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وضعیت صحی 
دختران دانش آموز 

نگران کننده است
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آگهی استخدام
برای  خبرنگار  نفر  یک  8صبح  روزنامه 
دفتر کابل استخدام می کند، عالقمندان 
الی  را  خود  سوانح  خلص  می توانند 
ایمیل  آدرس  به  سرطان   18 تاریخ 

روزنامه ارسال کنند.
Email:
afghanistan_8am@yahoo.com

شماره تماس: 0708144047

جدال حکومت و پارلمان 
تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟ 

رضا  یوسف  با  تلیفونی  گفتگوی  یک  در 
خواستار  پاکستان،  نخست وزیر  گیالنی، 

توقف پرتاب این راکت ها شده است.
آقایان کرزی و گیالنی در این گفتگو توافق 
این مورد تشکیل  کردند که کمیسیونی در 
این کمیسیون مشکالت مرزی میان  شود و 

دو کشور را بررسی کند.
ادعای پرتاب صدها راکت از خاک پاکستان 
در  خوست  و  ننگرهار  کنر،  والیت های  به 
شرق کشور، از یک ماه پیش به این سو در 
گرم  کشور  این  رسانه ای  و  سیاسی  محافل 

بوده است.

امریکا  سرشناس  سناتور  مک کین  جان  ولی 
در  نیروها  کاهش  برنامه  با  اواخر  این  در 
افغانستان مخالفت نشان داده گفت که امریکا با 
کم کردن سربازان خود در افغانستان یک گام 

پر مخاطره ی  غیرضروری بر می دارد.
هفته  دو  امریکا  کانگرس  در  مناقشه ها  چنین 
بعد از آن صورت می گیرد که رییس جمهور 
اوباما برنامه خود در باره آغاز خروج سربازان 

امریکایی از افغانستان را اعالم کرد.
او گفت: »ده هزار سرباز امریکایی تا پایان سال 
جاری و 23 هزار سرباز دیگر تا تابستان سال 
 66 و  کرد  خواهند  ترک  را  افغانستان  آینده 
هزار سرباز باقی مانده تا پایان انتقال مسوولیت ها 

رسانه های  از  برخی  و  نمایندگان  مجلس 
و  »سکوت  به  متهم  را  حکومت  داخلی 
خواستار  و  کرده  مورد  این  در  بی تفاوتی« 
این  پرتاب  به  افغانستان  شدید  واکنش 

راکت ها شده اند.
نمایندگان مجلس، فرود آمدن این راکت ها 
»نقض  را  افغانستان  به  پاکستان  خاک  از 
حاکمت ملی« و »تجاوز نظامی« پاکستان به 

افغانستان خوانده اند.
داخله،  وزیران  نمایندگان  مجلس  اخیرا 
دفاع، خارجه و سرحدات و قبایل و همچنین 
ارایه  برای  را  ملی  امنیت  اداره  سرپرست 
این مورد فراخواند و در پی  توضیحات در 
آن هیاتی را برای بررسی بیشتر این موضوع 

به شرق کشور فرستاد.
این  پرتاب  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
تلفاتی که در پی داشته،  بر  راکت ها عالوه 
صدها خانواده در مناطق شرقی را مجبور به 

ترک خانه های شان کرده اند.

از  به تدریج  افغان در سال 2014  نیروهای  به 
افغانستان خارج خواهند شد.«

از  برخی  اوباما  جمهور  رییس  فیصله  این 
دموکرات ها و جمهوریخواهان را که آرزومند 
جهت  افغانستان  از  نیروها  سریع تر  خروج 
و  برآشفته  بودند،  دولتی  مصارف  کاهش 

خشمگین ساخت.
دالر  تریلیون   1/4 به  امریکا  بودجه  در  کسر 
رسیده و قرض های این کشور هم 14/3 تریلیون 
دالر می باشد که این وضعیت تقاضای کاهش 

شدید مصارف دولتی را به میان آورده است.
دارند  نظر  در  همچنین  کانگرس  اعضای 
تعدیالت را در سهم گیری امریکا در عملیات 

ناتو بر فراز لیبیا هم وارد کنند.
 5/530 اساسی  بودجه  دارد  درنظر  کانگرس 
 7/118 و  دفاع  وزارت  برای  را  دالر  میلیارد 
میلیارد دالر را برای مصارف جنگ افغانستان و 
عراق تصویب کند که این مقدارهشت میلیارد 
رییس جمهور  که  است  مبلغی  از  کمتر  دالر 

اوباما تقاضا کرده است.

هیاتی متشکیل از مقام های دولتی و نیروهای 
آن  دولت  از  تا  است  رفته  پاکستان  به  ناتو 
به شرق  راکتی  بخواهد که حمالت  کشور 

کشور را متوقف کند.
هفته های  در  که  کرده اند  اعالم  دولتی  منابع 
پاکستان  از خاک  راکت  از 760  بیش  اخیر 
به مناطق شرقی افغانستان شلیک شده و ده ها 

کشته و زخمی برجای گذاشته است.
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
به بی بی سی گفته که در ترکیب این هیات 
مقام های نهادهای امنیتی افغانستان و مقام های 

ناتو هم حضور دارند.
قابل  و  مهم  »موضوع  آقای صدیقی گفت: 
بحث در سفر این هیات، پرتاب راکت های 
پاکستانی به خاک افغانستان است. این مساله 
افغانستان  حکومت  که  است  مهم  خیلی 
خواستار متوقف ساختن آن شده بود و حاال 

هم بر همان موضع خود است.«
نیز  کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 

هدف  به  امریکا  کانگرس  دموکرات  اعضای 
نیروهای  خروج  بیشتر  چه  هر  ساختن  سریع 
امریکایی از افغانستان، یک سلسله تعدیالت به 
در  را  نظامی  عملیات  مصارف  کاهش  شمول 

بودجه دفاعی سال 2012 پیشنهاد کرده اند.
جیرالد ندلر یکی از اعضای کانگرس امریکا 
است:  گفته  رویترز  رسانی  خبر  آژانس  به 
در  جنگ  است.  نادرست  اساسا  جنگ  »این 
امریکا را تقویت نمی بخشد.  امنیت  افغانستان 
ما باید همه ی سربازان خودرا در اسرع وقت، 

همین اکنون از افغانستان خارج سازیم.«
همچنین جیمس مک گویرن، یک عضو دیگر 
نظرداشت  در  »با  گفت:  رویترز  به  کانگرس 
مشکالت اقتصادی در داخل امریکا، استراتیژی 
پایدار  افغانستان  باره  در  اوباما  رییس جمهور 
برای  مالی  منبع  یک  ما  حالی که  در  نیست. 
حکومت آغشته به فساد اداری در کابل هستیم، 
به مردم خود می گوییم برای ساختن سرک ها، 
کارکنان  پولیس،  معلمین،  مکاتب،  پل ها، 

اطفاییه و ایجاد وظایف پول نداریم.«

ایتالف حمایت از قانون:
آماده ی مصلحت 
و معامله سیاسی 

با قانون اساسی نیستیم
گفتگوی های  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
فقره ای   6 طرح  بررسی  ویژه   کمیسیون 
ایتالف حمایت  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
قانون مجلس نمایندگان هشدار داده است که 
هیچ نوع مصلحت و معامله ی سیاسی را بر سر 

قانون اساسی  نمی پذیرند.
مستقل  ماده ای که کمیسیون  در طرح شش 
تنش های  از  بیرون رفت  برای  انتخابات 
موجود بر سر انتخابات پارلمانی میان نهادهای 
سه گانه ی دولت به ریاست جمهوری پیشنهاد 
شده، آمده است که رییس جمهور به عنوان 
نظارت کننده ی اداره  های دولتی به مداخله ی 
نهادهای عدلی و قضایی در کار انتخابات پایان 

دهد.
کمیسیون انتخابات همچنین گفته است نتایج 
کمیسیون  این  سوی  از  که  انتخابات  نهایی 
که  صورتی  در  و  گردد  عملی  شده،  اعالم 
روند  در  را  جرمی  موارد  لوی سارنوالی 
انتخابات پارلمانی در اختیار داشته باشد، آنرا 

در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذارد.
این کمیسیون درحالی که بر نهایی بودن نتایج 
انتخابات پارلمانی تاکید می کند، افزوده است 
دریافت  را  جرمی  مدارک  که  صورتی  در 
کنند که مانع تامین عدالت برای نامزدهاشده 

باشند، اقدام قانونی خواهند کرد.
در همین حال، رییس جمهور کرزی کمیسیونی 
ویژه ای را به ریاست گلرحمان قاضی، رییس 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکیل 
داده است تا راه حل قانونی را برای حل بن بست 

کنونی انتخابات پارلمانی جستجو کنند.
حبیب اهلل غالب وزیر عدلیه، نصراهلل ستانکزی 
ریاست  حقوقی  و  عدلی  بورد  رییس 
جمهوری، ضامن علی بهسودی عضو شورای 
عدالتخواه  عبدالقادر  و  ستره محکمه  عالی 
عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی، عضوهای دیگر این کمیسیون هستند.    
ادامه در صفحه 2

اعزام هیاتی به پاکستان در پی حمالت راکتی از آن سوی مرز

نمایندگان امریکا خواهان خروج سریع تر از افغانستان

عناوین مطالب امروز:

نظریه برخورد...

ارتش پاکستان...
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»اتوپیای مشخص« 
آرمان شهر شدنی

انگیزه ی نگارش این یادداشت کوتاه، 
بحث هایی بود که اخیرا میان من و چند 
تن از جوانان کشور در مورد دورنمای 
تاریکی هایی  و  ما  سرزمین  تحوالت 
شد،  خواهند  چیره  ما  بر  احتماال  که 
امیدوار  که  همان گونه  گرفت.  صورت 
با توانایی برای روز های بهتر  بودن و 
مشروع  و  انسانی  امر  کردن،  تالش 
است، همانگونه گرفتار یاس و حرمان 
انسان  هر  است.  انسانی  امر  شدن، 
یاس،  گرفتار  معینی  شرایط  تحت 
حتا  می شود.  ناامیدی  و  سرخوردگی 
جهان  تراژیک  هنر های  و  ادبیات 
بازتاب دهنده ی  و  محصول  بیشتر 
و  اندیشمندان  شکست های  و  درد ها 
ادبا بوده است. این تالش آغازی است 
برای شروع یک بحث، بدین امید که 
اندیشه،  و  روان  برزخ  این  در  بتوانم 

دریچه ای برای گفتگو بگشایم. 
ادامه در صفحه 6
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هیات امنیتی افغان 
و قوای آیساف به چه منظوری 

عازم پاکستان شدند؟
پاکستان،  دولتی  مقامات  از  برخی  حالی که  در 
راکتی  حمالت  که  بودند  کرده  ادعا  قبل  چندی 
خاک  از  مناطقی  بر  پاکستان  توپخانه ای  و 
افغانستان، واکنشی در برابر حمالتی از جانب 
افغانستان  جانب  از  هیاتی  است،  افغانستان 
مذاکره  جهت  آیساف،  از  افرادی  شمول  به 
کشور  آن  عازم  پاکستان،  امنیتی  مقامات  با 
شده اند. گفتنی است که در جریان یک ماه اخیر، 
و  خوست  ننگرهار،  کنر،  والیات  بر  پاکستان 
است  کرده   شلیک  مرمی   700 از  بیش  پکتیا 
هموطنان  از  تن   50 از  بیشتر  آن  اثر  در  که 
خانواده  صدها  و  زخمی  تن  ده ها  شهید،  ما 
کاشانه ی شان شده اند.  و  ترک خانه  به  مجبور 
درعین حال سیدیوسف رضا گیالنی صدراعظم 
رییس  با  تیلفونی،  صحبت  یک  طی  پاکستان 
مصمم  کشورش  که  است  گفته  کرزی  جمهور 
سرحدات  در  اخیرا  که  حوادثی  وقوع  از  است 
دو کشور اتفاق افتاده است، جلوگیری کند. قابل 
یاد آوری است که قبل بر این، مقامات پاکستانی 
می  کردند.  بی خبری  اظهار  رخداد  این  وقوع  از 
در واقع حکومت غیرنظامی پاکستان، یا حکومت 
فقط  پاکستان  مردم   حزب  نمایشی  و  ظاهری 
یک حکومت ظاهری و سمبولیک است و اراده 
و اختیاری بیشتر از این ندارد. حکومت اصلی 
در پاکستان حکومت نظامیان است که در سایه 
حکومتی  یک بار،  چند  هر  از  پس  و  دارد  قرار 
مصلحتا  را  غیرعسکری  و  غیرنظامی  به ظاهر 
باطنی  مقاصد  و  نیات  تا  می آورد  کار  روی 
نظامیان را پوشش دهد. مثال در زمان بی نظیر 
بوتو و یا نواز شریف که بسیار به آسانی توسط 
نظامیان، کنار نهاده شدند. نظامیانی که دیگر یک 
طبقه به معنی واقعی کلمه شده اند. بنا به صورت 
جدی آقای یوسف رضا گیالنی از ماجرا بی خبر 
است و قرار نیست خبر داشته باشد، زیرا نیات 
و مقاصد اصلی نظامیان بر وی آشکار نیست. 
تاثیری  پاکستان هیچ  به  این، رفتن هیات  بنابر 
نخواهد داشت، بلکه به پاکستان فرصت می دهد 
دنبال  را  خویش  منافقانه ی  سیاست  همان  که 
کند. گفته شده است که حامد کرزی و یوسف 
و  افغانستان  که  کرده اند  تاکید  گیالنی  رضا 
پاکستان دو کشور دوست و برادر هستند. البته 
می توانند و باید هم برادر باشند، ولی نظامیان 
کوچک تر  برادر  آن که  مگر  نمی خواهند.  هرگز 
کرنیل های  دستور  و  فرمان  تحت  و  باشند 
پاکستانی  عمل کنند و پاکستان را به حیث برادر 
را  کشور  آن  و  بشناسند  رسمیت  به  بزرگتر 
در معادالت بین المللی قیم و سرپرست خویش 
بدانند. وانگهی سخن از یک سوتفاهم نیست که 
رخ  امنیتی  و  نظامی  عرصه ی  در  فقط  و  فقط 
حل  ماجرا،  شدن  روشن  از  پس  و  باشد  داده 
گردد. آموخته خور باالتر از میراث خور است و 
بدبختانه با آن ذلتی که بزرگان و اکابر ما به نام 
رهبران جهادی از خود در دوران جهاد نشان 
دادند، این تصور تقویت شد که اختیاردار مردم 

افغانستان، کرنیل های پاکستانی است.

زنگ اول


نزدیک  درحالی که  کابل:  8صبح، 
پارلمانی  انتخابات  از  سال  یک  به 
آن  نتایج  سر  بر  جدال ها  می گذرد، 
در  پرتنش  و  داغ  بحث  به یک  اکنون 
در  حکومت  است.  شده  بدل  کشور 
تا  است  کرده  تالش  اخیر  ماه  شش 
نتایج اعالم شده  را در معرض سوال قرار 
خواستار  گوناگون  راه های  از  و  داده 
اما کمیسیون  است.  آن  نتایج  در  تغییر 
انتخابات و پارلمان تا اکنون در برابر این 
خواسته های حکومت مقاومت کرده اند. 
حمایت نمایندگی سازمان ملل از اعالم 
مجلس  تا  شده  سبب  انتخابات،  نتایج 
نیز  بین المللی  حمایت  با  نمایندگان 
ماه  پنج  در  حکومت  باشد.  همراه 
فضای  ایجاد  با  تا  کرده  تالش  اخیر 
چنددستگی، پارلمان را در یک موقف 
ضعیف قرار دهد.  اکنون صف بندی ها 
جدی و جدی تر شده است. از یک سو 
محکمه اختصاصی 62 تن از نمایندگان 
را حذف کرد و از سوی دیگر پارلمان 
در چند فیصله ی  خود، لوی سارنوال و 
اعضای ستره محکمه را سلب صالحیت 
پس  نمایندگان  مجلس  اعضای  نمود. 
برابر  در  کردند  احساس  که  آن  از 
توطیه های حکومت قرار  گرفته اند، در 
یک اقدام سیاسی دست به ایجاد یک 
ایتالف بزرگ به نام ایتالف حمایت از 

قانون زدند. 
درحالی که رهبران مطرح و چهره های 
محقق،  سیاف،  مانند  پارلمان  محوری 
با  تا  می کردند  تالش  انوری  و  قانونی 
بازی دوگانه در این ماجرا داخل نشوند. 
ایتالف،  جدید  محوریت  با  اکنون  اما 
اعالم  ایتالف  این  از  را  خود  حمایت 

کردند.
حمایت  ایتالف  شکل گیری  از  پس 
نخستین بار  برای  پارلمان،  قانون  از 
قوی  انسجام  یک  با  اخیر  دور  دو  در 
جدال  درحالی که  شد.  همراه  سیاسی 
میان پارلمان و حکومت همچنان ادامه 
به  با  تا  دارد   آقای کرزی سعی  دارد. 
دست آوردن زمان بیشتر و رایزنی های 
اغفال  را  نمایندگان  دیگر  بار  سیاسی 
کند. آقای کرزی از یک سو کمیته ی 
پیشنهادهای  بررسی  برای  را  پنج نفری 
است.  داده  وظیفه  انتخابات  کمیسیون 
از طرف دیگر از سوی وزارت دولت 
در امور پارلمان، مهمانی گزینشی صرفا 
با  بدبینی،  تفاهم،  سو  ایجاد  منظور  به 
میزبانی آقای کرزی تشکیل داده است. 
این مهمانی که هیچ آجندای در آن نبود 
نشان  نمایندگان  به  که  خواست  صرفا 
داده شود که برخی ها به رغم موضع تند 
و داغ با یک دعوت مهمانی همه چیز را 
از یاد می برند. اکنون محقق و قانونی نیز 

به پای نسل جوان  پا  از روی ناگریزی 
قانون  از  ایتالف حمایت  در محوریت 
و  فیصله   به  چشم ها  همه  اما  برآمدند، 
این  تصمیم آقای کرزی دوخته اند که 

بازی را تا چه زمانی دوام خواهد  داد. 
برخی منابع می گویند که آقای کرزی 
اعضای   »2 »بن  کنفرانس  برگزاری  تا 
کابینه و ستره محکمه را معرفی نخواهد 
برای  چوکی ها  از  بسیاری  زیرا  کرد. 
طالبانی که قرار است در »بن 2« بیایند 

از  حاال رزرف شده است. 

