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جنجال انتخابات
 در مراحل پایانی

4

قانون اساسی پیروز شد
افغانستان در طول یک قرن 

گذشته پیوسته با این گونه 
چالش ها و خطرات مواجه 

بوده است و متاسفانه همیشه 
نیز همان هایی در این جنگ 
پیروز شده اند که بر ضدیت 

با قانون برخاسته بودند. 
نبود آگاهی عمومی و فقدان 

مقاومت جمعی از طریق توسل 
به روش های مدنی همیشه در 
این کشور باعث شده است تا 

ما مشکالت خود را از طریق 
زورگویی، خشونت و جنگ حل 
کنیم، اما قضیه انتخابات نشان 

داد که می توان با استفاده از 
روش های مدنی و مقاومت 

جمعی بدون توسل به خشونت 
نیز مشکالت را حل کرد و 

حقیقت را بر کرسی نشاند. 

هشت  ماه جدال سیاسی 
 چه کسی 

مسوول است؟ 
حامد 

کشمکش  ماه  هشت  از  پس  سرانجام 
دولتی،  نهادهای  میان  سیاسی، 
کرزی  جمهور  رییس  سرانجام 
مورد  در  تصمیم گیری  فرمانی  طی 
کمیسیون  به  را  انتخابات  سرنوشت 
این  کرد.  واگذار  انتخابات  مستقل 
فرمان آقای کرزی احتماال به بن بست 
برای  را  راه  و  داد  پایان  شده  ایجاد 
هموار  شده،   خلق  بحران  از  عبور 

خواهد ساخت. 
کسانی  تمام  فرمان  این  براساس 
به  انتخابات  کمیسیون  برابر  در  که 
میدان  وارد  و  پرداخته  زورآزمایی 
میدان  از  محترمانه  بودند  شده  رینگ 
وعدم  قانون  حاکمیت  و  شده  خارج 
را  مستقل  نهادهای  امور  در  مداخله 

پذیرفتند. 
با  سیاسی  کشمکش  ماه  هشت 
در  گردید.  همراه  زیادی  پیامدهای 
این مدت تمام توان و انرژی نهادهای 
شده  بازی  این  روی  متمرکز  دولتی 
نهاد  هر  اول  اولویت  عنوان  به  و  بود 
متاسفانه  بود.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
عمال  نهادها  از  بسیاری  مدت  این  در 
با  آن  کارکرد  یا  و  بازماند  کار  از 
گردید.  مواجه  مشروعیت  فقدان 
آینده  روز  ده  تا  که  حکومت  کابینه 
ریاست  انتخابات  سالگی   2 دیگر 
همچنان  می رسد  فرا  جمهوری 
نیز  ستره محکمه  اعضای  و  نامکمل 
وظایف  به   قانونی  وقت  از  خارج 
کشمکش ها  این  بودند.  مشغول 
جهانی  جامعه ی  و  مردم  بی باوری 
شک  با  سیاسی  رهبران  به  نسبت  را 
با  اکنون  بود.  کرده  همراه  تردید  و 
امید  از  روزنه ای  کرزی  آقای  فرمان 
قانون  بر  مبتنی  راه حل  یک  برای 

اساسی باز شده است. 
نوپای  نظام  یک  در  کمشکش ها  این 
از  برخی  گفته ی  به  می تواند  سیاسی، 
دموکراسی  مشق  از  نمونه ای  مقام ها 
اما تداوم این کشمکش ها  تلقی شود. 
با  افغانستان  قومی  چند  جامعه ی  در 
می تواند  جنگ  و  منازعه  پیشینه های 
داشته  پی  در  نیز  را  بزرگی  خطرهای 
نهادهای  پارلمان،  مقاومت  باشد. 
برابر  در  رسانه ها  و  احزاب  مدنی، 
خودکامگی، حلقه های معین در ارگ 
جریان ها، قابل  این  تمامیت خواهی  و 
سرنوشت  واگذاری  است.  ستایش 
آن  مربوطه  کمیسیون  به  انتخابات 
و  قانون  حاکمیت  پیروزی  واقع  در 
همه  که  است  کسانی  برای  شکست 
چیز را در گرو بی قانونی و زورگویی 

تصاحب می کنند. 
از  ما  کرزی  آقای  فرمان  با  اکنون 
منازعه ی  یک  از  بزرگی  بخش 
نقطه ی  به  و  کرده  عبور  طوالنی 
نزدیک  آن  پایانی  و  امیدوارکننده 
باید دید که آیا آقای  می شویم. حال 
قهرمان  یک  به عنوان  همچنان  معنوی 
ایستادگی  قانون شکنی ها  برابر  در 
حفظ  برای  نیز  او  یا   و  کرد  خواهد 
بقای سیاسی خود وارد معامله خواهد 

شد؟ 
ادامه در صفحه 2

صلح پروری در...

عناوین مطالب امروز:

6]در صفحه 4[

حمایت مردمی
 از تحصن نمایندگان

محمد یونس قانونی، نماینده ی کابل 
که  می گوید  نمایندگان  مجلس  در 
حکومت  میان  میان آمده  به  بحران 
و پارلمان قصدی و زمینه ساز اعالم 
رییس  سوی  از  اضطرار  حاالت 
جمهور و به تعلیق در آوردن قانون 

اساسی در کشور است.
)ادامه در صفحه 5(

ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1218    شنبه 22 اسد 1390

با پیروزی قانون
هیچ کس شکست نمی خورد

میان  تنش  ماه  هشت  از  پس  و  سرانجام 
و  شخصیت ها  میان  زورآزمایی  و  نهادها 
قضیه،  بودن  مبهم  و  مردم  میان  نگرانی 
که  قانونی ای  نهاد  به  انتخابات   دوسیه ی 
مشخص  انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون 
کرده بود، سپرده شد. در این رابطه بی شک 
و  احزاب  مدنی،  نهادهای  پارلمان،  مقاومت 
رسانه ها و همه کسانی که به دفاع و پاسداری 
از قانون و حراست از قانونیت پرداختند، قابل 
قدر و ستایش است. این قابل قدر بودن هرگز 
جنبه ی شخصی ندارد، بلکه یک پیروزی ملی 
و  زمامداران  همه  برای  می تواند  که  است 
برای شخص  نمونه شود.  و  الگو  مسووالن، 
رییس جمهور که تنها راه را توسل به آنچه 
براساس  و  داد  قانون حکم می کند تشخیص 
در  و  است  پیروزی  یک  نیز  داد  فرمان  آن 
کارنامه ی سیاسی او برای تاریخ ثبت خواهد 
شد. مهم این نیست که بر اساس این فرمان 
چه کسانی به پارلمان می رود، مهم این است 
و  قانون مسجل شد  پیروزی  در مجموع  که 
این در واقع پیروزی تمام اشخاص، نهادها و 
جناح هایی است که در این طرف یا آن طرف 
موضع داشتند. دموکراسی هیچ گاهی شکست 
نمی خورد دقیقا در همین جا مصداق می یابد. 
دیگر  است  پیروز شده  قانون  وقتی می بینیم 
این سوال که من یا تو چه سهمی در پیروزی 
است  حقیرانه ای  خودخواهی  نوعی  داریم 
که شایسته ی هیچ کدام ما نیست. حاال تمام 
و  انتخابات  کمیسیون  به  چشم ها  و  نگاه ها 
شخص آقای معنوی دوخته شده است که چه 
می کند. آیا جسارت کرده و با رعایت شفافیت 
و  می برد  پیش  به  را  قانونی  پروسه ی  این 
تابو  یک  به  برخی ها  برای  که  را  ماجرایی 
قانونیت  و  قانون  شمشیر  با  بود،  شده  بدل 
با  نخواسته  خدای  یا  می کند  اسطوره زدایی 
رعایت مصلحت ها در مقابل قانون، بر سنت 
پنهان  و  قانون گریزی  و  قانون شکنی  زشت 
کسب  به صرف  آن،  زشتی  و  قباحت  کردن 
الگوی  جریان،  چند  حتا  و  نفر  چند  رضایت 
زشتی را به یادگار خواهد گذاشت؛ الگویی که 
برای همیشه در دفترچه ی تاریخ مردم ما با 
نام ایشان و نهاد مربوطه قرین خواهد ماند. 
آرزوی ما این است که درخشندگی و تابناکی 
ما  مردم  ماند.  به یادگار  همیشه  اقتران  این 
به  مفت  که  آموزه ای  این  از  درس آموزی  با 
عمر  از  ماه   8 دست کم  و  است  نیامده  چنگ 
و  است  داده  اختصاص  به خود  را  ما  مردم 
بدون  ما،  مردم  تمام  به  متعلق  این رو  از  هم 
هیچ استثنایی می شود، همه پیروزند و کسی 
نباید خود را شکست خورده بداند که پیروزی 
امروزی و  نه فقط  قانون بزرگترین پیروزی 
نه  و  است  جاودانه  و  تاریخی  بلکه  مقطعی 
پیروزی یک یا چند نفر بلکه پیروزی صدها و 
هزاران نسل است. جاودان باد این پیروزی، 
برای همه ملت ما و به رییس دولت ما که با 
را  پیروزی  این  جسارت و گستاخی خودش 

رقم زد.  

زنگ اول


او افزود که نسبت به تعداد سربازان، 
تعهد آنها برای  ایجاد ثبات در منطقه 
می گوید،  هیدن  آقای  می باشد.  مهم 
در  مدت  دراز  تعهدات  امریکا   اگر 

همراهی  را  آلمان   47 شماره  ضربتی 
و پشتیبانی کردند. این نیروهای ویژه 
افغانستان  ارتش آلمان که  در شمال 
مستقرهستند، به تاریخ 6 مارچ 2011 
چهاردره   ولسوالی  در  را  نعیم  محمد 
که تقریبا در ده کیلومتری غرب شهر 

کندز موقعیت دارد، دستگیر کردند.
محمد نعیم متهم است که با نیروهای 
ضد دولتی، به تاریخ دوم اپریل 2010 
بین المللی آیساف که  نیروهای  باالی 
کرده  حمله  بودند،  گشتزنی  حال  در 
ارتش  سرباز  سه  حمله  آن  در  است. 

آلمان کشته و شماری زخمی شدند.
برای  دستگیری   از  پس  نعیم  محمد 
شد.  فرستاده  کابل  به  قانون  اجرای 
براساس اطالعات روزنامه بیلد، محمد 
نعیم به شرکت داشتن در حمله ی دوم 

طالبان برای کشتن قوماندانان آیساف 
و مقامات بلند رتبه دولت افغانستان به 
حمالت غیر عادی دست خواهند زد.

دگرمن دایوس اظهار داشته که طالبان 
در حمالت مهارت کسب کرده و از 
انجام  را  کار  این  این سو  به  مدت ها 
نیروهای  فرمانده  گفته  به  می دهند. 
تاکتیک ها  افغانستان،  در  بریتانیایی 
نیروهای  مانند  طالبان  کار  شیوه  و 

خارجی می باشد.
ماه  از  است  افزوده  دایوس  قوماندان 
کوماندوی  قوای  لوای  سه  که  اپریل 

رییس سابق اداره مرکزی استخبارات 
که  می گوید  »سی  آی ای«  امریکا 
امریکا  جمهور  رییس  اوباما  بارک 
در بیرون کردن سربازان امریکایی از 

افغانستان عجوالنه قدم می بردارد.
در  امریکایی  متقاعد  جنرال  این 
اظهار  یوتا  ایالت  در  جلسه ای 
این  استراتیژیک  نگاه  از  داشت، 
مناسب  خواهد بود که بعد از تابستان 
امریکایی  سربازان  تعداد  سال2012  

در افغانستان کاهش یابد.
در  جنگ ها  عموما  تابستان  در 
گفته  به  می گیرند.   اوج  افغانستان 
تعداد  آنکه  از  بعد  حتا  هیدن  آقای 
افغانستان  در  امریکایی  سربازان 
شماری  باید  بازهم  می یابد،  کاهش 
از سربازان این کشور تا مدت طوالنی 

در افغانستان باشند.

مقامات قضایی افغانستان فردی را که 
مسوول قتل سه سرباز آلمانی پنداشته 
جنگجویان  کردند.  آزاد  می شد، 
سال  در  را  آلمانی  سه  سرباز  طالبان 
و  رساندند  قتل  به  در حمله ای   2010

مسوولیت آن را به عهده گرفتند. 
»بیلد«،  آلمانی  روزنامه  گزارش  به 
مخفیانه  عملیات  یک  در  فرد  این 
ویژه  نیروهای  توسط  استخباراتی 
امنیتی  نیروهای  همکاری  و  آلمانی 

افغانستان بازداشت شده بود.
که  بیلد  روزنامه  گزارش  براساس 
ویژه  نیروهای  شد،  منتشر  روزجمعه 
را  مطلب  این  »کی اس کی«  یا  آلمان 

تایید کرده اند. 
که  است  آمده  بیلد  گزارش  در 
نیروهای  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 

نیروهای  فرمانده  دایوس،  اید  دگرمن 
مورد  در  افغانستان  در  بریتانیایی 
در  طالبان  معمول  غیر  حمالت 
دگرمن  است.  داده  هشدار  افغانستان 
مقدار  ضبط  و  کشف  از  دایوس 
انفجاری ستایش کرده و  زیادی مواد 
گفته است که مواد کشف شده برای 

ساخت سه صد بمب کافی بود.
اما او با وصف این پیروزی هشدار داد 
که طالبان در نظر دارند که به حمالت 
از  و  بزنند  و ظالمانه دست  تروریستی 
حمله  مورد  را  کشور  وزرای  جمله  

قرار بدهند.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ 
بریتانیایی  نیروهای  فرمانده  بریتانیا، 
گفته است از بین بردن و یا بازداشت 
کار  طالبان  مانده  باقی  مرکزی  حلقه 
آسان نخواهد بود و هدف قرار دادن 
او  گفته  به  می باشد.  مشکل  هم  آنها 

تروریستان  باشد،  نداشته  افغانستان 
مقیم در کشورهای همسایه افغانستان 
ادامه  ماجراها  و  مشکالت  ایجاد  به 

خواهند داد.

است.  کرده  اعتراف   2010 اپریل 
روزنامه  این  به  آلمانی  ویژه  نیروهای 
درباره ی  نعیم  محمد  »اما  گفته اند، 
نداده  توضیحاتی  حادثه  آن  جزییات 

است.«
نیروهای ویژه ارتش آلمان می گویند، 
با آن که محمد نعیم در آغاز به دست 
داشتن در زدو خوردها اعتراف کرده 
بود، اما به دلیل نبود شواهد کافی در 
آغاز ماه جون براساس اظهارات لوی 

سارنوالی، او دوباره آزاد شده است.
بیش از پنج هزار نیروی آلمانی برای 
تامین امنیت و همچنان برای کمک به 
بازسازی در قالب گروه های بازسازی 
دارند.  حضور  افغانستان  در  والیتی 
نیروهای آلمانی بیشتر در مناطق شمال 

افغانستان مستقر هستند.

هشت  ماه جدال...
 ادامه از صفحه 1

بدون تردید اگر معنوی پایدار و مقاوم درحمایت 
از قانون ایستاد شود، شاید به عنوان یکی از گزینه ها 
افغانستان  سیاسی  تاریخ  در  ماندگار  نمونه های  و 
از کارنامه ی وی به نیکی یاد خواهد شد. در غیر 
آن معنوی نیز در قطار دیگر رهبران خواهد ماند 
روزمره  عادت  جز  قانون گریزی  و  معامله  که 
زندگی شان شده است. با این همه اکنون باید این 
نکته را جدی گرفت که مسوول 8 ماه کشمکش 
و بحران در این کشور چه کسی بوده است، بدون 
شک یکی از گزینه ها مشاوران حقوقی است که 
رییس جمهور را وادار ساخت تا این راه خطرناک 
و بی نتیجه را در هشت ماه گذشته طی نماید حاال 
باید  نیز  بحران زا  مشاوران  این  که  است  خوب 
دورنگه داشته  جمهور  رییس  اطراف  از  و  معرفی 
شوند تا مبادا با مشوره های  دیگر آنها این بار کشور 

تا آستانه ی نابودی سوق داده شود. 

ساخت یک مجسمه 32 متری در تایلند، 
به یادبود از مجسمه های بودا در بامیان

بریتانیا به والیت هلمند رفته اند تا حال 
این  در  را  طالبان  خرد  قوماندان   16
کرده اند.  دستگیر  یا  و  کشته  والیت 
به  دوباره  آنها  از  زیادی  تعداد  یک 
دیگر  و  کرده  فرار  پاکستان  خاک 
عهده  به  را  خود  جنگجویان  رهبری  

ندارند.
او تاکید کرد که طالبان مسلح از نگاه 
منشعب  و  پاشیده  هم  از  فرماندهی 

شده اند.
در  بریتانیا  قوای  لوای  سه  قوماندان 
والیت هلمند همین طور اظهار داشت 
برای  هم  طالبان  معنویات  و  اراده  که 

جنگ ضعیف شده است.
دگرمن دایوس بیان کرده است که در 
در سال گذشته،  عین مدت  با  مقایسه 
در  بریتانیایی  قوای  برضد  حمالت 
درصد   43 جاری  سال  در  افغانستان 

کمتر شده است.

