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خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   20 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
از  می نماید.  قطع  را  رایگان  توزیع 
خوانندگان محترم تقاضا می شود تا تاریخ 

یادشده برای اشتراک اقدام نمایید.

نمبر اشتراک روزنامه:
0708144047

8صبح، مزار: هزاران تن از باشندگان 
واکنش  در  گذشته  روز  بلخ،  والیت 
سوی  از  قرآن کریم  زدن  آتش  به 
به  دست  امریکایی  کشیش  یک 
تظاهرات زده  با هجوم به دفتر یوناما 
آتش  را  بریتانیا  و  امریکا  پرچم های 

زدند.
به  شریف  مزار  در  موثق  منبع  یک 
کارمندان  از  تن   7 که  گفت  8صبح 
کشته  تظاهرکنندگان  توسط  یوناما 
یوناما  ملکی  کارمندان  3تن  که  شده 

دست به شلیک هوایی زد.
میان  در  که  گفت  احمدزی 
استفاده جویانی  تظاهرکنندگان 
باالی  حمله  از  پس  که  بودند  نیز 
اسلحه  گرفتن  و  یوناما  دفتر  محافظان 
حمله  دفتر  این  کارمندان  بر  آنان 

کردند. 
رییس  ربیع  میرویس  حال  همین  در 
است  گفته  بلخ  والیت  عامه  صحت 
که پنج کشته و 22 زخمی به شفاخانه 
گفت  او  شده اند.  منتقل  بلخ  والیت 
است  وخیم  زخمی ها  از  برخی  حال 

یابد.  افزایش  تلفات  و ممکن تعداد 
روز  شام  بلخ  والی  نور  عطامحمد 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته 
و  آشوبگران  از  تن   28 که  گفت 
نیز  این  از  عناصر تروریستی که پیش 
در ناآرامی ها دست داشته اند، از میان 

شده اند. بازداشت  تظاهرکنندگان 
نماز  ادای  از  بعد  که  راه پیمایی  این 
از مردم  اشتراک هزاران تن  با  جمعه 
محاسن  علما ،  شمول  به  بلخ  والیت 
شورای  اعضای  و  رییس  سفیدان ، 
مبارک  روضه  صحن  در  والیتی 
ضدامریکایی  شعارهایی  با  شد،  آغاز 

بود. همراه 

کار با مزد هوايي
 10 دادن  با  مي گويند:  رانندگان  از  ديگري  عده 
است  خوب  نمي شود،  کم  ما  از  چيزي  هيچ  افغاني  
اين  براي  هم  و  مي شود  پر  هم  سرک  گودال هاي 

بيچاره ها کار پيدا مي شود.
به گفته آنها مقامات حکومتي چندين بار وعده اعمار 
سرک فيض آباد ـ بهارک را داده بودند اما متاسفانه 
و  رفت  هر  در  آنها  حاال  و  عملي نشد  وعده ها  اين 
گودال هاي  تا  مي دهند  پول  کارگران  به  آمدشان 

سرک را پر نمايند.
ادامه در صفحه 6

عدالت بر معيار
نژاد و زبان

عدالت در اين روند، عدالت قومی است. برای يک 
جناح قومی و سياسی عدالت تا زمانی معنا دارد که 
معطوف به رنج و ظلمی که »آنها« کشيده اند، باشد. 
جناح های سياسی و قومی درگير جنگ افغانستان به 
صورت متواتر در جريان جنگ مرتکب جنايت عليه 
اقوام  به  منتسب  افراد  معموال  شده اند.  بشريت 
مخالف را به داليل سياسی از بين برده، شکنجه و 

آزار داده اند.                                  ادامه در صفحه 8

آقای کرزی که بر ختم جنگ از طريق گفتگوها و مذاکره با طالبان تاکيد 
کرده، گفته است دولت بر رعايت حقوق زنان در روند مصالحه با طالبان 
متعهد است و بدون درنظرگرفتن نقش زنان و حفظ دستاوردهای ده 
ساله ی آنان، مصالحه قابل قبول نيست. آقای کرزی گفته است: »يکی 
رشد  گذشته  سال  ده  در  افغانستان  حکومت  مهم  دستاوردهای  از 
جامعه  کمک  به  که  بوده  مختلف  عرصه های  در  زنان  سهم  فزاينده 

جهانی، توجه حکومت و شجاعت زنان افغان به دست آمده است.«

چهل و سه مهاجر 
افغان در اندونزيا 

بازداشت شدند

مامورین امنیتی اندونیزیا چهل و سه مهاجر 
غیرقانونی  راه  از  می خواستند  که  را  افغان 

وارد استرالیا شوند، بازداشت کرده اند.
این مهاجران روز پنج شنبه زمانی بازداشت 
از  برخی  وزرای  این  از  پیش  که  شدند 
به  که  کردند  تعهد  آسیایی  کشورهای 
مبارزه  انسان  قاچاق  صورت مشترک علیه 

می کنند.
فرانس پریس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کودکان  و  زنان  پناه جویان،  این  میان  در 
پنج شنبه  روز  صبح  که  هستند  شامل  هم 
ایالت  مربوط  مادورا  جزیره  آب های  در 

جاوای اندونیزیا دستگیر شدند.
سرحدی  پولیس  قوماندان  هدایت  انانک 
منطقه به خبرنگاران گفته است: »این افراد 
ببرند،  پناه  استرالیا  در  تا  داشتند  که تالش 
در  کشتی ها  در  که  شدند  دستگیر  زمانی 
حرکت بودند و هیچ گونه اسناد و مدارک 

هم ندارند.«
به  هواپیما  توسط  افغان ها  این  او،  گفته  به 
سپس  رفته،  اندونیزیا  پایتخت  جاکارتا 
مادورا  جزیره  به  را  خود  بس  توسط 
رساندند و از آنجا قصد داشتند به استرالیا 

بروند.
قوماندان پولیس سرحدی جاوا گفت: »این 
مهاجرت  وزارت  به  بررسی  جهت  قضیه 
مهاجرت  بین المللی  اداره ی  و  اندونیزیا 

سپرده شده است.«

دفتر  نیپالی  محافظین  دیگر  4تن  و 
بوده اند.  یوناما 

سخنگوی  احمدزی  محمد  لعل 
است  گفته  پامیر  زون303  فرماندهی 
کارمندان  از  8تن  تظاهرکنندگان 
این  جمله  از  که  کشته  را  خارجی 
به  شده اند.  سربریده  دوتن  8تن 
کارمندان  از  تن  یک  احمدزی  گفته 
با  است.  شده  زخمی  یوناما  خارجی 
یوناما،  دفتر  به  تظاهرکنندگان  هجوم 
مردم  کردن  متفرق  برای  پولیس 

تظاهرکنندگان بر دفتر يوناما در مزارشريف حمله کردند

عناوين 
مطالب امروز:

سال جدید 
و مانور های سیاسی 

به نفع طالبان
آقای کرزی گفته است که راست و 
دروغ بودن اين خبر برای او مشخص 
ابراز  زمان  عين  در  اما  نيست، 
اميدواری کرده که اين خبر راست 
رييس جمهور  گفته ی  به  و  باشد 
برادران  وی  تعبير  به  که  کند  خدا 
طالبش به اين فکر افتاده باشند که 

با معارف دشمنی نکنند. 
پيش از اين که اين واکنش به پيام 
مال محمد عمر از سوی رييس جمهور 
کرزی نشان داده شود، وزير معارف 
استقبال  پيام  اين  انتشار  از  نيز 

کرده بود.
در  عمر  مال  پيام  خبر  انتشار  با 
آن  از  که  استقبالی  و  رسانه ها 
پيش  سوال  اين  می گيرد،  صورت 
در  طالبان  واقعا  آيا  که  می آيد 
کرده اند،  وارد  تغيير  خود  مفکوره 
يا اين که اين خبرها بيشتر ناشی از 
ذهنيت مصنوعی است که نسبت به 
طالبان و در واقع به نفع طالبان در 

کشور ايجاد می شود. 

ادامه در صفحه 4

زنان در روند صلح سهم دارند
فعاالن حقوق بشر:

از معامله با طالبان نگران هستیم

رییس جمهور:

افغانستان دارای...

اگر شورشيان...
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پیدا  برای  بررسی  که  گفته  نورستان  والی 
وایگل،  وانت  منطقه  سقوط  دالیل  کردن 
در شرق کشور به دست شورشیان طالبان 

را آغاز کرده است.
 ۹ سه شنبه،  روز  نورستان  والیت  پولیس 
منطقه یک شب  این  تایید کرد که  حمل 
پیش از آن به تصرف نفرات طالبان درآمده 

است.
در  نورستان،  والی  بدر،  جمال الدین 
گفتگویی با بی بی سی گفته که فرماندهان 
طالبان  هجوم  با  که  را  پولیس  واحدهای 
تحقیقات  برای  کرده اند،  عقب نشینی 

احضار کرده است.
او گفت: »می خواهیم مسووالن پولیس را 
با  اینها  بخواهیم و پرسان کنیم که چطور 

وایگل  وانت  منطقه  در  خارجی  مسلح 
تجمع کرده اند.

والی نورستان افزود که با یورش این تعداد 
نیروهای  خارجی،  شورشی  مسلح  افراد 
را  منطقه  حفظ  توانایی  تنهایی  به  پولیس 

نداشته اند.
اسلحه  به ویژه  اسلحه،  او همچنین کمبود 
سنگین برای نیروهای امنیتی در منطقه را نیز 
از دالیل عدم توانایی نیروهای دولتی برای 

مقابله موثر با تهاجم طالبان دانسته است.
بازپس گیری  برای  زودی  به  که  گفت  او 
با  بزرگی  عملیات  وایگل  وانت  منطقه 
در  مستقر  بین المللی  نیروهای  شرکت 
گذاشته  اجرا  به  ارتش کشور  و  افغانستان 

خواهد شد.
از  او  الدین بدر همچنین گفت که  جمال 
یک سال پیش از مقام های دولت در کابل 
به طور مکرر درخواست کرده بود که برای 
مقابله با طالبان نیروهای بیشتری در منطقه 
مستقر شوند، اما این درخواست به دالیلی 
که هنوز مشخص نیست، مورد توجه قرار 

نگرفت.
این  دارد  نظر  در  که  افزود  بدر  آقای 
با مقام ها در  بار دیگر  درخواست خود را 
محلی  نیروهای  تا  بگذارد  میان  در  کابل 

توانایی دفاع از منطقه را پیدا کنند.
در  کامدیش  و  متال  برگ  ولسوالی های 
کنترول  از  این  از  پیش  نورستان  والیت 
طالبان  تصرف  به  و  شده  خارج  دولت 

درآمده بود.

نیروهای امریکایی 
11 تن را از کندز 

با خود بردند 
مقامات امنیتی در والیت کندز می گویند 
امریکایی شب جمعه  نیروهای خاص  که 
ولسوالی  در  عملیات  یک  جریان  در 
تن  هشت  و  محلی  پولیس  سه  خان آباد، 

دیگر را گرفته و با خود برده اند.
محمد ایوب حقیار ولسوال امام صاحب به 
رادیو آزادی گفته که از جمله هشت نفر، 
پنج  تن شان افراد عادی محل اند و سه تن 
دیگرشان کسانی بودند که از والیت تخار 

به این محل به طور مهمان آمده بودند.
به  عملیات  این  »شاید  می گوید:  حقیار 
انجام  مهمانان  از  تن  سه  گرفتاری  خاطر 

شده باشد.«
او این احتمال را که شاید سه مامور پولیس 
رد  باشند،  داشته  ارتباط  مسلح  افراد  با 
نکرد، اما با تاکید گفت که اگر این گونه 
عملیات ها به طور مشترک با مقامات محل 

انجام شود، موثریتش زیاد خواهد بود.

چهل و سه مهاجر...
ادامه از صفحه 1

اندونیزیا  می نویسد:  فرانسه  خبرگزاری 
اتباع  و  سریالنکایی ها  افغان ها،  برای 
به  ایستگاه مهمی  برخی کشورهای دیگر 
حساب می آید زیرا آنها از راه بحر و سفر 
خطرناک، خود را به استرالیا می رسانند و 

در آنجا پناهنده می شوند.
پسیفیک  آسیا  کشورهای  خارجه  وزرای 
به روز چهارشنبه یک پیمان  اقیانوسیه،  یا 
غیر الزامی را امضا کردند تا از قاچاق انسان 

جلوگیری کنند.
گذشته  هفته  که  حالیست  در  همه  این 
استرالیا  در  نظارت خانه  یک  مسووالن 
گفتند: »جسد یکی از پناه جویان افغان که 
می خواست در آن کشور پذیرفته شود، در 

داخل همین نظارت خانه پیدا شد.«
مدافعین حقوق پناه جویان می گویند: »این 
هفت  در  مهاجرین  مرگ  مورد  پنجمین 
به  استرالیا  نظارت خانه های  ماه گذشته در 

حساب می آید.«
حکومت استرالیا با نشر خبرنامه ای گفته که 
این جوان بیست ساله افغان توسط کشتی و 

به شکل قاچاقی به استرالیا آمده بود.
خبرنامه  یک  در  استرالیا  مهاجرت  اداره 
گفته است: »تا زمانی در مورد مرگ و علت 
خودکشی این جوان معلومات نخواهد داد 
که به اعضای خانواده او در این مورد خبر 

داده شود.«
اما مدافعین حقوق پناه  جویان می گویند که 
این جوان افغان پس از سپری کردن ده ماه 

در نظارت خانه، خودکشی کرده است.
جولیا گیالرد صدراعظم استرالیا این حادثه 
را تراژیدی خوانده و گفته است که در این 

مورد تحقیق خواهد شد.

