعیض  که  بدهند  نشان  خواسته اند  که 

ازبک  یک  باید  رییس شان  و  ندارند 
باشد، از این ازبک در جریان سال هایی 
باید حمایت  که در پیش رو قرار دارند، 
مخترع  که  آن هایی  خصوص  به  کنند. 
به  نمایندگان  نیکو بودند. اگر  این طرح 
ابراهیمی  ریاست  تحت  پارلمان  اداره ی 
قرار  حمایت  مورد  را  وی  و  دادند  تن 
می کنند  ثابت  که  است  آن گاه  دادند، 
افغانستان  در  سیاسی  فرهنگ  برای  که 
ذهنیت های  و  ساختارها  از  کرده،  کار 
دوری  که  تنها  نه  تبعیض آمیز  سیاسی 
جسته اند بلکه در راستای اصالح آن گام 
از  گذاشته اند. دوم، من شخصا شناختی 
اما می دانم  ابراهیمی ندارم،  عبدالرووف 
که ابراهیمی یک مسوولیت سنگین را بر 
دوش گرفته و بایستی با جدیت و درایت 

عمل کند.  
اما  و  غیرازبک  یک  عنوان  به  من  برای 
وقتی  قومی،  انحصارگرایی  مخالف 
پارلمان  رییس  عنوان  به  ابراهیمی 
امیدوارکننده  و  خوشایند  شد  انتخاب 
پارلمان  نمایندگان  که  این  گویا  بود؛ 
یک  خجالت آور  کشمکش های  تمام 
ماهه شان را جبران کرده باشند. بنابراین، 
سیاسی  تصمیم  قبول ترین  قابل  این 
پارلمان است که باید مورد حمایت قرار 
بگیرد؛ چون این تصمیم سرآغاز تحول، 
همدیگرپذیری  و  سیاسی  فرهنگ  رشد 
از  افغانستان است؛  سیاسی-اجتماعی در 
خوابیدن در دامن قبیله به جایی نخواهیم 
رسید و وقت آن است که از الک های 

خود بیرون شویم.  

ملي،  شوراي  ولسي جرگه  در  مردم  نمایندگان 
با کشمکش  توام  تالش  و  بحث  ماه  یک  از  پس 
و جدال براي تعیین رییس این مجلس، به موفقیت 
دست یافتند. اعضای ولسی جرگه، در نشست روز 
عبدالرووف  »حاجي  توافقي  صورت  به  یک شنبه 
این  رییس  به حیث  را  کندز  والیت  از  ابراهیمی« 
طرح  اساس  بر  توافق  این  کردند.  تعیین  مجلس 
ارایه شده از سوي کمیسیون حل بن بست صورت 

گرفته است.
داده  گزارش  جمعی  رسانه های  در  که  گونه  آن 
ولسی جرگه  یک شنبه  روز  جلسه  در  است،  شده 
ابراز  پروسه  این  با  نمایندگان  از  تن  سه  تنها 
مخالفت کرده اند. مخالفت تنها سه تن از اعضای 
این مجلس نشان دهنده این است که طرح گزینش 
رییس ولسی جرگه از اقلیت ها مورد موافقت اکثر 

قریب به اتفاق اعضای مجلس قرار گرفته است.
به اساس گزارش های منتشر شده در مورد حاجی 
عبدالرووف رییس ولسی جرگه، وی نماینده مردم 
کندز در ولسی جرگه و از قوم ازبک می باشد. در 
یکی از طرح های کمیسیون ارایه راه حل و خروج 
اعضای  از  یکی  که  بود  پیشنهاد شده  بن بست،  از 
قومیت  از  خارج  اقلیت های  از  یکی  به  مربوط 
را  ولسی جرگه  ریاست  هزاره  و  تاجک  پشتون، 
سیاسی  در طرح های کالن  این که  شود.  عهده دار 
مورد  اقلیت ها  به  کالن  مسوولیت های  واگذاری 
مفید  کشور  برای  می تواند  می گیرد،  قرار  توجه 
بوده و چشم انداز جدیدی را در مسیر دموکراتیزه 

کردن کشور بگشاید.
ولسی  رییس  انتخاب  که   گفت  می توان  بنابراین 
باعث  و  گرفت  صورت  دیر  اگرچه  جرگه 
گردید تا یک ماه تمام مردم در انتظار و دلهره و 
اضطراب به سر برد، اما تصمیم گیری اخیر در مورد 
انحصارشکنی قومی در این مجلس می تواند نقطه 

عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان باشد. 
وجود  افغانستان  در  که  واقعی  مشکالت  از  یکی 
نیز  جدی  چندان  توجه  آن  به  متاسفانه  و  دارد 
رفتاری  انحصارهای  موضوع  نمی شود،  داده  نشان 
دو  در  می باشد.  تعلقات قومی  مبنای  بر  سیاسی 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  دوره 
برخی موارد این ذهنیت کامال بر مال می گردید که 
کاندیداهایی از چانس برای قرار گرفتن در مسند 
ریاست جمهوری برخوردار می باشند که متعلق به 
قوم خاصی باشد. در بحث های مربوط به ریاست 
بر  ابتنا  با  تحلیلی  منابع  از  برخی  نیز  ولسی جرگه 
همین ذهنیت بحث می کردند. تنها تفاوت در این 
به  نسبت  اهمیت انگاری مخصوص  به  نظر  بود که 
در  گرفتن  قرار  چانس  مجلس،  این  ریاست  مقام 
توجه  مورد  انحصاری  بصورت  آن  ریاست  مسند 
تنها  که  می گردید  تصور  چنین  و  می گرفت  قرار 
کرسی  تصاحب  سر  بر  می تواند  قوم  دو  یکی 
و  بپردازند  جدی  رقابت  به  جرگه  ولسی  ریاست 
تر کننده  نقش گرم  تنها  حضور دیگران می تواند 

این بازی را داشته باشد.
قرار گرفتن یکی  و  انتخاب رییس ولسی جرگه  با 
از  برخی  اقل  ازبک، حد  قومی  جامعه  اعضای  از 
ذهنیت های پنداری که در مسیر دموکراتیزه شدن 
افغانستان قرار دارد، شکسته شد. به عبارت ساده تر 
این ذهنیت به وجود آمد که اعضای جوامع قومی 
مهم  نهادهای  رهبری  مسند  بر  اگر  نیز  تر  خورد 
نخواهد  بوقوع  زلزله ای  گیرد،  قرار  افغانستان  ملی 
با گسست  بنیادین جامعه را  پیوست و شیرازه های 

مواجه نخواهد کرد. 
خورد  قومی  جامعه  اعضای  از  یکی  گرفتن  قرار 
مشارکت  برای  را  راه  جرگه،  ولسی  رهبری  در 
این  و  می کند  باز  حاکمیت  در  مردم  گسترده تر 
می تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. 
به آنچه در ولسی جرگه شورای  با خوشبینی  اگر 
برای  که  می بینیم  بیاندازیم  نگاهی  گذشت   ملی 
برای  به خصوص  و  افغانستان  قومی  چند  جامعه 
در  ازبک  یک  حضور  خوردتر،  قومیت های 
در  اندازه  همان  ملی،  شورای  جرگه  ولسی  راس 
برای  که  دارد  اهمیت  دموکراسی  مسیراستقرار 

پوست  سیاه  اوبامای  باراک  امریکا حضور  جامعه 
در کاخ سفید مهم و تاثیرگذار محسوب می گردید.

دوم  جرگه  ولسی  که  گفت  می توان  اساسا 
و  با مشکالت  رییس خود  تعیین  مسیر  در  اگرچه 
پیچیدگی هایی دست و پنجه نرم کرد و در برخی 
بر  از خستگی  ای  سایه  تا  می گردید  باعث  موارد 
جریان  در  اما  بیاندازد،  سایه  جامعه  افراد  ذهنیت 
تالش ها و زد و بندهایی که در مسیر انتخاب رییس 
خود انجام داد، برخی از سنت  شکنی های سیاسی 
به نمایش گذاشت که می تواند به حیث  جدی را 

الگوی رفتاری برای آینده تلقی شود.
ملی  شورای  جرگه  ولسی  در  مردم  نمایندگان 
جدی  توقع  به  خود  انتخابات  از  مرحله  اولین  در 
پست  برای  کاندیدان جدی  از  تن  دو  نزد  در  که 
آقایان  دادند.  منفی  داشت، جواب  ریاست وجود 
سیاف و قانونی که تصور می شد، چوکی ریاست 
با نام یکی از این دو ساخته شده، نتوانستند آرای 
مجلس  ریاست  سمت  در  گرفتن  قرار  برای  الزم 
سررشته دار  دو  این  محرومیت  بیاورند.  بدست  را 
بازی های سیاسی افغانستان باعث گردید تا بسیاری 
استقبال کرده و آن را  این مساله  از  از تحلیلگران 
افتاده و یا  سرآغاز استحاله رهبران سیاسی از کار 
از دور خارج سازی مهره های کهنه و فرسوده تلقی 

کنند.
با وصفی که در ادامه زد و بندهای صورت گرفته 
در مسیر انتخاب رییس ولسی جرگه، سررشته داری 
برخی از بازیگران قدیمی کامال محسوس بود، اما 
همین که راه حل جدیدی با اتکا به نیروهای جدید 
شده  اعالم  سیاسی  بندی های  طیف  از  خارج  و 
که  داد  نشان  گرفته شد،  دست  روی  مجلس  در 
تاثیرگذاری مهره های قدیمی بر بازی های سیاسی 
و کمرنگ شده  محسوسی کم  به صورت  کشور 

است.
از سوی دیگر خارج سازی رهبری جرگه از مدار 
نام  جرگه  کرسی  بر  اینکه  بر  مبنی  موجود  باور 
را  زمینه  این  است،  قوم های محدودی حک شده 
مساعد می سازد تا انگیزه ها برای تالش های سازمان 
یافته سیاسی در نزد قشر جوان جامعه بیشتر ایجاد 
سیاسی  احزاب  که  اصلی  دالیل  از  یکی  گردد. 
با  که  همین بود  نمی گرفت  شکل  افغانستان  در 
سیاسی  معامالت  به  قومی  تعلقات  برجسته سازی 
تا  می گردید  باعث  و  می گرفت  صورت  برخورد 
انگیزه ای برای سازماندهی فعالیت های سیاسی در 

قالب حزب و گروه ایجاد نشود.
اما اکنون دیده می شود که رفتارهای قوم گرایانه 
می تواند  این  و  می بازد  رنگ  جامعه  در  کم  کم 

زمینه ساز بوجود آمدن روحیه اعتماد ملی گردد.

 یکی از مشکالت واقعی که 
در افغانستان وجود دارد 
و متاسفانه به آن توجه 
چندان جدی نیز نشان 
داده نمی شود، موضوع 
انحصارهای رفتاری سیاسی 
بر مبنای تعلقات قومی 
می باشد. در دو دوره 
برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری در برخی موارد این 
ذهنیت کامال بر مال می گردید 
که کاندیداهایی از چانس 
برای قرار گرفتن در مسند 
ریاست جمهوری برخوردار 
می باشند که متعلق به قوم 
خاصی باشد.