اپوزیسیون آلمان: 
حمله هوایی 

در کندز یک اشتباه بود
جناح اپوزیسیون آلمان در دو گزارش 
جدید اعضای ارتش و حکومت آلمان 
حمله  مورد  در  ضعیف  قضاوت  به  را 
هوایی کندز در سال 2009 متهم کرد. 
در آن حمله شماری از شهروندان کندز 

کشته شدند.
پنجشنبه  روز  آلمان  سبزهای  حزب 
گزارشی را به پارلمان این کشور فرستاد 
حمله  در  است  شده  گفته  آن  در  که 
آلمان  به خواست  که  مرگباری  هوایی 
بر دو تانکر ربوده شده تیل در سپتامبر 
2009 صورت گرفت، هم قوانین ناتو و 

هم قانون بین المللی زیرپا شده است.
حزب  جداگانه ای،  گزارش  در 
آلمان  دموکرات  سوسیال  اپوزیسیون 
آن  و  کرده  محکوم  را  حمله  آن  نیز 
نظامی خوانده  و  سیاسی  اشتباه  را یک 
است. در گزارش این حزب آمده است 
اساس  بر  کالین  جورج  دگروال  که 
هوایی  حمله  خواستار  ناقص  معلومات 
در والیت کندز در شمال افغانستان شد.

معلومات آن حمله، که فقط توسط یک 
کرده  تاکید  بود،  شده  تهیه  افغان  منبع 
تانکرهای  اطراف  در  که  کسانی  بود 
در  هستند.  طالبان  شده اند،  جمع  تیل 
شدند  کشته  نفر   91 هوایی  حمله  آن 
ملکی  افراد  آنها  نفر   83 که دست کم 

به شمول 22 کودک بودند.
سوسیال  و  سبزها  حزب،  دو  هر 
صدر  مرکل  انگال  آلمان،  دموکرات 
»اشتباهات  دلیل  به  را  این کشور  اعظم 
کردند.  متهم  قضاوت«  در  زیاد  نهایت 
ایتالف  رهبری  زمان  آن  در  مرکل 
دموکرات  سوسیال  با حزب  را  بزرگی 
گزارش  اساس  بر  داشت.  عهده  به 
روشن  در  قولش  به  مرکل  اپوزیسیون، 

ساختن موضوع وفا نکرده است.
حکومت راست میانه انگال مرکل پیش 
بود  کرده  ارایه  را  گزارش هایی  این  از 
کارل  و  کالین  دگروال  آنها  در  که 
از  سابق  دفاع  وزیر  گوتنبرگ،  تیودور 

هرگونه اشتباه مبرا تلقی شده بودند.
نهایی  نتیجه  آلمان  پارلمان  است  قرار 
مشورت خود را در مورد حمله هوایی 
اکتوبر  ماه  در   کندز،  در   2009 سال 

ارایه کند.
آلمان،  ویژه  نیروهای  واحد  نقش یک 
هوایی  حمله  در   ،47 ضربت  گروه 
است.  مانده  باقی  غیرشفاف  همچنان 
تنها دگروال کالین  اپوزیسیون  هرچند 
را مسوول دستور حمله هوایی می داند، 
تاثیر  اما تصمیم او به حد زیادی تحت 
یک سرباز قرار گرفت. این سرباز فقط 
با نام »کاپتان ان« شناخته می شود و یکی 

از افراد تیم ضربت بود.
در  پور، عضو حزب سبزها  نوری  امید 
»معلومات  است:  گفته  آلمان  پارلمان 

غلط مبنای تصمیم غلط بوده است.«
بررسی   »47 ضربت  »گروه  ماموریت 
و  دشمن،  فعالیت های  از  مراقبت  و 
برضد  فعال  عملکرد  نیاز  صورت  در 

جنگجویان طالبان بود.
هم ایتالف خانم مرکل و هم اپوزیسیون 
بر این نظر توافق دارند که حمله هوایی 
خاطر  به  بود  شده  گفته  که  آن طوری 
علیه  آنی  تهدید  یک  به  دادن  پایان 
خاطر  به  بلکه  نبود،  آلمانی  سربازان 

نابود سازی جنگجویان طالبان بود.
راینر آرنولد، سخنگوی حزب سوسیال 
دموکرات در امور سیاست دفاعی، این 
سوال را مطرح کرد که آیا هنوز برای 
حکومت آلمان ممکن است که اصول 
دارد.  نگه  را  نظامی  نیروهای  اساسی 
این  به  باید  آلمان  »حکومت  گفت:  او 
اساسی  اصل  آیا  که  بدهد  پاسخ  سوال 
متناسب به کار بردن قوه توسط نیروی 
ملی  ممنوعیت  آن  با  همراه  و  نظامی، 
بر کشتار هدفمندانه، هنوز هم  مشروط 

حقیقت دارد؟«

هیدن: 
اوباما در بیرون کردن سربازان از افغانستان عجوالنه قدم بر می دارد

فرد متهم به قتل سه سرباز آلمانی در افغانستان آزاد شد

دایوس: 

طالبان در نظر دارند به حمالت غیرمعمولی دست بزنند 

نظر  در  را  طرحی  تایلند  ملکه 
به  آن  اساس  بر  که  است  گرفته 
یاد بود دو مجسمه بزرگ بودا در 
 32 مجسمه  یک  بامیان،  والیت 
متری را در آن کشور می سازد. 
دو مجسمه بزرگ بودا در والیت 
بامیان، توسط گروه فرهنگ ستیز 

طالبان تخریب شدند.
و  هفتاد  در  که  تایلند  ملکه 
تولدش سخنرانی  سالروز  نهمین 
گفت:  پنجشنبه   شب  می کرد، 
»این مجسمه بزرگ بودا در شهر 
کانچابوری در یک معبد، ساخته 

می شود.«
از  جمعی  در  که  تایلند  ملکه 

، وزرای  مدنی  نهادهای  اعضای 
کابینه و مقامات بلند رتبه دولتی 
می کرد،  صحبت  کشور  این 
این مجسمه  »کار ساختن  افزود: 
خواهد  بر  در  را  سال  چهار 

گرفت.«
این مجسمه یاد آن دو مجسمه ی 
را تازه می سازد که توسط طالبان 
در ماه مارچ سال2001  میالدی 
دو  این  کردند.  منفجر  را  آنها 
متر   38 و   53 داشتن  با  مجسمه 
طول، بلندترین مجسمه در جهان 
 90 که  می شود  گفته  بودند. 
تایلند،  میلونی  نفوس 65  درصد 

پیرو دین بودایی هستند.
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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 
1057روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

را  برادری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
در  را  خانواده اش  اعضای  از  یکی  که  داریم  خود  با 
از دست داده و آن حادثه را چنین  زمان کمونیست ها 
بیان می دارد: »ما در یکی از والیت های شمالی کشور 
بود و باش داشتیم و زندگی خود را از طریق زراعت 
و  اقوام  همه  تقریبا  می بردیم.  پیش  به  دام پروری  و 
خویشاوندان ما مصروف همین شغل بودند. تنها تعداد 
مرکز  در  هم  یا  و  کشور  از  بیرون  در  که  محدودی 

کشور کار داشتند از وضعیت خوب برخوردار بودند. 
با آنهم زندگی ما خوش می گذشت و از خداوند راضی 
و  کمونیستی  حکومت  کارآمدن  روی  با  اما  بودیم. 
اشغال کشور از سوی نیروهای روسی، اوضاع و احوال 
شد،  تنگ  برمردم  زندگی  عرصه  و  نمود  تغییر  کشور 
روسی  جنایت کار  نیروهای  با  حکومت  عساکر  زیرا 
مردم را به بهانه های گوناگون دستگیر می کردند و بعد 
از شکنجه و لت و کوب آنها را به صورت دسته جمعی 

به  وضعیت  این  از  هم  مردم  می رساندند.  شهادت  به 
و  کردند  آغاز  آنها  مقابل  در  را  جهاد  و  آمدند  تنگ 
شوروی  سرخ  طاغوتی  لشکر  مقابل  در  جان  و  دل  با 

اعالم  الیزه، روز جمعه  یا  فرانسه   کاخ ریاست جمهوری 
والیت  در  پنجشنبه  روز  کشور  آن  سرباز  یک  که  کرد 
تن  چهار  و  شده  کشته  نظامی  عملیات  جریان  در  کاپیسا 
تگاب  ولسوالی  در  حادثه  گردیده اند.  زخمی  آنها  دیگر 

در والیت  طالبان که  افراد  از  تن  پنجاه  و  برای یک صد 
بادغیس به دولت پیوسته اند، زمینه کار در پروژه های محلی 

مساعد شده است.
رادیو  به  بادغیس  والی  سخنگوی  مجیدی  اشرف  سید 

از کشف هزار و دو صد و  هلمند  مقام های محلی والیت 
این  وارد  پاکستان  از  که  انفجاری  مواد  کیلوگرام  پنجاه 

والیت شده است، خبر می دهند.
والیت  مطبوعاتی  دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
بیلر جابجا شده بود  هلمند منتشر شده، این مواد در شش 

و توسط نیروهای امنیت ملی کشف شده است.
به نقل از این اعالمیه، این مواد از پاکستان ابتدا به ولسوالی 
گرمسیر آورده شده، از آنجا به لشکرگاه منتقل شده است.

یک تن به اتهام انتقال این مواد بازداشت شده است.
دگروال نظرعلی واحدی، رییس اداره امنیت ملی والیت 
شهر  امنیت  تا  دارند  تالش  طالبان  که  است  گفته  هلمند 
هفته  سه  به  نزدیک  آن  امنیتی  مسوولیت  که  را  لشکرگاه 

قبل به نیروهای امنیتی داخلی سپرده شد، مختل کنند.

دولت  می جنگیدند.  کمونیستی  دست نشانده ی  نظام  و 
کمونیستی هم به جنایت های خود روز به روز می افزود 
و قریه  ها را بمباران و یا هدف شلیک تانک قرار داده 

چهار  شامل  نظامی  کاروان  که  گرفته  صورت  هنگامی 
هدایت  دور  از  که  بمبی  توسط  آنها  نقلیه  وسیله  عراده 

می شد، انفجار داده شد.


عادی  زندگی  به  که  مسلح  طالب   150 گفته،  آزادی 
پروژه های  در  قادس  ولسوالی  در  برای شان  برگشته اند، 
صنعتی، زراعتی و مالداری زمینه کار فراهم گردیده است.
آقای مجیدی گفت، آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی 

در سفرش به این والیت این پروژه ها را افتتاح کرد.
مسلح که  افراد  از  عده  آن  به  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر 
دو باره زندگی عادی را آغاز می کنند، فراهم آوری زمینه 

کار را وعده داده است.
هیچ گونه  که  هزار شهروندی  که صدها  حالیست  در  این 
مخالفتی با دولت ندارند، تاکنون برای شان از سوی دولت 
زمینه کار مساعد نشده و دولت نیز تاکنون برنامه ای برای 

اشتغال زایی افراد بیکار اعالن نکرده است.


حامد کرزی رییس جمهور کشور، گفته است که برای 
با  که  ریاست جمهوری  انتخابات  سوم  دور  در  شرکت 
خروج نیروهای ناتو در سال 2014 از افغانستان مصادف 

می باشد، تالش نخواهد کرد.
برخی از مخالفین سیاسی رییس جمهور هراس دارند که 
آقای کرزی که از سال 2001 تا حال رهبری افغانستان را 
به عهده دارد، ممکن است قانون اساسی را تعدیل کند 
تا زمینه اشتراک خود را در دور آینده انتخابات ریاست 

جمهوری نیز فراهم سازد.
اما آقای کرزی به یک هیات وکالی شورای ملی   گفته 
است، قانون اساسی افغانستان اجازه نمی دهد که یک نفر 
سه بار خود را به ریاست جمهوری این کشور نامزد کند.



او گفته است: »این آرزوهای دهشت افگنان، هیچگاه پوره 
نخواهد شد، نیروهای امنیتی حرکات آنها را تعقیب نموده 

و شدیدا جلو آنها را می گیرند.«



و ویران می کرد. 
و  موسفیدان   شامل  که  قوم  نفوذ  با  و  سرشناس  افراد 
جوانان متدین می شدند، شب هنگام دستگیر و به زندان 
را  شکنجه ها  اقسام  و  انواع  آنجا  در  شدند.  می  برده 
باالی آنها تطبیق می کردند، و بعدا از مدتی که تعداد 
شهادت  به  گروهی  به طور  را  آنها  می شد  زیاد  آنها 
می رساندند. در سال 1358  نیروهای دولتی یک تن از 
اعضای فامیل خسرم را که از جمله موسفیدان برجسته 
و  بردند  خود  با  نموده  دستگیر  هنگام  شب  بود  قوم 
عاقبت کار هم برای همه معلوم بود. بعد از آن تاریخ 
ما هرگز او را ندیدیم و نه کدام احوالی از ایشان به ما 
به  نیز  را  ایشان  سایر هموطنان مان  مانند  رسید، درست 
شهادت رساندند، نه تنها او بلکه تعداد زیادی را که با 
او برده بودند، بی رحمانه به شهادت رساندند. ما هرگز 
آن روزهای سیاه حکومت کمونیستی را فراموش کرده 
نمی توانیم، و خواهان به محاکمه کشانیدن همه افرادی 
هستیم که مردم و کشور ما را به بیچارگی کشانیدند و 
همه را بدبخت و آواره ساختند و اشک را در گوشه 

چشمان بیوه زنان و طفالن یتیم ما جاری ساختند.«


هرگز او را ندیدیم
و  می افزود  روز  به  روز  خود  جنایت های  به  هم  کمونیستی  دولت   
قریه  ها را بمباران و یا هدف شلیک تانک قرار داده و ویران می کرد. 
افراد سرشناس و با نفوذ قوم که شامل موسفیدان  و جوانان متدین 
می شدند، شب هنگام دستگیر و به زندان برده می شدند. در آنجا 
از  بعدا  و  می کردند،  تطبیق  آنها  باالی  را  شکنجه ها  اقسام  و  انواع 
شهادت  به  گروهی  به طور  را  آنها  می شد  زیاد  آنها  تعداد  که  مدتی 
اعضای  از  تن  یک  دولتی  نیروهای    1358 سال  در  می رساندند. 
فامیل خسرم را که از جمله موسفیدان برجسته قوم بود شب هنگام 
دستگیر نموده با خود بردند و عاقبت کار هم برای همه معلوم بود.

الیزه: 

یک سرباز فرانسوی در افغانستان کشته شد 

فراهم سازی زمینه کار برای طالبانی که به دولت پیوسته اند

کشف بیش از هزار و دوصد کیلوگرام کرزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نمی کند
مواد انفجاری پاکستانی در هلمند
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سپردن  بر  مبنی  جمهوری  رییس  حکم  صدور  با 
مسوولیت نهایی در رابطه به نتایج انتخابات پارلمانی 
بیجا  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  به   1389 سال 
قانون  نهایت  در  که  بگوییم  اگر  که  بود  نخواهد 

اساسی پیروز شده است.  
دیر  خیلی  را  حکم  این  جمهوری  ریاست  هرچند 
صادر کرد و همین کار نیز سبب شد تا پای نهادهای 
غیرمسوول به قضیه انتخابات کشیده شود و حتا این 
خطر به وجود آمد که قانون اساسی زیر پا گردد، 
اطالع رسانی  مجلس،  در  نمایندگان  مقاومت  اما 
نهادهای  از  برخی  پایداری  و  مقاومت  رسانه ها، 
ایجاد کرد که  ترتیبی  به  را  فضا  و همه  مدنی همه 
سواستفاده  و  اساسی  قانون  زیرپاکردن  برای  زمینه 
حلقات و گروه های ذی نفع از این مساله را محدود 

کرد و باعث شد تا باالخره رییس جمهور به عنوان 
رییس قوای سه گانه و حافظ و مجری قانون اساسی 
وارد قضیه شده و به این مساله نقطه ی پایان بگذارد. 
فضل  آقای  پایداری  و  شجاعت  میان  این  در  البته 
احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات قابل 
ستایش و تقدیر است. همو بود که تن به معامله نداد 
و حاضر نشد تا زیربار فشارها، قانون اساسی نقض 
شود. او در این میان یک قهرمان است، قهرمانی که 
و  کرد  دفاع  اساسی  قانون  از  مردانگی  و  دلیری  با 
نام خود را به عنوان حافظ این سند ملی در تاریخ 

افغانستان با خط زرین و درشت مزین ساخت. 
متاسفانه از همان آغاز برخوردی که نسبت به نتایج 
و  قضاییه  قوه ی  مجرییه،  قوه ی  سوی  از  انتخابات 
غیرقانونی  برخورد  گرفت،  صورت  لوی سارنوالی 
به  ارتباط  در  غیرمسوول  نهادهای  دخالت  و  بود 
شده  مردم  نومیدی  باعث  تنها  نه  انتخابات  نتایج 
بود، بلکه این احساس را نیز به وجود آورده بود که 
اگر چنان روندی به کرسی بنشیند می تواند سرآغاز 
گردد  کشور  نوپای  دموکراسی  دفن  و  فروپاشی 
مبدل  بی ارزش  سند  به یک  کامال  اساسی  قانون  و 