این قدر پولیس و بدون جنگ ولسوالی را 
می کنیم  بحث  حاال  همین  از  کردند.  رها 
یا  و هر کسی که متخلف شناخته شود و 
قضایی  مراجع  به  شود،  شناخته  مسوول 

معرفی خواهد شد.«
مقام های محلی پیش از این تایید کرده اند 
به  وایگل  وانت  منطقه  سقوط  هنگام  که 
مسلح  مامور  صد  حدود  طالبان،  دست 
با  ولی  داشتند،  حضور  منطقه  در  پولیس 

یورش طالبان عقب نشینی کردند.
نیروی  تعداد  این  که  گفته اند  مقام ها  این 
پولیس در برابر »صدها« مهاجم مسلح، که 
بیشتر آنها خارجی هستند، امکان مقاومت 

نداشته است.
به گفته آقای بدر ۳۰۰ تا ۸۰۰ ستیزه جوی 

آغاز تحقیق در مورد دالیل سقوط ولسوالی وانت وایگل نورستان 
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آیا مصالحه ی احتمالی
را  زنان  حقوق  دستاوردهای 

ازبین نمی برد؟
برای  که  سخنرانی ای  در  افغانستان  جمهور  رییس 
و  افغانستان  »ساختن  کنفرانس  شرکت کنندگان 
انجام  تگزاس  ایالت  در  زنان«  آزادی های  پیشرفت 
طالبان  با  احتمالی  مصالحه ی  که  است  گفته  شد، 
دست آوردهای  و  زنان  نقش  درنظرداشت  بدون  را 
ده ساله ی آنان، قابل قبول نمی داند. طی این سخنرانی 
از  تن   250 به  خطاب  ویدیویی  ارتباط  طریق  از  که 
گفته است  شرکت کنندگان پخش شد، رییس جمهور 
که یکی از دستاوردهای مهم حکومت افغانستان در ده 
سال گذشته رشد فزاینده ی سهم زنان در عرصه های 
توجه  جهانی،  جامعه ی  کمک  به  که  بوده  مختلف 
حکومت و شجاعت زنان افغان، به وجود آمده است. 
این که گفته های رییس دولت مستند به چه اسنادی است 
و چه شواهدی از نظر قولی و عملی آن را تایید می کند، 
موضوعی است که همچون مذاکرات و مصالحه و... 
جنبه ی احتمالی دارد و گمان می رود ناشی از اشتیاق 
و تمایل افراطی ایشان به آشتی با طالبان باشد. ولی 
هر احتمالی باید مبتنی و مستند بر شواهد و قراینی 
باشد که هرچند رمزی و تلویحی، در دسترس قرار 
تا آنجا که به طالبان مربوط می شود،  گرفته باشند. 
آقای  مکرر  آشتی طلبی های  و  به مصالحه خواهی  نه 
از  برداشتن  دست  مکرر  تمنیات  به  نه  و  کرزی 
خشونت و جنگ و به تعبیر ایشان »برادرکشی« روی 
خوش نشان داده اند؛ که برعکس با گلوله باری بر محل 
برگزاری اولین کنفرانس صلح، مخالفت صریح شان را 

با مصالحه یا مذاکره عمال نشان دادند. 
این گروه  با  وانگهی بر هرکسی که کمترین آشنایی 
آنان را در دوران  تروریستی داشته باشد و عملکرد 
که  است  مسجل  و  معلوم  باشد،  دیده  امارت شان 
ضدیت و دشمنی با زنان جزیی از محکمات اعتقادی 
گذاشتن  کنار  معنی  به  آن  از  انصراف  و  است  آنان 
کل اندیشه و ایدیولوژی ای است که هویت و ماهیت 
زنان  اعدام  است.  گرفته  شکل  آن  محور  بر  طالبان 
به اتهامات واهی در محضر عموم، فرمان منع برون 
بستن  به شالق  محرم شرعی،  بدون  منزل  از  شدن 
زنان در چهارراه ها وسلب حق انتخاب شوهر از آنان، 
بخش کوچکی از کارنامه ی زن ستیزانه ی طالبان است 
درموردش  آنان،  از  انتصابی  نیابت  به  نمی شود  که 

تجدید نظر کرد. 
وانگهی طالبان خود سخنگوی مشخص خود را دارند. 
دهد.  قرار  طالبان  را سخنگوی  نمی تواند خود  کسی 
آقای کرزی از سهم و نقش ارزنده ی زنان در روند 
شاهد  و  ناظر  هر  حالی که  در  می گوید،  صلح سخن 
جنبه ی  کامال  نقش  این  که  می داند  خوب  بی طرفی 
هرگز  افغانستان  زنان  و  دارد  نمایشی  و  سمبولیک 
نمی دانند.  خودشان  نمایندگان  را  انتصابی  افراد  آن 
بگذریم از این که تعداد این زنان از نگاه کمی برای هیچ 
کسی قابل قبول و قانع کننده نیست. در این که موضوع 
قرار گرفته  با طالبان محور سیاست گذاری ها  آشتی 
نباید  آشتی  به  تمایل  ولی شدت  نیست  است، شکی 
تا آن حدی باشد که قلب گفته ها و عملکرد طالبان را 
در دستور کار قرار دهد؛ مثال وقتی طالبان از طریق 
سخنگوی شان انجام یک عملیات تروریستی و کشتار 
بی گناهان را برعهده می گیرند، کسی به نیابت از آنان 

تردیدآفرینی کند.
صلح بدون شک اساسی ترین و فوری ترین خواست 
هر افغان است ولی آیا از خود پرسیده ایم معنای این 
صلح چیست و در ازای آن چه چیزی و چه چیزهایی 

را از دست باید داد؟
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در  طالبان  تحرکات  مورد  در  نگرانی ها  که  حالی  در 
امنیت  عمومی  ریاست  مسووالن  یافته،  افزایش  کشور 
حمالت  طرد  و  دفع  برای  اداره  این  که  می گویند  ملی 

برنامه ریزی شده ی طالبان موثریت داشته است.
به گزارش رادیو آزادی، لطف اهلل مشعل سخنگوی ریاست 
عمومی امنیت ملی می گوید: »موظفین امنیت ملی در حال 
حاضر توانایی دفع 90 درصد حمالت سازماندهی شده را 
دارند.« آقای مشعل که اخیرا با گروهی از خبرنگاران در 
کابل صحبت می کرد، اداره امنیت ملی را بهترین شبکه ی 

استخباراتی در منطقه توصف کرد.
وی گفت: »من به افتخار گفته می توانم شبکه استخبارات 
افغانستان بعد از شبکه استخبارات کی  جی بی روسیه بهترین 
افغانستان  از  خارج  مسایل  به  ما  می باشد.  منطقه  در  شبکه 
کار نداریم، اما شبکه های استخباراتی برخی از کشورهای 
از  برخی  استخباراتی  شبکه های  می کنند.  کار  خارج  در 
می کنند.  ما کار  باالی  زیادتر  به خود  نسبت  ما  همسایه ها 
بسیار  استقامت  این  در  و  می کنیم  کار  باالی خود  تنها  ما 

موفق هستیم.«
حالی  در  داخلی کشور  امنیت  تامین  در  ملی  امنیت  نقش 
مهم خوانده می شود که حمالت طالبان در مناطق مختلف 
کشور تشدید یافته است و براساس گزارش ریاست عمومی 

امنیت ملی روزانه به طور اوسط 11 افغان کشته می شوند.

گسترش  درمورد  مونتینگرو  و  افغانستان  جمهور  روسای 
مناسبات دو جانبه در عرصه های مختلف و به ویژه در زمینه 

تبادالت فرهنگی و تعلیمی گفتگو کردند.
منتشر  جمهوری  ریاست  دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
شده آمده است که این گفتگو در ارگ ریاست جمهوری 
در کابل انجام شد. به نقل از این اعالمیه، در مورد انتقال 

مسوولیت های امنیتی نیز بحث شده است.
گفته  مونتینگرو  جمهور  رییس  وجانوویک  فلیپ 
ولی  داریم،  افغانستان  در  محدود  حضور  »اگرچه  است: 
که  دارد  وجود  مان  کشورهای  میان  زیادی  مشابهت های 
و  مختلف  زمینه های  در  روابط  گسترش  برای  را  زمینه 
فراهم  تعلیمی  و  فرهنگی  تبادالت  عرصه  در  به خصوص 

کرده است.«
در  که  دارد  نیز  نظامی  سربازان  افغانستان  در  مونتینگرو 

چوکات نیروهای ناتو فعالیت می کنند.
تحت  گذشته  سال  ده  مدت  در  افغانستان  که  افزود  او 
زعامت رییس جمهور کرزی پیشرفت هایی ملموسی داشته 
با  پیشرفت ها  این  ادامه  در  مي خواهد  مونتینگرو  و  است 

افغانستان همکار باشد.
رییس جمهور مونتینگرو از حامدکرزی دعوت کرد تا از 
آن کشور دیدار نماید و حامد کرزی نیز وعده کرده که 

در یک فرصت مناسب از آن کشور بازدید خواهد کرد.
از  قدردانی  با  کرزی  جمهور  رییس  همین گونه 
همکاری های مونتینگرو اظهار داشت که افغانستان در حال 
حاضر به تعلیم جوانان خود بیشتر از هر چیز دیگر اهمیت 

 

برای  بین المللی  و  ملی  خصوصی  شرکت  ده ها 
سرمایه گذاری، توسعه و انکشاف شهر کابل جدید، معرفی 

شده اند.
کابل  شهر  پروژه  اجرایوی  رییس  زاده  غالم سخی حسن 

8صبح، کابل: این آهنگ روز پنج شنبه به کوشش موسسه 
هنریش بل برای رساندن پیام صلح به مردم تنظیم و ترتیب 

شده است.
بنیاد هنریش بل در ادامه فعالیت های خود در راستای صلح، 
به   همبستگی  و  پیام صلح  رساندن  و  دموکراسی  و  امنیت 
مردم اقدام به تنظیم و ترتیب یک آهنگ برای فراخوانی 

همبستگی از مردم  نمود. 

مسایل  طاقت کارشناس  عبدالواحد  همین حال جنرال  در 
در  الزم  امکانات  ملی  امنیت  اداره  که  می گوید  امنیتی 
استخباراتی  ادارات  با  هیچ صورت  به  و  نداشته  اختیار 

کشورهای منطقه مقایسه شده نمی تواند.
شبکه  اندازه ی  به  دارند،  چی  این ها  »اول  گفت:  وی 
کی  ایران  استخبارات  و  آی اس آی  پاکستان  استخباراتی 
باال  را  خود  صدای  همواره  دارد.  اختیار  در  امکانات 

کرده ایم که به اداره استخبارات ما امکانات مهیا شود.«
با آنکه آقای طاقت می پذیرد که در این اداره افراد شایسته 
رژیم های گذشته حضور دارند، اما به گفته وی آنان از هیچ 

نوع صالحیتی برخوردار نیستند.
استخباراتی  معلومات  نظامی  و  امنیتی  مسایل  آگاهان 
خیلی  بمی  و  انتحاری  حمالت  جلوگیری  زمینه   در  را 
دقیق  و  موثق  معلومات  باور اند که  این  به  و  می دانند  مهم 
در  نیز  را  ملکی  افراد  تلفات  جلو  می تواند  استخباراتی 
سخنگوی  بالتز  جوزف  جنرال  بگیرد.  عملیات ها  جریان 
اشاره  مساله  همین  به  نیز  افغانستان  در  آیساف  نیروهای 
را  مهم  نقش  راستا  این  در  »استخبارات  می گوید:  کرده 
پیشرفته و کمره های  از مسایل  استفاده  با  ما  ایفا می کند و 

ویدیویی به پیشرفت های بزرگی نایل شده ایم.«
انتقاد هایی  هم  بین المللی  نیروهای  از  که  حالیست  در  این 
اقدام  موثق  غیر  و  نادرست  معلومات  بنیاد  بر  که  می شود 
غیر  به  تا  می شود  سبب  کار  همین  و  می کنند  عملیات  به 

نظامیان تلفات وارد شود.
و  شود  تقویت  بیشتر  ملی  امنیت  اداره  اگر  می شود  گفته 
بر  بین المللی  قوای  با  الزم  هماهنگی  در  داخلی  نیروهای 
این  بیاندازند،  راه  به  را  عملیات ها  دقیق  معلومات  اساس 
عملیات ها پر از دستاورد خواهند بود و از رسیدن زیان به 

افراد ملکی نیز جلوگیری به خواهد شد.


استقبال  زمینه  این  در  کشوری  هر  همکاری  از  و  می دهد 
می نماید.

مونتینگرو در ٣1  افغانستان و  گفتنی است وزرای خارجه 
سنبله سال گذشته پروتوکل ایجاد روابط دیپلوماتیک میان 
دو کشور را در مقر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان 

ملل متحد امضا کردند.


جدید به رسانه ها گفته است که روند تدارکات پروژه های 
اول و دوم شهر کابل جدید که در برگیرنده ی 6 تا 12 هزار 
واحد مسکونی می باشد، از سه ماه به اینسو آغاز شده است. 
و  انجنیران  از  شماری  حاضر  حال  در  که  افزود  وی 
کارشناسان داخلی و جاپانی مشغول ارزیابی و مطالعه منابع 
آب موقت و دایمی، حفظ روستاهای موجود در بین شهر 

و طراحی جاده های شهری می باشند.
گفته می شود ماسترپالن شهر کابل جدید در منطقه ده سبز 
در سال 1٣86 خورشیدی پالنگذاری شده که در آن عالوه 
بر ساحات تجارتی و خدمات عام المنفعه، بیش از 80 هزار 
گرفته  نظر  در  شهروند  هزار  صدها  برای  مسکونی  واحد 

شده است.


این شعراز اشعار سید ضیا قاسمی می باشد و آهنگساز آن 
بهروز رفعیان است. در این آهنگ با توجه به اهمیت محیط 
زیست  محیط  از  حفاظت  به  توجه  آن  درکنار  و  زیست 

فراخوانی از مردم برای صلح نیز شده است. 
فعالیت  کشور  در  تاکنون   200٣ سال  از  بل  هنریش  بنیاد 
دارد. این بنیاد در زمینه های صلح و امنیت و محیط زیست 

کار می نماید.

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. 

