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آیا معضل کوچی ها 
حل خواهد شد؟ 

5

مجلس نمایندگان: 

کميسيون مستقل انتخابات حق تغيير در 
ترکيب مجلس نمایندگان را ندارد

درد مشترک، 
احساس مشترک

حامد 
جمهوری  ریاست  ارگ  در  شاید 
که  می کرد  باور  کسی  کمتر 
پارلمان  نماینده ی   200 حداقل 
از حاکمیت  و هم دست،   یک صدا 
دفاع  پارلمان  جایگاه  و  قانون 
پارلمان،  قبلی  دور  در  نماید. 
از  شد  موفق  به راحتی  حکومت 
به خصوص  چهره ها  برخی  طریق 
فاروق وردک، اسداهلل خالد و انور 
جگدلک، پارلمان را به گروه های 
حکومتی  زبانی،  سمتی،  قومی، 
و  نموده  تقسیم   غیرحکومتی  و 
محوریت  یک  شکل گیری  از 
کارنامه های  بر  ناظر  و  تاثیرگذار 
این  در  نمود.  جلوگیری  حکومت 
امور  در  دولت  وزارت  نیز  دور 
و  جمعی  ضیافت های  با  پارلمانی 
انفرادی در تالش شد تا با مطالعه ی 
روحی و روانی نمایندگان به میزان 
خواسته ها و مطالبات آنان پی برده 
و میزان نفوذگذاری این وزارت را 
موثر  چهره های  و  گروه ها  باالی 
در  عمومی  باور  گیرد.  بررسی  به 
به  نزدیک  حلقه های  و  حکومت 
تیم حکومت این بود که با توجه به 
ترکیب پارلمان، آسیب پذیری های 
دارد. حکومت  به همراه  را  زیادی 
از  استفاده  با  تا  شد  تالش  در 
و  سمتی  زبانی،  قومی،  عناصر 
را  پارلمان  سیاسی،  وابستگی های 
کرده  تقسیم  پراکنده  گروه های  به 
جلوگیری  قوی  انسجام  یک  از  و 
نماید. دعوت های گل چین شده در 
ضیافت های  چندبار،  برای  ارگ 
پارلمانی و  امور  وزارت دولت در 
وعده های مختلف برای نمایندگان 
همگی در راستای ایجاد شکاف به 
صورت  بیشتر  نفوذ  اعمال  منظور 

می گرفت. 
در  نماینگان  مجلس  متاسفانه 
درگیر  کاری،   روزهای  آغازین 
و  شد  حاشیه ای  و  فرعی  مسایل 
کرسی  سر  بر  روزه   40 جدال 
اقتدار  نمایندگان  مجلس  ریاست 
برای  را  مجلس  این  قابلیت  و 
هم پذیری سیاسی زیر سوال برد. تا 
آن زمان بیشتر نمایندگان از جانب 
احساس  را  خطری  کدام  حکومت 
نمی کردند. پس از فیصله محکمه ی 
خاص اکثر نمایندگان دریافتند که 
پارلمان  جایگاه  قانون،  حاکمیت 
خطر  در  سیاسی  نظام  آینده  و 
که  بود  اساس  همین  بر  است. 
گذاشتن  کنار  با  نمایندگان  اکثر 
دفاع  برای  سلیقه ای  اختالف های 
محوریت  بر  قانون  حاکمیت  از 
اعضای  آمدند.  گرد  ایتالف  یک 
درد  یک  از  حداقل  ایتالف  این 
برخوردارند  مشترک  احساس  و 
سبب  احساس  و  درد  همین  و 
منسجم  و  متحد  آنان  تا  است  شده 
حکومت  خواسته های  برابر  در 

نمایند.  ایستادگی 
ادامه در صفحه 2

جنرال و...

عناوین مطالب امروز:

]در صفحه 5[
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دو انتخابات، دو تجربه
و ضرورت حل منطقی مشکالت

شکی نیست که اگر اراده ای برای اصالح این 
مشکل در نزد مدیران جامعه وجود داشته باشد، 
پیدا کردن راه حل برای این گونه مشکالت، نیز 
زیاد سخت نخواهد بود. با هزینه ی بسیار ناچیز 
و در کنار آن با تشویق صاحب نظران حقوقی 
به ابراز نظریات کارشناسانه و نقادانه نسبت به 
قانون، کشف نقایص قوانین موجود در جامعه، 
از جمله قانون مربوط به انتخابات ساده خواهد 
بود. از سوی دیگر با بکارگیری ابزارهای تحلیلی 
قانون پذیری  میزان  مورد  در  پی بردن  علمی، 
جامعه به خصوص قدرتمندان نیز کاری پیچیده 

و سختی نیست.            )ادامه در صفحه 4(
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ترسان از رفتن، 
هراسان از ماندن

جمهوری های  رهبران  که  می رسد  نظر  به 
که  تهدیدهایی  مورد  در  سابق  شوروی 
ممکن است پس از خروج نیروهای امریکایی 
افغانستان، متوجه آسیای مرکزی گردد،  از 
قرار  بحث  مورد  را  آن  و  هستند  نگران 
بی جا  هم  یک سره  نگرانی ها،  این  داده اند. 
که  پاسخی  می رسد  نظر  به  اما  نیست، 
رهبران آسیای میانه برای آن عرضه می کنند، 
منفعالنه، فرافگانه و دفاع برای نمردن باشد. 
و  ازبک  جوانان  که  اوضاعی  و  شرایط  در 
گسترده  و  وسیع  خیلی  به صورت  تاجیک 
حیله های  و  ترفندها  با  و  پاکستان  در 
استخباراتی، جذب گروه های افراطی شده و 
رییس  فرمان  می بینند،  تروریستی  آموزش 
جمهور تاجیکستان مبنی بر این که افراد زیر 
18 سال نباید به مسجد بروند، واکنش خود 
روآوردن  و  افراطیت  به  زدن  دامن  در  را 
واقع  در  است.  یافته  کودکان  و  نوجوانان 
درنظرداشت  با  آسیای میانه  کشورهای 
هیچ  از  جبری  جلوگیری  و  ممانعت  این که 
ایدیولوژی نمی تواند کارا باشد، حتا اگر یک 
ابرقدرت نظامی، پولیسی و استخباراتی مانند 
رهبران  باشد.  داشته  پشت سر  را  شوروی 
باید  ناگزیر  به  را  حقیت  این  آسیای میانه 
بنیادگرایی، واکنشی  بپذیرند که تروریزم و 
است در برابر سیاست های ظالمانه و جابرانه 
دولت های  از  برخی  که  تبعیض طلبانه ای  و 
انحصارطلب بر مردم خویش روا می دارند. 
که  برد  یاد   از  نباید  رفتار،  این  موازات  به 
برخی از دولت ها و قدرت ها را نباید از یاد برد 
که با صدور تروریزم به باجگیری پرداخته 
به حیات خویش ادامه می دهند از عربستان 
سعودی تا سایر شیخ نشین ها تا دولت ایران 
و در نهایت دولت تروریست پاکستان. ولی 
این  پرورش یافتگان  که  کرد  فراموش  نباید 
هار  سگ های  همچون  نهایت،  در  دولت ها 
شد.  خواهند  خودشان  دامنگیر  دیوانه ای  و 
کشورهای آسیای میانه که از لحاظ فرهنگی 
در اثر حاکمیت فرهنگ هژمونیستی شوروی 
بودند،  شده  دچار  فرهنگی  خلع  به  سابق، 
استخراج، تصفیه و بازشناسی ابعاد فرهنگی 
و منابع آن را نباید از یاد ببرند و به موازات 
محور  را  همه جانبه  و  پایدار  توسعه ی  آن 
قرار دهند. ترس برادر مرگ است و قبل از 
هرکاری بر این ترس غلبه باید کرد. از قدیم 
گفته اند که: بیشتر مردم از ترس می میرند تا 
از مرض. نه تهور و نه ترس، بلکه یافتن راه 
با تروریزم  معقول و سنجیده برای مبارزه 
با هر تهدید  و شهامت رویارویی و مبارزه 
ممکن، راه نجاتی است که باید پیمود. بیهوده 
خواهد بود اگر خلق های آسیای میانه بخواهند 
امریکا برای همیشه از آسیای میانه نرود، در 
عوض باید پرورش آن ظرفیت ها و امکانات 
مادی و معنوی را در دستور کار قرار داد که 
در مردم نهفته است. هیچ قدرتی و ابرقدرتی 
قادر نیست از کسی دفاع کند، مگر مردمی که 

مورد تهدید هستند.   

زنگ اول


صحی  سیستم  تقویت  جهت  در  دافا 
در کشور برداشته می شود.

سرپرست وزارت صحت عامه گفت: 
تقویت  شفاخانه ها،  موثر  »مدیریت 
بشری   منابع  معلومات  اداره  سیستم 
شامل  معلوماتی  تکنالوژی  تقویت  و 
فعالیت هایی اند که ما می خواستیم آن 
وجوهی  کمبود  اما  بخشیم،  بهبود  را 
مالی یکی از چالش های عمده فرا راه 
وظایف ما در این زمینه قرار داشت. 
از  یکی  که  دافا  اداره  خوشبختانه 
متعهد  می باشد،  ما  صحی  شرکای 

پیامی  2008 ضمن  اکتوبر  ماه  در  رم 
بر  مبنی  ایتالیا  تصمیم  از  واشنگتن  به 
اعزام سربازانش تحت فرماندهی ناتو 
بخشی  عنوان  به  افغانستان  غرب  به 
کرده   ستایش  آیساف،  نیروهای  از 
این  اهمیت  »متاسفانه  است:  گفته  و 
کمک با افزایش این افواهات فزاینده 
گفته  که  است  گردیده  تضعیف 
از  خودداری  برای  ایتالیا  می شود 
جنگ پول برای محافظت می پردازد. 
این افواهات بر مبنای قسما شایعات و 
که  است  استخباراتی  اطالعات  قسما 
سقم  و  صحت  کامال  نیستیم  قادر  ما 

آن را تایید کنیم.«
افواهات  »این  می افزاید:  همچنان  او 
چه راست و چه دروغ باشند، ایتالیا در 
افغانستان 12 سربازش را از دست داده 
است که این به تناسب مسوولیت هایی 
با  مقایسه  در  است،  داشته  ایتالیا  که 
در  من  است.  کمتر  متحدین  اکثر 
گذشته این موضوع را با نخست وزیر 
من  به  او  کرده ام.  مطرح  برلوسکونی 
اطمینان داد که از چنین فعالیتی اطالع 
)برای  و هرگاه مدرکی  است  نداشته 
ثبوت چنین کاری( بیابد، جلویش را 

می گیرد.«
سفیر ایاالت متحده امریکا گفته است 
که هرگاه کدام پایه واقعی برای این 

پیشنهادهای  هروی  آقای  گفته  به 
به  مطابق  نشست  این  در  افغانستان 
او  بود.  خواهد  کشور  ملی  منافع 
متن ها  »پیش نویس ها،  است:  گفته 
آماده شده و پیشنهادات افغانستان نیز 
این یک  می شود.  این گفتگو  شامل 
مذاکرات  این  برای  است  پیشرفت 

استرالیا  انکشافی  اداره  کابل:  8صبح، 
استرالیایی  دالر  میلیون  نیم  و  یک 
صحی  خدمات  بهبود  منظور  به  را 
عامه  صحت  وزارت  به  کشور،  در 

کمک کرد.
به  بخش  سه  در  که  کمک  این 
آن  قرارداد  رسید،  خواهد  مصرف 
دلیل  ثریا  داکتر  میان  گذشته  روز 
سرپرست وزارت صحت عامه و جان 
انکشافی  برنامه های  مسوول  تمپلیتن 
استرالیا برای افغانستان »دافا« در کابل 

به امضا رسید.
امضای  مراسم  در  دلیل  ثریا  داکتر 
که  گفت  خبرنگاران  به  کمک  این 
دالر  میلیون  نیم  و  یک  از  است  قرار 
تقویت  بخش های  در  استرالیایی 
مدیریت  معلوماتی،  تکنالوژی 
ریاست  از  حمایت  و  شفاخانه ها 
تقویت  جهت  بشری  منابع  عمومی 
سیستم اداره معلومات منابع بشری به 

مصرف برسد.
وزارت صحت  افزود که  دلیل  خانم 
را  صحی  نظام  تا  است  متعهد  عامه 
خدمات  تا  بخشد  تقویت  کشور  در 
به  نماید.  فراهم  مردم  برای  بهتری 
موافقتنامه ها  این  امضای  او،  گفته ی 
سوی  از  که  است  دیگری  گام  یک 
وزارت صحت عامه به همکاری اداره 

منابع دیپلوماتیک گفته اند که ایاالت 
متحده امریکا با ایتالیا در مورد ادعای 
این که  برای  طالبان  به  پول  پرداخت 
به سربازان ایتالیایی در افغانستان حمله 
نکنند، دچار مناقشه بوده است. گفته 
ایتالیایی  سربازان  تلفات  که  می شود 

در افغانستان نسبتا کمتر بوده است.
که  داده اند  گزارش  غربی  رسانه های 
افغانستان  در  ایتالیایی  سربازان  تلفات 
به تناسب سربازان سایر کشورها بسیار 

کمتر می باشد.
ایتالیا قبال این ادعاها را رد کرده است 
که آن کشور برای محفوظ ماندن در 
برابر حمالت در افغانستان، به طالبان و 
سایر شورشیان درمنطقه ای که در ماه 
فبروری سال 2008 ده سرباز فرانسوی 
دست  از  مسوولیت  گرفتن  از  بعد 
پرداخته  پول  ایتالیایی ها کشته شدند، 

است.
این  از  چنان  امریکا  متحده  ایاالت 
اتهامات و ادعاها نگران شده بود که 
موضوع  رم  در  کشور  آن  سفیر  بعدا 
را با سلویو برلیسکونی، نخست وزیر 
را  مطلب  این  کرد.  مطرح  ایتالیا 
روزنامه »اسپریسو« به نقل از اطالعات 
سال  در  لیکس  ویکی  در  منتشره 

2008 انتشار داده است.
در  امریکا  سفیر  شپوگلی،  رونالد 

تهیه سند  منظور  به  بحث ها  ادامه  در 
استراتژیک  درازمدت  همکاری های 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  میان 
جریان  در  می رود  انتظار  امریکا، 
سطح  به  نشستی  میالدی  آینده  ماه 
در  کشور  دو  ملی  امنیت  مشاوران 

واشنگتن برگزار گردد.
نشر  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
اعالمیه ای گفته است که این موضوع 
ویدیویی  گفتگوی  در  جمعه  شب 
کشور  دو  جمهور  روسای  میان 

پیشنهاد شده است.
سخنگوی  معاون  هروی  سیامک 
آزادی  رادیو  به  جمهوری  ریاست 
صحبت ها،  این  جریان  در  که  گفته 
رییس  و  کرزی  جمهور  رییس 
اولین  تا  کردند  توافق  اوباما  جمهور 
نشست مشاوران امنیت ملی دو کشور 
در این زمینه، در ماه سپتامبر صورت 

گیرد.