گردد. 
با  پیوسته  گذشته  قرن  یک  طول  در  افغانستان 
و  است  بوده  مواجه  خطرات  و  چالش ها  این گونه 
نیز همان هایی در این جنگ پیروز  متاسفانه همیشه 
بودند.  برخاسته  قانون  با  ضدیت  بر  که  شده اند 
از  جمعی  مقاومت  فقدان  و  عمومی  آگاهی  نبود 
این  در  همیشه  مدنی  روش های  به  توسل  طریق 
از  را  مشکالت خود  ما  تا  است  باعث شده  کشور 
اما  کنیم،  و جنگ حل  طریق زورگویی، خشونت 
از  استفاده  با  می توان  که  داد  نشان  انتخابات  قضیه 
به  توسل  بدون  مقاومت جمعی  و  مدنی  روش های 
خشونت نیز مشکالت را حل کرد و حقیقت را بر 

کرسی نشاند. 
انتخابات پارلمانی سال  در این شکی نیست که در 
1389 مشکالت متعددی وجود داشت و باتوجه به 
فاکتورهای موجود می توان با صراحت بیان داشت 
نیز  آن  از  بهتر  بسیار  می توانست  انتخابات  آن  که 
نیز  مساله  این  اما در عین حال گفتن  برگزار شود، 
است،  روند  یک  دموکراسی  که  است  ضروری 
معجزه آسا  صورت  به  و  شبه  یک  نمی توانیم  ما 
پیدا  دست  موفق  و  ایده آل  دموکراسی  یک  به 
یک  رسیدن  باعث  که  نیازهایی  و  الزامات  کنیم. 
متاسفانه  و  بسیارند  می شوند،  دموکراسی  به  جامعه 
افغانستان هنوز با وجود طی طریق ده ساله، به یک 

است.  نیافته  فاکتورها دست  آن  از  عمده ای  بخش 
بنابراین هراتفاقی در این روند، یک درس بزرگ و 
آموزنده است. ما همیشه باید از اشتباهات و نواقص 
خود  بعدی  تجربه های  در  آن  از  و  بیاموزیم  خود 

استفاده کنیم. 
انتخابات  مورد  در  اختالفات  پی  در  که  تجربه ای 
عنوان  به  است،  آمده  وجود  به  نیز   1389 پارلمانی 
درس بسیار بزرگ و آموزنده می تواند در تقویت و 
استقرار پایه های دموکراسی نوپای کشورمان موثر و 
مفید باشد. ما می توانیم از این درس بزرگ بیاموزیم 
رسمیت  به  را  مستقل  نهادهای  استقالل  باید  که 
بشناسیم و نگذاریم نهادها و افراد غیرمسوول در امور 
آنها مداخله کنند. از سوی دیگر نباید چنان زمینه و 
و  دموکراسی  که  شود  مساعد  فرصتی 
برای  نباید  نیز  و  گردد  بدنام  انتخابات 
آنانی که پیوسته ادعا می کنند که مردم 
و  نیستند  دموکراسی  شایسته  افغانستان 
شود  فراهم  فرصتی  نمی خواهند  را  آن 
تا بر ادعای های دروغین شان باتوجه به 

اشتباهات خودمان صحه بگذاریم.
به  مجددا  انتخابات  دوسیه  که  اکنون 
واگذار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مستقل  کمیسیون  وظیفه ی  است،  شده 
معنوی  آقای  شخص  ویژه  به  انتخابات 
دفاع  اساسی  قانون  از  صادقانه  و  شجاعانه  -که 
کرد- است تا همان راهی را دنبال کند که در طول 
کمتر از یک سال گذشته دنبال کرد. او باید با تایید 
مجدد نتایج انتخاباتی سال گذشته، یکبار دیگر این 
زیرا  برساند.  اثبات  به  را  و صداقت خود  شجاعت 
شایعاتی وجود دارد که گویا هنوزهم کسانی در پی 
تغییر نتایج انتخابات اند و از آقای معنوی خواسته اند 
که اکنون که صالحیت تصمیم نهایی به وی واگذار 
شده است، کاری کند که بازهم نتایج تغییر بخورد 
شناختی  به  باتوجه  البته  شوند.  جابجا  نفری  چند  و 
که از آقای معنوی وجود دارد بعید است که او تن 
به  توجه  با  این حال  با  اما  بدهد،  این خواست ها  به 
تحصن نمایندگان مجلس، هنوزهم نگرانی از تغییر 
نتایج وجود دارد و باید آقای معنوی به زودی به این 
نگرانی ها پاسخ بدهد و کاری نکند که چنین اتفاقی 
افراد نیست،  رخ بدهد. زیرا مساله تغییر در کمیت 
مساله این است که اگر حتا یک نفر هم جابجا شود 
به معنی این است که قانون اساسی نقض شده است 

و نتایج انتخابات مهندسی شده است.


 تجربه ای که در پی اختالفات در 

مورد انتخابات پارلمانی 1389 نیز 
به وجود آمده است، به عنوان درس 
بسیار بزرگ و آموزنده می تواند در 

تقویت و استقرار پایه های دموکراسی 
نوپای کشورمان موثر و مفید باشد. ما 
می توانیم از این درس بزرگ بیاموزیم 
که باید استقالل نهادهای مستقل را به 
رسمیت بشناسیم و نگذاریم نهادها و 
افراد غیرمسوول در امور آنها مداخله 

کنند. از سوی دیگر نباید چنان زمینه و 
فرصتی مساعد شود که دموکراسی و 
انتخابات بدنام گردد و نیز نباید برای 
آنانی که پیوسته ادعا می کنند که مردم 
افغانستان شایسته دموکراسی نیستند 
و آن را نمی خواهند فرصتی فراهم شود 
تا بر ادعای های دروغین شان باتوجه به 

اشتباهات خودمان صحه بگذاریم.


 آهنگر

حل  مورد  در  فرمانی  کرزی  جمهور  رییس  سوی  از 
مشکالت مربوط به انتخابات پارلمانی صادر شده است. روز 
فرمان،  این  صدور  با  هم زمان  و  گذشته  هفته ی  چهارشنبه 
گرفت  صورت  فرمان  این  از  متفاوتی  تعابیر  رسانه ها  در 
رییس جمهور کرزی،  بود که  این  نشان دهنده ی  بعضا  که 
حکم محکمه خاص مربوط به انتخابات را تایید کرده و از 
کمیسیون مستقل انتخابات خواستار اجرای این حکم شده 
است و در برداشت دیگر گفته شده بود که رییس جمهور 
کرزی صالحیت بررسی پرونده ی انتخابات را به کمیسیون 

انتخابات واگذار کرده است. 
دارد که چگونه ممکن  پرسش وجود  این  بسیاری ها  برای 
متفاوت  برداشت  دو  رییس جمهور کرزی  فرمان  از  است 
داشت؟ زیرا انتظار می رود که این فرمان برای پایان دادن به 
ماجراهای مربوط به انتخابات صادر شده باشد، درحالی که 
سوی  از  صادرشده  فرمان  از  دوگونه  برداشت  امکان  اگر 
داشته  وجود  انتخابات  مورد  در  کرزی  جمهور  رییس 
مورد  در  پیچیدگی ها  باقی ماندن  باعث  است  ممکن  باشد، 
جنجال های مربوط به انتخابات در مراحل پایانی آن گردد.

اما خوشبینی که از سوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
در زمینه نشان داده شده است، این چنین نشان می دهد که 
برداشت دوم در مورد حکم رییس جمهور کرزی صحیح 
مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی  احمد  فضل  زیرا  می باشد. 
که  است  گفته  رسانه ها  از  برخی  با  گفتگو  در  انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  جمهور،  رییس  حکم  در 
مورد  در  را  نهایی  تصمیم  تا  است   شده  داده  صالحیت 

مشکل انتخابات سال 1389 ولسی جرگه، اتخاذ نماید.
در  او  از  نقل  به  پنج شنبه  روز  که  گفتگویی  در  معنوی 
این که  بر  تصریح  با  رسید،  نشر  به  پژواک  خبرگزاری 
محکمه ی استیناف، در این مورد به رییس جمهور صالحیت 
داده و موصوف )رییس جمهور(  این صالحیت را با صدور 
نموده  تفویض  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  حکم،  یک 
است، گفته است که  کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله ی 
بر  مبنی  کرزی  رییس جمهور  مورد حکم  در  خود  نهایی 
اعالم  آینده  هفته ی  را  اختصاصی  محکمه ی  فیصله  تطبیق 

خواهد کرد.
مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی  احمد  فضل  آقای  البته 
است  نگفته  پژواک  خبرگزاری  با  گفتگو  در  انتخابات، 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  نهایی  تصمیم  یا  فیصله  در  که 
انتخابات که در  نتایج  تغییری در  در هفته ی جاری، کدام 
خواهد  بود،  شده  اعالم  کمیسیون  این  سوی  از  گذشته 
تاکید کرده است که محکمه ی  بار دیگر  اما  یا خیر،  آمد 
اختصاصی در مورد انتخابات، غیرقانونی است و فیصله های 

آن نیز اصولی نمی باشد.
به  مربوط  مسایل  به  رسیدگی  واگذاری  می رسد  نظر  به 
و  منطقی ترین  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  به  انتخابات 
قابل  انتخابات  به  رابطه  است که در  مناسب ترین تصمیمی 

و  فنی  تخصصی،  امر  یک  انتخابات  زیرا  می باشد.  تصور 
سیاسی است و قرار دادن مسایل تخنیکی و فنی مربوط به 
آن در حوزه ی قضا باعث برهم خوردن نظام تفکیک قوا و 

اصل استقالل نهادهای مستقل در کشور می گردد.
از طرف دیگر، مدیریت بی طرفانه رییس جمهور به عنوان 
مقام صالحیت دار و رهبری کننده تمامی نهادهای مربوط به 
دولت، نیز ایجاب می کند که رییس جمهور نسبت با تمامی 
از تمامی  باشد و  برابر داشته  نهادهای رسمی دولت، رفتار 
زمانی  در  و  کرده  حمایت  یکسان  صورت  به  نهادها  این 
انجام  دولت  به  مربوط  نهادهای  میان  احتمالی  تقابل  که 
می پذیرد، مبتنی بر اصل تقسیم محدوده ی صالحیت ها، از 

این نهادها حمایت کند.
ارجاع  بر  مبنی  استیناف  دادگاه  حکم  که  می رسد  نظر  به 
به عنوان مقام  به رییس جمهور  انتخابات  به  دوسیه مربوط 
همین  بر  مبتنی  نیز  تصمیم گیری  نهایی  صالحیت  دارای 
بازتاب  رسانه ها  در  که  آن گونه  زیرا  است.  بوده  موضوع 
با صدور حکمی بدون  استیناف کابل،  یافته است، دادگاه 
این که حکم ویژه دادگاه ویژه انتخابات را رد یا تایید کند، 
صالحیت نهایی تصمیم گیری درباره جنجال های انتخاباتی 
رییس جمهور  به  اوضاع  پیچیدگی  به  پایان دادن  برای  را 

واگذار کرده بود. 
اکنون که رییس جمهور کرزی کمیسیون مستقل انتخابات 
به  مربوط  مسایل  بازبینی  مامور  صالح،  مقام  عنوان  به  را 
الزام  نیز  انتخابات  کمیسیون  برای  است،  کرده  انتخابات 
رسمی و اخالقی می آورد که در جهت بررسی فیصله های 
به  مربوط  اختصاصی  محکمه  سوی  از  صورت گرفته 
انتخابات و مقایسه آن با نتیجه ای که از سوی این کمیسیون 
و  کند  برخورد  بیشتری  دقت  با  است،  گردیده  اعالم  قبال 
نتیجه  ببرد که اگر چنانچه نقضی در  به کار  این جرات را 
در  بی طرفی خود  و  اعالم  را  آن  مبرهن گردد،  اعالم شده 
نظارت  و رهبری پروسه انتخابات را در نزد افکار عمومی، 

مسجل نماید.
در  می شود  دیده  که  است  انتظار  همین  با  گفت  می توان 
نیز از یک سو حکم دادگاه ها  حکم رییس جمهور کرزی 
از سوی  و  شده  دانسته  معتبر  انتخاباتی  تنش های  مورد  در 
انتخابات برای رسیدگی  دیگر صالحیت کمیسیون مستقل 
به مسایل انتخاباتی به عنوان مرجع نهایی مورد تصریح قرار 
یافته،  بازتاب  رسانه ها  در  که  آن گونه  زیرا  است.  گرفته 
است:  آمده  کرزی  جمهور  رییس  حکم  از  بخشی  در 
تا بخش حقوقی  انتخابات موظف است  »کمیسیون مستقل 
موضوع را طبق حکم ماده های 33، 8۶ و 1۵۶ قانون اساسی، 
مواد ۶۲، ۶3 و ۶۴ قانون انتخابات و قرار صادره شماره ۲۲ 
دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف والیت کابل 
نهایی نماید.« این می تواند قابل جمع بودن  در اسرع وقت 
نشان  نیز  را  پروسه  در یک  دولتی  متعدد  نهادهای  اشراف 

دهد. 

 محمد هاشم قیام
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خواجه  ولسوالی  باشندگان  از  برخی  و  معارف  مسوولین 
عمری والیت غزنی، وزارت احیا  و انکشاف دهات را مورد 
انتقاد قرار داده می گویند  که کار اعمار 3 باب مکتب در 
این ولسوالی در سال 1384 از طرف وزارت احیا و انکشاف 
دهات با شرکت وحیداهلل بکتاش قرار داد شده  بود، اما حاال 
که شش سال از آن می  گذرد کاری صورت نگرفته است. 

اهالی این ولسوالی می گویند که بارها با عریضه های مکرر 
از مقامات این وزارت خواسته اند تا نسبت به ساخت تعمیر 
»طورمی «،  مکتب حضرت  قریه  در  مسعود  مکتب سلطان 
»قلعه  زبیر شهید در  »برکات« و مکتب  محمد مصطفی در 
نوپایین« ولسوالی خواجه عمری اقدام نمایند، اما تا هنوز که 
شش سال گذشته است، هیچ توجهی به این درخواست ها 

نشده است.
انکشاف  و  احیا  وزارت  که  می  کنند  اضافه  باشندگان  این 
بکتاش«  »وحیداهلل  شرکت  با  را   مکاتب  این  کار  دهات، 
این  باالی  کار  شروع  با  شرکت  این  بود،  کرده  قرارداد 
کرده،  خراب  را  مکاتب  این  قدیمی   تعمیر  تنها  مکاتب، 
حاال  و  است  کرده  ترک  را  غزنی  و  رها  را  کار  سپس 
شاگردان در این مکاتب زیر خیمه ها و آفتاب سوزان درس 

می خوانند.
محمد  حضرت  مکتب  هفتم  صنف  متعلم  محمدکریم 
که  بودیم  دوم  صنف  »ما  می گوید:  برکات،  در  مصطفی 
تعمیر کهنه مکتب را به خاطر نوسازي خراب کردند، حاال 

در  نمایندگان  مجلس  عضو   200 به  نزدیک  تحصن 
از سوی رییس جمهور در مورد  به صدور فرمان  واکنش 
جنجال های انتخاباتی، سومین روز خود را با حضور امراهلل 
صالح، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی و شماری 

از منتقدان کنونی حکومت پشت سرگذشتاند.
ایتالف حمایت از قانون که دربرگیرنده ی بخش عمده ای 
چهارشنبه  روز  شام  است،  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
کمیسیون  به  جمهوری  ریاست  فرمان  فرستادن  با  همزمان 

مستقل انتخابات تحصن خودرا اعالم کرده است.
فیصله ی  سر  بر  کشمکش  ماه ها  از  پس  جمهور  رییس 
عضو   62 صالحیت  سلب  مورد  در  اختصاصی  محکمه ی 
کمیسیون  به  فرمانی،  در  افغانستان،  نمایندگان  مجلس 
روشنایی  در  تا  است  داده  وظیفه  انتخابات  مستقل 
صالحیت های قانونی این کمیسیون، قرار قضایی محکمه ی 

استیناف والیت کابل را نهایی سازد.
قانون  ماده های  به  استناد  با  جمهور  رییس  فرمان  این  در 
اساسی و قانون انتخابات، تمامی پرونده های انتخاباتی را به 
غیر از رسیدگی به آن در خود کمیسیون مستقل انتخابات، 

در دیگر نهادها پایان یافته خوانده است.
کمیسیون  استقبال  با  جمهور  رییس  فرمان  این  چند  هر 
مستقل انتخابات روبرو شده است؛ ولی ایتالف حمایت از 
قانون در مجلس نمایندگان که حدود 200 عضو مجلس را 
با خود دارد، مخالفت شدید خودرا با آن اعالم کرده است.