3   سال پنجم  شماره مسلسل 1121     شنبه 13 حمل  1390

968

هر دو تن آنها دهقان کار و دام پرور بودند، توسط افراد دولت 
مقابل  از  فراموش ناشدنی  شب های  از  یکی  در  کمونیستی 
چشمان مان دستگیر نمودند و بردند. بعد از آن ما هر قدر که 
آنها را جستجو نمودیم از آنها کمتر اطالع به دست آوردیم. 
و  می ریختند  اشک  روزها  و  شب ها  کاکایم  خانم  و  مادرم 
جز این چاره ی دیگری نداشتند. ما هم آهسته آهسته مایوس 
اطالعی  هیچ گونه  ایشان  دستگیری  از  بعد  چون  می شدیم 
به دست ما نرسید که آنها در کجا و در چه حالت قرار دارند. 
نیروهای  و  کمونیست ها  و  گذشت  زندگی  سخت  روزهای 
اشغالگر باالخره شکست ننگین خوردند و دولت شان از هم 
فرو پاشید. با روی کار آمدن حکومت مجاهدین ما به این فکر 
بودیم که آنها از زندان های دولت رها خواهند شد، اما از آنها 
هیچ خبری نشد و تمام امیدهای باقی مانده مان هم از بین رفت 
و قبول نمودیم که آنها را جنایت کاران کمونیستی به شهادت 
رسانده اند. اما افسوس که جنایت کارانی که خون ملت را به 
تکیه  اریکه قدرت  ناحق ریخته اند و می ریزند، هنوز هم در 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  را  آنها  که  نیست  کسی  و  زده اند 
دهد. هزاران انسان هستند که خود شاهد این همه بدبختی ها 
بوده اند و نمی شود که گواهی آنان را مدنظر نگرفت و از آن 
چشم پوشی نمود. کسانی که امروز در قدرت هستند، آنها نیز 
شریک جرم هستند، زیرا می دانند ولی به خاطر منافع خویش 

سکوت ننگین نموده اند.«


خود  با  را  برادری  آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
او  نموده اند.  شهید  را  کاکایش  و  پدر  او  گفته  به  که  داریم 
آن  در  داشتیم.  آرامی  و  خوش  »زندگی  می گوید:  چنین 
و  داشتیم  سکونت  کشور  شمالی  والیات  از  یکی  در  ما  ایام  
بی خبر  اوضاع شهر  از  اما  بودیم  دور  کیلومتر  مرکز صدها  از 
آمدن  کار  و روی  از سقوط حکومت شاهی  بعد  نبودیم.  هم 
و  می رفت  شده  بدتر  روز  به  روز  اوضاع  جمهوری  حکومت 
مردم همه  احساس ترس از یک آینده نامعلوم داشتند. زمانی 
که حکومت کمونیستی روی کار شد، آن وقت بود که دانستم 
ترس مردم به جا بود و حق داشتند که وحشت نمایند. زیرا روی 
نیروهای  توسط  کشور  اشغال  و  کمونیستی  نظام  آمدن  کار 
ساخت.  واضح  برایم  را  چیز  همه  سابق  شوروی  سرخ  ارتش 
آنها  زیرا  نمودند  آغاز  را  مخالف ها  وقت  دولت  با  هم  مردم 
خالف دین مبین اسالم، عرف و عنعنات مردم عزیز کشور ما 
با  را  فاسد کمونیستی  نظام  رفتار می نمودند و می خواستند که 
جبر و زور باالی مردم بقبوالنند. مردم هم آرام ننشستند و دست 
به جهاد در مقابل لشکر طاغوت کفر و الحاد زدند. دولت هم به 
دستگیری های خودسر و قتل های زنجیره ای اقدام نمود و سران 
قبایل، متنفذین، مالامامان، محصلین و هر آن کس که دولت 
اشکال  به  را  ایجاد می نماید،  برای دولت مشکل  فکر می کرد 
مختلف محو و نابود می ساخت. این حقیقت تلخی بود که باید 
مردم با آن روبرو می شدند. سرانجام دست جنایت کاران دولت 
کمونیستی به مناطق ما هم رسید و در نتیجه پدر و کاکایم که 

جنایت کاران  دست  سرانجام   
دولت کمونیستی به مناطق ما هم 
کاکایم  و  نتیجه پدر  و در  رسید 
و  دهقان کار  آنها  تن  دو  هر  که 
افراد  توسط  بودند،  دام پرور 
از  یکی  در  کمونیستی  دولت 
از  فراموش ناشدنی  شب های 
دستگیر  چشمان مان  مقابل 
نمودند و بردند. بعد از آن ما هر 
قدر که آنها را جستجو نمودیم از 
آنها کمتر اطالع به دست آوردیم. 
و  شب ها  کاکایم  خانم  و  مادرم 
روزها اشک می ریختند و جز این 

چاره ی دیگری نداشتند. 

پدرو 
کاکایم 
را بردند

لطف اهلل مشعل:
 افغانستان دارای بهترین شبکه  استخباراتی می باشد 

گفتگوی کرزی با رییس جمهور مونتینگرو 

سرمایه گذاری 
ده ها شرکت خصوصی، در شهر کابل جدید

از آهنگ فراخوان همبستگی رونمایی شد
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نظر  به  برجسته  جدید  سال  در  که  چیزهایی  از  یکی 
تبلیغات  بر  مبتنی  خاص  ذهنیت  میان آمدن  به  می رسد، 
مثبت برای طالبان می باشد. برخی از رسانه ها خبر داده اند 
که مال محمد عمر رهبر طالبان گفته است که افراد تحت 
شد.  نخواهند  مکاتب  به  شاگردان  رفتن  مانع  رهبری اش 
همین خبر کافی است تا شماری از مقامات دولتی به آن 
متمرکز نموده و از آن در جهت ذهنیت سازی مثبت برای 

طالبان استفاده کنند.
از  یادآوری  با  نیز  کرزی  جمهور  رییس  میان  این  در 
به  مکاتب  آتش زدن  از  طالبان  دست کشیدن  خبر  انتشار 
آن واکنش نشان داده و از آن استقبال کرده است. رییس 
بیش  فراغت  جمهور کرزی هفته ی گذشته و در مراسم 
از 20 هزار محصل از مراکز تربیه معلم یا دارالمعلمین ها، 
گفت اگر ثابت شود که واقعا مال عمر به طالبان دستور 
»تشکر«  او  از  نشوند،  کودکان  آموزش  مانع  که  داده 

می کند.
البته رییس جمهور باتردید به این خبر واکنش نشان داد. 
آن گونه که در رسانه ها آمده، آقای کرزی گفته است: 
ایشان  از  است،  راست  اگر  باشد،  راست  که  کند  »خدا 
تشکر می کنم. دیر آمد خیر است؛ ده سال زدی خراب 
را که  اوالد وطن  بگذار  نکن.  ندارد؛ حاال  پروا  کردی، 

درس بخوانند.« 
در گزارشی که بر روی وب سایت بی بی سی قرار گرفته، 
به نقل از آقای کرزی گفته شده است که راست و دروغ 
بودن این خبر برای او مشخص نیست، اما در عین زمان 
ابراز امیدواری کرده که این خبر راست باشد و به گفته ی 
رییس جمهور خدا کند که به تعبیر وی برادران طالبش به 

این فکر افتاده باشند که با معارف دشمنی نکنند. 
پیش از این که این واکنش به پیام مال محمد عمر از سوی 
رییس جمهور کرزی نشان داده شود، وزیر معارف نیز از 

انتشار این پیام استقبال کرده بود.
 برخی از روزنامه های چاپ کابل هفته ی گذشته خبرهایی 
از تصمیم طالبان  استقبال وزیر معارف  نشان دهنده ی  که 

بود را منتشر کردند. 
انتشار خبر پیام مال محمد عمر در رسانه ها و استقبالی  با 
که  می آید  پیش  سوال  این  می گیرد،  آن صورت  از  که 
آیا واقعا طالبان در مفکوره خود تغییر وارد کرده اند، یا 
است  مصنوعی  ذهنیت  از  ناشی  بیشتر  خبرها  این  این که 
کشور  در  طالبان  نفع  به  واقع  در  و  طالبان  به  نسبت  که 

ایجاد می شود. 
بگیرد  شکل  سوال  و  تردید  این  می گردد  باعث  آنچه 
این است که رییس جمهور کرزی نیز با تردید از انتشار 
کرد.  استقبال  عمر  محمد  مال  جدید  پیام  به  مربوط  خبر 
بر اساس گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده، رییس 

با  در حالی که رییس جمهور کرزی می گوید که صلح 
دستاوردهای  حفظ  و  زنان  حقوق  رعایت  بدون  طالبان 
ده  ساله ی آنان غیرقابل قبول است، اما شماری از فعاالن 
به  دولتی  مقام های  پشت پرده  تالش های  از  زن  حقوق 

منظور انجام گفتگوها با طالبان ابراز نگرانی می کنند. 
که  کنفرانسی  شرکت کنندگان  برای  جمهور  رییس 
ایاالت  پیشین  جمهور  رییس  جورج بوش  سوی  از 
تگزاس  ایالت  در  بوش  لورا  همسرش  و  امریکا  متحده 
پیشرفت  و  افغانستان  آینده  »ساختن  عنوان  تحت  امریکا 
تماس  طریق  از  بود،  شده  برگزار  زنان«  آزادی های 
این  در  کرزی  آقای  است.  کرده  سخنرانی  ویدیویی 
را  افغانستان  دولت  مهم  دستاوردهای  از  یکی  سخنرانی 
طی ده سال اخیر مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، 
که  است  افزوده  و  کرده  توصیف  اجتماعی  و  اقتصادی 
تالش  پیش  از  بیشتر  زنان  وضعیت  بهبود  برای  دولت 

خواهد کرد. 
کرزی  آقای  جمهوری،  ریاست  دفتر  اعالمیه  از  نقل  به 
که در این سخنرانی بر ختم جنگ از طریق گفتگوها و 
مذاکره با طالبان تاکید کرده، گفته است دولت بر رعایت 
و  است  متعهد  طالبان  با  مصالحه  روند  در  زنان  حقوق 
دستاوردهای  حفظ  و  زنان  نقش  درنظرگرفتن  بدون 
این  براساس  نیست.  قابل قبول  مصالحه  آنان،  ساله ی  ده 
اعالمیه، آقای کرزی گفته است: »یکی از دستاوردهای 
مهم حکومت افغانستان در ده سال گذشته رشد فزاینده 
کمک  به  که  بوده  مختلف  عرصه های  در  زنان  سهم 
به  افغان  زنان  توجه حکومت و شجاعت  جامعه جهانی، 

دست آمده است.«
اما، شماری از فعاالن حقوق زن می گویند آن طوری که 
اجتماعی،  عرصه های  در  را  زنان  نقش  جمهور  رییس 
تاکنون  کرده،  توصیف  برجسته  اقتصادی  و  سیاسی 
پرلیکا  ثریا  است.  نبوده  قبول  قابل  زنان  برای  شرایط 
رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان می گوید تاکنون 
نداشته اند  اجتماعی  برجسته ای در عرصه های  نقش  زنان 
پرلیکا  خانم  است.  بوده  »سمبولیک«  نقش شان  بیشتر  و 
نقش  زنان  تاکنون  می بینیم  ما  طوری که  »آن  می افزاید: 
برجسته ای نداشته اند و اگر هم داشته نقش شان سمبولیک 
زنان  تعداد  یک  نباشد،  هم  سمبولیک  اگر  است.  بوده 
از  برخی  در  که  کابل  شهر  زنان  مخصوصا  شهری 
پست های بلند قرار گرفته اند، تمام زنان افغانستان نیستند؛ 
زنان افغانستان در قرا و قصبات و مناطق دوردست هستند 
چیز  هیچ  از  نکرده،  تغییر  زندگی شان  تاکنون  اصال  که 
آگاهی ندارند و نه تنها تغییر مثبت نکرده بلکه مشکالت 

هر روز دامنگیرشان می شود.«
اجباری،  ازدواج های  موارد  افزایش  به  پرلیکا  خانم 
زنان  علیه  خانوادگی  خشونت های  و  زنان  خودسوزی 
اشاره می کند و می گوید که این مسایل نشان می دهند که 
و  مکاتب  دانشگاه ها،  تا سرک،  داخل خانواده  از  »زنان 
ادارات امنیت شخصی ندارند.« او با تاکید بر این که شمار 
چند  طی  دانشگاه ها  و  مکاتب  در  دختر  دانش آموزان 
سال اخیر بیشتر شده، اما به گفته ی خانم پرلیکا زندگی 

اکثریت زنان افغانستان تاکنون بهبود نیافته است.
در همین حال، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان 
می گوید با آن که طی سال های اخیر گام هایی برای تحقق 
مطابق  دستاوردها  اما  برداشته شده  زنان  خواست های 
تاکنون  این که  بر  تاکید  با  او  است.  نبوده  زنان  خواست 

طالبان  رهبر  که  است  کرده  عالقه  ابراز  کرزی  جمهور 
دوباره اعالمیه ی خود را منتشر کند تا اطمینان پیدا شود 

که اصل این خبر درست می باشد.
انتشار خبر  این نظر می باشند که  به  از کارشناسان  برخی 
شاگردان  آموزش  به  نسبت  طالبان  نظر  تغییر  به  مربوط 
از  ناشی  تحصیل،  سن  در  دختران  به خصوص  و  مکتب 
سیاستمداران  از  برخی  که  است  مصنوعی  ذهنیت سازی 
طالبان  کارشناسان،  این  باور  به  می کنند.  مبادرت  آن  به 
برهمان  و  نداده  تغییر  حکومت  به  خودرا  نگاه  هنوزهم 
و  کابل  در  قدرت  اعمال  زمان  در  که  می باشند  باوری 

مناطق تحت کنترول خویش بر مردم اجرا می کردند.
از آنجایی که در جامعه ی سیاسی افغانستان نگاه متفاوت 
به پروسه ی صلح وجود دارد و از سوی دیگر دولت نیز با 
تمام تالش می خواهد این پروسه را به پیش ببرد، چنین به 
نظر می رسد که برخی از سیاستمداران کوشش می کنند تا 
با تمرکز به تغییر ذهنیت طالبان نسبت به فعالیت مکاتب، 
دارد  وجود  جامعه  در  طالبان  به  نسبت  که  منفی  تصور 
برابر  در  منفی  واکنش های  طریق  این  از  و  تغییرداده  را 

پروسه ی صلح را کاهش دهند.
مورد  در  طالبان  ذهنیت  تغییر  موضوع  اولین بار  برای 
گردید.  مطرح  معارف  وزیر  سوی  از  مکاتب  و  معارف 
سال  جدی  ماه  در  معارف  وزیر  وردک  فاروق  داکتر 
گذشته در سفر به لندن اعالم کرد که طالبان این آمادگی 
از  خویش  کنترول  تحت  مناطق  در  که  داده اند  نشان  را 

ممانعت آموزش دختران دست بردارند.
همان زمان نیز برخی از تحلیلگران این احتمال 
ممکن  موضوع  این  که  می کردند  مطرح  را 
و  طالبان  نفع  به  ذهنیت سازی  نوعی  است 
همان  در  زیرا  باشد.  طالبان  با  صلح  پروسه ی 
زمان وزیر معارف تصریح کرده بود که هیچ 
توافق رسمی با طالبان در مورد عدم ممانعت از 

آموزش دختران صورت نگرفته است.
از  قولی  نقل  که چندی پیش  حالیست  در  این 
منتشر  بی بی سی  در  طالبان  گروه  سخنگوی 
مسایلی  به  اندیشیدن  بود  گفته  وی  که  شده 
چون آموزش زنان، برای طالبان اولویت ندارد 
برابر  در  به جنگ  اکنون  طالبان  توجه  تمام  و 

قوای بین المللی متمرکز می باشد. 
با توجه به همین مسایل است که دیده می شود 
نسبت به اعالم خبر مربوط به تغییر رفتار طالبان 
در  که  واکنش هایی  و  دختران  آموزش  با 
داده  نشان  بدان  سیاستمداران  سوی  از  جامعه 
می شود.  نگریسته  تردید  دیده ی  با  می شوند، 
آموزش  این که  است  مسلم  آنچه  حال  هر  به 
جامعه ی  مهم  خواسته های  از  یکی  دختران 

امروز افغانستان می باشد. 


