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تحلیلگران:
خروج نیروها نباید 

منجر به فراموشی افغانستان شود

وزیر تجارت: 

تنش های سیاسی ارزش »افغانی« را 
کاهش داده است

اصالحات  مستقل  کمیسیون  مقام های 
که  می گویند  ملکی  خدمات  و  اداری 
ملکی  ادارات  در  اصالحات  اجرای  روند 
کشور هنوز هم با چالش هایی همراه است.

ادامه ی  از  که  حالی  در  مقام ها  این 
ارتقای  و  اصالح  هدف  به  تالش ها 
حرف  کشور  ملکی  ادارات  ظرفیت 
اشاره  هم  موارد  برخی  به  می زنند، 
در  اصالحات  آوردن  مانع  که  می کنند 

می گردد. ادارات 
خانه ها  وزارت  همکاری  عدم  مقام ها  این 
زمینه،  این  در  را  حکومتی  دوایر  سایر  و 
برنامه  پیشبرد  برابر  در  چالش هایی  از 

می خوانند. افغانستان  در  اصالحات 
احمد  داکتر  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
مشاهد رییس کمیسیون مستقل اصالحات 
که  می گوید  ملکی  خدمات  و  اداری 
حکومتی  ادارات  مسووالن  سایر  و  وزرا 
ندارند. از کارکنان خود  ارزیابی درست 

می شود  سبب  مساله  همین  او،  گفته ی  به 
ظرفیت  با  کارمندانی  با  ادارات  که 
»در  گفت:  وی  باشند.  مواجه  پایین 
هنوز  افغانستان  ملکی  اداره  و  جامعه 
است،  حاکم  کاری  محافظه  فرهنگ 
ادارات  در  ارزیابی  جهت  مسوولین  تمام 
نمی کنند  برخورد  سریع  صورت  به 
دلیل  همین  به  نمی گیرند.  تصمیم  و 
افراد  و  است  موجود  هنوز  چالش هایی 
ناتوان هنوز در ادارات موجوداند، اما در 
ارزیابی  توان شان  از  باالتر  ارزیابی  زمان 

نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
پارلمان های  اتحادیه ی  از  افغانستان 
حاضر  حال  در  افغانستان  که  جهان 
تا  است  خواسته   دارد،  را  آن  عضویت 
کرزی  جمهور  رییس  مداخله ی  جلو 
تالش  پارلمان  حذف  هدف  به  که  را 

بگیرند. دارد، 
رسمی  نامه ی  در  نمایندگان  مجلس 
گفته  جهان  پارلمان های  اتحادیه ی  به 
اختصاصی  محکمه ی  ایجاد  که   است 
افغانستان  پارلمانی  انتخابات  حقوقی 
جمهور  رییس  مداخله ی  از  نمونه ای 
کشور  قانونی  نهاد های  در  افغانستان 

است. بوده  افغانستان 

از سوی  بازار  در  دالر  فروش  گفت  تجارت  وزیر 
و  است  داشت  ادامه  گذشته  مانند  مرکزی  بانک 
هیچ تغییری در سیاست پولی آن به وجود نیامده 

است.
نرخ  تنزیل  دلیل  من  عقیده ی  »به  افزود:  احدی 
ناآرامی های  خارجی  اسعار  برابر  در  افغانی 

سیاسی اخیر در کشور است.«

مقام های محلی می گویند اجساد شش نفر 
که  ماین پاکی  شرکت  یک  کارمندان  از 
هفته ی گذشته ربوده شده بودند، در غرب 

کشور پیدا شده است.
والیت  در  که  افراد  این  مجموعی  تعداد 
فراه ربوده شده بودند، سی و دو نفر اعالم 
شده است و هنوز از سرنوشت بقیه ی این 

افراد اطالعی در دست نیست.

می شوند.«
با  نشستی  در  یک شنبه  روز  مشاهد  آقای 
منابع  روسای  و  این  مسووالن  اشتراک 
نهادهای  عامه  ارتباط  و  اطالعات  بشری، 

بیان کرد. را  این سخنان  ملکی در کابل 
مستقل  کمیسیون  رییس  حال  همین  در 
آنان  که  می گوید  اداری  اصالحات 
مورد  را  فعلی  سیستم  تا  دارند  نظر  در 
باالی  را  کار  و  داده  قرار  بازنگری 

کنند. آغاز  اصالحات  تازه  برنامه ی  
که  کرد  امیدواری  ابراز  مشاهد  آقای 
که  مشکالتی  جدید،  برنامه  تطبیق  با 
اصالحات  کمیسیون  فعالیت های  فراراه 
اداری و خدمات ملکی قرار دارد از میان 

شود. برداشته 
اصالحات  کمیسیون  »اکنون  افزود:  وی 
در  داریم  ما  که  شرکای  دیگر  و  اداری 
هستند  اداره  در  جدید  نسل  اصالح  فکر 
اصالحات  پیشرفته   نسل  یک  این  که 
جدید  برنامه  در  می باشد.  انکشاف  و 
کمیسیون  بیشتر  تمرکز  اصالحات، 
این  باالی  دولت  و  اداری  اصالحات 
مدیریت  تغییر  چگونه  که  است  موضوع 
خانه ها  وزارت  و  ادارات  به خود  را 
تحویل دهد. امیدوار هستیم که ادارات با 
تغییر و اصالحات  برنامه  بیشتر روی  تعهد 

کنند.« کار  اداری 
به  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
بنیاد  بر  و  بن  کنفرانس  فیصله  اساس 
اصالح  هدف  به  جمهور  رییس  حکم 
شمسی   1382 سال  در  ملکی  ادارات 

شد. ایجاد 

مجلس  منشی  قالتوال،  عبدالقادر 
را  رسمی  نامه ی  متن  که  نمایندگان 
نمایندگان  مجلس  عمومی   نشست  در 
شده  گفته  آن  از  بخشی  در  کرد،  بیان 
آماده   همچنین  جمهور  رییس  که  بود 
را  پارلمان  صالحیت های  که  نیست 

بپذیرد.
با  شده  گفته  همچنین  نامه   این  در 
اتحادیه ی  که  مسوولیتی  به  توجه 
پارلمان های جهان در دفاع از نظام های 
نگذارند  دارند،   دموکراتیک  و  قانونی 
پارلمان  افغانستان  جمهور  رییس  که 
دولت  سه گانه ی  نهاد  از  را  افغانستان 

کند. حذف 

مسوول  را  طالبان  گروه  محلی،  مقام های 
این آدم ربایی می دانند، اما یک سخنگوی 
این گروه در تماس با رسانه ها گفته است 

که آنها در این آدم ربایی دخیل نیستند.
در  سرطان   1۴ سه شنبه،  روز  افراد  این 
منطقه ی باالبلوک والیت فراه ربوده شدند.

که  گفته اند  فراه  در  امنیتی  مسووالن 
برنامه  توقف  ربایندگان  هدف  احتماال 

ماین پاکی در این منطقه بوده است.
که  منطقه ای  گفته اند  امنیتی  مقام های 
ماین پاک ها سرگرم پاکسازی آن بودند، 

توسط طالبان ماین گذاری شده است.
کارگران ربوده شده شامل 28 کارگر ماین 
پاکی و چهار راننده هستند که همه داخلی 
ماین پاکی  سازمان  یک  کارکنان  از  و 

غیردولتی موسوم به دافا هستند.

شکایت کمیسیون اصالحات اداری 
از وجود فرهنگ محافظه کاری در ادارات

مجلس نمایندگان 
خواهان حمایت اتحادیه ی پارلمان های جهان شد

اجساد شش ماین پاک در فراه پیدا شد

عناوین مطالب امروز:

کشور آلمان...

اتوپیای مشخص...
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مصالحه: 
غلبه بر تفکر دشمن سازی

و ذهنیت جنگی
است  شده  مطمین  افغانستان  آیا 
عمق  »سیاست  خطر  دیگر  که 
افغانستان  در  پاکستان  استراتژیک 
رفع شده و پاکستان از طالبان حمایت 
نمي کند و تمام مراکز تربیه و تجهیز 
هیچ کس  می کنند؟  مسدود  را  آنها 
کرده  باور  چیزی  چنین  وقوع  به 
نشانه ای  هیچ  عمل  در  و  نمی تواند 
وجود ندارد که پاکستان از سیاست 
عمق استراتژیک خود در افغانستان 
منصرف شده باشد و یا هم حمایت 
کرده  قطع  را  طالبان  از  خویش 
استراتژیک  عمق  سیاست  باشد. 
پاکستان در افغانستان و بنیادگرایی 
جدایی ناپذیراند.  چیز  دو  مذهبی 
سیاست عمق استراتژیک پاکستان 
سال های  اوایل  در  افغانستان  در 
به  ضیاالحق  جنرال  توسط   1980
یک  به  پاکستان  تبدیل کردن  خاطر 
قدرت منطقه ای و دسترسي به منابع 
آسیای مرکزی از طریق افغانستان، 

به وجود آمد. 
ادامه در صفحه 8

]در صفحه 2[

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   2۴ تاریخ 

روزنامه ارسال کنند.
Email:
afghanistan_8am@yahoo.com

شماره تماس: 07081۴۴0۴7

ACKU
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مصروفیت کاذب 
برای انحراف از مسایل اصلی

در ادامه ی تشنجات جاری میان ولسی جرگه و 
قوه ی اجراییه، ولسی جرگه با صدور اعالمیه ی  
را در  نهاد و هیات دیگری  تازه ، مداخله ی هر 
کار کمیسیون مستقل انتخابات و امور مربوط 
به ولسی جرگه، مردود اعالم کرده  و نظریات 
غرض آلود سیاسی، صادره از جانب هیات هایی 
اعتبار  فاقد  را  قانونی  صالحیت های  بدون 
حقوقی اعالم کرده است. واقعیت این است که از 
مدتی بدین سو، موضوع و مساله ی عمده ای که 
ذهنیت های عمومی را به خود مصروف کرده 
است و تلویزیون ها و سایر نشرات اعم از چاپی 
و صوتی و تصویری را واداشته است که آن را 
محور قرار دهند، همین مساله است که آگاهی 
از آن برای مردم عادی نیز کمال اهمیت را یافته 
پیمان  مثال  دیگری  مسایل  حالی که  در  است. 
عنعنوی،  لویه جرگه ی  امریکا،  با  استراتژیک 
معرفی و عدم معرفی وزرای باقی مانده و ده ها 
مساله ی دیگر غیرعمده گردیده به یک موضوع 
از  هیچ یک  حالی که  در  است.  شده  بدل  فرعی 
این مسایل غیرعمده نیستند و پرداختن به آنها 
خیلی از اهمیت برخوردار است. اکنون موضوع 
کابل بانک در محاق فراموشی می رود ، در حالی 
اقتصاد  بر  اثرات منفی زیادی  که آن موضوع 
کشور چه در داخل و چه در خارج برجا گذاشته 
است. سقوط ارزش پول افغانی در مقابل سایر 
نیاز  مورد  کاال های  گرانی  موجب  که  پول ها 
مایه  مساله  این  از  بی گمان  است،  شده  عموم 
که  را  کسانی  اعتقاد  حساب  این  به  می گیرد. 
رابطه  در  جاری  جنجال های  طرح  دارند  باور 
می خواهند،  که  است  کسانی  کار  انتخابات  با 
مردم از پرداختن به خیلی از مسایل عمده باز 
مانند و مصروف یک جنجال بی انتها و بی نتیجه 
گردند. هرروز یک کمیسیون تازه و یک هیات 
نمی پرسد،  هم  هیچ کس  و  می شود  ایجاد  تازه 
در  تعامالت،  این  مجموع  در  قانون  نقش 
کجاست. همان گونه که ولسی جرگه می گوید و 
بارها گفته است: ایجاد محکمه ی خاص، خالف 
اعتبار  فاقد  تصامیمش  و  بوده  اساسی  قانون 
آن  ایجاد  بر  پافشاری  این  بنابر  است.  قانونی 
و مشروعیت تصامیم آن، جز لجاجت نمی تواند 
این  در  تردیدی  باشد.  داشته  دیگری  معنای 
نفع  به  لجبازی می تواند  این  ادامه ی  که  نیست 
نظام جمهوری اسالمی  باشد که دشمن  آنانی 
و  هستند  کشور  در  قانونیت  و  دموکراسی  و 
نه  اخیر  تشنج برانگیز  رخداد های  به  استناد  با 
آن  از  بدتر  بلکه  دموکراسی،  ناکارآمدی  فقط 
این  در  بگیرند.  نتیجه  را  ما  مردم  بی کفایتی 
پارلمان  هیچ شکی نیست که زیر سوال بردن 
اهداف  از  یکی  ولسی جرگه  کردن  بی اعتبار  و 
مهم طراحان این توطیه است و در صورت نبود 
نمی ماند.  چیزی  دموکراسی  از  دیگر  پارلمان، 
کرد  ادعا  به جرات و صراحت می توان  اکنون 
انتخابات،  جریان  در  دست بردها  و  تقلبات  که 
عمدتا و به خاطر همین نتیجه گیری بوده است و 
باز هم به همین مقصد بود که هرگز نخواستند 
برعکس  که  آید  عمل  به  جلوگیری  تقلب  از 
کوشش می شد امکانات و تسهیالت در اختیار 

تقلب کاران باشد. 

زنگ اول


شدن  زخمی  و  کشته  از  دفاع  وزارت 
شانزده سرباز اردوی ملی در 24 ساعت 

گذشته خبر داده است.
اعالمیه ای،  انتشار  با  وزارت  این 
تن  شش  کرد  اعالن  یک شنبه  روز 
جریان  در  ملی  اردوی  سربازان  از 
لوگر،  والیت های  در  عملیات هایی 
خوست، ارزگان و هلمند کشته    و ده 

تن دیگر زخمی شده اند.
در همین حال وزارت امور داخله نیز از 
کشته شدن ده طالب و سه مامور پولیس 

در والیت ارزگان خبر داده است.
است  گفته  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
که در عملیاتی که در والیت ارزگان 
مسوول  بسم اهلل  مال  گرفت،  صورت 
در  طالبان  به  مربوط  گروه  نظامی 
بازداشت  این والیت  ولسوالی گیزاب 

شده است.
در جریان این عملیات دو مامور پولیس 

نیز زخمی شده اند.
والیت  در  انفجار  دو  اثر  به  همچنین 
زخمی  و  کشته  تن  هفت  قندهار، 
سرپرست  عبدالرازق  جنرال  شده اند. 
به  قندهار  والیت  امنیه ی  قوماندانی 
رادیو آزادی گفته است: »انفجار اولی 
در  حوزه چهارم امنیتی رخ داد که سه 

پولندی که  نیروهای  غزنی:  8صبح، 
قره باغ  پایگاه در ولسوالی  در یک 
در  شده اند،  مستقر  غزنی  والیت 
عملیات های  در  شرکت  کنار 

احدی،  انورالحق  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  کشور  تجارت  وزیر 
میان  سیاسی  اخیر  تنش های  دلیل  به 
نهاد های سه گانه ی دولت افغانستان، 
اسعار  مقابل  در  افغانی  پول  ارزش 

یافته است. خارجی کاهش 
توضیح  برای  که  تجارت  وزیر 
نفتی  خوراکی،  مواد  بهای  افزایش 
به  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  و 
شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس 
مورد  مواد  بهای  نرخ  گفت،  بود 
وابسته  کشور  شهروندان  ضرورت  
برابر  در  افغانی  ارزش  تغییر  به 
کشور  بازارهای  در  خارجی  اسعار 

بوده است.
در  دالر  فروش  تجارت گفت  وزیر 
مانند  مرکزی  بانک  سوی  از  بازار 
هیچ  و  است  داشت  ادامه  گذشته 
به  آن  پولی  سیاست  در  تغییری 

نیامده است. وجود 
او گفت هر چند در گذشته افزایش 
مورد  مواد  و  عذایی  مواد  بهای 
افزایش  از  ناشی  مردم  ضرورت 
بوده  بین المللی  سطح  در  قیمت ها 
نشان  آن ها  بررسی  اما  است، 
بهایی  کنونی  افزایش  که  می دهد 
افغانی  ارزش  کاهش  از  ناشی  مواد 
در مقابل  اسعار خارجی بوده است.
دلیل  من  عقیده ی  »به  افزود:  احدی 
اسعار  برابر  در  افغانی  نرخ  تنزیل 
اخیر  سیاسی  ناآرامی های  خارجی 

در کشور است.«
ناآرامی های  احدی  آقای  هرچند 

ادامه از صفحه 1

پولیس کشته و به شمول یک فرد ملکی 
سه تن دیگر زخمی شده اند«.