آماده ی مصلحت...                                ادامه از صفحه 1
از جانب دیگر ایتالف حمایت از قانون تاکید کرده است که هیچ معامله ای را بر سر 

قانون اساسی نمی پذیرد.
ظاهر قدیر، رییس ایتالف حمایت از قانون که در نشست افتتاحیه ی دفتر این ایتالف در 
کابل صحبت می کرد، گفت: »به رییس و اعضای کمیته ی جدید صدا می زنم که تمام 
مردم، تمام دنیا متوجه شما هستند و ما هم به شما صدا می کنیم که بر سر قانون اساسی نه 

با شما مصلحت را می پذیریم ونه هم معامله ی سیاسی را می پذیریم.«
نهادهای  ایجاد  با  تاکید کردند که رییس جمهور  ایتالف  این  اعضای  این حال،  با 
غیرقانونی در صدد حذف پارلمان است اما آنان اجازه نخواهند داد با قبول فیصله ی 

محکمه ی اختصاصی به سنت قانون شکنی پاسخ مثبت بدهند.
هر چند  انتظار می رفت که کمیسیون ویژه نتیجه ی راه حل های شان را تا پایان روز 
گذشته در اختیار رییس جمهور قرار دهند، ولی در تازه ترین مورد نصراهلل استانکزی 
در گفتگو با رسانه ها گفته است که نتایج بررسی های آنها به دلیل تعطیلی روز جمعه و 
عدم دسترسی به مدارک روز گذشته بی نتیجه پایان یافت. او گفت که به زودی نتیجه 

بررسی های شان را به ریاست جمهوری پیشنهاد خواهند کرد.

کار مرمت دو منار 
در غزنی آغاز شد

والیت  در  محلی  مقام های  غزنی:  8صبح، 
غزنی از آغاز کار مرمت و بازسازی دو منار 

تاریخی در این والیت خبر داده اند.
موسی خان اکبرزاده والی غزنی که در یک 
نشست خبری از این پروژه به عنوان یکی از 
کرد،  یاد  امریکا  به  سفرش  دست آوردهای 
گفت منارهای »بهرام شاه«  و »سلطان مسعود« 
در غزنی که یادگار عصر غزنویان می باشند، 
توسط متخصصان باستان شناسی امریکا مرمت 
کار  وی،  گفته ی  به  می گردند.  بازسازی  و 
دو  تاریخی  منار  دو  این  بازسازی  و  مرمت 
میلیون دالر هزینه برمی دارد و پول آن از سوی 

دولت امریکا پرداخته می شود.
والی غزنی می گوید پس از آن که شهر غزنی 
با شهر »هیوارد« کالیفرونیای امریکا به عنوان 
از  گذشته  شدند،  انتخاب  خواهر  شهر  دو 
مرمت دو منار تاریخی از تطبیق  پروژه های 
دیگر نیز به خاطر فعالیت های بیشتر  فرهنگی 
میان این دو شهر از سوی باشندگان و به ویژه 

افغانان مقیم در آن شهر وعده داده شد.
در همین حال یک هیات باستان شناسی امریکا 
که برای بررسی وضعیت دو منار تاریخی در 
والیت غزنی آمده، می گویند که آنان برنامه 
پژوهشی شان را با دستگاه لیزری آغاز نموده و 
پس از آن کار عمال باالی مرمت و بازسازی 
آغاز  معیاری  به گونه  تاریخی  منار  دو  این 

خواهد شد.
گفتنی است که کار باالی دو منار تاریخی 
عصر غزنویان توسط باستان شناسان امریکایی 
پیش  چندی  که  است  شده  آغاز  حالی  در 
معیاری  از  غزنی  در  فرهنگیان  از  شماری 
از آثار  بازسازی برخی  نبودن کار مرمت و 
سوی  از  که  والیت  این  تاریخی  آبدات  و 
وزارت اطالعات و فرهنگ انجام شده است، 

انتقاد نمودند.

 جدال حکومت و پارلمان تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟ 
ادامه از صفحه 1 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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خواهری را در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« با خود 
از  کمونیست ها  ستم  و  ظلم  اثر  در  را  شوهرش  که  داریم 
با مشکالت زندگی مقابله  دست داده است و خودش تنها 
می کند. او سرگذشت تلخ زندگی اش را چنین بیان می کند: 
»خودم را خوشبخت ترین خانم دنیا احساس می کردم، زیرا 
خوش  بسیار  کردیم،  عروسی  که  زمانی  از  شوهرم  و  من 
تصمیم  ما  می شد،  سپری  ما  زندگی  خوشی  به  و  بودیم 
اوالد  صاحب  زندگی،  اوایل  همان  در  باید  که  گرفتیم 
شویم و در کنار آنان زندگی خودرا بگذرانیم، اما بی خبر از 
حوادث شوم بودیم که در انتظار ما نشسته بود. تقریبا چند 
سال از زندگی مشترک ما گذشته بود که نظام کمونیستی 
در کشور حکمفرما شد و کمونیستان به روس های اشغالگر 
آنها  در جنایت ها  و  وارد کشور شوند  دادند که  اجازه  نیز 
کمونیستی  دست نشانده ی  حکومت  زیرا  رسانند  یاری  را 
از دولت روسیه وقت، دستور می گرفت و هرگونه جنایت 
مدت  در  می دادند.  انجام  اربابان شان  دلخوشی  خاطر  به  را 
از  و  شدیم  فرزند   5 صاحب  مشترک مان،  زندگی  از  کم 
پسر  سه  ما  برای  بودیم، خداوند  بسیار خوشحال  بابت  این 
و  می گذشت  خوشی  با  ما  روزهای  بود.  داده  دختر  دو  و 

فرزندانم نیز بزرگتر شده می رفتند. از قضا در یکی از روزها 
نبرد سنگین بین نیروهای مجاهدین و عساکر دولتی و روسی 
در منطقه ی ما در گرفت و مردم فرار نمودند، خانم ها قبال 
از قریه بیرون شده بودند و مردها از دنبال  ما می آمدند که 
ناگهان طیاره های جیت بر فراز آسمان قریه ی ما پیدا شدند 
و بمباران شدید را اغاز کردند که در نتیجه آن، قریه ی ما به 

امن  ولسوالی های  از  یکی  مالستان  ولسوالی  است.  خورده 
نبود  از  باشندگان آن  اما دوردست والیت غزنی است که 
مراکز صحی مجهز رنج می برند. مسووالن محلی می گویند 
و  میرآدینه  صحی  کلینیک  در  دانش آموزان  این  آن که  با 
تاکنون  اما  گرفتند،  قرار  تداوی  مورد  جاغوری  شفاخانه 

وضعیت صحی آنان بهبود نیافته است.
تن  دوازده  دانش آموزان،  این  صحی  وضعیت  خرابی  با 
اکنون  و  شده  داده  انتقال  کابل  به  تداوی  جهت  آنها  از 
حال  این  با  هستند.  بستری  ابن سینا  عاجل  شفاخانه  در 
خانواده های این دانش آموزان می گویند تاکنون بیماران شان 
قرار  جدی  توجه  مورد  شفاخانه  این  مسووالن  سوی  از 

و روانی برای شان تلقین شده باشد، بنا زیاد ایجاب معاینات 
خاص هم نمی کند. از طرف دیگر این دانش آموزان خیلی 
حادثه  زمان  عین  در  اگر  و  آورده شده  شفاخانه  به  ناوقت 
تشخیص  که  داشت  وجود  امکانش  می شدند،  داده  انتقال 

شود که شاید از طریق خوردن چیزی مسموم شده باشند.«
رییس عمومی شفاخانه های شهر کابل که وضعیت صحی 
این بیماران را از نزدیک مورد بررسی قرار داده است تاکید 
از  احتماال  و  نشده  تشخیص  تاکنون  بیماری  این  که  کرد 
باشند.  شده  مبتال  بیماری  این  به  آلوده  هوای   تنفس  طریق 
تشخیص  زمانی  بیماری  »این  می گوید:  امیری  کبیر  داکتر 
می شود که بیمار پس از اندک زمانی که وضعیت صحی شان 
خراب می شود به شفاخانه انتقال داده شود و فورا خون  اش 
معاینه شود. اما بعد از هفت روز، در هرجایی که باشد امکان 

ندارد.«
داکتر سید کبیر امیری عالوه می کند که این بیماری تاکنون 
تلفاتی در قبال نداشته اما بیشتر تلقین روانی باعث می شود 

که این بیماری طوالنی شود.
صحت  وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا  داکتر  حال  همین  در 
نیز هفته گذشته اعالن کرد که وزارت صحت باالی  عامه 
مواردی مشابه که در گذشته در چندین والیت دیگر اتفاق 
بیماری  این  اصلی  عامل  تاکنون  اما  کرده  تحقیق  افتاده، 
تشخیص نشده است. خانم دلیل گفت که مهم ترین مساله 
از  برخی  که  است  روانی  تلقین  بیماری،  این  شیوع  در 
ثریا  ملکه  لیسه   می شوند.  مواجه  آن  با  دانش آموز  دختران 
مالستان است،  نخستین مکاتب دخترانه در ولسوالی  از  که 
این ولسوالی قرار دارد. منطقه میرآدینه  در جوار ساختمان 
ولسوالی  نزدیکی  در  دارد،  موقعیت  این مکتب در آن  که 
نا آرام والیت غزنی است.  از ولسوالی های  اجرستان، یکی 
طالبان در ولسوالی اجرستان فعالیت گسترده دارند و چندی 
ولسوالی  این  سقوط  احتمال  مورد  در  گزارش هایی  قبل 
محلی  مسووالن  حال،  این  با  شد.  منتشر  طالبان  بدست 
اثر تنفس هوای  به  می گویند که احتماال این دانش آموزان 
آلوده به سم، مصاب به این بیماری شده  باشند. آنان احتمال 

دست داشتن طالبان در این قضیه را نیز رد نکرده اند.


خاک یکسان شد و تعدادی کشته و زخمی شدند. در بین 
کشته شدگان شوهرم نیز شامل بود، بلی او که تازه 26 بهار 
زندگی اش را سپری نموده بود، جام شهادت را نوشید و مرا 
با یک دنیا غم و مصیبت با 5 فرزندم تنها رها کرد. مشکالت 
زندگی من بعد از شهادت او شروع شد، زیرا برادرانم که با 
من بسیار کم کمک می شدند هم توان مالی خوب نداشتند، 

از دختران دانش آموز  پنجاه تن  از  بیش  ابتالی  از  با آن که 
والیت  مالستان  ولسوالی  در  ناشناخته  بیماری  نوع  یک  به 
این  خانواده های  اما  می گذرد،  روز  ده  به  نزدیک  غرنی 
دانش آموزان از عدم بهبود وضعیت صحی این دانش آموزان 
صحی  وضعیت  تاکنون  که  می گویند  کرده  نگرانی  ابراز 

بیماران شان بهبود نیافته  است.
به گفته ی مسووالن محلی، این بیماری که از روز پنج شنبه، 
میرآدینه  در  ملکه ثریا،  دخترانه  لیسه  در  سرطان،  نهم 
این  به  مبتالیان  شمار  یافت،  شیوع  مالستان  ولسوالی  مرکز 
زمانی که  دانش آموزان  این  است.  افزایش  در حال  بیماری 
وارد صنف های درسی شده بودند، ناگهان حال آنها به هم 

نگرفته و وضعیت صحی آنها همچنان نگران کننده است.
محمد اسحاق یک تن از پایوزان این دانش آموزان می گوید: 
»ما بعد از ظهر پنج شنبه آمدیم و ابتدا باالی هر چپرکت دو 
مریضان هم  از  انداختند که حال هرکدام  را  مریض  یا سه 
از  هیاتی  از سر و صدا و آمدن  اما پس  بود،  خیلی خراب 
شد  خوبتر  وضع  وزارت صحت،  و  معارف  وزارت  طرف 
و تمام مریضان را در یک جای مناسب تری بردند و بستری 
اما حاال داکتر نیست و نوکریوالن می آیند و یک  کردند. 

سیروم وصل می کنند و می روند.«
دانش آموزان  این  از  برخی  وضعیت  او،  گفته ی  به 
ساعت  چهار  و  بیست  هر  در  آنان  و  است  نگران کننده 
بیشتر  که  افزود  اسحاق  محمد  می شوند.  بیهوش  چندین بار 
کسالت  از  پس  و  دارند  کسالت  بیماری  دانش آموزان 
شدیدبرای یک الی دو ساعت بیهوش می شوند. به گفته ی 
او، پس از بیهوشی، سر دردی و شکم دردی به این بیماران 
وی  می شوند.«  پاهای شان شخ  و  و دست ها  می دهد  دست 
بیماری،  تاکید کرد که طوالنی شدن و عدم تشخیص این 

آنان را نگران کرده است.
همچنین بشیر، یک تن دیگر از پایوازان این دانش آموزان 
رسیدگی  درست  بیماران  این  به  صورتی که  در  می گوید 
شود، وضعیت آنان بهبود خواهد یافت. او می افزاید که از 
بعد از ظهر روز پنجِ شنبه از این دختران جهت معاینه ی خون 
این  پایوازان  به  نتیجه آن  مورد  تاکنون در  اما  گرفته شده، 
بیماران چیزی گفته نشده است. وی گفت: »ما فکر کردیم 
رسیدگی  بهتر  اطراف  به  نسبت  و  است  مرکز  اینجا  که 

می شود، اما اینجا از آنجا بدتر است.«
عمومی  رییس  امیری،  کبیر  داکتر  حال  همین  در 
دانش آموزان  این  شفاخانه های شهر کابل، وضعیت صحی 
در صورتی  می گوید  و  می کند  توصیف  بهبود  در حال  را 
منتقل  به مراکز صحی  به زود ترین فرصت  بیماران  این  که 
آقای  نمی کشید.  طول  زیادی  زمان  بیماری شان  می شدند، 
تداوی  تحت  فعال  که  دانش آموزان  »این  گفت:  امیری 
حالت  و  است  خوب  هم  صحی شان  وضعیت  دارند،  قرار 
نظر روحی  از  که  دارد  امکان  اما  نیست.  صحی شان وخیم 

من چند بز را نگهداری می کردم و از راه فروش شیر آن، 
فرزند  زمان  آن  در  می کردیم،  سپری  خودرا  روز  و  شب 
را  زندگی  غصه  و  غم  ایام  آن  از  او  و  بود  ساله   8 بزرگم 
باالخره زمان آن  تا  انداخت و همیشه رنج می برد  به دلش 
رسید برای او عروسی کنیم که این کار را نیز انجام دادم. 
او هم صاحب سه فرزند شد، اما در اثر همین تشویش های 
نیز  او  فامیل  مسوولیت  و  شد  مبتال  سرطان  مرض  به  زیاد، 
به دوش من افتاد که باید برای اوالدهایش نان تهیه نمایم، 
زیرا خانم او از پیش ما رفت و شوهر دیگر گرفت. این هم 
با آن  و رنج زندگی من که مدت هاست  از درد  گوشه ای 
دست و پنجه نرم می کنم به آن امید شاید روز آرامی شود 
و ما بتوانیم که یک زندگی ساده تر و آرامی داشته باشیم که 
شب و روز یک لقمه نان سیر بخوریم و از زیر خیمه هایی 
که هستیم نجات پیدا کنیم. تا کی در زیر خیمه در زمستان 
از سردی هوا و در تابستان از گرمی هوا رنج ببریم. دولت 
این  به  را  ما  و کسانی که  توجه کند  ما  به حال  باید کمی 
حالت رسانیده اند، باید که در مقابل قانون جوابگوی ملت 
باشند که چرا این ملت را به این حالت رساندند و ثمره ی 
این جنگ ها و خونریزی ها چه بود و چه مفادی برای ملت 
داشت، به جز خودشان که در راحتی به سر می برند، آیا از 

حال مردم هم با خبر هستند؟«



شوهرم مرا به دنیای غم رها کرد
در بین کشته شدگان شوهرم نیز شامل بود، بلی او که تازه 26 بهار زندگی اش را 

سپری نموده بود، جام شهادت را نوشید و مرا با یک دنیا غم و مصیبت با 5 فرزندم 
تنها رها کرد. مشکالت زندگی من بعد از شهادت او شروع شد، زیرا برادرانم که با 
من بسیار کم کمک می شدند هم توان مالی خوب نداشتند، من چند بز را نگهداری 
می کردم و از راه فروش شیر آن، شب و روز خودرا سپری می کردیم، در آن زمان 
فرزند بزرگم 8 ساله بود و او از آن ایام غم و غصه زندگی را به دلش انداخت و 

همیشه رنج می برد تا باالخره زمان آن رسید برای او عروسی کنیم که این کار را نیز 
انجام دادم. او هم صاحب سه فرزند شد، اما در اثر همین تشویش های زیاد، به 
مرض سرطان مبتال شد و مسوولیت فامیل او نیز به دوش من افتاد که باید برای 

اوالدهایش نان تهیه نمایم، زیرا خانم او از پیش ما رفت و شوهر دیگر گرفت.