تخنیکی  و  مالی  لحاظ  از  تا  گردید 
ما را در این سه ساحه حمایت کند، 
بنابراین ما از اداره دافا ممنون هستم و 
قدردانی  زمینه  این  در  از کمک شان 

می نماییم.«
برنامه  مسوول  تمپلیتن  جان  همچنین 
برای  استرالیا  انکشافی  کمک های 
و  مالی  حمایت  ابراز  با  افغانستان، 
وزارت  با  خویش  اداره  تخنیکی 
اداره  هدف  که  گفت  عامه،  صحت 
با  انعطاف پذیرانه  همکاری  دافا 
این  تا  است  عامه  صحت  وزارت 

عمل  »این  باشد،  داشته  وجود  ادعاها 
ایتالیا همه سربازان متحدین را به خطر 

می اندازد.«
است که  نوشته  روزنامه همچنان  این 
را  این موضوع  امریکا  متحده  ایاالت 
اپریل و جون سال 2008  ماه های  در 
در  ایتالیا  حکومت  بود.  کرده  مطرح 
ماه اکتوبر سال 2009 این گزارش های 
روزنامه تایمز، منتشره لندن را رد کرد 
نظامی  منابع  قول  از  آن  مبنای  بر  که 
دستگاه  که  بود  شده  نوشته  غربی 
منطقه  در  ایتالیا  مخفی  استخبارات 
سروبی به طالبان و جنگساالران صدها 

هزار دالر داده است.
درست یک ماه پس از آن، سربازان 
منطقه  این  مسوولیت  که  فرانسوی 
گرفتند،  ایتالیایی ها  از  سروبی  در  را 
مورد حمله واقع شدند. فرانسه نیز این 
بخاطر  فرانسوی  سربازان  که  را  ادعا 
در  که  گرفتند  قرار  حمله  مورد  آن 
ایتالیایی ها چیزی  مورد پول پرداختن 
رد  و  خوانده  بی اساس  نمی دانستند، 

کرده است.
که  است  گفته  »ایسپریسو«  روزنامه 
رابرت گیتس، وزیردفاع وقت ایاالت 
متحده امریکا به حکومت ایتالیا گفته 
نبوده  وارد  اتهام  این  این که  از  است 

است، راضی می باشد.

سپتامبر  ماه  در  و 
نشست  این 
برگزار می گردد. 
در  افغانستان 
با  نشست  این 
که  پیشنهادهایی 
پیوند با منافع ملی 
کشور  علیای  و 
بالخره  و  دارد 
افغانستان  نفع  به 
انجامید،  خواهد 
خواهد  اشتراک 

کرد.«
به  گفتگوها 
امریکا  ملی  امنیت  مشاوران  سطح 
سند  ساختن  نهایی  برای  افغانستان  و 
استراتژیک  درازمدت  همکاری های 
قرار است  میان دو کشور، در حالی 
روز   20 حدود  که  گردد  برگزار 
پیش داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور 

عمومی  جلسه  در  ملی کشور  امنیت 
بحث هایی  گفت  نمایندگان  مجلس 
صورت  زمینه  این  در  تاکنون  که 
اختالفات  به حل  منتج  است،  گرفته 
افغانستان  و  متحده  ایاالت  میان  نظر 

نگردیده است.
خواسته های  از  یکی  می شود  گفته 
این  امضای  برای  امریکا  جانب 
نظامی  دایمی  پایگاه های  ایجاد  سند 
است  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
از  شماری  نگرانی  مساله  این  که 
همراه  به  نیز  را  منطقه  کشورهای 
مقام های  حالی که  در  است.  داشته 
این  رسمی  طور  به  امریکایی 
گزارش ها را رد کرده اند، اما برخی 
باور  این  به  سیاسی  امور  آگاهان  از 
به  پایگاه ها  این  ایجاد  که  هستند 
افغانستان است و می تواند زمینه  نفع 
در  را  همسایه  کشورهای  دخالت 

امور افغانستان کم کند.

وزارت نیازهای کمک های انکشافی 
همکاری  در  و  نموده  تشخیص  را 
ممکن  شیوه های  وزارت  این  با 
رسیدگی به این نیازمندی ها را ایجاد 

کند. 
وی عالوه کرد که بهبود نتایج صحت 
اهداف  در  کلیدی  هدف  یک  عامه 
گفته ی  به  است.  هزاره  انکشافی 
در  استرالیا  مساعدت های  برنامه  او، 
از  هزاره  انکشافی  اهداف  تحقق 
صحی،  سیستم های  تقویت  طریق 
مراقبت های صحی اولیه و جلوگیری 
آقای  می نماید.  کمک  امراض،  از 
برنامه  هدف  که  کرد  تاکید  تمپلیتن 
در  استرالیا  انکشافی  کمک های 
نهادهای  ظرفیت  تقویت  افغانستان 
داخلی است تا اداره و مدیریت موثر 
و  رشد  و  اساسی  خدمات  و  داشته 

انکشاف اقتصادی را فراهم سازند. 
استرالیا  انکشافی  کمک های  برنامه   
جمله  از  دافا،  افغانستان،  برای 
برنامه های دولت استرالیا است که در 
کمک  افغانستان  بازسازی  راستایی 
صحت  وزارت  گفته ی  به  می نماید. 
به  رابطه  در  استرالیا  دولت  عامه، 
تالش های کمک رسانی به افغانستان 
مساعدت های قابل مالحظه ای نموده 

است.

درد مشترک...
ادامه از صفحه 1

عضویت  با  ایتالف  یک  شکل گیری 
فضای  در  مختلف،  اقوام  از  چهره هایی 
و  دست آورد  یک  هم  کشور  موجود 
هم پذیری  راستای  در  بزرگ  گام  یک 
مشترک  محورهای  بر  همدلی  و  سیاسی 
منافع ملی می باشد. اکنون که  نمایندگان 
مجلس با درک درست از یک خطر،  به 
احساس مشترک دست یافته است چرا در 
دیگر الیه های جامعه این درد و احساس 

مشترک به وجود نمی آید؟ 
حتا  و  سیاسی  رهبران  از  بسیاری  رفتار 
شهروندان حکایت از این دارد که هریک 
به  هم  از  جدا  جزیره های  در  افغان ها  از 
سر می بریم. به همین خاطر است که هر 
نخست  می افتد  اتفاق  حادثه  یک  وقت 
اتفاق  نقطه  کدام  در  که  می شود  سوال 
افتاده است. زیرا این شهروند در قدم اول 
می خواهد مطمین شود که در این رویداد 
در میان هم قبیله ای او است یا خیر؟ ما باید 
از این فضا عبور کنیم زیرا هم اکنون نیز 
شهروندان افغان با یک درد مشترک که 
ناامنی، خطر بازگشت تروریزم و سلطه ی 
دوباره همسایگان است مواجه می باشیم. 
احساس  با  که  است  خوب  بنابراین 
مشترک در کنار هم بوده و در برابر این 
خطرها، طوفان ها و توطیه ها شانه به شانه ی 

هم ایستادگی نماییم. 

 کمک یک و نیم میلیون دالری استرالیا به وزارت صحت عامه

مناقشه امریکا با ایتالیا در مورد پرداخت پول به طالبان

مشاوران امنیت ملی افغانستان و امریکا در ماه آینده گفتگو می کنند

ACKU
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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 
1058روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

دود  واری  »از  گزارش  در  امروز  را  دردمندی  خواهر 
با خود داریم که سرگذشت تلخ زندگی اش  و آتش« 
می شد  سپری  به خوبی  ما  »زندگی  می گوید:  چنین  را 
بین دولت  اما جنگ ها  نداشتیم،  و کدام مشکل جدی 
کنار  و  گوشه  در  مجاهدین  نیروهای  و  کمونیستی 
را  مردم  زندگی  که  داشت،  جریان  شدت  به  کشور 
دچار مشکل ساخته بود. زمان داکتر نجیب بود، بردارم 
متعلم صنف یازدهم یکی از مکاتب شهر کابل بود، اما 
چون شرایط بسیار بحرانی بود او را از مسیر راه مکتب 
به زور و جبر به عسکری سوق نمودند، بعد از مدتی که 
سوق  به جالل آباد  را  وی  کرد،  عسکری  مرکز  در  او 
همه روزه  بود  وخیم  بسیار  جالل آباد  اوضاع  دادند. 
جنگ شدید جریان داشت. عسکری که در آن والیت 
می رفت دوباره زنده و یا سالم برنمی گشت، فامیل ما در 
ما  توان  از  نداشتیم  اما چاره ای  می برد.  به سر  پریشانی 
باال بود. من در آن زمان تازه 7 ساله بودم اما می دانستم 

که فامیلم در پریشانی به سر می برد، زیرا مادرم شب ها 
و روزها گریه می کرد. در یکی از روزها دروازه ما زده 
شد و بعد از این که دروازه را باز نمودیم نامه ای برای 

8صبح، بلخ: مسولین امنیتی والیت بلخ از کشته و زخمی 
شدن شش تن در ولسوالی چمتال والیت بلخ خبرداده اند.

عبدالرووف تاج، آمر امنیت فرمانده پولیس بلخ به روزنامه 
بین  که  درگیری  در  )جمعه(  دیروز  »صبح  گفت:  8صبح 
کم  دست  گرفت  صورت  مسلح  طالبان  و  امنیتی  نیروهای 
درگیری  این  افزود  تاج  آقای  شدند.«  کشته  طالب  چهار 
ساعت ده قبل از ظهر زمانی آغاز شد که افراد طالبان باالی 
نیروهای مشترک گشتزنی داخلی و تیم بازسازی والیت در 

ولسوالی چمتال حمله کردند.

مواد  قاچاق  اتهام  به  نیمروز  پولیس شاهراه والیت  فرمانده 
مخدر با دو تن از سربازان تحت فرمانش به 20 سال زندان 

محکوم شدند.
با  مبارزه  و قضایی  مرکز عدلی  از سوی  اعالمیه ای که  در 
مسکرات و مواد مخدر به نشر رسیده آمده است که متهمین 
حین انتقال 60 کیلو گرام هیرویین و243 کیلو گرام تریاک 

شدن  جاری  و  شدید  باران های  دراثر  غزنی:  8صبح، 
سیالب در ولسوالی های جیغتو و خوگیانی والیت غزنی، 
تخریب  مردم  زراعتی  زمین های  هشتاد درصد  به  نزدیک 
شده و میلیون ها افغانی به باشندگان این دو ولسوالی خساره 

وارد شده است.
یک  در  گذشته  روز  جغتو  ولسوال  احمدی  امین  محمد 
جاری  و  شدید  باران های  اثر  به  که  گفت  خبری  نشست 
اقتصادی مردم در  شدن سیالب، هشتاد درصد زیربناهای 

این ولسوالی تخریب شده است.
به  آبی  منابع  و  کاریزها  زراعتی،  زمین های  وی،  گفته  به 
آماده  که  نیز  زراعتی  محصوالت  و  شده  تخریب  کلی 

برداشت بوده اند، متضرر شده است.
گلبوری،  احمدا،  مناطق  در  خسارات  بیشترین  گفت  او 
ترگان و قیاق جیغتو وارد گردیده است.  به گفته ولسوال 
ارزش  به  اما  ندارد،  پی  در  تلفات  سیالب ها  این  جیغتو 

میلیون ها افغانی به مردم زیان وارد نموده است. 
در  نیز  جیغتو  ولسوالی  شورای  رییس  رفیعی  همچنین 
مربوطات  از  زیادی  قریه های  که  گفت  کنفرانس  این 

ولسوالی های جیغتو و خوگیانی زیان مند شده اند. 
و  جیغتو  ولسوالی های  در  دولتی  نهادهای  مسوولین  این 
است،  کاریز  مردم  آبی  منابع  می گویند  غزنی  خوگیانی 

ماه  چهار  طی  می گوید  معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
گذشته چهل باب موسسه تخنیکی و مسلکی را ایجاد کرده 
که زمینه آموزش های مسلکی و تخنیکی برای نزدیک به 

بیست و پنج هزار دانش آموز فراهم شده است.
در  گذشته  روز  معارف  وزارت  سخنگوی  ایمان،  امان اهلل 

والیت  امنیه  قوماندان  اندرابی  عبدالخلیل  جنرال   
سمنگان می گوید، در والیت سمنگان هیچ جبهه 
فعال مخالفین که تاب مقابله با دولت را داشته باشد 
وجود ندارد. وی می گوید، چندی پیش تحرکات 
دشمن در برخ نقاط بیشتر و قابل نگرانی بود ولی 
بعد از آنکه ضربات کوبنده دولت آنها را ضعیف 
و ناتوان کرد دیگر تاب مقابله با دولت را کامال از 
دست دادند و حال دزدانه دست به اذیت و آزار 

مردم می زنند.
به گزارش رادیو آزادی، وی گفته است: »این طور 
جبهه  را  نامش  که  دولت  مخالفین  از  فعال  جبهه 

و  نفری  پنج  پراگنده  گروه های  ولی  ندارد  وجود  بمانیم 
ده نفری موتر سایکل سوار در ساحات دره صوف پایین و 
مناطقی که با کندز و بغالن هم سرحد اند وجود دارند که 
ما از آنها غافل نیستیم و به یاری خداوند حتما به حساب 

شان می رسیم.«
و  کمیت  آنکه  با  گفت،  سمنگان  والیت  امنیه  قوماندان 
تجهیزات جنگی پولیس در مقایسه به نیاز مندی شان ناچیز 
امنیت  تا  گرفته  صورت  تالش ها  بیشترین  آنهم  با  است، 
بیشتر از پیش تامین باشد و مردم در رفاه و آسایش زندگی 

کنند.
سمنگان در شمال کشور که یکی از والیات امن به حساب 
می رفت و در آن حضور و فعالیت مخالفین دولت کمتر 
دیده می شد در این اواخر برخی از نقاط آن شاهد حضور 

و حمالت مخالفین می باشد.