در همین حال شیر علی فرهاد مسوول 
مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه 
دومی  انفجار  می گوید  قندهار  والیت 
باالی  قندهار  شهر  هشتم  حوزه  در 
صورت  خارجی  نیروهای  کاروان 
یک  شدن  زخمی  باعث  که  گرفت 

سرباز خارجی شده است.
در همین حال نیرهای آیساف می گویند 
که در مناطق جنوب شرقی کشور سه 

سرباز این نیروها کشته شده اند.
در یک اعالمیه ای که از دفتر مطبوعاتی 
آیساف منتشر شده، آمده است که این 
کشته  مسلح  مخالفان  حمله  در  افراد 

در  گشت زنی، 
کردن  فراهم 
صحی  خدمات 
نیز  پولیس  برای 

کمک می کنند.
تقریبا  نیروها  این 
سربازان  روزه  همه 
را  پولیس  مجروح 
می کنند  تداوی 
این  در  زیرا 
مرکز  هیچ  ولسوالی 

صحی دیگر وجود ندارد.
و  نظامی  امدادگر   13 مجموع  در 
به  لهستانی  ویژه  نیروی  از  ملکی 

به  اما  نکرد،  مشخص  را  سیاسی 
به  او  اشاره ی  که  می رسد  نظر 
مبنی  اختصاصی  محکمه ی  اعالم 
 ، مجلس  نماینده ی   62 حذف  بر 
عزل  و  لوی سارنوال  صالحیت  رد 
از  عالی  دادگاه  عضو   5 و  رییس 
پیوند  در  نمایندگان  مجلس  سوی 
انتخابات  در  آن ها  مداخله   به 

باشد. پارلمانی 
ازدیاد  درصد   90 که  گفت  احدی 
ارزش  پایان آمدن  نتیجه ی  قیمت ها 
افغانی در مقابل اسعار خارجی بوده 

است.
کشور،  تجارت  وزیر  گفته ی  به 
افغانی  ارزش  زمانی  پیش  هفته  سه 
 46 امریکایی  دالر  یک  مقابل  در 
آرد  بوری  یک  بهای  بود،  افغانی 
روغن  افغانی،   950 کیلویی   50
 50 بوری  افغانی،   1280 لیتره   16

شده اند.
در اعالمیه در مورد هویت این سربازان 
چیزی  آنها  شدن  کشته  دقیق  محل  و 

گفته نشده است.
غرب  از  دیگر  خبر  یک  اساس  بر 
کشور، محمد داوود احمدی، ولسوال 
مقر، در والیت بادغیس در اثر انفجار 
شده  کشته  جاده ای  کنار  بمب  یک 

است.
والی  سخنگوی  مجیدی،  شرف الدین 
آقای  موتر  که  است  گفته  بادغیس 

احمدی روی ماین رفته است.
از  نفر  چهار  که  گفت  مجیدی  آقای 
انفجار  این  همراهان آقای احمدی در 

زخمی شده اند.

این  در  ساعته  چهار  و  بیست  طور 
کلینیک کار می کنند.

پایگاه  این  در  مستقر  نیروهای 
نیروهای  گشت زنی،  عملیات  در 
فعالیت های  دیگر  و  سریع  واکنش 
سهم  قره باغ  در  ایتالف  سربازان 

می گیرند.
قره باغ،  در  امداد  تیم  اصلی  وظیفه 
لهستانی  نظامیان  کوچک  پایگاه 
فراهم سازی  غزنی  والیت  در 
نیروهای  برای  صحی  کمک های 

ایتالف است.
نا  مناطق  از  یکی  باغ  قره  ولسوالی 
آرام در جنوب شهر غزنی می باشد.

اما  بود،  افغانی   2100 کیلویی شکر 
ارزش  پیش  هفته ی  آن که  از  پس 
بود،  رسیده  افغانی   49 به  دالر  یک 
کیلویی   50 آرد  بوری  یک  بهایی 
لیتره   16 روغن  شد،  افغانی   1020
بوری  افغانی رسید و یک   1370 به 
افغانی   2250 به  کیلویی   50 شکر 

یافت. افزایش 
افغانستان  تجارت  وزیر  حال  این  با 
گندم  بهای  نرخ  که  کرد  تاکید 
سطح  در  گذشته  سال  به  نسبت 
پیش بینی  و  یافته  افزایش  بین المللی 

یابد. ادامه  می شود که همچنین 
گندم  حاصالت  میزان  گفت  او 
افغانستان  همجوار  کشورهای  در 
بررسی های  اما  است،  یافته  افزایش 
سایر  بهای  می دهد که  نشان  جهانی 
پیش  سال  در  مردم  نیاز  مورد  مواد 

رو کاهش خواهند یافت.

بیش از دو هزار فامیل 
از کمک مواد غذایی مستفید شدند

در حدود 307 تن موادغذایی، برای بیش از دو هزار فامیل در سمنگان توزیع 
شد.

این مواد غذایی، از طریق برنامه کار در مقابل غذا، به کمک سازمان خوراکه ی 
جهان  توزیع شده است.

دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  برنامه های  آمر  محمدی  محمد  سید  انجنیر 
سمنگان، به آژانس خبری پژواک گفته که این مواد، روز یک شنبه برای بیش از 

دو هزار کارگر که در  پروژه های بازسازی کار کرده، توزیع شده است.
به گفته وی، این موادغذایی شامل 255 تن گندم، 31 تن دال نخود، 19 تن روغن 

و دو تن نمک طعام می باشد.

جنجال بر سر زمین 
تصدی کاماز در بلخ 

ادامه دارد 
و  مهاجرین  بلخ:  8صبح، 
تصدي  کمپ  در  که  بیجاشدگانی 
مزارشریف  شهر  هشت  نمبر  کاماز 
زندگی   سال  بیست  تقریبا  از 
در  می دهند،   هشدار  می کنند، 
تخریب  خانه هاي شان  که  صورتی 
گردد، شاهراه مزارشریف ـ کابل را 

مي سازند. مسدود 
دهه ی  در  ساحه  این  مهاجرین 
هفتاد خورشیدي در اثر جنگ هاي 
شهر  به  کابل   شهر  در  داخلي 
و  بودند  شده  آواره  مزارشریف 
در شمال،  وقت  مسوولین  از سوي 
واقع  هشت  نمبر  کاماز  تصدي  در 
مزارشریف  شهر  جمهوري  دروازه 

بودند. شده  مسکن گزین 
ادعا  بیجاشد گان  و  مهاجرین  این 
شماری  را  خانه هاي شان  که  دارند 
از زورمندان به زور توسط بیلدوزر 

مي نمایند. تخریب 
که  مدعی اند  افراد  تعداد  یک  اما 
آنها  ملکیت  کاماز  ساحه  زمین 
مسوولین  را  ادعا  این  و  است 

تایید می کنند. نیز  بلخ  والیت 
سخنگوي  فرهاد،  احمد  منیر 
را  بیجاشدگان  ادعاي  بلخ  والي 
از  »جمعي  مي گوید:  نموده،  رد 
بعد  مزارشریف  شهر  باشندگان 
در  کاماز  تصدي  با  دعوا  اقامه  از 
گردیدند  اعالم  برنده  محکمه  سه 
و زمین مذکور ملکیت آنان تثبیت 

شد.«
را  بلخ کمیسیونی  مسوولین والیت 
مهاجرین  براي  تا  داده اند  تشکیل 

نمایند. پیدا  مناسب  مکان 
کاماز  تصدی  مهاجرین  اما 
داده  اجباری  کوچ  اگر  مي گویند 
کابل   مزارشریف   شاهراه  شوند، 
مرگ  دم  تا  و  می کنند  مسدود  را 
از خانه هاي که 15 الي 20 سال در 
آن زندگي نموده اند دفاع مي کنند.

شهر  در  زمین  ارزش  افزایش  با 
بار  زمین  مافیای  به  مزارشریف 
هزاران  تا  داد  دست  فرصت  دیگر 
غیردولتي  و  دولتي  زمین  جریب 
و  غصب  مزارشریف  شهر  در 
تبدیل  رهایشی  شهرک های  به 

نمایند.
این   گفته می شود که هم اکنون در 
مجوز  بدون  شهرک   23 والیت 
قانونی موجود است، ولی از سوی 
در  موثر  اقدام  کدام  تاهنوز  دولت 

است.  نگرفته  زمینه صورت 

محکوم شدن سیزده 
قاچاقچی مواد مخدر 

به حبس طوالنی
سیزده تن به اتهام قاچاق مواد مخدر، 
از سوی محکمه استیناف مرکز عدلی 
و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد 
مخدر تا بیست سال محکوم به حبس 

شده اند.
علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
مسکرات و مواد مخدر در اعالمیه ای 
حضور  با  افراد  این  که  است  گفته 
بیست  تا  ده  حبس  به  مدافع   وکالی 

سال محکوم شده اند.
افراد  این  که  است  آمده  اعالمیه  در 
اتهام قاچاق بیش از 15 کیلو گرام  به 
هیرویین،74 کیلو گرام تریاک و 439 
کیلو گرام چرس محکوم به مجازات 

شدند.
حکم  این  که  کرده  تاکید  اداره  این 
محکوم شده  افراد  و  نیست  نهایی 
تمیز  محکمه  درخواست  می توانند 

نمایند.

کشته و زخمی شدن چند نظامی و طالب 
در خشونت های اخیر کشور

امدادگران ایتالف در قره باغ سربازان افغان را تداوی می کنند

وزیر تجارت: 
ACKUتنش های سیاسی ارزش »افغانی« را کاهش داده است
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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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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خانمی را با خود 
داریم که شوهرش را  در زمان حکومت کمونیستی از دست 
به  تمام مشکالت  با  آن  از  بعد  را  زندگی اش  و  است  داده 
را  زندگی اش  تلخ  سرگذشت  او  می کند.  سپری  تنهایی 
چنین بیان می کند: »ما در کنار هم زندگی خوشی را سپری 
می نمودیم و از آن لذت می بردیم که خداوند برای ما تمام 
چیز را مهیا ساخته بود، دو پسر و یک دختر به ما داده بود 
که هر سه شان برای ما یک سرگرمی بود و به زندگی آینده 
امیدوار می ساخت. ما شب ها و روزها به خاطر آنها تالش 
پیش  به  خویش را  زندگی  راحتی  در  آنها  که  می کردیم 
ببرند و بزرگ شوند، و برای ما عصای پیری شوند. زمان به 
سرعت درگذر بود و در کشور تحوالت عجیب رخ داد و 
نظام کمونیستی حاکم شد و آنها به خاطر اقتدار و حکومت 
خود به کمک  نیروهای روسی توسل جستند و آنها وارد 
کشور شدند و مردم هم که کشور را دراین حالت دیدند 
و  اشغالگران  مقابل  در  مقاومت  و  جهاد  که  شدند  مجبور 
سخت  نبردهای  کنند.  آغاز  را  کمونیستی   طاغوتی  لشکر 
برخوردار  کم  امکانات  از  که  مجاهدین  نیروهای  بین 
اشغالگر  نیروهای  و  نیروهای حکومت کمونیستی  با  بودند 

به ظلم و  بی رحمانه  بسیار  افتاد. دولت وقت  اتفاق  روسی  
از  که  را  افرادی  و  می داد  ادامه  مردم   باالی  خویش  ستم 
عقیده  اظهار  یا هم  و  بودند  برخوردار  مردم  بین  زیاد  نفوذ 
درباره عمل کرد دولت می نمودند، دستگیر، شکنجه و بعدا 

و عضو کمیته ی کاری، همچنین گفت کمیته ی آن ها از 
تا قسمت هایی  است  انتخابات خواسته   مستقل  کمیسیون 
از قرار قضایی محکمه ی اختصاصی را که با اسناد معتبر 
قرار  از  بخش هایی  با  و  سازد  عملی  دارد،  مطابق  آن ها 
باشد،  نداشته  موافقت  که  اختصاصی  محکمه ی  قضایی 
برای رد آن ها، سند معتبر را به محکمه ی استیناف والیت 

کابل ارایه کند.
رسانه ها  به  حالی  در  انتخاباتی  ویژه ی  کمیته ی  پیشنهاد 
بیان شد که رییس جمهور از آن حمایت کرده و دستور 

عملی شدن آن را به نهاد های مسوول صادر کرد.
کمیسیون   رییس  معنوی  احمد  فضل  این،  با  همزمان 
مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه ها بیان کرد که رییس 

که  است  شده  گفته  همچنین  است،  شده   کشور صادر 
یافته  پایان  اساسی  قانون  مطابق  پارلمانی  انتخابات  روند 
است و مداخله ی نهاد های غیرقانونی خطرناک  و زمینه ی 
مقاومت ملی را در برابر قانون ستیزی ها به وجود می آورد.

محکمه ی خاص  ایجاد  1ـ  است:»  آمده  اعالمیه   این  در 
خالف قانون اساسی بوده و  تصامیمش فاقد اعتبار قانونی 

است. 
2ـ ابراز نظریات مشورتی از جانب هیات های غیر مسوول 
و فرمایشی خالف نص صریح قانون اساسی بوده و باعث 
نظام  بی اعتبارسازی  و  مردم  ذهنیت  ساختن  مخشوش 
جمهوری اسالمی و دموکراسی گردیده، مردود می باشد. 
3ـ هیچ مرجع، جز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
شکایات انتخاباتی حق مداخله در امور انتخابات را ندارند 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  موضع  از  ولسی جرگه  و 
راستای حمایت از قانون پشتیبانی و بر تغییرناپذیری نتایج 

انتخابات مطابق قانون تاکید دارد. 
4ـ هر اقدام سیاسی از جانب افراد و نهادهای غیرمسوول، 
مداخله ی آشکار در پروسه ی انتخابات بوده و از عواقب 
خطرناک آن که منجر به خلق جرقه ی مقاومت ملی در 

برابر قانون ستیزی ها خواهد شد، هشدار می دهد. 
5ـ ولسی  جرگه از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات که 
حمایت  بود،  کرده  اعالم  پایان یافته  را  انتخابات  نتایج 

می کند. «
از  حمایت  ایتالف  رییس  قدیر،  ظاهر  دیگر،  جانب  از 
نمایندگان کشور می گوید که مجلس  قانون در مجلس 
انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون  اساس  بر  نمایندگان 
رییس  شمول  به  و  دارد  قانونی  و  حقوقی  مشروعیت 
جمهور، هیچ نهاد دیگری صالحیت مداخله در انتخابات 

پارلمانی را ندارد.
از صالحیت های  نمایندگان  تاکید کرد که مجلس  وی 
تالش  در  که  نهادی  هر  برابر  در  خود  قانونی 
خواهند  استفاده  باشد،  مجلس  این  غیرمشروع ساختن 

کرد.
که  می کنیم  اعالم  دیگر  بار  »ما  گفت:  قدیر  ظاهر 
در  تصمیم گیری  نکنید،  ایجاد  را  بی جا  کمیسیون های 
است  جمهور  رییس  صالحیت  در  نه  انتخابات  مورد 
به  مقننه  قوه ی  است،  نظارت  کمیسیون  صالحیت  نه  و 
ماهم  و  دارد  اساسی صالحیت های خودرا  قانون  اساس 
تمام صالحیت ها و امکانات خود را در دست خود نگه 
در صالحیت های  در حکومت هرکسی که  و  می داریم 
برخورد  به آن  بسیار  به شدت  مقننه مداخله کند،  قوه ی 

می شود.«
این اظهارات در حالی بیان می شود که رییس جمهور بر 
انتخابات  ویژه ی  کمیته ی  سه ماده  ای  طرح  عملی ساختن 
رییس  دستور  نیست که  اما مشخص  است،  داده  دستور 

جمهور از چه راه های عملی می شود.
 