وضعیت صحی 
دختران دانش آموز 

نگران کننده است
: ظفرشاه رویی

بشیر، یک تن دیگر از پایوازان این دانش آموزان می گوید در صورتی که 
به این بیماران درست رسیدگی شود، وضعیت آنان بهبود خواهد 

یافت. او می افزاید که از بعد از ظهر روز پنِج شنبه از این دختران جهت 
معاینه ی خون گرفته شده، اما تاکنون در مورد نتیجه آن به پایوازان این 
بیماران چیزی گفته نشده است. وی گفت: »ما فکر کردیم که اینجا مرکز 

است و نسبت به اطراف بهتر رسیدگی می شود، 
اما اینجا از آنجا بدتر است.«

ACKU
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شورای  ولسی جرگه ی  اعضای  از  برخی 
یک  در  گذشته،  هفته  سه شنبه ی  ملی، 
به  خویش  وابستگی  انتظار،  غیرقابل  نمایش 
به  نسبت  خویش  اطالع  عدم  و  سیاستمداران 
حقوقی  نظام  در  قانونگذاری  معتبر  جایگاه 
نمایش  این  گذاشتند.  نمایش  به  را  افغانستان 
که  شود  ایجاد  ذهنیت  این  تا  گردید  باعث 
یک  رساندن  سر  به  و  سپری کردن  علی رغم 
جدید  سیاسی  نظام  در  قانونگذاری  دوره ی 
با مفاهیم و جایگاه  ما هنوز  افغانستان، جامعه، 
و  قانونگذاری  اهمیت  و  پارلمان  در  عضویت 
جایگاه نظارت در نظام حقوقی کشور آشنایی 

حاصل نکرده اند.
نمایندگان مردم  از  بود برخی  ناامیدکننده  این 
از  حمایت  در  ملی،  شورای  ولسی جرگه  در 
شماری از مقامات حکومتی با یکدیگر درگیر 
و  کشمکش  این  اگر  که  نیست  شکی  شدند. 
ارزیابی  و  تحلیل  در  تفاوت  دلیل  به  درگیری 
با  و  می بود  سیاسی  موضع  یک  به  نسبت 
و  قانون گذاری  بر  مبنی  نمایندگان  وظیفه های 
نظارت بر حکومت، مرتبط می بود، قابل توجیه 
بود و حتا ممکن بود این گونه توجیه شود که 
سیاسی  موضع گیری های  در  نمایندگان شان 
خویش بسیار جدی هستند، اما وقتی نمایندگان 

هم  جان  به  حکومتی  مقامات  از  حمایت  در 
می افتند، امکان توجیه آن وجود ندارد.

آن گونه که در رسانه های خبری گزارش شد، 
ولسی جرگه ی  در  مردم  نمایندگان  از  برخی 
رییس  نفع  به  صف بندی  در  ملی،  شورای 
هم  جان  به  وی،  معاونان  یا  معاون  و  جمهور 
حداقل  یا  فیزیکی  برخورد  به  حتا  و  افتاده 
برخورد  این  پرداخته اند.  فیزیکی  برخورد  شبه 
نمایندگان  از  برخی  که  داده  روی  آن  از  بعد 
عملی سازی  در  جمهور  رییس  بی توجهی  از 
به  ولسی جرگه  اعتماد  عدم  آرای  یا  فیصله ها 
لوی سارنوال و برخی از اعضای ستره محکمه ی 

انتقاد کردند.
بحث  تا  است  گردیده  باعث  انتقاد  این  طرح 
تعلقات  اساس  بر  شخصی  جانبداری های 
ده ها  و  زبانی  حزبی،  سمتی،  قومی،  سیاسی، 
ولسی جرگه  در  دیگر،  قابل تصور  عالقه ی 
ایجاد شود و برخی از نمایندگان محترم مردم 
نظر  از  که  ملی  شورای  ولسی جرگه ی  در 
نظارت  در  مردم  از  نمایندگی  وظیفه  سیاسی، 
بر قوه اجراییه و وضع قانون را دارند، در یک 
و  غیرحقوقی   و  غیر سیاسی  کامال  صف بندی 
مقابل  در  قانونگذاری  روح  با  غیرهمخوان 
یکدیگر قرار بگیرند  و حتا یکدیگر را مورد 

ضرب و شتم قرار دهند.
این درگیری، یک واقعیت تلخ را ثابت می کند 
نمایندگان محترم مردم  از  این که برخی  و آن 
شخصیت  به  ملی،  شورای  ولسی جرگه ی  در 
حقوقی مستقل و عاری از تعلق خود، به سمت 
نداشته  باور  غیرقومی،  و  قومی  سوی های  و 
ولسی جرگه ی  در  که  هستند  تصور  این  به  و 

از  استفاده  سه دهه ای  استراتژی  از  بخشی  عنوان  به  پاکستان  ارتش 
در  امریکایی  نیروهای  و  همسایه  کشورهای  علیه  خود  مزدوران 
افغانستان، به تربیت طیف وسیعی از گروه های جنگجو ادامه می دهد، 
از  بعضی  سابق جنگجویان، حاال  برجسته  فرمانده  گفته ی یک  به  اما 
جنگجویان دست پرورده ی ارتش، این استراتژی را زیر سوال برده  اند.

یک  عنوان  به  سال  پانزده  مدت  در  می گوید  پیشین  فرمانده  این 
جنگجو، رهبر و مربی شورشیان از حمایت ارتش پاکستان برخوردار 
بوده است تا این که چند سال قبل این کار را کنار گذاشت. این فرد که 
در میان حلقات جنگجویان معروف است، اما به زندگی پنهانی عادت 
کرده است، با این شرط با روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه کرده است 

که نام، موقعیت و دیگر مشخصات او ذکر نگردد.
و  حرکت المجاهدین  طیبه،  لشکر  مانند  جنگجو  گروه های 
ارتش  و  می شوند  اداره  مذهبی  رهبران  توسط  حزب المجاهدین 
حفاظتی  چتر  و  استراتژیک  پالن های  آموزش،  آنها  برای  پاکستان 
فراهم می سازد. این فرمانده پیشین می گوید که این سیستم هنوز کار 

می کند.
از  پاکستان  سال هاست  که  را  اطمینانی  پیشین،  فرمانده  این  اظهارات 
کاهش  مورد  در  امریکایی  مقام های  به  سپتامبر  یازده  حمالت  زمان 
می دهد،  کشور  این  خاک  داخل  در  جنگجو  گروه های  از  حمایت 
خاطر  به  گذشته  دهه ی  یک  در  متحده  ایاالت  می کند.  ثابت  دروغ 
کمک های پاکستان در مبارزه با تروریزم، بیش از 20 میلیارد دالر به 
این کشور کمک کرده است. اما این فرمانده پیشین می گوید، ارتش و 
اداره استخبارات پاکستان هنوز دست از حمایت از گروه های جنگجو 
و  کشمیر  مرزی  منطقه  سر  بر  پاکستان  مناقشه  در  ابزاری  عنوان  به 

خارج ساختن نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، بر نداشته است.
و  مالها  می برند:  پیش  را  امور  این  که  عنصراند  »دو  می گوید:  او 
جنرال های متقاعد« او تعدادی از مقام های سابق ارتش را که در این 
برنامه شریک اند، نام برد که روسای پیشین سازمان استخبارات و دیگر 
جنرال های سابق در میان آنها می باشند. او گفت: »این افراد هنوز نقش 

خیلی بزرگ دارند.«
ظاهراالسالم  جنرال  میجر  که  گفت  جنگجویان  سابق  فرمانده  این 
عباسی، افسر سابق سازمان استخبارات که محکوم به راه اندازی کودتا 
علیه حکومت بی نظیر بوتو در سال 1995 شد و حاال فوت کرده است، 
یکی از فعال ترین حامیان گروه های جنگجو در سال های پس از یازده 

سپتامبر بوده است.

او گفت که چندین بار جنرال عباسی را دیده است؛ یکبار در نشست 
طالبان و رهبران جنگجویان پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخواه دیده 
افغانستان  امریکا در  با ارتش  است که آنها در مورد نحوه رویارویی 
برنامه ریزی می کردند و دو بار در منطقه ی میرعلی دیده است که به 
مرکزی برای جنگجویان خارجی از جمله اعضای القاعده در مناطق 

قبایلی پاکستان تبدیل شده است.
این فرمانده سابق گفت که پس از سقوط رژیم طالبان، در حدود 60 
نفر در نشست طالبان در اواخر 2001 حضور داشتند. به گفته او، در این 
نشست رهبران جنگجویان پاکستانی، عبدالسالم ضعیف، سفیر طالبان 
در پاکستان و محمد حقانی از اعضای شبکه ی حقانی حاضر بودند. او 
گفت که چندین تن از مقام های بازنشسته »آی اس آی« از جمله مردی 
امیر، یک مربی و  واقع همان سلطان  امام که در  به دگروال  معروف 
آموزگار شناخته شده ی جنگجویان می باشد و همچنین جنرال عباسی 
در این نشست حضور داشتند. این فرمانده پیشین گفت که گروه های 
جنگجو، افغانستان را به چندین منطقه جداگانه عملیاتی تقسیم کردند 
و روی این موضوع بحث کردند که چگونه »بساط نیروهای امریکا را 

از این کشور برچینند.«
او گفت که ارتش پاکستان هنوز از طالبان در مبارزه شان برای خارج 
 کردن نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان حمایت می کند و افزود 

که فکر می کند آنها موفق خواهند بود.
پاکستانی  جنگجوی  گروه های  دیگر  از  نیز  آی اس آی  که  گفت  او 

غیرسیاسی  گرایش های  باید،  نیز  ملی  شورای 
خودرا محور و سرخط کار سیاسی که همان 
می باشد،  حکومت  بر  نظارت  و  قانونگذاری 

قرار دهد.
اعضای  سوی  از  رویکردی  چنین  مبنای  بر 
می باشد،  تصور  قابل  که  چیزی  ولسی جرگه، 
این است  که ولسی جرگه ضعیف تر از هر زمان 
استقالل  اصل  وقتی  زیرا  شد؛  خواهد  دیگر 
از  و  بشود  صدمه  دستخوش  مقننه  قوه  نهادی 
عظیم  مجلس  این  اعضای  وقتی  دیگر  سوی 
نتوانند استقالل شخصی خویش را حفظ کرده 
و  قومی  گرایش های  تاثیر  تحت  را  خود  و 
غیرقومی قرار دهند، تقسیم بندی مبتنی بر چنین 
گرایش هایی در میان نمایندگان ایجاد خواهد 

گردید.
تا  می گردد  باعث  تقسیم بندی،  چنین  ایجاد 
به عنوان مقتدرترین بخش  اقتدار ولسی جرگه 
از نهاد قانون گذاری ضربه پذیر گردد. در چنین 
حالتی برای دستگاه های دیگر دولتی از جمله 
حکومت، زمینه نفوذ و تسلط بر این قوه فراهم 
مردم  مشارکت  آن،  اثر  بر  و  گردید  خواهد 
به  افغانستان  نظام حقوقی  در حاکمیت که در 
صورت غیرمستقیم و به گونه نمایندگی تمثیل 

می گردد، ضربه پذیر خواهد شد.
آسانی  به  حکومت  دستگاه  صورت  آن  در 
خواهد توانست با استفاده از این صف بندی ها 
و با بکارگیری مهره های متعددی که  می توانند 
ایجادشده  بندی های  از صف  هریک  محرک 
در ولسی جرگه باشد، بر اعضای آن نفوذ کرده 
مجلس  این  از  خود  خواهشات  نتیجه،  در  و 
و  نیاز  مورد  که  مختلفی  عرصه های  در  را 

ضرورتش باشد، تامین نماید.
بسیار واضح است که در چنین حالتی، نظارت 
عمال  ولسی جرگه،  سوی  از  اجراییه  قوه  بر 
عرصه  در  اگر  زیرا  گردید.  خواهد  منتفی 
عالی رتبه  مامور  هر  حکومت،  از  نظارت 
مورد  رییس،  و  وزیر  سطح  در  حکومتی 
بدون  گیرد،  قرار  ولسی جرگه  بازخواست 
شک با حمایت یکی از حلقات ایجاد شده در 
یا غیرقومی ولسی جرگه  صف بندی های قومی 
نظارت  فشار  زیر  از  و  گردید  خواهد  روبرو 

رهایی پیدا خواهد کرد.
این صف بندی ها  می شود که  دیده  این،  بر  بنا 
هم از نظر سیاسی، جایگاه ولسی جرگه شورای 
حقوقی  نظام  در  عملی،  صورت  به  از  را  ملی 
سیاسی افغانستان تضعیف می کند و هم این که 
منفی  بسیار  روانی  تاثیر  تا  می گردد  باعث 
به  تصاویر  دیدن  با  مردم  شود.   وارد  مردم  بر 
مجلس،  در  نمایندگان  خویش  جان  هم افتادن 
یا  نقد  خاطر  به  و  غیرسیاسی  دلیل  به  هم  آن 
حمایت از مقامات حکومتی، نسبت به کارکرد 
مجلس و آدرسی که در نظام حقوقی افغانستان 
اراده ی آنان معرفی  نهاد تمثیل کننده  به عنوان 

گردیده است، ناامید می گردند.


دولت  خود  علیه  گروه های  این  از  بعضی  هرچند  می کند،  حمایت 
که  است  این  حمایت  این  علت  می گوید  او  برخواسته  اند.  پاکستان 
ارتش پاکستان هنوز می خواهد این گروه ها را علیه رقیب اصلی خود 
هند به عنوان ابزار استفاده کند. این مقام گفت که ارتش با استفاده از 
خاطر  به  و  می کند  استفاده  و حکومت کن«  بیانداز  »تفرقه  استراتژی 
میان  تفرقه  و  شکاف  آنها  بر  کنترول  حفظ  و  جنگجویان  تضعیف 

گروه های جنگجو را به وجود آورده است.
بر  کنترول  ارتش  هرچند  می گوید،  جنگجویان  پیشین  فرمانده  این 
باالی  نفوذ کمی  و  داده  از دست  را  فتنه انگیز  از جنگجویان  بسیاری 
جنگجویان خارجی مربوط به القاعده در مناطق قبایلی دارد – بعضی 
– اما  مخالفت می کنند  پاکستان  با دولت  این جنگجویان آشکارا  از 
آسانی  به  پاکستان  می گوید  او  دارد.  تامل  آنها  علیه  کردن  اقدام  در 
می تواند حکیم اهلل محسود، رهبر شدیدا بی رحم جنگجویان را بکشد، 
اما ترجیح می دهد که چنین نکند. او گفت: »اگر کسی به من 20 هزار 
روپیه بدهد، این کار را خواهم کرد، دولت نمی خواهد برای همیشه 
از شر آنها خودرا خالص کند، ارتش پاکستان به استفاده از مزدوران 
ارتش هنوز حامیان زیادی  میان  افزود که در  او  عادت کرده است.« 

هستند که از استفاده ی جنگجویان حمایت می کنند.
کامال  کشمیری  جنگجوی  هزار   14 تا   12 پاکستان  که  گفت  او 
آموزش دیده دارد که در کمپ های مختلف در سراسر پاکستان پخش 
شده اند و این کشور آنها را به عنوان نیروی ذخیره حفظ می کند تا در 

صورت نیاز در جنگ علیه هند استفاده کند.
را  کشمیر  جنگ  پاکستان  همه،  این  با  می گوید  پیشین  فرمانده  این 
می بازد و بسیاری از کشمیری ها حاال خواهان استقالل هستند تا این که 
پاکستان  این سو،  به  یازده سپتامبر  از  باشند.  هند  یا  پاکستان  از  بخشی 
کرده  معطوف  افغانستان  به  کشمیر  از  خودرا  توجه  عمده ی  بخش 
است و بسیاری از جنگجویان کشمیری عالقه ای به این جنگ ندارند 
بر  به خانه های شان  و  نظر گرفته  مد  را  هند  پیشنهاد عفو عمومی  با  و 

می گردند.
کسانی دیگر مانند این فرمانده سابق از آن جهت صفوف جنگجویان 
اسامه  جنگ  در  آنها  از  استفاده  نحوه  مورد  در  که  کرده اند  رها  را 
از  معدودی  تعداد  اهداف  راستای  در  آنها  از  استفاده  یا  و  بن الدن 
مالی  به کمک  تا  امریکا متحد ساختند  با  را  پاکستان  جنرال هایی که 
و نظامی این کشور دسترسی پیدا کنند، دچار سرخوردگی شدند. او 
آنها  نمی کنند  فکر  زیادی هستند که  »افرادی  ارتش گفت:  درباره ی 
کاری درستی انجام می دهند.« او با اشاره به بن الدن گفت: »این کامال 
اشتباه است که 16 هزار نفر را فدای یک شخص کنید. یک نفر باید 
خودرا فدای 16 هزار نفر کند.« او گفت که رقم 16 هزار را فقط به 