ما آمده بود. با خواندن آن نامه مادرم به سرو صورتش 
می زد و گریه می کرد. باالخره به سوی شفاخانه رفتیم  
و در آنجا برادرم را که زخمی شده بود دیدیم، 9 مرمی 

به قتل  نیز  این زد و خورد یک مامور پولیس  او گفت در 
رسیده است. در همین حال ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان  
گفته که در این زد وخورد سه سرباز خارجی را کشته اند. اما  
انتشار  با  نیروهای تیم بازسازی والیتی در شهر مزارشریف 
اعالمیه مطبوعاتی این ادعای طالبان را رد کرده گفته اند که 
تنها یک سرباز آنان که مربوط سربازان سویدنی می شود، 

زخمی گردیده است.



بعد  در یک موتر نوع کروال در مسیر راه  زرنج - دالرام 
از جلسات  بعد  و  دستگیر شده  مسلحانه  در گیری  از یک 
این  که  شدند  محکوم  زندان  سال   20 به  هر یک  قضایی 

فیصله نهایی نبوده متهمین حق تمیز خواهی را دارند.
در اعالمیه نام متهمین ذکر نشده است.



کرده  تخریب  در صد  درصد  را  مردم  کاریزهای  سیالب 
است. 

غزنی  خوگیانی  ولسوال  اهلل  حبیب  باشی  دیگر  سوی  از 
در این کنفرانس گفت سیالب های شب شنبه در ساحات 
افزود  او  است.  رسانده  آسیب  ولسوالی  این  زیادی 
و  انگور  باغ های  و  است  شده  تخریب  زراعتی  زمین های 
آلو که عمده ترین محصوالت زراعتی این مردم را تشکیل 
زیادی  باران و جاری شدن سیالب آسیب  اثر  به  می دهد 

دیده است.
اثر این سیالب ها در  ولسوال خوگیانی اضافه کرد که در 

ولسوالی خوگیانی، پنج نفر نیز زخمی شده اند.
این  از مقامات دولتی خواست برای آسیب دیدگان   وی 

سیالب های کمک های فوری نمایند. 
با  مبارزه  اداره  آمر  گلستانی  اهلل  حفیظ  حال  همین  در 
حوادث در غزنی می گوید که بر بنیاد اطالعات این اداره، 
ساحات احمدا، گلبوری از مربوطات جیغتو و قسمت هایی 
از ولسوالی خوگیانی و قریه سنجیتک در اثر سیالب های 
این  او می افزاید هیاتی  از سوی  اخیر خساره مند شده اند. 
اداره تعیین شده است تا میزان خسارات قریه سنجیتک را 
که در حومه غربی شهر غزنی موقعیت دارد بررسی نماید. 

مراکز  ایجاد  به  توجه  عدم  که  گفت  خبری  نشست  یک 
آموزش های مسلکی و تخنیکی، باعث شده است بسیاری 
بیکار  می شوند،  فارغ  دوازدهم  صنف  از  که  جوانانی  از 
و  مسلکی  آموزش های  مراکز  کمبودی  از  او  بمانند. 
یاد  اساسی  تعلیمات  در  توازن«  »عدم  عنوان  به  تخنیکی 
تعداد  تا  دارد  نظر  در  معارف  وزارت  که  گفت  کرده 
او،  به گفته ی  بیشتر کند.  موسسات تخنیکی و مسلکی را 
به  مسلکی،  و  تخنیکی  آموزش های  مراکز  تعداد  افزایش 
از صنف  فراغت  از  پس  نمی توانند  که  از جوانانی  آنعده 
دوازدهم به تحصیالت خود ادامه دهند، کمک می کند تا 
بیکار نمانند. وزارت معارف می افزاید که در حال حاضر 
چهل و شش هزار تن در موسسات تخنیکی و مسلکی در 

چهل و دو رشته تدریس می شوند.



فزیکی  حضور  این  هرچند  می گویند،  والیت  این  مردم 
نظر شان  مورد  اهداف  بر  آنها  حمالت  و  دولت  مخالفین 
در مقایسه به خیلی از والیات دیگر کمرنگ است اما از 
به علت دوری  نقاط  والیت سمنگان  از  بسیاری  این که 
می باشد  آسیب پذیر  دولت  کم زوری  و  والیت  مرکز  از 
به  دولت  جان  بالی  می توانند  هم  مخالفین  اندک  همین 

شمار بروند.
مندی های  نیاز  رفع  در  دولت  کم توجهی  آنها  گفته  به 
و  سرک  کلینیک،  مکتب،  آب،  مانند  مردم  ضروری 
از  مردم  دوری  باعث  که  دست  این  از  دیگری  چیزهای 
دولت می گردد می تواند بهترین حربه برای مخالفین دولت 
در  آنها  حمایت  جلب  و  مردم  میان  در  گرفتن  جا  برای 

قریه ها و مناطق محروم از بازسازی باشد.



بود،  پایش پالستر  و  بود  نموده  اصابت  پایش  در یک 
بود،  پایش  در  پالستر  اما  شد،  خارج  او  مدتی  از  بعد 
مدتی از این موضوع گذشت زمان آن فرارسید که باید 
به سوی شفاخانه  او  باز گردد، همان روزی که  پایش 
سوی  از  که  کوری  راکت های  راه  مسیر  در  می رفت 
گروه های شورشی شلیک می شد در شهر اصابت نموده 
بستر  به شفاخانه  و  باز هم شدیدا زخمی شد  برادرم  و 
شد، او از ناحیه پای دیگر شدیدا زخم برداشته بود. اما 
بود  معلول  دیگر یک  برادرم  از صحت یاب شدن  بعد 
است  باقی  هم  هنوز  او  بدن  در  راکت  پارچه های  که 
و او از معلولیت خود رنج می برد و حال دچار تکلیف 
اعصاب شده و فامیل ما نیز با او رنج می برد. بعد از آن 
روز کانون گرم خانواده ما به هم خورد و خوشی ها از 
به  ندیدیم.  را  خوش  روز  ما  و  بربست  رخت  ما  خانه 
جنگ افروزان نفرین می فرستیم و از خداوند برای شان 
عذاب شدید می خواهم که به جزای اعمال شان برسند. 
قابل  آنها  زیرا  نمی توانیم  بخشیده  را  آنها  هیچ گاهی 
بخشش نیستند، باید عدالت تحقق یابد و آنها به پای میز 

محاکمه کشانیده شوند.«


برادرم برای همیشه معیوب شد 
در یکی از روزها دروازه ما زده شد و بعد از این که 
دروازه را باز نمودیم نامه ای برای ما آمده بود. با 

خواندن آن نامه مادرم به سرو صورتش می زد و گریه 
می کرد. باالخره به سوی شفاخانه رفتیم  و در آنجا 

برادرم را که زخمی شده بود دیدیم، 9 مرمی در یک 
پایش اصابت نموده بود و پایش پالستر بود، بعد از 

مدتی او خارج شد، اما پالستر در پایش بود.

کشته و زخمی شدن شش تن دروالیت بلخ

فرمانده شاهراه نیمروز به 20 سال زندان محکوم شد 

سیالب در غزنی خساراتی وارد کرد

ایجاد چهل موسسه تخنیکی و مسلکی در چهار ماه اخیر

هیچ جبهه فعال مخالفان در سمنگان وجود ندارد 
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انتخابات  و   1388 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اگر«  و  »اما  پر  و  پیچیده  قدر  آن   1389 پارلمانی 
نتیجه ی  افتادن  تا جا  افغانستان  مردم  برگزار شد که 
آن از نظر روحی و روانی بسیار زجر دیدند. انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1388 به دلیل تثبیت رای های 
پارلمانی  انتخابات  و  کشید  دوم  دور  به  غیرواقعی 
به  نزدیک  گردید،  برگزار   1389 سنبله  ماه  در  که 
یک سال است که همچنان گرفتار جنجال بوده است. 
البته واگذاری صالحیت تصمیم گیری در خصوص 
انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات باعث گردیده 
تا این چشم انداز ایجاد گردد که مشکالت مربوط به 
این انتخابات نیز در حال پایان پذیرفتن و عبور جامعه 

به سوی ثبات تقنینی می باشد.
گذشت  بی توجه  آن  از  نباید  که  نکته ای  آن هم  با 
سیاسی  جامعه ی  که  روانی  عوارض  که  است  این 
تجربه ی  باید  متحمل شد،  اخیر  انتخابات  دو  این  از 
چنین  آینده  در  تا  گردد  ارزشمندی  و  گرانسنگ 
افغانستان  در  بعدی  انتخابات های  مسیر  در  مشکلی 
ایجاد نشود. شکی نیست که مهره ها هرکدام به نوبت 
می آیند و می روند، اما از آنجایی که ملت افغانستان 
ادامه ی  در  این که  برای  و  بود  خواهد  همیشه  برای 
نگردد،  مشکل  این  گرفتار  خود،  جاودان  حیات 
با آفت شناسی  ایجاب می کند که مسوولین کنونی، 
رفع  راستای  در  را  گام هایی  انتخابات،  به  نسبت 
و  مسوولیت شناسی  نوعی  تا  بردارند،  مشکل  این 
عهدگذاری نسبت به نسل های آینده نیز تلقی گردد.

رییس  شخص  به  نسبت  انتظار  این  خصوص  به 
جمهور کرزی بیشتر می باشد. آقای کرزی که در ده 
سال گذشته در راس قدرت بوده و عالوه بر آن، با 
توجه به این که با شرکت و پیروزی در دو انتخابات 
ریاست جمهوری 1383 و 1388  دو دوره ریاست 
جمهوری را در افغانستان عهده دار گردیده، با پایان 
یافتن دوره ی دوم، دوره بر مسند قدرت بودنش پایان 
تصریح گردیده  افغانستان  اساسی  قانون  در  می یابد. 
حیث  به  می تواند  دوبار  فقط  فرد،  یک  که  است 

رییس جمهور انجام وظیفه کند. 
قدرت  در  بودن  برای  چانسی  دیگر  کرزی  آقای 
نیز  خودش  و  داشت  نخواهد  را   1393 سال  از  بعد 
دیگر،  سوی  از  است.  کرده  تاکید  مساله  همین  به 
دوره ی  در  نیز  پیچیدگی  از  پر  انتخابات های 
از  اگر  این رو  از  است.  شده  برگزار  وی  زمامداری 
در  گامی  کرزی،  آقای  رهبری  تحت  دولت  سوی 
انتخابات های  در  احتمالی  مشکالت  رفع  راستای 
جمهور  رییس  کاری  دوره ی  نشود،  گذاشته  بعدی 
قرار  تاریخی  ارزیابی  مورد  انتقاد  با  همواره  کرزی 

خواهد گرفت.
قدرت  شریک  که  کسانی  مورد  در  ارزیابی  این 
آقای کرزی می باشند، نیز صادق است. اگر آنان نیز 
نهادینه سازی  نقش و صالحیتی که در  از  استفاده  با 
راستای  در  دارند،  افغانستان  در  دموکراسی 
زمینه زدایی مشکل در انتخابات، کاری نکنند، مردم 
که  کرد  خواهند  قضاوت  گونه  این  آنان  درباره ی 
و  بوده  مهم  قدرت  در  خودشان  بودن  آنان،  برای 
نهادینه سازی  راستای  در  را  ماندگاری  کار  این که 

انجام  انتخابات  در  مردم  رای  تبارز  و  دموکراسی 
دهند، برای آنان اهمیتی نداشته است.