 محمد هاشم قیام

ولسی جرگه و تعیین رییس
 دیر اما خوب!

 شاکر مهریار

انتخاب رییس پارلمان
 و تحول اساسی
 در فرهنگ سیاسی

بسیاری های دیگر تالش کردند تا دست به اتهامات و تنش های 
قومی بزنند و در پارلمان فضای دهه های نود میالدی را حاکم 
بیرون  و  پارلمان  داخل  حلقات  سوی  از  افراد،  این  سازند. 
و حتا شخصیت های مشخص در داخل حکومت مورد  پارلمان 
تا  نقد  پول  از  آن ها  برای  که  جایی  تا  گرفتند،  قرار  حمایت 
موتر جایزه تعیین شد. پس دیده می شود که عقالنیت سیاسی 
و  و مشکوک است  کمرنگ  نمایندگان  میان  در  ملی  و مصالح 
نامناسب سیاسی  تعلق های  و  گرایش ها  از  سادگی دست  به 

برنمی دارند. 

ACKU
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معافیت در کشور کمک نموده است.« همچنین در این 
شورای  فعالیت های  شیوه  و  »ترکیب  است:  آمده  بیانیه 
قربانیان  و  افغانستان  مدنی  جامعه  نگرانی های  بر  عالی 
باور هستیم  این  به  ما  تازه ای بخشیده است.  ابعاد  جنگ 
صلح  عالی  شورای  می گردد،  ادعا  آنچه  برخالف  که 
فاقد اعتبار و وجهه ملی می باشد و از خواست های مردم 
در  بی عدالتی ها  و  جنگ  قربانیان  به خصوص  افغانستان 

کشور نمایندگی نمی تواند.«
گروه هماهنگی عدالت انتقالی تاکید می کند که دولت 
و شورای عالی صلح با گروه هایی می خواهند مصالحه و 
تامین صلح  برای  این گروه ها آمادگی  گفتگو کنند که 
از  را  خود  اراده ی  می خواهند  و  ندارند  را  کشور  در 
طریق تداوم شکنجه، کشتار و بی حرمتی به مردم، ادامه 
هماهنگی عدالت  اعضای گروه  عین حال  در  اما  دهند. 
انتقالی تاکید می کنند که نهادهای مدنی، مخالف صلح 
در کشور نیستند و دولت افغانستان باید برای رسیدن به 
صلح دایمی در کشور، راه هایی را جستجو کند که طی 
آنها خواست های قربانیان خشونت ها نادیده گرفته نشود.

برای رشد مطبوعات در کشور محسوب می شود، بازار 
رسانه های  است.  نداشته  چندانی  رونق  غزنی  مطبوعات 
محلی دولتی در غزنی در این مدت نتوانسته اند به عنوان 
یک رسانه نقش فعال داشته باشند. از همان سال های اول 
دوره جدید تا هنوز اگر شهروندان شهر غزنی بخواهند 
میان  از  ببینند،  را  غزنی  تلویزیون  دقیقه ای  پنج  اخبار 
البته این  ببینند.  پارازیت ها به سختی می توانند چیزی را 
ارتباط  غزنی  فرهنگی  و  اطالعات  مسوولین  به  مشکل 
دستگاه ها  نبودن  معیاری  تخصص،  بودن  کم  و  ندارد 

تالش های  نحوه ی  از  انتقالی،  عدالت  هماهنگی  گروه 
با  گفتگو  آغاز  منظور  به  صلح  عالی  شورای  و  دولت 
که  می کند  تاکید  کرده  انتقاد  مخالف  مسلح  گروه های 

نباید زندانیان طالبان بدون محاکمه از زندان آزاد شوند.
اخیرا  صلح  عالی  شورای  و  دولت  که  حالیست  در  این 
تالش های شان را به منظور آغاز گفتگوها با طالبان تشدید 
بخشیده اند. شورای عالی صلح که از زمان ایجادش مورد 
را  هیاتی  دارد  تصمیم  داشته،  قرار  مدنی  نهادهای  انتقاد 
طالبان  بلندپایه  فرماندهان  از  شماری  رهایی  منظور  به 
از  شماری  دیگر،  سوی  از  بفرستد.  گوانتانامو  زندان  به 
اعضای این شورا که چند روز قبل به ترکیه سفر کرده 
دفتر  یک  که  خواسته اند  کشور  آن  دولت  از  بودند، 

سیاسی برای طالبان باز کند.
عالی  شورای  و  دولت  تالش های  تشدید  با  همزمان 
صلح برای راضی ساختن طالبان، این گروه شورشی نیز 
غیرنظامیان  و  نظامیان  علیه  را  بی رحمانه ای شان  حمالت 
به راه انداخته است. در حمالت انتحاری و انفجاری که 
طی یک ماه اخیر از سوی افراد طالبان در برخی از نقاط 
کشور صورت گرفت، صدها نظامی و غیرنظامی کشته و 

زخمی شدند.
انتقالی که متشکل  این حال، گروه هماهنگی عدالت  با 
نهاد مدنی است، می گوید تالش هایی  بیست  از  بیش  از 
که در حال حاضر از سوی دولت و شورای عالی صلح 
گروه های  دیگر  و  طالبان  با  گفتگوها  آغاز  منظور  به 
شورشی مخالف دولت جریان دارد، در آن خواست های 
قربانیان در نظر گرفته نشده است. این گروه در بیانیه ای 
نتیجه ی  زمانی  در کشور  مصالحه  و  که صلح  می افزاید 
مطلوب به دست می دهد که مبتنی بر عدالت باشد. گروه 
تالش های  که  می کند  عالوه  انتقالی  عدالت  هماهنگی 
شده  مدنی  نهادهای  نگرانی  باعث  صلح  عالی  شورای 
است. اعضای گروه  هماهنگی عدالتی انتقالی در بیانیه ی 
فعالیت های شورای  فعلی  از تمرکز  »ما  خود می نویسند: 
و  معافیت  جهت  در  افغانستان  دولت  و  صلح  عالی 
می باشیم.  نگران  به شدت  بشر  ناقضان حقوق  بازپذیری 
در  جنگ  سال  چندین  تاریخ  که  هستیم  باور  این  به  ما 
و  پاسخگویی  بدون  معافیت  که  است  داده  نشان  کشور 
فرهنگ  ترویج  به  و  است  بوده  ناکام  همواره  شفافیت 

شهرت امروز غزنی از فرهنگ و تاریخ گذشته آن به جا 
مانده است. به همین دلیل است که این والیت در سال 
2013 به عنوان مرکز فرهنگی تمدن اسالمی معرفی شده 

است. 
تاریخ کهن غزنی نشان می دهد که در این والیت از 60 
استثنای  به  البته  داشته اند،  فعالیت  بدین سو رسانه ها  سال 
سه دهه جنگ در کشور که مطبوعات در این دوره در 

این والیت فعالیت نداشتند. 
در 9 سال حکومت رییس جمهور کرزی که عصر خوبی 

با این حال، نهادهای مدنی در بیانیه ی خود تاکید می کنند 
در  صلح  روند  اصلی  محصول  باید  عدالت  تامین  که 
و  جنگی  جنایات  به  متهم  افراد  همچنین  و  باشد  کشور 
ناقضان حقوق بشر که در حال حاضر در بازداشتگاه های 
و  عادالنه  صورت  به  می برند،  سر  به  بین المللی  و  ملی 
می افزایند  نهادها  این  همچنین  شوند.  محاکمه  فوری 
که از رهایی متهمان به جنایات جنگی و ناقضان حقوق 
مشروع  خواست های  و  قانونی  مراحل  طی  بدون  بشر 
فوری  درآوردن  تعلیق  به  شود.  خودداری  باید  قربانیان 
قانون عفو عمومی و تجدید راهبردها و شیوه های کاری 
شورای عالی صلح، از دیگر خواست های اعضای گروه 

هماهنگی انتقالی است.
انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه  اعضای  حال،  همین  در 
روز گذشته در یک نشست خبری تالش های دولت را به 
منظور تامین صلح در کشور فریبکارانه توصیف کردند و 
گفتند که با تالش هایی که فعال از سوی دولت و شورای 
نخواهد  تامین  در کشور  دارد، صلح  عالی صلح جریان 
شد. انجنیر محمد یونس اختر، یک تن از اعضای گروه 

باشند که رسانه های  افراد مسلکی، شاید دالیلی  نبود  و 
نتوانسته اند جایگاه واقعی شان را  محلی دولتی در غزنی 

در عرصه رسانه های کشور پیدا کنند. 
نیز زیر  رسانه های آزاد صوتی و تصویری محلی غزنی 
تقریبا گم  بزرگ کشور  رسانه های  رقابت  گردوخاک 
شده اند، ولی چون اکثرا تجارتی هستند کوشش می کنند 
تا مشتری های خاص خود را راضی نگهدارند. رسانه های 
رسانه های  از  بهتری  وضعیت  هم  غزنی  محلی  چاپی 
در  خطی  رسانه های  تعداد  ندارند.  تصویری  و  صوتی 
نهاد  یا  و  گروه  شخص،  هر  چون  نیست،  معلوم  غزنی 
با وعده یک منبع تمویل کننده با نام هایی که در قوطی 
را  و آخرین شماره خود  اولین  نمی شود  پیدا  هم  عطار 
عرصه  همیشه  برای  سپس  و  می کنند  عرضه  بازار  به 
مطبوعات را ترک می کنند. تا هنوز کاری چشمگیر از 
بازسازی،  عرصه های  بتواند  که  غزنی  محلی  رسانه های 
تصویر  به  را  تاریخی  آبدات  اعمار  و  مرمت  نوسازی، 

بکشاند دیده نشده است. 
تلویزیون های  از  یکی  خبرنگار  نظری،  شیراحمد 
غزنی  در  رسانه ها  که  دارد  باور  غزنی  در  خصوصی 
نداشته اند،  فعالیت  می کردند  کار  باید  که  طور  آن 
رسانه های  و  ندارند  مسلکی  افراد  رسانه ها  اکثر  چون 
استفاده  موسیقی  از  مردم  نمودن  سرگرم  برای  صوتی 
می کنند. او می گوید: »اما رسانه های محلی خطی غزنی 
و عدم وجود  مالی  منابع  می باشند؛  روبرو  مشکل  دو  با 
امر سبب  دو  این  مطبوعات در غزنی.  فرهنگ خوانش 
شده است که رسانه های چاپی بازار نداشته باشند.« این 
ژورنالیست در غزنی می گوید: »رسانه های محلی دولتی 

 رسانه های آزاد صوتی و تصویری محلی غزنی نیز زیر گردوخاک رقابت رسانه های بزرگ 
کشور تقریبا گم شده اند، ولی چون اکثرا تجارتی هستند کوشش می کنند تا مشتری های 
خاص خود را راضی نگهدارند. رسانه های چاپی محلی غزنی هم وضعیت بهتری از رسانه های 
صوتی و تصویری ندارند. تعداد رسانه های خطی در غزنی معلوم نیست، چون هر شخص، 
گروه و یا نهاد با وعده یک منبع تمویل کننده با نام هایی که در قوطی عطار هم پیدا نمی شود 
اولین و آخرین شماره خود را به بازار عرضه می کنند و سپس برای همیشه عرصه مطبوعات 

را ترک می کنند.