احمد  فضل  با  دوشنبه  شب  که  نمایندگانی  از  جمعی 
کرده  دیدار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی، 
شفاهی  صورت  به  جمهور  رییس  که  شدند  مدعی  بودند 
به معنوی دستور داده است که یا تغییر در اعضای مجلس 

نمایندگان را بپذیرد، یا راهی زندان خواهد شد.
جمع  در  که  قانون  از  حمایت  ایتالف  رییس  قدیر،  ظاهر 
می کرد  صحبت  نمایندگان  مجلس  متحصن  نمایندگان 
در  نمی تواند  هیچ وجه  به  که  هشدارداد  جمهور  رییس  به 

ترکیب مجلس نمایندگان تغییر وارد کند.
با الفاظ تند رییس جمهور را مخاطب قرار می داد   او که 
در  رییس جمهور کرزی  نفع  به  را  رای  گفت 25 درصد 
دوباره  بود،  ریاست جمهوری جمع آوری کرده  انتخابات 

پس می گیرد.
از  خودرا  کامل  حمایت  قانون  از  حمایت  ایتالف  رییس 
نمایندگان کنونی مجلس نمایندگان اعالم کرد و از تمامی 
اعضای  در  تغییر  از  جلوگیری  برای  قانونی  امکان های 

مجلس نمایندگان سخن گفت.
فرقی  هیچ  نفر   249 یا  نفر  یک  »میان  گفت:  قدیر  ظاهر 
هستند،  مردم  منتخب  نماینده های  آن  ها  ندارد،  وجود 
کرزی که یک نفر است، اگر صد کرزی دیگر هم بیاید، 

نمی توانند در مجلس تغییر بیاورند.« 
انتخابات که  فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل 

آنها به مقام وزارت معارف گفته اند 
که کاراین مکاتب را به زودی شروع 
انجام  کاری  هنوز  تا  اما  می کنند،  

نداده اند.«
وزارت  کار  غزنی،  معارف  رییس 
احیا و انکشاف دهات را یک خیانت 
غزنی  معارف  و  مردم  برای  بزرگ 
وزارت  »کار  می گوید:   و  می داند 
احیا و انکشاف دهات نسبت به اعمار 
این شش باب مکتب، خیانت بزرگی 

برای مردم و معارف غزنی است.« 
معارف  وزارت  که  گفته ایم  بارها  »ما  می گوید:   عزیزی 
ما  گذشته  سال  بسازد،  را  مکاتب  این  که  دارد  را  ظرفیتی 
هزینه این مکاتب را با پی آر تی غزنی صحبت کرده بودیم و 
آنها حاضر بودند که هزینه ساخت این مکاتب را بپردازند، 
انکشاف  و  احیا  وزارت  مکاتب  این  کار  اصلی  مانع  اما 

دهات است.« 
»ولسوالی خواجه عمری یکي  افزود:  معارف غزنی  رییس 
از ولسوالی های امن غزنی است که برای اجرای این پروژه 

هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.«
و  احیا  وزارت  »اگر  می کند:  اضافه  غزنی  معارف  مسوول 
انکشاف دهات کار این مکاتب را شروع نکند، مردم و اهل 
معارف غزنی به حمایت از معارف به خالف وزارت احیا 
و انکشاف دهات تظاهرات را راه اندازی خواهند کرد، که 

نمایندگان مجلس معتقد هستند که رییس جمهور خود در 
صدد ایجاد بحران برای ادامه ی کار پس از دوره ی کنونی 

ریاست جمهوری می باشد.
محمد یونس قانونی، نماینده ی کابل در مجلس نمایندگان 
پارلمان  میان حکومت و  میان آمده  به  می گوید که بحران 
از سوی رییس  اضطرار  اعالم حاالت  زمینه ساز  و  قصدی 
جمهور و به تعلیق در آوردن قانون اساسی در کشور است.

قانونی می گوید که حلقه هایی در ارگ ریاست جمهوری 
بحران  ایجاد  با  که  می دهند  مشوره  جمهور  رییس  به 

درافغانستان می تواند خودرا در قدرت حفظ کند.
قانونی گفت: »مفکوره و تیوری ای که برای رییس جمهور 
افغانستان القا شده این است که اعالن کنند که دموکراسی 
تعطیل  بنگالدیش  تجربه ی  مثل  شده،  ناکام  افغانستان  در 
دموکراسی در افغانستان اعالم شود، یک مرحله ی دیگر به 
مدت پنج سال تا هفت سال استبداد و انحصار در افغانستان 
حاکم شود و بعد بگویند که  حاال زمینه برای بازگشت و 

اعاده ی دموکراسی در افغانستان مساعد شده است.« 
 وی خواهان متحد شدن نمایندگان مجلس در برابر قانون 

عواقب آن به دوش وزارت احیا و انکشاف دهات خواهد 
بود.« 

اما از سوی دیگر مسوولین ریاست احیا و انکشاف دهات 
غزنی،  معارف  مسوولین  گفته های  تایید  ضمن  غزنی 
می گویند که درسال 1385  وزارت احیا وانکشاف دهات با 
شرکت وحیداهلل بکتاش قرارداد این مکاتب را کرده بود که 
شرکت متذکره بنا به هردلیل، کار این مکاتب را نیمه کاره 

گذاشته است.
این مسوولین می گویند که آنها شکایت و صدای مردم را به 

مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات رسانده اند.
دراین  دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  که  می  گویند  آنها 
این  از  نظارت  تنها  و  اند  نداشته  اجرایی  جنبه ی  خصوص 
مکاتب برعهده آنها  بوده است که بیشتر از ده بار گزارش 

این مکاتب را  به مقامات وزارت داده اند.
غزنی حق  دهات  انکشاف  ریاست  مسوولین،  این  گفته  به 
فسخ قرارداد را هم نداشته است، چون این قرار داد در خود 

وزارت با شرکت وحیداهلل بکتاش عقد شده است. 
انکشاف دهات غزنی می  گوید:  احیا و  سنایی مایل رییس 
»کار اعمار مکاتب سلطان مسعود در منطقه طورمی  خواجه 
عمری، حضرت محمدمصطفی در منطقه برکات و مکتب 
با   1385 سال  در  ولسوالی  این  پایین  نو  قلعه  در  زبیرشهید 
به  شرکت  این  و  شده  قرارداد  بکتاش  وحیداهلل  شرکت 
دالیل نامعلوم  ادامه ی کار باالی این مکاتب را ترک کرده 

است.« 
را  موضوع  »ما  می افزاید:    غزنی  دهات  انکشاف  رییس 
انکشاف دهات خبر داده ایم،   به وزارت احیا و  بار  چندین 
این  است  حاضر  غزنی  پی آر تی  که  گفته ایم  آنها  به  حتا 
نکرده  قبول  را  پیشنهاد  این  وزارت  اما  بسازد،   را  مکاتب 

است.«  
وی اضافه می کند:  »از این که قرارداد مربوط وزارت است 

ما حق فسخ قرارداد را هم نداریم.«
شرکت  مسوولین  نظر  خصوص  این  در  تا  کردیم  تالش 
این که  به خاطر  اما  باشیم،  داشته  خود  با  نیز  را  بکتاش 
مسوولین این شرکت در این والیت حضور ندارند، موفق 

نشدیم.

شکنی ها از سوی رییس جمهور شد.
افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  دیگر  سوی  از 
حل  بر  مبنی  جمهور  رییس  فرمان  صدور  از  استقبال  با 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  توسط  انتخاباتی  جنجال های 

آن را اعاده صالحیت های قانونی این نهاد خوانده است.
این نهاد ناظر بر انتخابات در  افغانستان گفته است که اداره 
انتخابات  مستقل  انتخابات  صالحیت کمیسیون  نظارت  و 
می باشد و باور دارد که رییس جمهور با این تصمیم گامی 
و  اساسی  قانون  از  حراست  و  پاسداری  برای   را  موثری 

دموکراسی در افغانستان برداشته است. 
مستقل  کمیسیون  از  فیفا(  عادالنه)  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
خود  بی طرفانه  و  قانونی  نقش  تا   است  خواسته  انتخابات 
در حل و نهایی سازی جنجال های انتخاباتی را مطابق قانون 

انتخابات عملی سازد.
در  مجلس  نمایندگان  تحصن  روز  سومین  حال،  این  با 
سیاسی  منتقدان  از  شماری  حضور  با  ملی  شورای  مقابل 
رییس جمهور  و باشنده های کابل و والیت های کشور به 

همراه بود.
دیگر  بار  گذشته  روز  قانون  از  حمایت  ایتالف  رییس 
مجلس  در  تغییر  به  جمهور  رییس  هرگاه  داد  هشدار 
دروازه های  به  نمایندگان  تحصن  کند،  تاکید  نمایندگان 

ارگ کشانده خواهد شد.
وی گفت رییس جمهور باید آبرومندانه استعفای خود به 
اعالم  پارلمانی  انتخابات  در   غیر قانونی  مداخله ی  خاطر 

کند.
امراهلل صالح، رییس پیشین اداره ی عمومی امنیت ملی که 
با جمعی از هوادارانش به نمایندگان متحصن پیوسته بود، 
گفت از دستور نمایندگان مبنی بر فشار بیشتر بر حکومت 

برای تطبیق قانون حمایت می کند.
صالح به نمایندگان مجلس تعهد کرد که او و هواردارانش 
از نمایندگان کنونی مجلس نمایندگان حمایت می کنند و 
نهایی ساختن محکمه ی  فرمان رییس جمهور را در مورد 
را غیرقانونی  انتخابات  از سوی کمیسیون مستقل  استیناف 

می دانند.
صدای  را  نمایندگان  تحصن  حکومت  منتقد  این 
رییس  شکنی های  قانون  مقابل  در  آنان  عدالت خواهی 

جمهور و حکومت زیر امر او خواند.
به همین ترتیب ایتالف تغییر و امید به رهبری داکتر عبداهلل 
عبداهلل نیز حمایتش را از ایتالف حمایت از قانون و مجلس 

نمایندگان اعالم کرد.
باشنده های والیت های کشور  از  از جانب دیگر صدهاتن 
مجلس  از  را  حمایت شان  تحصن  روز  سومین  در  نیز 
نمایندگان بیان کرده و خواهان ارج گذاری به آرای شان از 

سوی کمیسیون مستقل انتخابات شدند.
 

تعمیر  این مکتب  برای  که صنف هفت شدیم هنوز کسی 
نساخته است.«

گفته های  تایید  ضمن  غزنی  والیت  در  معارف  مسوولین 
و  احیا  وزارت  که  می  دارند  ابراز  ولسوالی،  این  مردم 

انکشاف دهات در این قسمت کاری نکرده است.
این مسوولین ادامه می دهند که موضوع را رسما با وزارت 
طریق  از  و  داده اند  قرار  در جریان  دهات  انکشاف  و  احیا 
اما  نموده اند،  انتقاد  انکشاف دهات  مقامات  به  نیز  رسانه ها 

تاکنون وضعیت این مکاتب بالتکلیف باقی مانده اند. 
حسنی مبارک عزیزی رییس معارف غزنی می گوید: »مقام 
وزارت معارف و  مسوولین معارف غزنی چندین بار شخص 
وزیر احیا و انکشاف دهات را در جریان گذاشته است،  اما 

انتخابات پارلمان سال  نتایج  از این هرگونه تغییر در  پیش 
گذشته  را ناممکن خوانده بود، در تازه ترین گفته هایش در 
پارلمان صحبت  انتخابات  نتایج  بررسی دوباره  از  رسانه ها 

کرده است.
در حق  کنند که  مشاهده  در صورتی که  است  گفته  وی 
از  آن  تامین  برای  باشد،  نشده  رعایت  عدالت  نامزدی 
استفاده  انتخابات  مستقل  کمیسیون  قانونی  صالحیت های 

خواهند کرد.
اما احمد بهزاد، معاون دوم مجلس نمایندگان تاکید دارد 
که به شمول کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نهادی براساس 

قانون حق تغییر در اعضای مجلس نمایندگان را ندارد.
مستقل  کمیسیون  اعالمیه ی  افغانستان  » مردم  گفت:  بهزاد 
قبال  شما  است.  شنیده  جهانیان  شنیده است،  را  انتخابات 
انتخابات،  نهایی  نتایج  ازاعالم  بعد  که  بودید  کرده  اعالم 
کمیسیون  شمول  به  مقامی  هیچ  نهادی،  هیچ  کسی،  هیچ 
مستقل انتخابات صالحیت دست بردن در نتایج و تغییر در 

نتایج را ندارد.« 
از  دیگر  شمار  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 

حمایت مردمی
 از تحصن نمایندگان 

   فرزاد

رییس معارف غزني:

وزارت احیا و انکشاف دهات
 به معارف غزنی خیانت می کند!

ACKU



 وحیده مهرپور، دانشجوی رشته پارسی دری دانشگاه بلخ 

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1218    شنبه 22 اسد 1390

در حقیقت تعریف هر چیز شناخت ما را از آن به نمایش 
می گذارد.

اگر صلح را به معنای عدم وجود جنگ تعریف کنیم، در 
واقع تعریف نظامی کرده ایم و این تعریف مکمل آن شده 
با  نمی تواند چون هزاران مورد دیگر هم وجود دارد که 

وجود نبود جنگ صلحی هم در کار نیست.
پس صلح را می توانیم چنین تعریف کنیم: صلح از آرامش 
فکری ای که در نتیجه ثبات و برخورد مثبت با چالش های 

زندگی صورت می گیرد حاصل می شود. 
برخورد  نوع  که  می توانیم  گفته  صلح آمیز  فضایی،  به 
و  خرسندی  باعث  ما  محیط  و  اطراف  چالش های  با  ما 
رضایت خاطر ما گردد، ولی صلح در افغانستان بیشتر یک 
موضوع سیاسی است ومن هم از این بعد بررسی می کنم.

صلح برای همه ی جهانیان یک مقوله ی کامال روح انگیز 
آسیب دیده ی  مردم  برای  خصوصا  است،  پذیرفتنی  و 
این  در  دیگری  کسی  هر  از  بیش  اینها  چون  افغانستان، 
گیرودار چندین دهه ای و بازی های خرد و بزرگ سیاسی 
و نظامی آسیب  دیده اند و از خود قربانی های فراوان به جا 

گذاشته اند، بنا انتظاری و توقع اینها از دولت بیشتر است.
صلح  مورد  در  که  گفتمان ها  از  یکی  در  مثال،  به طور 
افراد  می شد،  صحبت  افغانستان  در  صلح پروری  و 
افراد  تعدادی  میان  این  در  که  بودند  تجمع کرده  زیادی 
آسیب دیده بیش از همه به چشم می خورد که با حرارت 
اخیر  در  ولی  بودند،  داده  فرا  گوش  سخنرانی  به  تمام 
یکی از آنها از جا برخاست و با اعتراض گفت: »ما مردم 
شدیدا نیازمند صلح هستیم و از دولت می خواهیم که این 
ما  صدای  به  و  بگذارد  کنار  را  میکانیکی اش  گپ های 
گوش فرا دهد، حرف ها و درد دل های ما را بشنود و حق 
را به حق دار برساند در غیرآن اگر این کار را نکردند و از 
درد ما نپرسیدند ما هم نیرو و توانی داریم که حق خود را 
بگیریم، اگر این حکومت نشد حکومت بعدی و اگر او 
به خدا  نتوانستیم  ما  ما، درصورتی که خود  نشد خود  هم 
می سپاریم، خدایی که بزرگتر و کارسازتر از همه است و 
در آخرت دست ما و یخن آنها خواهد بود.«  با عصبانیت 

تمام جلسه سخنرانی را ترک گفت.
مردم  باورهای  صلح،  نمایشی  برنامه های  این  واقع  در 
و  صلح  پروسه  برابر  در  را  افغانستان  آسیب دیده ی 
صلح پروری در افغانستان از بین برده و این همه ناکارایی 

دولت آنها را رنج می دهد.
قبل از این که مستقیما روی پروسه ی صلح و صلح پروری 
در افغانستان بیاییم می خواهم یک کمی در مورد پیدایش 
و تاریخچه این پروسه در جهان و آمدن  آن در افغانستان 

صحبت کنم.
در واقع صلح پروری به عنوان یک پروسه بشردوستانه در 
برای  اروپا  علمی  و  آکادمیک  مجامع  در   20 قرن  اواخر 
خودش راه باز کرد از آن زمان تا امروز در ادبیات حقوق 

بین الملل نمود بیشتری پیدا کرده. 
دانشمندان،  ایجاد شد  متحد  ملل  دقیقا زمانی که سازمان 
مردم شناسان  جامعه شناسان،  حقوق دانان،  پژوهشگران، 
این زمینه  و مورخین مطالعات عمیق و ژرف خود را در 
آغاز کردند و کارهای جالبی انجام دادند که می توان از 
کاکس، هرزل، فرایز و بانتون نام برد که اینها به این عقیده 
به شناخت آسیب ها  اساسی  نیاز  رسیدند که صلح پروری 
اجتماعی دارد تا اسباب و عوامل منازعه دریافت گردد و 
همچنین نظریات دیگری هم وجود داشت که باید عوامل 
زبان  و  قوم  ملیت،  نژاد،  مورد  در  که  را  تضاد  دالیل  و 

به وجود می آید شناسایی گردد.
این  ساختن  عملی  برای  متحد  ملل  سازمان  که  بود  اینجا 
پروسه نهاد ها، ساختارهای پژوهشی و اجرایی  را در پایان 

سده ی گذشته و آغاز سده ی جاری ایجاد کرد.
دانشمندان و پژوهشگران امور بین الملل از طریق این نهاد 
تازه تاسیس به نقد و بررسی وضعیت موجود جهان که تازه 
جنگ جهانی دوم پایان یافته بود، ولی جنگ سرد هنوز 
هم جریان داشت، پرداختند و طرح هایی برای صلح پروری 
تنظیم کردند، چون اراده سیاسی وجود نداشت این برنامه 

در چارچوب نقد های اکادمیک و پژوهشی باقی ماند.
صلح پروری  راه  فرا  و  چالش  بزرگ ترین  وقت  درین 

ماشینی شدن و ایجاد نظام های هستوی در جهان بود.
درست زمانی بود که جنگ ها در افغانستان راه باز کرده 
می کشاند،  خود  کام  به  را  بوم  و  مرز  این  مردم  و  بود 

نخست این جنگ ها از دهات آغاز شد و آهسته آهسته به 
ولسوالی ها رسید. 