انتخابات های  آفت های  روی  اگر  دیگر،  سوی  از 
و  مطالعه   89 پارلمانی  و   88 جمهوری  ریاست 
بخش های  سایر  برای  نگیرد،  صورت  دقیق  بررسی 
و  رسانه ها  مدنی،  جامعه  مردم،  شمول  به  جامعه 
نیز  قانون  حاکمیت  طالب  فکری  و  سیاسی  فعاالن 
بر  عالوه  زیرا  شد،  خواهد  محسوب  شکست  یک 
این که در هرجامعه ای، دولتمردان مسوولیت مستقیم 
و  سیاسی  فعاالن  و  مدنی  نهاد های  مردم،  دارند؛ 
و  دارند  مسوولیت  غیرمستقیم  به صورت  نیز  فکری 
در راستای اجرای مسوولیت های غیرمستقیم خویش 
با استفاده از امکانات  باید  در جهت اصالح جامعه، 
متعدد و متفاوت تاثیرگذار از جمله رسانه ها و افکار 
برای  با صالحیت را  عامه، سیاستمداران و مقام های 
مسوولیت پذیری در راستای شناسایی و رفع مشکل، 

تحت فشار قرار دهند.
انتخاباتی، دو  انتخابات و مشکالت  بدون شک، در 
می تواند  قانون پذیری«  »نقض  و  قانون«  »نقص  عامل 
به عبارت ساده تر می توان گفت  باشد.   نقش داشته 
انتخابات  در  که  پیچیدگی هایی  و  مشکالت  که 
به چشم  پارلمانی 1389  و  ریاست جمهوری 1388 
از این ناشی می شود که در قانون مربوط  یا  آمدند، 
به انتخابات مشکالتی وجود داشته که علی رغم تغییر 
آن در انتخابات پارلمانی 1389 حل نشده و همچنان 
از  ناشی  پیچیدگی ها  این  این که  یا  مانده اند؛  باقی 
نابسامانی هایی  این است که در قانون پذیری جامعه، 
وجود دارد؛ یعنی اینکه عدم اطاعت محض از قانون 
تفسیر  و  قانون  از  ابزاری  استفاده ی  برای  تالش  و 
مشکلی  چنین  تا  است  شده  باعث  آن  سودمحورانه 

در دو انتخابات افغانستان به میان بیاید.
شکی نیست که اگر اراده ای برای اصالح این مشکل 
در نزد مدیران جامعه وجود داشته باشد، پیدا کردن 
سخت  زیاد  نیز  مشکالت،  این گونه  برای  حل  راه 
آن  کنار  در  و  ناچیز  بسیار  هزینه ی  با  بود.  نخواهد 
نظریات  ابراز  به  حقوقی  صاحب نظران  تشویق  با 
به قانون، کشف نقایص  نقادانه نسبت  کارشناسانه و 
مربوط  قانون  جمله  از  جامعه،  در  موجود  قوانین 
با  دیگر  سوی  از  بود.  خواهد  ساده  انتخابات  به 
بکارگیری ابزارهای تحلیلی علمی، پی بردن در مورد 
میزان قانون پذیری جامعه به خصوص قدرتمندان نیز 

کاری پیچیده و سختی نیست. 
بنابراین چیزی که مهم است، این که اراده ای در نزد 
ایجاد  افغانستان  در  قدرت  بازیگران  و  قدرتمندان 
چون  جامعه  در  فشار  اهرم های  این که  یا  و  شود 
رسانه ها و افکار عامه بتوانند، قدرتمندان را تحریک 
به کار در این زمینه کنند. در آن صورت بسیار ساده 
خواهد بود که اگر در قانون مشکل وجود دارد، در 
اگر در  و  قانون، کار صورت گیرد  راستای اصالح 
برای  میکانیزمی  گردد،  کشف  ایرادی  قانون پذیری 
حاکم سازی مطلق قانون و ایجاد روحیه قانون پذیری، 

قدمی برداشته شود.    

 محمد هاشم قیام

به  انتخاباتی  کشمکش های  نهایی  تصمیم  واگذاری  با 
حقوقی  مسایل  آگاهان  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
دو  برابر  در  بازی  این  در  رییس جمهور کرزی  می گویند 
قانون شکنی  که  باورند  این  به  آنها  شد.  بازنده  معاونش 
در  و  پی  داشت  در  را  بحران 8ماهه  رییس جمهور  توسط 
بزند،  به تظاهرات سراسری  صورتی که قوه ی مقننه دست 

حکومت از کنترول آن عاجز است.
فیض اهلل جالل استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید دلیل 
بحران سیاسی 8ماهه برخورد معامله گرانه ی رییس جمهور 
با قضایا می باشد و برخورد این چنینی با قانون تشویش در 

تمام محافل سیاسی و فرهنگی را به وجود آورده است. 
حاال که تمام تصمیم ها به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار 
مانند لوی سارنوالی،  ارگان های دیگر  تمامی  شده و دست 
محکمه ی ویژه و سایر کمیسیون هایی که در چند ماه اخیر 
انتخابات کوتاه شده است،  امور  از دخالت در  ساخته شد 
را  اول  حرف  زور  نیز  اکنون  هم  می گوید  جالل  آقای 

می زند تا قانون. 
به گفته آقای جالل در وضعیت کنونی »زور حق است« و 
»حق زور نیست«. او می گوید در بازی کنونی کسی برنده 
باشد: »چون دو معاون رییس جمهور  است که زور داشته 
در برابر او قرار دارند و موضع شان در مورد انتخابات واحد 
است، رییس جمهور با دو معاون خود مقابله کرده نمی تواند 

بنا براین ناگزیر است که نظرات هردو معاون را بپذیرد.«
تا  کرد  تالش  کرزی  جمهور  رییس  جالل  آقای  گفته  به 
از طریق ضایع کردن وقت،  فضایی را به وجود آورد که 
هردو  دوم  و  اول  معاون  اما  بسازد،  متقاعد  معاونین خودرا 
نیروهای  نیز  کرزی  آقای  معاونین  دلیل  این  به  نپذیرفتند؛ 
رییس جمهور  این رو  از  دارند  با خود  را  نظامی  و  سیاسی 

ناگذیر است که به خواست آنها »سر تسلیم فرود آورد.«
نجیب محمود استاد دیگر حقوق در دانشگاه کابل می گوید 
از نگاه قانونی تنها کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات 
انتخاباتی حق تصمیم گیری در مورد انتخابات را دارند. او 
می گوید با برگشت صالحیت ها به کمیسیون انتخابات این 
انتخابات  نتایج  از  نامزدان  از  برخی  که  شده  واضح  مساله 
راضی نیستند و حاال بر کمیسیون انتخابات است تا یک بار 
دیگر ادعاهای واردشده را بررسی کند. به باور آقای محمود 
تمام مراحلی که تاکنون در رابطه به نتایج انتخابات و مسایل 

انتخاباتی پشت سر گذاشته شده، غیرقانونی بوده است.
معنوی  آقای  سخنان  به  توجه  »با  می گوید:  محمود  آقای 
بیاید  به وجود  انتخابات  نتایج  در  تغییراتی  این که  چانس 
خیلی کم است.« محمود افزود که وضعیت نباید از این هم 
تاکید  جمهور  رییس  که  صورتی  در  زیرا  شود،  متشنج تر 
کند و بعضی از افراد مورد عالقه ی خود را به مجلس راه 

دهد »بدون شک ما شاهد یک بحران بسیار جدی خواهیم 
بود که در افغانستان سابقه نداشته است.«

که  دارد  را  توانایی  این  مقننه  قوه ی  محمود  آقای  نظر  به 
در  را  می گذرد  خاورمیانه  در  آنچه  به  مشابه  تظاهراتی 
به هراندازه وضعیت  او  به گفته  اما  اندازد،  به راه  افغانستان 
از این هم پیچیده تر شود طالبان و گروه های مخالف دولت 
از آن بهره خواهند برد و ادامه ی این تنش ها به هیچ وجه به 

سود مردم افغانستان نخواهد بود. 
تعدیالت در قانون؟

را  پرسش  این  پارلمانی  انتخابات  از  ناشی  سیاسی  بحران 
به وجود آورده که آیا نیازی به تغییر قانون می باشد یا خیر. تا 
پس از این و در انتخابات هایی که در آینده برگزار می شود 

افغانستان چنین بحرانی را بار دیگر تجربه نکند. 
وجود  قانون  در  مشکلی  هیچ  می گوید  محمود  آقای 
برای  استفاده می شود  از آن  اکنون  قانونی که هم  ندارد و 
قانون  شکستن  اساسی  »مسایل  است:  آماده  امور  مدیریت 
به  دانشگاه  استاد  این  است.«  کشور  اول  شخص  توسط 
به وقت معین آن اشاره می کند و  انتخابات  عدم برگزاری 
می گوید چنین قانون شکنی نیز سبب بدتر شدن اوضاع شد 

و زمینه ی برگزاری انتخابات سراسری را محدود تر کرد. 
در حال حاضر تمام کشمکش ها برسر این نکته است که در 
انتخابات پارلمانی تقلب وسیعی صورت گرفته در حالی که 
انتخاباتی چندین  انتخابات و کمیسیون شکایات  کمیسیون 
در  تقلب  موجودیت  دلیل  به  را  پیروز  نمایندگان  از  تن 
آرای شان صلب صالحیت کرد، اما آقای محمود می گوید 
مسوول  گرفت،  صورت  انتخابات  در  که  تقلب هایی  تمام 
امنیتی  ارگان های  باید  بلکه  نبود  انتخابات  کمیسیون  آن 
برای  را  امنیت  و  می گرفتند  بدوش  را  بیشتر  مسوولیت 

انتخابات شفاف تر و امن تر آماده می کردند.
آقای جالل نیز می گوید مشکل اساسی این است که قانون 
در افغانستان وسیله است تا هدف او می گوید در تمام دنیا به 
خصوص کشورهای دموکراتیک قانون هدف است، اما در 
افغانستان قانون وسیله ای در دست زورمندان است و کسانی 
که تا دندان مسلح هستند و اینها کسانی که اند به گفته آقای 

جالل هیچ زمانی مطابق قانون عمل نمی کنند. 
قانون  کند  ایجاب  منافع شان  »اگر  می گوید:  جالل  آقای 
توسل  قانون  به  کند  ایجاب  منافع شان  اگر  و  می شکنند 
اطفال  بازی  اینها یک وسیله و یک  برای  قانون  می جویند 

است.«
این استاد دانشگاه می گوید تجربه ی نقض قانون چندین بار 
تکرار شده و این بار نیز توسط کسانی که زور دارند نقض 

قانون تکرار خواهد شد. 
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برای حل معضل  در طی چند سال اخیر، تالش های زیادی 
فرمان ها،  صدور  شکل  به  محلی  مردمان  و  کوچی ها 
راهپیمایی ها، تحصن ها، وعده  وعیدها و تشکیل کمیسیون ها 
به جای خود است و  اما هنوز مشکل  صورت گرفته است. 
حاصل  معضل  این  ریشه ای  حل  برای  پیشرفتی  هیچ  ظاهرا 
شاهد  بازهم   1390 جوزا   31 تاریخ  به  چنانچه  است.  نشده 
غزنی  ناور  در  محلی  مردمان  و  کوچی ها  درگیری  تکرار 

بوده ایم. 
چرا معضل کوچی ها و مردمان محلی حل نمی شود؟ جواب 
این سوال قدری پیچیده است و نیاز به کنجکاوی بیشتر دارد. 
خط  یک  هنوز  تا  که  است  این  پیچیدگی ها  این  از  یکی 
درشت بین کوچی  واقعی و کوچی سیاسی کشیده نشده و 
یا  طالب«  »کوچی  به نام  دیگری  اصطالح  اضافه ی  با  اکنون 

»طالب کوچی« تعریف کوچی را پیچیده تر ساخته است. 
الزم است در ابتدا بین کوچی واقعی و کوچی سیاسی فرق 
کرد؛ زیرا در افغانستان همه چیز با سیاست و حکومت گره 

خورده است. 
کوچی واقعی

اطالق  کسانی  به  و  است  دری  فارسی  کلمه  یک  کوچی 
هم  کلمه  این  است.  دایم  کوچیدن  حال  در  که  می شود 
نوشتاری  ادبیات  در  توسط خارجی ها  هم  و  افغان ها  توسط 

مورد استفاده قرار می گیرد.)12(
یونانی  کلمه ی  دو  از   )Nomad( کوچی  اصطالح 
آن  معنای  و  گردیده  مشتق   Nomades و   Vomaoec
به  چراگاه  یک  از  که  است  صحراگردی  یا  غژدی نشینی 

چراگاه دیگر نظر به فصل سال کوچ می کنند.)9( 
 )Nomadism( کوچی گری  کوچی شناسان،  از  شماری 
به حیث  شتر  داشتن  یکی  دانسته اند.  ویژگی  دو  دارای  را 
منابع اقتصادی و دیگری کوچیدن دایم به حیث راه و رسم 

زندگی.)1009و 12( 
کوچی سیاسی

کوچی گری  ادبیات  در  سیاسی«  »کوچی  اصطالح  گرچه 
وجود ندارد. اما »این جا افغانستان است« و  هرچیزی امکان 
زندگی  خیمه  در  یکی  می نویسد:  گارود  پال  چنانچه  دارد. 
می کند و دیگری با دریشی لوکس، نیکتایی و بنز نقره ای در 
یک ویالی مجلل اما هر دو خود را کوچی خطاب می کنند، 

درحالی که هیچ وجه زندگی مشترک با هم ندارند.)6( 
منظور  به  دولت ها  پرداخته  و  سیاسی،  ساخته  کوچی 
هزاره جات  کوچی های  چنانچه  است.  سیاسی  بهره برداری 
زیر  و  سرکوب  برای  خان  عبدالرحمان  امیر  توسط  ابتدا  از 

نظارت قرار دادن هزاره ها فرستاده شدند.)2، 9، 13(
پس دور از انصاف خواهد بود که ما بار مالمتی را یک سره 
بر دوش کوچی افگنیم بلکه از همه نخست این حکومت های 

کوچی ساالراند که بحران آفریده اند نه خود کوچی ها. 
مسایل مورد منازعه 

)1( علف چر
در پرانتزی باید گفته شود که افزودن پسوند »چر« به »علف« 
نوشتار  این  در  اجبار  روی  از  من  اما  است.  غلط  کامال 
را  آن  انگلیسی  زبان  در  می نمایم.  استفاده  آن  از  گاه گاهی 
به »دری«،  مترادف آن  Rangeland می گویند و کلمات 