هماهنگی عدالت انتقالی در این نشست گفت: »متاسفانه 
در  همیش  افغانستان  فعلی  دولت  و  گذشته  دولت های 
قضایای صلح برخورد سطحی می کنند و در مسایل طفره 
می روند و مردم افغانستان را فریب می دهند. این معامالتی 
است که به خاطر باج گیری و یا امتیازگیری از یک دیگر 

صورت می گیرد.«
همچنین اجمل بلوچ زاده، یک تن دیگر از اعضای گروه 
هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که »یک گروه خاص« 
وحدت  و  صلح  مانند  »مقدس«  واژه های  از  استفاده  با 
تالش های  او  برسد.  خود  اهداف  به  می خواهد  ملی، 
دولت و شورای عالی صلح را به منظور آغاز گفتگوها 
کرد  توصیف  سیاسی  بازی  یک  مخالف،  گروه های  با 
پیدا  ادامه  منوال  همین  به  روند  در صورتی که  و گفت 
داخلی  شاهد جنگ های  دیگر  بار  افغانستان  مردم  کند، 

در کشور خواهند بود.
در حالی که دولت و شورای عالی صلح با آزادی شماری 
برای  را  گروه  این  توجه  خواسته اند  طالبان،  زندانیان  از 
حمالت  به  طالبان  افراد  اما  کنند،  جلب  گفتگوها  آغاز 
تخریبکارانه ی شان شدت بیشتری بخشیده و به تالش های 

دولت و شورای عالی صلح هیچ اعتنایی نکرده اند.

 نهادهای مدنی در بیانیه ی خود تاکید 
می کنند که تامین عدالت باید محصول 

اصلی روند صلح در کشور باشد و 
همچنین افراد متهم به جنایات جنگی و 
ناقضان حقوق بشر که در حال حاضر در 
بازداشتگاه های ملی و بین المللی به سر 

می برند، به صورت عادالنه و فوری محاکمه 
شوند. همچنین این نهادها می افزایند که 

از رهایی متهمان به جنایات جنگی و ناقضان 
حقوق بشر بدون طی مراحل قانونی و 

خواست های مشروع قربانیان باید خودداری 
شود. به تعلیق درآوردن فوری قانون عفو 

عمومی و تجدید راهبردها و شیوه های کاری 
شورای عالی صلح، از دیگر خواست های 

اعضای گروه هماهنگی انتقالی است.

برنامه اجرا  غزنی که زیر چوکات اطالعات و فرهنگ 
می کنند مثل تلویزیون مدت ها است از فعالیت بازمانده 
موسیقی  پخش  از  به جز  ریاست  این  رادیوی  اما  است. 
به جای  تا  می شود  سبب  امر  این  ندارد.  دیگری  برنامه 
خدمت به فرهنگ، اصالت فرهنگ زیرسوال برده شود.« 
که  غزنی  از  بیرون  رسانه های  قسمت  در  نظری  آقای 
این  می گوید  دارند  فعالیت  غزنی  در  آنها  گزارشگران 
این  گزارشگران  چون  دارند،  مشکالتی  نیز  رسانه ها 
از  مقامات دولتی و گاهی هم  از طرف  رسانه ها گاهی 
مورد  خبر  نشر  و  پخش  از  بعد  دولت  مخالفین  سوی 

تهدید قرار می گیرند. 
معروف ایوبی، سخنگوی والی غزنی می گوید: »رسانه ها 
نقش اساسی و سازنده در هر جامعه دارند، تا جایی که 
نقش  اولین  می آیند.  حساب  به  نظام  هر  چهارم  ستون 
مثبت رسانه ها این است که رابطه بین دولت و ملت را 
نزدیک می کند. اما دو مشکل برای رسانه های غزنی به 
نظر می رسد، یکی این که اکثر رسانه ها موضوعات وقایع، 
حوادث و رویدادهای امنیتی را بیشتر ترجیح می دهند تا 
بسیاری  بازسازی  از موضوعات  و  بازسازی  موضوعات 
را  امنیتی  رویداد  یک  ولی  نمی شوند،  آگاه  مردم  از 
رسانه های  اکثر  دوم  مساله  می شوند.  مطلع  زود  خیلی 
داشته  آموزشی  برنامه های  این که  به جای  خصوصی 
مردم  فرهنگ  و  عنعنات  با  که  را  سریال هایی  باشند، 
رسانه ها  این  باید  می کنند.  نشر  ندارد  سازگاری  زیاد 
موضوعات آموزشی و سریال هایی که منافات با شریعت 

اسالمی نداشته باشند را نشر کنند.«

گروه هماهنگی عدالت انتقالی

صلح زمانی نتیجه می دهد که مبتنی بر عدالت باشد
 ظفرشاه رویی

 محمدضیا حسینی

بازار کم رنگ رسانه ها  

در غزنی

ACKU
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خبرهای اصلی:
پنج شبکه مخابراتی

چندین میلیون مشترک
پوشش 85 فی صدی

سهولت های بیشتر برای مشترکین شبکه های مخابراتی
نظارت دولت بر کار شبکه های مخابراتی

و...

خبرهای فرعی:
طالبان آنتن های شبکه های مخابراتی را هدف قرار می دهند

بحران سیم کارت های ثبت نشده و مزاحمت های تلفونی
این شرکت  از کیفیت خدمات   )....( مخابراتی  مشترکین شرکت 

شکایت دارند
مجانی شدن سیم کارت

از  بعد  مخابراتی  شبکه های  آنتن های  افغانستان،  مناطق  بعضی  در 
ساعت 5 خاموش می شوند

باج دادن شرکت های مخابراتی به نیروهای شورشی
قرعه کشی جوایز شرکت های مخابراتی 

پدیده ای به نام »وی آی پی کارت«
»اس ام اس« های نامحدود

و...

حرف های حاشیه:
- شرکت های مخابراتی پول مشترکین را دزدی می کنند.

سیم کارت  کیلویی  صورت  به  افغان  ستاره های  برای  کسانی   -
خریداری می کنند.

شهروندان  همه ی  معمولی  سیم کارت  از  هم  طالبان  سخنگوی   -
استفاده می کند.

عنوان  به  مخابراتی  شرکت های  توسط  »روند«  سیم کارت های   -
تحفه به اراکین و زورمندان پیشکش می شوند.

و...
ارتباطی  جامعه  به  مربوط  اخبار  دیگر،  مورد  صد ها  شاید  و  اینها 
افغانستان است که به حق یا ناحق آن طور که از شواهد برمی آید، 
پیش  به  آن  امورات  میل شرکت های خصوصی،  به  مطابق  کامال 
دست  می کنیم،  راحتی  احساس  و  خوشحالیم  ما  همه ی  می رود. 
زنگ  بخواهیم  که  هرجا  به  و  مبایل  تکمه های  روی  می بریم 
که  واال  می آورد  به وجود  ما  جیب  فقط  را  محدودیت  می زنیم. 
در  را  شبانه روزتان  تمام  می توانید  مخابراتی،  شرکت   5 لطف  به 
مکالمات تلفونی سپری کنید. این خبرها ناخواسته از بیخ گوش مان 
برای  فقط  و  برنمی انگیزد.  ما  در  چندانی  حساسیت  و  می گذرد 
گفتگوهایی  کند؛  خلق  را  کوتاه  گفتگوهای  می تواند  لحظاتی 
اجرا  شهروندی  قوانین  و  مشترکین  حقوق  از  ناآگاهی  در  که 
قانون تجارت و  مفاد؟!  به  استناد  با  می شوند. 5 شرکت مخابراتی 
سرمایه گذاری بازار آزاد، به قول خودشان مشغول خدمت به مردم 
رقابت هرروز گرم تر می شود، شرکت ها آن گاه که  بازار  هستند، 
آنها خسته  پی هم  بد و دروغ های  از کیفیت  مردم  احساس کنند 
کالن تر  جوایزی  و  می اندازند  راه  تازه  قرعه کشی های  شده اند، 
اعالن  به  دیگر  می دهند،  تغییر  را  تبلیغی شان  شیوه های  می دهند، 
می کنند  کاری  نمی کنند،  اکتفا  صرف  تلویزیونی  یا  رادیویی 
وارد  بگیرد.  فرا  آنها  تبلیغی  نمادهای  را  اطراف تان  تمامی  که 

پوسترهای شان  نمادین در جامعه می شوند، و کم کم  فعالیت هایی 
بر در و دیوار ذهن تان هم می آویزند.

تبلیغات را نمی خورید، خود  و شما فقط مصرف می کنید. فریب 
را تمام و کمال به آن می سپارید. بدون این که از خود بپرسید، این 
چگونه تجارتی است که خودش قوانین خودش را تعیین می کند 
و خودش برخودش هم ناظر است، هم عامل و هم خودش را تبلیغ 

می کند و هم ذایقه تان را با زیرکی تغییر می دهد و...
کسی از ماهیت پیشکش های تازه نمی پرسد. این شرکت ها خیلی 
در  را  ته مانده ها  فقط  و  کرده  حفظ  را  طبقاتی  اقتصاد  زیرپوستی 
در  پیشکش های شان  می گذارند.  بی بضاعت  و  فقیر  مردم  اختیار 
خدمت حفظ و افزایش فاصله ی طبقاتی است. هرچند گاه اداهای 
با  پیش پرداخت  کارت های  چاپ  مانند  دارند،  هم  غریب دوستانه 
بنیاد های  توسط  بی بضاعت  مردم  به  کمک  یا  ارزان  قیمت های 

خیریه ای که ساخته اند و یا مجانی کردن سیم کارت ها.
اما شاید دو نکته در این میان بی نهایت مهم و حیاتی باشد. مساله ای 
که دخالت بی حد و حصر قدرت، در حوزه خصوصی شهروندان 
را نشان می دهد، مساله ای که بدون همکاری و تمکین شرکت های 