بی رحمانه به  شهادت می رساندند. در مناطق ما تقریبا همیشه 
جنگ های شدید به وقوع می پیوست. در یکی از روزها نبرد 
شدید بین نیروهای مجاهدین و نظامیان دولت درگرفت و 
این جنگ مدت چند ساعت دوام پیدا کرد، تعدادی زیاد 

کمیته ی  سه ماده  ای  طرح  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
بررسی  هدف  به  که  را  جمهوری  ریاست  5عضوی 
رییس  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فقره ای   6 پیشنهاد 
بی اعتبار  باعث  و  غیرقانونی  بود،  شده  پیشنهاد  جمهور 
ساختن نظام جمهوری اسالمی و دموکراسی در افغانستان 

می داند.
پیش  روز  دو  پارلمانی  انتخابات  ویژه ی  کاری  کمیته ی 
مستقل  کمیسیون  پیشنهادی  ششم  فقره ی  به  استناد  با 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کرد  اعالم  انتخابات 
را  اختصاصی  محکمه ی  فیصله ی  قسمی  به صورت 

پذیرفته است.
نصراهلل استانکزی، رییس بورد حقوقی ریاست جمهوری 

جمهور با طرح شش فقره ای آن ها موافقت نکرده است 
به  عمل آمده  استفاده  فقره ی ششم طرح آنان سو  از  و 

است.
کمیسیون  طرح  از  هدف  که  است  گفته  همچنین  وی 
از  ناشی  مشکالت  به  دادن  پایان  انتخابات،  مستقل 
ویژه ی   کمیته ی  پیشنهاد  با  اما  بود،  پارلمانی  انتخابات 

انتخاباتی گره دیگر به مشکالت انتخاباتی افزوده شد.
او تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ وجه 
از موقف قبلی خود در مورد نهایی بودن نتایج انتخابات 
پارلمانی، صرف نظر نمی کند و حکم ریاست جمهوری 

نیز مورد تطبیقی ندارد.
با  گذشته  روز  افغانستان  نمایندگان  مجلس  این حال،  با 
محکمه ی  بودن  غیرقانونی  بر  دیگر  بار  اعالمیه ای  نشر 
ویژه ی  کمیته ی  پیشنهاد  و  کرده  تاکید  اختصاصی 
انتخاباتی را غیر مسووالنه و فرمایشی خوانده است که به 
باور این مجلس در جهت مخشوش کردن ذهنیت عامه 

مطرح شده است.
نهاد  هر  مداخله ی  اعالمیه ،  این  در  نمایندگان  مجلس 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  غیر  به  را  دیگری 
دانسته   مردود  و  غیرقانونی  انتخاباتی  کمیسیون شکایات 

است.
فرهاد  توسط  که  نمایندگان  مجلس  اعالمیه ی  در   
بیان شد،  آمده است:  این مجلس  منشی  معاون  عظیمی، 
اتخاذ  با  خود  قبلی  مصوبات  سلسله ی  به  »ولسی جرگه 
و  اساسی  قانون  احکام  بر  مبتنی  ثابت  و  روشن  موضع 
اصول دموکراسی، مداخله  ی هر نهاد و هیات دیگری را 
در کار کمیسیون مستقل انتخابات و امور مربوط به ولسی 
جرگه مردود دانسته و نظریات غرض آلود سیاسی که از 
جانب هیات های فرمایشی و بدون صالحیت های قانونی 

صادر می گردد را، فاقد اعتبار حقوقی می داند.«
دراین اعالمیه  که به هدف حمایت از نهاد های انتخاباتی 

از نیروهای مجاهدین شهید و زخمی شدند. مردم منطقه نیز 
تا  نمایند  کمک  که  می خواستند  و  شتافتند  آنها  کمک  به 
این درگیری ها شهید  نیز در  زخمی ها مداوا شوند. شوهرم 
شد و ما را با دنیایی از غم و درد رها کرد. از آن روز سالیان 
اوالدهایم  همان  خاطر  به  صرف  من  اما  می گذرد،  دراز 
زنده ماندم تا که از آنها حمایت نمایم و آنها بزرگ شوند 
وگرنه زندگی بدون شوهر برایم بسیار سخت و تلخ است، 
بودم  منتظر  من  می گذرد.  برمن  سال  مانند  آن  لحظه ی  هر 
و  آید  کار  روی  عادل  حکومت  یک  روزی  شاید  که 
جنایت کاران که به کشور خیانت نموده اند و عامل قتل های 
عام، غارت، چپاول مال های دولتی و ملکی شده اند و یا هم 
کشور را به ویرانه تبدل کرده اند مجازات شوند، اما افسوس 
که روز به روز این امید از ما گرفته می شود، و فکر می کنم 
از  تطبیق گردد،  تا عدالت  ندارد  آینده ای دیگر وجود  که 
پریشانی  و  بدبختی  عامالن  چرا  که  می برم  رنج  ناحیه  این 
مردم هنوز هم  در اریکه قدرت تکیه زده اند و خون ملت را 
می مکند و هیچ گاهی سیر نشده اند. تا کی این ملت رنج و 
درد را تحمل کند؟ بس است؛ دیگر از جنگ و خونریزی 
گوشه ی  از  یک  هیچ   در  که  نمی خواهیم  و  شدیم  خسته 
حیات  و  بریزد  ناحق  به  ما خون  به خصوص کشور  جهان 

کسی گرفته شود.«



شوهرم را بی رحمانه شهید کردند
دولت وقت بسیار بی رحمانه به ظلم و ستم خویش باالی مردم  
ادامه می داد و افرادی را که از نفوذ زیاد بین مردم برخوردار 
بودند و یا هم اظهار عقیده درباره عمل کرد دولت می نمودند، 

دستگیر، شکنجه و بعدا بی رحمانه به  شهادت می رساندند. در 
مناطق ما تقریبا همیشه جنگ های شدید به وقوع می پیوست. 

در یکی از روزها نبرد شدید بین نیروهای مجاهدین و نظامیان 
دولت درگرفت و این جنگ مدت چند ساعت دوام پیدا کرد، 

تعدادی زیاد از نیروهای مجاهدین شهید و زخمی شدند.

مجلس نمایندگان:

 نظر کمیته  ویژه ی انتخابات 
پارلمانی مردود است

 قدرت اهلل جاوید

ACKU
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خروج نیروهای کانادایی از افغانستان این نگرانی را 
به بار آورده است که مبادا جامعه ی جهانی یک بار 
دیگر افغانستان را تنها رها کند. تحلیلگران می گویند 
تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان، توانایی کافی 
برای دفاع و تامین امنیت کشور را به دست نیاورند، 
به  بازهم  افغانستان  که  دارد  وجود  احتمال  این 

وضعیت ده سال قبل برگردد. 
میر احمد جوینده، تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید، 
کردند،  ترک  را  قندهار  کانادایی ها  که  اکنون  هم 
این نگرانی برای باشندگان این والیت به وجود آمده 

که باالخره سرنوشت آنها چه خواهد شد. 
به گفته ی آقای جوینده، حاال که کشورهای عضو 
ناتو در تالش خروج سربازان شان از افغانستان اند، از 
می کردند  کار  نیروها  این  با  که  افغان هایی  یک سو 
اقتصادی  نفع می بردند، ضربه ی  اقتصادی  نگاه  از  و 

خواهند دید. 
جوینده می گوید: »باید این تضمین و اطمینان برای 
مردم داده شود که خروج نیروهای خارجی به مفهوم 
ترک افغانستان نیست و این نیروها میراث منفی ای را 
به جا گذاشتند،  با خروج شان  نیروهای شوروی  که 
خود  سر  پشت  خروج  از  پس  را  میراث  آن گونه 

نمی گذارند.«
به مردم  باید  نیز  اطمینان  این  باور آقای جوینده،  به 
نیروهای خارجی،  با خروج  افغانستان داده شود که 
امنیت  تامین  و  دفاع  کافی  توانایی  افغان  نیروهای 
کشور را خواهند داشت و می توانند که گام به گام 
به عهده  را  افغانستان  تمام والیات  امنیت  مسوولیت 

گیرند.
حاضر  حال  در  می گویند  تحلیلگران  از  شماری 
با  که  نظرند  این  به  امریکایی  مقام های  از  شماری 
سران  از  دیگر  شماری  و  القاعده  رهبر  کشته شدن 
این سازمان، خطر اصلی که از افغانستان متوجه آن 
کشور بود رفع شده و دیگر نیازی به حضور نظامی 

امریکا در افغانستان نیست. 
اما آقای جوینده می گوید، با خروج نیروهای خارجی 
القاعده  و  طالبان  برای  خوبی  زمینه ی  افغانستان  از 
این گروه ها  فراهم می شود و حتا سبب می شود که 
این  خودرا پیروز جنگ حساب کنند. او می گوید، 
خطر نیز وجود دارد که با خروج نیروهای خارجی 
در  طالبان  و  القاعده  برگشت  زمینه ی  افغانستان  از 

افغانستان یک بار دیگر فراهم شود. 
 2001 سال  در  طالبان  سقوط  »با  می گوید:  جوینده 
کنترول  در  را  افغانستان  سراسر  بین المللی  نیروهای 
خود داشتند و ما دیدیم که مخالفین دولت افغانستان 
دوباره  و  کردند  قوا  تجدید  چگونه  القاعده  و 
داخلی  و  خارجی  نیروهای  برابر  در  را  چالش هایی 
وجود  لحظه  هر  آسیب پذیری  این  و  کردند  خلق 

دارد.«
اما برخی از تحلیلگران نظامی به این نظرند که خروج 
نیروهای کانادایی از قندهار، بر وضعیت امنیتی این 
این  به جای  زیرا  گذاشت،  نخواهد  تاثیری  والیت 

نیروها هزاران نیروی امریکایی جابجا شده اند. 
خود  که  نظامی  مسایل  کارشناس  علومی  نورالحق 
باشنده ی اصلی قندهار است، می گوید خالیی که با 
به وجود آمده  نیروهای کانادایی در قندهار  خروج 

توسط نیروهای امریکایی پر شده است.

تا  پاکستان  دولت  درحالی که 
جنگ  درگیر  تنها  پیش  ماه  چند 
بود،  اسالمی  تندرو  شورشیان  با 
در  جنگ  تازه  جبهات  اکنون  اما 
دولت  این  نظامیان  علیه  این کشور 
و  افراط گرایی  شده اند.  گشوده 
گسترش فعالیت  مسلحانه گروه های 
به گروه های سیاسی  مرتبط  تبهکار 
در  مهم  عوامل  از جمله  مذهبی،  و 
کشور  این  در  ناامنی ها  گسترش 

پنداشته می شود. 
شدن  کشته  از  پس  همچنین 
نزدیکی  در  القاعده  شبکه  رهبر 
تحت  کشور  این  اسالم آباد، 
جهانی  جامعه ی  بیشتر  فشارهای 
قرار گرفت. این فشارها و گسترش 

ناامنی ها در این کشور، آینده ی پاکستان را مبهم ساخته و برخی 
نظامیان  است  ممکن  که  باورند  این  به  سیاسی  کارشناسان  از 

پاکستانی بازهم قدرت سیاسی را بدست گیرند.
از  بخشی  امریکا  متحده  ایاالت  گزارش ها،  تازه ترین  براساس 
کمک های مالی و تجهیزات نظامی وعده داده شده به پاکستان 
را بدلیل عدم همکاری کامل آن کشور در مبارزه با گروه های 
شبه نظامی، قطع کرده است. دولت پاکستان هرسال حدود دو 
میلیارد دالر کمک های مالی و تجهیزات نظامی از امریکا برای 
شبه نظامی  گروه های  با  مبارره  و  کشور  آن  در  امنیت  حفظ 

دریافت می کند.
این  از  دالر  میلیون   ۸00 حدود  امریکایی  مقامات  گفته  به 

کمک ها لغو و یا پرداخت آن به تعویق افتاده است.
بدنبال حمله ی کماندوهای امریکایی به مجتمع مسکونی اسامه 
امریکایی  مقامات  از  برخی   ، او  پاکستان و کشتن  در  بن الدن 

احتمال کمک پاکستان به بن الدن را مطرح کردند.
روابط بین دو کشور از آن زمان تاکنون پرتنش شده و اخیرا 
سازمان  مراکز  از  یکی  دارد  قصد  که  کرد  اعالم  پاکستان 

اطالعات مرکزی امریکا، سیا، در آن کشور را ببندد.
جهانی  جامعه  سوی  از  بارها  که  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
شبکه های  از  حمایت  به  متهم  افغانستان  دولت  مقام های  و 
به  است،  شده  افغانستان  داخل  در  شورشی  و  تروریستی 
در  ناامنی ها  گسترش  با  اکنون  کارشناسان،  از  برخی  گفته ی 
غیرنظامی  حکومت  براندازی  برای  تازه ای  طرح  کشور،  این 
بزرگترین  عنوان  به  پاکستان  است.  گرفته  روی دست  خود 
جامعه  سوی  از  بارها  منطقه،  در  افراط گرایی  حامی  کشور 
جهانی تحت فشار قرار گرفته است که علیه شورشیان داخلی 
خود اقدام جدی نمی کند. این فشارها پس از کشته شدن رهبر 
شبکه القاعده در نزدیکی اسالم آباد، بیشتر شد و ایاالت متحده 
امریکا هشدار داد در صورتی که دولت پاکستان مبارزه جدی و 
قاطعانه علیه افراط گرایی در این کشور انجام ندهد، کمک های 

میلیارد دالری خودرا به این کشور به حالت تعلیق می آورد.
سیاسی  کارشناسان  از  تن  یک  سعیدی  احمد  حال،  این  با 
پاکستان  در  ناامنی ها  گسترش  که  است  معتقد  افغانستان  در 
طراحی شده است و نظامیان این کشور بازهم تصمیم دارند تا 
بدست گیرند.  را  دوباره قدرت سیاسی  اوضاع،  با آشفته شدن 
ماهیت  پاکستان  در  ملکی  »حکومت  می افزاید:  سعیدی  آقای 
خودرا از دست داده و نظامیان در پی کودتای دیگری هستند. 

با این حال آقای علومی به این نظر است که با وجود 
قندهار،  در  گذشته  سال  گسترده ی  عملیات های 
ناآرامی ها در این والیت همچنان ادامه دارد و تغییر 
زیادی در امنیت این والیت به وجود نیاورده است. 

قندهار  در  امنیتی  »شرایط  می گوید:  علومی  آقای 
با  که  است  شکننده  اندازه ای  به  حاضر  حال  در 
خارجی،  و  داخلی  نیروهای  کمی  افزایش  وجود 
و  است  زن  چه  قندهار  شهروند  هیچ  جان  هنوزهم 
چه مرد است چه پیر است و چه جوان است مصوون 
که  تغییراتی  که  می توانم  گفته  دلیل  این  به  نیست، 
امیدوارکننده باشد در قندهار به وجود نیامده است.«

به گفته ی علومی، دلیل اصلی ادامه ی ناآرامی ها در 
دولت  نه  و  جهانی  جامعه  نه  که  است  این  قندهار 
مرکزی توجه به حکومت داری خوب در این والیت 
دارند. او می گوید: »هنوز حاکمیت قانون در قندهار 
قاچاق و رشوت  فساد گسترده است؛  ندارد؛  وجود 

همچنان.« 
وی می گوید که مردم »بی اعتمادی کامل« نسبت به 
همکاری  دولت  با  نمی خواهند  مردم  و  دارد  دولت 
کنند. به گفته ی علومی کسانی که با دولت همکاری 
به  زیرا  است،  نیاورده  ببار  را  مثبتی  نتایج  کرده اند ، 
گفته ی او در هر منطقه ای که وضعیت امنیتی خوب 

نیست دلیل آن عدم تطبیق قانون می باشد.
نخستین  در  می گوید،  نظامی  امور  تحلیلگر  این 
نیروهای  شمار  طالبان  شکست  از  پس  سال های 
خارجی در افغانستان به مراتب محدودتر از آنچه بود 
ایاالت متحده ی  تنها  که حاال هست، ولی حاال که 
دارد،  نیرو  هزار   100 حدود  افغانستان  در  امریکا 
تاکید کرد  علومی  است.  بدتر شده  امنیتی  وضعیت 
که افزایش و کاهش نیروهای خارجی هیچ تاثیری 
این که  مگر  داشت،  نخواهد  افغانستان  وضعیت  بر 
و  آید  وجود  به  کشور  در  سالم  حکومت داری 

عدالت تامین شود.


 آقای جوینده می گوید، 

با خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان زمینه ی خوبی 

برای طالبان و القاعده فراهم 
می شود و حتا سبب می شود 

که این گروه ها خودرا 
پیروز جنگ حساب کنند. او 
می گوید، این خطر نیز وجود 
دارد که با خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان زمینه ی 
برگشت القاعده و طالبان 
در افغانستان یک بار دیگر 

فراهم شود. 


در سرحدات افغانستان در جهت تقویت بخشیدن روحیه اردو 
بحران آفرینی می کنند.« او تاکید می کند که وضعیت پاکستان 
به شکل امروزی آن دوام نخواهد کرد و امکان کودتای نظامی 
شرایط  »در  می گوید:  وی  است.  زیاد  خیلی  کشور،  این  در 
نیستند  حاضر  پاکستان  استخباراتی  و  اردو  نیروهای  موجود، 
عوض  خود  بلکه  کنند،  کنترول  را  شورشی  گروه های  که 

بحران زدایی، بحران آفرینی می کنند.«
همچنین داکتر محمد سعید نیازی، یک تن دیگر از کارشناسان 
از  پس  پاکستان  دولت  اعتماد  و  اعتبار  که  می گوید  سیاسی 
کشته شدن بن الدن و حضور شماری از رهبران طالبان و القاعده 
این  اکنون  و  رفته  بین  از  نزد جامعه جهانی  در آن کشور، در 
او،  گفته ی  به  است.  گرفته  قرار  نامعلومی  وضعیت  در  کشور 
وضعیت در این کشور پس از این روبه خرابی خواهد گذاشت 
و این کشور نمی تواند بار دیگر اعتماد جامعه ی جهانی را نسبت 
وضعیت  من  نظر  »از  گفت:  نیازی  آقای  کند.  جلب  خود  به 
این به طرف خرابی می رود و اعتمادی را که  از  بعد  پاکستان 
امریکا نسبت به این کشور داشت، دیگر باالی پاکستان اعتماد 
نمی کند. چنانچه قسمت زیادی پول هایی را که به پاکستان از 
جانب امریکا داده می شد، لغو شد. همچنین حمالت پاکستان 
آخرین  می گیرد،  صورت  اکنون  هم  افغانستان  جانب  به  که 
افغانستان  از وضعیت  پاکستان است که می خواهد  قدرت های 

از امریکا و جامعه جهانی امتیاز بگیرد.«
پاکستانی در گسترش  نیروهای  تاکید می کند که  نیازی  آقای 
ترتیب  این  به  و  دارند  دست  کشورش،  داخل  در  ناامنی ها 
پاکستان  که خود  دهند  نشان  جهانی  جامعه  به  که  می خواهند 
نیز قربانی تروریزم است. او می گوید: »پاکستان در این اواخر 
کوشش می کند که جامعه جهانی را معتقد بسازد که خودش 
که  است  این  نمایانگر  مساله  این  است؛  تروریزم  قربانی  نیز 
می خواهند به جامعه جهانی بگویند طالبان و القاعده را حمایت 

نکرده و بلکه قربانی حمالت طالبان و القاعده هستند.«
پاکستان و بدست گرفتن قدرت سیاسی  ناامنی ها در  گسترش 
ناامنی ها  گسترش  به  کشور،  آن  نظامی  نیروهای  توسط 
طوری که  آن  زیرا  گذاشت؛  خواهد  تاثیر  نیز  افغانستان  در 
به ویژه سازمان  پاکستان  نظامی  نیروهای  کارشناسان می گویند 
از طریق گسترش  همیشه تالش کرده  استخباراتی آن کشور، 

ناامنی ها امتیاز بیشتر بگیرند.