»چراگاه« یا »مراتع« است. 
نشده   تعریف  علمی  نظر  از  افغانستان  در  علف چر  بنابراین، 
و حدود آن نیز تعیین نگردیده است. علف چر گاهی به نام 
است؛  داده  همه  به  را  استفاده  و حق  یاد شده  سلطانی  کوه 
در زمان دیگری »ملکیت دولتی« خوانده شده بدون این که 
مالکیت قریه و مالکیت قومی را تفکیک نماید. در تقسیمات 
12 میزان 1305 محمد یعقوب خان رییس تنظیمه هزاره جات 

کدام ذکری از علف چر به عمل نیامده است. 
در هزاره جات مالیه زمین آبی و للمی به صورت »ابوالجمعی« 
حوت   12 مورخ   3802 شماره  مکتوب  می شود.  پرداخته 
چنین  دایزنگی  کالن  حکومت  عنوان  کابل  والیت   1303

صادر شده است: 
قانونی  اهالی دایزنگی مالکیت  براساس فرمان مبارک واال، 
»ابوالجمعی«  للمی  و  آبی  مالیه  زیرا  دارند؛  للمی زارها  بر 
است. زمانی که علف چرها به للمی زارها تبدیل می شود، این 
در  آن  مالیه  و  شده  یاد  »نوشکن«  به نام  جدید  للمی زارهای 
جمع کل مالیه افزوده می شود.« پس براساس این فرمان اهالی 

بومی حق قانونی بر تبدیل علفچرها به للمی زارها را دارند. 
اجتماعی  سروی   1378 و   1377  ،1376 سال های  در  من 
ـ اقتصادی را در دوصد قریه در شش ولسوالی )یکه ولنگ(، 
انجام  لعل وسرجنگل  دایکندی،  پنجاب، ورس، شهرستان،  
دادم. نتایج این سروی نشان داد که اوسط سهم سرانه زمین 
مزروعی دراین شش ولسوالی 480 متر مربع و اوسط حاصل  
گندم »30 سیر« در هر جریب و اوسط حاصل جواری 60 سیر 

در یک جریب است. 
انکشاف  مسکونی،  محالت  انکشاف  جمعیت،  افزایش 
علف چرها  زراعتی،  زمین های  کمبود  دلیل   به  للمی زارها 
راتقریبا نابود ساخته است. در اثر کاهش چراگاه ها، مالداری، 

زیربنای اقتصادی هزاره جات به خطر افتاده است.)14( 

باشندگان  اقتصادی  و  اجتماعی  حیات  در  آن  گسترده ی 
بندهای  و  زد  از  دور  به  و  قاطع، صادقانه  اقدام  باید   محلی 
سیاسی انجام یابد. بحران بهسود، دایمیرداد و ناور، گوشه ی 
به  سیاسی  بازیگران  هرگاه  است.  بحران  این  از  کوچکی 
شاهد  زودی  به  ما  ندهند،  خاتمه  خود  سیاسی  بازی های 
به  آن  اقتصادی  و  انسانی  تلفات   که  بود  خواهیم  بحرانی 

مراتب سنگین تر از بهسود،  دایمیرداد و ناور خواهد بود. 
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ادامه از صفحه 1

مجلس نمایندگان: 
کمیسیون مستقل انتخابات 

حق تغییر در ترکیب 
مجلس نمایندگان را ندارد

 قدرت اهلل جاوید

مجلس نمایندگان افغانستان با تصویب مصوبه ای، 
به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده و گفته 
است که هیچ گونه تغییر در ترکیب کنونی مجلس 
رای  سیاسی که  عنوان مصلحت  به  را  نمایندگان 

مردم در آن نادیده گرفته می شود، نمی پذیرد.
که  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
به  حاضر  نمایندگان  کل  از  مخالف  رای   7 تنها 
مصوبه ای مجلس نمایندگان داده شد، گفته شده 
است که مجلس نمایندگان روند قانونی انتخابات 
پارلمانی سال گذشته را پایان یافته می داند و حاضر 
جای  نمایندگان  مجلس  عضو  یک  حتا  نیست 

خودرا به نماینده ی جدید واگذار کند.
دوم  معاون  بهزاد،  احمد  از سوی  که  مصوبه  این 
مجلس نمایندگان برای تصویب به نشست عمومی 
مطرح شد، با حمایت اکثریت نمایندگان مجلس 

روبرو شد.
توسط  که  نمایندگان  مجلس  مصوبه ی  در 
است:  آمده  شد  خوانده  مجلس  دوم  معاون 
»ولسی جرگه ی شورای ملی با تاکید روی مواضع 
قبلی خود اعالم می دارد که هیچ مرجع و نهادی به 
شمول کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس ماده ی 
86 قانون اساسی و مواد 58 و 62 قانون انتخابات 
از جانب کمیسیون  نتایج اعالم شده  تغییر در  حق 
مستقل انتخابات را نداشته و ندارد و اعالن نتایج 
انتخابات با توزیع اعتبارنامه ها طبق قانون اساسی و 
قانون انتخابات پایان یافته می داند. و به هیچ مرجع 
اجازه نخواهد داد که با مبادرت به اعمال خالف 
سیاسی  معامله ی  و  مصلحت  عنوان  تحت  قانون 

قانون را نقض و رای مردم را نادیده بگیرد.«
در  است  شده  تاکید  همچنین  مصوبه  این  در 
صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به آن عمل 
روبرو  نمایندگان  مجلس  جدی  واکنش  با  نکند 

خواهد شد.
تغییر  نمایندگان هرگونه  نیز، مجلس  این  از  پیش 
در نتایج انتخابات پارلمانی را پس از اعالم نتایج 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  سوی  از  آن  نهایی 
و  ایجاد  در مصوبه هایی  و  بود  غیرقانونی خوانده 
نیز  را  انتخاباتی  حقوقی  محکمه های  فیصله های 

غیرمشروع و غیرقانونی گفته بود.
در فرمان جدیدی که رییس جمهور به کمیسیون 
ساختن  نهایی  مورد  در  انتخابات  مستقل 
گفته  است،  کرده  صادر  انتخاباتی  جنجال های 
اساس  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  شده 
ماده های  اساسی،  قانون   156 و   86  ،33 ماده های 
قرار  همچنین  و  انتخابات  قانون   64 و   63  ،62
قضایی دیوان مدنی و احوال شخصیه ی محکمه ی 

استیناف به زودترین وقت نهایی سازد.
است  شده  گفته  فرمان  این  از  دیگر  بخش  در 
موضوعات  تمام  یادشده  فرمان  صادرشدن  با  که 
مراجع  دیگر  در  نمایندگان  مجلس  انتخاباتی 

پایان یافته تلقی می گردد. 
از  را  حمایت شان  هرچند  مجلس  نمایندگان 
بخش هایی از فرمان رییس جمهور اعالم می کنند 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  دارند  تاکید  و 
شکایات  کمیسیون  تصمیم های  در  نمی تواند 

انتخاباتی مداخله کند.
شکایات  کمیسیون  انتخابات،  قانون  براساس 
نهایی  نتایج  اعالم  از  دوماه  گذشت  با  انتخاباتی 
صالحیت های  و  می یابد  پایان  آن  کار  انتخابات 
آن پس از آن به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده 

می شود.
ادامه در صفحه 9

)2( زمین 
سقم  و  صحت  هنوز  که  دارند  دست  در  اسنادی  کوچی ها 
آن توسط کدام محکمه ی باصالحیت به اثبات نرسیده است. 
قضایی،  امور  تمام  که  جهادی  تنظیم های  قضایی  فیصله  اما 
نظامی و ملکی را در تحت کنترول داشتند، زمین هایی را که 
کوچی ها ادعا دارند،  به نام »واضیح الفصبیه« اعالن کردند و 
مالکان اصلی آن از اطراف و اکناف افغانستان عودت کردند 

و بیش از 20 سال است که تصرف مالکانه دارند. 
ـ کوچی گری در پایان راه 

زمینی،  ماین های  سرک ها،  انکشاف  توسط  کوچی گری 
72ـ1971  خشک سالی های  امریکایی ها،  و  روس ها  بمباران 
به   )،1،4،5،7( است.  دیده  آسیب  کامال   1998 2002ـ  و 
عنوان مثال، خشک سالی های 2002ـ1998 مسوول تلفات 75 

درصد مواشی کوچی ها می باشد.)1،4،5( 
در مورد نفوس کوچی ها،  کدام احصاییه دقیق وجود ندارد، 
زیرا سرشماری نفوس کوچی ها به دلیل کوچیدن از مسیرهای 
مختلف بسیار مشکل است. بنابراین نفوس کوچی ها معموال 
تخمین های سرکاری است. بنابراین به هیچ وجه نمی توان به 
آمار سرکاری اعتماد کرد. چنانکه سرشماری نفوس همیشه 

موید آن است.)5( 
نفوس  کاهش  خارجی  نشریات  در  منتشرشده  آمار  اما 
کوچی ها را به اثبات می رساند. به  عنوان مثال الس آنجلس 
حدود  افغانستان  به  شوروی  تهاجم  از  قبل  می  نویسد:  تایمز 
سال  در  اما  داشت  وجود  افغانستان  در  کوچی  دومیلیون  

2000 این رقم به نصف کاهش یافته است.)11( 
بیایید از زبان کوچی های واقعی بشنویم 

فوگل خان یک کوچی پنجاه ساله که همراه فامیل خود راهی 
کوچی  بقایای  »ما  آخرین  می گوید:  است،  سردسیر  مناطق 
حقیقی هستیم و از این زندگی سخت به تنگ آمده ایم.«)6( 
نام  به  جوان  کوچی  یک   ،)8(  IRIN گزارش  براساس 
است:  کرده  لیست  چنین  را  خود  خواهشات  خان  تورک 
»ما زمین می خواهیم تا باالی آن خانه بسازیم، ما می خواهیم 
اطفال ما باسواد شوند، ما می خواهیم مریضان ما در شفاخانه 
تداوی شوند، ما می خوانیم وظیفه داشته باشیم، ما می خواهیم 
آب آشامیدنی داشته باشیم،  ما می خواهیم برق  داشته باشیم 

و ما می خواهیم مانند سایر مردم در کشور زندگی کنیم.« 
سالم خان یک کوچی ریش سفید گفت: »ما از این زندگی 

خسته شده ایم.« 
آغاز یک پایان 

را  کوچی گری  تا  می کند  تالش  افغانستان  اسالمی  دولت 
مجددا احیا و سیاسی تر از گذشته بسازد.  چند نمونه: 

1ـ تاسیس ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها. 
2ـ دادن ده کرسی در پارلمان برای کوچی ها.

 National Council of( 3ـ تاسیس شورای ملی کوچی 
)Kuchi

طوری   ،2003 سال  در  کوچی  والیتی  شورای  تاسیس  4ـ 
به شورای ملی  نماینده خود را  نفر  که شورای والیتی یک 

کوچی ها به کابل اعزام می  نماید.)3( 
برای  انتخاباتی  به حیث یک حوزه  افغانستان  تمام  تعیین  5ـ 

کوچی ها در انتخابات پارلمانی. 
6ـ تدویر کنفرانسی در نوامبر 2005 تحت  عنوان »استراتژی 

حمایت از مالداران سیار« در کابل. 
سخن پایانی: 

تاثیرات  دلیل  به  و  جدی  است  مقوله ای  کوچی  بحران 

آیا معضل کوچی ها 
حل خواهد شد؟ 

   پوهاند دکتور امیرشاه حسن یار

ACKU
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سوریه  پیشین  رییس جمهور  اسد،  حافظ 
این کشور،  نیروی هوایی  اسبق  و جنرال 
اسد،  باسل  تمامی روی  به  تا سال ۱۹۹۴ 
ریاست  جانشینی  برای  خود  ارشد  پسر 
سرمایه گذاری  کشور  این  جمهوری 

کرده بود.
سال ۱۹۹۴،  در جنوری  پیش  سال  هفده 
فکر  سوریه  در  همه  تقریبا  که  زمانی 
بعدی  رییس جمهور  باسل،  می کردند 
یک  در  وی  شد،  خواهد  آنها  کشور 
تصادف رانندگی جان سپرد. در این زمان 
شناخته شده ی  کمتر  فرزند  اسد،  بشار 
تکمیل  مشغول  لندن  در  که  اسد  حافظ 
پزشکی  چشم  رشته  در  خود  تحصیالت 
به عنوان  تا  شد  فراخوانده  سوریه  به  بود، 
را  الزم  تعلیمات  پدر،  آینده  جانشین 
شهر  نظامی  آکادمی  به  بشار  گیرد.  فرا 
حمص فرستاده شد، در سال ۱۹۹۹ درجه 
دگروال گرفت و همانگونه که پیش بینی 
سال  در  پدرش  مرگ  از  پس  می شد، 

۲۰۰۰، رییس جمهور سوریه شد.
به  اسد  حافظ  رسیدن  مراحل 

قدرت
میالدی(   ۲۰۰۰  -۱۹۳۰( اسد  حافظ 
در  واقع  قرداحه  کوچک  شهر  در  که 
والیت الذقیه سوریه به دنیا آمد، یکی از 
نخستین اعضای اقلیت مذهبی علوی بود 
پیوست.  کشور  این  هوایی  نیروی  به  که 
شیعیان علوی در سوریه تا زمان به قدرت 
رسیدن حافظ اسد در سال ۱۹۷۰، از حق 
ازجمله  مناصب  از  بسیاری  به  دسترسی 

مقام ریاست جمهوری محروم بودند.
بعث  حزب  به  شانزده سالگی  از  وی 
پیوست و همزمان با تحصیل در مدرسه ی 
نظام و پس از آن در لباس افسری نیروی 
چارچوب  در  سیاسی  فعالیت  به  هوایی 
سایر  و  عربی«  »سوسیالیسم  عقاید 
و  وی  پرداخت.  بعث  حزب  تیوری های 
را   ۱۹۶۳ کودتای  طرح  هم حزبی هایش 
که منجر به قدرت گیری حزب بعث شد، 
طراحی و اجرا کردند. پس از کودتا، در 
حالی که افسران جوان حزب بعث قدرت 
نام  به  سنی  مسلمان  یک  به  را  تشریفاتی 
امور  خود  و  بودند  سپرده  امین الحافظ 
اسد  حافظ  می کردند،  اداره  را  سوریه 
ظرف  تنها  و  برگشت  هوایی  نیروی  به 
به  نظامی  پایین  درجه ی  از  یک سال 
سال  به  آن  پی  در  یافت.  جهش  جنرالی 
۱۹۶5، این جنرال ۳5 ساله علوی، فرمانده 
منصب  شد.  سوریه  ارتش  هوایی  نیروی 
باالی نظامی به وی امکان داد تا یک سال 
بعد با کمک فردی به نام صالح جدید، 
تمامی  و  سرنگون  را  امین الحافظ  دولت 
دولت  از  را  بعث  حزب  از  غیر  احزاب 

پاکسازی کند.
حافظ اسد در دولت جدید وزیر دفاع شد 
و کمی بعد در سال ۱۹۷۰، موفق شد در 
یک کودتای درون حزبی، متحد سابقش، 
صالح جدید و چند تن دیگر را دستگیر 
کند و یاران وفادار خود را در پست های 
کلیدی بگذارد. در نهایت اسد به نخستین 
شد  بدل  سوریه  ُسنی  غیر  رییس جمهور 
به  را  سوریه  رهبری  دهه  سه  مدت  به  و 

دست گرفت.