مخابراتی ممکن نبوده است.
گاه برای دقایقی، گاه برای دقایقی طوالنی تر، به یک باره مبایل ها 
دارید،  حیاتی  و  مهم  کار  شاید  می کنید،  تقال  می افتند،  کار  از 
به  می خواهید  است،  مریض  کسی  است،  خطر  معرض  در  کسی 
او خبر بدهید، اما امکان دسترسی وجود ندارد و از گوشی مبایل 
فقط پیام »شبکه مشغول است« را می شنوید. کسی که در کنارتان 
است به آسانی و حتا بدون حسرت می گوید: موترهای نظامیان که 
می گذرند، آنتن ها را قطع می کنند. یا شاید شما وسط یک مکالمه 
هستید که قطع می شود. و درست در همین مواقع هیچ کسی پاسخگو 
نظامیان  نمی گیرند،  عهده  به  را  آن  مسوولیت  شرکت ها  نیست. 
را  مکالمات تان  قطع  امکان  مخصوص،  دستگاه های  از  استفاده  با 
و  می شوند  خصوصی تان  حوزه ی  وارد  اجازه  بدون  یعنی  دارند، 
به  نیست، کسی  فقط همین  و  در روزمر گی تان دخالت می کنند، 
فاجعه ی بزرگتر فکر نکرده است. و آن امنیت مکالمات است که 
در این کشور به راحتی نقض می شود. چند روز قبل با کسی آشنا 
خصوصی  مخابراتی  شرکت های  از  یکی  ارشد  کارمند  که  شدم 
بود. حرف هایی تکان دهنده در مورد استراق سمع گفت. به گفته ی 
برای  هم  قانونی  مجوز  گویا  که  استخباراتی  امنیتی-  نهاد های  او 
و  می کنند.  مکالمات  شنود  به  مبادرت  راحتی  به  دارند،  کار  این 
از 42 کشور دخیل در  بیش  استخباراتی  ادارات  نیست،  این  فقط 
شنود  مجوز  و  امکانات  نیز  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  امر 
نیز  این، خود شرکت ها  اضافه ی  به  دارند.  را  مشترکین  مکالمات 
گویا موظف اند تا مدت یک ماه کلیه مکالمات را ثبت و نگهداری 
معلوم  قرار  بیافزایید که  هم  را  مساله  این  همه،  این  به  کنند. حال 
به  تکنالوژی وارد شده توسط شرکت های مخابراتی  دستگاه ها و 
افغانستان، از جمله ی دستگاه های کهنه و دست دوم است. آیا این 

خود امکان شنود مکالمات را افزایش نمی دهد؟
اساسی ترین  از  یکی  که  که حوزه خصوصی،  این  یعنی  همه  این 
است،  می کنند  دموکراسی  ادعای  نظام هایی که  در  فردی  حقوق 
به اصطالح خپ و چپ نقض شده و  به راحتی و  این کشور  در 
بازار آزاد و کسانی که از  از شهروندان گرفته می شود. و عاملین 
این امر سود مالی می برند هم مشترکین خود را از این مساله آگاه 

نمی سازند.

در  کندز  والیت  نماینده  ابراهیمی  عبدالروف 
مجلس  در  علنی  رای گیری  از  پس  ولسی جرگه 
نمایندگان، رییس مجلس شد. نمایندگان پارلمان 
پس از آن که طی یک ماه کشمکش بر سر تعیین 
به بن بست مواجه شدند، در جلسه  رییس مجلس 
ازبک  نمایندگان  تا  کردند  توافق  یک شنبه  روز 

یک تن را برای ریاست مجلس معرفی کنند. 
نمایندگان ازبک تبار نیم ساعت جلسه کردند و با 
رای گیری در بین خودشان عبدالروف ابراهیمی را 
معرفی  از  نمودند. پس  معرفی  به مجلس عمومی 
که  گفت  پارلمان  موقت  رییس  ابراهیمی  آقای 
باید  رای گیری  داخلی  وظایف  اصول  براساس 
گفتند  نمایندگان  اکثر  اما  باشد  مستقیم  و  سری 
که چون در رای گیری رقیبی برای آقای ابراهیمی 

وجود ندارد باید رای گیری علنی صورت گیرد. 
استعفای محمد سرور  از  خداداد عرفانی که پس 
نمایندگان  از  شد  پارلمان  موقت  رییس  عثمانی، 
و  تایید  نشانه  به  را  سبز  کارت های  تا  خواست 

کارت های سرخ را به نشانه رد بلند کنند.
این گونه  را  علنی  رای گیری  نتیجه  عرفانی  آقای 
اعالم کرد: »در جلسه مورخ 8-12 ـ 1389 حین 
 173 تعداد  به  ولسی جرگه  دایمی  رییس  انتخاب 
نفر حاضر می باشند. موافق کارت سبز و مخالف 
نفر کارت  فقط چهار  کنند.  بلند  را  کارت سرخ 
سرخ بلند کردند و بقیه کارت سبز بلند کردند که 
با اکثریت آرا رییس مجلس انتخاب شد، تصویب 

شد و تایید گردید، برای همه مبارک!«
کرسی  ابراهیمی  عبدالروف  آقای  ترتیب  این  به 
به دست  آینده  سال  پنج  برای  را  پارلمان  ریاست 
در  که  داد  وعده  خود  سخنرانی  در  او  آورد. 
ریاست پارلمان فقط منافع ملی را در نظر می گیرد. 
و  است  کندز  والیت  نماینده  ابراهیمی  آقای 
از  اظهارات شماری  براساس  سابقه جهادی دارد. 
زمان جهاد، عضو  در  ابراهیمی  آقای  نمایندگان، 
به حزب جنبش ملی  بعدا  اما  حزب اسالمی بوده 
نیز  حاضر  حال  در  و  پیوسته  افغانستان  اسالمی 

عضویت این حزب را دارد. 
در  نیز  پارلمان  پیشین  دور  در  ابراهیمی  آقای 
و  جلسات  در  اما  داشت  حضور  ولسی جرگه 
بحث های پارلمانی در موارد اندکی نظر می داد و 

در رسانه ها نیز مطرح نبود. 
در مدت یک ماه گذشته ولسی جرگه برای تعیین 
رییس چهار دور انتخابات برگزار کرد اما باالخره 
نمایندگان در جلسه روز یک شنبه توافق کردند که 
برای پایان دادن به کشمکش های قومی نمایندگان 
ازبک تبار که تنها 19 کرسی در ولسی جرگه دارند 
برای  را  تن  و یک  کنند  جلسه  ساعت  نیم  هم  با 

ریاست پارلمان معرفی نمایند. 
دایمی  رییس  عنوان  به  ابراهیمی  آقای  انتخاب  با 
و  قانونی  یونس  سیاف،  عبدالرب رسول  مجلس، 
محمد محقق این پست را برای او تبریک گفتند 
و از پایان بن بست یک ماهه پارلمان ابراز رضایت 

نمودند. 
عبدالستار درزابی گفت که نمایندگان قوم ازبک 
ریاست  شایسته  را  ابراهیمی  آقای  آرا  اتفاق  به 
دانستند و تالش خواهند کرد تا تمام عملکردهای 
او براساس منافع ملی صورت گیرد: »ما از نام قوم 
بزرگ ازبک و ترکمن برای تان قول می دهیم که 
به تمام افغانستان صادقانه عمل می کنیم و هر لحظه 
لغزش  را  آن  کرد  لغزش  عبدالروف  حاجی  که 

تمام قوم ازبک حساب می کنیم.«
آقای درزابی گفت دور شانزدهم مجلس در پنج 
و  بین المللی  نیروهای  خروج  دلیل  به  آینده  سال 
مسوولیت  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 

سنگینی به عهده دارد.
در یک ماه گذشته رقابت اصلی بین محمد یونس 
قانونی و عبدالرب رسول سیاف سبب شده بود تا 

ولسی جرگه نتواند رییس خود را انتخاب کند. 
رسول  طرفدار  نمایندگان  دیروزی،  جلسه  در 
سیاف تاکید داشتند که باید بر سر دو طرح یعنی 
قانون  بر  نظارت  کمیسیون  به  موضوع  فرستادن 
اساسی و تعدیل اصول وظایف داخلی رای گیری 

شود. 
با  پارلمان  موقت  رییس  عثمانی  سرور  محمد  اما 
قانون  مخالف  را  آن  و  کرد  مخالفت  طرح  این 
خواند. این مساله سبب شد تا اکثریت نمایندگان 
اعتراض  گونه  به  را  جلسه  سیاف  آقای  طرفدار 

ترک کنند. 
عثمانی گفت  آقای  نمایندگان  این  از ترک  پس 
که در یک ماه گذشته تحت فشار شدید سیاسی 
و  داشته  قرار  سیاف  آقای  طرفداران  سوی  از 
اعالم کرد که رسما از پست ریاست موقت کنار 
از  که  گروهی  کارتان!  و  می دانید  »شما  می رود: 
نظرات سیاف جلسه را به طرف کمیسیون نظارت 
برقانون اساسی که هیچ به آن ارتباط ندارد سوق 

می دهد، این مسوولیت تاریخی را قبول ندارم.«
نماینده  استعفای آقای عثمانی، خداداد عرفانی  با 
را در دست  موقت مجلس  ریاست  والیت غزنی 
رییس  او  دقیقه ای  چند  ریاست  تحت  و  گرفت 

دایمی مجلس انتخاب شد.
با استعفای آقای عثمانی، نمایندگانی که جلسه را 
ترک کرده بودند در جلسه حضور یافتند و با سایر 
کرده  معرفی  ازبک ها  که  نامزدی  از  نمایندگان 

بودند، حمایت نمودند. 
دچار  افغانستان  پارلمان  گذشته  ماه  یک  در 
این که  تا  بود.  قومی  و  سیاسی  کشمکش های 
کمیسیونی  تشکیل  به  باالخره  نمایندگان  مجلس 
برای بن بست پارلمانی رای داد. این کمیسیون پس 
از یک هفته کار اعالم کرد که به جز توافق بر سر 
یک نامزد از میان ازبک ها راه دیگری برای پایان 

این بن بست وجود ندارد. 
برای  رای گیری  )امروز(  دوشنبه  روز  است  قرار 
منشی های  و  دوم  معاون  اول،  معاون  پست های 

ولسی جرگه آغاز شود. 