خروج نیروها نباید منجر به 
فراموشی افغانستان شود

  حکیمی

 ظفرشاه رویی

کمیته ی کاری انتخاباتی:

جنگ های فرقه ای و بی اعتمادی جامعه جهانی

پاکستان به کدام سو می رود؟

داکتر محمد سعید نیازی، یک تن دیگر از کارشناسان سیاسی می گوید که اعتبار و تحلیلگران: 
اعتماد دولت پاکستان پس از کشته شدن بن الدن و حضور شماری از رهبران طالبان 

و القاعده در آن کشور، در نزد جامعه جهانی از بین رفته و اکنون این کشور در وضعیت 
نامعلومی قرار گرفته است. به گفته ی او، وضعیت در این کشور پس از این روبه خرابی 
خواهد گذاشت و این کشور نمی تواند بار دیگر اعتماد جامعه ی جهانی را نسبت به خود 
جلب کند. آقای نیازی گفت: »از نظر من وضعیت پاکستان بعد از این به طرف خرابی 

می رود و اعتمادی را که امریکا نسبت به این کشور داشت، دیگر باالی پاکستان اعتماد 
نمی کند. چنانچه قسمت زیادی پول هایی را که به پاکستان از جانب امریکا داده می شد، 
لغو شد. همچنین حمالت پاکستان که به جانب افغانستان هم اکنون صورت می گیرد، 

آخرین قدرت های پاکستان است که می خواهد از وضعیت افغانستان از امریکا و جامعه 
جهانی امتیاز بگیرد.«

ACKU
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ریاست شهرداری کندز اعالم کرد که موسسه ی آلمانی 
) بی ایم زید(، قیرریزی جاده های حلقه ای شهر کندز را به 

دوش گرفته است. 
»جاده هایی  گفت:  کندز  شهردار  عمرخیل  نجیب اهلل 
جاده ی  بریزد،  قیر  را  آن ها  آلمان  کشور  است  قرار  که 
و  آزادی  جاده ی  فاطمه الزهرا،  مکتب  جاده ی  دانشگاه، 
مجموعی  هزینه ی  که  است  دیگر  جاده هایی  از  شماری 
آن را موسسه آلمانی بی ام زید، هشت و نیم میلیون دالر 

برآورد کرده است.«
کرده  اعالم  حالی  در  کندز  شهرداری  را  موضوع  این 
آغاز  برای  را  انتظار  ماه ها  کندز  شهروندان  که  است 
ساخت جاده های حلقه ای شهر کندز که از سوی والی و 
شهردار این والیت وعده سپرده شده بود، سپری کردند.

جاده های آزادی، فاطمه الزهرا، دانشگاه و شماری دیگر 
از جاده هایی که گرداگرد شهر کندز را احاطه کرده اند، 
کنار  باشندگان  سال،  ده  از  پس  و  هستند  خامه  هنوز 
از  ناشی  خاک باد  موجودیت  از  عابران،  و  این جاده ها 
کالنی  دشواری  به  این جاده ها،  از  موتر ها  مرور  و  عبور 

رو به رو هستند.
افزون  شوند،  ریزی  قیر  این جاده ها  اگر  آنان  گفته ی  به 
برگشت،  و  رفت  و  نقل  و  حمل  وضعیت  بهترشدن  بر 
در وضعیت محیط زیست نیز اثرگذاری خوبی را در پی 

خواهد داشت. 
شهرداری  گفتگو های  بنیاد  بر  که  گفت  عمرخیل  آقای 

مورد  در  گفتگو ها  دوم  دور  که  است  آمده  خبرها  در 
و  شده  آغاز  امریکا  و  افغانستان  بین  استراتژیک  پیمان 
را  موضوع  این  به  مربوط  مسایل  دو کشور،  نمایندگان 
مطبوعاتی  دفتر  می دهند.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
است  داده  اعالمیه ای گزارش  نشر  با  ریاست جمهوری 
که دومین دور گفتگو ها بین مقامات امریکایی و افغان، 
در مورد پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن از روز 
شنبه 18 سرطان آغاز گردیده و قرار است به مدت دو 
این دو روز مورد  این که چه چیزی در  یابد.  ادامه  روز 
در  احتماال  گرفت،  خواهد  قرار  نظر  تبادل  و  بحث 

صورت عدم محرمیت، در آینده به نشر خواهد رسید.
را  امریکایی  هیات  رسانه ها،  گزارش های  اساس  به 
نماینده ی  معاون  روژیریو«  »فرانک  مذاکرات  این  در 
خاص باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان رهبری 
می کند.  اعزام این هیات برای مذاکره از سوی امریکا 
و  استراتژیک  روابط  که  می دهد  نشان  افغانستان،  به 
عرصه صورت خواهد  این  در  که  مذاکراتی  سرنوشت 
گرفت و اسنادی که در این راستا به مبادله گرفته خواهد 
اما  دارد.  اهمیت  امریکا  متحده ی  ایاالت  نظر  از  شد، 
پرسش  یافتن  است،  توجه  قابل  میان  این  در  که  چیزی 
به ذهنیتی  توجه  با  این گفتگوها  این سوال است که  به 
که در افغانستان وجود دارد، به کجا خواهد رسید و چه 

نفعی می تواند برای افغانستان داشته باشد؟
یکی از نقاط منفی در خصوص روابط استراتژیک بین 
این  در  درست  اطالع رسانی  عدم  افغانستان،  و  امریکا 
عرصه بوده است. اگر به وضعیت اطالع رسانی موجود 
در این عرصه، توجه دقیق صورت گیرد، دیده می شود 
و  تهران  به خصوص  و  همسایگان  از  تاثیرپذیری  با  که 

او می گوید که یک تعداد دوکانداران و شهروندان کندز 
اما  این زباله دانی ها قرار دارد،  با آن که در نزدیکی شان 
بخود زحمت نمی دهند و زباله های شان را یا به جوی های 


 آقای عمرخیل گفت که بر 
بنیاد گفتگو های شهرداری 

با موسسه ی آلمانی 
)بی ایم زید(، آنان در حال 
حاضر مشغول کار دیزاین 
این جاده ها برای آغاز کار 
قیرریزی هستند و گفته اند 

که پس از دیزاین، کار 
عملی ساخت این جاده ها را 

آغاز خواهند کرد. 


تا  می کند  کوشش  است،  خورده  هم 
و  استراتژیک  روابط  شکل گیری  مانع 
توسعه یافته بین امریکا و افغانستان گردد.

نظامی  است که حضور  این  ایران  ترس 
می تواند  افغانستان  در  امریکا  دایمی 
باشد،  تهران  برای  جدی  دردسر  یک 
خاک  در  استقرار  با  امریکا  زیرا 
تکنالوژی  از  بهره برداری  با  و  افغانستان 
فعالیت های  می تواند  پیشرفته،  معلوماتی 
قرار  مراقبت  تحت  را  تهران  هسته ای 
برابر  در  جهانی  حساسیت های  و  داده 
افزایش  را  تهران  هسته ای  فعالیت های 
سعی  کشور  این  همین رو  از  دهد. 
در  خود  طرفداران  زبان  از  می کند، 
پایگاه  استقرار  برضد  همواره  افغانستان 
افغانستان  خاک  در  امریکا  دایمی 

موضع گیری کند.
اسالم  و  امریکا  روابط  دیگر،  سوی  از 
اسامه  شدن  کشته  از  بعد  نیز  آباد 
پیچیده شده  پاکستان  در خاک  بن الدن 
نزدیکی های  در  بن الدن  حضور  است. 
آکادمی  یک  نزدیک  در  و  اسالم آباد 
بار آورده است که آیا مقامات  به  نظامی، این سوال را 
کرده  کمک  او  با  بن الدن  پنهان ساختن  در  پاکستانی 
بودند یا خیر. پاکستان به این سوال جواب شفاف ارایه 
نکرده و همین موضوع باعث ابهام در روابط اسالم آباد و 

واشنگتن شده است.

کنار جاده ها و بعضا حتا در خود جاده ها می ریزند.
شهرداری  با  قسمت  این  در  که  می خواهد  مردم  از  او 

کمک کنند تا شهرشان به یک شهر پاک مبدل گردد.
که  می دهند  خبر  کندز  شهرداری  مسووالن  همچنین 
وضعیت  بهبودی  برای  را  توسعه ای شان  برنامه های 

جاده های شهر کندز آغاز کرده اند. 
پل در  از ساخت یک  نجیب اهلل عمرخیل شهردار کندز 
بندر کابل شهر گفت که شهرداری در نظر دارد که شش 
پل شهری را در مرکز این شهر بازسازی و نوسازی کند. 
شهرداری  توسعه ای  هزینه ی  از  پول ها  این  که  گفت  او 
کندز تامین می شوند و ما در نظرداریم برنامه های دیگری 

را نیز راه اندازی کنیم. 
یکی از پل هایی که شهرداری کندز می گوید نزدیک به 
پل عقب مسجد  رفته است،  پیش  به  ۲۰ درصد کار آن 
تخارستان است که پیش از این تنها یک مو تر می توانست 
از آن بگذرد و به گفته ی دکانداران محل، بار ها آن پل 

باریک، باعث رویدادهای ناگوار ترافیکی شده بود. 
شهردار کندز می گوید که این پل را با 8 متر پهنا و چهار 
متر طول می سازد و همچنین در تالش ساخت این گونه 
پل ها در جاهای دیگر شهر که ایجاب می کند، نیز هست. 
نجیب اهلل عمرخیل می گوید که پل عقب مسجد تخارستان 
مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی هزینه برداشته است که پول آن از 

بودجه ی توسعه ای شهرداری پرداخته شده است.

 در خبرها اعالم شده است که ایاالت متحده ی امریکا 
نارضایتی  خاطر  به  را  پاکستان  اردوی  به  خود  کمک 
تندروان  علیه  پاکستان  عملیات  چگونگی  از  واشنگتن 
مسلح، به حالت تعلیق در خواهد آورد. اخیرا روزنامه ی 
نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ارشد امریکایی گزارش 
از  از 35 درصد  امریکا، بیش  ایاالت متحده ی  داده که 
مبلغ دو میلیارد دالر کمک امنیتی به پاکستان را که شامل 
کمک 8۰۰ میلیون دالر پول نقد و تجهیزات می شود، به 
حالت تعلیق در می آورد و یا این که به کلی لغو می کند. 
پاسخی  می تواند  واقع  در  امریکا  سوی  از  برخورد  این 
از  امریکایی  نظامی  آموزگاران  به خروج  نسبت  متقابل 

خاک پاکستان باشد.
برای  امریکا  دولت  پروژه ی  پاکستان یک  دولت  اخیرا 
آموزش قوای شبه نظامی این کشور را خاتمه داد و بیش 
از صد ترینر نظامی امریکایی را از پاکستان خارج کرد. 
پاکستان همچنین تهدید کرده است که پایگاه سی آی ای 
یا اداره ی استخبارات مرکزی امریکا را که از آن برای 
دادن  قرار  هدف  غرض  بی پیلوت  طیاره های  حمالت 

تندروان استفاده می شود، نیز مسدود خواهد کرد.
یا  و  لغو  امریکایی  مقامات  سیاست،  همین  به  پاسخ  در 
اساس  به  و  کرده  مطرح  را  پاکستان  به  کمک  تعلیق 
این  که  گفته اند  نیویورک تایمز  روزنامه  گزارش 
کمک ها در صورت بهبود روابط بین امریکا و پاکستان 
تندروان  پاکستان علیه  از سوی دولت  بیشتر  اقدامات  و 

مسلح، از سر گرفته خواهد شد. 
ایاالت  برای  افغانستان  دولت  تا  شده  سبب  مساله  این 
از  استراتژیک  متحد  یک  عنوان  به  امریکا  متحده ی 
افغانستان  در  که  آنجایی  از  اما  برخوردار شود.  اهمیت 
از سوی دیگر، دولت های  ندارد و  دولت مقتدر وجود 
که  هسته سازی  سیاست گذاری های  طریق  از  همسایه 
دولت  بر  واضحی  بسیار  نحو  به  داشته اند،  افغانستان  در 
دولت،  بر  بیشتر  نفوذ  برای  حتا  و  کرده  نفوذ  افغانستان 
پولی  کمک های  مورد  در  خبرهایی  موارد  برخی  در 
به نظر می رسد  است.  نشر رسیده  به  از سوی همسایگان 
تصمیم گیری در مورد تهداب گذاری روابط استراتژیک 

بین افغانستان و پاکستان برای کابل مشکل خواهد بود.

حاضر  حال  در  آنان  بی ایم زید(،   ( آلمانی  موسسه ی  با 
قیرریزی  برای آغاز کار  این جاده ها  دیزاین  مشغول کار 
از دیزاین، کار عملی ساخت  هستند و گفته اند که پس 

این جاده ها را آغاز خواهند کرد. 
این در حالی است که فرماندهی گروه بازسازی والیتی 
وعده ی  پار،  سال  )پی آر تی(،  کندز  در  آلمان  کشور 
ساخت جاده ی سردوره را تا فرودگاه کندز به مسووالن 
داده و گفته بودند که ماه جنوری ۲۰11 کار آن را آغاز 
نشده  آغاز  آن جاده  قیرریزی  هنوز  ولی  کرد،  خواهند 

است و معلوم نیست که ساخته می شود یا خیر. 
آلمان، تا اکنون شماری از زباله دان ها را برای پاک کاری 
شهر کندز و چهار مو تر انتقال زباله را به شهرداری کندز 
زباله دان ها، چندی  این  از  کمک کرده است که بخشی 

پیش در شهر جا گذاری شده بودند.
این در حالی است که آقای عمرخیل می گوید، موسسه 
روز  آغاخان(  )بنیاد  شهر  زباله دان های  تهیه کننده ی 
)یک شنبه( نیز شماری از زباله دان های قراردادشده را به 

شهرداری تسلیم داد. 
کمک های  از  زباله دان   ۲۰۰ تعداد  به  پیش،  چندی 
داشت،  ارزش  دالر   1۰۰ آن  کدام  هر  که  آلمان  کشور 
کمک  کندز  شهرداری  برای  آغاخان  بنیاد  همکاری  به 

شده بود. 
دانی ها  ذباله  این  استفاده ی  عدم  از  کندز  شهردار  اما 

شاکی است.