در  اسد  حافظ  کارنامه 
دوران زمامداری

مشت  سیاست  با  اسد  حافظ 
از  که  را  کشوری  آهنین، 
و  قدرت  خال  با   ۱۹۴۸ سال 
و  دست  مختلف  کودتاهای 
یکپارچه  می کرد،  نرم  پنجه 
سکوالریسم  شعار  با  کرد. 
مسیحیان، دروزی ها و علویان 
رسیدن  قدرت  به  از  که  را 
واهمه  سنی  اکثریت  مجدد 
خود  حمایت  به  داشتند 
قانون  کمک  با  و  واداشت 
دست  اضطراری«،  »شرایط 
به  وفادار  امنیتی  نیروهای 
و  بیشتر  کنترول  برای  را  خود 
سوری  شهروندان  سرکوب 
دیگر،  سوی  از  گذاشت.  باز 
نسبی  آزادی های  با  همزمان 

عربی حزب  ناسیونالیسم  سیاست  مذهبی، 
فاحش  نقض  زمینه های  بعث،  حاکم 
نژادی همچون  و  قومی  اقلیت های  حقوق 
کردهای سوری را فراهم آورد و بسیاری 
محروم  شهروندی  حقوق  از  را  آنان  از 

کرد.
با دستور حمله  اسد در سال ۱۹۸۲  حافظ 
ارتش به شهر حما برای سرکوب شورش 
حادثه ای  اخوان المسلمین  سنی  هواداران 
با نام »قتل عام حما«  را رقم زد که از آن 
در  که  یورش  این  طی  در  می شود.  یاد 
شهر  مردم  علیه  نیز  سنگین  سالح  از  آن 
این  باختند.  جان  تن  هزاران  شد،  استفاده 
به  عرب  مردم  کشتار  خونین ترین  حمله، 
تاریخ معاصر  دست یک دولت عربی در 
بر  سیاهی  نقطه ی  و  گرفت  نام  خاورمیانه 
ماه  در  وی  گذاشت.  اسد  حافظ  پرونده 
زادگاهش  در  و  درگذشت   ۲۰۰۰ جون 

)قرداحه( به خاک سپرده شد.
بقیه خاندان اسد

بشار  و  اسد که کشته شد  باسل  از  غیر  به 
پرداخت،  خواهیم  بیشتر  وی  به  که  اسد 
باقی افراد خانواده اسد نیز در هرم قدرت 

سوریه نقش آفرینی کرده اند.
ماهر  دوم  دگروال  بشار،  کوچک  برادر 
ریاست  گارد  فرمانده  همزمان  اسد، 
زرهی  ویژه  چهارم  لشکر  و  جمهوری 
است. این دو سیستم، هسته اصلی نیروهای 
امنیتی سوریه را شکل می دهند. وی یکی 
مردم  اخیر  کشتارهای  اصلی  مسووالن  از 
بانیاس  سوریه در شهرهای حمص، درعا، 
و حما به شمار می رود و از ماه می ۲۰۱۱ 
قرار  اروپا  اتحادیه  تحریم  فهرست  در 

گرفته است.
آصف  جنرال  اسد،  خانواده  داماد  تنها 
شوکت که همسر بشری اسد است، تا سال 
۲۰۱۰ ریاست سازمان جاسوسی ارتش را 
مقام  در   ۲۰۱۰ سال  از  و  داشت  عهده  به 

جانشین ریاست ستاد ارتش قرار دارد.
عضو  اسد  حافظ  برادران  از  یکی  جمیل، 
ثابت  عضو  مرگ  زمان  تا  و  شد  پارلمان 
نیز  وی  دیگر  برادر  رفعت،  بود.  مجلس 
که از عامالن قتل عام حما در سال ۱۹۸۲ 
بود، به دنبال تالش برای قبض قدرت در 
به  غیررسمی  گونه ای  به  بعدی،  سال های 

اروپا تبعید شد.
اسد  خانواده ی  افراد  از  دیگر  بسیاری 
و  خواهرزاده ها  برادرزاده ها،  همچون 
خانواده ی  اعضای  همچنین  و  عموزاده ها 
صاحبان  نیز  مخلوف(  )خاندان  همسرش 

قدرت سیاسی، تجاری و نظامی هستند.
بشار اسد، پزشکی که دیکتاتور شد

بشار اسد که همچون خواهر داروسازش، 
ورود  جای  به  را  اکادمیک  تحصیالت 
 ۲۹ در  ناگاه  به  بود،  برگزیده  سیاست  به 
ریاست  غیررسمی  نامزد  را  خود  سالگی 
سال  شش  و  دید  سوریه  بعدی  جمهوری 
بعد مسند مذکور را در اختیار گرفت. بشار 
دموکرات تری  موضع  می رفت  انتظار  که 
نسبت به پدر خود داشته باشد، در عمل راه 
با سرکوب خونین  و  پیش گرفت  را  پدر 
تا  تظاهرات مردم سوریه در ماه های اخیر 
جایی پیش رفت که دبیرکل سازمان ملل 
آقای »بان کی مون« در سخنان تندی اظهار 
کرد که در بشار انسانیتی باقی نمانده است.

بشار  که  به جاست  نکته  این  ذکر  البته 
برخالف ادعای حامیانش در داخل سوریه 
و خارج آن )مانند رژیم ایران(، پیش از این 
هم در حال اعطای گام به گام دموکراسی 
به مردم سوریه نبود. نقض حقوق بشر در 
ادامه  زمامداری اش  ساله   ۱۱ دوران  تمام 
به  به عنوان نمونه، در حرکتی رو  داشت. 
تصویب  به  قانونی   ۲۰۰۷ سال  در  عقب، 
به  موظف  را  اینترنتی  کافه های  که  رسید 

ثبت تمامی حرکات کاربران می کرد.
و  یوتیوب  مانند  وب سایت هایی   
عربی  ویکی پیدیای  حتا  و  فیس بوک 
شدند.  فلتر   ۲۰۱۱ تا   ۲۰۰۸ سال های  بین 
و  شکنجه  دستگیری،  ممنوع الخروجی، 
کشتن مخالفان نیز در این کشور کماکان 
به خیزش  این فشارها  ادامه داشت و تمام 
مردمی منجر شد که هم اکنون به کمتر از 
برکناری بشار از قدرت رضایت نمی دهند.

سوریه،  رژیم  استبدادی  سیستم  ماهیت 
بیماران  چشم  بر  بود  قرار  که  پزشکی  از 
که  ساخت  دیکتاتوری  بگذارد،  مرهم 
از  خون مردم را ریخت و این خود یکی 

درس های تاریخ است.
منبع: زمانه

پخش  مصر  تلویزیون  از  که  ویدیویی  در 
شد، حسنی مبارک ۸۳ ساله، در حالی که 
روی تخت دراز کشیده بود در داخل یک 
نشان  قاهره  در  دادگاهی  در  آهنی،  قفس 
داده شد؛ دادگاهی تاریخی ای که او را به 
معترضین  قتل  فساد و صدور دستور  اتهام 
شد  او  سقوط  به  منجر  که  تظاهراتی  در 

محاکمه خواهد کرد. 
مبارک  محاکمه ی  بگوییم  است  ممکن 

جنبه ی نمادین دارد؛ ولی چه نمادی؟
دیکتاتور  مبارک،  حسنی  حضور  منظره 
در  رژیم  اعضای  سایر  و  پسرانش  و  مصر 
لباس زندانیان، در قفسی در دادگاه قاهره، 
است  صحنه هایی  مهمترین  از  قطع  به طور 
که بهار عربی از شش ماه پیش تاکنون به 
این صحنه در واقع  نمایش گذاشته است. 
که  است  جوانانی  جنبش  برای  جایزه ای 
نیز  و  خواسته اند،  پا  به  منطقه  سراسر  در 
درس عبرتی است برای رهبران کشورهای 
تحول  تا  ایران،  جمله  از  منطقه،  اسالمی 
تاریخ را زنده در جلو چشمان خود نظاره 

کنند. 
مساعدی  زمانی  موقعیت  در  محاکمه  این 
از سرعت کند  برگزار می شود. مصری ها 
رییس  اسد  آمده اند؛  تنگ  به  اصالحات 
شدت  را  مردم  کشتار  سوریه  جمهور 
نامعلوم  همچنان  لیبیا  وضعیت  و  بخشیده 

است. 
پنج  چیست؟  در  مبارک  محاکمه  اهمیت 

درس را می توان از این محاکمه گرفت:
1. دیدن مهم است 

با  تخت،  روی  را   مبارک  که  زمانی  تا 
با موهایی که هنوز هم  صدایی ضعیف و 
ندادند،  نشان  دادگاه  در  می کند،  رنگ 
مردم  نمی کردند.  باور  شاید  مصر  مردم 
پیام های توییتری سفر او را از شفاخانه ای 
در سینا تا قفسی در قاهره دنبال می کردند. 
پسران او خود را در میان او و دوربین های 
برداشتن  از  تا  می دادند  قرار  تلویزیون 
و  عکاسان  توسط  هالیوودی  عکس های 

خبرنگاران جلوگیری کنند. 
به چه دلیل؟ زیرا تصویر مهم است. و این 
عکس پیام بسیار روشنی دارد و آن اینکه 

هیچ کس با تحقیر ماندگار نیست. 
2. بهار عربی زنده است 

برخی از تحلیل های رسمی از شرایط مصر 
جوان  معترضان  که  کرده اند  تبلیغ  اخیرا 
مصری که از نسل آزادی بودند به حاشیه 
رانده شده اند و اکنون جنگ قدرت میان 
ولی  است.  اسالمی  گروه های  و  ارتش 
برگزار  محاکمه  این  که  اندازه  همین 
تلویزیون هم پخش می شود  از  و  می شود 
معترضین  نفوذ  ادامه ی  بر  است  شاهدی 
امسال  تابستان  در  تظاهراتی  در  که  جوان 
 ۸۰۰ قتل  مسووالن  محاکمه ی  خواستار 
انقالب شدند.  دوران  در  معترضین  از  نفر 
سازمان  فاقد  جوانان  جنبش  است  ممکن 
سیر  بر  می تواند  هنوز  ولی  باشد،  سیاسی 

وقایع تاثیر بگذارد. 