در گزارشی که بر روی وب سایت 
بی بی سی قرار گرفته، به نقل از آقای 
کرزی گفته شده است که راست و 
دروغ بودن این خبر برای او مشخص 
نیست، اما در عین زمان ابراز 
امیدواری کرده که این خبر راست 
باشد و به گفته ی رییس جمهور خدا 
کند که به تعبیر وی برادران طالبش 
به این فکر افتاده باشند که با معارف 
دشمنی نکنند. 
پیش از این که این واکنش به پیام 
مال محمد عمر از سوی رییس جمهور 
کرزی نشان داده شود، وزیر معارف 
نیز از انتشار این پیام استقبال کرده 
بود.

تالش های واقعی برای رفع مشکالت زنان طی چند سال 
اخیر صورت نگرفته است، افزود که در بیشتر موارد تنها 
به شعارها برای تحقق حقوق زن اکتفا شده است. خانم 
رضایی می گوید: »من فکر می کنم چیزی که عمال خانم ها 
طی چند سال گذشته به آن دچار بوده اند  این است که 
افغانستان صورت  برای رفع مشکل زن در  واقعی  تالش 
نگرفته است. و مشکل دیگری که ما در جریان چند سال 
گذشته شاهد بوده ایم برخورد نسبتا غیرواقع بینانه نسبت به 
مساله حقوق زن در افغانستان بوده که در اکثر موارد به 

شعار تامین حقوق زن اکتفا شده است.«
رعایت حقوق زنان در مصالحه

بر نقش زنان در روند  این کنفرانس، رییس جمهور  در 
و گفت حضور هشت  تاکید کرد  نیز  طالبان  با  مصالحه 
در  زنان  که  می دهد  نشان  صلح  عالی  شورای  در  خانم 
جمهور  رییس  دارند.  مهمی  نقش  صلح  تالش های 
گفته است: »زنان در روند صلح، که به ابتکار حکومت 
افغانستان به راه افتاده است، سهم ارزنده ای دارند و همه 
در  و  آرام  افغانستانی  در  تا  دارند  آرزو  به طورکل  آنها 
طریق  از  که  امیدوارم  و  کنند  زندگی  صلح آمیز  فضای 
عضویت  زن  هشت  آن  در  که  شورا،  این  تالش های 

دارند، به صلح دایمی دست یابیم.«
»روند  می گوید  مورد  این  در  رضایی  گل  شاه  اما، 
غیر شفاف« مصالحه با طالبان، زنان را دچار نگرانی جدی 
ده  دستاوردهای  که  نیستند  مطمین  همین رو  از  و  کرده 
با طالبان از دست نمی رود.  ساله ی شان در روند مذاکره 
به  نیستم  مطمین  تنها  نه  »من  می افزاید:  رضایی  خانم 
چند  دستاوردهای  که  می گوید  کرزی  آقای  چیزی که 
سال گذشته هیچگاه قربانی نخواهد شد، بلکه من به این 
باورم که روند غیرشفاف مذاکره با طالبان و شورای عالی 
و  افغانستان،  در  دشمن  از  نامشخص  تعریف  با  و  صلح، 
عدم تعریف یک میکانیزم شفاف به خاطر مساله مذاکره 
ادغام  برای  پیش شرط های الزم  نبود  به خاطر  و همچنین 
مجدد طالبان، باعث این شده است که زنان در افغانستان 
بکنند.«  نگاه  با طالبان  به مساله مصالحه  نگرانی جدی  با 
او گفت تا زمانی که دولت با پیش شرط ها و ساختارهای 
تعریف شده وارد مذاکره و مصالحه نشود، تضمینی برای 
از بین نرفتن دستاوردهای چند سال گذشته وجود نخواهد 

داشت. 
همچنین ثریا پرلیکا می گوید که گرچند حرف های رییس 
جمهور در مورد رعایت حقوق زنان در مساله مصالحه و 
تاکید می کند  اما  با طالبان »دلگرم کننده« است،  مذاکره 
که این اظهارات نمی تواند باعث از بین رفتن نگرانی زنان 
با  بین رفتن دستاوردهای شان در مصالحه  از  با  ارتباط  در 
پیدا  خاتمه  ما  »نگرانی  گفت:  پرلیکا  خانم  شود.  طالبان 
نکرده است و نگران عدم رعایت حقوق زنان در مساله 
مذاکره با طالبان هستیم اما این بار، نگرانی ما کمتر خواهد 
مذاکرات حفظ  در  ما  دستاوردهای  در صورتی که  بود، 
شود و نقش زنان بیشتر شود. چون هیچ صلحی نمی تواند 

بدون نقش زنان مطرح باشد.«
در  زنان  حقوق  رعایت  بر  حالی  در  جمهور  رییس 
تاکید  طالبان  با  گفتگوها  انجام  برای  دولت  تالش های 
مستقل  کمیسیون  مقام های  پیش  روز  چند  که  می کند 
حقوق بشر نیز  در زمینه ازدست رفتن دستاوردها در زمینه 

حقوق بشر و حقوق زن در کشور ابراز نگرانی کردند.

سال جدید 
و مانور های سیاسی

 به نفع طالبان
 ظفرشاه رویی احسان اهلل دولت مرادی

زنان در روند صلح سهم دارند

از معامله با طالبان نگرانیم

رییس جمهور:

فعاالن حقوق زن:

ادامه از صفحه 1

ACKU
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و آفت های  »چالش ها  مقاله  اول  قسمت  در  آنچه  پیرو 
به  قسمت  این  در  آمد،  دانشگاهی«  رشته  انتخاب 
جنبه های تخصصی تر و علمی تر انتخاب رشته تحصیلی 
خواهیم پرداخت.  آنچه باید در این قسمت به آن توجه 
کرد در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی و روان شناختی آن 
رشته  انتخاب  یک  برای  دانشجو  و  محصل  هر  است. 
در  باید  را  معیاری های شخصیتی  دانشگاهی چه  موفق 
نظر بگیرد؟ معیارهایی که بتواند آینده تحصیلی او را به 
یک آینده شغلی موفق گره بزند. ضرورت پرداختن به 
این موضوع را در زندگی شخصی افراد زمانی می توان 
به خوبی مشاهده کرد که با افراد موفق ولی ناراضی از 

زندگی مواجه شویم! آری افراد موفق ولی ناراضی. 
خاص  اضطراب  نوعی  با  میان سالی  حدود  در  انسان 
با  افراد  برخی  در  که  می شود  مواجه  خود  زندگی  در 
نوعی احساس حسرت و پشیمانی همراه است. این افراد 
وقتی حدودا  به نیمه زندگی خود می رسند و متوجه این 
گذشت زمان در زندگی خود می شوند به تجدید نظر 
در دست آوردها و سبک زندگی خود دست می زنند. 
و  راه  مهندس  یک  فرد  این  که  کنیم  فرض  می توانیم 
ساختمان یا داکتر است که در شغل خود نسبتا موفق، و 
از درآمد خوبی نیز برخوردار بوده است. او در دوران 
انتخاب رشته تحصیلی خود تحت تاثیر اعتبار خوب این 
با  بتواند  که  آرزو  این  با  و  روز  آن  جامعه ی  در  شغل 
معیار های جامعه خود را مورد اقبال و تایید دیگران قرار 
این که  از  غافل  است.  زده  انتخاب  این  به  دهد، دست 
را  رشته  این  در  کار  مهارتی  و  شخصیتی  قابلیت های 
داشته است یا خیر؟ به نوعی او دچار همان اشتباه انتخاب 
و ساختمان  است  غیرفردی شده  معیار  اساس  بر  آینده 
یا  و  جامعه  اعتباری  معیارهای  زمین  در  را  زندگی اش 
آرزوها و تمایالت وهمی بنا کرده است؛ با این وجود 
و  تالش  با  است  توانسته  حالت  خوش بینانه ترین  در 
جدیت زیاد از پس موانع تحصیلی و شغلی انتخاب خود 
برآمده و در نهایت به اشتغال در رشته مورد نظر بپردازد. 
اما نکته مهم این است که او همواره با اضطراب و نوعی 
دشواری آزاردهنده، مراحل تحصیل و اشتغال خود را 
اجازه  هیچگاه  که  ترسی  و  اضطراب  است.  گذرانده 
نداده است او از تحصیل و کار خود لذت ببرد. موضوع 
انتخاب  کنار  در  فرد  این  که  می شود  سخت تر  زمانی 
داشته  نیز  دیگر  شخصی  عالقه  یک  طب(  )مثال  رشته 
است که برای رسیدن به هدف مورد نظر )داکتر شدن( 
مجبور است از تحصیل و پرداختن به عالقمندی دیگر 
خود بگذرد. حال زمانی که از این فرد در میان سالی اش 
او  بر  آنچه  و  زندگی اش  مورد  در  نظری  چه  بپرسید: 
احتماال خواهد گفت:  به دست آورده دارد؟  گذشته و 
داکتر  نمی خواستم  واقعا  من  می دانی  اما  است  خوب 
خبرنگار  یا  نویسنده  یک  داشتم  دوست  همیشه  شوم. 
شوم. اما آن زمان این شغل ها زیاد در بورس نبود و اگر 
کسی داکتر می شد، اعتبار داشت. همه فکر می کردند 
به رشته  انجنیری  یا  از رشته داکتری  به غیر  اگر کسی 
و  ضعیف  آدم  درسی  لحاظ  به  یا  حتما  برود،  دیگری 
ناالیقی است و یا حتما در انتخاب خود دچار مشکلی 
بیرون  دنیای  در  چند  هر  فرد  این  درنتیجه  است.  بوده 
خود موفق است اما در دنیای درون ناراضی است. او از 
نگاه دیگران زندگی موفق، بااعتبار و معناداری دارد اما 
در درون خودش پر است از احساس تعارض، ناکامی،  
نارضایتی و شکست. این افراد معموال باید برای موفق 
شدن خطاهای کوچک و بزرگ زیادی انجام می دهند 
احتمالی  ناکامی های  و  مشکالت  پس  از  بتوانند  تا 
بر توانایی  اتکا  با  تنها  پیش روی خود برآیند. چرا که 

و ویژگی هاي  باشد 
اجتماعی  محیط 
برسد.  حداقل  به 
تجانس  بنابراین 
راه  بهترین  حرفه اي 
برای خودکامیابی و 
الگوی شغلی باثبات 
شاغل  افراد  است. 
محیط هاي  در 
نامتجانس،  کاري 
بین  را  تعارضاتی 
محیطي  نقش هاي 
اهداف شان  و 
که  مي کنند  تجربه 
الگوهای  موجب 
و  بی ثبات  شغلی 
مي گردد.  ناهمگون 
در دست یابي  هالند 
و  رضایت  به 
براهمیت  ثبات 
تاکید  خودشناسی 

مي کند.
دیدگاه  این  طبق 
شخصیت افراد را به 
لحاظ رغبت های تحصیلی شغلی به شش تیپ شخصیتی 
می توان تقسیم بندی کرد. در هر فرد ممکن است دو یا 
باشد.  غالب  شخصیتی  تیپ  شش  مجموع  از  تیپ  سه 
را  شخصیتی  بعد  شش  تمامی  که  هستند  کمی  افراد 
داشته باشند. برای موفقیت در هر شغل نیز معموال بین 
این  باشد.  داشته  وجود  باید  شخصیتی  تیپ  سه  تا  دو 

شش تیپ شخصیتی عبارتند از: 
1- واقع بین، 

2-  جستجوگر، 
3- هنری، 

4- اجتماعی، 
5-تهوری و 

6- قراردادی. 
شما می توانید ویژگی های شخصیتی متناسب با هر شغل 

را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سوال  این  به  بخواهیم  اگر  جدول  این  اساس  بر  حال 
مناسب  طب  شغل  برای  کسی  چه  که  دهیم  جواب 
باید  همواره  داکتر  یک  که  این  به  توجه  با  است؟ 
باشد و  تازه های علمی حساس  و  به موضوعات  نسبت 
از طرفی یک داکتر همواره با مردم و بیماران سروکار 
را  اجتماعی  و  جستجوگر  شخصیتی  تیپ  باید  دارند، 
باشد  نداشته  اجتماعی  داکتری که روحیه  باشد.  داشته 
لذا  نمی برد.  لذت  مردم  برای  و کار  مردم  با  ارتباط  از 
داکتری  موضوعات  در  که  این  علی رغم  است  ممکن 
به  توانایی  و  تمایل  عدم  به دلیل  اما  کند  عمل  قوی 
از  بعد  این  همواره  بیماران،  با  موفق  ارتباط  برقراری 
شغل خود را آزاردهنده ببیند و همین نکته او را نسبت 
به مردم )بعدی که او را آزار می دهد( طلب کار و متوقع 
بار بیاورد. به همین صورت یک دانشجوی داکتری  که  
تنها روحیه هنری و اجتماعی باالیی دارد، از پرداختن به 
درد مردم همواره احساس مفید بودن می کند، نسبت به 
مشکالت مردم حساس و مسوولیت پذیر است اما ممکن 
است به دلیل این که تیپ جستجوگری را ندارد نتواند 
کند.  قوی عمل  داکتری  دانش  و  مهارت ها  در کسب 
نتیجه این که یک داکتر بااحساس مسوولیت و دلسوز 
ندارد،  بیماران  درمان  در  را  کافی  مهارت  و  علم  که 

تربیت می شود.
در مثالی دیگر می توان به رشته خبرنگاری پرداخت. یک 
خبرنگار باید سه تیپ شخصیتی جستجوگری، اجتماعی 
موضوع  زیرا  جستجوگری  باشد.  داشته  را  تهوری  و 
اصلی برای تهیه یک خبر، حساس بودن به موضوعات 
تازه  رویداد های  و  جزیی  امور  در  کنکاش  و  جدید 
است. اجتماعی زیرا باید با مردم و مسایل آنان درگیر 
اموری  را  خود  خبرنگاری  موضوع  این که  مگر  باشد 
مانند اقتصادی، علمی و ... قرار دهد. تهوری با اولویت 
طریق  از  بخواهد  که  است  خبرنگاری  الزمه  آخر 
تهیه  را  و گزارش های خود  اخبار  با دیگران،  مصاحبه 
کند. زیرا تیپ تهوری می تواند در ارتباط با مخاطب او 
و فرایند گفتگو را مدیریت کند. اصوال کسانی می توانند 
مدیرانی خوبی شوند که تیپ اول شان در اجرای آزمون 
استرانگ یا هالند، تهوری باشد. حال خبرنگار یا یک 
مدیریتی  و  تهوری  روحیه  که  مجری  و  مصاحبه کننده 
نداشته باشد، معموال نمی تواند جلسه گفتگو را مدیریت 
از مسیر  تاثیر جهت دهی طرف گفتگو،  کرده و تحت 
تعیین  گفتگو  طرف  که  سمتی  به  مصاحبه  تعیین شده 
همچنین  مصاحبه کننده  این  می شود.  منحرف  می کند، 
جرات پرسیدن سواالت چالش خیز و با ریسک باال را 

نخواهد داشت.
تیپ های  باید  مشاور  یا  روانشناس  یک  همین طور 
تا  باشد  داشته  را  تهوری  و  هنری  اجتماعی،  شخصیتی 
بتواند در ارتباط با بیماران و مراجعان نسبت به مشکالت 
و دردهای آنان حساس بوده و رابطه درمانی و مشاوره 

را مدیریت کند. 