از  است.  شده  رسانی  اطالع  زمینه  این  در  اسالم آباد، 
خصمانه  روابط  امریکا  با  ایران  یک سو  از  که  آنجایی 
استراتژیک  روابط  برضد  تا  می کند  کوشش  دارد، 
سوی  از  و  کند  موضع گیری  امریکا  و  افغانستان  بین 
اسامه  کشته شدن  از  بعد  اسالم آباد،  روابط  چون  دیگر 
به  امریکا  با  کشور  این  مرکز  نزدیکی های  در  بن الدن 

کشور آلمان 
جاده های شهر کندز را 

قیرریزی می کند
 نورالعین ـ کندز 

 گفتگوهای استراتژیک افغانستان و امریکا
به کجا خواهد رسید؟

ACKU احسان اهلل دولت مرادی
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۶ سال پنجم    شماره مسلسل 119۶    دو شنبه 20 سرطان 1390

و در فرجام 
امتناع  و  امید ها  پایان  معنای  به  ایدیولوژی ها  شکست 
برای  است  فرصتی  بلکه  نیست؛  بزرگ  آرمان های  از 
به  رویکردی  و  دروغین«  »آگاهی  و  توهم  از  رهایی 
سوی اتوپیا های مشخص. به مصداق ضرب المثل چینی، 
»کسی که از دوشقه شدن نترسد، می تواند قیصر را از 

اسب به زیر بکشد.«
نظام های  قلمرو واقعیت اجتماعی جهان کنونی در  در 
که  چیز هایی  آن  از  بسیاری  سوسیال دموکراتیک، 
روزمره ی  زندگی  در  کشور ها  این  شهروندان  امروز 
فراتر  اما  کاستی،  با  چه   اگر  می کنند،  آزمایش  خود 
انسان های  که  حسرت هایی  و  آرزو ها  برخی  از  است 
بردگی  و  استبداد  زنجیر  و  بند  در  اسیر  »افسون زده« 

فکری می توانستند در مخیله های شان راه بدهند. 
این که  به  باور  صفر،  به  انسان  آزار  و  شکنجه  تقرب 
و  قید  از  زنان  رهایی  است،  شخصی  امر  یک  جرم 
آزادی  جامعه،  و  سیاست  در  حضور  و  سنت ها  بند 
بیان، حقوق اجتماعی شهروندان، ارتقای زنان از یک 
اجتماعی و تحقق خودمختاری  انسان  به  ماشین زایش 
همه  فرزندان  برای  رایگان  تحصیل  حق  آنها،  جسمی 
انتخاب شدن  و  انتخاب کردن  تعمیم حق  شهروندان، 
به شمول حق رای برای خارجیان در انتخابات محلی، 
نژاد،  پایه،  بر  نه  فردی  توانایی های  بنیاد  بر  مشروعیت 
و  صحت  و  مسکن  غذا،  مشکل  حل  ثروت؛  و  دین 
بسیار دست آورد های دیگر.  بدون شک وقتی که این 
انسان  بزرگ  آرمان های  پرویزن  از   را  دست آورد ها 
در  اندک اند  بسیار  بگذرانیم،  افسون  بند  از  رهاشده 
آزادی  دور  افق های  آن  با  مقایسه  در  و  آرزو ها  برابر 
در  با  اما  است.  آن  تحقق  پی  در  انسان  که  عدالت  و 
نظرداشت مشکالت فقر، گرسنگی، ظلم، ستم پیشه گی 
شان،  انسانی  و  اجتماعی  حقوق  از  زنان  محرومیت  و 
بسیار  و  اقلیت ها  باور های  و  ادیان  پیروان  بر  تبعیض 

چیز های دیگر، اوج انسانیت است. 
باشید  »واقعیت گرا  بودم که:  نمی دانم در کجا خوانده 
راستین،  واقعیت گرایی  کنید!.«   آرزو  را  ناممکن  و 
با  روزمره  انسان،  که  آنچه  با  تنها  مشخص«،  »اتوپیای 
آن،  بر  افزون  بلکه  نمی پردازد،  می شود،  برو  رو  آن 
پاسخ دهی به آرمان های اجتماعی و سیاسی و گسترش 
کرانه های آنها در بستر جامعه نیز از الزامات آن است . 
امیدوار، غوغای بی کرانی نهفته  انسان  حتا در سکوت 
است که فردای سبز بسیاری از محرومان جهان را رقم 

باهمهدستآوردهایبزرگ،دنیایماجهان
سومیها،دنیایدرداست.دردازغارت،
خشونت،ازخودبیگانگی،گریزازخردو
مسوولیتپذیریبرایخود.بیریشهای،
چسبیدنبهتکرارمکررات،بهدورخود

پیچیدنوبااینهمه،ماجهانبستهوعاری
ازتفکرخودرابرترینمیدانیموپرمدعایی
دراوجگریزواجتنابازتفکربهمانیفست
وآییننامهیاجتماعیمامبدلشدهاست.

مردمانجهانپیشرفته،دستکمازدردوغم
نانوکودکانگرسنهراحتاند.باهربدعتی
سایهیتکفیربرسرشانسنگینینمیکند؛
گفتمانهادرپهنههایبزرگترجوالنمیکنند،
انسانباچالشهایقرنبیستویکمیدرگیر
است،درحالیکهمادرپیحلچالشهای
قرنبیستویکمیباگفتمانهایقرن

شانزدهمیمیباشیم.ماجهانینمیاندیشیم
تادرپرتوآنمشکالتمحلیراحلکنیم.
مابرایحلچالشهایجهانیقرنبیست
ویکمی،روستاییمیاندیشیم؛قبیلهایو

محلیمیاندیشیم.چهسودیداردپرداختن
بهتکهپارههایتفکرمدرنیتهوقتیمادرمنش
روزمرهیخودنمیخواهیمویانمیتوانیماز
قلمروقبیلهفراتربیاندیشیموفراترعملکنیم؟

خواهد زد.
جهان  ما  دنیای  بزرگ،  دست آورد های  همه  با 
از  از غارت، خشونت،  سومی ها، دنیای درد است. درد 
برای  مسوولیت پذیری  و  خرد  از  گریز  خودبیگانگی، 
دور  به  مکررات،  تکرار  به  چسبیدن  بی ریشه ای،  خود. 
از  عاری  و  بسته  جهان  ما  همه،  این  با  و  پیچیدن  خود 
تفکر خودرا برترین می دانیم و پرمدعایی در اوج گریز 
اجتماعی  آیین نامه ی  و  مانیفست  به  تفکر  از  اجتناب  و 
ما مبدل شده است. مردمان جهان پیشرفته، دست کم از 
درد و غم نان و کودکان گرسنه راحت اند. با هر بدعتی 
سایه ی تکفیر بر سرشان سنگینی نمی کند؛ گفتمان ها در 
چالش های  با  انسان  می کنند،  جوالن  بزرگتر  پهنه های 
قرن بیست و یکمی درگیر است، در حالی که ما در پی 
حل چالش های قرن بیست و یکمی با گفتمان های قرن 
پرتو  در  تا  نمی اندیشیم  جهانی  ما  می باشیم.  شانزدهمی 
آن مشکالت محلی را حل کنیم. ما برای حل چالش های 
می اندیشیم؛  روستایی  یکمی،  و  بیست  قرن  جهانی 
پرداختن  دارد  سودی  چه  می اندیشیم.  محلی  و  قبیله ای 

به تکه پاره های تفکر مدرنیته وقتی ما در منش روزمره ی 
فراتر  قبیله  قلمرو  از  نمی توانیم  یا  و  نمی خواهیم  خود 

بیاندیشیم و فراتر عمل کنیم؟
به  را  انسان  تقلیل  مارکوزه  هربرت  روزگاری  اگر 
به  انسان  تقلیل  مثابه ی  به  تولیدی-مصرفی  موجودی 
نمی توانست  هرگز   ، می کرد  نقد  بعدی  تک  موجودی 
تصور کند که انسانی که نیروی کارش کاال شده است، 
اجزای  تا جایی سقوط کند که  پسااستعمار،   در جهان 
یابند. چه کسی می توانست در  تقلیل  به کاال  نیز  بدنش 
داشته  را  این  تصور  حتا  دوم  جهانی  جنگ  آستانه ی 
»صنعت  به  شده  کاال  کار  نیروی  از  گذار  در  که  باشد 
تقلیل  کاال  به  فرهنگ  تمامیت  آن  در  که  فرهنگی«  
و  معنا  از  زیبایی  مفاهیم  و  هنری  ارزش های  می یابد، 
بازار های  در  انسان  بدن  اجزای  و   می شده  تهی  مفهوم 
افغانستان  در  شوند.  گذاشته  حراج  و  تاراج  به  جهانی 
اعضای  بازرگانان  مثابه ی  به  کودک ربایی  شبکه های 
بدن انسان، بده و بستان دارند. در میان دستگیرشدگان، 
زنان و مردانی دیده شده اند که خود مادر و پدر بوده اند. 
با این همه ما سرگردانیم و گمان می بریم که این ویرانی 
نیست.  آن  از  رهایی  توانایی  را  ما  و  است  ما  سرنوشت 
آیا تاریخ ما را خواهد بخشید اگر در چنین شرایطی از 
رویارویی فرار کنیم و دست از پروردن امید های بزرگ 
برداریم و دست به دامان طاعون نژاد و یا مذهب شویم؟ 

از خود  میراثی  ما  این که  دلیل  به  ما  از  نسل پس  شکوه 
بجای نگذاشته ایم تا نسل پس از ما بتواند بنای کار را بر 
آن بگذارد، شکوه ی زیبا و معصومانه ای است، اما سوال 
این است که تبار پیش از ما کدام میراث بزرگ را برای 
ما گذاشته بود که ما بنای مکمل آن را به اسالف خود 
میراث  که  نیست  این  سر  بر  سخن  نگذاشتیم.  جای  بر 
بجای مانده چقدر فربه و چاق و چله است، سخن بر سر 
این است که باید پابرجا از عدالت و آزادی دفاع کرد و 
بشریت از این لحاظ دارای میراث بزرگی است. میراث 
روشنگری و خردگرایی عالمگیر شده است. تاجایی که 
به عنوان  نه  اگر  نیز  ما  از آن در سرزمین  پاره هایی  تکه 
گزینه ای، بلکه از طریق استعمار معیوب و مصدوم وارد 

خانه ی ما شده اند.
می خواهم به جوانان سرزمینم بگویم که دست کم شما، 
به  و  زد  جا  در  من  نسل  اگر  نیستید.  بیچاره  حد  این  تا 
بربادرفته  و  ویران شده  ویرانگر،  نسل 
داد،  برباد  نیز  را  جهانی  و  شد  مبدل 
خود  را  تان  سرنوشت  می توانید  شما 
جوانان  که  همانگونه  بگیرید.  دست  به 
بلند  را  عصیان  صدای  نیل  کرانه های 
تا  کران  از  را  امید  ترانه های  و  کردند 
کران افریقای شمالی سردادند. به سخن 
بلوخ با یک نگاه گذرا به جهان کنونی 
هست،  که  آنچه  »هر  که  دید  می توان 
و  باشد.«  }نهایی{  حقیقت  نمی تواند 
انسان باید در پی کشف آن چیزی باشد 
که پر از »رمز است و در جهان کنونی 
موالنا  سخن  به  و  نیست.«  دست یافتنی 

»آنچه یافت می نشود، آنم آرزوست.« 
از این چشم انداز، بسیاری از آرمان هایی 
که امروز رویا می نمایند و بخشی از عالم 
خیال می باشند، می توانند به واقعیت های 
اتوپیای  شوند.  تبدیل  دست یافتنی 
خاک  همین  »از  است،  همین  مشخص 
)اقبال(.  است«  ساختن  دیگری  عالم 
توهم نیست و کافی است که ما اراده ی 
داشته  اسپ  از  را  قیصر  »زیرکشیدن  به 
باشیم« و از کیفردیدن بخاطر عملی که 
نهراسیم.  می دهیم  انجام  آزادی  راه  در 
انسانی که همه رویاهایش را به تبعیدگاه 
فراموشی می فرستد، بجز  ضّجه و زاری آفرینشی نخواهد 
داشت. وی صبحگاهان حتا صورت خودش را در آیینه 
نمی تواند ببیند، آیینه را می شکند، از همه چیز بیزار است 
و شامگاهان نیز با خمار افیون و دارو های خواب آور سر 
بر بالین می گذارد. آیین چنین انسانی ناامیدی است، ندبه 

و زاری است. 
آرامش  اعتمادش  مورد  سرزمین  در  خانه اش،  در  انسان 
و  زیبا  ترانه های  و  آرزو ها  با  سرزمینی  چنین  و  می یابد 
امید  رنگارنگ  گل های  رایحه ی  دادن  راه  و  رنگین 
رویایی می شود. چنین خانه و چنین میهنی پناه گاه و ملجا 
فرزندان  همه  برای  می شود  مادر  گرم  آغوش  می شود، 
انسان  می شود،  معشوق  و  محبوب  میهنی  چنین  زخمی. 
می کشد  تصویر  به  زیبایی  تابلوی  با  را  محبوب  این 
اتوپیای  می سراید.  او  برای  را  شعرهایش  زیباترین  و 
گذاشتن  سر  است؛  محبوبی  چنین  به  رسیدن  مشخص 
در آغوش آرام بخش اوست. بدون شک در بستر چنین 
مشخص  اتوپیا های  زایش  زمینه ی  مشخصی،  اتوپیای 
بی کرانه  و  ابد  تا  فرایند  این  و  می شود  فراهم  دیگر 
»قلمرو  از  انسان  رهایی  و  آزادی  قلمرو  می یابد.  ادامه 
و  پایان  بی  است  فرایندی  مارکس(  )کارل  الزامات« 
»هر  و  دارند  نیاز  بزرگ  امید های  به  بزرگ  انسان های 
انسان برابر امیدش بزرگ است.«  بلوخ بر هر آنچه که 
و  می گیرد  مایه  ناخودآگاه«  »ضمیر  از  فروید،  سخن  به 

مولود ناخودآگاهی است، مفهوم »هنوز ناخودآگاه«  را 
می نمایاند.  رسیدنی  را  نارسیدنی  بدین گونه  و  می افزاید 
یعنی از چیزی، روندی که می دانیم می آید و بر معرفت 
و آگاهی ما تاثیر می اندازد، خبر می دهد. در تالش برای 
رسیدن به زندگی بهتر، آزادی بیشتر و عدالت فراگیرتر 
است که انسان از مسافری چشم براه و برده ی دیدنی هایش 
)سرنوشت اش( به عامل فعال و تغییردهنده ارتقا می یابد 
و با فتح هر قله ی ناشناخته، وسوسه ی فراتر و باالتر بر او 
آسترالیایی  اِوِرست  که  روزی  می گویند  می شود.  چیره 
کوه  می خواست  زمین  بلندای  ترین  باال  فتح  منظور  به 
از  کوه  دامنه  تقدیرزده ی  دهقانان  آید،  فراز  را  هیمالیا 
گروه وی پرسیدند که برای چه این همه درد و رنج را 
بر خود هموار می کنید و می خواهید به آن باال ها بروید؟ 
پاسخ اکیپ کوهنورد بسیار ساده بود: به دلیل این که بلندا 
آنجا هست ما می خواهیم آن جا برویم. در پی فراز آمدن 
بودن و انصراف از جستجوی مروارید در مرداب حقیر 
با  انسان  معنا می دهد.  انسان  انسانیت  به  )فروغ فرخزاد(، 
انسان می شود و در تالش و مبارزه است  ِخَرد،  تفکر و 
که به زندگی اش معنا و مفهوم می بخشد. با تفکر و کنش 
و آفرینش های فلسفی و تیوری ها است که تفاوت میان 
انسان تقدیرزده، افسون شده و انسان خردمند و خردورز 

متبارز می شود.
رویا ها  تحقق  قلمرو  زمان،  عین  در  مشخص  اتوپیای 
به  رسیدن  حسرت  است.  انسان  روزانه  حسرت های  و 
زندگی عاری از گرسنگی، ستم، فقر و استبداد. حسرت 
تحقق زندگی باهمی در آزادگی، زندگی در عشق،  در 
دوستی و رها از فریاد عسس و بغض دیرین واماندگان 
کشان  وسمه  مکررات،  تکرار  تیوریسن های  و  تاریخ 

چشم های کور و مشاطه گران چهره های بزه کار.
چه کسی می توانست باور کند که افسون زدگان هزاران 
دست کم،  بندهای،  وبر،  ماکس  سخن  به  روزی  ساله، 
مسوولیت پذیری  از  گریز  سلطه   و  نابخردی  افسون های 
آقای خویش  و خود  بشکنند  را  برای خویشتن خویش 
آن  جهان«  »بهتران  نمی نماید،  چنین  امروز  اگر  شوند. 
قدر دمار از روزگار مفلوکین زمین بکشند که راهی بجز 
را  درماندگی  و  مفلوکی  دیگر،  به سخن  نماند،  عصیان 
جانبی دیگر نیز هست و آنانکه در تقالی فراز آمدن و 
رسیدن انسان به انسانیت وی اند، روزی بانگ رایج کردن 
ندا خواهند داد. اگر چنین نمی بود،  آنسوی مفلوکی را 

فریادی از افریقا و کرانه های نیل بلند نمی شد.
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عوامل عمده خشونت 
در خانواده 

 درآمد 
خانواده، یک گروه خویشاوند است که در اجتماعی کردن 
جامعه،  در  بنیادی  نیازهای  از  برخی  برآوردن  و  فرزندان 
گسترش  با  آن که  با  دارد.  عهده  به  را  اصلی  مسوولیت 
از  بسیاری  در  صنعتی شدن  رشد  به  رو  روند  و  شهرنشینی 
و  دگرگون  خانواده ها  اقتدار  و  کارکرد  ساختار،  کشورها، 
عنوان  به  خانواده  هنوز  ولی  است،  شده  کمرنگ  حدی  تا 
یک نهاد اجتماعی، در تنظیم رفتار جنسی و زاد و ولد، رشد 
و  جایگاه  تثبیت  آنها،  کردن  اجتماعی  فرزندان،  تربیت  و 
ناتوانان  کودکان،  از  محافظت  و  مراقبت  اجتماعی،  منزلت 
و سالمندان و فراهم آوردن امنیت اقتصادی و روانی اعضای 

خود نقش بارزی را ایفا می کند.1
ویژگی های مختص  با  با خشونت،  توام  رفتار  میان،  این  در 
به خود، می  تواند بر این نقش صدمه وارد کند و در ساختار 
روابط میان اعضای خانواده و رسیدن به اهداف فوق گسست 

ایجاد کند. 
تعریف 

زمانی که یکی از اعضای خانواده تالش کند تا بر عضو یا 
اعضای دیگر خانواده به شکل جسمی یا روانی تسلط یابد، 
پرخاشگری  دیگر،  عبارت  به  می  گیرد.2  شکل  خشونت 
به  دیگر،  فرد  به  آسیب  یا  صدمه  رساندن  از  است  عبارت 
عبارت  خشونت  ساده،  بصورت  یا  و  تعمدی.3  صورت 
شخص  به  روانی  یا  جسمی  عمدی  آسیب رساندن  از  است 
ممکن  و  نبوده  زوجین  میان  محدود  تنها  رفتار  این  دیگر. 
مثال،  به طور  گردد.  نیز  خانواده  دیگر  اعضای  متوجه  است 
گزارش ها حاکی از آنست که کودکان در بسیاری از موارد، 
منجمله  نتایج آن،  و  غیرمستقیم خشونت  یا  مستقیم  قربانیان 
غیره  و  روانی  اختالالت  اقتصادی،  محدودیت های  طالق، 

می  باشند. 
نژادها،  جوامع،  فرهنگ ها،  تمام  در  خانوادگی  خشونت 
طبقات، مذاهب و در میان مردان و زنان به مشاهده می  رسد؛ 
در  رفتار،  این  بروز  زمینه ی  و  خشونت آمیز  رفتار  نوع  ولی 

جوامع مختلف، متفاوت است. 
خشونت  قربانیان  از  درصد   90 حدود  جهانی،  آمار  بنابر 
آنهم،  با  هستند.4  مردان  درصد   10 حدود  و  زنان  خانگی، 
در  یا  سنتی  جوامع  و  مدرن  جوامع  میان  گذرا  مقایسه ی 
است  این  دهنده ی  نشان  مدرنیته،  به  سنت  از  گذار  حال 
پررنگ تر  سنتی  جوامع  خانواده های  میان  در  خشونت  که 
بوده و پیش زمینه های فرهنگی و اجتماعی در توجیه رفتار 
با  برخورد  نوع  آن  نگهداشتن  پنهان  گاه  و  خشونت آمیز 
خشونت و مشکالت مرتبط با آن را غامض تر ساخته است. 