عنوان مثال ذکر کرده است. 
او گفت: »طالبان تمامی دولت را به خاطر یک شخص از دست دادند.« 
او بار دیگر با اشاره به بن الدن گفت: »پاکستان تنها به خاطر تعدادی 
به این جنگ رفت و حاال برای زرداری می جنگد.«  معدودی جنرال 
با اشاره به آصف علی زرداری گفت: »جنگ واقعی برای کشور  او 

است.« 
این  به  پاکستان  ارتش  آموزش دیده  جنگجوی  هزاران  که  گفت  او 
خاطر که با بی اعتنایی با آنها برخورد شده است، علیه ارتش می جنگند. 
مانند دستمال کاغذ  از آنها استفاده کرد و سپس  او گفت: »پاکستان 
جنگجوی  یک  من  کنید،  نگاه  من  »به  افزود:  او  انداخت.«  دور شان 
جز  به  زندگی  در  دیگری  چاره ی  هیچ  و  هستم  آموزش دیده  کامال 

جنگیدن و انتقام جویی ندارم.«
برای یک سال توسط گروه جنگجوی پاکستانی  ابتدا  او  در حقیقت 
 1990 دهه  اوایل  در  افغانستان  کنر  والیت  در  کمپی  در  طیبه  لشکر 
آموزش دید. جنگ علیه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان 
پایان یافته بود و پاکستان به آموزش جنگجویان برای شورشگری در 
نارنجک انداز  شلیک  در  او  آورد.  روی  هند  کنترول  تحت  کشمیر 
ساخت روس مهارت کسب کرد و برای جنگیدن و آموزش دیگران 
با  او  سال ها  برای  شد.  اعزام  افغانستان  و  چچن  بوسنیا،  کشمیر،  در 
گروه های مختلف جنگجو کار کرد و او تخمین زد که شخصا حدود 

4 هزار جنگجو را آموزش داده است.
او گفت تمامی این پروژه از سوی ارتش پاکستان حمایت شد و توسط 
گروه های جنگجوی پاکستانی به اجرا گذاشته شد. او از سوی شاخه ای 

از آی اس آی که حاال بخش از ارتش می باشد، حقوق می گرفت.
او گفت که جنگجویان ماهانه حدود 50 دالر و فرماندهان حدود 500 
دالر دریافت می کردند. اما به گفته او حاال پاکستان و ایاالت متحده 
درست  مسیر  سوی  به  را  جنگجویان  سپاهیان  بتوانند  که  صورتی  در 
بهتر  دهند،  آموزش  و  بازسازی  را  جوامع  و  کنند  هدایت  اسالم  از 

می توانند با تروریزم مبارزه کنند.
را  اسالم  حقیقی  جوهر  بایستی  امریکا  به ویژه  و  »پاکستان  گفت:  او 
بفهمند و آنها باید روح واقعی اسالم را تبلیغ کنند.« به گفته او: »این 

بهترین استراتژی برای متوقف کردن آنهاست.«

قانون گذاران 
و ناامیدسازی مردم

  محمد هاشم قیام

 نویسنده: کارلوتا گال 
 منبع: نیویورک تایمز
 برگردان: الف. تمکی

یک فرمانده سابق جنگجویان: 

ارتش پاکستان
 هنوز به تربیت گروه های جنگجو 
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بالش زیر سرم را موزه ی  چهار سال داشتم که 
سیاه رنگ پولیس امنیت رژیم کمونیستی کوبید 
است،  هر کودک  که حق  شیرین  از خواب  و 
مزدوران  که  بود  شب   11 ساعت  کرد.  بیدارم 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با شعار نان، 
تا مدرکی  به منزل ما آمده بودند  لباس و خانه 
برای به زندان کشیدن پدرم پیدا کنند که با 9 بار 
دلیل  نیامد.  دست شان  به  چیزی  پیوسته  تالشی 
تالشی و بازرسی های متواتر منزل ما صرف این 
بود که پدرم یک افسر نظامی و تحصیل کرده ی 
خلق  دموکراتیک  حزب  به  پیوستن  از  خارج، 

افغانستان ابا ورزیده بود. 
سیزده سال داشتم که شوروی ها رفتند و ساعت 
2 شب برای لیست نویسی و برای به دست آوردن 
پنج قرص نان به نانوایی و یا 15 لیتر تیل خاک به 
تانک تیل و یا هم دو قطی روغن چهار کیلویی 
با هم سن و ساالنم به مغازه کوپونی می شتافتیم. 
خوب به یاد دارم که در زمستان سال 1367 در 
تانک تیل نزدیک محل زندگی ما دو نفر ملکی 
به خاطر بی نوبتی به ضرب گلوله عساکر رژیم 

داکتر نجیب اهلل از پای درآمدند.
هفده سال داشتم که مجاهدین با فیر های شادیانه 
وارد کابل شدند. مجاهدین به زودی شعار ها و 
کرده  جهاد  آنها  به خاطر  ظاهرا  که  را  اهدافی 
بودند، فراموش کردند و با دشمنان قبلی خویش 

سپس  دادند.  برادری  و  دوستی  قول 
تقسیم  منطقه  پنج  به  میان شان  را  شهر 
و  شهر  ُسچه،  اسالم  نام  زیر  کردند. 
هم شهریان را به گلوله بستند، کشتند، 
ویران کردند، غنیمت گرفتند، فروختند 
و نه از خدایی که به نامش جهاد کرده 
بودند ترسیدند و نه هم از وجدان شان. 
از تحقق آرزو های هزاران  نشان  دیگر 

شهید راه آزادی خبری نبود. 
 بیست سال داشتم که فتح قریب نصیب 
طالبان گردید و برای اولین بار به چشم 
را  مرد  دو  چگونه  که  دیدیم  خویش 
در وسط شهر حلق آویز کردند )داکتر 
مکتب  درب  برادرش(.  و  نجیب اهلل 
بستند  دختران  روی  بر  را  پوهنتون  و 

به  را  مردم  ریش  به شمول  چیز  همه  کنترول  و 
دست گرفتند. ماه های اول حکومت طالبان بود 
شهر  اکبرخان  وزیر   15 سرک  در  روزی  که 
»فاینست«  مغازه  حاال  که  جایی  دقیقا  کابل، 
رابری  پایپ  با  طالبان  از  شماری  دارد،  وجود 
سیاه مخصوص تیل کشی مربوط به موتر خراب 
صورت  و  برسر  روسی شان،  والگای  شده ای 
برگشته  خوشی  محفل  از  تازه  که  زن  چند 
بودند، می زدند و یکی از زنان درحالی که طفل 
بغلی اش چیغ می زد، کوشش می نمود که داخل 
یکی از حویلی های آن محل شود، ولی افسوس 
برای  بود.  قفل شده  از داخل  که درب حویلی 
بکوبد  را  لحد  پیشانی ام  که  روزی  تا  کار  این 
بر  این که  به جای  زیرا  بخشید،  نخواهم  خودرا 
سر و صورت آن چند مزدور موالنا فضل رحمان 
و  آی اس آی بکوبم، این صحنه را بزدالنه نظاره 
کردم. اما روز بعد با احساسات شدید و نوشتن 
چند سطر روی 30 پارچه کاغذ علیه رژیم مال 
عمر و پخش آن در مقابل وزارت امور خارجه، 
امیرالمومنین  خودرا  زد  )نام  دادم  تسلی  را  دلم 
این عمر طالب نما.... نور چشم بی نظیر، خاک 
پای امریکا( که با الهام از شعری که مردم به شاه 
شاه  زر  و  سیم  بر  زد  )سکه  بودند  گفته  شجاع 
بِرنس، خاک  نور چشم الت و  ارمنی...  شجاع 
پای کمپنی( گرفته شده بود. مردم کابل، به جای 
کلمه ای  هند  در  انگلیس  وایسرای  برنس  الرد 

الت را به کار برده بودند. 
بودا  پیکر های  که  داشتم  سال  چهار  و  بیست   
طالبان  فرهنگ ستیز  گروه  به دست  بامیان،  در 

اساسی،  قانون  دارای  افغانستان  که  امروز 
و  پولیس  آزاد،  رسانه های  منتخب،  ارگان های 
و  با دستار و چلتار  )نه  یونیفورم  با  ملی  اردوی 
پکول و و گوبیچه( و هزاران مکتب و پو هنتون 
دست آورد های  بسیاری  و  خصوصی  و  عامه 
هم  با  همه  باید  است،  شده  دیگر  بزرگ 
دانسته  را  آن  قدر  و  کنیم  را شکر  خداوند)ج( 
روی  از  نه  بزرگ  گیری های  تصمیم  در  و 
کار  هوشیاری  و  عقل  سر  از  بلکه  احساسات، 
ناتو  و  امریکا  حضور  که  نیست  شکی  بگیریم. 
در افغانستان فرصت خوبی برای رشد زیربنا های 
کشور  امنیتی  نیرو های  تقویت  و  اقتصادی 
»چوب خطی« های  که  می دانیم  را  این  می باشد. 
قومی-  رهبر  قالب  در  چه  همسایه  کشور های 
پاسدار  باید  قالب سیاستمدار،  مذهبی و چه در 
یک  با  که  باشند  سونیت  با  همسایگان  منافع 
افغانستان دارای اعتبار جهانی و متحدان نیرومند 
علیه مهمترین تصمیم گیری مردم افغانستان برای 
»پیمان  یعنی  امنیتی  فرصت های  بدست آوردن 
تبلیغات  به  امریکا«  با  افغانستان  استراتژیک 
سواستفاده  مردم  احساسات  از  و  پرداخته 

می کنند.
زیرکی،  با  پاکستانی ها  که  سال هاست 
امریکایی ها را فریب داده و به اشکال گوناگون 

خویش  نصیب  را  مالی  فراوان  کمک های 
جامعه  کمک  با  پاکستانی ها  بنابرین  نموده اند. 
ورزیده  مخالفت  افغانستان،  مردم  به  بین المللی 
برای اخالل هر روندی که تضمین کننده ای  و 
خرابکاری  به  دست  باشد،  افغانستان  آینده 
در  که  بروجردی هایش  و  ایرانی ها  می زنند. 
دوران جنگ های کابل هر روز به نام پیام آوران 
اقوام  و  می آمدند  مزارشریف  و  کابل  به  صلح 
را  همه  و  هم،  درون  در  و  هم  بین  را  مختلف 
ما درس آزادی  به  بجان هم می انداختند، حاال 
می دهند. تحرکات بیگانگان برای ایجاد جنگ 
میان شیعه و سنی هم کارگر نیفتاد، زیرا افغان ها 
ل یک چمن اند-  باور دارند که »شیعه و سنی ُگّ
آنچه  هر  همسایه ها  توکلی«.  علی  صفدر 
بتوانند  هم  هرچه  کرده اند،  حال  تا  توانسته اند 
قربانی  نیز دریغ نخواهند کرد و هیچ  در آینده 
مردم افغانستان جلوی تاالن های شان را نخواهد 
آزادی«  »سرور  گفته  به  که  چینی ها  گرفت. 
منطقه  در  را  جنگی  رهبری  ذاتی  استعداد  حتا 
تحریک  به  و  امریکا  ترس  از  ندارند،  خویش 
استراتژیک  پیمان  علیه  نیز  دغل،  پاکستانی های 
امریکا دشمنی  ایاالت متحده  با  افغانستان  مردم 
می کنند. به یاد داشته باشیم که دوستی پاکستان 
دو  استراتژیک  واقعیت های  از  ناشی  چین  و 
کشور و دشمنی شان با هندوستان بوده و دوستی 
پاکستان و چین »خلل ناپذیر« است. روس ها نیز 
کمونیستی،  شوروی  از  برجای مانده  میراث  با 
پیمان  از  نفوذ خود دانسته و  افغانستان را ساحه 

ما با هر قدرتی ناراضی هستند.

بودم  شاهد  و  شدند.  آورده  پایین  همیش  برای 
نظاره گر  بی اعتنایی  با  بین المللی  جامعه ی  که 
بود. و من  بشری  میراث کهن  این  رفتن  بین  از 
جز  سرزمین  این  فرهنگ  عاشقان  از  بسیاری  با 
دهیم.  انجام  نتوانستیم  دیگری  کار  گریستن 
فرهنگی  ویرانگری  بر  ولی  نبودیم،  بت پرست 
طالبان و حامیان پاکستانی آنها زار زار گریستیم.  
بیست و شش سال داشتم که آتشی را که افروخته 
بودند، خرمن هستی خودشان را به آتش کشید 
شهر های  در  را  ملکی  افراد  تن  هزاران  جان  و 
ماری  گرفت.  واشنگتن  و  نیویورک  بزرگ 
شد.  جان  شان  بالی  بودند،  پرورده  خود  که  را 
بیست و شش سال داشتم که مجاهدین مقاومت 
با شکست های پی هم و گاهی هم با مقاومت های 
پایدار به کمک بمباران طیاره های اف 16 و بی 
شدند.  سرازیر  کابل  به  دوباره  امریکایی،   52
و  مردمی  سرور  و  شادی  با  افغانستان  شهر های 
دوباره  جان  رنگارنگ  موزیک های  نواختن 
یافتند، دروازه های مکاتب و پوهنتون ها دوباره 
غیر منظم،  کلمات  شدند.  باز  دختران  روی  به 
تان  )خانه  چون  کرزی  حامد  خوش زبان  ولی 
راوله..دیره  مو  خدای  آمدید،  خوش  آباد... 
پی هم   تبسم های  و  راشي(  ..هرکله   .. مننه  دیره 
واقعات  از  بعد  دقیقا  نشست.  دل های مان  به  او 
خارجی  نیرو های  حضور  و  سپتامبر  یازدهم 

منحیث  اولین بار  برای  افغانستان  دیدیم  که  بود 
یک کشور با حد اقل امکانات به سوی آینده ی 
برگشتند.  مهاجرین  شد.  حرکت  در  امیدوار 
خوب به یاد دارم که در زمان حکمرانی طالبان 
صرف  می کردیم  زندگی  ما  که  کوچه  یی  در 
تا  چند  و  داشت  وجود  تکسی  موتر  عراده  دو 
سرک باریک خاکی و ویران کابل اکثرا خالی 
خیریه  موسسات  موتر های  تنها  بودند.  انسان  از 
بودند که گاهی شلوغ می کردند. ولی امروز در 
همان کوچه هر خانوار حد اوسط دو عراده موتر 
دارد و اکثریت خانه ها یا ترمیم شده اند و یا هم 
خانه های خشت خام و گلی از بیخ کنده شده و 
همان  آباد شده اند.  کانکریت  و  آهن  با  دوباره 
به دست آوردن  برای  باهم  بچه های همسایه که 
پنج قرص نان ساعت 2 شب به نانوایی می رفتیم 
و یا هم آنهایی که در دوران طالبان برای پیشبرد 
زندگی بخور و نمیر به ایران و پاکستان مهاجر 
شده بودند و همه انتظار یافتن کار در فلکه های 
تهران بودند ویا در »کراچی- کمپنی« اسالم آباد 
چپس می فروختند، امروز مالک موتر و کار های 
آخرین  موتر های  آرن  صدای  شده اند.  عزتمند 
موسسه ای  و  صاحبان  مدیر  رییس ها،  مدل 
و کودکان  پیران  بر  را  گک ها خواب صبحدم 
به گفته رییس جمهور  حرام کرده است. گویا 
ادامه  تفریح  و  میله  است که  کرزی، چند سال 
دارد و هیچ کسی به این فکر نیست که این میله 

چه وقت پایان می یابد. 
فضل خدای را کی تواند شمار کرد-یا کیست 

آنکه شکر یکی از هزار کرد.  

پیمان استراتژیک با امریکا
 فرصتی که از دست ندهیم!