3. انقالب ها مهم است 
اهمیت بهار عربی در این بود که پخته شدن 
نشان  را  مسلمان  جوانان  از  جدیدی  نسل 
جمعیت  درصد   ۶۰ تشکیل دهنده  که  داد 
دنیای عرب هستند و جمعیتی معادل یک 
یک  دارد.  جهان  سراسر  در  نفر  میلیارد 
نفر از جمعیت کره زمین  نفر از هر هفت 
در حال حاضر یک مسلمان زیر ۳۰ سال 
نسخه ای  دهه  سه  به  قریب  برای  است. 
نظر  از  و  تحصیل کرده  جوانان  این  به  که 
برای  الگویی  عنوان  به  ضعیف،  اقتصادی 
بود.  افراط گرایی  فقط  می شد،  ارایه  تغییر 
خیزشی که در ۲۰ کشور مسلمان رخ داد 
نسخه ی جدیدی برای آنها به ارمغان آورد؛ 
آنها نشان دادند که این نسل دیگر مواضع 
منفعالنه  را  خود  پدران  عقب مانده ی 
پیشرفت های  هرچند  پذیرفت.  نخواهند 
می دهند  روی  کندی  به  ناچار  به  سیاسی 
ولی محاکمه ی مبارک یادآوری کرد که 

انقالب ها هنوز نتیجه بخش هستند. 
4. بن الدن گرایی رنگ می بازد 

تنها چند روز پس از دهمین سالگرد یازده 
در  هنوز  که  بن الدن،  مرگ  با  و  سپتامبر 
محاکمه ی  شروع  است،  زنده  خاطره ها 
شدن  محو  در  عطفی  نقطه ی  مبارک 
القاعده  مگر  است.  اسالمی  جهادگری 
دیکتاتورهای  سرنگونی  جز  به  چیزی 
نتوانستند،  آنها  می خواست؟  را  خاورمیانه 
ولی تظاهر کنندگان توانستند. در هر کشور 
می شود،  انجام  رای گیری  که  مسلمانی 
خود  محبوبیت  اخیر  سال های  در  القاعده 
را از دست داده است. محبوبیت بن الدن، 
حتا قبل از مرگش در اردن ۴۲ درصد، بین 
سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ افت داشته است؛ 
 ۲۸ پاکستان  در  و  درصد   ۳۴ اندونزیا  در 
از  ترکیه  القاعده در  به  امتیازدهی  درصد. 
به    ۱۹ از  لبنان  در  و  یافت  نتزل   ۳ به   ۱5
این  از  بیشتر  هم  هیتلر  امتیاز  رسید.  صفر 
دریاست.  قعر  در  بن الدن  اکنون  و  است! 
تهدید  را  غرب  هم  هنوز  افراط گرایان 
می کنند، ولی برای اولین بار طی سال های 

اخیر در موضع تدافعی قرار گرفته اند. 
5. دین هنوز اهمیت دارد 

روز  در  مصر  روزنامه های  خبری  عناوین 
قفس  در  »فرعون  می گفت:  چهارشنبه 
میانه روترین  یقینا  رمضان  ماه  متهمین.« 
سفره  سر  بر  افطار  برای  نیز  را  مسلمانان 
هوایی  و  حال  می کند.  جمع  خانواده 
نمادین  حرکت  می شود.  احساس  مقدس 
نشان دادن خانواده ای که به داشتن »قدرت 
لباس های  بدون  است،  معروف  فرعونی« 
لباس  کردن  تن  بر  و  جواهرات،  و  فاخر 
سفید احرام مشابه مراسم حج در مکه، در 
سراسر دنیای اسالم حرکتی معنادار است. 
موسی به فرعون گفت: »تو خدا نیستی«؛ و 
این هفته این درس، بیش از هر زمان دیگر، 

در دنیای عرب بازتاب پیدا می کند. 
منبع: فاکس نیوز

تحلیل فاکس نیوز از عبرتی برای دیکتاتورهاجنرال و پزشک خونریز 

پنج درس
از محاکمه مبارک
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1.6 چالش های امنیتی 
دوام��دار  نسبتا  چالش های  و  مشکالت  از  یکی 
و  تشدید  ت��داوم،  محاکم،  و  قضا  سیستم  ف��راروی 
این  می باشد؛  اخیر  سال های  در  ناامنی ها  گسترش 
ضعیف  پیش  از  بیش  را  قانون  حاکمیت  مشکل، 
فیصله های محاکم و قضات  و  اجراات  بر  و  ساخته 

بی تاثیر نمی باشد. 
تهدیدات  که  می دهد  نشان  کمیسیون  یافته های 
به شمار  قضاتی  از  اکثریت  خاطری  دغدغه  امنیتی 
است.  گرفته  صورت  مصاحبه  آنها  با  که  می رود 
منظور  به  آنها  که  می نمایند  ادعا  قضات  از  برخی 
اجرای وظیفه، مستقیما توسط مخالفین مسلح دولت، 
اراکین  غیرمسوول،  مسلح  افراد  محلی،  متنفذین 
شده اند.  تهدید  دعوا  طرفین  یا  و  دولتی  مقامات  و 
ماده ی 73  به موجب حکم  است که  در حالی  این 
قانون تشکیالت، وظایف و صالحیت های محاکم، 

در  دالر   2 روزانه  برای  افغانستان  کودکان  از  برخی 
معادن ذغال سنگ کار می کنند. این کودکان که قریب 
10 ساله می باشند، بدون هیچ وسایل حفاظتی و بدون 

هیچ گونه حمایت دولتی مشغول کار هستند.
که  می دهد  اجازه  افغانستان  ملی  قانون  درحالی که   
 35 نهایتا  هفته ای  سالگی   14 سن  از  افغان  کودکان 
ساعت کار کنند، اما آنها اجازه ندارند که در شغل های 
نهادهای  کنند.  کار  معادن  استخراج  مانند  پرخطر 
حقوقی می گویند که به دلیل 30 سال جنگ و همچنین 
وجود شمار زیادی از کودکانی که تنها نان آوران خانه 

هستند، این گونه قوانین اجرا نمی شوند.
تا  می کند  ت��الش  افغانستان  دی��گ��ر،  س��وی  در 
معادن  استخراج  ب��رای  را  خارجی  سرمایه گذاران 
آنها  ارزش  که  معادنی  کند.  جذب  دست نخورده اش 
در  است.  شده  زده  تخمین  دالر  میلیارد   3000 حدود 
افغانستان  معادن  وزیر  شهرانی،  وحیداهلل  حال،  همین 
از  و  داده  را گسترش  این وزارتخانه  تا  تالش می کند 
خط  پیش نویس  او  راستا،  همین  در  کند.  پاک  فساد 
مبنای آن حداقل سن  بر  تهیه کرده است که  مشی  را 

برای کار در معادن 18 سال می باشد.
پیش نویس  »ما  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  شهرانی 
تا  کرده ایم  تهیه  را  اجتماعی  مشی  چارچوب  اولین 
مطمین شویم که در مواردی مانند نیروی کار، سالمتی 
مساله کودکان  از همه  مهمتر  و  و حفاظت کارگران، 
افغانستان  معادن  وزیر  داریم.«  معیارها  برخی  کارگر 
همچنین افزود: »ما پیش از این هیچ گونه مشی رسمی 

در وزارت معادن نداشته ایم.«
شهرانی خاطرنشان کرد که این چارچوب رسمی قرار 
آن  اساس  بر  و  گردد  اجرا  آینده  ماه  چند  در  است 

وزارت امور داخله و سایر مراجع ذی ربط مکلف اند 
ادارات  و  مربوط  دفاتر  و  قضات  حفاظت  و  امنیت 

محاکم را تامین نمایند. 
بیشترین  کمیسیون،  تحقیقی  داده ه��ای  اس��اس  به 
تهدیدات علیه قضات توسط مخالفین مسلح دولت 
و افراد مسلح غیرمسوول صورت گرفته است. میزان 
به  تقریبا  غیرمسوول  مسلح  افراد  توسط  تهدیدات 
گزارش  دولت  مسلح  مخالفین  تهدیدات  اندازه ی 
شده است. تهدیدات مخالفین مسلح دولت بیشتر در 
مناطق ناامن به ارتباط محاکمه ی متهمین جرایم علیه 
و  طالبان  گروه  اعضای  و  خارجی  و  داخلی  امنیت 

حزب اسالمی صورت گرفته است.
در  دع��وا  طرفین  توسط  قضات  علیه  تهدیدات   
درجه ی سوم قرار دارد؛ چون قاضی باید به نفع یکی 
از طرف های دعوا فیصله نماید، بنابراین گاهی طرف 

دیگر دعوا دست به تهدید قاضی می زند. 

مفتشین وزارت معادن موظف خواهند شد که اجرای 
آن را مورد نظر داشته باشند. اما در این راستا، منتقدان 
زیر  معادن  صنعت  مدیریت  در  را  حکومت  ظرفیت 

سوال می برند.
از هنگامی که وحیداهلل شهرانی، در اواخر سال 2010 
این  تجاری  طرح  اولین  شد،  افغانستان  معادن  وزیر 
را  این وزارت  اقتصادی  و بخش  تدوین  را  وزارتخانه 
ارتقا داد. شهرانی همچنین افغانستان را نامزد عضویت 
 )EITI( استخراجی«  صنایع  شفافیت  »ابتکار  سازمان 
 2012 سال  اپریل  تا  که  است  امیدوار  شهرانی  کرد. 

افغانستان بتواند به طور کامل عضو این سازمان شود.
معادن سرشار افغانستان به عنوان کلیدی برای موفقیت 
کارشناسان  اما  می روند؛  شمار  به  کشور  این  آینده 
می گویند که استخراج و دستیابی به این منابع چندین 
و  راه  مانند  نبود زیرساخت هایی  و  دهه طول می کشد 

امنیت، سد راه سرمایه گذاران بالقوه می باشد.
با این همه، افغانستان معدن مس »عینک« را در والیت 
مس  معدن  است.  سپرده  چینی  شرکت  دو  به  لوگر 
لحاظ  از  و  جهان  مس  بزرگ  معدن  دومین  عینک 

کیفیت، در رتبه اول جهان به شمار می رود.
انتظار می رود که شهرانی یکی دیگر از معادن بزرگ 
افغانستان را تا ماه نوامبر سال روان به بخش خصوصی 
می شود  گفته  که  »حاجیگک«  آهن  معدن  بسپارد. 
بین  می باشد،  آسیا  در  سطحی  آهن  معدن  بزرگترین 

والیت های بامیان، پروان و میدان وردک قرار دارد.
گسترش کار اطفال در افغانستان

یک پژوهش که توسط »کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان« و »شبکه حمایت اطفال« )یک شعبه یونیسف 
سازمان کودکان ملل متحد( انجام شده، می گوید که به 

که  می دهد  نشان  کمیسیون  ناظرین  دریافت های 
هلمند،  ارزگ���ان،  غ��ور،  والی��ت ه��ای  در  قضات 
بادغیس،  نیمروز،  فراه،  هرات،  دایکندی،  فاریاب، 
پروان،  بلخ،  کنر،  ننگرهار،  گردیز،  بغالن،  کندز، 
از محاکم  میدان وردک، جوزجان و حتا در بعضی 
والیت کابل توسط مخالفین مسلح دولت و یا افراد 
ناشناس مورد تهدید قرار گرفته اند. این افراد به طور 
مستقیم با قاضی یک محکمه در تماس شده و وی را 

تهدید به مرگ کرده اند.
حمله ی  مورد  قضات  از  برخی  موارد  از  بعضی  در 
مسلحانه قرار گرفته اند، چنانچه به تاریخ 1382/3/13 
چغچران  شهر  در  غیرمسوول  مسلح  قوماندان  یک 
مرکز والیت غور قاضي عبدالجبار عضو محکمه ی 
شهری والیت غور را از داخل محکمه بیرون کشیده، 
و بعد از عبور دادن موصوف به شکل توهین آمیز از 
به  بازار  اخیر  در  را  نامبرده  شهر چغچران  بازار  بین 

قتل می رساند. 
از  نفر  چهار   1386/5/5 بتاریخ  غزنی  والیت  در 
محکمه  رییس  عالم  محمد  قاضی  هر یک  قضات 
رییس  عبدالخالق  قاضی  پکتیکا،  والیت  استیناف 
دیوان مدنی محکمه استیناف والیت پکتیکا، قاضی 
و  پکتیکا  شهری  ابتداییه  محکمه  رییس  گل زمان 
والیت  شهری  محکمه ی  عضو  عبدالخالق  قاضی 
پکتیکا در منطقه ی سردارقلعه مربوط ولسوالی اندر 
مسلح  مخالفین  طرف  از  کابل  راه  مسیر  در  غزنی 

دولت بطور بی رحمانه به قتل رسیدند. 
ادامه دارد



تازگی حدود 200 کودک دیده شده اند که در معادن 
ذغال سنگ در والیت بامیان کار می کنند.

از فقیرترین کشورهای جهان می باشد.  افغانستان یکی 
یک  می باشند.  کشور  این  نفوس  از  نیمی  کودکان 
چهارم از کودکان افغانستان پیش از سن 5 سالگی جان 

خود را از دست می دهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان دریافته است که 
تعدادی از این اطفال در معادنی کار می کنند که توسط 
دولت اداره می شود. اما وزیر معادن افغانستان گفت که 
»آنها شمار زیادی نمی باشند«. شهرانی جنگ 30 ساله 
را سرزنش کرد که سبب شده است خانواده های فقیر 
افغان اجازه دهند کودکان شان در معادن کار کنند. او 
دشواری  روزگار  مردم  برای  سال ها  آن  »تمام  گفت: 

بوده است.«
که  است  دریافته  امریکا  جیولوژیکی  تفحص  موسسه 
افغانستان معادن ذغال سنگ با مقادیر »متوسط تا فراوان« 
قسمت های  در  معادن  این  از  برخی  که  هرچند  دارد، 

عمیق و دور از دسترس می باشند.
بررسی جیولوژیکی امریکا همچنان می گوید که از این 
منابع ذغال سنگ غالبا برای راه اندازی صنایع کوچک، 
انرژی  منبع  و  غذا  تولید  نساجی،  سمنت،  تولید  مانند 

خانوارها استفاده می گردد.
معادن  در  اطفال  کار  افغانستان  در  دیگر،  سوی  در 
ممنوع نشده است. دولت افغانستان می گوید که حدود 
و  ساعته  چند  کارهای  به  افغان  کودک  میلیون   1.2
یک  اما  هستند.  مشغول  فقیر  کشور  این  در  روز  تمام 
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 
میلیون  منتشر شد، می گوید که حدود 15  سال 2010 
کودک در افغانستان به نوعی مشغول کارهای درآمدزا 

هستند.
عبداالحد فرزام، مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر 
معادن  از  بسیاری  که  آنجایی  از  می گوید  بامیان  در 
اطفال  کار  دارند،  موقعیت  دورافتاده  مناطق  در  غالبا 
می باشد؛  همراه  ذغال سنگ  معادن  در  خطرهایی  با 
تنفسی  بیماری های  سرطان،  به  ابتال  مانند  خطرهایی 
از  فرزام  آقای  این،  بر  معادن. عالوه  در  انفجار  حتا  و 
ابراز  سواستفاده جنسی کارفرمایان در این گونه معادن 
نگرانی می کند. او می گوید: »ما از سو استفاده از اطفال 
نگران هستیم؛ چرا که آنها تمام شب و روز با یکدیگر 