باکیحرفمیزنید؟
کیمیشنود؟
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

پنجاه و  امسال  کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد 
این  می کند.  برگزار  را  خود  ساالنه  اجالس  پنجمین 
کمیسیون که یکی از کمیسیون های کاربردی شورای 
اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل در زمینه ی ارتقای 
وضعیت زنان و دست یابی به برابری جنسیتی به شمار 
می رود،  نهاد اصلی سیاست گذاری در زمینه مسایل 

مربوط به دختران و زنان در سطح بین المللی است.
کمیسیون مقام زن اولین بار در 21 ماه جون 1946، و 
بر اساس  قطعنامه شماره II(11( شورای اقتصادی - 

اجتماعی سازمان ملل   )ECOSOC(تاسیس شد.
آماده سازی  و  تهیه  کمیسیون  این  تاسیس  از  هدف 
منظور  به  شورا  برای  الزم  گزارش های  و  پیشنهاد ها 
دست یابی زنان به حقوق برابر در زمینه های سیاسی، 

و  انجمن ها  م��ي ده��د،  نشان  تحقیق  ای��ن  یافته هاي 
شاگردان  والدین  روابط  تامین  به منظور  تشکل هاي 
پیرامون  که  پرسشي  پاسخ  در  دارد.  وجود  مکتب  و 
)وجود انجمن هاي معلمان و والدین درمکاتب( مطرح 
جواب   13.4 مثبت،  جواب  درصد   1  .85 است،  شده 
تشکیل  را   )4  .1( اندکي  رقم  که  بقیه  و  داده  منفي 
مي دهد به این پرسش پاسخ نداده اند. این ارقام در حالي 
به دست آمده است که یافته هاي تحقیق مشابه در سال 
قبل داده هاي خوشبینانه تري را بیان مي کرد. انجمن هاي 
متذکره )انجمن هاي معلمان و والدین( در قدم نخست 
تامین  در  انجمن هایي  چنین  وجود  که  مي دهد  نشان 
به منظور  مکتب  اداره  و  والدین  میان  مستمر  رواب��ط 
مراقبت و نظارت بیشتر شاگردان امر موثري به حساب 
آمده و از جانب دیگر نشان دهنده سازوکارهاي نظارتي 
رشد  و  درسي  کیفیت  بهبود  براي  منظم  و  هدفمند 
تحت  دیگري  در گزارش  مي شود.3  شاگردان شمرده 
عنوان »رویکرد مبتني بر حقوق بشر در رابطه به تعلیم و 
تربیت براي همه« که از سوي سازمان علمي، فرهنگي 
مکاتب  با  والدین  رابطه  نیز  است  شده  نشر  متحد  ملل 
تاکید شده است. در این رابطه، والدین من حیث یکي از 
کمک کننده هاي مهم نهاد تعلیم و تربیت در یک جامعه 
تلقي شده، و مکاتب حتا باید نصاب درسي و نحوه رشد 

و موفقیت شاگردان را با والدین در میان بگذارد.4
این  و حسنه  مستمر  رابطه  و  والدین  انجمن هاي  وجود 
گفتگو  براي  خوبي  سازوکار  مکاتب،  با  انجمن ها 
وضعیت  بهبود  در  خوبي  نقش  انجمن ها  این  مي باشد. 
تعلیمي و تربیتي شاگردان و در میان گذاشتن مشکالت 
اداره  و  اس��ت��ادان  با  ش��اگ��ردان  یادگیري  و  رفتاري 

مکتب شان ایفا مي نماید. 
پی  نوشت ها:

اطفال  عادالنه  دسترسي  نظیرزوي، دالور، گزارش   -1
به تعلیم و تربیت در افغانستان، بخش رابطه متقابل اداره 

مکتب الدین )1387 (
طفل،  حقوق  بشر،آموزش  حقوق  مستقل  2-کمیسیون 

صفحه 108 ) 1382 (
2- حسرت – محمدحسین، وضعیت تعلیم و تربیت در 
افغانستان طي سال 1387، کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان، صفحه 19 )1389 ( 
 4-A HUMAN RIGHTS  
 BASED  APPROACH TO
 EDUCATION FOR ALL, UNICEF
2007

ادامه دارد


رابطه مکتب و اولیاي شاگردان 
ذهني  و شکوفایي  رشد  در  مهمي که  موارد  از  یکي 
ایفا  ارزن��ده اي  نقش  مکاتب  در  شاگردان  علمي  و 
مي کند، رابطه والدین و نظارت غیرمستقیم والدین بر 
فرزندان شان از طریق انجمن ها، جلسات و مشوره هاي 
فعالیت،  نحوه  از  مراقبت  و  نظارت  مي باشد.  مداوم 
کندي فعالیت هاي درسي و حضور و غیاب شاگردان 
با  متداوم شان  روابط  در  والدین  اگر  که  است  امري 
اداره مکاتب همکاري کنند، ضمانت خوبي را براي 
این نکات،  رشد کیفي دانش آموزان فراهم مي کند. 
زوایاي  از  و  بوده  نظر  مطمح  نیز  قبلي  تحقیقات  در 
تحقیقي  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  گوناگون 
اطفال  عادالنه  »دسترسي  عنوان  تحت  قبل  سال  که 
به نشر رسیده است،  افغانستان«  به تعلیم و تربیت در 

درصد   50.5 که  مي دهد  نشان 
از مجموع والدین پرسش شونده 
اداره  با  آنها  که  گفته اند  اطفال 
آن  در  اطفال شان  مکتبي که 
تماس اند  در  مي خوانند  درس 
م��س��ووالن  م��ج��م��وع  از  و 
 93.6 مکاتب  پرسش شونده 
والدین  با  که  گفته اند  درصد 
مشکالت  حل  مورد  در  اطفال 
ارتباط  در  متقابل  همکاري  و 

هستند.1 
این  بیانگر  فوق  تحقیق  اساسا 
فرهنگ  ک��ه  اس��ت  واق��ع��ی��ت 
روابط متقابل والدین و مکاتب در حد قابل قبول رشد 
نکرده است. به ویژه این امر در حل برخي معضالت و 
مشکالت که از رهگذر اعمال خشونت آمیز شاگردان 
وجود  به  استادان  یا  خودشان  هم صنفي هاي  علیه 
ایفا مي کند. چنانچه در تحقیق  به سزایي  مي آید، نقش 
شد،  اشاره  نیز  قبل  سال  در  تربیت  و  تعلیم  وضعیت 
یکي از وظایف اساسي والدین در زمینه تعلیم و تربیت 
علمي  تالش  و  تحصیل  تعلیم،  تا  است  این  اطفال شان 
قسمت  این  در  که  نگذارند  و  بگیرند  نظر  زیر  را  آنها 
غفلتي روي دهد. مهم ترین مراقبت ها در این رابطه باید 
معلم  انتخاب  و  مناسب  مکتب  انتخاب  برگیرنده  در 
و  او  درس  جریان  از  خبرگیري  طفل،  براي  شایسته 

همکاري با مکتب است.2 

اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی است. وظیفه دیگر 
کمیسیون این است که موارد اضطراری ای را که به توجه 

و رسیدگی فوری نیاز دارند، به شورا ارایه دهد.
پنجاه و پنجمین اجالس کمیسیون مقام زن سازمان ملل، 
امسال در روز 22 فوریه در نیویورک آغاز می شود و تا 

چهارم مارچ، به مدت ده روز کاری، ادامه می یابد.
تم یا موضوع اصلی: اجالس های کمیسیون مقام زن 
با تکیه بر یک موضوع یا تم خاص برگزار می شود و در 
موفقیت  میزان  بررسی  به  کنندگان  روز شرکت  ده  طی 
هدف های  به  دست یابی  زمینه  در  دولت ها  شکست   یا 

تعیین شده می پردازند.
برای  مغتنمی  فرصت های  اجالس ها  این  حال  همین  در 
و  عضو  کشورهای  تجربه های  از  وآگاه شدن  نظر  تبادل 

فعاالن حقوق زنان در اختیار شرکت کنندگان قرار 
می دهد.

امسال تم پنجاه و پنجمین اجالس ساالنه کمیسیون 
مقام زن سازمان ملل متحد،  بررسی میزان و راه های 
به آموزش،  دست یابی و مشارکت زنان و دختران 
گسترش   که  است  فنون  و  علوم  تربیتی،  دوره های 
کار  و  تمام وقت  استخدام  به  زنان  برابر  دسترسی 

آبرومندانه جزو آن قرار می گیرد.
اجالس  دراین  پیشین:  موضوع  یا  تم  پیگیری 
همچنین دستاوردهای شرکت کنندگان در اجالس 
و  خشونت  شکل های  همه  میان بردن  از  زمینه  در 

تبعیض در قبال دختر بچه ها ارزیابی خواهد شد.
موضوع پیش رو: رابطه برابری جنسیتی با توسعه 
پایدار در سال های آینده تم یا موضوعی است که 
در اجالس ساالنه کمیسیون مقام زن مورد بررسی 

قرار می گیرد.
پنجاه و چهارمین اجالس ساالنه کمیسیون 
اجالس  و چهارمین  پنجاه  مقام زن: سال گذشته 
شد.  برگزار  مارچ   12 تا  اول  از  کمیسیون  ساالنه 
موضوع اجالس سال گذشته بررسی دست آوردهای 
کنفرانس مقام زن سازمان ملل در پکن )1995( و 
دستور کار آن برای دولت های عضو پس از پانزده 
سال، و ارزیابی نتایج بیست و سومین نشست ویژه 

مجمع عمومی سازمان ملل )در سال 2000( بود.
ادامه دارد
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اجالس ساالنه کمیسیون مقام 
زن سازمان ملل متحد کار خود 

را آغاز می کند

قسمت پنجاه و هفتم  
فصل هفتم

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
حمایت ملي )داخلي( حقوق بشردر سال 1388

تا هنوز در سطح جهاني نهاد و یا سازمان تطبیق کننده حقوق بشر وجود ندارد. یا 
به عبارت دیگر سازمان سیاسي که قدرت و صالحیت تطبیق الزامي حقوق بشر 
را در سطح جهاني دارا باشد، ایجاد نگردیده است.  اوال به این دلیل که دستگاه 
جهاني تطبیق حقوق بشر مستلزم ایجاد حاکمیت واحد جهاني داراي سرزمین، 
ارگان هاي تقنیني، اجرایي و قضایي واحد )دولت واحد جهاني( و مستلزم نفي 

حاکمیت ملي دولت ها می باشد.
اکنون ملل متحد به حیث یک سازمان بین المللي،  داراي خصوصیات فوق نبوده، 
مصوبات آن از جمله اسناد مربوط به حقوق بشر،  داراي جنبه رهنمودي ارشادي 
است که فقط بعد از تصویب و امضای دولت ها می تواند پشتوانه قانوني پیدا کند. 
ثانیا »اجراي حقوق بشر توسط گروه های خصوصي علي الرغم مقاصد عالي شان 
بشر  اجراي حقوق  براي  بیش از حد  تبعیض شده گاهي هم تالش  به  منجر  اکثرا 

موجب انکار ونفي حقوق بخش وسیعي از شهروندان بي گناه شده است«. 
پس »در وضعیت کنوني هیچ راهکار دیگري براي اجراي مناسب حقوق بشر غیر 

از سازوکارهاي دولتي نمي توان پذیرفت«  
ثالثا در مقدمه اعالمیه جهاني حقوق بشر آمده است: »از آنجا که اساسا حقوق 
انساني را باید با اجراي قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین عالج به قیام 
برضد ظلم وفشار مجبور نگردد.« )که مراد از قانون داخلي است( به همین سبب، 
بین المللي حقوق مدني- سیاسي  )میثاق  بشر  بین المللي حقوق  میثاق  طبق هردو 
طبیق  مسوولیت  صراحت  به  فرهنگي(  و  اجتماعي  اقتصادي،  حقوق  میثاق  و 
وحمایت از حقوق بشر اول تر از همه با وضع قوانین داخلي، به عهده دولت ها 

محول شده است. 
بنا بردالیل فوق، اولین و اساسي ترین شکل حمایت از حقوق بشر، حمایت ملي 
)داخلي( از آن توسط دولت هاست که با وضع قوانین واجراي الزامي آن به وسیله 
نمایند. ما در  از حقوق شهروندانشان حمایت  ارگانهاي مختلف خود می توانند 
مختصر  طور  به  را  خود  اتباع  حقوق  از  دولت  حمایت  اشکال  مهمترین  ادامه، 