 نویسنده: ماکوی زنده جانی

 نورالعین- کندز

امام صاحب  ولسوال  ایوب حقیار،  محمد 
برنامه های بازسازی در این  والیت کندز، 
ولسوالی های  دیگر  به  نسبت  را  ولسوالی 
حقیار  آقای  می داند.  اندک  والیت،  این 
می گوید که مردم امام صاحب برنامه های 
بازسازی در این ولسوالی را ناچیز می دانند 
حقیار  گفته  به  ندارند.  رضایت  آن  از  و 
مردم می خواهند این برنامه ها، افزایش پیدا 

کنند.
راه اندازی  برنامه های  شمار  حقیار،  آقای 
امام  ولسوالی  در  بازسازی  شده ی 
ولسوالی  این  این که،  برای  را  صاحب 
کندز  والیت  ولسوالی  پر جمعیت ترین 
است، بسنده نمی داند و می گوید: »هرچند 
ما ارتباط خوبی با مقام های والیتی داریم، 
که  بازسازی ای  برنامه های  شمار  ولی 
با  می شود،  راه اندازی  ولسوالی  این  در 
جمعیت و مساحت و نیازهای این ولسوالی 

برابری نمی کند.«
بیشترین  کندز،  ولسوالی های  شمار  در 
دارد.  امام صاحب  ولسوالی  را  جمعیت 
اداره  سوی  از  که  دولتی  آمارهای  بربنیاد 
ارایه  والیت  اداری  ریاست  و  احصایه 
شده است، ولسوالی امام صاحب با داشتن 
یک  قول  )به  نفوس   470000 به  نزدیک 
مساحت  در  والیتی(  شورای  نماینده ی 
و  پرجمعیت ترین  مربع  کیلومتر   1603.6

کالن ترین ولسوالی والیت کندز است.
امام صاحب،  ولسوال  حقیار،  ایوب  محمد 
ولسوالی  این  ویژه گی  از  دیگر  یکی  به 
مرزی  بندر  »یگانه  می گوید:  پرداخته 
به  مربوط  شیرخان(  )بندر  والیت،  این 
امام صاحب است، از  همین رو، به بازسازی 

این ولسوالی نیاز بیشتر دیده می شود.«
هنوز  نیاز،  همه  این  »با  می افزاید:  او 
برنامه های بازسازی کافی در این ولسوالی 
پیشنهادهای  و  است  نشده  راه اندازی 

بازسازی این ولسوالی، منظور نشده اند.«
شورای  ایجاد  مردم،  امید های  از  یکی 
از  آنان  که  بود  این  برای  والیتی 
بتوانند  و  کنند  بهتر  نمایندگی  مردم 
بهتر  زمینه های  مشورت های شان،  با 
شهروندان  بسازند.  فراهم  را  مردم  رفاه 
انتخابات دومین دور  از  امام صاحب، پس 
از  نماینده    6 راه یابی  و  والیتی  شوراهای 
این ولسوالی، به کارهای آنان نیز امید بسته 
بودند، ولی آن گونه که از گفته های منشی 
و  مشورت ها  به  پیداست،  والیتی  شورای 
نمایندگان،  این  پیشنهادی  برگه ی  صدها 
از سوی اداره های مرکز والیت بی اعتنایی 

شده است.
نماینده ی  و  منشی  یوسف،  محمد 
امام صاحب  ولسوالی  از  والیتی  شورای 
ولسوال  گفته های  تایید  با  کندز،  والیت 
تا  کار  آغاز  »از  می گوید:  امام صاحب 
از  برای  پیشنهاد  برگه ی  صدها  حال، 
به  را  مردم  دشواری های  میان برداشتن 
سپردیم،  والیت  مرکز  دولتی  اداره های 
را  مردم  دشواری های  و  سختی ها 
در  دولت  با  خودشان  پیشنهاد  از  پس 
برای  را  مشورت هایی  گذاشتیم،  میان 
ولی  سپردیم،  اداره ها  به  بهسازی کاری 

دیدیم که تا هنوز هیچ اعتنایی نشد.«
»به  منشی شورای والیتی کندز می گوید: 
به  برق رسانی  برنامه ی  کار  نمونه،  گونه ی 
ولسوالی امام صاحب، سه سال پیش توسط 
انرژی و آب آغاز  محمد اسماعیل، وزیر 
آن که  با  این سو،  به  سال  سه  از  ولی  شد، 
انجام  به  هنوز  نیست،  کالنی  پروژه ی 

نه رسیده است.«
او به 8صبح گفت: »یک ماه در این پروژه 
کار می کنند، 5 ماه دیگر تعطیل می کنند. 

پس از سه سال، هنوز برنامه ی برق رسانی 
برق  آن  قلمرو  از  که  ولسوالی ای  برای 
میلیون  نیم  به  نزدیک  و  می کند،  عبور 

جمعیت دارد، به پایان نرسیده است.«
می گوید  کندز  والیتی  شورای  منشی 
نهادهای  که  نیست  برنامه ای  تنها  این  که 
می کنند،  تعلل  آن  پیش برد  در  اجرایی 
در  سکتوری  ریاست های  همه ی  بلکه 
بی اعتنا  نمایندگان  پیشنهادهای  پذیرش 
هستند و برای ولسوالی امام صاحب برابر با 
جمعیت، مساحت و نیازهایش توجه نشده 

است.
در ولسوالی امام صاحب، در حال حاضر به 
پروژه های  ولسوالی،  آن  مقام های  گفته ی 

اندکی تطبیق می شوند.
محمد ایوب حقیار در حالی که یادآوری 
سومی  واحدهای  میان  روابط  می کند، 
که  می گوید  ولی  است،  خوب  باالیی  و 
یک  تنها  صاحب،  امام  در  اکنون  همین 
پروژه در بخش صحت، یک یا دو پروژه 
بخش  در  پروژه   3 معارف،  بخش  در 
 2 آبیاری،  زمینه ی  در  برنامه   2 زراعت، 
دو  )جغل اندازی  زیربنا  بخش  در  برنامه 
کار  جریان  در  ملی  همبستگی  و  جاده( 
و  جمعیت  نیاز  با  این همه،  ولی  هستند، 
و  نمی کنند  برابری  ولسوالی  این  مساحت 

خیلی کم هستند.
امام  والی  به گفته  است که  در حالی  این 
امسال  کندز،  معارف  ریاست  صاحب 
در  را  توسعه ای اش  برنامه های  بیشترین 
ولسوالی دشت ارچی متمرکز کرده است، 
زمینه ی  شدن  بهتر  برای  که  می گوید  و 
کار  این  امن شده  تازه  مناطق  در  آموزش 
امام  ولسوالی  مسووالن  است،  کرده  را 
صاحب می گویند که بخش های زیادی از 
این ولسوالی نیز ماه ها پیش زیر کنترول به 
طالبان قرار داشت که به توسعه ی آموزش 

و پرورش نیاز دارند.
در  کندز،  والی  جگدلک،  انور  محمد 
پیوند به این مساله به 8صبح گفت: »واقعا 
ولسوالی امام صاحب یک ولسوالی کالن 
است و باید به آن بیشتر رسیدگی شود و 
درک  را  ولسوالی  این  مشکل های  نیز  ما 
می کنیم و برآنیم تا به آن رسیدگی کنیم.«

همین گونه محبوب اهلل سعیدی، سخنگوی 
روزنامه ی  با  گفتگو  در  کندز  والی 
ولسوالی  در  بازسازی  کمرنگی  8صبح، 
موجودیت  از  برخاسته  را  صاحب  امام 
در  ولسوالی  این  روستاهای  در  ناآرامی 
امکانات  کمبود  و  سال پار  نخست  نیمه ی 
والیت  مقام  که  می گوید  و  می داند  مالی 
بازسازی  در  داشته  توان  در  هرچه  کندز، 

این ولسوالی دریغ نکرده است.
به  که  »آن گونه  می گوید:  سعیدی  آقای 
والیت های جنوبی دونرها کمک می کنند 
همین  به  نمی کنند،  کندز  والیت  به 
آن قدر  کندز  والیت  در  کل  در  روی، 
بازسازی ای که نیاز بود، انجام نشده است، 
پی گیری  حال  در  والیت،  رهبری  ولی 
تالش هایی هستند که توجه مقام های عالی 

و کمک دهندگان را جلب کنند.«
»به  می افزاید:  کندز  والی  سخنگوی 
محمد  نزدیکی،  همین  به  نمونه،  گونه ی 
انور جگدلک والی والیت کندز، پروژه ی 
به  امام صاحب،  ولسوالی  برای  را  بزرگی 
اگر  که  کردند  پیشنهاد  وزیران  شورای 
استنادی ای  دیوار  بپذیرد،  وزیران  شورای 
در ساحل های دریای آمو ساخته می شود 
تا از تخریب زمین های زراعتی جلوگیری 
شود و دهقانان با خیال راحت به کشت و 

کارشان ادامه بدهند.«
 

ولسوال امام صاحب کندز:
مردم از برنامه های ناکافی بازسازی

 در امام صاحب ناراضی اند
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کشیده  درازا  به  افغانستان  در  دولت سازی  فرایند 
نسبی و  با آن که آزادی های  از یک دهه  است. پس 
از  پر  در یک کشور جنگ زده،   ممکن  دموکراسی 
وفاداری های  و  اجتماعی  چندالیه ی  گسست های 
صلح،  از  هنوز  ما  کشور  می شود،  تجربه  تباری 
آرامش و حاکمیت قانون بسیار فاصله دارد. گریز و 
سیاسی  بحران  این سرزمین،  از  فرار جامعه ی جهانی 
گزینه های  نبود  دهشت افگنی،  تداوم  افزایش،  به  رو 
سیاسی، فساد فراگیر، زوال ارزش های اخالق سیاسی 
شده اند  موجب  دیگر،  منفی  عوامل  از  بی شماری  و 
گیرد.  فرا  بی مانندی  حرمان  و  یاس  را  میهن  پهنه  تا 
جوانان ما یک بار دیگر، دسته دسته، مانند پرستو های 
مهاجر ترک خانه و کاشانه می کنند. دیگر از آن »بهار 
امیدوار« که سردبیر »ُدّر دری« از آن سخن می گفت، 
بازگشت«  »منظومه  کسی  تنها  نه  نیست.  خبری 
)کاظمی( نمی سراید، بلکه در هر کوی و برزن سخن 
این  از  )حافظ(  خویش«  رخت  کشیدن  »برون  از 

ورطه ی هولناک است.
استالینی  کمونیسم  و  آلمانی  فاشیسم  سایه ی  وقتی 
سراسر اروپا را در سال های چهلم قرن بیستم فرا گرفت 
و توده های میلیونی دسته دسته فریاد خاک، خون  و 
نژاد را سر می دادند و روشنفکران به صورت دسته ای 
اعزام می شدند،  اردوگاه های مرگ  و  اعدام گاه ها  به 
فضای  اروپا،  قاره ی  سراسر  در  روز هایی  چنین  در 
فرزانگانی  از  یکی  بود.  شده  چیره  ناامیدی  و  یاس 
که حین فرار در مرز اسپانیا دستگیر شد، والتر بنیامین 
فیلسوف و منتقد ادبی آلمانی و از سرآمدان »مکتب 
فرانکفورت« بود. وی برای کاهش رنج و دردی که 
در اردوگاه های مرگ آلمان هیتلری در انتظار او بود، 
به زندگی اش خاتمه بخشید. رامین جهانبگلو با اشاره 
نبوغ  بنیامین  »با خودکشی  می نویسد:  تراژدی  این  به 
خشونت  و  جهل  برابر  در  فردیت  عصر  شکیبایی  و 
عصر توده ها به زانو در آمد.«  مانند او بسیاری دیگر 
از فرزانگان اروپایی، در اوج ناامیدی به زندگی خود 
میهن  بر  امروز  که  آنچه  آیا  گذاشتند.  پایان  نقطه ی 
در  بزرگ  تراژدی  آن  یادآور  است،  شده  چیره  ما 
یک ساحت کوچکتر است؟ نمی دانم. اما می دانم که 
بسیاری از جوانان میهن ما را نگرانی بزرگی فراگرفته 
سنگینی  خانه ها  بر  اضطراب  از  پر  شب های  و  است 
می کنند. پژواک تازیانه های طالبان در گوش ها زوزه 
ناامیدی  تسلیم  یا  ما  جوانان  از  بسیاری  و  می کشد 
و  ماندگار  جهالت  آغوش  در  این که  یا  و  شده اند 
خویشتن  انحالل  به  کور  ایمان های  و  تبار ها  جمعی 

خویش، تن داده اند.
بحث هایی  کوتاه،  یادداشت  این  نگارش  انگیزه ی 
بود که اخیرا میان من و چند تن از جوانان کشور در 
تاریکی هایی  و  ما  سرزمین  تحوالت  دورنمای  مورد 
بر ما چیره خواهند شد، صورت گرفت.  که احتماال 
همان گونه که امیدوار بودن و با توانایی برای روز های 
است،  مشروع  و  انسانی  امر  کردن،  تالش  بهتر 
انسانی  امر  شدن،  حرمان  و  یاس  گرفتار  همانگونه 
یاس،  گرفتار  معینی  شرایط  تحت  انسان  هر  است. 
سرخوردگی و ناامیدی می شود. حتا ادبیات و هنر های 
بازتاب دهنده ی  و  محصول  بیشتر  جهان  تراژیک 
است.  بوده  ادبا  و  اندیشمندان  شکست های  و  درد ها 
این تالش آغازی است برای شروع یک بحث، بدین 
امید که بتوانم در این برزخ روان و اندیشه، دریچه ای 

برای گفتگو بگشایم. 
باورم که راهی و راه هایی وجود دارند و  این  بر  من 
بن بست کنونی، گذرا و موقتی است. آنچه که امروز 
می بینیم، سخن آخر تاریخ نیست. این نه سخن آخر 
تاریخ  نه هم سخن آخر  تاریخ در سرزمین ماست و 
در دنیای ما. انسان همواره امیدوار به آینده بوده است. 
انسانی  آرمان شهر های  به  رسیدن  برای  تالش  و  امید 

از نیرو های محرکه ی تاریخ و زندگی بشری می باشد؛ 
گفتمان هایی از این دست در حوزه های ادیان و فلسفه 
پیشینه ای دو هزار ساله  اجتماعی دست کم  مباحث  و 
دارند و از اواخر قرن نزدهم به مباحث روانشناسی نیز 

راه یافته اند.
1. امید در آموزه  های دینی

به روایت آموزه  های مذهبی ادیان ابراهیمی، یهودیت، 
وسوسه  به  مبتال  نخست«  »آدم  اسالم،  و  مسیحیت 
می شود و از امر الهی سرکشی می کند. درحالی که در 
بهشت، در پناه الطاف الهی در امنیت و آزادی و رها از 
ترس و مصایب، زندگی بی دغدغه ای داشت. عصیان 
بهشت  از  تا  شد  موجب  الهی  اراده ی  برابر  در  وی 
رانده شود. از آن روز بدین سو همه فرزندان او در پی 
بازگشت به آن فردوس از دست رفته، به آن سرآغاز و 
میهن اصلی می باشند. فرزندان آدم همواره در گریز از 
دنیای فانی و گذرا و مصیبت آور به  امید رسیدن به آن 

انگیزهینگارشاینیادداشت
کوتاه،بحثهاییبودکهاخیرا
میانمنوچندتنازجوانان

کشوردرمورددورنمایتحوالت
سرزمینماوتاریکیهاییکه
احتماالبرماچیرهخواهندشد،
صورتگرفت.همانگونهکه
امیدواربودنوباتواناییبرای
روزهایبهترتالشکردن،امر

انسانیومشروعاست،همانگونه
گرفتاریاسوحرمانشدن،امر
انسانیاست.هرانسانتحت
شرایطمعینیگرفتاریاس،
سرخوردگیوناامیدیمیشود.

تمامیپژوهشهایرواشناسانه،
نشانمیدهندکهانسانامیدوار،
بهتناسبآدمناامیدوحرمانزده
کمترمبتالبهبیماریهاییمانند
افسردگیوحتابیماریهای
جسمیمیشود.چنینآدمی

زندگیپرازنشاطودرنتیجهدر
آفرینشهایعلمیوهنریبه
مراتبتواناترازآدمسرخورده
وحرمانزدهاست.آزمایشهای

تجربینشانمیدهندکه
انسانهایامیدواربهمراتب
آسانترازآدمهایحزینودر
خودفرورفته،تواناییغلبهبر

بیماریهایصعبالعالجرادارند.

جایگاه برین، در تالش و پیکار و مجادله با اهریمن و 
فرزندان  می باشند.  نفسانی  هوا های  کردن  مهار  پی  در 
آدم امیدوارند، چراکه می خواهند در این دنیای فانی، 
از  این آزمون الهی سربلند برون آیند. به امید این که به 

آن بهشت از دست رفته بازگردند.
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 

که در این دامگه حادثه چون افتادم
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم )حافظ(
بدون شک سرکشی در برابر فرمان الهی و رانده شدن از 
بهشت به مثابه ی کیفر الهی، از دیدگاه الهیات موجب 
ته نشین شدن یک هراس و ترس  ِجبلی و جاودانی در 
روان انسان می شود که دیالکتیک آن امیدواری است. 
آموزه های ادیان سامی بر این باورند که این هراسناکی 
خانه زاد فرزندان آدم که از نخستین عصیان »آدم اول« 
مایه می گیرد، عطش بی پایانی را در انسان برای رسیدن 
به مرحمت الهی و پیوستن به او بر می انگیزد. این امید 
بزرگ از ذات انسان و از معنای وجودی او، از ایمان 
و معرفت او مایه می گیرد. برخی از صوفیه در این راه 
با سرکشی و فداکاری بی مانندی عمل کرده اند. سراسر 
شعر صوفیه پر از پیام شکستن زندان جان و  تالش برای 
رهایی از جسم زمینی است. در تعابیر دینی و تصوفی، 
عالم  به  رسیدن  و  جسم  زندان  از  دنیا،  این  از  رهایی 
و  مومن  انسان  که  می شود  سوزانی  لهیب  منشا  ربانی، 
موجب  می سازد؛  امیدوار  همواره  را  متصوف  ویژه  به 
کم  و  گذرا  چیزی  مثابه  به  مادی  جهان  به  تا  می شود 
باشد و  باال ها چشم داشته  به آن باالی  بنگرد و  ارزش 
برای رسیدن به آن جهد کند و آن هم »جهاد اکبر« جهاد 
افزون طلبی های  و  سرکشی ها  با  مبارزه  معنای  به  اکبر 
اخالقی  اصول  از  گریز  شیطانی،  وسوسه های  نفسانی، 

و مهار زدن به »نفس اماره«. 
رازناک  شعر  در  بلخی   محمد  الدین  جالل  موالنا 

سرمدی خود از این تقال تصویر زیبایی دارد:
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش
فضل اهلل نعیمی و جانشین او نسیمی بنیان گذاران جنبش 

سلطه  از  رهایی  و  جسمانی  زندان  از  رهایی  حروفیه، 
راه  این  در  و  نمی دانند  یکدیگر  از  جدا  را  استبداد 
برتر  زندگی  یک  به  رسیدن  برای  می کنند  مجاهدت 
تحقق  برای  متعالی  آرمان  راه  در  دادن  و سر  واالتر  و 