پیش زمینه ها 
تا به حال فرضیه ها و نظریات زیادی در باب خشونت مطرح 
شده اند. رهبران دینی، فیلسوفان، روانشناسان، جامعه شناسان 
حوزه  درین  راهکارهایی  و  نظریات  دیگر،  کثیر  عده ی  و 
ارایه کرده اند. بطورمثال، بسیاری از رهبران دینی، مردم را به 
تساهل و مدارا فراخوانده اند، ولی از سوی دیگر، تعدادی از 
فیلسوفان از منظر دیگری به این موضوع پرداخته اند. در پاسخ 
به این پرسش که آیا انسان ذاتا خشونت گراست و یا در طلب 
صلح؛ »جان الک«، فیلسوف مشهور انگلیسی معتقد است که 
انسان قبل از ورود به جامعه ی مدنی، در وضعیت طبیعی بسر 
می  برد. در این وضعیت، انسان در صدد حفظ جان و دارایی 
خود برمی  آید و متوجه می  شود که باید رعایت جان و مال 
دارای  طبیعی،  »وضع  می  گوید:  الک  بکند.  نیز  را  دیگران 
را  همه  و  هدایت  و  کنترول  را  آن  که  است  طبیعی  قانونی 
موظف به رعایت آن می کند. این قانون که همان عقل است، 
به همه انسان ها که به خواست خود با آن مشورت می کنند، 
می آموزد که همه با هم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی، 
سالمت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند، زیرا همه 
انسان ها آفریده و مخلوق یک سازنده و فرزانه ی مطلق بوده 
و خدمت گزار یک پیشوا و فرمانفرما هستند، و توسط فرمان 

او و برای اجرای اوامر او به این دنیا آمده اند.«5
با این نظر، »جان الک« خوش بینی خودرا درباره ی ذات بشر 
ارایه کرده است و می گوید: انسان متوجه حقوق طبیعی خود 
شده و به حقوق طبیعی دیگران نیز پی می برد و به همین دلیل 

باید به این حقوق احترام گذاشت. 
از سوی دیگر، »توماس هابز« با بدبینی بیشتری به این موضوع 
می نگرد. او می گوید: انسان در وضعیت طبیعی، هیچ احساس 
انسان... طبیعی  »وضع  و  ندارد  دیگران  به  نسبت  وظیفه یی 

حالت جنگ همه، علیه همه است.«6
براساس این دیدگاه، انسان با آگاه شدن از اطرافش، متعجب 
می شود.  خارج  تنهایی  از  آگاهی،  این  کسب  با  و  می شود 

انسان ها  دیگر  که  می شود  متوجه  تدریج  به  »هابز«  انساِن 
این  که  می شود  متوجه  همچنین  او  می کشند.  را  همدیگر 
کسب  دنبال  به  چیز  هر  از  بیش  او،  خود  جمله  از  افراد، 

قدرت، تسلط، کنترول و اندوختن ثروت است.7
به گفته ی هابز، این احساس، سبب گرایش سیری ناپذیر برای 

کسب قدرت و عدم اعتماد به یکدیگر می شود. 
با آنهم، هابز تاکید می  کند که تنها برای حفظ، نگهداشت و 
امکان تسلط بر دیگر افراد »باید برای صلح تالش کنیم.« به 
عبارت دیگر، صلح یک ارزش بنیادی و غایی نیست، بلکه 

ارزشی است ابزاری، برای حفظ خویشتن )EGO( خود.8
با آنکه »فروید« و طرفدارانش نیز پرخاشگری را بعنوان یک 
غریزه ی زیستی مطرح نموده اند، ولی کسانی چون» آلبرت 
یادگیری  از  ناشی  را  خشن  رفتار  و  پرخاشگری  بندورا«، 

اجتماعی می دانند. 
طبیعی،  محیط  در  انسان  که  می گوید  نیز  روسو  ژاک  ژان 
اجتماعی  قیود  ولی  است،  خوب  و  شاد  مهربان،  موجودی 
و  نظریه  این  می کند.  فساد  و  پرخاشگری  به  مجبور  را  او 
پرخاشگری  یادگیرِی  اکتسابِی  جنبه  به  دیگر،  نمونه های 

تاکید دارند. 
در  الک«،  »جان  نظریات  که  است  ذکر  قابل  حال،  این  با 
حقوق  به  احترام  و  تایید  برای  را  راه  غربی،  کشورهای 
بدین  کشورها،  این  و  کرد  باز  شان  جان  حفظ  و  انسان ها 
نتیجه رسیدند که جان آدمی، حق طبیعی اوست و انسان های 
دیگر، حق ندارند آن را از او بستانند. شواهد تاریخی نشان 
عمل  ظرفیت  دارای  که  اندازه  همان  به  انسان،  که  می دهد 
سازنده  و  صلح آمیز  عمل  ظرفیت  است،  خشونت آمیز 
طیف  سر  دو  میان  در  انسان  دیگر،  عبارت  به  دارد.  هم  را 

خشونت گرایی و صلح گرایی در نوسان است.9
عوامل

پژوهش های جامعه شناسانه و روانشناسانه، عوامل گوناگونی 
را در بروز رفتار خشونت آمیز در خانواده دخیل دانسته اند 

که به تعدادی از عمده ترین آنها در این جا اشاره می شود. 
و  مدرن  جوامع  در  زن  به  نگاه  نوع  اجتماع:  و  فرهنگ 
جوامع سنتی، واضحا متفاوت است. در حالی که در جوامع 
حقوق شان  به  زنان  دست یابی  برای  زیادی  تالش  مدرن، 

نوع  گشته،  انسانی تر  تدریج  به  نگاه،  نوع  و  گرفته  صورت 
نگاه مردساالرانه و نوع رویکرد استوار بر استبداد، هنوز در 
طرز  این  توانمندی  است.  باقی  خود  قوت  به  سنتی  جوامع 
تفکر، به رسوم و عنعناتی شکل بخشیده است که به زن، به 
می نگرد.10   مرد  دارایی  مواردی  در  و  دوم«  »جنس  عنوان 
مشابه  موارد  و  دادن  بد  وقت،  از  قبل  اجباری،  ازدواج های 

دیگر، ریشه در این نوع طرز فکر دارند. 
طریق  از  که  جوامع  درین  زن  بر  تسلط  و  کنترول  به  نیاز 
آموزش اجتماعی 11 حاصل می شود، پررنگ تر است؛ بنابر 
این نظریه، فرد بعد از برقراری ارتباط با اجتماع، الگوبرداری 
نموده و براساس این الگوها، رفتار می کند. »آلبرت بندورا« 
او  است.  اجتماعی  یادگیری  مکتب  اصلی  مبلغان  از  یکی 
معتقد است که رفتار، نتیجه ی کنش متقابل عوامل شناختی 
کودکان،  که  است  شده  دیده  بسیار  است.12  محیطی  و 
شکل  به  بعدا  و  آموخته  خود  خانواده ی  از  را  خشونت 
خشونت  چرخه  یک  شکل،  بدین  می کنند.  رفتار  مشابهی 
بوجود آمده که والدین و اعضای بزرگ خانواده، خشونت 
را به اعضای کوچکتر تسری می دهند. همچو رویکردی، نه 
تنها رفتار خشن علیه زن را رخصت می دهد، بلکه راه را برای 
ایجاد محدودیت های فردی و اجتماعی زنان فراهم می سازد. 
پوتانسیل ها  سرکوبی  سبب  خود  نوبه  به  محدودیت ها،  این 
و  زمینه ی ظلم پذیری  نتیجه،  در  و  زنان شده  توانایی های  و 

سواستفاده از آنها را بیشتر و سهل تر می سازد. 
و  دوطرفه  بحث  و  شنود  و  گفت  فرهنگ  که  جوامعی  در 
تبادل نظر دموکراتیک وجود نداشته و یا قوت ندارد، روابط 
اشخاِص  جانب  از  خشونت  اعماِل  عامل  نیز  قدرت  نابرابر 
کمتر  قدرت  دارای  اشخاص  به  نسبت  بیشتر  قدرت  دارای 

روا می شود.13 
دادن اهمیت بیشتر به فرزند پسر، باال بردن اهمیت مردان و 
یا چندین خانواده بصورت مشترک، حتا زمینه  زندگی دو 

خشونت زن علیه زن را نیز فراهم کرده است. 
سنگدل تر  بودن،  قوی  بودن،  خشن  جوامع،  درین  معموال 
ویژگی های  از  کردن،  خطر  توانایی  و  بودن  مستقل  بودن، 
پسندیده مرد و مطیع بودن، ساکت بودن، خجالتی بودن و 
وابسته بودن، از ویژگی های قابل پسند زن شمرده شده و یا 

حداقل بدین شکل از آنها انتظار برده می شود. 
به عالوه، داشتن معلومات اندک یا نداشتن آگاهی از قوانین، 
می شود،  خشونت  مرتکب  که  شخصی  تا  می شود  سبب 
اعمال  از عواقب  نیز رفتار خود را تکرار کرده و  در آینده 
نیز در شدت  بلند بی سوادی  میزان  باشد.  نداشته  بیمی  خود 

بخشیدن به این مشکل نقش داشته است. 
و  شهرنشینی  گسترش  آن که  با  ناموسی:  اختالفات 
صنعتی شدن در جوامع نوین، از شدت رفتارهای خشونت بار 
اختالفات  به علت  زنان،  بخصوص  و  خانواده  اعضای  علیه 
و  شرقی  جوامع  در  مورد،  این  ولی  است،  کاسته  ناموسی 
جوامع،  درین  دارد.  بیشتری  نمود  فرهنگی،  لحاظ  از  سنتی 
زنها و فرزندان، جزو عزت و شرف مرد دانسته شده است؛ 
مشخص  دفاتر  معموال  شهرنشین،  مناطق  در  حالی که  در 
می کنند.  رسیدگی  شوهر  و  زن  اختالفات  عمده  به  دولتی 
در مناطق عقب مانده و یا در حال توسعه، رفع این اختالفات 
از طریق شخص قدرتمند خانواده و یا بزرگان بانفوذ انجام 
خانواده  دیگر  اعضای  علیه  خشونت  بدین وسیله  و  می شود 
را که در اکثر موارد زنان اند، توجیه می کند. »به طوری که 
انتقام  انگیزه  تعصب،  را  ناموسی  قتل های  عمده ی  دالیل 
وجود  بسته،  ذهنیت  بودن،  شکاک  حسادت،  شخصی، 
شخص ثالث، رهایی از دست شریک زندگی که حکم مانع 
را دارد و از بین رفتن آبرو تشکیل می دهد. ناگفته نماند که 
توسط  بیشتر  می گردد،  قتل  به  منجر  که  ناموسی  اختالفات 
مردان صورت می گیرد، در مورد زنان کمتر دیده شده که 
زنی به تنهایی و بدون همکاری شخصی دیگر، اقدام به قتل 

کرده باشد.«14
کردن  فراهم  جامعه،  رسوم  حتا  و  دین  منظر  از  اقتصاد: 
تسهیالت مادی و دادن نفقه بر دوش مرد است. مرد، به عنوان 
سرپرست خانواده در یک جامعه ی سنتی، ملزم به برآورده 
کردن نیازهای اقتصادی خانواده است. حتا فقه اسالمی به زن 
اجازه داده است تا در صورتی که نخواهد در بیرون از منزل 
شغلی داشته باشد و یا حتا اگر میل نداشته باشد، می تواند به 
باید شیر را از  طفلش شیر ندهد و درین گونه موارد، شوهر 
جای دیگر فراهم کند؛ ولی احتمال داده می شود که همچو 
رویکردی، وابستگی زن و فرزندانش را به شوهر بیشتر کرده 
تاثیرگذار  نیز  و حتا در محدود کردن سهم وی در اجتماع 

باشد. 
البته فمینیست ها به این موضوع که به تفاوت تاریخی زن و 
مرد تاکید دارد، توجه بیشتری نشان داده اند. به باور پیروان 
این دیدگاه، ساختار روابط اجتماعی، سلطه مرد را به  دلیل 
نان آور بودن تشدید می کند. آنها می گویند در صورت تغییر 
زور  اعمال  سایر شکل های  و  می توان خشونت  روابط،  این 
و  زن  مالی  استقالل  راهکارها،  این  از  یکی  داد.  کاهش  را 

اشتغال اوست.15
طریق  از  را  خشونت  مردان،  از  بعضی  که  است  شده  دیده 
در  و  کرده اند  اعمال  خانواده  در  مالی  منابع  کردن  محدود 
نتیجه، زن که از لحاظ اقتصادی وابسته بوده است، باالجبار 
رفتار پرخاشگرانه را تحمل نموده و در مواردی، حتا دم نزده 
است. اگر این مشکل در جوامع روستایی بعلت گستردگی 
خانواده ها و اشتراک اعضای خانواده در تولید، تا حدودی 
بودن  مصرفی  بعلت  شهری،  جوامع  در  ولی  است؛  کمتر 
خانواده ها، بیشتر به مشاهده می رسد. این مشکل، بخصوص 
و  باشد  نفر  یک  بردوش  خانواده  مالی  بار  که  صورتی  در 
باالخص در صورتی که خانواده فقیر باشد، می تواند شدیدتر 
شود، چون قادر به ایجاد درماندگی، عصبانیت، پرخاشگری 
خانواده  دیگر  اعضای  نهایتا  و  مردان  میان  در  افسردگی  و 
و  می کند  کار  استرس  پر  محیط  در  که  مردی  می باشد. 
ابراز  تنفر  است  ممکن  قرار می گیرد،  تحقیر  یا  توبیخ  مورد 
نشده اش را بر سر خانواده خالی کند.16 فقر و اختالف های 
قتل های خانگی محسوب می شود.17  مالی، مهمترین عامل 
بوجود آمدن فاصله ی زیاد میان طبقات اجتماعی و عمیق تر 
شدن تدریجی این فاصله، در ایجاد پرخاشگری نقش دارد. 
و  اولین  جزو  نیز  را  بیکاری  اجتماعی،  مسایل  کارشناسان 
مهمترین آسیب های اجتماعی عنوان می کنند که خود عامل 

اصلی پرخاشگری نیز محسوب می شود.18
دین: در این شکی وجود ندارد که اسالم به کرامت انسانی، 
عدالت، تقوا و رعایت اصول اخالقی توجه ویژه نموده است. 
اسالم در زمان ظهور خود نیز نسبت به مکاتب دینی دیگر، 
امتیازات و حقوق بیشتری را به زنان اعطا کرد و چالش های 

وحشتناکی را از مقابل شان برداشت. 
ادامه دارد
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با  مصالحه  يا  و  نيست  نصيحت  و  پند  مصالحه، 
پند و نصيحت هرگز تامين نمی شود. مدت بيش 
کلمات  افغانستان  در  که  می گذرد  سال  سی  از 
پندآميز »مور ورونه يو«، »ما برادران هستيم«، »ما 
همه مسلمان هستيم و در بين ما چيزی نيست که 
عمل  در  اما  می شوند؛  گفته  شود«  جنگ  عامل 
توقف  را  هم جنگ  روز  مسلمان« يک  »برادران 
نصيحت  و  پند  جای  طريق  از  مصالحه  نداده اند. 
به  اقدامات و تدابير معين سياسی  بلکه اساس  نه، 