و استعدادشان نمی توانند موانع تحصیلی و شغلی را از 
به تقلب،   بردارند. آنها احتماال  مجبورند دست  سر راه 
را  خود  یا  و  بزنند،  پنهان کاری  و  ناسالم  رقابت های 
موفقیت  معیارهای  لحاظ  به  پایین  در محیط های سطح 

تحصیلی شغلی محدود کنند.
گذشته از این مقدمه باید به جواب این سوال پرداخت 

که اصوال چه شخصیتی مناسب چه شغلی است؟ 
معروف  نظریه پردازان  دیدگاه  از  موضوع  این  به  من 
خواهم  استرانگ  و  هالند  همچون  شغلی،  مشاوره 
پرداخت و سعی می کنم از دیدگاه آنان، برای پرداختن 

به این موضوع استفاده کنم. 
به  توجه  با  افراد   )1992( هالند  جان  نظریه  طبق  بر 
که  دیگری  متعدد  عوامل  و  خود  ویژه ي  شخصیت 
دارند،  آنان  زندگی  زمینه ي  و  تاریخچه  در  ریشه 
انتخاب  جذب شغل خاصی مي شوند. در وهله ي اول، 
کار  جهان  به  آن  گسترش  یا  و  شخصیت  ابراز  شغل، 
باورهای  با  بعدي  همانندسازی  با  انتخاب  این  است. 
نظریه ي  محور  مي شود.  دنبال  خاص  شغلی  کلیشه ای 
مي کند  انتخاب  را  شغلی  فرد  است:  مفهوم  این  هالند 
راضی  را  او  مطلوب  فردی  سبک  جهت گیری  که 
مي کند. رضایت شغلی در نظریه هالند یک اصل است. 
رغبت هایش  با  متناسب  و  قوی  انتخاب  فرد،  چنانچه 
داشته باشد، رضایت شغلی برای وي- احتماال منوط به 
هر  به  شد.  خواهد  میسر  محیطی-  شرایط  بودن  فراهم 
حال جهت گیری مبهم با احتمال کاهش رضایت شغلی 
و زندگی رابطه دارد. افرادي هستند که جذب شرایط 
می تواند  که  مي گردند  شغلی  محیط  در  خاص  نقشی 
تامین  آنان  برای  نیز  را  زندگی  ابعاد  سایر  از  رضایت 
کند. این شرایط نیازهای فردی آنها را به لحاظ عاطفی،  
ارتباطی، مالی و اعتباری رفع و رضایت آنها را فراهم 

مي کند. 
ترجیح  اجتماعی  جهت گیری  با  افرادی  مثال  برای 
مي دهند در محیطی مشغول به کار شوند که نیاز به تعامل 
با دیگران دارد، مانند موقعیت های آموزشی. از طرف 
به محیط کاری  با جهت گیری مکانیکی  افرادی  دیگر 
اجرایی  کامال  آنها  شغلی  وظایف  که  دارند  گرایش 

 سید روح اهلل رضوانی- ماستر روانشناسی بالینی قسمت دوم

چالش ها و آفت های 
انتخاب رشته دانشگاهی 

بایسته های یک انتخاب درست

تیپ 
شخصیتی

شرایط شغلی مناسبویژگی های شخصیتی

از واقع بین مي دهد.  ترجیح  انتزاعي  به  را  عینی  شغلی  وظایف 
می برد.  لذت  بیشتر  واقعی  چیز های  با  داشتن  سروکار 
مثال رشته سخت افزار کامپیوتر را به نرم افزار کامپیوتر 
نظر  به  قاطع و غیرقابل  انعطاف   ترجیح می دهند. مادی، 

مي رسد.

کارهایی که نیاز به مهارت دارد مثل  کارهای الکتریکی  و تعمیر و نگهداری 
هواپیما،  مکانیک  وظایف  مانند  فنی  مهارت های  همچنین   ماشین آالت؛  از 
عکاس، نقشه کش و برخی  از مشاغل خدماتی. محیط کاری این افراد مادی 
با  دارد.  مکانیکی  و  تعمیراتی  توانایي های   معموال  است.  انعطاف  غیرقابل  و 

مطالعه و محاسبات میانه خوبی ندارند.

از جستجوگر علوم.  یا  ریاضی  به  عالقمند  و  وظیفه مدار   بسیار 
به  است  ممکن  می برد.  لذت  معما  و  تاریخ  پژوهش، 
شناخته  عقالنی  و  تحلیل گر  مستقل،  شخصیتی  عنوان 

شود.

مسوول  مثل  کاردان  فنی   یا  و  ریاضی دان   فیزیک دان  کیمیا دان،  مانند  علمی 
آزمایشگاه، برنامه نویس کمپیوتر، کارکنان مشاغل الکترونیکی، داکتر، جراح 

و داکتر دندان ، باستان شناس، پژوهش گر

کند، هنری ابراز  هنر  طریق  از  را  خودش  تا  مي دهد  ترجیح 
مستقل،  درون نگر،  خالق،  عنوان  به  است  ممکن 
توصیف  هنری  آثار  خالق  و  زیباشناختی  باارزش های 

شود.

موسیقی دانان  همچنین  طراح.  و  هنرپیشه  مجسمه ساز،  مثل  هنری  شاغلین 
قرار  دسته  این  در  نوازندگان  و  ارکستر  رهبران  موسیقی،  معلمین  جمله  از 
مي گیرند الزم به ذکر است اُدبا از جمله ویراستاران، نویسندگان و منتقدان نیز 

در این محیط هاي کاری شاغلند.

مهارت های اجتماعی از  و  عالقه مندند  اجتماعی  تعامالت  به 
 ارتباطی خوبی برخوردارند، نگران موضوعات و مسایل 
اجتماعي اند و به خدمات اجتماعی توجه زیادی دارند. به 

فعالیت هاي آموزشی نیز عالقمندند.

مشاغل آموزشی مانند معلمی، مجری آموزشی، استادی دانشگاه و همچنین 
مشاغل مربوط به رفاه اجتماعی مثل مددکار اجتماعی، جامعه شناس، مشاور 

بازپروری و پرستار متخصص و مصاحبه کننده.

به تهوری است   ممکن  مي دهند،  ترجیح  را  رهبری  نقش هاي  
مهارت های  با  متقاعدکننده  و  بلندهمت  زورگو،  عنوان 

خوب کالمی شناخته شود.

سیاسی،  رهبری  آموزشگاه،  فروش،  و  تولید  مدیریت  مثل  مدیریتي  مشاغل 
باال همچون سیاست،  با ریسک  اجرایی. مشاغل  پروژه های علمی،  مدیریت 

بازرگانی و خبرنگاری.

خویشتن دار قراردادی اجرایی،  خصوصیات  با  است  ممکن 
وظایف  مانند  شوند  توصیف  محافظه کار  و  اجتماعی 
پردازش  و  داده ها  دستکاری  و  نظم دهی  مثل  ساختار  با 

اطالعات.

دفتری،  کارمند  غیاب،  و  متصدی حضور  مثل  منشی گری  و  دفتری  مشاغل 
تحویلدار، حسابدار، کنترل کننده، صندوق دار و مدیر حسابرسی. مشاغلی که 

نیازمند تحمل یکنواختی، صبر، دقت و نظم باالیی دارند.

ACKU
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سرک فيض آباد- بهارک که فاصله آن بيش از 40 
که  گودال هايي  و  خرابي  نسبت  مي باشد،  کيلومتر 
در اين مسير وجود دارد براي تعدادي از باشندگان 
مساعد  را  هوايي  مزد  بدل  در  کار  زمينه  اطرافش 

نموده است.
کار  مصروف  مسير  اين  در  روزانه  که  کارگراني 
هستند به اميد 10 افغاني که کدام راننده در حال عبور 
و سرانجام  رسانده  به پايان  را  روز  مي دهد  براي شان 
خانه هاي شان  به  افغاني   100 تا   50 دريافت  با 
آغاز  کار  به  دوباره  آن روز  فرداي  و  برمي گردند 
از  بتوانند  را  تا مخارج زندگي روزمره شان  می کنند 

اين طريق به دست بياورند.
کار  مصروف  نفر  دو  روزانه  فاصله  کيلومتر  هر  در 
جغل و خاک اندازي سرک مي باشند که با عبور هر 
موتر از جاده چون گدايان دست طلب باال نموده و از 
راننده  اي  صدها  ميان  در  مي خواهند.  پول  رانندگان 
تن   20 تا   10 تنها  مي نمايد  عبور  مسير  اين  از  که 
افغاني   10 کارگران  تشويق  و  دلخوشي  جهت  آنها 
براي شان مي دهند اما دادن پول به تمام کارگراني که 
رانندگان  از  و  دارند  قرار  فاصله يک کيلومتري  در 

پول مي خواهند، براي رانندگان نيز طاقت فرساست.
 8 که  است  کارگري  ده ها  از  يکي  عبدالقابض 
بهارک  ـ  فيض آباد  سرک  در  و  دارد  نان خور  نفر 
قريه  در  »ما  مي گويد:  او  مي باشد.  کار  مصروف 
مي کنيم  زندگي  بهارک  ـ  فيض آباد  ميان  در  والر 
به دست  از همين کار سرک  و مخارج روزمره ام را 
مي آورم که روزانه با پيدا نمودن حداکثر 50 تا 100 

عده ديگري از رانندگان مي گويند: 
با دادن 10 افغاني  هيچ چيزي 
از ما کم نمي شود، خوب است 

گودال هاي سرک هم پر مي شود 
و هم براي اين بيچاره ها کار پيدا 

مي شود.
به گفته آنها مقامات حکومتي 

چندين بار وعده اعمار سرک 
فيض آباد ـ بهارک را داده بودند 

اما متاسفانه اين وعده ها عملي نشد 
و حاال آنها در هر رفت و آمدشان 

به کارگران پول مي دهند تا 
گودال هاي سرک را پر نمايند.

افغاني يک لقمه نان بخور و نمير دريافت مي دارم.«
به گفته او از اين که دولت نتوانسته است زمينه کار 
را براي شان فراهم کند و در منطقه شان نيز کار پيدا 
نمي شود، به ناچار دست به پرنمودن گودال هاي بين 
عبور  مسير  اين  از  که  رانندگاني  تا  مي زنند  سرک 

مي نمايند، 10 افغاني براي شان بدهند.
داشته  را  احساس  اين  رانندگان  »اگر  وي مي افزايد: 
باشند که ما از سر ناچاري به اين کار روي آورديم 
ولي  نکنند  دريغ  ما  براي  افغاني   10 دادن  از  بايد 
بسياري از آنها به صورت بي رحمانه از دادن حتا 5 

افغاني هم ابا مي ورزند.«
مي خواهد  دلش  که  ساله اي   18 جوان  فضل احمد 
که   دارم  آرزو  »بسيار  مي گويد:  بخواند،  مکتب 
اما چه کنم  بخوانم  و درس  باشم  مکتب  دانش آموز 
يک  پيدانمودن  براي  مجبورم  و  ندارم  چاره اي  که 
از  کار  توان  که  موي سفيدم  مادر  و  پدر  به  لقمه نان 
کار  مخروبه  سرک  اين  در  است،  رفته  دست شان 
نمايم و چون گداها براي گرفتن 10 افغاني دنبال هر 

موتر بيش از يک کيلومتر بدوم.«
به گفته وي او براي کار چندين مرتبه به  ايران سفر 
کرد و چندين مرتبه توسط حکومت آن کشور رد 
را  ايران  به  رفتن  حوصله  ديگر  که  است  شده  مرز 
با  حاال  و  است  داده  دست  از  ناداري  و  فقر  نسبت 
بهارک  فيض آبادـ  سرک  مخروبه هاي  جغل اندازي 

مي خواهد روزگار پدر و مادرش را به پيش برد.
او مي افزايد اگر کار پروژه اعمار اين سرک از چند 
سال بدين سو آغاز مي شد هم سرک آباد مي گرديد 
باور  به  مي شد.  فراهم  کار  زمينه  ما  براي  هم  و 
فضل احمد اگر جوانان ديگر چون او روزگار داشته 

باشند ديگر نمي توان به آينده جوانان اميد بست.
با اين حال شماري از رانندگان که در اين مسير رفت 
و آمد دارند  نسبت به کارگران ديدگاه هاي متفاوتی 
دارند. بسياري از آنها بدين باورند که اين ها کارگر 
را  موتر  زماني که  تا  زيرا  هستند  وندگيرها  بلکه  نه 
نزد  از  را  پول شان  زماني که  و  نمي کنند  کار  نبينند 

رانندگان گرفتند، کار را توقف مي دهند.
 10 دادن  با  مي گويند:  رانندگان  از  ديگري  عده  اما 
از ما کم نمي شود، خوب است  افغاني  هيچ چيزي 
اين  براي  هم  و  مي شود  پر  هم  سرک  گودال هاي 

بيچاره ها کار پيدا مي شود.
به گفته آنها مقامات حکومتي چندين بار وعده اعمار 
سرک فيض آباد ـ بهارک را داده بودند اما متاسفانه 
و  رفت  هر  در  آنها  حاال  و  عملي نشد  وعده ها  اين 
گودال هاي  تا  مي دهند  پول  کارگران  به  آمدشان 

سرک را پر نمايند.