آرمان شهر. 
همچو منصور اناالحق زده از غایت شوق

بر سردار بال، نعره زنان می آیم
یا: تا سر اناالحق نکند فاش نسیمی

بر دار سیاست کشش از دار چو منصور
و یا: من کوکویی دیوانه ام

صد شهر ویران کرده ام
بر تاج »قیصر« قی کنم

بر قصر خاقان قو زنم
و همچنین: مشتاق گل،  از سرزنش  خار  نترسد

جویای  رخ یار،  از اغیار نترسد
عیار دالور که کند ترک سر خویش           

از خنجر خونریز و سر دار نترسد

2. امید و روانشناسی
با  مقایسه  در  روانشناسی  حوزه  در  امید  گفتمان  ورود 
است.  نوی  فلسفه گپ  و  دین  حضور آن در حوزه ی 
به  روانشناسی  قلمرو  در  که  کسانی  نخستین  از  یکی 
دیدگاه های  چه  اگر  بود.  فروید  پرداخت،  پدیده  این 
دور  انظار  از  تجربی  پژوهش های  پناه  در  امروز  وی 
به  از نخستین کسانی بود که در گذار  او  اما  مانده اند، 
به  انسان  رویا های  در  که  را  آرزو هایی  بیستم،  سده ی 
واقعیت می پیوندند، مورد پژوهش قرار داد. روانشناس 
هیچ  از  که  آنچه  معنای  به  را،  امید  ستوتالند  اسرا 
  )1960EZRA STOTLAND( است.  بیشتر 
 )C. R. SNYDER( سنایدر  اجتماعی  روانشناس 
از یک گذار  است  عبارت  امید  که  است  باور  این  بر 
در  اما  رویایی اند،  امروز  که  اهدافی  سوی  به  معنوی 
 2000C. R.-25( می شوند.  مبدل  واقعیت  به  آینده 
است  عبارت  سخنی  به  زیستن  امید  با    )SNYDER
از  و  ناامیدی  اوج  در  مشکالت  حل  استراتژی  از 
چشم انداز  این  از  بهتر.  آینده ی  به  اعتماد  دست دادن 
که  آنگونه  امید  دارد.  تفاوت هایی  خوشبینی  با  امید 
ایدیولوژی  نقد  و  روشنگری  گفتمان های  در  پسان ها 
امری  امید  نیست؛  نشدنی  توهم  و  رویا  شد،  مطرح 
 2008ELISABETH-24( است.  رسیدنی  و  شدنی 

  )ALEXANDER
تمامی پژوهش های رواشناسانه، نشان می دهند که انسان 
امیدوار، به تناسب آدم ناامید و حرمان زده کمتر مبتال به 
بیماری هایی مانند افسردگی و حتا بیماری های جسمی 
نتیجه  در  و  نشاط  از  پر  زندگی  آدمی  چنین  می شود. 
در آفرینش های علمی و هنری به مراتب تواناتر از آدم 
تجربی  آزمایش های  است.  حرمان زده  و  سرخورده 
نشان می دهند که انسان های امیدوار به مراتب آسان تر 
بر  غلبه  توانایی  خودفرورفته،  در  و  حزین  آدم های  از 
بیماری های صعب العالج را دارند. حتا بسیاری از چنین 
در  و  می یابند  بی معنا  را  چالش  بدون  زندگی  افرادی 
غیاب دشواری ها، قدرت خالقیت و مدیریت خود را از 
دست می دهند. به عبارت همان سخن معروف »گرگ 

از خدا باد و باران می خواهد.«
ادامه دارد

»اتوپیای مشخص« آرمان شهر شدنی

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

کشورهاي طرف اين میثاق:
ملل  درمنشور  كه  اصولي  برطبق  اين كه  به  توجه  با 
ذاتي  حيثيت  شناسايي  است،  گرديده  اعالم  متحد 
اعضاي  كليه  انتقال  قابل  وغير  يك سان  حقوق  و 
خانواده بشر برمبناي آزادي، عدالت وصلح درجهان 

است.
حقوق  جهاني  اعالميه ی  برطبق  اين كه  به  اذغان  با 
از  رهايي يافته  و  آزاد  انسان  مطلوب  كمال  بشر، 
كه  مي شود  حاصل  صورتي  در  فقط  فقر  و  ترس 
اجتماعي  اقتصادي،  از حقوق  تمتع هركس  شرايط 
و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي 

او ايجاد شود؛
با توجه به اين كه كشورها برطبق منشور ملل متحد 
به ترويج احترام جهاني و موثر حقوق و آزادي هاي 

بشر ملزم هستند؛
به  نسبت  فرد  هر  كه  حقيقت  اين  گرفتن  درنظر  با 
تعلق  بدان  كه  اجتماعي  به  نسبت  نيز  و  ديگر  افراد 
دارد، عهده دار وظايفي است و مكلف است به اين 
كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب 

اين ميثاق اهتمام نمايد با مواد زير موافقت دارند:
ماده يك:

كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب 
تعيين  را آزادانه  ملل وضع سياسي خود  مزبور  حق 

كميساريای عالی مهاجران ملل متحد روز دوشنبه طی 
است  گفته  مهاجران  روز جهانی  مناسبت  به  گزارشی 
 2010 سال  در  جهانی  سطح  در  آوارگ��ان  شمار  كه 
ميالدی در پانزده سال گذشته سابقه نداشته و به 43.7 

ميليون نفر رسيده است. 
هزار   400 به  مهاجران  شمار  سال  دو  بين  فاصله  در   
نفر بلند رفته است. مطابق به اين گزارش تازه، در كل 
15.6 ميليون انسان از كشورهای شان در حال فراراند و 

27.5 ميليون انسان در درون كشورهای شان .
درصد   80 ح��دود  كه  است  آن  از  حاكی  گ��زارش 
زندگی  جهان  كشورهای  فقيرترين  در  آوارگ��ان 
ميليون   1.9 پاكستان  در   2010 سال  در  می كنند. 
مهاجر، در ايران و سوريه قريب به يك ميليون مهاجر 
ثبت نام شده وجود داشت. كشورهايی كه از آنها بيشتر 
افغانستان،  از  عبارت اند  می گيرد  صورت  مهاجرت 
و  كانگو  دموكراتيك  جمهوری  سوماليا،  ع��راق، 
سودان. از جمله 850 هزار درخواست دهنده پناهندگی 
جنوبی  افريقای  در  آن  هزار   180 جهان،  سطح  در 
تقاضای پناهندگی كرده اند. فقط  54000 نفر آنها در 

را  خود  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه ی  و 
آزدانه تامين مي كنند.

خود  هدف هاي  به  نيل  براي  مي توانند  ملل  كليه 
به  اخالل  بدون  خود  طبيعي  ثروت هاي  و  منابع  در 
الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني 
بر منافع مشترك و حقوق بين الملل، آزادانه هرگونه 
از  را  ملتی  نمي توان  مورد  هيچ  در  بنمايند.  تصرفي 

وسايل معاش خود، محروم كرد.
كشورهاي  جمله  از  ميثاق،  اين  طرف  كشورهاي 
تحت  غيرخودمختار  سرزمين هاي  اداره ی  مسوول 
قيموميت مكلف اند، تحقق حق خودمختاري ملل را 
تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل 

متحد رعايت كنند.
ماده دوم:

هركشور طرف اين ميثاق، متعهد مي گردد به سعي و 
اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بين المللي 
از  بااستفاده  فني،  و  اقتصادي  طرح هاي  در  به ويژه 
حد اكثر منابع موجود خود به منظور تا مين تدريجي 
اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه 
وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانون گذاري 

اقدام نمايند.
كه  مي شوند  متعهد  ميثاق،  اين  طرف  كشورهاي 
اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع 

امريكا تقاضای پناهندگی داده اند. آلمان با داشتن 600 
هزار مهاجر، در بين كشورهای صنعتی بيشتريی مهاجر 

را دارد.
مجبور  پيوسته  مهاجران  می كند  تصريح  گ��زارش 
بمانند.  خارج  و  تبعيد  در  طوالنی  مدت های  می شوند 
مدت  از  انسان  ميليون   7.2 ح��دود    2010 سال  در 
پنج سال يا بيشتر از آن مجبور شده بودند كه در تبعيد 
باقی بمانند. در ده سال گذشته هرگز چنين تعداد برای 
در  براين  بودند. عالوه  نمانده  تبعيد  در  مدت طوالنی 
 1990 سال های  از  كمتر  انسان  200هزار  گذشته  سال 
آوارگان  ازجمله  برگشته اند.  به كشورهای شان  دوباره 
ساير  از  آنها  ميليون  سه  قريب  داخلی  بی جاشدگان  يا 
نقاط كشورهای شان به مناطق خودشان برگشته اند.  اين 
آوارگان يا بی جاشدگان داخلی مثال در حوادث اخير 
مطرح  نيز  قرغزستان  و  كانگو  پاكستان، جمهوری  در 

می باشند.
 انتونيو گتيريس كميسار عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد در اين گزارش انتقاد كرده است »كه در جهان 
امروز ذهنيت غلطی را در مورد ترس از امواج آوارگان 

مذهب،  زبان،  رنگ، جنس،  نژاد،  از حيث  تبعيض 
عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر، اصل و منشا 
ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر 

تضمين نمايند.
كشورهای درحال رشد با توجه الزم به حقوق بشر 
و وضع اقتصاد ملی خود، مي توانند تعيين كنند كه تا 
چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در اين ميثاق 

را درباره ی اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.
ماده سوم:

كه  مي شوند  متعهد  ميثاق  اين  طرف  كشورهاي 
كليه  از  استفاده  در  را  زنان  و  مردان  تساوي حقوق 
اين  اجتماعي و فرهنگي مقرر در  اقتصادي،  حقوق 

ميثاق تامين نمايند.
ماده چهارم:

از  تمتع  معترفند كه در  ميثاق  اين  كشور هاي طرف 
مقرر  كشوري  هر  در  ميثاق  اين  مطابق  كه  حقوقي 
تابع  را  مزبور  حقوق  نمي تواند  كشور  آن  مي شود 
محدوديت هايي جز به موجب قانون بنمايد و آن هم 
فقط تاحدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده 
و منظور آن منحصرا توسعه رفاه عامه دريك جامعه 

دموكراتيك باشد.
ادامه دارد



در  آوارگان  هجوم   از  ترس  مورد  در  برمی انگيزند.« 
با  را  آن  و  می گيرد  مبالغه صورت  كشورهای صنعتی 
انسانی  توده های  تحركات  و  مهاجرت ها  انواع  ديگر 
اين  در  كه  است   گفته  گوتيرس  می آميزند.  درهم 
فقيرترين كشورها می كشند.« گفته  را  »بار اصلی  ميان 
درشمال  تغييرات  براثر  كه  مهاجرت هايی  كه  می شود 
افريقا به وجود آمده اند درنظر گرفته نشده اند. الكساندر 
الينيكوف معاون گوتيرس گفته است كه بخش اعظم 

اين مهاجران هنوز در منطقه می باشند.
بين المللی  تقاضا كرده است »تاجايی كه  صليب سرخ 
مربوط به نجات جان كسی باشد، بايد اين كار به موقع 
بايد درسطح  باشد.«  ممكن  امنيت  با  منطقه  در يك  و 
جهانی »نيازمندی های اساسی مهاجران برآورده شوند«  
و با پناهندگان »با عزت و احترام« برخورد شود. به ويژه 
بايد به وضعيت 8000 پناهنده ليبيايی توجه شود كه در 
مرز بين ليبيا و تونس و مصر قرار دارند. صليب سرخ 
آلمان افزوده است كه اينها به »حمايت در اروپا و حق 

تقاضای پناهندگی نياز دارند.«
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اهمیت سالمتی  از نظر دين 
مقدس اسالم و قوانین ملي 

و بین المللي

اگر  حتا  است.  شده  شمرده  واجب  سالمت  و  صحت  حفظ  اسالم،  در 
عباداتی، مانند استعمال آب، هرگاه بسيار سرد باشد كه به صحت مضر تمام 
شود، از استعمال آب بايد جلوگيری صورت گيرد و به عوض آن از خاك 
پاك)تيمم( كه از جمله دساتير اسالمی به شمار می رود، استفاده شود. دليل 
استفاده نكردن آب برای وضو )طهارت(، در مضر بودن آب است، در غير 

آن صورت تاكيد زيادی برای استعمال آب موجود است.
از نظر اسالم، چنانچه كسی به سالمتی ديگران لطمه وارد كند، چنانچه عمدی 
باشد، بايد به سختی مجازات شود و اگر عمدی نباشد نيز، بايد مجازات مالی 

شده و ديه ی آن عضوی را كه آسيب ديده، به صاحبش بپردازد.
مكان  و  زمان  همسر،  انتخاب  خصوص  در  فراوانی  دستورات  اسالم،  در 
از  كه  دارد  وجود  بارداری  دوران  در  مادر  تغذيه ی  آميزش،  نحوه ی  و 
معلول شدن نوزاد جلوگيری نموده و باعث می شود كه كودك، قوی، زيبا 
و باهوش باشد. همچنين شير مادر به عنوان بهترين غذا برای نوزاد و كودك 
و  بيش تر شده  نموده، هوشش  بهتر رشد  تا كودك  معرفی شده،  شير خوار 
زيان آوری  هر چيز  اسالم،  در  باشد. همچنين  بيماری ها مصون تر  مقابل  در 
فقهی  قاعده  يك  اين  و  شده  تحريم  كند،  وارد  لطمه  انسان  جسم  به  كه 
است كه: »كّل مضّرحرام.« ترجمه: »هر چيزی كه ضرر دارد، حرام است.« 
و از جمله چيزهايی كه به بدن زياد مضر است، استعمال و استفاده از مواد 
انسان ضرر دارد و دين  يا نشه آور است كه بدون ترديد، به صحت  مخدر 
مقدس اسالم از آن ممانعت نموده است. خداوند متعال در قرآن كريم خمر 
)شراب( را حرام قرار داده و آن را رجس يا پليدی شيطان خوانده و انسان ها 
را از استفاده ی آن ممانعت نموده است كه دليل عمده ی آن اين است كه به 
صحت و عقل انسان مضر است و عقل را  كه يگانه نعمت بزرگ الهی است، 
از بين می برد. چنانچه در رابطه با استفاده ی اشيا يا عدم استفاده از آن ها گفته 
و  است  مفيد  هم  دين  برای  است،  مفيد  بدن  برای  آنچه  هر  كه  است  شده 
هر آنچه برای بدن مضر است، برای دين هم مضر است. مانند شراب كه قبال 
تذكره داده شد. از اين كه شراب به بدن مضر است و ضرر دارد، برای دين 
هم ضررناك است. در تعريف خمر )شراب( آمده است كه: »كل شیٍء ما 
خامر العقل« هر چيزی كه باعث از بين رفتن عقل شده و وجود انسان را سست 
كند، حرام و در شراب شامل است و می توان به گياه تنباكو نيز اشاره كرد 
كه اين گياه اصوال تباكو بوده است كه اگر به تاريخچه ی پيدايش اين گياه 
امريكا موقعيت دارد، كشف  قاره ی  تباكو كه در  از جزيره ی  رجوع شود، 
شده و بعد از مرور زمان به كشور های ديگر انتقال داده شده است. به مرور 
ايام و در اثر تغيير لهجه ها و تكلم های گوناگون به تنباكو مبدل شده كه از 
آن در تهيه نسوار و  سگرت، استفاده می شود. اين گياه به صحت انسان بسيار 
با خطر  را در سراسر جهان  انسان  ميليون ها  بوده كه ساالنه جان  زياد مضر 
مواجه می سازد و خداوند منان از استفاده آن ممانعت نموده است. در رابطه 
به موضوع، احاديث زيادی در قسمت استعمال و استفاده ی چيزهای غيرمفيد 
و ضرررسان، وارد شده است كه از جمله رسول خدا )ص( ارشاد می فرمايند: 
»كل مسكٍر خمٌر و كل خمٍر حرام.« ترجمه: »هر چيز نشه آور، شراب است 
و  ادويه  تسهيالت،  به  دسترسي  حق  همچنين  است.«  حرام  شراب  هر  و 
از حقوق  برخورداري  در  و الزمي  اساسي  از حقوق  يكي  خدمات صحي 
معيارهاي  عالي ترين  از  بهره برداري  مستحق  هرانسان  و  آمده  به حساب  بشر 
قابل حصول صحي كه براي زندگي مناسب باشد، مي باشد. برخورداري از 
حق صحت يكي از جوانب حيات زندگي و سعادت يك انسان بوده و براي 
تحقق بسياري از اساسات ديگرحقوق بشر، حايز اهميت مي باشد. كميته ی 
حقوق بشر حق صحت را چنان كه ماده ی دوازده ی بند اول ميثاق بين المللي 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعريف نموده و اين حق عبارت اند از: 
* حق دسترسي به عالي ترين معيارهاي قابل حصول صحت جسمي و رواني، 

شامل صحت باروري و جنسي؛
* حق داشتن محيط سالم؛ 

* حق داشتن سرپناه مناسب؛
* حق دسترسي به آب آشاميدني؛
* حق دسترسي به محل كار سالم؛

راستاي  در  غيره حقوق  و  معلومات صحي  و  تربيت  و  تعليم  * حق كسب 
حق  )هركس  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه ی   25 ماده ی  در  و  داشته  صحت 
دارد كه سطح زندگي، سالمتي و رفاه خود را از حيث خوراك و مسكن و 
مراقبت هاي صحي و خدمات الزم اجتماعي تامين كند، همچنين حق دارد 
كه در مواقع بيكاري، بيماري، نقض اعضا، پيري يا در تمام موارد ديگري 
باشد،  بين رفته  از  امرار معيشت  انسان، وسايل  اراده ی  از  به علل خارج  كه 
است.  آمده  به عمل  تذكر  شوند.(  برخوردار  زندگي  آبرومندانه  شرايط  از 
نيز  كشور  اساسي  قانون   54 ماده ی  و   53  ،52  ،51 ماده هاي  در  همچنين 
قبال شهروندان  در  دولت  مكلفيت هاي  و  بهبود صحت  مورد  در  تاكيدات 

به عمل آمده است.