دست می آيد و يک پروسه ی سياسی است. 
غياب  در  و  جدا  که  نيست  پروسه ای  مصالحه 
جامعه صورت گيرد. آن چه که در غياب جامعه 
صورت می گيرد، مصالحه نه بلکه، معامله خواهد 
بود. مصالحه عبارت از توافق حامد کرزی با مال 
طرف های  افغانستان،  در  مصالحه  نمی باشد.  عمر 
جامعه  طوالنی  جنگ  برمی گيرد.  در  را  زيادی 
کرده  تقسيم  درشت  بسيار  خطوط  با  را  افغانی 
است. با گذشت هر روز اين خطوط تقسيم کننده 
روابط  ديگر  عبارت  به  می شوند.  روشن تر 
و  گرديده اند  ويران  جنگ  نتيجه ی  در  ديروزي 

اعتماد اجتماعی سخت متضرر شده است.
کدام  با  و  چگونه  که  است  مصالحه  با  اکنون 
را  متضررشده  اعتماد  و  ويران شده  وسايل روابط 
غياب جامعه صورت  در  مصالحه  اگر  کند.  احيا 
گيرد، نه تنها اعتماد اجتماعی احيا نه خواهد شد، 
بل نتيجه ی آن جنگ نوين داخلی خواهد بود که 
قطعی  تجزيه ی  سوی  به  سرعت  به  را  افغانستان 

رهبری خواهد کرد.
ديروزی  حالت  به  برگشت  معنای  به  مصالحه 
به حالت  به جای برگشت  نمی باشد. در مصالحه 
نو جستجو می شود. مصالحه  الترناتيف  ديروزي، 
و  جنگ  از  فارغ  فردای  می باشد؛  فردا  خاطر  به 
و  جديد  حالت  ايجاد  مصالحه،  هدف  جنگ ها. 
فردای  به  کس  هر  آن  در  که  می باشد  مطمينی 
خويش اعتماد کرده بتواند. آينده ی افغانستان فقط 
دموکراسی  بشر،  حقوق  پرنسيپ های  اساس  به 
چنين  ايجاد  می تواند.  شده  ايجاد  همزيستی  و 
قانون اساسي که خواسته های طالبان  تغييرات در 
ديروز  به  برگشت  معناي  به  دهند  انعکاس  را 

می باشد. 
و  ديگران  با  مسالمت آميز  همزيستی  مصالحه، 
همزيستی  است.  مخالفين  با  همزيستی  هم  يا 
طرف های  فاصله گرفتن  ضرورت  مسالمت آميز 
طرف  يک  از  که  ذهنيتی  و  تفکر  از  را  درگير 
نفرت و فاصله ايجاد کرده و از طرف ديگر جنگ 
و کشتار را توجيه می کند، به وجود می آورد. در 
بود که جامعه  آپارتايد  سياست  افريقای جنوبی، 
کشور  اين  در  و  کرد  تقسيم  سفيد  و  سياه  به  را 
امکانات عملی مصالحه زمانی به وجود آمدند که 
حزب ملی افريقای جنوبی، از خط مشی آپارتايد 
افغانستان  در  نمود.  نظر  صرف  کامل  طور  به 
می باشد.  تفکر جنگی  بر  غلبه  مصالحه،  وظيفه ی 
است.  منطق دشمن سازی  بر  غلبه  مصالحه  وظيفه 
مصالحه زمانی موفقيت خواهد داشت که نيروها 
و گروهای درگير، حق ديگران برای موجوديت 
کارها  اين  تا  بپذيرند.  را  متفاوت  انديشيدن  و 

صورت نگيرد، مصالحه تامين نمی شود. 
که  تفکری  افغانستان  در  جمله  از  و  منطقه  در 
است  کرده  ايجاد  را  نفرت  و  اجتماعی  فاصله ی 
بنيادگرايي  می کند،  توجيه  را  جاری  جنگ  و 
تکيه  بر خشونت  ذاتا  تفکر  اين  می باشد.  مذهبی 
در  شکيبايی  فاقد  و  متعرض  تفکر  يک  و  دارد 
برابر ديگران است. پيروان اين تفکر به جای قبول 

به ديگران، تالش دارند  کردن ديگران و احترام 
تحميل  زور-  توسط  –آن هم  را  خود  نظريات 
نمايند و قدرت خودرا در نابودی ديگران جستجو 

می کنند.
جمله  از  و  منطقه  در  بنيادگرايی  تفکر  متاسفانه 
افغانستان در حال گسترش است و در بعضی  در 
يک  به  و  برآمده  ذهنيت  و  تفکر  شکل  از  جاها 
قانون مسلط، مبدل شده است که تمام عرصه های 
زندگي اعم از روابط اجتماعی، فاميلی، فرهنگی، 
آموزشی، اقتصادی... را کنترول می کند. متاسفانه 
به جای فاصله گرفتن از ذهنيت بنيادگرايی، تالش 
اين  دارد.  وجود  آن  مسلط کردن  برای  وسيع 
وضعيت، عملی شدن خواست های »دست کشيدن 
از خشونت، جدايی با القاعده و قبول کردن قانون 
اساسي افغانستان« را ناممکن ساخته و مصالحه ی 
پيشنهادی آقای کرزی را به اتوپيا مبدل می سازد.

روي  تفاهم  و  اعتماد  ايجاد  معناي  به  مصالحه 
پرنسيپ ها  اين  است.  مشترک  پرنسيپ های 
در  گرديده اند.  درج  بشر  حقوق  اعالميه ی  در 
افريقای جنوبی، در ايرلند شمالی و در کمبوديا، 
مصالحه با پذيرش همين پرنسيپ ها به وجود آمد. 
مشکل مصالحه در افغانستان از يک طرف ناديده 
از طرف  و  می باشد  متذکره  پرنسيپ های  گرفتن 
ديگر طرف های درگير و يا يکی از اين طرف ها 
اصول مطلق و تغيرناپذير روي ميز مذاکره مطرح 
نمی دهد.  هيچ چيزی  مقابل  به طرف  می کنند که 
نه  توافقی صورت می گيرد و  نه  در چنين حالتی 
طرف های  اگر  می آيد.  وجود  به  مصالحه ای  هم 
مطلق  خواست های  از  طالبان  جمله  از  و  درگير 
خويش گذشت نه کنند، امکان رسيدن به مصالحه 

در افغانستان ميسر نخواهد شد.

مصالحه به معناي ايجاد 
اعتماد و تفاهم روي 

پرنسيپ های مشترک است. 
اين پرنسيپ ها در اعالميه ی 
حقوق بشر درج گرديده اند. 
در افريقای جنوبی، در ايرلند 
شمالی و در کمبوديا، مصالحه 
با پذيرش همين پرنسيپ ها 

به وجود آمد.

در کار مصالحه، طرف های 

درگير نمی توانند نقش 

ميانجی را بازی کنند. 

پاکستان که در عمل يک 

طرف درگيری است، 

نمی تواند در مذاکرات به 

حيث ميانجی اشتراک 

داشته باشد. پاکستان که 

مسوول اصلی جنگ جاری 

می باشد نبايد چنين چانسی 

را به دست آورد. اگر به 

پاکستان نقش ميانجی در 

مذاکرات صلح داده شود، 

اين عمل بدون شک به 

معنای قانونيت دادن به 

عمق استراتژی پاکستان 

در افغانستان می باشد.

طرفهای  که  است  مهم  بسيار  مصالحه  کار  در 
درگير هويت و اهداف يکديگر را دقيقا درک و 
تعريف نمايند. عبارات »مرور ورونه« و يا »برادران 
تعريف  را  هويتی  هيچ  و  هدفی  هيچ  ناراضی« 
و  ساده کردن  عالوه ی  بر  عبارات  اين  نمی کند. 
هر  می باشند.  نيز  مقابل  طرف  بی هويت کردن 
انجام  که  اعمالی  اساس  به  اول  درجه  در  گروه 
يک  زمينه  اين  در  می گردد.  تعريف  می دهند، 
اين که،  آن  و  دارد  وجود  پرادوکسال  برخورد 
خود  ولی  می گردد،  تعريف  ترور  طالبان  اعمال 
شان تروريست ناميده نمی شوند. اين نوع برخورد 
نه تنها به کار مصالحه کمک نمی کند، بلکی آن 

را بی محتوا نيز می سازد. 
جريان  يک  ورونه«  »مرور  جای  به  طالبان 
معينی  اهداف  که  است  نظامی  و  ايديولوژيک 
دارند. طالبان يک نيروی منطقه ای است. از طالبان 
افغانی تا طالبان پنجابی همه با هم پيوند های عميق 
ايديولوژيکی دارند و طوري که می بينيم اهداف 
مشترکی را تعقيب می کنند. طالبان در حال حاضر 
-به ويژه در مناطق قبيله ای- به نيروی مبدل شده اند 
که بخش های بزرگی از جامعه را در کنترول خود 
دارند. هيچ منطقی، جز ساده کردن عبارت »مرور 

ورونه« را توجيه نمی کند.
نمی توانند  درگير  طرف های  مصالحه،  کار  در 
نقش ميانجی را بازی کنند. پاکستان که در عمل 
يک طرف درگيری است، نمی تواند در مذاکرات 
پاکستان  باشد.  داشته  اشتراک  ميانجی  حيث  به 
نبايد  می باشد  جاری  جنگ  اصلی  مسوول  که 
پاکستان  به  اگر  آورد.  به دست  را  چنين چانسی 
اين  داده شود،  مذاکرات صلح  در  ميانجی  نقش 
عمق  به  قانونيت دادن  معنای  به  بدون شک  عمل 

استراتژی پاکستان در افغانستان می باشد.
برادران

جمهور  رييس  اخير  سفر  در  گزارش ها  طبق 
»اعتماد  توانستند  برادران  پاکستان،  به  افغانستان 

متقابل را ايجاد کنند«.
»دو کشور از مرز بی اعتمادی گذشته و آماده اند 
گام های عملی را برای صلح و مقابله با شورش ها 
در  افغانستان  )سفير  بردارند.«  کشور  دو  هر  در 

پاکستان(
و  افغانستان  ميان  سال ها  که  بی اعتمادی  »فضای 
و  است  رفته  بين  از  اکنون  بود،  حاکم  پاکستان 
مقام های دو کشور تالش  دارند تا اقدامات عملی 

بردارند.«  جانبه  دو  روابط  بهبود  راستای  در  را 
)معين وزارت خارجه افغانستان(

»ما با همديگر در يک فضای برادرانه روی مسايل 
کرديم  صحبت  قلب  عمق  از  و  تفصيل  با  خيلی 
و خيلی آرزو دارم که اين گفتگو ها بتواند نتيجه 
داشته باشد که شما می دانيد به نفع همه ی ماست.« 

)از مصاحبه کرزی با سی ان ان( 
و  زيبا  قدر  چه  ظاهرا  متذکره،  حرف های  واقعا 
مقبول اند و در واقعيت ايجاد اعتماد بين افغانستان 
مصالحه  برای  محرکه  قوه ی  می تواند  پاکستان  و 
چنين  واقعا  آيا  که  است  اين  سوال  اما  باشد. 
چگونه  اعتماد  اين  و  است  شده  ايجاد  اعتمادی 
و  است  آمده  وجود  به  پرنسيپ ها  کدام  روی  و 
آن عواملی که موجب بی اعتمادی طوالنی بين دو 
کشور گرديده بود چگونه از بين رفته اند و يا از 

بين می روند؟
خطر  ديگر  که  است  شده  مطمين  افغانستان  آيا 
افغانستان  در  پاکستان  استراتژيک  عمق  »سياست 
نمي کند  حمايت  طالبان  از  پاکستان  و  شده  رفع 
مسدود  را  آنها  تجهيز  و  تربيه  مراکز  تمام  و 
باور  چيزی  چنين  وقوع  به  هيچ کس  می کنند؟ 
وجود  نشانه ای  هيچ  عمل  در  و  نمی تواند  کرده 
استراتژيک  عمق  سياست  از  پاکستان  که  ندارد 
هم  يا  و  باشد  شده  منصرف  افغانستان  در  خود 
باشد.  کرده  قطع  را  طالبان  از  خويش  حمايت 
افغانستان  در  پاکستان  استراتژيک  عمق  سياست 
جدايی ناپذيراند.  چيز  دو  مذهبی  بنيادگرايی  و 
افغانستان  در  پاکستان  استراتژيک  عمق  سياست 
اوايل سال های 1980 توسط جنرال ضياالحق  در 
قدرت  يک  به  پاکستان  تبديل کردن  خاطر  به 
از  مرکزی  آسيای  منابع  به  دسترسي  و  منطقه ای 
طريق افغانستان، به وجود آمد. جنرال ضياالحق به 
خاطر تحقق اين اهداف، بنيادگرايی مذهبی را به 
حيث وسيله انتخاب نمود. امروز با وجود اين که 
می شود،  خارج  پاکستان  کنترول  از  بنيادگرايی 
اما پاکستان سياست جنرال ضياالحق را در مورد 
افغانستان بدون کوچک ترين تغيير، ادامه می دهد.
ادامه دارد
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انتشار اولین گزارش نهاد زنان سازمان ملل 

رهبران کشورهای مختلف از تشکیل کشور سودان جنوبی استقبال کردند 

پولیس ايرلند شمالی با معترضان درگیر شد

از  آنها  در  زنان  که  هستند  بسياری  کشورهای  هنوز 
حمايت قانون بهره ی چندانی ندارند. در مناطق متعددی 
قوانين تبعيض آميز عليه زنان پابرجاست، حق مالکيت به 
زنان داده نمی شود و از فرصت های برابر شغلی در مقايسه 

با مردان بهره نمی برند.
اين ها نتايج گزارشی است با عنوان »پيشرفت زنان جهان« 

که نهاد زنان سازمان ملل متحد منتشر کرده است.
گزارش پيشرفت زنان جهان، به گفته گردآورندگانش، 
بررسی دقيقی است از وضعيت حقوق زنان در کشورهای 

مختلف.
در اين گزارش تالش شده است تا با تمرکز بر موضوع 
دسترسی زنان به عدالت، موارد مختلفی از نقض حقوق 
نقض حقوقی  شود،  داده  نمايش  جهان  سراسر  در  زنان 
که در خانه و محل کار و همچنين در سيستم سياسی و 

قضايی جوامع مختلف متوجه زنان است.
تحليل  و  ارقام  و  آمار  شامل  که  جامع  گزارش  اين 
داده هاست به موارد مثبت و در عين حال منفی وضعيت 

زنان در جهان پرداخته است.
تاسيس  از  سال  يک  که  متحد  ملل  سازمان  زنان«  »نهاد 
آن می گذرد، اعالم کرده است در قرن گذشته پيشرفت 

چشمگيری در حوزه حقوق زنان به دست آمده است.
در سال 1911 زنان تنها در دو کشور حق رای داشتند، 
است.  شده  جهانی  تقريبا  حق  اين  امروز  که  حالی  در 
همچنين کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در سازمان ملل 
است.  شده  امضا  سازمان  اين  عضو  کشور   186 توسط 
را  جنسيتی  برابری  خود  اساسی  قانون  در  کشور   139
اما  است،  مثبت  اگرچه  ارقام،  و  آمار  اين  قيد کرده اند. 
برای  تالش  که  دارد  بسياری  نمونه های  خود  مقابل  در 
دستيابی به حقوق برابر زنان را همچنين تبديل به اولويت 

می کند.
موضوع  به  جهان  زنان  پيشرفت  گزارش  از  بخشی  در 
اين  بر  بنا  است.  شده  اشاره  زنان  سياسی  مشارکت 
گزارش تنها 19 درصد از پارلمان های دنيا را زنان تشکيل 
می دهند و 19 زن به عنوان رهبر کشور يا رييس دولت 
خدمت می کنند و 17 درصد از وزرا از ميان زنان انتخاب 

شده اند.
اين گزارش می افزايد در کشورهايی که ميزان مشارکت 
سياسی زنان افزايش يافته، جوامع به سمت اعمال قوانين 

در راستای حقوق برابر زنان قدم برداشته اند.
موضوع  دنيا  در  زنان  وضعيت  نمونه های  از  ديگر  يکی 
تعرض جنسی است. اين گزارش با اشاره به اين که 117 
کشور دنيا تعرض جنسی در محل کار را غيرقانونی اعالم 
در  دنيا  در  زن  ميليون   300 از  بيش  می گويد  کرده اند، 
جوامعی زندگی می کنند که قانونی برای حمايت از آنها 

در اين زمينه وجود ندارد.
همچنان  نيز  قانونی  سن  زير  دختران  ازدواج  موضوع 
پديده ای است که در بسياری از جوامع هنوز مايه نگرانی 
فعاالن حقوق زنان است. در جوامع توسعه يافته يک سوم 

زنان پيش از 18 سالگی وارد پيوند زناشويی شده اند.
متحد  ملل  سازمان  زنان  نهاد  گزارش  حال  همين  در 
دنيا،  کشور  در70  شده  انجام  تحقيقات  بر  بنا  می افزايد 
قرار  خانگی  خشونت  مورد  زنان  درصد   60 از  بيش 
گرفته اند. اگرچه دو سوم کشورهای دنيا خشونت خانگی 
را غيرقانونی اعالم کرده اند، همچنين بيش از 600 ميليون 

زن در جوامعی زندگی می کنند که هيچ حمايت قانونی 
در اين زمينه ندارند.