کار با مزد 
نهوايي

شا
دخ
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

گفت  مــی تــوان  شــده  ذکــر  نکات  به  توجه  با 
حاکمیت قانون در مرحله اول یعنی آن که حاکم 
حکومت  و  نهی  و  امر  مشروعیت  فرمانروا  و 
قانون  این  قانون اخذ کند.  از  را  بر مردم  خویش 
هم چیزی نیست جز خواست و اراده مردم که از 
طریق نمایندگان شان در متنی به نام قانون متجلی 
حاکمان  عمل  و  رفتار  اساس  این  بر  است.  شده 
از  و  مشخص  چارچوب های  به  مقید  و  محدود 
پیش تعیین شده است و وی تنها مجاز به عمل در 

حدود قانون است.
تدوین  معنی  به  قانون  حاکمیت  بعد،  مرحله  در 
و  دقیق  اجرای  و  مردم  نمایندگان  توسط  قوانین 
همه گیر این قانون در کشور است. در این مرحله 
است که تمام رفتارها و مناسبات میان افراد داخل 
قانون  اساس  بر  حاکمان  و  افراد  میان  و  جامعه 
قدرتی  می گیرد.  صــورت  مــردم  دست  ساخته 
مافوق قانون و امر و نهی ای باالتر از آن بر مردم 
حکومت نمی کند و حاکم تنها وسیله اجرای قانون 
و در خدمت مردم است نه مافوق و صاحب اختیار 
آنها. در سایه حاکمیت قانون دیگر مانند گذشته 

به  مجبور  تنها  که  نیستند  حاکمان  »رعیت«  مردم 
بوده  »شهروند« کشورها  آنها  بلکه  باشند  اطاعت 
حاکمان   به  نسبت  تکالیف  و  حقوق  دارای  و 
می باشند. در اجتماع نیز قانون حد و ثغور روابط 
اجتماعی میان مردم را مشخص می کند. در نتیجه 
مردم در سایه و در حدود قانون آزادند و آداب و 
رسوم اجتماعی دست و پای آنان را در برآورده 
این  نمی بندد.  قانونی شان  خواست های  کردن 
حقیقت را به عنوان آزادی اجتماعی یاد می کنند. 
آن که  از  بیش  بسیاری  را  فرانسه   1848 انقالب 
اجتماعی می دانند  انقالبی  بدانند،  انقالبی سیاسی 
که علیه سنت ها و آداب دست و پاگیر اجتماعی 
که  دانسته  اند  بود،  فیودالیسم  دوران  بازمانده  که 
گامی بزرگ در عملی ساختن حاکمیت قانون در 

این کشور بود.  
مجله: ظرفیت ها و پیش فرض های تحقق 

حاکمیت قانون در یک جامعه چیست؟
حاکمیت  شــدن  عملی  ــرای  ب نظرم  به  ــوری:  ن
مراجع  رفتن  بین  از  گام  اولین  جامعه،  در  قانون 
یک  در  آنها  شدن  حل  و  مشروعیت  گوناگون 

از  بسیاری  در  ــروزه  ام اســت.  مشروعیت  منبع 
کشورها چندین مرجع قدرتمند مشروعیت وجود 
دارند در نتیجه این جوامع را با بحران مشروعیت 
مواجه کرده و مانع از تطبیق موثر حاکمیت قانون 
بزرگان  از جوامع  برخی  در  مثال  برای  می شوند. 
گروه های قومی یا عقیدتی در میان طیفی از مردم 
افراد  این  برخوردارند.  مشابه حاکم  از جایگاهی 
سنتی  مناسبات  اساس  بر  را  خویش  مشروعیت 
برخی  در  آورده اند.  دست  به  خان زاده گی  مانند 
از کشورهای اسالمی مراجع دینی که مشروعیت 
قدرت  دارای  می دانند،  الهی  اراده  و  را خواست 
آنها  از  تعدادی  و  فراوانی  اند  مردمی  نفوذ  و 
بر  مشروعیت حکومت  مبانی  دادن  قرار  از  عمال 
اراده مردم دفاع می کنند. در  از  به غیر  بنیادهایی 
تاریخ بسیاری از جوامع مقابله این گروه صاحب 
مشروعیت عمال سدهای آهنینی در راه اصالحات 
برخی از حاکمان اصالح طلب ایجاد کرده است.

بوده  زمان بر  گام  این  که  شد  یادآور  باید  البته 
و  پیشرفت  مراحل  دیگر  به  شدیدی  وابستگی  و 
پایین  با سطح  در جوامع  مثال  برای  دارد.  توسعه 
توسعه، مردم سال ها اعمال و رفتار و گفتار مراجعی 
عنوان  به  را  دینی  مراجع  و  قبایل  روسای  مانند 
تقلید  نوعی  به  و  پذیرفته  رفتاری خویش  الگوی 
خو کرده اند. این مراجع اقتدار نیز به اقتدار خود 
از دست دادن  به  به راحتی حاضر  عادت کرده و 
و  آمــوزش  گسترش  نیستند.  خویش  موقعیت 
از  که  می فهماند  را  این حقیقت  مردم  به  توسعه، 
اطاعِت اوامر و نواهی این مراجِع اقتدار سرپیچی 
که  کنند  اطاعت  حکومتی  امر  از  تنها  و  کرده 

نماینده خواست و اراده آنان باشد.
ادامه دارد

به وسیله خط کش،  گوش تابي، لت وکوب 
لت وکوب به وسیله چوب ضخیم، کشیدن 
برق،  سیم  توسط  لت وکوب  سر،  موهاي 
قلم گرفتن در بین انگشتان، لگدزدن، ایستاد 
کردن به یک پا، قیچي کردن موهاي سر، 
ُچندک گرفتن،  آفتاب،  در  ایستادکردن 
در  که  است  ــواردي  م سایر  و  مشت زدن 

جدول زیر انعکاس یافته است:
پوشش تحقیق که بیشتر در مکتب ها مورد 
تحلیل  زیر  به گونه  گرفته اند،  قرار  استفاده 

مي شود: 
در مکتب هاي کشور، لت وکوب شاگردان 
توسط خمچه از سابق مروج بوده، برهمین 
اساس، شماري از معلمان در صنف درسي 
همراه با چوب/خمچه داخل مي شوند. این 
دسته از معلمان خمچه را نشانه قدرت خود 
آنان  از  برخي  مي دانند.  خوب  راهنماي  و 
دیگر  شاگرد  یا  مستخدم  دست  به  خمچه 
جسمي  جزاي  شاگردان  براي  و  مي دهند 
توسط خمچه  را  شاگردان  معلم،  مي دهند. 
یا با چوب به کف هاي پاي بسته  به دستان 
شاگرد مي کوبند، در اجراي این نوع جزا، 
نیز  صنف  شاگردان  دیگر  از  اجراکننده 
که  را  کسي  پاهاي  که  مي طلبد  همکاري 

مورد تنبیه قرار مي گیرد، محکم بگیرد.     
ادامه دارد

 جسمي  تنبیه  حاضر،  تحقیق  یافته هاي  بنیاد  بر 
انواع  به  تحقیق،  پوشش  زیر  مکتب هاي  در 

رایج ترین  و  است  گرفته  صورت  گوناگون 
سیلي زدن،  خمچه؛  وسیله  به  لت وکوب  آن، 
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حاکمیت قانون یا قانون  مداری 
در افغانستان

بررسي تنبیه جسمي اطفال درمکتب هاي 

افغانستان  1388
ـــــــــــــــــــــــــــــقسمت دهم  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم 

قانون اساسی

چکیده ی مقاله
اساسی  قانون  که  است  شهروندی  امتیازات  شهروندی  حقوق 
متضمن حقوق  مواد  منتها  است.  را تضمین کرده  افغانستان آن 
شهروندی اطالقات و عمومیاتی دارند و نیازمند تحلیل و تبیین و 
نقد و بررسی است. در این مقاله به تحلیل و تبیین و نقد و بررسی 

حقوق شهروندی در قانون اساسی افغانستان می پردازیم.
اصطالحات کلیدی: 

حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق اساسی اتباع افغانستان 
در قانون اساسی

مقدمه
و  تحقیقی  استانداردهای  که  گردیده  سعی  حاضر  نوشته ی  در 
که  آنجا  از  گردد.  رعایت  پژوهشی  و  علمی  اثر  ساختاربندی 
حقوق  مستقل  کمیسیون  نشراتی  ارگان  بشر،  حقوق  ماهنامه ی 
بشر  حقوق  مطالعات  حوزه ی  در  افغانستانی  مجله ی  تنها  بشر، 
برخی  و  روزنامه نگارانه  نوشته های  از  فراتر  که  می طلبد  است، 
از نوشته های عاری از استانداردهای تحقیقی-علمی و خصوصا 
بعضی از نوشته های بدون منبع و ارجاع، به نوشته های تحقیقی نیز 
بپردازد. این نوشته تکیه بر قانون اساسی دارد. حقوق شهروندی 
قانون مورد  این  به مفاد  با توجه  افغانستان را  شهروندان شهریار 
وزنه ی  که  حالی  عین  در  مذکور  مقاله ی  می دهد.  قرار  بحث 
توجه محققان، مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علوم دینی، 
روزنامه نگاران خصوصا استادان و دانشجویان دانشکده ی حقوق 

را بیشتر می کند، برای عامه ی خوانندگان نیز مفید خواهد بود.
بخش اول: کلیات

هدف مقاله
قانون  در  شهروندی  حقوق  شناسایی  اوال  تحقیق  این  از  هدف 
حقوق  متضمن  مواد  بررسی  و  نقد  دوم  افغانستان،  اساسی 

شهروندی قانون اساسی مذکور است.
فرضیه

که  است  موادی  متضمن  افغانستان  اساسی  قانون  دوم  فصل 
نیازمند  مواد  این  و  است  افغانستان  شهروندان  حقوق  متضمن 

تحلیل، بررسی و مطالعه ی حقوقی است.
پیشینه ی تحقیق حاضر در افغانستان

در  و  بپردازد  نو  مساله ی  بررسی  به  باید  تحقیق  که  آنجا  از 
عرصه ی کاربردی دانش کمک کند، دوم از طرح متداخل علوم 
و تکرار مسایل جلوگیری شود، سوم از احتماالت کاپی یا احیانا 
سرقت های معنوی آثار به دور باشد، لذا هر کار تحقیقی نیازمند 
ارایه ی پیشینه و سوابق کاری است. روی این جهت در رابطه با 
نوشته حاضر، تا آنجا که نویسنده ی این سطور از طریق انترنت 
جستجو کرده است، نوشته، کتاب یا مقاله ای با عنوان مشخص 
با رویکرد تحلیل  افغانستان  »حقوق شهروندی در قانون اساسی 
ندارد.  تحقیق  پیشینه ی  افغانستان  در  اساسی«  قانون  دوم  فصل 
احیانا اگر کس یا کسانی در این زمینه قبال کار کرده باشد، لطفا 
برای بهترشدن بحث به اداره ی ماهنامه حقوق بشر ارگان نشراتی 
کمیسیون مستقل افغانستان در تماس شود تا تبادل کار و تحقیق 
صورت بگیرد. وگرنه این بحث با این عنوان متعلق به این محقق 

خواهد ماند.
البته پس از جستجو در اینترنت مقاالت ذیل با عناوین زیر قبال 
ارایه شده است: »جستاري بر حقوق شهروندي افغانستان، بررسي 
حقوق شهروندي در قانون اساسي افغانستان و اسناد بین المللي«1، 
سرمقاله ماهنامه عدالت، ارگان نشراتی وزارت عدلیه2، »حقوق 
بشر  حقوق  با  منطبق  افغانستان  اساسی  قانون  در  شهروندی 
است«3، »حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی«4 و مقاالت 
مرتبط با موضوع با عنوان »نظام و حقوق عمومي شهروندي«5 و 

»حقوق شهروندی«6.
ادامه دارد

 

_____________ علی پیام _____________
_____________ قسمت اول _____________

 درصدي
مجموعي

درصدي پسران  درصدي
دختران

 انواع تنبیه جسمي در مکتب هاي زیر پوشش
تحقیق

24.5 16.1 1۰.1 لت وکوب به وسیله خمچه
21.4 15 6.4 سیلي زدن
11.2 8.6 2.6 گوش تابي

11 5.6 5.4 لت وکوب به وسیله خط کش
6.6 4.۹ 1.6 لت وکوب به وسیله چوب ضخیم
4.۹ 2.5 2.4 کشیدن موهاي سر
4.1 3.6 ۰.5 لت وکوب توسط سیم برق
2.۹ 2.3 ۰.۷ قلم گرفتن در بین انگشتان
2.۹ 2.6 ۰.3 لگدزدن
1.۹ 1.3 ۰.6 ایستادکردن به یک پا
1.۷ 1.6 ۰.1 قیچي کردن موهاي سر
1.5 1.1 ۰.4 ایستادکردن در آفتاب
۰.5 ۰.2 ۰.3 ُچندک گرفتن
1.4 1.1 ۰.3 مشت زدن
4.6 4.5 1 سایر موارد

1۰۰ 68.۰ 32.۰ مجموع

بند دوم ماده دوم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در انجام فعالیت های خویش احکام قانون 

اساسی، این قانون و سایر قوانین نافذه کشور را مالک عمل قرار می دهد.

ACKU
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بازماندگان  میان  هماهنگی  »ایجاد  کنفرانس 
سالگرد  از  هفته  چند  فاصله  در  جنگ«  قربانیان 
عام  قتل  از  سال  چند  فاصله  در  افشار،  قتل عام 
آن هم  شد،  برگزار  کابل  غرب  و  شرق  و  جنوب 
در  پایدار  صلح  عدالت،  بدون  واضح:  پیام  این  با 
افغانستان حاکم نمی شود. رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان گفت که کسی حق بخشیدن 
آغاز  از  حق  این  ولی  ندارد.  را  جنگی  جرایم 
کنفرانس »بن« به سیاستمداران و جنگجویان افغان 
منازعه ی  سال ها  از  پس  که  همان هایی  شد،  داده 
جنگ،  پیروزمندان  همچون  یک دیگر  با  خونین 
دور یک میز با حمایت غرب نشستند و حکومت 

را تشکیل دادند. 
با این گفته می توان موافق بود که صلح پایدار بدون 
فرهنگ  به  بخشیدن  پایان  بدون  عدالت،  اجرای 
معافیت و تداوم قانون شکنی و ظلم بر مردم ممکن 
مایل  افغانستان  قضایی  و  سیاسی  نظام  نمی باشد. 
گذشته  جرایم  و  شده  نقض  عدالت  به  که  نیست 
بپردازد. زیرا، تمام جناح های سیاسی که به صورت 
و  جنگ  در  دارند،  دست  در  را  قدرت  غالب 
از  بخشی  آیا  دارند.  سهم  جنگی  جرایم  ارتکاب 
نظام علیه بخش دیگر نظام، در فقدان یک جبهه ی 

دموکراتیک ملی، وارد اقدام شده می تواند؟
فعلی  سیاسی  نظام  که  نیست  کافی  این  تنها  ولی 
نمی خواهد به مساله ی جرایم جنگ و نقض عدالت 
بپردازد. سوال اساسی تر این است که آیا افغان ها به 
دارند  قرار  موقعیتی  در  اجتماعی  و  سیاسی  لحاظ 
که با نقض عدالت و جرایم بشری گذشته، فراتر از 
منافع و ملحوضات قومی و مذهبی برخورد کنند؟

اهمیت این سوال از آن رو است که بر مبنای تصور 
غالب، جناح های سیاسی گذشته قدرت حکومتی  
نیز  مردم  و  گرفته اند  دست  در  را  قانون گذاری  و 
جنگی  مجرمان  علیه  دادخواست  طرح  توانایی 
غالب  تصور  این  ندارند.  را  بشر  ناقضین حقوق  و 
اجتماعی  و  سیاسی  واقعیت های  کافی  اندازه  به 
بر  دستکم  چون  نمی دهد.  بازتاب  را  افغانستان 
عدالت  مفهوم  برسر  افغان ها  من،  برداشت  اساس 
و مجازات مرتکبین نقض حقوق بشر با یک دیگر 
عدالت  برسر  توافق  عدم  کرده اند.  پیدا  اختالف 
فراگیر ملی، پشتوانه ی سیاسی رسیدگی به جرایم 