قسمت دوم و پايانی
: مولوی دوست محمد نيازی 

میثاق بین المللي حقوق اقتصادي،  
اجتماعي و فرهنگي 
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مجمع عمومي سازمان ملل متحد

بیش از 43 میلیون انسان 
در جهان آواره اند 

____________________________________________ قسمت اول _________________________________________



ACKU___________________________________ منبع: سايت دويچه وله  ___________________________________



اندیشمندان عرصه ی سیاست به تازگی با نظریه ی جدید 
سیاسی روبرو شده اند که می تواند حوزه سیاست جهان 
اندیشمندان  تازگی  به  کند.  احتوا  جدیدی  فرم  با  را 
نام  تحت  جدیدی  نظریه ی  که  شده اند  متوجه  سیاسی 
افغانستان شکل می گیرد  »برخورد کفش ها« در کشور 
و این نظریه به زودی زود، موقعیت و جایگاه بایسته ای 
دارای  و  بوده  دموکراسی  نظام شان  که  در کشور هایی 
داد.  خواهد  اختصاص  خود  به  می باشند،  پارلمان 
سیاست  علم  برجسته ی  دانشمند  فوکویاما  فرانسیس 
نظریه ی  از طرح  بعد  می کردیم که  فکر  »ما  می گوید: 
هیچ گونه  دیگر  تمدن ها،  و گفتگوی  تمدن  ها  برخورد 
خوشبختانه  که  آمد  نخواهد  وجود  به  نظریه ای 
عرصه ی  در  که  دادند  نشان  افغان  سیاست مداران 
سیاست خیلی جلوتر از ما رفته اند و با طرح این نظریه، 

خط بطالن بر تمام نظریات ماقبل خود کشیده اند.« 
این  اهمیت  قابل  نکته ی  می گوید،  فوکویاما  آقای 
این  طراحان  که  است  آن  در  سیاسی،  جدید  نظریه ی 
این  پی ریزی  هرچند  مرد ها.  نه  می باشند  زن ها  نظریه، 
آن  در  که  آمد  وجود  به  مرد ها  بین  در  نخست  نظریه 
زمان به نام نظریه »برخورد بوتل ها« مسما شده بود، ولی 
مطرح کردن  و  نظریه  این  توسعه ی  با  توانستند  خانم ها 
نام خود ثبت کنند و  به  نظریه را  این  تازه،  حاشیه های 
نامش را هم از نظریه برخورد بوتل ها به نظریه برخورد 
این  که  می گویند  دانشمندان  بدهند.  تغییر  کفش ها 
اساس  دموکراسی  که  کشور های  در  معموال  نظریه 
وجود  قوا  تفکیک  آن  در  همچنین  و  است  نظام شان 
است.  عملی شونده  بیشتر  دارد  هم  پارلمان  و  دارد 
باید  نظریه   این  بهتر  تطبیق  برای  البته  می گویند  آنان 
کشور های که می خواهند نظریه ی برخورد کفش ها را 
عملی کنند، نخست در پارلمان شان حتما زنان باشند و 
در قدم دوم، این زنان باید روش های به کرسی نشاندن 
حرف شان را از مسیر های زورگفتن، پهلوانی، دادزدن، 
فحش گفتن و نهایتا پراندن کفش به طرف فرق طرف، 
البته دانشمندان می گویند فرقی نمی کند  استفاده کنند. 
که در هنگام پراندن کفش، طرف مقابل که قرار است 
کفش بر فرقش اصابت کند، مرد است یا زن، ولی اگر 
پهلوانی  و  یخنی  پراندن کفش، مشت  از  بعد  قرار شد 
هم در کار باشد بهتر است که طرف زن با زن یا مرد 

وقتی از مردم شهر آی خانم درباره نام شهرشان بپرسید، 
می گویند دوشیزه ای بوده با همین نام که در زیبایی و 
دلربایی شهره ی شهر بوده، هزار مرد شیرگیر در کمند 
مژگانش  ناوک  با  بی تاب  دل  هزار  و  اسیر  گیسویش 
در خون. زیبایی او چنان خیره کننده بوده  که کس را 
یارای نگاه کردن به چهره اش نبوده و مردم شهر عکس 
او را بر روی ماه می دیده اند و از این رو او را »آی خانم« 
»ماه بانو« خطاب می کردند. سه شهزاده جهان گشای  یا 
برای  آنها  از  هریک  بودند.  او  دلباخته ی  هم  باختری 
وصالش دل می دادند و جان می سپردند. در نهایت یکی 
از شهزادگان، آی خانم را می رباید و با قایقی که شیرها 
آن را به دوش می کشیده اند، از رود آمو عبور می کند و 
در جایی برای معشوقه ی ترک خویش قلعه ای می سازد 
و معشوقه را در آن پنهان می کند. و سرانجام این شهر به 

نام معشوقه ی او مسما می شود.
مورد  در  که  است  عامیانه ای  افسانه های  از  یکی  این 
این شهر  آی خانم وجود دارد. عده ای هم وجه تسمیه 
 )Selene / Luna( لونا«  »سلین/  نام  از  برگرفته  را 
الهه های اساطیری مهتاب یونان و روم باستان می دانند و 
دیگران هم آن را به آناهیتا، الهه باستانی عشق و زایش 

و مهتاب ایران باستان نسبت می دهند.
تاسیس  از  پس  که  آنند  حکایت گر  تاریخی  روایات 
این شهر، شهزادگان و جهان گشایان زیادی به آرزوی 
را  گاه شهر  و  آمدند  این شهر  به  مه بانوهای شان  یافتن 
و  ریختند  نو  و عده ای هم طرح های  رو کردند  و  زیر 
به  باتوجه  نیز  عده ای  نهادند.  بنا  نو  عاشقانه  شهرهای 
اقامت اسطوره ای اسکندر درآن شهر، آن را اسکندریه 
بطلیموس  که  می گویند  اکسیانا  اسکندریه  یا  آمودریا 
سه  در حدود  را  آن  اسکندر  که  نیزگفته  است  حکیم 
اما دقیقا روشن نیست  نهاده است؛  بنا  از میالد  قرن قبل 
که آیا منظور همین شهر آی خانم بوده یا شهر ترمذ که 
در آن سوی آب، در ازبکستان کنونی واقع است. شاید 
هم آی خانم به دوره بعد از اسکندر و شهر »اوکراتیدیا« 
باختری،  یونان  شاه  »اوکراتید«،  نام  به  که  باشد 
نسبتی  آی خانم  هرحالتش  به  ولی  بوده است.  مسما 

گسست ناپذیر با زیبایی و عشق و وصال داشته است.
در  کنونی  افغانستان  شمال  در  آی خانم  باستانی  شهر 
شهرستان دشت قلعه والیت تخار در پیوندگاه رودهای 
آمو )جیحون( و کوکچه واقع است. در افغانستان کنونی 

با مرد باشد تا مبادا سواستفاده غیراصوالی از این نظریه 
صورت بگیرد. 

در حال حاضر این نظریه ی مهم سیاسی به شکل مستمر 
آن در پارلمان کشور ما رواج دارد و خیلی از اعضای 
به  را  حرف های شان  نظریه،  این  از  استفاده  با  پارلمان 

طرف مقابل رسانده اند. 
کفش ها  برخورد  نظریه  که  گفت  باید  اول  قدم  در 
آن  در  آمد.  وجود  به  بوتل ها  برخورد  نظریه  درون  از 
زمان اعضای محترم پارلمان که بعد از دوران طوالنی 
بودند  نوعی عادت کرده  به  بحران در کشور هرکدام 
تا حرف شان را از طریق زور به طرف مقابل بقبوالنند. 
چون وارد پارلمان شدند، دیدند که در این جا از زور، 
بی ام یک و غیره  ماشیندار صدتکه،  تفنگ، آر پی جی، 
خبری نیست، دست و پای خود را گم کردند که حاال 

هم »جیحون« نامی است که 
و  می شود  اطالق  مردان  به 
ترک تباران سواحل آمو هم 
کوکچه  نام  دختران شان  به 
»کوک«  که  می گذارند  را 
معنای رنگ آبی آسمانی را 
متعالی  زیبایی  نماد  و  دارد 
و  آسمانی ست.  عشق  و 
این  آی خانم جایی ست که 
دو یعنی جیحون و کوکچه 
و  می شوند  وصل  هم  به 
دل  در  ابد  تا  عشقشان 

کوه های آسمان بوس آسیای میانه جاری می شود.
ناحیه بوده که لشکریان  این  نمادینگی  شاید هم همین 
اسکندر را برای برگزیدن این محل برای ساختن یک 
شهر نو وا داشته باشد. شهر آی خانم در طول قرن های 
از  یکی  دنبال  باستان شناسان  و  بود  ناپدید  متمادی 
آمور  رود  سواحل  در  اسکندر  ناپدیدشده  شهرهای 
زمان  در   ۱۹۶۰ سال های  در  نهایت  در  تا  می گشتند 
افغانستان،  پادشاه  آخرین  ظاهرشاه  محمد  سلطنت 
این شهر بر حسب تصادف پیدا شد. کشف این شهر، 
تا  کشاند  منطقه  این  به  را  فرانسوی  باستان شناسان 
کاوش های علمی را در این منطقه آغاز کنند. در نهایت 
از آثار تاریخی به دست آمده از آی خانم این امر ثابت 
شد که آی خانم، یکی از شهرهای مهم یونانی- باختری 

بوده است.
آب  با  طرف  دو  از  که  دارد  را  سه گوشی  شکل  شهر 
احاطه شده و سمت سوم آن هم جایگاه بلندی ست که 

ما چه را به طرف دشمن پرتاب کنیم. )یک تعداد زیاد 
را دشمنان خویش  اعضا  پارلمان دیگر  اعضای محترم 
می پندارند( و به این ترتیب به دنبال ابزاری برای انداخت 
یا بهتر است بگویم پرتاب می گشتند و نخستین چیزی 
بود  بوتل های آب معدنی  به دست شان آمد، همانا  که 
که برای رفع تشنگی شان آماده شده بود و چون نیک 
آب  از  پر  اگر  نیست  بدی  چیزی  دیدند  کردند،  نظر 
باشد، اثرات بیشتر و قوی تری دارد و اگر هم خالی باشد 
برآورده شده  باشد  انداخت  حداقل مرام شان که همانا 
است. خانم های پارلمان که دیدند باز هم در این عرصه 
جندر مراعات نشده و این عمل بیشتر مردانه است، بر 
این  در  فیمینیستی  شیوه ی  مطرح کردن  با  تا  شدند  آن 
سهمی  آن،  تغییر  و  نظریه 
جدید  سیاسی  نظریه  این  در 
خانم ها  چون  و  باشند  داشته 
لنگ  پرتاب  با  هم  گذشته  از 
و  داشتند  آشنایی  خود  کفش 
این  بار ها  خود  عمر  طول  در 
لنگ کفش را به طرف شوهر، 
خشو، زن برادر، خواهر شوهر 
هم  همسایه  زن های  حتا  و 
پرتاب کرده بودند، با استفاده 
را  خود  نقش  شیوه،  این  از 
ساختند.  حتمی  نظریه  این  در 
طرفدار  که  خانم های  از  یکی 
برخورد  نظریه  همیشگی 

برج و باروی اساسی شهر را تشکیل می داده است. شهر 
را  اطراف  مناطق  تمامی  قرار دارد و  تپه  ارتفاع آن  در 
می شود از آن جا زیر نظر داشت. در فاصله نه چندان دور 
از آن، کوه های الجورد و زمرد بدخشان موقعیت دارد.

معماری شهر، آمیزه ای از هنر یونانی و ایرانی و هندی 
و دیگر هنرهای رایج در منطقه است؛ نمادی از امتزاج 
آرمانی.  شهر  یک  در  باختری  و  خاوری  فرهنگ های 
دیگری  بناهای  و  بود  آن  مرکز  در  قصر  که  شهری 
مدرسه  آمفی تیاتر،  حکومتی،  دیوان  نیایشگاه،  چون 
این دژ دارای  یونانی هم داشت.  نیز دژ  و ورزشگاه و 
برج ها و ستون های بلند آذین شده به سبک یونان باستان 

بود.
در نیایشگاه که بیشتر براساس طرح معماری های آسیای 
میانه و بین النهرین ساخته شده، خدایان یونانی پرستش 
فرهنگ های  آمیزش  نمایانگر  خود  این  که  می شده اند 
که  سنگی  کتیبه ی  در  است.  منطقه  این  در  گوناگون 

می خواست  اول  قدم  در  او  می گوید،  است  کفش ها 
طبق نظریه برخورد بوتل ها عمل کند، ولی دید که لنگ 
کفش می تواند اثرگذارتر باشد و چون خودش هم در 
ده  از  می تواند  و  دارد  کافی  تجربه  پرتاب ها  این گونه 
پرتاب لنگ کفش نه تای آن را به هدف بزند، پس از 
این نظریه استفاده کرد. او می گوید خوبی پرتاب کفش 
هم  دارد که آن  عمیقی  فزیکی  تاثیرات  است که  این 
می گوید  او  پرتاب شده.  کفش  نوعیت  به  می گردد  بر 
اثراتش  باشد،  بلندتر  پرتاب شده  کفش  کوری  هرچه 
نظریه  طرفدار  خانم  این  گفته ی  به  است.  عمیق تر  هم 
پرتاب ها در  این گونه  فزیکی  اثرات  برخورد کفش ها، 
قالب سوراخ شدن کاسه ی سر، کبود شدن زیر چشم، 

سرخ شدن گونه ها و اشکال دیگر نمود می یابد. 
از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه ی برخورد کفش ها، 
دانشمندان دیگر که نظریاتی در این عرصه داشتند همه 

بر بطالن نظریات شان اعتراف کردند. 
تمدن ها  گفتگوی  نظریه  بنیانگذار  خاتمی  محمد  سید 
مطرح گردید  برخورد کفش ها  نظریه  وقتی  می گوید، 
باقی  تمدن ها  گفتگوی  نظریه  برای  جایی  دیگر 
هرچه  آبروی  کفش ها  برخورد  نظریه  زیرا  نمی ماند، 
تمدن و متمدن است را برده بنا او بر غلط بودن نظریه ی 
خود اعتراف می کند و می گوید هیچ نظریه ای بهتر از 

نظریه برخورد کفش ها نیست. 
نظریه  بنیانگذار  هانتینگتون  سامویل  جناب  همچنین 
پارلمان کشور  از  او  برخورد تمدن ها هم می گوید که 
برخورد  نظریه  داد  نشان  که  می کند  تشکر  افغانستان 
چقدر  کفش ها  برخورد  نظریه  مقابل  در  تمدن ها 
که  می کند  اعالم  جا  همین  در  او  و  است  کوچک 
نظریه  از  کوچکی  بخشی  تمدن ها  برخورد  نظریه ی 
برخورد کفش ها است و خود را پیرو این نظریه جدید 

می داند. 
کشور  مطرح  ادبیات شناسان  از  یکی  هم  آخر  در 
از  به خواب دیده که  می گوید که دیشب فردوسی را 
او خواسته است تا یک بیت از اشعارش را تغییر داده و 

این طور بنویسد. 
هر آن کس که کار پارلمانی کند

اگر زن بود کفش پرانی کند.

او  گویا  که  باشد  کنیاس  مقبره   دیوار  می رود  گمان 
این  است،  بوده  باختری  یونان-  شهر  این  بنیانگذار 

جمالت حکیمانه حک شده  است:
در طفولیت مودب باش

در جوانی به نفس خود حاکم باش
در بزرگ سالی عادل باش 

 در پیری مشاور خوب باش
و چون مرگ به سراغت آمد، ِگله مکن!