سرآغاز این جنگ ها برمی گردد به سال های 1358 در غرب 
افغانستان که بعد ها دامنه های آن وسیع و گسترده تر شد و 
دامن همه کسانی که عامل این همه بودند را گرفت، عامل 
بر  اشغالگر شوروی  رژیم  مطلق گرایی  هم  نخستین جنگ 

جامعه سنتی افغانستان بود. 
کودتای 7 ثور 1357 این جنگ را وسعت بخشید و باعث 
از  استفاده  که  شوم شان  هدف  به  اشغالگر ها  این  تا  شد 
آسیای  تمام  به  رسیدن  و  افغانستان  ایدولوژیک  موقعیت 
اخراج شان  مردانگی  با  و  نرسند  بود،  آنها  اشغال  و  میانه 
کردند و در عین زمان جنگ سرد و استعمارهم در جهان از 
هم پاشید. موارد باال جنگ جدیدی را در افغانستان بوجود 
شکل  که  می گردد  یاد  داخلی  جنگ های  به نام  که  آورد 

زنجیره ای را به خود گرفت که تا امروز دوام دارد. 
جنگ، تمام نهاد های سیاسی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و 
اقتصادی افغانستان را از بین برد. این تحوالت و نابسامانی ها 
قدرت های  توسط  )طالبان(  جدیدی  نظام  تا  شد  باعث 
بیایند  نامهربان ما روی صحنه  بزرگ جهان و همسایه های 
و سرکار آمدن این گروه جنگ های افغانستان را بغرنج تر 

گردانید. 
حمایت  نتیجه  در  آهسته آهسته  دست پرورده،  گروه  این 
کنندهایشان، خود را قویتر کردند تا با گروه دهشت افگنان 
بین المللی هم پیمان شدند و رفته رفته به دروازه های خودشان 
رسیدند و بزرگترین مرکز تجارتی جهان را از جا برکندند 
بودند،  افروخته  با همان آتشی که خودشان  را  و قدرت ها 
و  افتاد  افغانستان  بیاد  جهان  که  بود  اینجا  سوختاندند. 
هنوز  تا  ولی  دهند  هدیه  افغانستان  برای  را  تا صلح  آمدند 
به جای این که صلح را در افغانستان پیاده کنند جنگ دوسه 
دهه ای را از وضع موجودش بدتر کردند وآن را به میدان 
نبرد استراتژیک خود مبدل کرده اند یعنی جنگ افغانستان 
مبدل  جهان  معاصر  جنگ های  طوالنی ترین  از  یکی  به  را 

کرده اند.
به هر صورت، با وجودیکه بعد از سقوط طالبان زمینه های 
بودند  ولی  داشت،  وجود  پروری  صلح  برای  فراوانی 
فکتور هایی که سبب شدند صلح در افغانستان پیاده و عملی 

نگردد، این کار دو علت اساسی داشت:
و  تنظیم  و  اصلی شان  النه های  به  طالبان  برگشت   .1

سربازگیری دوباره.
2:نبود برنامه های منظم و موافق به شرایط موجود افغانستان 

برای از بین بردن منازعات.
برعالوه، مسایلی دیگری را هم سازمان ملل در نبود صلح و 

تشنج در افغانستان اشاره می کند که از این قبیل اند: 
• نبود استراتژی هماهنگ میان برنامه های کشور های عضو 
صلح پروری  برای  افغانستان  حمایت کننده  و  ملل  سازمان 

در افغانستان؛
• نداشتن تعریف مشخص از طالبان؛ 

• ارزش قایل نشدن به بعضی اساسات دموکراسی و حقوق 
بشری؛

افغانستان  زیربناسازی  برای  مشخص  برنامه های  نداشتن   •
و توسعه آن.

در واقع اینها مساله جنگ را به بن بست کشانده است.
سازمان ملل با وجود همکاری های فراوانش، باز هم نتوانسته 
برای صلح در افغانستان بسترسازی کند. این تالش سازمان 
ملل از گذشته های دوری که افغانستان در دست فراموشی 
سپرده شده بود و به نام دوران فراموشی افغانستان یاد می شد، 
جریان داشت، کمک های خود را از طریق کمیشنری عالی 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی 
غذایی برای افغانستان ارسال می کرد، ولی این جریان کامال 
و  نیویارک  به  افگنان  هراس  این که  تا  بود،  کند  و  بطی 
با این  ایاالت متحده امریکا حمله کردند و  سایر شهر های 
کار شان پشت جهانیان را لرزاندند که ازآن جمله یکی هم  

خود امریکا بود.
تا  ساخت  مساعد  را  زمینه  این  افغانستان  در  طالبان  سقوط 
غرب برای نابودی آنها خود را به دروازه های آن برساند و 
این پروسه را عملی کند، ایجاد حکومت موقت این فرصت 
تاریخی را به وجود آورد تا افغان ها حمایت سازمان ملل را 
برنامه های صلح پروری در  از تطبیق  باشند و  با خود داشته 

افغانستان مستفید شوند.
سازمان ملل هم برنامه های متعدد را برای این کار راه اندازی 

کرد که بدین قرار اند
1. کنفرانس شش به اضافه یک در نیویارک.

2. کنفرانس بین المللی 27 نوامبر که برای افغانستان  گرفته 
شده بود به حمایت بانک جهانی، صندوق توسعه ی سازمان 
از بزرگترین همایش  این  بانک توسعه ی آسیایی و  ملل و 
بین المللی برای افغانستان بود که 300 کشور جهان حضور 
بعهده  را  افغانستان  از  هر کدام صندوق حمایت  و  داشتند 

گرفتند.
امنیت  شورای  دسامبر    20   ،1386 قطعنامه  تصویب   .3
سازمان ملل در افغانستان که به اساس آن مشروعیت نظام 
پیش زمینه  به رسمیت شناخته شد و  افغانستان  بین الملل در 

برای حکومت جدید گردید.
4. ایجاد نهادی بنام  یوناما در افغانستان. 

5. تعهد 50 کشور برای هم پیمان بودن با آن و همکاری 40 
کشور در بخش نظامی افغانستان.

همه  این  حال  تا  که  اینجاست  اساسی  پرسش  ولی 
کشور های  و  ملل  سازمان  و کمک های  تعهد  کنفراس ها، 
کمک کننده کدام درد مردم افغانستان را دوا کرده و چه 

نتایج را ببار آورده است؟
از این همه که بگذریم و به داخل خود افغانستان و نهاد های 
مسوول آن نگاهی بیندازیم در می یابیم که یکی  از دیگر 

چقدر ناکاره تر است.
در  صلح پرور  نهاد  بلندترین  عنوان  به  صلح  عالی  شورای 
باید  و  را که شاید  تا حال کاری  تاسیس  بدو  از  افغانستان 
انجام می داد و مردم انتظارش را داشت انجام نداده و تقریبا 
می توان این شورا را شورای نمایشی صلح نامید، چون تا به 
حال هیچ کارکرد آن بصورت شفاف و کامل در معرض 
دید رسانه ها و مردمی که حق آگاهی از تمام موضوعات 
است،  نگرفته  قرار  دارد  را  آن  برنامه های  و  بحث  مورد 
که  کسانی اند  شورا  این  کارمندان  که  است  حالی  در  این 
ویا  دارند  قرابت  طالبان  با  کاری  پیشینه  و  فکری  نگاه  از 
قرار  طالبان  با  رویارویی  در  گذشته  در  که  کسانی اند  هم 

داشتند، این شورا با فقدان افراد کارفهم و نخبه که به ایجاد 
و  است  مواجه  دارند  بلدیت  آشتی  و  صلح  چگونگی  و 

حضور جامعه مدنی هم  در آن نهایت کمرنگ است.
ناکارایی اش  و  دبدبه  و  نام  همه  این  با  عالی صلح  شورای 
اعضای  از  یکی  شب  هر  و  روز  هر  که  را  مردم  اعتماد 
خانواده، یک یا چند عضو بدن و یا هم سرمایه اش را در اثر 
ناامنی ها و انتحارهای پی در پی از دست می دهند، از دست 
داده و امید رسیدن به صلح و صلح پروری در افغانستان را 

ناممکن می دانند.
خوب کی به این  پرسش مردم افغانستان پاسخ ارایه خواهد 
کرد که نهادی با این همه سرمایه و قدرت دارای چه نقشی 
در این کشور است و دست آورد آن درین مدت چه بوده 

است؟
عالی جنابان شورای عالی صلح بیایید و ازین کارهای پس 
پرده دست بکشید و ازین بیشتر ما را در تنگنا قرار ندهید و 
حقایق را آنگونه که هستند برما بنمایانید، افرادی را که قرار 

است با ایشان مصالحه کنید مشخص کنید!
چون شورای عالی صلح و دولت افغانستان در حالتی قرار 
دارند که  دقیقا نمی دانند که طرف مقابل صلح و مصالحه 
و مجهوالت  همه دگرگونی ها  این  با وجود  ولی  کیست؟ 
مطرح  افغانستان  دولت  جانب  از  مکررا  واژه  این  هم  باز 

می گردد که ما مصالحه می کنیم.
مصالحه ای که دولت افغانستان هرلحظه و در هرکنفراس از 
آن حرف می زند، آیا نتایج آن همین حمله های انتحاری پی 
در پی  و به شهادت رساندن بزرگان و نخبگان ماست که 

به شکل زنجیره ای و پیهم  از بین می روند. 
طرف  افراد  همین  که  بیاوریم  بیاد  را  قبل  چندی  فقط 
مصالحه ما جناب آقای جنرال داوود داوود، قوماندان امنیه 
تخار، احمد ولی کرزی و ... را نامردانه به شهادت رساندند، 
ولی بازهم این آقای کرزی است که مجددا پیشنهادش را 

تکرار می کند. 
شما قضاوت کنید که افراد طرف مصالحه ی آقای کرزی 

کی ها اند و درین حالت چه تعریفی از مصالحه دارید؟
به فرض این که در مصالحه با گروهی به نام »طالب« باز شد 
مخالفین  و  درین صورت شورشی ها  باالخره صلح شد،  و 

دولت چه سرنوشتی خواهد داشتند؟
و این مصالحه روی چه معیارهای صورت خواهد گرفت و 

چه پیامد هایی را همراه خواهد داشت؟
طالبان شرایط   با  برای مصالحه  افغانستان  مثال دولت  بطور 
اساسات  رعایت  افغانستان،  اساسی  قانون  پذیرفتن  مثل 
حقوق بشری و دموکراسی را پیشنهاد بدهد که با پذیرش 
آن می توانند در حکومت افغانستان سهیم شوند و به کار و 

اشتغال بپردازند. 
اگر طالبان مصالحه را با چنین معیاراتی بپذیرند خواست شان 
افغانستان در  بود؟ و دولت  افغانستان چه خواهد  از دولت 

مقابل چه خواهد کرد؟
اگر این که طالبان وارد حکومت شوند و در حکومتداری 
سهیم گردند چه تضمینی وجود دارد که  آنها باز هم به نظام 
حکومتی قبلی شان بر نمی گردند و زنان را آنگونه که قبال از 

حق شان محروم کرده بودند، محروم نمی کنند؟
 درآن زمان افغانستان و مردم آن آیا پیرو یک نظام خواهند 

بود؟ یا دو نظام جداگانه با افکار و دیدگاه های متفاوت.
توجه کنید که این در ذات خود بحران زاست و سرنوشت 
این مرز و بوم را در کدام ناکجاآباد رقم می زند و این مردم 

آسیب دیده را با چه چالش های دیگری مواجه می کند.
معلول،  خون،  کشته،  انتحاری،  همه  ازین  افغانستان  مردم 
معیوب، بیوه و یتیم خسته شده و دیگر یک پسر بچه قد و 
نیم قد توانایی بدوش کشیدن مسوولیت یک خانواده نه ده 
نفری را ندارد و نمی تواند ازین بیش در زیر بار مشکالت 
پیدا  فقط صرف  را  تمام دوره های زندگی اش  و  ماند  گیر 

کردن یک لقمه نان بخورونمیر برای خانواده اش کند.
این نسل جدید شدید نیاز به صلح، بازسازی، زمینه سازی های 

اشتغال دارند.
من امید دارم که سازمان ملل و کشور هایی که افغانستان را 
کمک می کنند، برای بیرون رفت از این معضله افغانستان را 
کمک کنند چون در غیر آن آنها هم از این درد ناچشیده 
فردای  افغانستان  موجود  ناآرامی  همه  این  و  ماند  نخواهند 

آنها را نیز رقم خواهد زد.
در  که  دالری ای  میلیون  سرمایه های  که  ندهیم  اجازه  پس 
این راه به مصرف می رسد، به هدر بروند، بیایید برای خود 
و نسل بعد از خود و جهانی که در آن تمام آرزو های مان را 
خالصه کرده ایم، کاری بکنیم و جهان را از شر این تهدید 

شوم نجات بدهیم.
به  داده  از دست  را  به صلح  امید رسیدن  را که  افغانستانی 
افغانستان فعال در وضعیتی  آوردن آن امیدوار کنیم؛ چون 
قرار گرفته که رسیدن به صلح برایش رویا شده و این همه، 
هویت  بحران وگم کردگی  تنگنای  در  را  افغانستان  مردم 
و چالش های  امنیت  نبود  اجتماعی،  فقر  چنان  و  داده  قرار 
سیاسی آنها را در بر گرفته که مجال فکر کردن در موارد 

دیگر را نمی دهد. 


صلح پروری در افغانستان
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بهترین روش ممکن رسیدن به صلح،
 تامین عدالت و رعایت مبانی حقوق بشر است.