جنگی را از بین برده است. 
بی عدالتی،  به  به وضاحت  البته که در اصول همه 
در  افغان ها  که  دردی  و  رنج  انسان،  علیه  جنایت 
این  اما  اذعان می نماییم.  جریان جنگ کشیده اند، 
از  اومانیستی  برداشت  یک  فقدان  از  ما  درک 
عدالت و قایل شدن حقوق اساسی بشری برای تمام 
تبعیض  نظام  یک  درون  در  می برد.  رنج  قربانیان، 
اجتماعی و سیاسی، حقوق و اعتبار انسان ها دارای 
درجات و سلسله مراتبی است که قدرت حاکم آن 
را تعیین می کند. ما در چنین نظامی بزرگ شده ایم 
و حقوق بشر و عدالت را نیز در درون چنین نظامی 

درک می کنیم.
عدالت: مفهوم سهل و ممتنع؟

مفهوم  ملی  مباحثه  یک  در  که  باشد  قرار  اگر 
را  بشریت  علیه  جنایت  به  رسیدگی  و  عدالت 
افغان ها  از  واحد  نظر  می توانیم یک  کنیم،  مطرح 
را داشته باشیم؟ در حالت خوشبینانه می گوییم که 
بشریت مفاهیم  به جرایم علیه  عدالت و رسیدگی 
انسانی و حقوقی صریحی اند که انسان امروز فارغ 
این  اما  می کند.  پشتیبانی  آن  از  نژاد  و  کشور  از 
عنوان  به  سمر  خانم  که  زمانی  است.  قضیه  ظاهر 

از  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
اجرای عدالت در افغانستان صحبت 
مسلم  پیش فرض  یک  می کند، 
پروژه  که  دارد  وجود  او  ذهن  در 
پشتوانه ی  یک  از  عدالت  تطبیق 
افغان ها  ملی برخوردار است، چون 
از  را  رنج ها  و  آسیب ها  بزرگترین 
به  رسیدگی  و  عدالت  اجرای  عدم 
نظر  به  جرایم متحمل شده اند. ولی 
کمکی  مسلم  پیش فرض  این  من 
به پیشبرد پروژه ی عدالت و مفهوم 
جنایت علیه بشریت نمی کند. چون 
سیاسی  مسایل  با  چنان  مفاهیم  این 
که  شده اند  درآمیخته  تاریخی  و 
درک بدون تناقض از آن، از داالن 
قومی  و  سیاسی  تلخ  مشاجرات 

می گذرد.
چرا چنین توافقی وجود ندارد؟ دلیل 
است.  قومیت  با  عدالت  پیوند  آن 
افغان ها در تذکره و پاسپورت خود 
»افغان« می شناسند ولی  به عنوان  را 
در زندگی و سیاست روزمره برای 
جداگانه ای  قومی  هویت های  خود 
در چارچوب های  قایل شده اند که 
سیاسی و تاریخی، در جاهایی، باهم 
به عنوان هویت های متخاصم روبرو 

افتراق های  وجه  بزرگترین  ما  تاریخ  می گردند. 
قومی است. کشمکش برسر قدرت و منابع کشور 
در مقاطع مختلف تاریخی- آن مقاطعی که حقوق 
عنوان  به  دولت  و  اساسی  قانون  شهروندان،  برابر 
به  حاکمیت ها  سوی  از  مردم،  تمام  خدمتگذار 
مباحثات  از  بخشی  نمی شد-  شناخته  رسمیت 
»اکنون«  از  هرگز  تاریخ  است.  ما  امروز  سیاسی 
و  هویت  بحران  نشانه ی  این  نیست.  جدا  افغان ها 
قدیمی  اجتماعی  و  سیاسی  ساختارهای  فروپاشی 

افغانستان در اثر جنگ می باشد.
در چارچوب چنین درک تاریخی، »فهم ملی« از 
عدالت دشوار است. زیرا، اگر اختالف سیاسی ای 
اقوام مختلف کشور  به  منتسب  میان سیاستمداران 
ایدیولوگ های  و  نویسندگان  آید،  وجود  به 
سیاسی شان به سراغ تاریخ رفته و ریشه ی اختالفات 

برسر  به گذشته ی خونین و کشمکش ها  را  امروز 
بخشایش  و  فراموشی  می زنند.  پیوند  قدرت 
وجدان  و  شعور  از  کینه ورزانه ای  صورت  به 
و  نویسندگان  من،  نظر  به  می شود.  رانده  عمومی 
موجود  قومی  سیاسی-  جناح های  ایدیولوگ های 
جرایم  و  عدالت  از  قومی  فهم  در  اساسی  نقش 

جنگی بازی می نمایند. 
دولت  پروژه ی  شکست  با  معاصر،  افغانستان  در 
تعریف  جدید  هویت های  خود  برای  اقوام  ملی، 
در  داخلی  جنگ  جریان  در  ویژه  به  کرده اند. 
کابل میان جناح های سیاسی مختلف، جنگجویان 
مشروعیت  و  استحکام  برای  نویسندگان شان،  و 
روی  قدرت،  کسب  به خاطر  اجتماعی  و  سیاسی 
کار  مذهب  و  قومیت  هویت،  از  جدید  تعریف 
کردند. بر این مبنا، آنها جنگ مسلحانه را به خاطر 
نقض حقوق سیاسی و اجتماعی قوم خود و همچنین 

استقرار حکومت اسالمی، مشروع می دانستند. 
نویسندگان  میان  هماهنگی  یک  این جا  در 
موجه سازی  در  مذکور  جنگجویان  و  ایدیولوگ 
منظور  به  نظامی  بی رحمانه  و  مسلحانه  جنگ های 
همین  اما،  می شود.  دیده  مذهب،  و  مردم  از  دفاع 
در  را  نقش  بزرگ ترین  موجه سازی  پروسه ی 
علیه  جنایت  و  عدالت  مفهوم  کردن  مخدوش 
بشریت بازی می نماید. زیرا، این نویسندگان مجبور 
موجه سازی  و  سیاسی  بسیج  منظور  به  که  بودند 
و  قومی  جناح  »دیونمایی«  به  مسلحانه  جنگ 
جنایت  و  بی رحمی  و  پرداخته،  مقابل  سیاسی 
مذهبی،  عناوین  زیر  را  دیگران  علیه  جنگجویان 
مظلومیت قومی و دفاع از خود در برابر توطیه های 
سیاسی توجیه کنند. موجه سازی نقش کلیدی در 
روند تکوین هویت های قومی و مذهبی جناح های 
سیاسی و قومی کشور داشته که مثال، پشتون هراسی 
و هزاره هراسی، بخشی از روند مشروعیت سیاسی 
و شکل گیری هویت قومی است و در حقیقت به 

عدالت در این روند، 
عدالت قومی است. برای 
یک جناح قومی و سیاسی 
عدالت تا زمانی معنا دارد 
که معطوف به رنج و ظلمی 
که »آنها« کشیده اند، باشد. 
جناح های سیاسی و قومی 
درگیر جنگ افغانستان به 
صورت متواتر در جریان 
جنگ مرتکب جنایت علیه 
بشریت شده اند. معموال 
افراد منتسب به اقوام 
مخالف را به دالیل سیاسی 
از بین برده، شکنجه و آزار 
داده اند.

آن قوام و استحکام می بخشد.
عدالت در این روند، عدالت قومی است. برای یک 
جناح قومی و سیاسی عدالت تا زمانی معنا دارد که 
معطوف به رنج و ظلمی که »آنها« کشیده اند، باشد. 
جناح های سیاسی و قومی درگیر جنگ افغانستان 
به صورت متواتر در جریان جنگ مرتکب جنایت 
علیه بشریت شده اند. معموال افراد منتسب به اقوام 
شکنجه  برده،  بین  از  سیاسی  دالیل  به  را  مخالف 
و آزار داده اند. این جناح ها این اعمال خود را به 
بهانه های مختلف توجیه می کنند ولی در عین حال 
شده،  متحمل  خودشان  قوم  که  ظلمی  و  رنج  از 
این جناح ها  از  نویسندگانی که  می کنند.  شکایت 
به  مطبوعات  و  سایت ها  در  می نمایند،  حمایت 
دالیل سیاسی  و کینه های قومی و تاریخی حاضر 
به  بلکه  نبوده  مذکور  جناح های  عملکرد  نقد  به 
خاطر کسب حقوق قومی خود، از پروژه ی سیاسی 

جناح های مذکور حمایت می نمایند.
در این جاست که عدالت از مفهوم اومانیستی خود 
دور شده و تبعیض و افتراق قومی نقش تعیین کننده 
در درک ما از عدالت و جنایت علیه بشریت بازی 
ارتباط  انسان گرایی  با  عدالت،  مفهوم  می نماید. 
نقض  انسان  یک  حقوق  که  زمانی  دارد.  مستقیم 
و  نژاد  قوم،  چه  به  او  که  این  از  فارغ  می شود، 
او  حقوق  از  دفاع  ما  وظیفه ی  دارد،  تعلق  مذهبی 
تعلق  به خاطر  انسان ها  حقوق  که  زمانی  اما  است. 
به قومیت و مذهب مشخصی نقض می شود و ما به 
همین سبب توجیه اش می نماییم، از مفهوم عدالت 
اومانیستی فاصله گرفته ایم. کینه ی ما با انسان ها بر 
نامشروع  و  غیراخالقی  مذهب شان  و  قوم  اساس 
نامشروع  و  غیراخالقی  کینه ی  همین  ولی  است. 
سیاست افغانستان را به اشغال خود درآورده است. 
و  پشتون  از یک  فروتر  یا  و  برتر  هزاره  حق یک 
ازبک است. جایگاه یک شیعه برتر و یا فروتر از 
یک سنی است. این تفاوت ها و سلسله مراتب در 

ارزش گذاری ما به انسان ها ادامه دارد.
و  عدالت  اجرای  با  نمی تواند  جامعه ای  چنین 
نماید.  اصولی  برخورد  بشری  جرایم  به  رسیدگی 
دردی  و  رنج  همه ی  با  افغان ها،  خاطر  همین  به 
دست  به  در  کشیده اند،  بشر  حقوق  نقض  از  که 
آوردن صالحیت و ظرفیت اخالقی درک فراگیر 
و متحدانه از عدالت و رسیدگی به جرایم جنگی 

ناکام مانده اند. 
باید درک  افغان  تحصیلکردگان  و  سیاستمداران   
سیستم  از  تاریخی  صورت  به  افغانستان  که  کنند 
منازعه ی  و  تبعیض  قدرت،  تقسیم  بی کفایت 
رنج  است.  برده  رنج  قدرت  برای کسب  مسلحانه 
سیستمی  چنین  محصول  همان قدر  هزاره  یک 
چنین  بدون  پشتون.  یک  درد  و  رنج  که  است 
درک اومانیستی از عدالت، کرامت و رنج بشری، 
به عنوان  ادامه پیدا می نماید. شما  وضعیت کنونی 
یک هزاره نمی توانید از تبعیض و بی عدالتی حرف 
به  را  پشتون  یک  درد  و  رنج  که  زمانی  تا  بزنید، 

رسمیت نشناسید و یا برعکس.

چنین جامعه ای نمی تواند با 
اجرای عدالت و رسیدگی 
به جرایم بشری برخورد 
اصولی نماید. به همین خاطر 
افغان ها، با همه ی رنج و 
دردی که از نقض حقوق 
بشر کشیده اند، در به دست 
آوردن صالحیت و ظرفیت 
اخالقی درک فراگیر و 
متحدانه از عدالت و رسیدگی 
به جرایم جنگی ناکام 
مانده اند. 

عدالت بر معیار
نژاد و زبان

 خالد خسرو
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اگر شورشيان ليبيا پيروز شوند 
چه خواهد شد؟ 

خارجی  سياست  تحليلگر  و  نويسنده  تراوب«  »جيمز 
امريکا در مطلبی در وب سايت »فارن پاليسی« به پيامدهای 
قبلی  تجارب  يادآوری  با  و  پرداخته  ليبيا  بحران  احتمالی 
درصورت  که  می دهد  هشدار  امريکا  نظامی  دخالت 
و  جايگزينی  روند  به  بی توجهی  و  روشن  نقشه  نداشتن 
به  است  ممکن  نيز  کشور  اين  سياسی  قدرت  بازسازی 

سرنوشت عراق بدل شود.
وی تاکيد می کند که بی توجهی و اغماض دولت جورج 
بوش در اين زمينه باعث شد که پس از ساقط نمودن يک 
ديکتاتور عرب جنگ داخلی عراق را در بربگيرد. درست 
معدود  از  يکی  اندرسون«  ليسا   « است که  دليل  به همين 
کارشناسان تاريخ معاصر ليبيا و رييس دانشگاه امريکايی 
شهر قاهره هشدار می دهد: »هرگونه مداخله نظامی در ليبيا 
از همان آغاز بايد با تمام تدارکات و ساز و کارهای الزم 

جهت بازسازی سياسی اين کشور همراه باشد.«
حال  در  امريکا  که  است  معتقد  پاليسی«  »فارن  تحليلگر 
مقامات  و  نداده  قرار  دستور  در  را  کاری  چنين  حاضر 
دولت تکرار می کنند که اوضاع در ليبيا بسيار سيال است. 
شايد در شرايط فعلی دولت امريکا با مسايل متعددی در 
نقاط مختلف خاورميانه روبرو است، از بحران در بحرين 
و  مصر  در  قدرت  انتقال  روند  تا  گرفته  و سوريه  يمن  و 
از  ديگر  بحرانی  کشورهای  تمام  امريکا  برای  تونس. 
اهميت بيشتری برخوردار هستند و به گفته مقامات دولتی 
رساندن  پيروزی  به  پرواز  ممنوعه  منطقه  برقراری  هدف 
يک  داشتن  شايد  صورت  آن  در  که  نيست  شورشيان 
طرح و تدارکات الزم برای بازسازی قدرت سياسی فعال 

ضروری نباشد.
اما در عين حال اوضاع ليبيا با عراق متفاوت است. بافت 
قبيله  ای ليبيا به پيچيدگی اختالفات و رقابت های قومی و 
مذهبی عراق نيست. و اگر شورشيان در اين نبرد به پيروزی 
برسند مشروعيت مردمی خواهند داشت در صورتي که در 
بسياری  برای  از صدام حسين  عراق حکومت پس  مورد 

دست نشانده امريکا بود.
» جيمز تراوب« البته ياداوری می کند که يکی از درس های 
از  برتر  عمل  در  اوضاع  هميشه  که  بود  اين  عراق  نمونه 
موارد  اين  از  يکی  می شود.  تصور  که  است  چيزی  آن 
می تواند فعال شدن گروه های »جهادی« در ليبيا باشد. اگر 
معمر قذافی در تنگنای شديدی قرار بگيرد بعيد نيست که 
دست اين گروه ها را باز بگذارد تا نقشه سياسی کشور را 

به هم بريزند.
ليبيا را اشغال کند و دراين حالت هم  نيست  امريکا قرار 
اما  داشت.  خواهد  کمتری  مسووليت  هم  و  مانور  امکان 
به خاطر روش حکومتگری قذافی کشور ليبيا زير ساخت 
و  دارد  ضعيفی  بسيار  سياسی   – اداری  استخوانبدی  و 
هرکس يا گروهی که بخواهد در آينده در ليبيا حکومت 

کند به کمک خارجی فراوانی نياز دارد.
بسياری از کارشناسان تاکيد دارند که عامل تامين امنيت 
پس از سقوط رژيم هايی نظير حکومت قذافی بسيار مهم 
کرد  مقايسه  افغانستان  با  بايد  را  ليبيا  نظر  اين  از  و  است 
که فقدان امنيت بزرگترين مشکل دوران بازسازی سياسی 
فکر  به  سرعت  به  بايد  متحدانش  و  امريکا  شايد  است. 