بررسي می نماییم: 
1 ـ حمایت از حقوق شهروندان از طریق تصویب و صدور قوانین 

)ضمانت اجراي حقوقي(:
یکي از مهمترین ضمانت های اجرایي در راستاي تامین حقوق افراد یا حمایت 
از حقوق آنها، تصویب وصدور قوانین توسط دولت است که در آن باید تمام 
حقوق وآزادي های اساسي اتباع به طور همه جانبه درج وتسجیل گردد. تا هریک 
از افراد وارگانهاي دولتي حقوق و مسؤولیت های شان را درک نموده به حقوق 
یکدیگر تجاوز نکنند ودر صورت نقض آن، فرد با اتکا به حکم قانون بتواند از 

حقوق وآزادي های خود در برابر تجاوز دیگران حمایت به عمل آورد. 
در  افراد  حقوق  ازجمله  اجتماعي،  مناسبات  و  حیات  حوزه های  تمام  هرگاه 
قوانین درج گردیده به صورت درست اجرا وحمایت شوند، در چنین جامعه اي 
قانون  زیرا  می گردد.  تامین  اجتماعي  ونظم  عدالت  و  مستقر  قانون  حاکمیت 
مهمترین منبع حقوق بوده، به حقوق وآزادي های افراد خصلت حقوقي وقانوني 

بخشیده، از آن حمایت می نماید. 
قوانین داخلي که حقوق وآزادي های افراد در آن تسجیل می گردند، یا به نحوي 
افراد مؤثر واقع شوند، به سه دسته اساسي ذیر  می توانند براي حمایت از حقوق 

تقسیم می شوند: 
1ـ  قانون اساسي: که از طرف عالیترین ارگان تقینني کشور )مجلس موسسان، 
افراد  و  آزادي های  ترین حقوق  اساسي  لویه جرگه وغیره( تصویب  می شود. 
در آن درج بوده، داراي عالي ترین پشتوانه حقوقي است. قانون اساسي بهترین 
عالي ترین  حتا  هیچکس  رفته  شمار  به  افراد  وآزادیهاي  حقوق  کننده  تضمین 
ارگان ها و مسووالن دولتي حق ندارند و نمي توانند احکام آن را نادیده بگیرند 

ویا نقض نمایند.
احزاب سیاسي،  انتخابات،  قوانین مدني، جزا، کار،  مانند  قوانین عادي:   -2
سازمانهاي اجتماعي، بیمه، مطبوعات، تحصیالت عالي ومتوسط، وصدها قانون 
دیگر که از طرف قواي مقننه )پارلمان، شوراي ملي وغیره( یعني ارگان اصلي 
وقوانین خاص  عام  قوانین  به  نوبت خود  در  تقنیني کشور وضع می گردند. که 
تقسیم گردیده، بخش زیادي از حقوق وآزادي های افراد یا یک ویا چند نوع 

حقوق آنها را تسجیل وتنظیم می نمایند. 
به آن  نسبت  اساسي وضع گردیده،  قانون  به خاطر اجراي احکام  قوانین عادي 
با احکام  نباید  بنابراین قوانین عادي  داراي اعتبار حقوقي درجه دوم  می باشند. 
قانون اساسي در تناقض باشند. در صورت تناقض بین احکام قوانین عادي وقانون 
اساسي، احکام قانون اساسي مدار اعتبار بوده، حکم قانون عادي از اعتبار ساقط 

می گردد. 
3 ـ قوانین فرعي: مثل فرامین تقنیني، مصوبه ها، مقرره ها و لوایح قانوني که به 
خاطر اجراي احکام قانون اساسي و قوانین عادي از طرف قوه اجراییه کشور یعني 
توسط رییس جمهور، کابینه یا وزارت ها صادر می شود،  شیوه ها و طرزالعمل های 
قانون  نباید خالف  فرعي  قوانین  احکام  بیان می کنند.  را  قانون  اجراي  مشخص 

اساسي واحکام قوانین عادي باشد در غیر آن فاقد اعتبار حقوقي است. 
ادامه دارد
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������������������� بخش سوم  �������������������

منبع: صدای امریکا

قسمت اول

ماده شانزدهم اعالمیه حقوق بشر و شهروند:

جامعه ای که در آن تضمین حقوق تامین نگردیده و تفکیک قوا 
معلوم نشده باشد، دارای هیچ گونه سازمان بنیادی نیست. 
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حتا تا دو هفته پيش از كشته شدن مكناتن، وايسراى 
هندوستان »لورد آكلند« در نامه اى كه توسط خود 
»مكناتن« نوشته شده بود، آگاهى يافت كه اوضاع 
در كابل آرام است. كسى نمى داند كه اين نامه را 
كارش  اين  با  يا  و  بود  نوشته  صداقت  با  »مكناتن« 
مى خواست كه به آرزوى ديرينش كه اشغال مقام 
مهمى در هندوستان بود، برسد. دولت بريتانيا به او 
وعده داده بود كه به  پاس خدمات شايانش كه آن 
عزل امير دوست محمد خان و برپايى پادشاهى شاه 
شجاع بود و هم به خاطر  زير نفوذ آوردن مستقيم 
بزرگ  بريتانيا در شهر هاى  سپاه  ماندن  و  افغانستان 
افغانستان  در  را  بريتانيا  نفوذ  بتواند  كه  افغانستان 
به  را  او  و  بدهد  بزرگى  پاداش  او  به  كند،  حفظ 
كه  »مكناتن«  برگزيند.  هندوستان  در  والى  مقام 
را  افغانستان  بريتانيايى،  افسران  از  بسيارى  مانند 
مهم  مقام  يک  به  رسيدن  براى  نردبانى  حيث  به 
استفاده مى كرد، حاال منتظر گرفتن پاداشش بود و 
كه  كسى  كند.  ترك  را  افغانستان  كه  مى خواست 
بايد وظيفه ى »مكناتن« را اشغال مى كرد، دستيارش 
كه  جايى  تا  »مكناتن«  اما  بود.  برنس«  »الكساندر 
وظيفه اش اجازه مى داد، و وقت مساعد مى يافت از 
از شرق شناسان  او يكى  لذت مى برد.  زيبايى كابل 
برجسته بود كه با سه زبان مهم: فارسى، هندوستانى 
)مخلوطى از هندى و اردو( و عربى به آسانى حرف 
شجاع  شاه  به  را  او  كه  چيز هايى  از  يكى  و  مى زد 
نزديک مى ساخت، عالقه اش به ادبيات فارسى بود. 
و  باركزايى  بزرگان  تمام  با  مقايسه  در  شجاع  شاه 
محمدزايى سواد بهترى داشت و از او گزيده ى شعر 

و كتاب واقعات شاه شجاع در دست است. 
پس مى توانيم گمان بريم كه حرص مقام، »مكناتن« 
را به سوى هندوستان مى كشيد، ورنه اين مرد يكى 
از نخستين افسران بريتانيايى بود كه پس از پيروزى 
از  را  خانواده اش  ميالدى(،   ١٨٣٩ )سال  كابل  در 
هندوستان خواست تا با او بپيوندند. زيرا كه به باور 
او كابل زيباتر از هر شهرى در هندوستان بود و مزيد 
بر آن آب و هواى گوارا داشت. او هم مانند بسيارى 
از افسران بريتانيايى هندوستان را پُر از گرد و خاك 
و عارى از باغ و بوستان يافته بود. او براى اين كه 
افسران و سربازانش در كابل خوش گذرانده باشند، 

ميدان هاى اسب سوارى و كريكت در كابل ساخت. 
زن او »ليدى مكناتن« هنگام سفر به كابل كاروانى 
با  را  شراب  بلورين  جام هاى  و  فاخر  لباس هاى  از 
خود آورد تا در شب نشينى هاى باشكوه كابل آن ها 
را استفاده كند. و در آغاز، كابل شهر شب نشينى ها 
و خوشگذرانى بود و در اين شب نشينى ها بعضى از 
مردمان مهم كابل هم سهم مى گرفتند. اما با آمدن 
علت  به  يا  »مكناتن«  ميالدى،   ١٨٤١ سال  زمستان 
علت  به  يا  و  افغانستان  مردم  آشوب  شيپور  شنيدن 
رسيدن به مقام واال، كابل را مى خواست ترك كند 

و »الكساندر برنس« را به جايش بگمارد.
»الكساندر برنس« عاشق كابل بود و حاال كه رفتن 
بود،  كرده  پيدا  رسميت  هندوستان  به  »مكناتن« 
شهرى  در  »مكناتن«  دغدغه ى  از  دور  را  خود  او 
به سوى  از آن ديدار نخست كه  مى يافت كه پس 
داشت.  را  آن  به  برگشت  آرزوى  مى رفت،  بخارا 
ديگر  زيباى كشور هاى  بخارا شهر هاى  سفر  در  او 
كه  جايى  در  سينگ  رنجيت  با  الهور  در  ديد.  را 
كشميرى  چهرگان  پرى  و  داشت  زيبايى  منظره ى 
پشاور  در  نشست.  مى ريختند،  شراب  جامش  به 
مهمان سلطان محمد خان، برادر امير دوست محمد 
جا هاى  او  به  توانست  تا  هم   محمد  سلطان  و  شد 
زيباى پشاور را نشان داد. در بخارا معمارى باشكوه 
اسالمى را ديد و باغ هاى بزرگ آن را ستايش كرد 
و هنگامى كه به دربار شاه فارس رسيد و شاه فارس 
ترجيح  ديگران  بر  را  شهر  كدام  كه  پرسيد  او  از 
مى دهد، او صادقانه پاسخ داد كه محو زيبايى كابل 

شده است.
براى  ميالدى   ١٨٣٢ سال  در  برنس«  »الكساندر 
خان  محمد  دوست  امير  آمد.  كابل  به  بار  نخستين 
در  شاهى  اورنگ  بر  كه  كابل  باالحصار  در  را  او 
كرد.  پذيرايى  »برنس«  از  بود،  داده  تكيه  آن جا 
افغانستان بر عكس رنجيت سينگ كه زرق و  امير 
برق شاهى را به ُرخ او كشيد، با »الكساندر« برنس 
نشست  اين  نشست.  زانو  چهار  دوشک  روى  بر 
ميان  اثر گذاشت و دوستى  »الكساندر«  بر  بى شايبه 
ايجاد  امير دوست محمد خان  برنس« و  »الكساندر 
كرد. »الكساندر برنس« تا آخرين فرصت از هجوم 
شاه  به  شاهى  تخت  سپردن  و  افغانستان  به  بريتانيا 