سایر  و  قوانین  متون  به  قضات  دسترسی   1.5
اسناد تقنینی

جامع  اطالع  و  حقوقی  آگاهی های  مستمر  افزایش 
معاهدات  و  داخلی  قوانین  دسترسی  کشور  قوانین  از 
بین المللی که افغانستان به آنها متعهد است و سایر منابع 
انکارناپذیر  ضرورت های  از  یکی  قانونی  و  حقوقی 

قضات می باشد. 
در سال های گذشته، قضات و سایر نهاد های عدلی و 
قضایی دسترسی الزم به نسخه های قوانین نافذه کشور 
که  بین المللی  کنوانسیون های  و  تقنینی  اسناد  سایر  و 
اگر  و  نداشتند  را  شده  ملحق  آن  به  افغانستان  دولت 
پیدا  اداره  یک  در  قانون  یک  از  نسخه ای  هم  گاهی 
و  آن  در  آمده  تعدیل های  به  دسترسی  بدون  می شد، 
شده  وارده  آن  به  که  تعدیل های  از  آگاهی  بدون  یا 
بود، از آنها کار گرفته می شد. قضات محاکم و سایر 
و  روایتی  به صورت  بعضا  قضایی  و  عدلی  مسوولین 
قانون را در گونه های مختلف  از حافظه خویش مواد 
جرایم و دعاوی حقوقی به کار می بردند و گاهی هم از 
کتب فقهی و مجله احکام استفاده صورت می گرفت. 
می کند:  حکم  اساسی  قانون   130 ماده  درحالی که 
»محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون 
برای  هرگاه  می کنند.  تطبیق  را  قوانین  سایر  و  اساسی 

به نشر  از آمار سازمان ملل متحد  در گزارش، بخشی 
رسیده و اذعان گردیده است که بخش اعظمی از مردم 
جهان به مواد مخدر معتاداند که از تولیدات افغانستان 
می گردد.  تولید  جهان  کشورهای  سایر  در  بلکه  نه 
معتادان جهان  از  30 درصد  تنها  این گزارش  بر  مبتنی 
از مواد استفاده می کنند که از مشتقات تریاک، شیره ی 
گرفته شده از کوکنار است. بقیه که 70 درصد را شامل 
استفاده  است  تریاک  از  غیر  که  موادی  از  می گردد 
میان  از  آمار،  بر  »بنا  می نویسد:  بی بی سی  می کنند. 
۲۲0 میلیون مصرف کننده ی مواد اعتیادآور در جهان، 
بر 70 درصد( چرس  )افزون  نفر  میلیون  از 1۶0  بیش 
و فرآورده های گیاه شاهدانه هندی )کانابیس( استفاده 

می کنند.«
حشیش  تولید  مراکز  »بزرگترین  می افزاید:  گزارش 
پاراگوا  و  مراکش  کشورهای  جهان  در  )چ��رس( 
تعداد  بیشترین  هم  کانادا  و  امریکا  استرالیا،  و  هستند 
جای  خود  در  را  گ��راس  و  حشیش  مصرف کننده 

داده اند.
بیش  می کنند،  حکایت  آمارها  که  همانطور  بنابراین، 
را  اعتیادآوری  ماده ی  جهان  معتادان  از  درصد   70 از 
مصرف می کنند که نه در افغانستان تولید انبوه می شود 

و نه از این کشور به سایر نقاط جهان صادر می شود.
یا  بلخ  نظیر  افغانستان  والی��ات  از  برخی  در  اگرچه 
کشورهایی نظیر روسیه، لبنان، استرالیا، نیوزیلند، کانادا 
و امریکا هم مقادیر قابل توجهی گراس )ماری جوانا( 
و حشیش )بنگ و چرس( تولید می شود، اما هیچ کدام 

قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و 
پیروی  به  محاکم  نباشد،  موجود  قوانین، حکمی  سایر 
از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون 
فصل  و  حل  نحوی  به  را  قضیه  نموده  وضع  اساسی 

می نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.«
مذهب  فقه  به  اساسی رجوع  قانون  ماده 131  براساس 
همچنین  می گیرد.  صورت  قانون  براساس  نیز  جعفری 
ماده 1 قانون مدنی حکم می کند: »در مواردی که حکم 
قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد. احکام این 
قانون به اعتبار لفظ و یا فحوای آن قابل تطبیق می باشد. 
محکمه  نباشد،  موجود  قانون  حکم  که  مواردی  در 
مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم حکم 
صادر می نماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن 

تامین نماید.«
که  مواردی  »در  می نماید:  حکم  مدنی  قانون   ۲ ماده 
اسالم  فقه حنفی شریعت  اساسات کلی  یا  و  قانون  در 
عرف  به  مطابق  محکمه  نباشد،  موجود  )حکمی( 
عمومی حکم صادر می نماید، مشروط بر اینکه عرف 
مناقض احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد.«؛ اما طی 
نافذه کشور  قوانین  به  قضات  اکثریت  اخیر  سال  چند 
که به همکاری مالی یواس آی دی )USAID( چاپ و 
نشر گردیده است، دسترسی پیدا نموده اند. دفتر ماکس 

از این ممالک به هنگام انتشار اخبار، نام شان به اندازه 
افغانستان پرآوازه نمی شود.«

راه های حل
به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل گسترش اعتیاد 
در کشور، موجودیت فرصت های وسیع کشت و قاچاق 
مواد مخدر در سطح کشور است. اگرچه ادعا می شود 
که تعدادی زیادی از معتادان ازمیان جوانانی اند که از 
برگشته اند.  پاکستان  و  ایران  کشورهای  در  مهاجرت 
ولی بدون تردید موجودیت زمینه های دسترسی به مواد 
مخدر در سطح کشور یکی از مهم ترین عوامل افزایش 
این  فراوانی  و  بوده  میان جوانان  پدیده ی سیاه در  این 
ماده و فراهم بودن زمینه ی دسترسی به آن، این فرصت 
از  هراس  بدون  بیشتری  تعدادی  تا  می کند  ایجاد  را 
آن  طرف  به  م��رگ آور  پدیده  این  دردن��اک  عواقب 

کشیده شوند.
در  جمهور  رییس  دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد 
مبارزه  جهانی  روز  از  تجلیل  هدف  به  که  برنامه ای 
نیز  بود،  شده  برگزار  کابل  شهر  در  مخدر  مواد  با 
امر  یک  را  مخدر  مواد  قاچاق  و  از کشت  جلوگیری 
مهم در مبارزه با پدیده ی اعتیاد در کشور اعالن نموده 
و تاکید کرد که اگر عواملی از درون نهادهای دولتی با 
قاچاقچیان همکاری نکنند، امکان انتقال مواد مخدر به 

پیمانه بزرگ وجود ندارد. 
میان  از  ریاست جمهوری، کسانی  دوم  معاون  باور  به 
انتقال  در  و  داشته  قاچاقچیان دست  با  دولتی  نهادهای 

مواد مخدر با آن ها همکاری می کنند. 

کتاب های  آن که  با  نیز   )Max Planck( پالنک 
نموده  نشر  و  چاپ  را  قوانین  آموزشی  و  رهنمودی 
منتخب  قوانین  مکمل  دوره های  آن  بر  عالوه  است، 
آموزشی  برنامه های  کنندگان  اشتراک  دسترس  به  را 

خویش قرار می دهد، تا از آن استفاده به عمل آورند.
ابتکار  ب��ا  نیز  عدلیه  وزارت  اخیر  دوس���ال  ط��ی 
را  کشور  نافذه   قوانین  از  تعدادی  تحسین  درخ��ور 
درمجموعه های منظم و به صورت نفیس چاپ ومنتشر 

نموده است. 
آنکه  وجود  با  که  می دهد  نشان  کمیسیون  یافته های   
یافته  افزایش  قانونی  متون  به  قضات  دسترسی  میزان 
است؛ اما هنوز هم برخی از محاکم و یا قضات محاکم 
به صورت کافی به قوانین  دسترسی ندارند و در برخی 
از والیت ها با تبدیلی قضات از یک محکمه به محکمه 
دیگر، قضات تمام قوانین موجود در محکمه را با خود 
انتقال می دهند. برخی ازقضات پیشنهاد و تاکید دارند 
که قوانین باید در محکمه تسلیم داده شود و زمانی که 

قضات تبدیل می شوند قوانین را با خود نبرند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های  همچنین 
افغانستان نشان می دهد که کنوانسیون های بین المللی که 
افغانستان متعهد ومکلف به اجرا و رعایت آنها می باشد، 
کمتر در دسترس محاکم قرار داشته و همچنان قضات 
از دیر رسیدن قوانین جدیدی که توسط وزارت محترم 
عدلیه در جریده رسمی منتشر می شود، شکایت دارند. 
به گونه مثال به رغم گذشتن بیش از یک سال از انفاذ 
منع خشونت  قانون  و  تشیع  اهل  احوال شخصیه  قانون 
علیه زنان، محاکم برخی از والیت ها تاهنوز این قوانین 
دسترسی  عدم  و  آشنایی  عدم  نکرده اند.  دریافت  را 
قضات به قوانین جدید نافذ شده، ناآشنایی با معاهدات 
بین المللی حقوق بشر و مکلفیت های قضات به رعایت 
آنها و عدم دسترسی و یا عدم آشنایی قضات با انترنت 
اطالعات  روزآمدشدن  فراروی  چالش هایی  جمله  از 
قانونی قضات و دسترسی کامل به مواد قانونی و اسناد 

تقنینی می باشد. 
ادامه دارد



آقای خلیلی گفت: »همکاری از درون نهادهای دولتی 
همه  در  که  است  واقعیتی  مخدر  مواد  قاچاقچیان  با 
دارد،  وجود  منطقه  کشورهای  به خصوص  و  کشورها 
نهادها  و  ارگان ها  درون  از  همکاری  تا  داریم  باور  ما 
نباشد، اصال بسیار مشکل است که  باندهای مافیایی  با 

مواد مخدر در سطح کالن منتقل شود.«
داده  ادامه  را  سخنانش  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
گفت: »باید تمام کسانی که از عناصر قاچاق به حساب 
به  و  شوند  شناسایی  باشند،  که  نهادی  هر  در  می آیند 

پنجه ی قانون سپرده و جزا داده شوند.«
و  نهادها  وظیفه ی  این  که  نمود  تاکید  خلیلی  آقای 
مسووالن پولیس، سارنوالی و محاکم است تا با جدیت 
قانون  پرتو  در  و  ایستاده  افراد  این گونه  برابر  در  تمام 
دارند  دست  شوم  پدیده ی  دراین  که  را  آنهایی  تمام 

محاکمه نموده و مطابق قانون جزا دهند. 
معاون رییس جمهور از تمام قضات کشور خواست تا 
هرگز به کسانی که با باند های قاچاق از میان نهادهای 
دولتی همکاری دارند، برایت نداده و حتما تمام آنها را 
به محاکمه کشانده و جزا دهد. گفته های آقای خلیلی 
این طرف  به  از چندین سال  ابراز می شود که  در حالی 
مقامات  داشتن  دست  از  حاکی  گزارش ها  از  برخی 
است؛ ولی  مواد مخدر  قاچاق  بلندپایه ی حکومتی در 
هنوز هیچ یکی از کسانی که در پست های کالن دولتی 
با قاچاقچیان همکاری دارند به محاکمه کشانیده نشده 

است. 
به گفته ی عبدالقیوم سامر، سخنگوی وزارت مبارزه با 
مواد مخدر، قرار است تا چهار سال آینده مراکز تداوی 
بیماران  و  شود  ایجاد  افغانستان  زون  شش  در  معتادان 
وزرات  سخنگوی  بگیرند.  قرار  تدوای  تحت  بیشتری 
مبارزه با مواد مخدر گفت: »ما می خواهیم در شش زون 
بستردار  دوصد  حداقل  کلینیک  باب  شش  افغانستان 
زنجیره ای  شکل  به  معتادین  ت��داوی  تا  کنیم  ایجاد 
با  با همکاری  ما  از تداوی معتادان  بعد  صورت گیرد. 
وزارت صحت و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و 
معلولین، برای آنها شغل ایجاد می کنیم تا از برگشت به 

اعتیاد جلوگیری شود.«

گزارش نظارت از 
وضعيت و عملکرد محاكم 

و سيستم قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

افغانستان 
با یک میلیون معتاد
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ـــــــــــــ قسمت پنجم ـــــــــــــ
باید  طبیعی اش،  حقوق  از  انسان  شدن  بهره مند  مي رسد،  نظر  به 
حدود و قلمرو مشخصی داشته باشد، یعنی مادامی حق ثابت است 
که از مسیر صحیح و با شرایط خاص آن اعمال شود. در غیر این 

صورت، هیچ حقی باقی نمی ماند. 
را  حق  این  کلي،  حالت  در  قرآن  البته  حیات،  خصوص  در  مثال 
در  اما  است.  نکرده  تجویز  را  آن  سلب  و  است  شمرده  محترم 
مواردي پیش مي آید که سلب حیات از کسي نه تنها ناحق نیست، 
بلکه عین حق است. چنانکه مي فرماید: و ال تقتلوا النفس التي حّرم 
حق  به  جز  گردانیده،  حرام  خدا  که  را  نفسي  »و  بالحق7  االّ  اهلل 
مکشید.« یعني در مواردي مي توان حیات را از انساني سلب کرد. 
امري حتمی است: ولکم في  نفس  قتل  این، در مواردي  از  باالتر 
القصاص حیاة یا اولي االلباب8 »اي خردمندان شما را در قصاص 
زندگاني است.« اما نظریه »طبیعت، منشاحق« این مالحظات را قبول 

ندارد.
که  اول  معنای  به  طبیعي  حقوق  که  مي شود  این  بحث  نتیجه 
موجودي به نام طبیعت وجود داشته باشد که حقوقي انسان را تعیین 
کند، ادعاي بدون دلیل علمي و منطقي است. معناي معقول نظریه 
انسان،  طبیعت  بقای  و  دوام  مقتضاي  که  است  این  طبیعی  حقوق 
برخورداري از یک سلسله حقوق طبیعی است. اما این نظریه، قلمرو 

حقوق بشر را نمی تواند تعریف کند.
۲. نظریه پوزیتویسم حقوقي 

اراده،  اصالت  وضع،  اصالت  نام  به  که  حقوق  پوزیتویستی  نظریه 
مطرح  حقوق  فلسفه  در  دولتی(  یا  )اجتماعی  تحققی  مکتب 
می شود، خاستگاه غربی دارد و اندیشه رایج در فلسفه معاصر غرب 
توافق جمعي  پوزیتویست ها مدعی اند که خاستگاه حقوق،  است. 
را  چیزی  اراده  و  وضع  از  فراتر  اینها  است،  اجتماعي  قرارداد  و 
پیدا  این استدالل که حقوق در جامعه، موضوعیت  با  نمی پذیرند. 
مي کند، جامعه نیز بر اساس قرارداد اجتماعی شکل مي گیرد، پس 

حقوق نیز خاستگاهي جز قرارداد اجتماعی ندارد.
همه اسناد بین المللی حقوق بشر مانند: 

ماده( مصوب 10 دسامبر 1948   30( بشر  اعالمیه جهانی حقوق   �
)13۲7/9/19 ش.(

 1۶ مصوب  ماده(   53( سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق   �
دسامبر 19۶۶ )1345/9/۲5 ش.(

� میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )31 ماده( 
مصوب 1۶ دسامبر 19۶۶ )۲5 /1345/9 ش.(

� کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض ها علیه زنان )30 ماده( مصوب 
18 دسامبر 1979. 

بر اساس اندیشه پوزیتویستی و قرارداد اجتماعی شکل گرفته است. 
در مقدمه همه این اسناد تصریح شده که دولت های عضو به توافق 

رسیده اند که به مفاد این اسناد عمل کنند. 
خاستگاه اندیشه پوزیتویستی، رنسانس و ظهور قدرتمند آن اواخر 
قرن نوزدهم است. پوزیتویست ها برای تحقق حاکمیت این اندیشه، 

چند اقدام اساسی و در عین حال بسیار خطرناک را انجام دادند:
الف( نقد و انکار حقوق طبیعی؛ در صورتی که پیش از این حقوق 
کردیم  اشاره  چنانکه  داشت؛  مطلق  حاکمیت  غرب  در  طبیعی 

باسابقه ترین مکتب حقوقی به شمار می رفت.
از  این اخالق  از  قبل  با اخالق؛ در حالیکه  ب( قطع رابطه حقوق 
منابع حقوق به شمار می رفت و حقوق به شدت متاثر از اخالق بود.

اندیشه  کردن  مطرح  و  مذهب  و  دین  با  حقوق  رابطه  انکار  ج( 
جدایی دین از سیاست؛ در صورتی که پیش از این، حقوق با دین 
رابطه تنگانگ داشت. شاید هیچ مقطع تاریخی را نتوان یافت که 

حقوق، متاثر از دین و مذهب نباشد. 
نتیجه و پیامد این اقدامات، تنزل یافتن حقوق در سطح اراده دولت 
یا اجتماع بود که به قول معروف در قالب قرارداد اجتماعی تبلور 

می یابد. 
ادامه  دارد
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به وجود  با  اخیر  دهه ی  چند  در 
و  انترنت  چون  پدیده هایی  آمدن 
شبکه های  گذاشتن  گسترش  به  رو 
کتاب خوانی  فرهنگ  اجتماعی، 
شرکت های  از  و  گرایید  زوال  به 
فعالیت  از  نیز  کتاب  پخش  و  چاپ 
نگرانی  موضوع  این  ایستادند.  باز 
ناشران  مجامع  میان  در  را  جدیی 
فرهنگی  و  علمی  محافل  و  کتاب 
تا این  به وجود آورد و باعث گردید 
فرهنگ  زمینه گسترش  در  ساختارها 
کتاب خوانی بکوشند. در طی سالیان 
گسترش  زمینه  در  تالشی  اخیر 
سوی  از  کتاب خوانی  فرهنگ 
آن  و  گرفت  صورت  مجامع  برخی 
در  کتاب  جاگذاشتن  از  بود  عبارت 
مکان های عمومی. این کنش نخست 
مانند  اروپایی  کشورهای  برخی  در 
و  انگلستان  اسکندناوی،  کشورهای 
از سوی  یافت و سپس  جرمنی آغاز 
ایتالیا  و  اسپانیا  فرانسه،  کشورهای 
دنبال گردید و فزونی گرفت. کسانی 
مورد  نخستین  که  می انگارند  هم 
سرگردان،  کتاب های  گردان  پخش 
بوده است.  امریکا  ایالت میسوری  از 

که  کسانی  نیستم.  موافق  ادعا  این  با  من  اما 
کتابی را در جایی می گذارند، به طور حتم آن را 
از جای دیگری برداشته اند و پس از خواندن، 
آن را در اماکن مزدحمی چون مراکز خرید، 
تعلیمی  مراکز  در  هم  یا  و  مترو  ایستگاه های 
دیگری  خواننده ی  به دست  تا  می کنند  رها 
کتاب ها،  این  پوشه ی  روی  معموال  برسد. 
بروی  که  است  شده  سرش  رنگی  زرد  کاغذ 
سرگردانم.  کتاب  یک  »من  است:  نوشته  آن 
لطفا پس از خواندن، مرا در جایی بگذارید تا 
به دسترس خواننده ی دیگری برسم.« این رفتار 
جدید را می توان به یک کمپاین کتاب خوانی 
به  و  کتاب خوانی  گسترش  برای  راهی  یا  و 
یک  نمود.  عنوان  کتاب،  گذاشتن  اشتراک 
کمپاین موثری که می توان آن را یک پروژه ی 
که  گسترشی  به  رو  پروژه ی  خواند.  فرهنگی 
اکنون حتا از کشورهای چون ترکیه و لبنان نیز 