معماران سبک  مهارت  این شهر،  از  به دست آمده  آثار 
نمایش  به  را  محلی  هنرهای  و  ایرانی  یونانی،  هنری 
می گذارد که هرکدام مانند خط و امضای عشاقی است 
مانده است  جا  به  وصال  و  عشق  شهر  این  پیکر  در  که 
و همه به عظمت و شکوه آی خانم، این عروس زیبای 

باختری خاور در عصر و زمان خودش افزوده است.
شهر،  این  از  به دست آمده  تاریخی  شواهد  اساس  بر 
آی خانم در گذشته نیز دستخوش ویرانی های فراوان و 
آتش سوزی های عظیمی شده که بدن این عروس زیبا 

را مصدوم کرده  است.
دهه های  در  که  ویرانی  و  جنگ  آتش  گرفتن  در  با 
صورت  و  سر  به  مردم  رفت،  افغانستان  بر  گذشته 
بی رحمی  با  را  زیبا  عروس  این  دل  و  افتادند  آی خانم 
شهر  مردم  کردند.  تکه  تکه  را  او  بدن  کندند.  تمام 
و  قاچاقچیان  و  کردند  غارت  را  عروس  جهیزیه های 
بازارهای  در  را  زیبا  عروس  این  مجروح  بدن  دزدان 

جهان به حراج گذاشتند.
امروز از آن همه شکوه و عظمت تنها یک میدان مملو 
بیشتر  مانده است که  از گودال و حفره های وحشتناک 
انسان  ذهن  در  را  گورستانی  اسطوره ای،  شهر  یک  از 

مجسم می کند. شاید گور ناپیدای آی خانم را.
البته باهمت کارکنان موزیم ملی کابل، شماری از این 
آثار از چنگ هیوالی جنگ و ویرانی در امان ماند که 
امروز در موزه های جهان به نمایش گذاشته می شود و 
نوازش  را  بیننده  هر  دیگر، چشم  بار  آی خانم،  زیبایی 

می کند.
و  شوند  او  دلباخته ی  شهزادگانی  دیگر  بار  هم  شاید 
بنا  را  جدیدی  شهر  معشوقه های شان  وصال  آرزوی  به 

گذارند که پیوندگاه عشق باشد و نماد خرد و زیبایی.
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پیمان استراتژيک با امريکا ... 
سنگ  که  ما  سياستمداران  که  اينجاست  سوال 
چرا  می کوبند  سينه  به  را  همسايه ها  حق  از  دفاع 
کمک  دالر  ميليارد  دوازده  ساالنه  که  نمی گويند 
را  افغان  امنيتی  نيرو های  به  امريکا  متحده  اياالت 
می توانند،  ما  آزمند  همسايه های  از  يک  کدام  از 
بدست آورند؟ نه ايران، نه پاکستان، نه چين و نه هم 
روسيه خواهند توانست که حتا ساالنه 2 ميليارد دالر 
را همه باهم تهيه نموده و به مردم افغانستان کمک 
نيرو های  خارج شدن  صورت  در  برعکس،  کنند. 
کشور ها  همين  افغانستان،  از  جهانی  جامعه ی 
سرزمين  اين  مردم  گرسنه  شکم  کردن  پاره  برای 
دوباره زوزه خواهند کشيد. بنا، اين واقعيت را بايد 
پذيرفت که خواسته و يا نا خواسته حضور امريکا 

و ناتو، تا زمانی که مردم افغانستان بتوانند خود از 
با  هماهنگی  و  تطابق  در  کنند،  دفاع  سرزمين شان 
منافع ملی ما قرار دارد. گزينه ی مطلوب برای کشور 
با جامعه ی  را  نکات مشترک خويش  تا  اين است 
هوشيار  ديپلوماسی  با  نموده  تعريف  بين المللی 
کشور  برای  را  منفعت  اکثر  حد  بتوانيم  مسوول  و 
بدست آوريم. مشکالتی چون کشتار ملکی، عدم 
پناه گاه های تروريستان و مشکالت  به  توجه کافی 
ديگر را را بر اساس منافع ملی حل کنيم. به جای 
انتقاد های غيرسازنده و غيرمسوالنه بايست يکجا با 
تامين  برای  را  مشترک  راه حل های  امريکا  و  ناتو 

امنيت مشترک شناسايی کنيم.
صورت  به  ما  کشور  اقتصادی  چرخ  زمانيکه  تا 

ما  زيرزمينی  منابع  و  نيايد  حرکت  به  درست 
و  کهنه  شعار های  نيابد،  راه  جهان  بازار های  به 
متحدين  و  متحده  اياالت  با  دشمنی  احساساتی، 
غربی به سود کشور و همسو با منا فع ملی ما نبوده 
ما می باشد. آرزو ها و آرمان ها  به زيان مردم  بلکه 
ارجمند اند، ولی واقعيت های تلخی را که من و نسل 
من از چهار سالگی تجربه کرده ايم و دشمنی ها و 
تحقير های را که پيوسته از همسايگان ديده ايم، مرا 
از  را  اين فرصت  بگويم  اين می سازد که  به  وادار 
برای  بين المللی  جامعه  بگذاريم  و  ندهيم  دست 
مدت بيشتر در افغانستان حضور فعال داشته باشد و 
ما اين حضور را بر اساس حق حاکميت ملی خود، 

قانونمند بسازيم.

0777625262

بسيار کمتر از عراق است. 
»آنها می خواهند ما برويم«

امريکايی،  مقامات  گفته  به 
طی  ايران  اسالمی  »جمهوری 
ماه های اخير به اقدامات اطالعاتی 
خود  تبليغاتی  فعاليت های  و 
ديگر  و  يمن  بحرين،  مصر،  در 
را  خود  دولت  که  کشورهايی 
بخشيده  شدت  کرده اند  سرنگون 

است. 
امريکا  دولت  دل مشغولی  البته 
دولت ها  فروپاشی  پيامدهای  تنها 
رييس  نيست.  شمالی  افريقای  در 
جمهور اوباما بايد خروج آخرين 
و  عراق  از  امريکايی  نيروهای 
کاهش نيروها در افغانستان را نيز 
جنگ  دو  اين  کند.  برنامه ريزی 
امريکا کامال مردود  مردم  نظر  از 
برای  هنگفتی  هزينه های  و  است 
موضوع  اين  و  شده.  صرف  آنها 
مهمی برای انتخابات آينده امريکا 
و يکی از نگرانی های اوباما برای 

انتخاب مجددش است. 
است  تالش  در  ايران  اکنون 
و  کند  پيچيده تر  را  وضعيت  تا 
امريکا را شدت  مشکالت دولت 
خروج  می خواهد  ايران  بخشد. 
و  عراق  از  امريکايی  نيروهای 
برای  ممکن  حد  تا  را  افغانستان 
واشنگتن دردآور و تلخ سازد. به 
نوشته اين روزنامه، جيمز بوچنان، 
در  امريکايی  نيروهای  سخنگوی 
عراق می گويد: »من فکر می کنم 
که گروه های مورد حمايت ايران 
يازند.«  بيشتری دست  به حمالت 
اشاره  با  امريکايی  مسوول  يک 
به نقش ايران اظهار داشت: »آنها 
می کنند، چون  طالبان حمايت  از 

می خواهند ما زودتر برويم.«
منبع: روز 

آيا ايران نيروهای نفوذی خود را با 
اسلحه به عراق و افغانستان فرستاده 
وال استريت  روزنامه  است؟ 
ژورنال از قول مقام های عالی رتبه 
اشاره  موضوع  اين  به  امريکايی 

کرده است. 
جمهوری  پاسداران  سپاه  ظاهرا 
اخير  ماه های  طی  ايران  اسالمی 
عراق  به  را  جديدی  سالح های 
روزنامه  فرستاده.  افغانستان  و 
از  نقل  به  ژورنال  وال استريت 
امريکايی  عالی رتبه  مقامات 
می نويسد: »هدف از اين اقدامات 
سرعت بخشيدن به خروج نيروهای 
بوده  کشور  دو  اين  از  امريکايی 
واقع  در  پاسداران  سپاه  است.« 
نيرويی است که وظيفه آن حفظ 
بقای حکومت جمهوری اسالمی 

ايران در تهران است. 
ايران در عراق شبه نظاميانی دارد 
که موشک های قاچاق را دريافت 
را  امريکايی  نيروهای  تا  می کنند 
نيروی   15 جون،  ماه  در  بکشند. 
شدند  کشته  عراق  در  امريکايی 
تعداد  که  است  درحالی  اين  و 
کشته شدگان طی يک ماه گذشته 
بوده است.  اخير  از دو سال  بيش 
اياالت متحده شبه نظاميان شيعه را 
مسوول اين حمالت می داند؛ شبه 
ديده  آموزش  بيشتر  که  نظاميانی 
سپاه پاسداران هستند تا القاعده يا 

نيروهای سنی. 
 اين روزنامه همچنين می نويسد که 
ايران در افغانستان نيز موشک های 
تامين  طالبان  برای  را  دوربرد 
نيروهای  ترتيب  بدين  کرده. 
نفوذی آن قادرند از فاصله ای امن 
به نيروهای خارجی حمله کنند. با 
اين حال، واشنگتن معتقد است که 
افغانستان  در  ايران  دست داشتن 

گزارش اشپیگل 
از اقدامات اخیر سپاه جمهوری اسالمی ايران در افغانستان

تامین سالح برای همه تروریست ها 

)ادامه از صفحه 5(

ACKU



5th Year    No: 1194   Saturday  9 July, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

قتل دختر دانشجو در برابر 
دیدگان مردم  در تهران

مصاحبه  در  ایران،  مجلس  نماینده  قنبری،  داریوش 
دختر  یک  قتل  به  اشاره  ضمن  ایلنا،  خبرگزاری  با 
مردم  دیدگان  برابر  »در  چاقو  با ضربات  که  دانشجو 
»در  واقعه  این  است که  پای درآمد، گفته  از  تهران« 
به  دستجمعی  تجاوز  همچون  دیگری  جنایات  ادامه 
زنان، اعضای مجلس را نسبت به افزایش نا امنی های 

اجتماعی و سیاسی حساس کرده است.«
در گزارش خبرگزاری ایلنا در روز جمعه، ۱۷ سرطان 
رشته  دانشجوی  مهسا،  پنج شنبه،  روز  است که  آمده 
ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی، هنگام عبور از روی 
مورد  تهران،  مدیریت  پل  نزدیک  در  پیاده  عابر  پل 
حمله یک دانشجوی پسر به نام کوشا قرار گرفت که 

در خواستگاری از او ناکام مانده بود.
براساس این گزارش، این دانشجوی دختر که با بیش 
شفاخانه  به  بود،  شده  مضروب  چاقو  ضربه  چهل  از 
انتقال یافت، اما در گذشت و ضارب نیز که در صدد 
دستگیر  رهگذران  توسط  بود،  برآمده  محل  از  فرار 

شد.
آقای قنبری »نگاه جنسیتی نسبت به جامعه« را باعث 
ایجاد زمینه تهدید علیه زنان دانسته و گفته است که 
نمایندگان مجلس در قالب طرح سوال و حتا استیضاح 
وزیر داخله، نسبت به این پدیده واکنش نشان خواهند 

داد.
به گزارش ایلنا، نگهبان پل گفته است: »ما با پولیس 
تماس گرفتیم اما ماموران پولیس خیلی دیر رسیدند، 
با  ماموران بخش عاجل هم نرسیدند و مجبور شدیم 

یک موتر او را به شفاخانه برسانیم.«

هشدار روسیه در مورد مرگ 
افراد غیرنظامی در لیبیا 

 سرگی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در تازه ترین 
واکنش رسمی کشورش به اوضاع لیبیا با اشاره به مرگ 
نظر کرد  اظهار  دو جبهه چنین  هر  در  غیرنظامی  افراد 
که فعالیت نیروهای ناتو در این کشور به نتیجه ی سریع 

نخواهد انجامید.
سخن  روسیه  دولتی  تلویزیون  در  که  الوروف  آقای 
دخالت  »نتیجه  را  غیرنظامی  افراد  مرگ  می گفت، 

خارجی ها« دانست.
سازمان  امنیت  شورای  در  قطعنامه ای  صدور  دنبال  به 
پیمان  ناتو،  سازمان  عضو  چند  قذافی،  معمر  علیه  ملل 
از  حمایت  به  گذشته  مارچ  ماه  از  شمالی،  آتالنتیک 
نیروهای حکومتی آقای قذافی  برابر  لیبیا در  شورشیان 
پرداختند. حمایت این اعضای سازمان ناتو با این حال 
تاکنون با اشتباهاتی همراه بوده و در چند مورد به مرگ 
افراد غیرنظامی و حتا هدف قرار گرفتن خود شورشیان 
لیبیا انجامیده است. در سوی دیگر مقامات دولت معمر 
کرده اند  اعالم  بارها  کار  ابتدای  همان   از  نیز  قذافی 
مرگ  به  تنها  کشور  این  به  ناتو  هوایی  حمالت  که 
نداشته  دربر  دیگری  نتیجه ی  و  شده  منجر  غیرنظامیان 
گفت  نیز  روسیه  خارجه  وزیر  زمینه  همین  در  است. 
که اعضای ناتو که سعی دارند قطعنامه سازمان ملل را 
برای حمایت از غیرنظامیان به اجرا بگذارند اکنون در 

وضعیت دشواری هستند. 

روزنامه 8صبح 
برگزار می کند

در  را  آموزشی  کارگاه های  صبح   8 روزنامه 
خبرنگاران  برای  تحقیقی  روزنامه نگاری  زمینه 
شمال شرق،  در  رادیویی  و  چاپی  رسانه های 

شمال، غرب و مرکز کشور برگزار می کند.
شش روزه  آموزشی  کارگاه های  این  در 
امور  کارشناسان  ویژه  به  رسانه ای  کارشناسان 
گزارشگری تحقیقی به آموزش چگونگی مبارزه 
افشاسازی  به وسیله  افغانستان،  در  اداری  فساد  با 
موارد فساد از طریق تهیه ی گزارش های تحقیقی 

خواهند پرداخت.
برای خبرنگاران  این کارگاه ها در والیت کابل 
والیت های کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لوگر 
بغالن،  خبرنگاران  برای  بغالن  در  وردک؛  و 
بدخشان، کندز و تخار؛ در بلخ برای خبرنگاران 
در  و  فاریاب  و  بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل 
و  فراه  باغیس،  هرات،  خبرنگاران  برای  هرات 

غور برگزار می شود. 
و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
تامین می گردد. همچنین  باش اشتراک کنندگان 
فرصت  خبرنگاران  به  کارگاه ها  ختم  از  پس 
تهیه ی  برای  را  طرح های  شان  که  می شود  داده 
صورتی  در  بدارند.  ارایه  تحقیقی  گزارش  یک 
گیرد،  قرار  تایید  مورد  گزارشگران  طرح  که 
هزینه تهیه آن از طرف روزنامه 8صبح پرداخت 
می شود و این گزارش ها به نام خود گزارشگر در 

روزنامه 8صبح به چاپ خواهد رسید.  
در  اشتراک  منظور  به  می توانند  عالقمندان 
و  سوانح  خلص  از  نسخه  یک  کارگاه ها،  این 
ارسال  آدرس  این  به  را  درخواستی های شان 

کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره ها 
تماس بگیرید:

0۷00269638    و  0۷00228988 
والیت  برای  درخواستی ها  جمع آوری  مهلت 
بغالن تا 2۷ سرطان، در والیت هرات تا ۱4 اسد، 
در والیت کابل تا ۱4 سنبله و در والیت بلخ تا 

۱4 میزان می باشد.
برای خبرنگاران زن، اولویت داده می شود. 
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از  در سوریه  امریکا  سفیر  بازدید  دنبال  به 
با  همبستگی«   »اعالم  هدف  با  حماه  شهر 
تظاهرکنندگان، دولت سوریه با اعالم این 
»بدون مجوز« صورت گرفته  این سفر  که 
امریکا را به دامن زدن به اعتراض های ضد 

حکومتی در این کشور متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور 
خارجه سوریه با انتشار بیانیه ای امریکا را به 
دخالت در امور داخلی خود و دامن زدن به 
اعتراض ها در این کشور متهم کرده است.

در بیانیه ی وزارت امور خارجه سوریه آمده 
است: »بازدید بدون مجوز سفیر امریکا از 
داشتن  از دست  سند آشکاری  شهر حماه 
سوریه  در  جاری  رویدادهای  در  امریکا 
است که امنیت و ثبات در سوریه را تهدید 

می کند.«
همچنین  سوریه  خارجه ی  امور  وزارت 

نسبت به این گونه »رفتار های غیرمسووالنه« 
کرده  تاکید  و  داده  هشدار  امریکا  سفیر 
است که دمشق »برای بازگرداندن آرامش 
و امنیت« از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد 

کرد.
امریکا  متحده  ایاالت  سفیر  فورد،  رابرت 
حماه  شهر  به  پنج شنبه  روز  سوریه،  در 
وزارت  اعالم  اساس  بر  و  بود  کرده  سفر 
در  داشت  قصد  وی  امریکا،  خارجه  امور 
معموال  که  حکومت  مخالفان  تظاهرات 
پس از نماز جمعه برگزار می شود شرکت 

کند.
وزارت امور خارجه امریکا همچنین هدف 
از سفر سفیر این کشور به شهر حماه را که 
یکی  برگزاری  شاهد  گذشته  هفته  جمعه 
حکومتی  ضد  تظاهرات  بزرگ ترین  از 
با  همبستگی«  »اعالم  بود،  اسد  بشار  علیه 

معترضان اعالم کرده است.
گفته  که  تظاهرات  این  انجام  دنبال  به 
آن  در  نفر  میلیون  نیم  از   بیش  می شود 
نیز  امنیتی  نیروهای  و  داشتند  شرکت 
تظاهرکنندگان  علیه  اقدامی  هرگونه  از 
رییس  اسد،  بشار  بودند،  کرده  خودداری 
دلیل  به  را  حماه  فرماندار  سوریه،  جمهور 
برکنار  معترضان  سرکوب  در  کوتاهی 
کرد. در روزهای اخیر و در جریان حمله 
شهر  این  در  معترضان  به  نظامی  نیروهای 
غیرنظامیان جان خود  از  نفر   22 دست کم 
را از دست داده  و شمار زیادی از ساکنان 

این شهر گریخته اند.
سخنگوی  نولند،  ویکتوریا  پنج شنبه  روز 
که  بود  گفته  امریکا،  خارجه  وزارت 
در شهر  اوضاع  نگران  به شدت  کشورش 

حماه سوریه است.
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