دولت  كه  داشت  آرزو  او  بود.  ناخشنود  شجاع 
دوست  امير  دربار  به  سفير  حيث  به  را  وى  بريتانيا 
كه  بى آن  مى توانست  كار  اين  با  و  بفرستد  محمد 
افغانستان  به  هندوستان  حفظ  براى  بريتانيا  دولت 
را  افغانستان  امير  وفادارى  و  بياورد، دوستى  هجوم 
از  افغانستان  به  را  روس  آمدن  خطر  و  كند  جلب 
دولت  كه  مى خواست  الكساندر  يعنى  بردارد.  بين 
بريتانيا با امير افغانستان هم پيمان شود و هنگامى كه 
روس بر افغانستان هجوم مى آورد، امير افغانستان را 

با سالح و سپاه مدد رساند. 
چشم  بار  نخستين  براى  كه  روزى هايى  به  برگردم 
»الكساندر برنس« به كابل افتاد. او پس از رسيدنش 
به  زودى  به  و  نداد  دست  از  فرصت  كابل  به 
بود، شتافت.  آرامگاه مرد ديگرى كه عاشق كابل 
»تزك  به  موسوم  كه  را  مرد  اين  يادداشت هاى  او 
بابرى« است، پيش از آمدنش به كابل خوانده بود. 
محمد  ظهيرالدين  آرامگاه  به  رفتن  از  پس  برنس 
از  باشكوه كه هنوز هم شكوه آن  باغ  بابر، در آن 
هم نپاشيده بود، در عالم خيال با ظهيرالدين محمد 
براى  و  كابل  به  عشق اش  براى  را  او  و  زد  حرف 

نوشتن آن اثر بى مانندش يعنى تزك بابرى ستود.
پيرامون ديدارش از آرامگاه بابر مى نگارد: »در اولين 
فرصت به آرامگاه بابر شتافتم. آرامگاه او در يک 
جاى بسيار زيبا و به فاصله ى يک مايل از شهر واقع 
خاطراتش،  كتاب  خاطر  به  بابر  به  من  است.  شده 
همان بابر ـ نامه و يا تزك بابرى احترام ژرف دارم. 
او عاشق كابل بود و نوشته است  كه آب و هواى 
كابل بسيار گوارا است و جايى را در دنيا نمى توان 
يافت كه با كابل رقابت كند. به دو طرف آرامگاه 
بابر سنگ هاى سپيد مرمر را برافراشته اند و بر يكى 
از اين سنگ ها با زبان شعر سال وفات او درج شده 
بدرود  را  جهان  ميالدى   ١٥٣٠ سال  در  او  است. 
بابر، شاه زمان سدوزايى كاخ  باغ  گفت. در باالى 
تابستانى بنا كرده است. من به آن جا رفتم و چشم به 
زيبايى باغ بزرگ پر از گل و درختان ميوه دوختم.«
در  گذار  و  گشت  به  ماند،  كابل  در  او  كه  مدتى 
اين شهر زيبا گذشت. در چهار چته بازارى را يافت 
كه هنوز هم ارزشش را كه در مسير راه ابريشم بود 
نمايان مى ساخت. چهار چته ى كابل در آن روز ها 
مانند بازار شهر هاى اروپايى، جا هاى جداگانه براى 
عرضه كردن مال بازرگانان بود. در يک بخش اين 
بازار بزرگ كاغذفروشان و كتاب فروشان تجارت 
ابريشم چين  بازرگانان  ديگر  بخش  در  مى كردند، 
بازار  چينى  ظروف  ديگر  سوى  آن  مى فروختند، 
صراف هاى  آن سوتر  كمى  بود،  كرده  پُر  را 
هم  گوشه اى  در  و  مى كردند  بازرگانى  يهود 
شب  كه  همين  بودند.  نشسته  ارمنى  شراب فروشان 
مى شد، فانوس هاى دكانداران، چهار چته و يا چهار 
بازار  با ستاره هاى زمينى آذين مى بست.  را  چوك 
پر از همهمه و صدا بود و تا پاسى از شب به خواب 

نمى رفت. 
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كابل از ديد برنس
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مقاله ی دوم

»الكساندر برنس« در سال ١٨٣٢ ميالدى براى نخستين بار به 
كابل آمد. امير دوست محمد خان او را در باالحصار كابل كه بر 
اورنگ شاهى در آن جا تكيه داده بود، از »برنس« پذيرايى كرد. امير 
افغانستان بر عكس رنجيت سينگ كه زرق و برق شاهى را به ُرخ 
او كشيد، با »الكساندر« برنس بر روى دوشك چهار زانو نشست. 
اين نشست بى شايبه بر »الكساندر« اثر گذاشت و دوستى ميان 
»الكساندر برنس« و امير دوست محمد خان ايجاد كرد. »الكساندر 
برنس« تا آخرين فرصت از هجوم بريتانيا به افغانستان و سپردن 
تخت شاهى به شاه شجاع ناخشنود بود.
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لوی سارنوالی: 

زورمابهزورمنداننمیرسد
نازنین شفايی ــــ از صفحه 1

تکواندوی افغانستان قهرمان شد 

به گفته آقای نظری يکی از چالش های اساسی در عدم 
از جمله  افرادی هستند که  يا  و  قانون، زورمندان  تطبيق 
»افرادی که سابق  او می گويد:  مقامات دولتی می باشند. 
گرفتاری  برای  ما  اگر  و  بودند  دولتی  بلند  اراکن  در 
از  کندک  يک  بايد  کنيم  اقدام  بخواهيم  اشخاص  اين 
سربازان پوليس را به همراه داشته باشيم که بعد از يک 
و يا دو ساعت جنگ آيا به گرفتاری اين شخص موفق 
خواهيم شد يا خير؟ اين خود يک مشکل بر سر راه ما 

است. « 
در  که  هستند  هم  افرادی  »هم  چنين  گفت:  نظری  آقای 
کشور مجرم شناخته شده اند و حاال در خارج از کشور 
زندگی می کنند. و سران اين کشور ها حاضر به تحويل 
دادن اين افراد نيستند. و ما هم نتوانسته ايم که اين افراد را 

به کشور بازگردانيم. اين 
چالش هايی  جمله  از  هم 
است که ما با آن روبه رو 

هستيم.«
سارنوال  لوی  معاون 
به  ادامه  در  افغانستان 
افراد  غصب زمين توسط 
و  نمود  اشاره  زورمند 
زمين  »غصب  گفت: 
زورمند  افراد  توسط 
مشکالت  از  ديگر  يکی 
چرا  می باشد.  سارنوالی 
قانون  مورد  اين  در  که 
که  زيرا  نمی شود،  تطبيق 
چالش  دچار  قانون  خود 

می باشد.«
نشدن  تطبيق  دليل  او 
قانون در بعضی از موارد را، بودن چالش در خود قانون 
می داند و  می گويد: »قانون جزا از سال 1355 می باشد که 
يک سری از جرايم در سال 55 يا وجود نداشته است، ويا 
اگر هم وجود داشته است به صورت بسيار کم و محدود 
تعديالتی  ما  قانون جزايی  در  می خواهيم  ما  است.  بوده 

به وجود بيايد.«
با اين حال گفتنی است که در ارتباط با غصب زمين های 
دولتی در ماده 470 قانون جزا فقط يک فقره وجود دارد 
که صرف در آن گفته شده است اگر شخصی با دانستن 
اين موضوع که زمين ملکيت او نيست ولی شخص آن را 
تصرف می کند، او به حبس قصير کسری که مکمل نباشد 
محکوم است. در حالی که اين جرم در شرايط فعلی به 
ميزان زيادی وجود دارد و شخصی هزاران جريب زمين 

را سپری  اين مجازات  را غصب می کند و حاضر است 
بکند و زمين را از آن خود بسازد.

آقای نظری می گويد: »کوشش ما بر اين است که ما با 
يکسان  را  قانون  آينده  در  سمينارهايی  چنين  برگزاری 
برهمه اقشار مردم تطبيق کنيم.« از اهداف برگزاری اين 
اداری،  فساد  تروريزم،  عليه  مبازره  تشديد  کنفرانس، 
خشونت عليه زنان و مواد مخدر، جلب حمايت دولت و 
جامعه جهانی در رابطه با موضع گيری قاطع لوی سارنوالی 
و  سارنواالن  مسلکی  مشکالت  حل  و  قانون  ناقضين  با 
ارايه توضيحات و تصاميم در رابطه با مشکالت مسلکی 

سارنواالن است.
گذشته  روز  افغانستان  سارنواالن  سرتاسری  کنفرانس 
لوی سارنوالی  معاون  نظری،  رحمت اهلل  گرديد.  برگزار 
کشور در اين کنفرانس با اشاره به دستاوردهای سارنوالی 
گفت: »هرچند که سارنوالی دستاوردهای چندانی نداشته 
داشته  سال   10 اين  طی  در  هم  موفقيت هايی  اما  است، 

است.«
يکی  عدليه  وزارت  معين  هاشم زی،  اهلل  عصمت  داکتر 
ساختن  برجسته  را  کنفرانس  اين  برگزاری  داليل  از 
مشکالت  »بايد  گفت:  و  دانست  سارنواالن  مشکالت 
عمده ای که فراروی سارنواالن وجود دارد واضح گردد 
و برای آن ها راه حل هايی نيز پيدا شود.« به باور او نبايد 
تطبيق  بايد در عمل  بلکه  بماند  بر روی کاغذ  تصماميم 

گردد.
موضوع  و  قانون  تطبيق  عدم  وظيفوی،  تداخل  او 
مرافعه خواهی سارنواالن را از مشکالت عمده سارنوالی 

دانست.
با اين حال نبود لوازم و تجهيزات در واليات و ولسوالی ها 
و نبود افراد باتجربه از ديگر مشکالتی است که سارنواالن 

در واليات با آنها روبه رو هستند. 

مسابقات  اولين  از  افغانستان  تکواندو  ملی  انجمن  تيم 
بين المللی جام قهرمانی تکواندو پروفيسور داکتر چانگ 

هونگ با دريافت مقام اول به وطن بازگشتند.
تيم انجمن ملی تکواندو افغانستان با به دست آوردن 13 
مدال طال، دو نقره و جام قهرمانی از مسابقات بين المللی 
رييس  داکتر چانگ هونگ  پروفيسور  بنام  که  تکواندو 
جهانی  کميته  عضو  و  تکواندو  بين المللی  فدراسيون 
المپيک )IOC( توسط انجمن ملی تکواندو  پاکستان در 
مجمع ورزشی سند داير گرديده بود، با مقام اول به وطن 

بازگشت نمودند.
 2011 فبروری   13 و   12 تاريخ  به  متذکره  مسابقات 
برگذار  روز  دو  برای   1389 دلو   24 و   23 به  مصادف 
گرديده بود که بيشتر از 350 ورزشکار با هم به رقابت 

پرداختند.
بنا به گفته عيدمحمد »شيرزی« رييس و بنيانگذار انجمن 
ملی تکواندو افغانستان، عضو و نماينده رسمی فدراسيون 
در  آسيايی  کشورهای  فدراسيون  و  تکواندو  بين المللی 

مشتمل  افغانستان  از  تن   19 افغانستان 
از رييس هيات، يک داور بين المللی، 
دو مربی و 15 ورزشکار در مسابقات 
اشتراک  افغانستان  از  رسما  مذکور 
ورزيده بودند. قبل از شروع مسابقات 
توسط  تکواندو  آموزشی  سيمينار 
شريفزاده  معروف  محمد  انجنير 
برای  افغانستان  از  بين المللی  داور 
مذکور  مسابقات  اشتراک کنندگان 
بزرگی  افتخار  واقعا  که  گرديد  داير 
می گردد.  محسوب  افغانستان  برای 
تيم  که  دهانيست  ياد  قابل  همچنان 
با اجرای  افغانستان  نمايشات تکواندو 
بهترين نمايشات توانستند بهترين کپ 
دسپلين  و  نظم  و  نمايشات  خاطر  به 

مسابقات  در  آورند.  به دست  را  تيمی  عالی  اخالق  و 
از  افغانستان و دو تيم  از  تيم  الذکر يک  بين المللی فوق 

کراچی و ايالت سند پاکستان اشتراک ورزيده بودند.