سر در آورده است. 
این  در  را  گزارش هایی  پار  سال  زمستان  من 
زمینه خواندم اما آغاز تابستان سال روان بود که 
در یکی از مراکز خرید با یک کتاب سرگردان 
نخست  برگ  در  مواجه شدم.  تورنتو  در شهر 
بروی  که  بود  شده  سرش  کاغذی  کتاب  این 

آن چنین نوشته بود: »من این کتاب را با عالقه 
آخر  به  که  مکاني  همان  در  را  آن  و  خواندم 
رسانده بودم رها کردم. امیدوارم شما هم از این 
کتاب خوش تان بیاید. اگر از آن خوش تان آمد 
پیدایش  که  نقطه اي  همان  در  گرنه  و  بخوانید 
کرده اید، بگذارید بماند اگر کتاب را خواندید 
با  و  کنید  اضافه  تعداد خوانندگان  به  شماره اي 
ذکر محل پایان مطالعه، در جایي رهایش کنید.« 
در همان صفحه دستخط سومین خواننده توجهم 
را جلب کرد: »خواننده شماره سه« پس تا به حال 
کتاب  این  نمي شناسند  را  همدیگر  که  نفر  سه 
همان  در  موجود  اطالعات  طبق  خوانده اند.  را 
صفحه، خواننده اول، کتاب را در شهر لندن و 
خواننده دوم در شهر تورنتو مطالعه ی آن را به 
میانه ی  تا  و  بود.  رهایش کرده  و  رسانده  پایان 
در  سرگردان  دیگر  کتاب  باچند  من  تابستان، 
تورنتو برخوردم که جا های مختلفی جاگذاشته 

شده بودند. 
جدید  سنت  این  برای  که  دریافتم  تازه ها 
نام  زیر  انترنتی  تارنمای  کتاب خوانی 
و  شده  راه اندازی   bookcrossing.com
خوانندگان کتاب های سرگردان می توانند برای 
بپردازند.  خوانده اند  که  کتاب هایی  ره گیری 
یعنی با ورود ُکد کتاب در این سایت، می شود 
طبق  کرد.  پیگیری  را  خوانده شده  کتاب های 
از  بیش  اکنون  این سایت  در  اطالعات موجود 
سه میلیون کتاب که اطالعات شان در این سایت 
گردش اند.  در  جهان  سراسر  در  شده،  درج 
)سایت(  تارنما  این  گردانندگان  هدف  عمدتا 
بزرگ  کتابخانه ی  یک  به  را  دنیا  تا  است  این 

مبدل سازند. 
حال بیایید به شهر خودمان کابل که زمانی قلب 
سراسر  در  ادب  و  فرهنگ  گسترش  تپنده ی 
همان  به  نیز  امروز  بدون شک  و  بود  افغانستان 
کرده  حفظ  را  اثرگذاری اش  دیروز  پیمانه ی 
در  راهکاری  چنین  با  می توانیم  آیا  کنیم؛  نگاه 
میان  ویژه  به  کتاب خوانی  فرهنگ  گسترش 
گسترش  کمپاین  بیایید  رسانیم؟  مدد  جوانان 
و  دولتی  تحصیلی  مراکز  از  را  کتاب خوانی 
خصوصی آغاز کنیم و کتابی را که خوش مان 
نیز  می آید، در مکانی جا بگذاریم که دیگران 
از  گسترده ای  طیف  وسیله  همین  به  و  بخوانند 
جوانان را به بارور ساختن این فرهنگ ارزشمند، 

ترغیب نماییم. 

در همان صفحه دستخط 
سومين خواننده توجهم را جلب 
کرد: »خواننده شماره سه« پس 

تا به حال سه نفر که همديگر 
را نمي شناسند اين کتاب را 
خوانده اند. طبق اطالعات 
موجود در همان صفحه، 

خواننده اول، کتاب را در شهر 
لندن و خواننده دوم در شهر 

تورنتو مطالعه ی آن را به پايان 
رسانده و رهايش کرده بود. و 
تا ميانه ی تابستان، من باچند 

کتاب ديگر سرگردان در تورنتو 
برخوردم که جا های مختلفی 

جاگذاشته شده بودند.

نمرات  پول  که  است  سال  پنج  از  بیش 
زمین در شهرک مهاجرین را تحویل بانک 
در  شهرک  این  کار  تاکنون  اما  نموده ایم 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
بیجاشده های  و  عودت کنندگان  از  عده ای 
قبل  سال  چند  می گویند  تخار  والیت 
عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  آمریت 
آنها  مهاجرت  اسناد  به رویت  والیت  این 
برای هر خانواده یک نمره زمین در دشت 
و  نموده  توزیع  بهارک  ولسوالی  هوارسای 
نیز به حساب آمریت امور  آنها پول آن را 
که  اکنون  اما  کرده اند  تحویل  مهاجرین 
می گذرد  زمان  آن  از  سال  پنج  به  نزدیک 
مورد  در  آنها  به  که  نیست  مسوولی  هیچ 
پاسخ  مهاجرین  شهرک  کار  پیشرفت 

روشنی بدهد.
پس  خودش  گفته ی  به  که  اسحاق  محمد 
به  ایران  پانزده سال مهاجرت در کشور  از 
وطن عودت کرده می گوید: »من و فامیلم 
پنج  و  می کنیم  زندگی  کرایی  خانه ی  در 
صاحب  این که  از  خوشحالی  با  پیش  سال 
دولت  به  افغانی  نه هزار  مبلغ  شده ایم  زمین 
تحویل کردیم، اما با گذشت پنج سال هیچ 
نیست  مهاجرین  احداث شهرک  از  خبری 
و پول های من و امثال من که مردمان فقیر 
گم  زمین  و  آسمان  میان  هستیم  ناداری  و 

شده اند.«
زمین های  که  عودت کنندگانی  از  تعدادی 
کندن  از  پس  نیز  شده اند  تسلیم  را  خود 
برای  آبی  هیچ  وقتی  زمین شان  در  تهداب 
تهداب  کندن  از  نیافتند  منازل شان  اعمار 
به  حسرت  از  دنیایی  با  و  شده  مایوس 

خانه های کرایی خود باز گشتند.
ولسوالی  باشنده  اصال  که  عبدالخالق 
اثر  »در  می گوید:  است  خواجه غار 
جنگ های ویرانگر گذشته خانه و کاشانه ام 
را از دست داده و به پاکستان مهاجر شدم 
و  بازگشتم  به وطن  بیست سال  از  که پس 
خود  قریه ی  در  را  زندگی  شرایط  چون 
نامساعد دیدم به مرکز والیت آمدم و چند 
سال است که به امید فردا و پس فردا هستیم 
سرپناهی  مهاجرین  شهرک  در  بتوانیم  تا 
قطره  یک  از  دریغ  اما  بسازیم،  خود  برای 
»اگر  می افزاید:  این شهرک.« وی  در  آب 
دولت می خواست غم مهاجرین و بی خانه ها 
را بخرد یک ساحه ی دیگر را برای احداث 
آنجا  در  آب  تا  می داد  اختصاص  شهرک 

پیدا می شد.«
امور  آمریت  سرپرست  عبدالولی  سید  اما 

مهاجرین و عودت کنندگان تخار می گوید 
این اداره که در حال حاضر 13428 فامیل 
بیجاشده را ثبت و راجستر  عودت کننده و 
دفتر خود دارد در سال 1384 طی پیشنهادی 
خواهان  خود  مربوطه ی  وزارت  به 
اعمار  جهت  مناسب  جایی  اختصاص 
و  عودت کنندگان  برای  مسکونی  شهرک 
سال  همان  در  که  شد  والیت  بیجاشدگان 
این پیشنهاد منظور شده و طی مراحل اسناد 
آن آغاز گردید که در نتیجه در سال 1386 
دشت  واقع  زمین  جریب   2000 موازی 
فورم  ذریعه ی  بهارک  ولسوالی  هوارسایی 
شماره یک مورخ 1386/12/25 از وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری به وزارت امور 
مهاجرین و عودت کنندگان انتقال یافت که 
و  طرح  سروی،  کار  همزمان  وزارت  این 
دیزاین نقشه شهرک مسکونی را آغاز کرد.
و  مهاجرین  امور  اداره  سرپرست 
می کند:  اضافه  تخار  عودت کنندگان 
عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  »وزارت 
نقشه ای را ترسیم کرد که مساحت یک هزار 
جریب زمین را که شامل 1070 نمره همراه 
مکتب،  کلینیک،  مسجد،  ساختمان های  با 
نیازمندی های  سایر  و  کوچه ها  سرک ها، 
پس  می کرد.  احتوا  بود  شهرک  اهالی 
نمرات  تثبیت  و  ساحه  در  نقشه  تطبیق  از 
رهایشی، ساختمان سرک و پلچک های آن 
به قراردادی سپرده شد که 80درصد از کار 

آن تکمیل گردیده است.«
وی می گوید: »بیش از دوهزار عودت کننده 
به این اداره ورق عریضه تسلیم کردند که 
کمیسیون موظف توزیع زمین از آن میان در 
حدود 1000 نفر را مستحق تشخیص داده و 
از آن جمله تعداد 420 نفر پول نمرات زمین 
خود را از قرار فی بسوه مبلغ 1500 افغانی 
به بانک تحویل کرده و از جمله این 420 
را  خود  زمین  نمرات  نفر   356 تاکنون  نفر 

تسلیم شده اند.« 
اداره مهاجرین تخار علت راکد  سرپرست 
ماندن کار شهرک مهاجرین را عدم وجود 
آب در آن ساحه دانسته می گوید: در طول 
پنج سالی که از خط اندازی نقشه ی شهرک 
پناهندگان  و  مهاجرین  سازمان  می گذرد 
با  قراردادی  )UNHCR( طی  متحد  ملل 
حلقه  یک  مزارشریف  تفحصات  ریاست 
چاه را به عمق بیش از 150 متر حفر کرد، 
همچنین  نکردند.  پیدا  دسترسی  آب  به  اما 
چشمه های واقع امبرکوه را که این شهرک 
در دامنه ی آن قرار دارد سروی کردند که 

آینده  باشندگان  برای  کافی  نتیجه آب  در 
قابل  غیر  چشمه ها  آن  از  را  شهرک  این 
موضوع  دیگر  باری  دانسته،  استحصال 
مهاجرین  شهرک  ساختمان های  احداث 

مسکوت ماند.
مهاجرین  شهرک  کار  آغاز  از  که  تاهنوز 
مشکل  می گذرد  سال  پنج  از  بیش  تخار 
که  کاشانه ای  و  بی خانه  عودت کنندگان 
در انتظار دسترسی مسوولین اداره مهاجرین 
به آب در این شهرک هستند تا کار اعمار 
سرپناه برای خود را شروع کنند، بدون حل 

باقی مانده است.
و  مهاجرین  امور  مسوول  مقامات  اما 
خود  سخنان  با  تخار  عودت کنندگان 
بر روی مهاجرین  را  امید دیگری  روزنه ی 
گشوده می گویند: در سال گذشته انجنیران 
شهرک  ساحه ی  دیگر  بار  معادن  وزارت 
به  نموده  هایدروجیولوجیکی  سروی  را 
کنار  در  می توان  که  رسیده اند  نتیجه  این 
کانال شهروان که در فاصله یک کیلومتری 
شهرک مهاجرین قرار دارد یک حلقه چاه 
عمیق حفر نمود که می تواند آب آشامیدنی 

مورد نیاز اهالی را تامین کند.
حاضر  حال  در  می گویند  مقامات  این 
با یک  پروژه ی حفر یک حلقه چاه عمیق 
شرکت ساختمانی داخلی به مبلغ سه میلیون 
که  شده  قرارداد  افغانی  هزار  شش صد  و 
شد  خواهد  آغاز  آن  عملی  کار  زودی  به 
به آب، هرچه  با دسترسی  امید می رود  که 
مهاجرین  شهرک  عمرانی  کارهای  زودتر 
دوباره آغاز شود و مهاجرینی که پنج سال 
سرپناه  اعمار  به  بتوانند  کشیده اند  انتظار 

برای خود اقدام کنند.
وزارت  مسوولین  اگر  که  گفت  باید 
امورمهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، 
مهاجرین  شهرک  در  آب  تامین  به  موفق 
تخار  والیت  بهارک  ولسوالی  در  واقع 
نشوند، آن عده از مهاجرین و بیجاشده های 
پول شان  است  سال  که چند  به دوشی  خانه 
است  مانده  باقی  وزارت  این  حساب  در 
مهاجرین  این  از  عده ای  بکنند.  باید  چه 
این  در  آب  نبود  موضوع  اگر  می گویند 
دولت  برای  بغرنجی  مساله ی  به  شهرک 
اختصاص  فکر  به  دولت  باید  شده،  تبدیل 
شهرک  احداث  برای  دیگری  ساحه ی 
مهاجرین باشد تا آنانی که سال ها در انتظار 
از  هستند  فامیل شان  و  خود  برای  سرپناه 

سرگردانی نجات یابند.

کتاب های سرگردان با گذشت پنج سال
سرنوشت شهرک مهاجرین

 ضیا افضلی در تخار مبهم است

جان محمد نبی زاده - تالقان

تالشی برای گسترش فرهنگ کتاب خوانی

ACKU
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امريکا و ترکیه بر گذار سوريه به سوی دموکراسی تاکید کردند

شاخص سهام در بازارهای بورس امريکا و اروپا افزايش يافت

واکنش ها به تصمیم اسرايیل به گسترش خانه سازی ها در شرق بیت المقدس 

باراک اوباما، رييس جمهور امريکا در حالی با رج  طيب 
به  سوريه  اوضاع  درباره ی  ترکيه  نخست وزير  اردوغان، 
رايزنی پرداخته است که عمليات نيروهای بشار اسد عليه 

معترضان همچنان ادامه دارد.
ارتش  واحد های  يورش  تازه ترين  در  گزارش ها،  بر  بنا 

واليت  در  واقع  القصير،  شهر  به  سوريه 
حمص، حداقل 11 نفر کشته شده اند.

بيانيه ای  صدور  با  پنج شنبه  روز  سفيد  کاخ 
رجب طيب  و  اوباما  باراک  که  کرد  اعالم 
خود،  تليفونی  گفتگوی  در  اردوغان 
درباره ی اين موضوع که »خونريزی ها عليه 
توافق  شود«  متوقف  فورا  بايد  سوريه  مردم 

کرده اند.
بنا بر بيانيه کاخ سفيد، رييس جمهور اياالت 
متحده و نخست وزير ترکيه همچنين برگذار 
از  حمايت  و  دموکراسی  سوی  به  سوريه 

آرمان های معترضان، تاکيد کرده اند.
بشار اسد، رييس جمهور سوريه، می گويد که به مقابله با 
»گروه های تروريستی« ادامه خواهد داد. مخالفان، برنامه 

اصالحات سياسی وی را رد کرده اند.

در  برق  و  تليفون  خطوط  که  است  حاکی  گزارش ها 
به  امنيتی دست  نيروهای  و  است  قطع شده  القصير  شهر 

بازداشت های گسترده زده اند.
امريکا  خارجه ی  امور  وزير  کلينتون،  هيالری  همزمان، 

برتحريم صنايع نفت و گاز سوريه تاکيد کرده است.
که  می کنند  تالش  کشور  اين  غربی  متحدان  و  امريکا 
شورای امنيت را به تحريم سوريه ترغيب کنند، اما چين 
افريقای  و روسيه دو عضو دايم در کنار هند، برازيل و 
تصويب  با  امنيت،  شورای  غيردايم  اعضای  از  جنوبی 

چنين قطعنامه ای عليه سوريه مخالفند.
سی بی اس  شبکه  با  مصاحبه اش  در  کلينتون  هيالری 
امريکا، گفت که کشورش در صنايع نفت و گاز سوريه 
فعال نيست، ولی هند و چين سرمايه گذاری های کالنی 
را  خود  موضع  که  خواست  آنها  از  و  دارند  سوريه  در 

تغيير دهند.