گزارش  »عدم  زنان  مشکالت  از  يکی  گزارش  اين  در 
خشونت ها« عنوان شده است. عدم گزارش خشونت های 
عدم  می دهد:  رخ  متعددی  داليل  به  زنان  عليه  خانگی 
هزينه های  برای  پول  نداشتن  قضايی،  دستگاه  به  اعتماد 
اين ها  همه  از  مهم تر  و  دادگاه ها  با  زياد  فاصله  پرونده، 

نگاه جامعه به زنان و امر شکايت توسط آنها.
نهاد زنان سازمان ملل متحد با توجه به اولين گزارش خود 
از دولت ها می خواهد تا در جهت تصويب قوانينی گام 
بردارند که ضامن حقوق زنان باشند و در کنار راه های 
پيشنهادی خود از دولت ها خواسته است تا بر سيستم های 
نيز باشد سرمايه گذاری  نياز زنان  قضايی که پاسخ گوی 
از حقوق خود آگاه  نيز  را  کنند و در همين راستا زنان 

کنند.
منبع: راديو فردا

روسيه،  بريتانيا،  امريکا،  متحده  اياالت   ، اروپا  اتحاديه 
چين و ترکيه  از تشکيل کشور سودان استقبال کردند .

سودان جنوبی به عنوان جديدترين کشور قاره ی افريقا، 
پس از جدايی از سودان تشکيل شده است.

پس  روز  اولين  عنوان  به  را  شنبه  روز  کشور  اين  مردم 

اين  پايتخت  »جوبا«  در  پايکوبی  و  به جشن  استقالل  از 
کشور گذراندند.

مردم جنوب سودان در زمستان گذشته و پس از سال ها 
به  همه پرسی  يک  در  شرکت  با  درگيری،  و  جنگ 
جدايی از سودان و تشکيل کشور جديد سودان جنوبی 

رای دادند.

بلفاست  حومه ی  در  معترضان  با  شمالی  ايرلند  پوليس 
درگير شده است.

آغاز  باليکلر  در  گذشته  شب  منطقه  اين  در  ناآرامی ها 
شد.

نزديک به يک صد نفر از جامعه ی پروتستان با بمب های 
پترولی و آالت ديگر با پوليس درگير شدند.

پوليس نيز برای آرام کردن اوضاع از موترهای آب پاش 
و گلوله های پالستيکی استفاده کرد.

چند افسر پوليس در اين درگيری ها زخمی شده اند.
از اين که پوليس پرچم هايی را که تداعی گر  معترضان 

اختالفات قومی بود، برداشته، خشمگين بودند.

شورای واليتی غزنی به ادارات 
محلی هشدار داد

8 صبح، غزنی: اولين نشست استماعيه ی شورای واليتی غزنی 
دولتی،  ادارات  روسای  واليت،  مقام  حضور  با   90 سال  در 
تيم  و  قومی  متنقذين  و  بزرگان  موسسات،  مدنی،  نهادهای 

بازسازی واليتی غزنی، برگزار شد.
از  شماری  ازکارکرد  انتقاد  ضمن  نشست  دراين  غزنی  والی 
سال  يک  »در  گفت:  غزنی  برای  کشور  کليدی  وزارت های 
امريکا  کشورهای  بازسازی  تيم  و  انجوها  طريق  از  گذشته 
صورت  کار  غزنی  برای  گذشته  سال   8 به   نسبت  پولند  و 
گرفته است.« مسوولين شورای واليتی غزنی در اولين نشست 
تشکيل  اساس  که  را  نظارت  و  مشوره  خويش  استماعيه ی 
و  موانع  از  می دهد،  شکل  کشور  در  را  واليتی  شوراهای 

چالش های زياد ياد کردند.
نشست  اين  در  غزنی  واليتی  شورای  رييس  نوروز  حميداهلل   
نظارتی  و  مشورتی  امر  در  غزنی  واليتی  »شورای  گفت: 
توفيق  امور  اين  در  و  بوده  روبرو  زيادی  موانع  و  چالش ها  با 
از  که  حکومتی  »نهادهای  گفت:  او  است.«  نداشته  چندان 
رياست های مستقل و وزرات خانه ها در واليت غزنی نمايندگی 
می کنند دقت داشته باشند که شورای واليتی طی يک  و نيم 
قانون  مطابق  آنها  با  نظارتی  و  مشورتی  امور  در  گذشته  سال 
امر  اين  است که  نکرده  برخورد  و طرزالعمل شورای واليتی 
سبب سهل انگاری اين ادارات در برابر شورا شده است.«  آقای 
واليتی  شوراهای  طرزالعمل  و  قانون  »مطابق  گفت:  نوروز 
سه ماه  هر  را  کاری خويش  پالن  مکلف اند  ادارات سکتوری 
بعد جهت اولويت بندی وکسب هدايات الزم کتبا و حضورا به 
شورای واليتی ارايه نموده و در اخير هر ربع گزارش اجراات 
خويش را در تمام بخش های کاری از اداری گرفته تا مصارف 
مالی و قراردادها، کتبا به شورای واليتی ارسال و از آن دفاع 
قانون خاطی  مطابق  مربوطه  اداره  اين صورت  غير  در  نمايند. 

شمرده می شود.« 
رييس شورای واليتی غزنی در بخشی از سخنانش پروسه صلح 
در  پروسه  اين  که  داشت  ابراز  اما  دانست،  مهم  را  غزنی  در 
مسير نامشخص حرکت نموده و ابهامات زياد برآن وارد است. 
افغانستان  مردم  برای  حياتی  و  مهم  پروسه  يک  »پروسه صلح 
از طرف  نااميدی ها  و  اميد  بی باوری  و  باورمندی  با  که  است 

مردم افغانستان دنبال می شود.«
يگانه  که  است  جهت  آن  از  اميد  و  باورمندی  که  افزود  او 
روند صلح  پيشبرد  و  گفتگو  در  بحران کشور  اساسی  راه حل 
است و پروسه صلح يک پروسه دلچسپ است، اما به باور مردم 
آن  بر  زيادی  ابهامات  و  بوده  در حرکت  نامشخص  مسير  در 

وارد است.
اين نماينده مردم در شورای واليتی غزنی، کشورهای همسايه 
»اکثر  وگفت:  دانست  دخيل  کشور  در  بحران  ايجاد  در  را 
بحران  در  همسايه  کشورهای  به خصوص  اسالمی  کشورهای 
افغانستان طی سه دهه اخير و هم اکنون سهيم اند. عده ای از آنها 
هم دشمنان  و عده ای  دارند  قرار  مخاصمه  در  با غرب  عمال  
بحران  از  کشورها  اين  نوروز،  گفته  به  هستند.  دوست نما 
افغانستان سود می برند و اکثرا دارای حکومت غيردموکراتيک 
در  که  شد  نخواهند  عالقه مند  هيچ گاهی  اين رو  از  هستند، 
افغانستان صلح به ميان آيد. او افزود که آنها معتقد هستند که 
جنگ را بايد دور از دروازه های خويش مديريت کنند از اين 
جهت غرب را مصروف جنگ در افغانستان نگهداشته اند. و به 
و  کشفی  آموزشی،  ترانزيتی،  مالی  کمک های  نظام  مخالفين 
از  قدرت  انتقال  مورد  در  نوروز  می کنند. حميداهلل  تسليحاتی 
نيروهای خارجی به نيروهای افغان گفت که افغان ها بايد اين 
می تواند  شتاب زده  اقدامات  اما  گيرند،  به دوش  را  مسووليت 

دورنمای تاريک را برای کشور به ارمغان آورد.«
افغانستان را  به باور نوروز، اين اقدامات قبل از تدابير، ممکن 
مردم  و  جامعه جهانی  تالش ها  همه  و  برگرداند  هفتاد  دهه  به 
افغانستان  مردم  ديگر  بار  يک  و  بيانجامد  ناکامی  به  افغانستان 

قربانی رقابت های منطقوی گردند. 

0777625262
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دولت سوریه به مخالفان 
پیشنهاد گفتگو کرد

 

نشست دوروزه ای  تا  دارد  نظر  در  دولت سوریه 
کشور  این  مخالفان  و  بعث  حزب  اعضای  با  را 

برگزار کند.
دولت سوریه می گوید که نشست دمشق می تواند 
انتخابات چند حزبی و  موجب اصالحاتی شامل 

قانون جدید رسانه ای شود.
ضددولتی  تظاهرات  سازمان دهندگان  اما 
شرکت  نشست  این  در  نمی خواهند  می گویند 

کنند.
در  که  می زنند  تخمین  بشری  حقوق  گروه های 
اعتراضات ضد دولتی در این کشور بیش از هزار 
و ۷۵۰ نفر از مردم و ۳۵۰ نفر از نیروهای امنیتی 

کشته شده اند.
دولت سوریه »باندهای تبهکار« را در ناآرامی های 
در  اعتراض ها  این  می داند.  مقصر  کشور  این 
ادامه ی ناآرامی ها در خاورمیانه و شمال افریقا از 

اواسط ماه مارچ در سوریه آغاز شد.
رسانه های دولتی سوریه می گویند: مقامات حزب 
بعث، مخالفان، دانشگاهیان، افراد مستقل و فعاالن 
جوان در نخسین »گفتمان ملی« شرکت می کنند.

مشخص  اعالم  دوروزه  نشست  این  زمان  هنوز 
نشده است.

گذشته  ماه  در  سوریه  جمهور  رییس  اسد  بشار 
که  کرد  اعالم  و  گفت  سخن  ملی  گفتمان  از 
می خواهد طرح جامعی را برای مقابله با مسایلی 
در  اجرا  به  دارند،  پیش رو   سوریه  مردم  که 

آورد.
سازمان دهندگان اعتراضات ضد دولتی روز جمعه 

شعار می دادند که هیچ گفتمانی را نمی خواهند.
اجازه ی  بین المللی  خبرنگاران  حاضر  حال  در 

ورود به سوریه را ندارند.

خارج شدن قطار از خط 
بیست کشته داد

به  نفر  بیست  به  نزدیک  می گوید  هند  پولیس 
ایالت  در  قطار  یک  شدن  خارج  خط  از  علت 

اوتراپرادش در شمال این کشور کشته شده اند.
به  که  شده اند  زخمی  هم  نفر   ۱۲۵ گفته  پولیس 

شفاخانه منتقل شده اند.
جان  نجات  برای  تالش  حال  در  امدادگران 
قطار  واگن های  داخل  در  که  هستند  افرادی 
گیر افتاده اند. شاهدان گفته اند که مسافران قطار 
مدام فریاد می زدند و سعی می کردند راهی برای 

خروج از قطار بیابند.

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:

۰۷۰۰۲696۳8    و  ۰۷۰۰۲۲8988 
والیت  برای  درخواستی ها  جمع آوری  مهلت 
بغالن تا ۲۷ 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. 

طرح تعلیق صدها میلیون دالر کمک نظامی امریکا به پاکستان 
گزار ش ها حاکی از آن است که به دنبال 
باال گرفتن تنش  میان امریکا و پاکستان بر 
سر نحوه مقابله با تروریزم و القاعده، دولت 
از  دالر  میلیون   صدها  دارد  قصد  امریکا 
پاکستان  ارتش  به  نظامی خود  کمک های 

را به حالت تعلیق درآورد.
روزنامه ی نیویارک تایمز به نقل از مقامات 
است  کرده  گزارش  متحده  ایاالت  ارشد 
 8۰۰ حدود  دارد  قصد  امریکا  دولت  که 
نظامی  و  مالی  کمک های  از  دالر  میلیون 
توجه  با  کند.  متوقف  را  پاکستان  به  خود 
امریکا  نظامی  کمک های  سطح  این که  به 
دالر  میلیارد  دو  حدود  ساالنه  پاکستان  به 
با  برابر خواهد بود  ارزیابی شده، این مبلغ 
نظامی  کمک های  کل  سوم  یک  از  بیش 

امریکا به پاکستان.
به گفته شش تن از مقامات کنگره، پنتاگون 
و دیگر مقامات رسمی، ۳۰۰ میلیون دالر از 
از  بیش  استقرار  هزینه  پوشش  به  مبلغ  این 
صد هزار سرباز در کنار مرز افغانستان برای 
مقابله با تروریسم اختصاص دارد و صدها  
میلیون دالر نیز صرف کمک های آموزشی 

و نظامی می شده است.
را  امریکا  تصمیم  این  دلیل  گزارش  این 
تنش های اخیر پیش آمده میان دولت های 
امریکا  شبهه  و  شک  و  پاکستان  و  امریکا 
در خصوص میزان تعهد پاکستان به مقابله 

با تروریسم دانسته است.
مقامات امریکایی در چند وقت اخیر بارها 
پاکستان را به کم کاری در خصوص مقابله 
مواردی  متهم کرده و حتا در  تروریسم  با 
مدعی شده اند که برخی از الیه های ارتش 

پاکستان با القاعده در ارتباط هستند.
دالیل  از  یکی  نیویارک تایمز،  نوشته  به 
نظامی  کمک های  از  مقداری  قطع  اصلی 
امریکا با این هدف صورت گرفته تا ارتش 
امریکا  نظامی  کمک های  سر  بر  پاکستان 
از  پنهانی  »حمایت  روزنامه  این  به گفته  و 

طالبان« دست به انتخاب بزند.
نیز  امریکا  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
متحده  ایاالت  که  کرد  اعالم  تازگی  به 
به  نظامی  کمک های  ادامه  به  زمانی  تنها 
طرف  که  داشت  خواهد  تمایل  پاکستان 

گام های  تروریسم  با  مقابله  در  پاکستانی 
اساسی بردارد.

دولت  اخیر  هفته های  در  دیگر،  سوی  از 
پاکستان دستور داده است تا بیش از ۱۰۰ 
امریکا  ویژه  ارتش  نظامی  نیروهای  از  تن 
که برای آموزش نیروهای پاکستان به این 
کشور آمده بودند از خاک پاکستان خارج 
از  برخی  نیز  امریکا  آن  متعاقب  که  شوند 
اسلحه،  جمله  از  خود  نظامی  کمک های 
مهمات، نیروهای زرهی و لوازم خنثا کننده 

بمب را از پاکستان پس گرفت.
مقامات  از  تن  دو  گفته  به  همچنین 
پنتاگون، با توجه به خودداری پاکستان از 
صدور ویزا برای اتباع امریکایی، برخی از 
تجهیزات دیگر نیز نظیر رادیو، عینک های 
دید در شب و لوازم هلیکوپتر نیز که باید 
به  شوند،  راه اندازی  پرسنل  این  سوی  از 

پاکستان ارسال نشده اند.
که  می افزاید  تایمز  نیویارک  همزمان 
مقامات پاکستانی همچنان از نحوه عملکرد 
بن الدن، که  اسامه  امریکا در قضیه کشتن 
بدون دادن اطالع قبلی به مقامات پاکستان 
شد  انجام  امریکایی  نیروهای  سوی  از 

خشمگین هستند.
روزنامه  این  گزارش  به  این  بر  عالوه 
برخی  همچنین  و  پاکستان  مردم  خشم 

به  از  پاکستان  متوسط  رده  فرماندهان  از 
از  بیش  مدارای  و  همراهی  آن ها  گفته 
پاکستان،  نظامی  رهبران  از  برخی  اندازه 
پاکستان،  ارتش  ستاد کل  رییس  از جمله 
با امریکایی ها نیز بر باال گرفتن تنش ها میان 

امریکا و پاکستان دامن زده است.
تصمیم امریکا مبنی بر قطع 8۰۰ میلیون دالر 
از کمک های نظامی خود به پاکستان پس 
هفته  امریکا  کنگره  که   گرفته شد  آن  از 
گذشته بر سر قطع مقداری از بودجه تعیین 
شده از سوی امریکا برای آموزش نیروهای 

پاکستان در سال آینده به بحث نشستند.
که  مادامی  کرد  تصویب  امریکا  کنگره 
مقامات وزارت امور خارجه و دفاع امریکا 
نحوه  و  محل  مورد  در  مفصلی  گزارش 
نکنند،  ارایه  کنگره  به  بودجه  این  استفاده 
۲۵ درصد از این بودجه ۱.۱ میلیارد دالری 

باید قطع شود.
مقامات ارشد امریکا اعالم کرده اند، اگرچه 
در حال حاضر تصمیم بر قطع 8۰۰ میلیون 
در  است،  پاکستان  به  نظامی  کمک  دالر 
تروریزم  با  مقابله  در  پاکستان  صورتی که 
شدت عمل بیشتری به خرج دهد، این مبلغ 
به  ارسالی  نظامی  کمک های  به  دیگر  بار 

امریکا اضافه خواهد شد.
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