سیافوقانونی
بازندگاناصلیبازی

 
حامد 

باطل،  دور  هفته ها  از   پس  نمايندگان  مجلس 
روز گذشته از بن بست به وجود آمده عبور کرد 

و رييس مجلس نمايندگان را انتخاب نمود. 
صف بندی هايی  گذشته  ماه  يک  از  بيش  در 
کرسی  احراز  برای  قومی  محورهای  بر  عمدتا 
از  گرفت.  شکل  نمايندگان  مجلس  رياست 
تمام  اپوزيسيون  و  حکومت  نيز   سياسی  نظر 
در  تا  کردند  بسيج  را  خود  عوامل  و  امکانات 
اين رقابت پيروز شوند. اما کاربرد آرای ممتنع 
و سفيد سبب گرديد تا هيچ يک از کانديداها 
اين  در  نشوند.  اکثريت  آرای  کسب  به  موفق 
مدت تمام راهکارها از صحن مجلس گرفته تا 
ارگ و  هوتل های مجلل به بررسی گرفته شد 
اما نتوانست به بن بست ايجاد شده پايان بخشد. 
بيشتر نمايندگان نيز در محوريت آقايان سياف 
و قانونی گرد آمدند و نتوانستند که با اراده های 

خود سمت و سوی جديدی را برگزينند. 
هفته ها جدال بر سر کرسی پارلمان نشان داد که 
چهره های سياسی و برخی حلقه ها تا چه ميزانی 
حاضر  هرگز  و  می  انديشند  قدرت  انحصار  به 
نمی باشند که به خاطر مصلحت مردم و کشور 

از خودگذری را به نمايش گذارند. 
مجلس  رياست  کانديدان  از  تن  دو  اصرار 
نمايندگان برای احراز اين سمت، سبب گرديد 
پارلمان  گروگان گيری  از  نمايندگان  برخی  تا 

توسط برخی از افراد و حلقه ها سخن گويند. 
همراه  به  بازی ها  اين  در  بخت  حال  هر  به 
عبدالروف ابراهيمی بود که بدون هيچ هزينه ای 
به اين مقام دست يافت.  اما بازندگان اصلی اين 
بازی به جز آقايان سياف و قانونی کسی ديگر 

نمی تواند باشد. 
اکنون تمام ذهنيت ها نسبت به اين دو چهره به 
ديده منفی می نگرند و هفته ها بن بست در کار 
پارلمان را به اين دو تن نسبت می دهند. اين دو 
چهره نه تنها به کرسی رياست دست نيافتند، بلکه 
اپوزيسيون،  حکومت،  نزد  سياسی شان  اعتبار 
مردم، جامعه جهانی و هم قطاران شان به شدت 
 آسيب ديد. حاال مردم به خوبی درک کردند 
ازخودگذری  و  فداکاری  ادعای  که  رهبرانی 
نشانه ی  عمل،  هيچ  عرصه ی  در  دارند،  را 

ازخودگذری در آنها مشاهده نمی شود. 
هفته ها  پارلمان  از  دور  اين  در  اين همه  با 
بن بست، جدال و تنش های قومی در کارنامه ی 

اين رهبران درج خواهد شد. 



ACKU



4th Year    No: 1097   Monday  28 February, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

گروه های تبهکار چهار جسد بدون سر را در مکسیکو به نمایش گذاشتند
به نمایش  با امریکا  پولیس مکسیکو می گوید مردان مسلح، چهار جسد بدون سر را در میدان مرکزی شهر نویوو الردو در مرز 

گذاشتند.
پولیس می گوید این اقدام مردان مسلح، موجب هراس مردم شد. همچنین پیام یک کارتل قاچاق مواد مخدر به گروه رقیب در 
این میدان در معرض دید همگان قرار داده شد. بریدن سر، این اواخر در مکسیکو به مشخصه اصلی درگیری های خشونت آمیز 
گروه های رقیب در قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. این گروه ها برای به انحصار در آوردن مسیرهای قاچاق مواد مخدر به 

امریکا در حال جنگند.
از دسامبر سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۴ هزار نفر در خشونت های مربوط به مواد مخدر در مکزیک کشته شده اند. فیلیپه کالدرون، رییس 
جمهور مکسیکو، از آن تاریخ، ارتش را مامور مبارزه با کارتل های مواد مخدر کرد. بیشتر این خشونت ها در شهرهای هم مرز با 
امریکا اتفاق افتاده است. در این شهرها، حمالت به نیروهای امنیتی نیز افزایش یافته است. اوایل ماه جاری میالدی، رییس پولیس 
شهر نویوو الردو به دست محافظانش کشته شد. در ماه آگست سال پیش، جسد هفتاد و دو مهاجر امریکای مرکزی و جنوبی در 

مزرعه ای کشف شد. طبق گزارش ها، این افراد برای آزادی، حاضر به پرداخت پول به گروه های تبهکار نشده بودند. 

اعتراض ها در عمان نیز آغاز شدشورای امنیت سازمان ملل معمر قذافی و خانواده وی را تحریم کرد 

علیه  را  قطعنامه تحریمی  اتفاق آرا  به  ملل  امنیت سازمان  شورای 
حکومت لیبیا و خانواده معمر قذافی صادر کرد و از دادگاه جنایی 
بین المللی خواست تا در مورد کشتار و سرکوب مخالفان در لیبیا 
این قطعنامه که شنبه شب تصویب شد،  به موجب  تحقیقات کند. 
جمله  از  نزدیکانشان،  و  حکومت  اعضای  از  نفر   ۱۶ دارایی های 
معمر قذافی، چهار تن از فرزندانش و مقامات ارشد وزارت دفاع 
با  این اشخاص همچنین  این کشور، مسدود می شود.  و اطالعات 
ممنوعیت سفر نیز مواجه می شوند. بر اساس این قطعنامه لیبیا تحریم 
تسلیحاتی می شود و هر نوع فروش اسلحه به این کشور باید فورا 
لیبیا را به  متوقف شود. اعضای شورای امنیت همچنین کشتار در 
دادگاه جنایی بین المللی ارجاع داده و افزوده اند: »حمالت گسترده 
شهروندان صورت  علیه  لیبیا  در  در حال حاضر  که  دامنه داری  و 

ملل  سازمان  شود.«  تلقی  بشریت  علیه  جنایت  می تواند  می گیرد، 
می گوید که از زمان آغاز ناآرامی ها در لیبیا، بیش از هزار نفر در 
این کشور جان باخته اند. اگر چه در قطعنامه شورای امنیت از لزوم 
کناره گیری معمر قذافی، رهبر لیبیا از مسند قدرت سخنی به میان 
جداگانه ای،  پیام  در  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  نیامده، 
برای نخستین بار صراحتا از قذافی خواست تا از قدرت کناره گیری 
کند. به گفته کاخ سفید، آقای اوباما در مکالمه تلیفونی با آنگال 
واکنش های  هماهنگ کردن  منظور  به  آلمان  اعظم  صدر  مرکل، 
تنها وسیله یک  »زمانی که  افزوده است:  لیبیا  به بحران  بین المللی 
مردم  علیه  گسترده  خشونت  از  استفاده  قدرت،  حفظ  برای  رهبر 
خودش است، این شخص مشروعیت خود را از دست داده است« 

و باید قدرت را »همان لحظه« ترک کند.

سمت  به  عمان  شیخ نشین  در  امنیتی  نیروهای 
سیاسی  اصالحات  تظاهرکنندگانی که خواهان 

بودند، گاز اشک آور شلیک کرده اند.
امنیتی  نیروهای  با  معترضان  میان  خورد  و  زد 
در شهر صنعتی صحار در شمال غربی مسقط، 
این  در  است.  داده  روی  کشور  این  پایتخت 
پنج  شده اند.  کشته  نفر  دو  کنون  تا  درگیری ها 
زخمی  اشک آور  گاز  پرتاب  علت  به  نیز  نفر 

شده اند.
متوالی در  برای دومین روز  تظاهرکننده  صدها 

این شهر جمع شده بودند.
در شهر صالله در جنوب این کشور نیز تظاهرات 

مشابهی برگزار شده است.
تظاهرات  دنبال  به  عمان  حاکم  قابوس،  بن  سلطان 
کوچکی که هفته پیش برگزار شد، روز شنبه برای 
کاهش تنش ها در این کشور، تغییراتی در کابینه این 

کشور ایجاد کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که ارتش برای تقویت 

مواضع نیروهای امنیتی وارد عمل شده است.
عربستان  شبه جزیره  شرقی  جنوب  گوشه  در  عمان 
دهانه  در  مهمی  استراتژیکی  موقعیت  و  گرفته  قرار 

خلیج فارس دارد.
سلطان قابوس در سال ۱۹۷۰، با یک کودتا پدرش را 

برکنار کرد و قدرت را در دست گرفت.
کرد  شروع  را  اقتصادی  اصالحات  زمان،  آن  از  او 
آموزش  و  بهداشت  در  را  دولت  سرمایه گذاری  و 

قانونگذاری  شورای  دارای  کشور  این  داد.  افزایش 
است، اما اختیارات زیادی ندارد.

مانند سایر کشورهای خلیج فارس، نفت منبع اصلی 
درآمد و بخش اعظم تولید ناخالص ملی این کشور 
است. کشاورزی و ماهیگیری نیز منابع درآمد مهمی 

به حساب می آیند.
حال  عین  در  و  میانه رو  کشورهای  جمله  از  عمان 
هم  و  قبل  هم  و  می رود  شمار  به  عربی  سنتگرای 
پس از انقالب ۱۹۷۹، روابط حسنه ای با ایران داشته 
است. عمان همچنین یکی از متحدان قدیمی امریکا 

در منطقه به شمار می رود.
مداخله نظامی ایران در عمان در سال ۱۹۷۰ سلطان 
قابوس، حاکم عمان را از سقوط حکومتش به دست 
شورشیان چپگرا رهانید و باب رابطه نزدیکی میان دو 

کشور را گشود. ACKU
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