آموزش نيروهای انتظامی و امنيتی آينده ليبيا باشند.

در  خود  تحليل  ادامه  در  تراوب«  »جيمز 
ديگر  قول  از  پاليسی«  »فارن  وب سايت 
به عامل شناخت نزديک و واقعی  کارشناسان 
يادآوری  و  کرده  اشاره  کشور  هر  شرايط  از 
امريکا در  ناکامی های  می کند که دليل اصلی 
تکيه دولت جورج  اشغال عراق  اول  سال های 
و  تبعيديان  از  گروهی  به  پنتاگون  و  بوش 
ادعاهای  برخالف  که  بود  عراقی  معارضين 
گروهی  و  شخصی  منافع  فکر  در  اکثرا  خود 

خود بودند.
که  ليبيا  انتقالی«  ملی  »شورای  حاضر  حال  در 
دو  شامل  دارد  برعهده  را  شورشيان  رهبری 
وزير سابق و تکنوکرات ها است. اما اگر جنگ 
ترکيب  است  ممکن  يابد  ادامه  ليبيا  داخلی 

رهبری شورشيان دگرگون شود.
نويسنده يادآوری می کند که تشويق و حمايت 
از ابتکارهای داخلی به احتمال زياد مفيد تر از 
است.  وارداتی  ولی  حساب شده  راه حل های 
ولی در عين حال هر گروهی که در ليبيا روی 
کار بيايد به حمايت خارجی نياز دارد. حاميان 
کشورهايی  چه  ليبيا  آينده  دولت  خارجی 
خواهند بود؟ مسلما دولت امريکا با درس هايی 
که از عراق و افغانستان گرفته است مسووليت و 

هزينه های اين کار را برعهده نخواهد گرفت.
کشور ليبيا پس از استقالل در سال 1951 برای 
بود.  متحد  ملل  سازمان  اداره  و  قيموميت  تحت  مدتی 
شايد اينبار نيز بايد مسووليت حمايت و نظارت بر احيای 
سازمان  تجربه  سپرد.  نهاد  اين  به  را  ليبيا  داخلی  سياست 
ملل متحد در مواردی مثل تيمور شرقی و کوسوو مثبت 

بوده است.
برخی از کارشناسان پيشنهاد می کنند که در اين زمينه بايد 
از مشارکت و همکاری کشورهايی نظير آفريقای جنوبی 
به مرور نظام سياسی خود را  يا شيلی استفاده کرد که  و 
داده اند.  انتقال  دمکراسی  به  ديکتاتوری  از حکومت های 
کارشناسان اين روش را الگوی دولت سازی به روش قرن 

بيست و يکم نام داده اند.
»جيمز تراوب« در پايان خاطر نشان می کند که کشورهايی 
مثل ليبيا که تجربه دولت سازی قرن بيستم را طی نکرده اند 
بعيد است بتوانند از الگوهای قرن بيست و يکمی به خوبی 
بين المللی  جامعه  است  مسلم  که  آنچه  اما  کنند.  استفاده 
در قبال روند بازسازی سياسی ليبيا پس از جنگ مسوول 
موفق  و عراق چندان  افغانستان  نمونه های  هر چند  است. 
نبوده اند ولی اين نبايد باعث شود که جامعه بين المللی در 

وظيفه و اعتماد به نفس خود ترديد کند.
جامعه  از  و  رسيده  قدرت  به  ليبيا  شورشيان  زمانی  اگر 
»دونالد  مثل  نبايد  کردند  کمک  تقاضای  بين المللی 
رامزفلد« وزير دفاع امريکا در دوران اوليه جنگ عراق به 

آن جواب داد که »دمکراسی پر دردسر است.«
منبع: فردا

جمعیت هند از مرز يک میلیارد و 
دوصد میلیون نفر گذشت

نشان می دهد که در  نتايج سرشماری هند در سال 2011   
طول يک دهه گذشته 181 ميليون نفر به جمعيت اين کشور 

اضافه شده است.
جمعيت هند هم اکنون به يک ميليارد و دوصد و ده ميليون 
رسيده است که ميزانی بيشتر از مجموع جمعيت کشورهای 
پرجمعيت امريکا، اندونزيا، برازيل، پاکستان و بنگله ديش 

است.
اين سرشماری در سال گذشته در هند آغاز شد.

از  بازديد  با  هند  مقامات  از  نفر  ميليون  نيم  و  دو  حدود 
در  روستا  هزار  ششصد  و  شهر  هزار  هفت  در  خانواده ها 

انجام اين سرشماری شرکت داشتند.
جمعيت هند بر اساس جنسيت، مذهب، سطح تحصيالت و 

شغل رده بندی شده است.
که  می شود  انجام  بار  يک  سال  ده  هر  هند  در  سرشماری 
با توجه به تنوع فرهنگی و وسعت پهناور اين کشور امری 

بسيار دشوار است.
چون  چالش هايی  با  همچنين  سرشماری  اجرايی  مسووالن 
سطح باالی بی سوادی و بی خانمانی ميليون ها نفر مواجهند.

ديگر  و  مايوييست  شورشی های  حمله  اين ها،  بر  عالوه 
گروه های شورشی به دشواری های مقامات هند برای انجام 

سرشماری افزوده است.
اپريل  اول  پنج شنبه،  روز  هند  در  سرشماری  تازه ترين 
2010 آغاز شد و بزرگ ترين سرشماری در سراسر جهان 

محسوب می شود.
مقام های جاپانی در جستجوی 

مفقودشدگان زلزله ی اخیر
مقامات جاپانی عمليات جستجوی سه روزه گسترده ای را 
در شمال شرق اين کشور برای يافتن کسانی که در جريان 

زلزله و سومانی پس از آن مفقود شده، آغاز کرده اند.
براساس گزارش ها، هزاران نيروی نظامی، با استفاده از 65 
کشتی و بيش از 100 هواپيمای نظامی جاپانی و امريکايی، 

در اين عمليات جستجو شرکت دارند.
از آن  در سواحلی که بخش عمده ای  اين عمليات عمدتا 
دارد،  قرار  زير آب  در  يا همچنان  و  رفته  فرو  زير آب  به 

صورت خواهد گرفت.
ساکنان  جابجايی  گفته اند  جاپان  مقامات  حال  همين  در 
سونامی  پی  در  که  فوکوشيما  هسته ای  نيروگاه  نزديک 
و  است  گرفته  صورت  طوالنی  مدتی  برای  شده،  تخريب 

اين افراد به زودی به اين منطقه برنمی گردند.
نفری  از ده ها هزار  بسياری  توکيو،  به گفته خبرنگاران در 
نيروگاه فوکوشيما را ترک کرده اند در  که مناطق اطراف 
حال حاضر در پناهگاه های موقتی بسر می برند و حال در پی 
اعالم باال بودن سطح مواد راديو اکتيو در آب های مجاور 
يکی از رآکتورهای اين نيروگاه، آنها به خوبی می دانند که 
به اين زودی به آنها اجازه بازگشت به مناطق مسکونی شان 

داده نمی شود.
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درگیری شدید میان هواداران دو رییس جمهور ساحل عاج مایک مولن: 
بمباران ها ۲۰ درصد از توان نظامی 

ارتش قذافی را از بین برده اند 

 
با  امریکا  دریاساالر مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش 
اشاره به حمالت بین المللی علیه معمر قذافی، رهبر لیبیا، افزود: 
کرده ایم.  تضعیف  را  او  نظامی  توان  جدی  طور  به  عمال  »ما 
او  نیروهای  از جمع  تا ۲۵ درصد  از دست رفتن ۲۰  باعث   ما 

شده ایم.«
وی در ادامه گفت: »اما این به این معنی نیست که او از نظر 

نظامی به نقطه شکست نزدیک شده است.«
سالح  و  تانک  داشتن  با  قذافی  »ارتش  افزود:  مولن  مایک 
بخواهم تخمین  اگر  و  دارد  برتری  بر شورشیان  سنگین هنوز 
بزنم باید بگویم توان نیروهای رژیم ده برابر نیروهای مخالف 

است.«
مایک  دریاساالر  و  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت 
عملیات  آغاز  از  پس  هفته  دو  حدود  در  پنج شنبه  روز  مولن 
جلسه ای  در  قذافی،  معمر  نیروهای  علیه  بین المللی  نظامی 

توجیهی در برابر اعضای کنگره امریکا حاضر شدند.
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  گیتس  رابرت  گزارش ها،  بر  بنا 
»سرنگون کردن رژیم قذافی، هرچند که در موقع خود مطلوب 

باشد، اما بخشی از این ماموریت نظامی نیست.«
وزیر دفاع ایاالت متحده در ادامه گفت: »تا زمانی که من در 
لیبیا  متحده در خاک  ایاالت  زمینی  نیروی  این سمت هستم« 
به  قذافی  برکناری  نظر من،  »به  افزود:  پیاده نخواهد شد. وی 
احتمال زیاد به مرور زمان از راه اقدامات سیاسی و اقتصادی و 

به دست مردم خودش صورت خواهد گرفت.«
که  می شود  بیان  آن  از  پس  امریکایی  مقام  دو  این  اظهارات 
موفق  آن  از  پیش  روز  یک  قذافی،  معمر  به  وفادار  نیروهای 
شدند با بازپس گیری سه شهر، نیروهای مخالف را ۲۰۰ کیلومتر 
به عقب برانند. روز پنج شنبه درگیری ها در لیبیا هم چنان ادامه 
داشت و به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبرد در شهر مصراته به 
حالت خانه به خانه درآمده است. مخالفان قذافی در مصراته، 
که سومین شهر لیبیا است توانسته اند تاکنون در برابر حمالت 

وفاداران قذافی مقاومت کنند.
توپخانه  توسط  شهر  این  گلوله باران  پی  در  گزارش ها،  بر  بنا 
نیروهای وفادار به قذافی، در همین روز دست کم ۲۰ شهروند 
یکی  پنج شنبه  روز  گزارش ها،  بر  بنا  هم چنین  شده اند.  کشته 
استعفا  خود  سمت  از  لیبیا  حکومت  ارشد  مقام های  از  دیگر 
داده است. علی عبدالسالم الترکی، وزیر خارجه پیشین لیبیا که 
به عنوان نماینده لیبیا در سازمان ملل منصوب شده بود در این 
روز در بیانیه ای اعالم کرد که تصمیم گرفته است از این سمت 
روز  قذافی،  معمر  سخنگوی  ابراهیم،  موسی  بگیرد.  کناره 
و  قذافی  آیا  که  خبرنگاران  پرسش  این  به  پاسخ  در  پنج شنبه 
ما  باشد  »خیالتان آسوده  هستند گفت:  لیبیا  در  هنوز  پسرانش 
همه جبهه ها  در  ما  و  ماست  این کشور  هستیم.  همین جا  همه 
لیبیا  در  آخر«  »تا  قذافی  معمر  که  افزود  وی  هستیم.«  قوی 

خواهد ماند.

بین  بزرگترین شهر ساحل عاج درگیری شدیدی  ابیجان،  در 
نیروهای وفادار به آالسان واتارا، که از سوی سازمان ملل به 
عنوان رییس جمهور این کشور شناخته شده، با هواداران لوران 
ترک  به  حاضر  که  کشور  این  پیشین  جمهور  رییس  باگبو، 
به  این درگیری ها در شرایطی  است.  نیست در گرفته  قدرت 
به نظر می رسد تنش سیاسی در ساحل  وجود آمده است که 
عاج، پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در ماه 

نوامبر گذشته انجام شد اکنون به اوج رسیده است.
جهانی  جامعه  از سوی  که  واتارا،  آالسان  به  وفادار  نیروهای 
به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج شناخته 

شده است، به محل اقامت لوران باگبو، رقیب شکست خورده 
او در انتخابات حمله کرده اند و بر اساس گزارش ها با مقاومت 

شدید هواداران آقای باگبو مواجه شده اند.
برای  زمان  می گوید  عاج  ساحل  در  خبرنگاران  از  یکی 
که  از کسانی  بسیاری  زیرا  است،  اتمام  حال  در  باگبو  لوران 
به نیروهای  یا  به هواداری از او در حال جنگ بودند، اکنون 

رقیب ملحق شده اند و یا از صحنه گریخته اند.
از  عده ای  شادمانی  صحنه  عاج  ساحل  پایتخت  یاموسوکرو، 
این  سریع  پیشرفت  از  که  است  شده  واتارا  آالسان  هواداران 

نیروها در چهار روز گذشته خوشحال هستند.

در  درگیری ها  می گویند  همچنین  باگبو  لوران  هواداران 
نزدیکی ساختمان تلویزیون دولتی این کشور که پیش از این 

کنترول آن در اختیار نیروهای طرفدار واتارا بود ادامه دارد.
پیش از این دولت آالسان واتارا اقدام به بستن مرزهای ساحل 
عاج کرده بود و قانون منع عبور و مرور را به اجرا در آورده 

بود.
آغاز  با  و  دوشنبه  روز  از  که  شده  گزارش  حال  همین  در 
حمالت هواداران آالسان واتارا، ارتش ساحل عاج تقریبا هیچ 

مقاومتی در برابر آنها از خود نشان نداده است.
گفته می شود که هم اکنون کنترول حدود ۸۰ درصد کشور 

در اختیار نیروهای آقای واتارا است.

استراتژی »زبان خوش« باالخره نتیجه داد 

او برادر بس است، دیگه مکاتب 
ره آتش نزنید!

به چشم صاحب!
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