بازارهای  عمده  شاخص های  ارزش  افزايش  با  همزمان 
بورس امريکا و اروپا، مقام های اروپايی تدابير تازه ای را 

برای مقابله با نوسانات جاری اتخاذ کرده اند.
شاخص های  ارزش  پنج شنبه،  روز  معامالت  پايان  در 
»داوجونز« و »نزدک« بورس امريکا، حدود چهار درصد 

افزايش داشت.
فوتسی لندن و دکس فرانکفورت نيز هر يک بيش از سه 

درصد افزايش يافتند.
سهام بانک فرانسوی سوسيته جنرال هم پنج شنبه پس از 
يک سقوط کم سابقه در روز چهارشنبه، بيش از هشت 

درصد افزايش يافت.
ممکن  بانک  اين  که  بود  شده  شايعه  گذشته  چهارشنبه 
اما وزارت ماليه  نياز داشته باشد،  است به کمک دولت 
فرانسه و مدير عامل سوسيته جنرال به سرعت اين خبر را 

تکذيب کردند.
نوسانات  با  همچنان  جهانی  مبادالت  وجود،  اين  با 
آينده  درباره  نگرانی ها  و  است  مواجه  مالحظه ای  قابل 

اقتصادی منطقه يورو ادامه دارد.
مرکل،  آنگال  رابطه،  اين  در 
نيکوال  و  آلمان  صدراعظم 
فرانسه،  جمهور  رييس  سارکوزی، 
سه شنبه آينده برای گفتگو درباره ی 
ديدار  يورو،  منطقه  اقتصادی  وضع 

خواهند کرد.
اتحاديه ی  مالی  نظام  بر  ناظر  نهاد 
که  است  کرده  اعالم  نيز  اروپا 
اسپانيا  بلژيک،  فرانسه،  دولت های 
رويه  که  گرفته اند  تصميم  ايتاليا  و 
فروش استقراضی سهام شرکت ها و 

ساير اوراق بهادار را ممنوع کنند.
در فروش استقراضی، دالالن از سقوط بهای سهام سود 
می برند، به ويژه که فروشنده، مالک سهام يا اوراق بهادار 

مورد نظر نيست.
در  بحران  اوج  در  و   2008 سال  در  ممنوعيتی  چنين 

به  امريکا  جمله  از  کشور  چند  توسط  جهانی  بازارهای 
طور موقت اعمال شده بود.

اوراق  استقراضی  فروش  گذشته،  دوشنبه  يونان  دولت 
بهادار را ممنوع اعالم کرد.

ايتاليا پس از يونان، دومين کشور بدهکار در منطقه يورو 
است.

اعالم تصميم دولت اسراييل به ساخت و ساز چهار هزار و 
سه صد واحد مسکونی جديد برای اسکان يهوديان در شرق 
بيت المقدس )اورشليم(، که احداث يک هزار و شش صد 
ايجاد  بر  افزون  شد،  خواهد  آغاز  زودی  به  آن  واحد 
واکنش  موجب  فلسطينی ها،  ميان  در  عميق  سرخوردگی 

خشم آلود جامعه ی جهانی شده است.
اسراييل،  راستگرای  و  مذهبی  کشور  وزير  ييشای،  الی 
پنج شنبه اعالم کرده بود که با سه طرح بزرگ خانه سازی 
در»هر  خانه  شش صد  و  يک هزار  بيت المقدس؛  شرق  در 
هزار  دو  و  زيو«  »پيسگات  در  آپارتمان  شلومو«، هفت صد 
و  می کند،  موافقت  هاماتوس«  »گيوعات  در  ديگر  خانه 
را  »هر شلومو«  دستور عملی کردن سريع خانه سازی ها در 

هم صادر خواهد کرد.
اين  سفيد  کاخ  سازها،  و  ساخت  از  جديد  اخبار  انتشار  با 
اقدام را »يکجانبه« ناميد و آن را به زيان روند صلح ارزيابی 

کرد.
ديدگاه  در  که  گفت  سفيد،  کاخ  سخنگوی  کرنی،  جی 
طور  به  همچنان  سفيد  کاخ  و  نشده  ايجاد  تغييری  امريکا 
از هر دو طرف اسراييلی - فلسطينی می خواهد که  روشن 

به اقداماتی دست نزنند که از سرگيری گفتگوهای سياسی 
را دشوارتر کند.

نيز  امريکا،  خارجه ی  وزارت  سخنگوی  نولند،  ويکتوريا 
چهار  با  اسراييل  دولت  اصولی  موافقت  از  اطالع  از  پيش 
هزار و سه صد خانه جديد در شرق بيت المقدس، در واکنش 
به طرح ساخت 930 خانه جديد در»هر خوما« گفته بود که 
امريکا از تجديد اين طرح های ساخت و ساز و عواقب آن 

نگران است.
شلومو«  در»هر  جديد  خانه ی  شش صد  و  يک هزار  طرح 
پروژه ای  همان  شود  آغاز  سريعا  می تواند  آن  ساخت  که 
معاون  جوبايدن،  سفر  جريان  در  پيش  سال  دو  که  است 
بزرگ  اختالفی  موجب  اسراييل،  به  امريکا  رييس جمهور 

ميان امريکا و اسراييل شد.
و  را ترک کرد  اسراييل  با خشم  بايدن  آقای  زمان  در آن 
نتانياهو، نخست وزير  بنيامين  پس از آن نيز اوباما به سختی 

اسراييل را مورد عتاب قرارداد.
آقای نتانياهو برای زدودن بحران در مناسبات خود با اوباما 
به تصويب  تقال کرد. در واکنش  ماه ها  به سختی در طول 
رييس  عباس،  محمود  جديد،  مسکونی  واحدهای  احداث 

تشکيالت خودگردان فلسطينی، پنج شنبه در ديدار با هياتی 
از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمايندگان امريکا که 
اسراييلی  جديد  خانه سازی های  از  کرده اند،  سفر  منطقه  به 

ابراز تاسف و سرخوردگی عميق کرد.
محمود عباس گفت که در چنين وضعيتی، جامعه ی جهانی 
برای  بيشتر در کنار فلسطينی ها و خواسته آنها  بايد هر چه 
مجمع  در  مستقل  کشوری  عنوان  به  عضويت  پذيرش 

عمومی سازمان ملل متحد، قرار گيرد.
استانلی هوير،  به رياست  اين هيات کنگره  به  آقای عباس 
که  گفت  نمايندگان،  مجلس  در  دموکرات  اقليت  رهبر 

کشور فلسطين بايد »از وجود يهودی نشين ها پاک باشد.«
اتحاديه ی اروپا نيز از تصميم دولت اسراييل ابراز ناخشنودی 
کرده و مقام های اتحاديه ی اروپا گفته اند که در اين شرايط 
در  اتحاديه،  اين  خارجی  سياست  مسوول  اشتون،  کاترين 
کشور  اين  سران  با  تا  می رود  اسراييل  به  آينده  روزهای 

ديدار کند.
در  خانه سازی ها  شدت  به  نيز  پيشتر  اروپا  اتحاديه ی 
کرانه  و  بيت المقدس  شرق  در  يهودی نشين  شهرک های 

باختری را مورد نکوهش قرار داده بود.

هواپیمای 'فوق مافوق' صوت 
امريکايی ناپديد شد

که  امريکايی  صوت«  مافوق  »فوق  هواپيمای  يک   
در  می رسد  برابر سرعت صوت  بيست  به  آن  سرعت 
از آن  اثری  و  ناپديد شده  پرواز آزمايشی آن  دومين 

در دست نيست.
دستگاه  يک  توسط  سرنشين  بدون  هواپيمای  اين 
موشک در ايالت کاليفرنيا پرتاب شده بود ولی هنگام 
ورود به فضا در جريان بازگشت به پايگاه، ارتباط آن 

با برج مراقبت قطع شد.
هواپيمای موسوم فالکون »اچ تی وی 2« نمونه اوليه يک 
هواپيمای بمب افکن فوق مافوق صوت است که قرار 
است پس از تکميل در اختيار ارتش امريکا قرار گيرد. 

سرعت صوت حدود 1235 کيلومتر در ساعت است.

روسیه رهبر لیبیا و نزديکانش را 
تحريم کرد

رييس جمهور روسيه فرمان تحريم ليبيا را امضا کرده 
و  قذافی  معمر  و  ليبيا  دولت  اموال  آن،  براساس  که 
خويشاوندان و نزديکان او در روسيه مسدود و ورود 
هواپيماهای  و  می شود  ممنوع  روسيه  خاک  به  آنان 
ليبيايی به استثنای هواپيماهای حامل اقالم بشردوستانه 

اجازه ورود به حريم هوايی روسيه را ندارند.
اين فرمان در اجرای قطعنامه شورای امنيت امضا شده 
به کشورهای  از جمله  و  شد  پيش صادر  ماه  پنج  که 
عضو سازمان اجازه می دهد شرايط پرواز ممنوع را در 

حريم هوايی ليبيا به اجرا بگذارند.
پيش  روسيه  دولت  دليل  چه  به  که  نيست  مشخص 
اجرا  به  را  امنيت  شورای  مصوب  تحريم های  اين  از 

نگذاشته بود.

کاهش مصرف نمک مانع از 
مرگ میلیون ها نفر می شود

کاهش  که  گرفته اند  نتيجه  پژوهشگران  از  گروهی 
درصد  پانزده  ميزان  به  غذا  در  مصرفی  نمک  ميزان 
هشت  از  بيش  مرگ  از  ساالنه  تا  شد  خواهد  باعث 

ميليون نفر در جهان جلوگيری شود.
به گفته آنان، پس از ترک دخانيات، قانع کردن مردم 
به کم کردن مصرف نمک مهم ترين و به صرفه ترين 
آنان  عمر  طول  افزايش  و  سالمت  بهبود  برای  روش 
مصرف  کاهش  تا  خواسته اند  ملل  سازمان  از  و  است 
نمک را به عنوان يک اولويت بهداشتی در جهان دنبال 

کند.
همچنين، اين گروه از محققان تاکيد داشته اند که بايد 
زيرا  گردد،  اعمال  بيشتری  نظارت  غذايی  صنايع  بر 
بخش عمده ی نمک مصرفی با خريد و خوردن مواد 

غذايی آماده، وارد بدن می شود.

زنان، ۲۵ درصد بیش از مردان 
در معرض خطر سیگرت هستند 

محققان اعالم کردند که زنان سيگرتی 25 درصد بيشتر 
هستند.  قلبی  خطرات  معرض  در  سيگريتی  مردان  از 
يک پنجم از جمعيت يک ميليارد و صد ميليون نفری 

سيگرتی های جهان را زنان تشکيل می دهند.
در حال  ساکن کشورهای  زنان  تحقيقات  اين  پايه  بر 
توسعه همراه با بهبود موقعيت اقتصادی و سياسی خود 
تمايل بيشتری به مصرف سيگرت نشان می دهند و به 
همين نسبت نيز خطر مرگ و ابتال به بيماری در ميان 

آنان افزايش می يابد.
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استفاده از زنان در 
حمالت انتحاری، 

استراتژی جدید طالبان

 
طالبان پاکستانی مسوولیت حمله انتحاری دو 
زن در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان را 

بر عهده گرفته اند.
در این حمالت که روز پنج شنبه رخ داد، یک 
زن کمربند انفجاری خود را  در یک پوسته 
تالشی پولیس منفجر کرد و سپس زن دیگری 
کشته شدن  به  که  کرد  منفجر  را  بمب  یک 
شش تن انجامید. حمالت انتحاری زنان عضو 
بوده  افزایش  به  رو  اخیر  ماه های  در  طالبان، 
طالبان  محلی  فرمانده  یک  خالد  عمر  است. 
از  »استفاده  فرانسه گفته است:  به خبرگزاری 
زنان برای حمالت انتحاری، استراتژی جدید 

طالبان است.«

اعالم آمادگی ایران برای 
اعزام نیروی حافظ صلح 

به لندن

آمادگی  از  ایران  در  نظامی  ارشد  مقام  یک 
برای اعزام واحدهای عاشورا و الزهرای سپاه 
نیروی  عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
به  است.  گفته  سخن  بریتانیا  به  صلح  حافظ 
گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران، 
سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین 
پاسداران در جمع فرماند هان حوزه ها و  سپاه 
واکنش  در  تهران  در  کربال  ناحیه  پایگاه ها 
در  معترضان  وحشیانه  »سرکوب  آنچه  به 
»واحدهای  گفت  شده  توصیف  انگلیس« 
پاسدار  نیروهای  عنوان  به  آماده اند  یادشده 

صلح به لندن اعزام شوند.«
رییس  نژاد  احمدی  محمود  این،  از  پیش 
جمهور ایران هم در واکنش به ناآرامی ها در 
بریتانیا خواستار دخالت شورای امنیت سازمان 
تهران  در  بریتانیا  سفارت  شد.  متحد  ملل 
یادشده  اظهارات  به  دادن  نشان  واکنش  با 
بریتانیا  همانند  هم  ایران  که  آن شد  خواستار 
با تحقیقات حقوق بشری همکاری کرده و به 
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
امور حقوق بشر در ایران اجازه دهد برای تهیه 

گزارش به ایران سفر کند.
برخی محافل سیاسی در ایران با ورود احمد 

شهید به ایران مخالفت کرده اند.
سردار نقدی در اظهارات خود گفته »با کمال 
تاسف، جنایت ها و خشونت های رژیم مستبد 
پادشاهی انگلیس علیه محرومان این کشور با 
شدت ادامه دارد و نه تنها نصایح دلسوزان در 
رفتار و عملکرد مسوولین و پولیس سرکوب 
بلکه شاهد  ندارد،  تاثیری  هیچ  رژیم  این  گر 
مشتی  کشور،  این  محرومان  که  هستیم  این 

دزد و غارتگر لقب می گیرند.«

ثبت نام جریان دارد

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمینه روزنامه نگاري تحقیقي براي خبرنگاران رسانه هاي چاپي و رادیویي در شمال شرق، شمال، غرب و مرکز کشور برگزار مي کند.

در این کارگاه هاي آموزشي شش روزه کارشناسان رسانه اي به ویژه کارشناسان امور گزارش گري تحقیقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري در افغانستان، به وسیله افشاسازي موارد فساد از طریق 
تهیه ي گزارش هاي تحقیقي خواهند پرداخت.

این کارگاه ها در والیت کابل براي خبرنگاران والیت هاي کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لوگر و وردک؛  در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب و در هرات براي خبرنگاران 
هرات، باغیس، فراه و غور برگزار مي شود. 

مصارف رفت و برگشت، غذا و محل بود و باش اشتراک کنندگان تامین مي گردد. همچنین پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که طرح هاي شان را براي تهیه ي یک گزارش 
تحقیقي ارایه بدارند. در صورتي که طرح گزارش گران مورد تایید قرار گیرد، هزینه تهیه آن از طرف روزنامه 8صبح پرداخت مي شود و این گزارش ها به نام خود گزارش گر در روزنامه 8صبح به چاپ 

خواهد رسید.  
عالقمندان مي توانند به منظور اشتراک در این کارگاه ها، یک نسخه از خلص سوانح و درخواستي هاي شان را به این آدرس ارسال کنند:

  8am@gmail.com.inv

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره ها تماس بگیرید:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي والیت کابل تا 14 سنبله و در والیت بلخ تا 14 میزان مي باشد.
براي خبرنگاران زن، اولویت داده مي شود.

کمپاین کمک رسانی به مریضان توبرکلوز در ماه مبارک رمضان 
توبرکلوز یک مرض ساری است که به آسانی از یک مریض به یک فرد سالم انتقال می نماید، خوشبختانه این یک مرض قابل پیشگیری و تداوی است. افغانستان یکی از کشورهایی است که باالترین 

میزان توبرکلوز را دارا بوده و ساالنه حدود 53000 نفر به آن مبتال می شود که 34000 واقعه آنرا زنان تشکیل می دهند. ساالنه 11000 نفر به علت توبرکلوز جان شان را از دست می دهند.
بورد همکاران توقف توبرکلوز افغانستان کمپاینی را در ماه مبارک رمضان جهت صدقه و زکات به مریضان توبرکلوز و فامیل های آنان به راه انداخته است. این کمپاین همه ساله در سرتاسر جهان 

برگزار می گردد و تخمینا 20 تا 30 بلیون دالر جهت زکات توسط مسلمانان جهان اهدا می گردد.
فامیل های آنان کمک  توبرکلوز و  برای مریضان  برگزاری چنین کمپاین پول و مواد غذایی  با  ماه پرفیض رمضان  افغانستان در  توبرکلوز  بورد همکاران توقف  خوشبختانه طی دو سال گذشته 

نمودند.
حاال چطور می توان این پرابلم ها را نشانه گرفته و مریضان توبرکلوز و خانواده های شان را در افغانستان کمک کرد؟

همکاران توقف توبرکلوز، افراد، موسسات و نهادها را تشویق می کند که پرابلم ملی کنترول توبرکلوز و موسساتی که در این راستا عمل می نماید کمک نمایند. ازسال 1388 است که کمپاین کمک 
به مریضان توبرکلوز و خانواده های شان راه اندازی شده است و امسال نیز کمپاین کمک برای افراد مبتال به توبرکلوز و خانواده های شان راه اندازی می شود.

 اگر کسی عالقمند کمک برای توبرکلوز و خانواده های شان باشند، چه باید کرد؟
سکرتریت همکاران توقف توبرکلوز در دفتر مرکزی سازمان صحی جهان، واقع سرک جالل آباد – کابل قرار دارد. داکتر سید کرمشاه  مسوولیت آن را به عهده دارد. شماره تیلفون: 009379626226، 

ایمل: shahk@afg.emro.who.int و شماره حساب بانکی همکاران توقف توبرکلوز:
عزیزی بانک حساب  دالری :000101201788242

عزیزی بانک حساب افغانی :000101101788187    
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