در آن معادن می مانند.«



گزارش نظارت از 
وضعيت و عملکرد محاكم 

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

کودکان افغان 
در دل اژدهای سیاه 
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قسمت ششم
غرب  در  دیروز  تا  که  است  این  اندیشه  این  تبیین  برای  مثالی 
همجنس بازی امری مذموم، ضد اخالقی و غیرقانونی تلقی می شد. 
اما امروز شما شاهد هستید که این عمل در تعدادی از کشور های 
و  اخالقی  امری  بلکه  نیست،  اخالق  ضد  و  مذموم  تنها  نه  غربی 
است؟  کرده  تغییر  چه چیزی  افتاده؟  اتفاق  این  چرا  است.  قانونی 
است.  غرب  در  پوزیتویستی  اندیشه  حاکمیت  آثار  از  یکی  این 
اندیشه ای که در آن مالک خوبی و بدی، خواست و اراده اجتماع 
اجازه  فرصت  می یابد.  تجلی  اکثریت،  نظر  صورت  به  که  است 

نمی دهد مثال های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. 
بررسی نظریه 

بر اساس این نظریه، حقوق بشر جهاني نخواهیم داشت، چون اگر 
باشد،  توافق جمعی  و  اجتماعی  قرارداد  بشر،  مالک وضع حقوق 
به تعداد جوامع بشري، نظام حقوقي پدید مي آید، هر جامعه اي در 
هر زماني حقوق ویژه ي خود را خواهد داشت. پس هیچ جامعه اي 
حق ندارد، نظام حقوقي خود را بر جامعه دیگري تحمیل کند. در 
نتیجه، هیچ کسي بر دیگري حق اعتراض ندارد. حقوق بشری که 
بخصوص  و  دیگر  جوامع  در  است  ممکن  دارد،  غربی  خاستگاه 
کشور های اسالمی قابل تطبیق نباشد. جامعه اسالمي که مردم آن 
مفاد  نمی تواند  اسالم،  مقدس  احکام شریعت  طبق  اسالم اند،  پیرو 
کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر را که ریشه در فرهنگ 
بپذیرد. چون  هیچ مالحظه ای  بدون  و  مطلق  به طور  دارند،  غرب 
اگر مالک ثبوت حق، مقبولیت عمومي و قرارداد اجتماعي است، 
توافق جامعه اسالمی بر رعایت احکام اسالمی در رفتار اجتماعی 
نیست. مدعیان حقوق بشر  از جمله حقوق بشر برکسی پوشیده  و 
را  تحمیل  یا  و  اعتراض  هیچ گونه  مبنای خودشان، حق  بر  غربي، 
ندارند. البته این بررسي بر مبناي اندیشه پوزیتویستی است و حالت 
جدلي دارد؛ و گرنه از دیدگاه اسالمي مبناي پذیرش و ثبوت حق، 
قرارداد اجتماعي نیست. بلکه ما معتقدیم که حقوق هرچند امری 
اعتباری است اما ریشه در حقایق عینی و نفس االمری دارد. عبارت 
این  به  ناظر  الواقعیه«  المفاسد  و  للمصالح  تابعه  »االحکام  معروف 

واقعیت است.
3. دیدگاه اسالم 

است.  خداوند  تشریعي«  »اراده  بشر  حقوق  مبنای  اسالم،  نظر  از 
تعلق اراده خداوند به تشریع این حقوق براي انسان بر اساس هدفي 
است که از آفرینش او مد نظر داشته است. هدف از آفرینش انسان 
سلسله  یک  باید  هدف  این  تحقق  براي  است،  کمال  به  رسیدن 
حقوق تشریع گردد؛ چون امکان دست یابي انسان به کمال نهایي 
در گرو جعل حقوق و تکالیف است. تعبیر امکان براي این است 
که حقوق و تکالیف فقط زمینه ی تحقق کمال را فراهم مي سازند، 
دارد.  انسان  اراده ی خود  به  بستگي  انسانی  اما تحقق قطعي کمال 
برسد،  نهایي  کمال  به  کند  اراده  و  بخواهد  انسان  اگر خود  یعني 
نظریه،  این  اثبات  براي  است.  کافي  تکالیف  و  حقوق  این  اعتبار 

دوگونه دلیل مي توان اقامه کرد: 
1�3. دلیل نقلي یا درون دیني 

با توجه به آیات و روایات، منشا اصلي حقوق، حق خداوند است. 
اراده  با  انسان  یک مسلمان معتقد است که همه هستي و از جمله 
او به وجود آمده و با اراده او باقي است: »انما امره اذا اراد شیئاً أن 
یقول له کن فیکون« 9 خداوند انسان را آفریده و حقوقي هم براي 
او قرار داده است و او به دلیل تعبد خود را موظف مي داند که از 
احکام و قوانین الهي اطاعت کند »یا ایها الّذین آمنوا اطیعوا اهلل و 
اطیعوا الرسول و اولي األمر منکم« 10 این دلیل تعبدي براي همه 
کساني است که اسالم را پذیرفته اند و حقوق وضع شده از جانب 

خدا و رسول و اولی االمر را معتبر مي دانند. 
نقل شده که در فلسفه حقوق بسیاری وجود دارد؛ حدیثي از امام 

سجاد  راهگشا است: 
ادامه دارد
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عده ای از دوستان در طول هفته از من دلیل پرداختن 
به »ژان روش« را پرسیدند. ضمن این که از توجه  شان 
به مطالب صفحه ی سینما ممنونم در پاسخ باید خدمت 
فلمسازی  به  پرداختن  برای  که  کنم  عرض  دوستان 
مانند روش چند عامل هست که اهمیت پیدا می کند. 
در ابتدا جایگاه قابل قدر و احترام روش در عالم سینما 
به  به عنوان فلمسازی که  به روش  اهالی سینما  است. 
دنبال کشف و بیان عصاره و حقیقت هنر و سینما بود و 
در این راه واقعا مجاهده کرد، احترام واالیی قایل اند. 
برای روش مهم ترین دغدغه در سینما نه توفیق تجاری 
مهمی  عامل  نه حتا  و  آوازه  و  نه شهرت  بود،  پول  و 
و  اصالت  به  تنها  و  تنها  او  مخاطب.  رضایت  مانند 
دنبال  به  و  می اندیشید  ناب  سینمای  یا  سینما   حقیقت 
دست یافتن به آن بود. در این رهگذار دست آوردهای 
سینما  عالم  برای  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  او 
بنیادگذاری  بر  عالوه  است.  بوده  چشمگیر  بسیار 
مستقیم مکتب سینمای حقیقت، تاثیر او و دیدگاه های 
او بر ایجاد موج نو در سینما و همچنین ابداع یا تاکید 
بر تکنیک هایی مانند دوربین روی دست یا نور طبیعی 

از این دست آوردهای مبارک است.
دلیل دیگر پرداخت به روش این است که در افغانستان 
اوال سینمای مستند فعال فعال ترین نوع سینما است که 
قطع  طور  به  روش  با  ما  جوان  مستندسازان  آشنایی 
ذهن و ضمیر آنها را نسبت به سینمای مستند روشن تر 
مملکتی  در  می آموزاند که چگونه  آنها  به  و  می کند 
خدا  خلق  چشم  پیش  و  روشن  روز  در  حقایق  که 
تصویری  اثبات  دنبال  به  می شود،  انکار  و  تحریف 
و  همکاران  این که  ثانیا  و  باشند  حقیقت  معنوی  و 
چند  فرانسه  واران  سینمایی  آتلیه  در  روش  شاگردان 
فعالیت  تاسیس شعبه واران کابل و  با  سالی است که 
این  دارند.  ملموس  حضوری  اینجا  در  افغانستان،  در 
حقیقت  سینمای  ترویج  برای  افغانستان  در  مکتب 
قربانی نیز داده است. سوران بالنشت دوست و همکار 
آتلیه  نام  به  مدرسین  و  بنیان گذاران  از  یکی  و  روش 
واران در سال گذشته در یک حمله انتحاری در کابل 

جان خود را از دست داد. و اما روش....
اولین فلم غیرداستانی »روش« »من، یک سیاه« )1957( 
مستند و تخیل را با هم ترکیب می کند. این فلم نسبتا 
آلوده ی  و  پرجمعیت  ازمحله های  یکی  در  عینی 

دلیل دیگر پرداخت به روش این است 
که در افغانستان اوال سینمای مستند 
فعال فعال ترین نوع سینما است که 

آشنایی مستندسازان جوان ما با 
روش به طور قطع ذهن و ضمیر آنها 
را نسبت به سینمای مستند روشن تر 
می کند و به آنها می آموزاند که چگونه 
در مملکتی که حقایق در روز روشن و 
پیش چشم خلق خدا تحریف و انکار 
می شود، به دنبال اثبات تصویری و 
معنوی حقیقت باشند و ثانیا این که 
همکاران و شاگردان روش در آتلیه 
سینمایی واران فرانسه چند سالی 

است که با تاسیس شعبه واران کابل 
و فعالیت در افغانستان، در اینجا 

حضوری ملموس دارند.

هرچند که فلم با سرعت زیادی 
ودر سبک مبدعانه سینمای 
حقیقت فلم برداری شد، به 
خاطر بازیگران بدون تمرین 
و صحنه های فی البداهه درباره 
زن جوانی که از خانه به مدرسه 
فرستاده می شود و روز را در پی 
انجام کاری، ترجیحا به همراه یک 
مرد، سپری می کند، به دلیل بیش 
از اندازه بی هدف بودن مورد انتقاد 
قرار گرفت. هر چند که جنبش 
سینما وریته بر روی فلم سازان 
موج نو فرانسه تاثیرگذار بود، 
اما این دو فلم »روش« به دلیل 
مساله ای که مطرح می کنند بسیار 
قابل توجه اند چرا که نسبت میان 
فلم و واقعیت را پیش می کشند به 
جای آن که صرفا فلم را سندی بر 
تایید سبکی موفق بیانگارند.

روزانه  زندگی  و  شده  ضبط  عاج  ساحل  در  آبیجان 
از دوستانش  تن  »عمرو گاندا« و دو  نام  به  باراندازی 
روی  راوی  عنوان  به  گاندا  صدای  می کند.  دنبال  را 
16میلی متری  فلم  زمینه ی  درحالی که  ضبط شده  فلم 
را با آالم و امیدهایش پر می کند. بعدها گاندا تبدیل 
به عنوان  افریقا  فلم سازی  در  پیشتاز  شخصیتی  به 
دولت  سوی  از  فلم  می گردد.  نایجر  در  کارگردانی 
ساحل عاج ممنوع شد. »روش« با فلم مخروط انسانی 
فلم  این  در  می کند.  دنبال  را  کارش   1959 سال  در 
نوجوانان  میان  تعامل  تا  بهره می برد  از داستان تخیلی 
در  مدرسه ای  در  پوست  ورنگین  سفید  دانش آموز 
صورت  به  فلم  بکاود.  را  آبیجان  لیسه  نام  به  آبیجان 
صامت فلم برداری شد و »روش« تالش کرد تا صدای 
دانش آموزان را به صورت تفسیر فلم روی فلم بگذارد. 
نیامد چرا که  در  از کار  ابتکار چندان خوب  این  اما 
را  انگیزشان  نتوانستند گفتگوهای خود  دانش آموزان 
به هر صورت،  زنده کنند.  دوباره  فلمبرداری  از  پس 
که  می کنند  قلمداد  مهمی  متن  را  آن  فلم  طرفداران 
تالش می کند نژادپرستی و تفرقه را به صورتی مبدعانه 

و با روشی جذاب مورد بررسی قرار دهد.
تا قبل از اوایل دهه شصت میالدی بیشتر فلم های مستند 
سایر  و  روایت  موسیقی،  با  همراه  صامت  صورت  به 
می  شد  اضافه  شده  تولید  فلم  به  که  صدا  افکت های 
ساخته می شدند. این موقعیت در اثر فقدان تجهیزات 
قابل  به قدرکافی  بود که  به وجود آمده  صدابرداری 
حمل باشند تاکارکرد موثری در شرایط میدانی داشته 
باشند. با ورود تجهیزات صدابرداری سبک وزن و قابل 
اعتماد ِ قابل حمل همراه با دوربین های 16 میلی متری، 
هم زمانی صدا و تصویر به طور گسترده ای در اواخر 
بودن  دسترس  در  شد.  امکان پذیر  میالدی  پنجاه  دهه 
پا  به  مستند  فلم  ساخت  در  انقالبی  تجهیزاتی،  چنین 
تغییرات اساسی مخصوصا در فرانسه ایجاد  این  کرد. 
از  استفاده  با  را  انقالب  این  »روش«  که  جایی  شد؛ 
تکنولوژی جدید در سینما وریته راه بری کرد. »روش« 
از  و  داشت  محوری  نقشی  وریته  سینما  گسترش  در 
بهره  بحث برانگیزانه  فلم هایش  و شکل  در سبک  آن 
و  روش   ،)1960( تابستان«ش  یک  »روایت  در  برد. 
ادگار مورن فرهنگ فرانسوی را درست پس از جنگ 
کاوش  مورد  پاریس  سرک های  منظر  از  الجزیره 
ساخت  در  که  روشی  همان  از  »روش«  دادند.  قرار 

کرد.  استفاده  بود،  برده  بهره  افریقایی اش  مستندهای 
را  او  که  منتقدینی ست  به  پاسخ  اندازه ای  تا  فلم  این 
مرموز  و  بیگانه  مکان های  در  تنها  می کردند  متهم 
فلم اوست که آگاهانه  اولین  نیز  فلم سازی می کند و 
شده  ساخته  حقیقت  سینمای  استانداردهای  اساس  بر 
از آن جهت  است  فلم محصول کم نظیری  این  ست. 
که بعضی از واکنش های مصاحبه شوندگان به فلم شان 
را درخود جا داده و در نتیجه بعضی از اصول »فاصله 
عینی« در مستندسازی را نادیده انگاشته است. استفاده 
از دوربین روی دست و صدای طبیعی داخل صحنه 
روی  نشان دهنده  عینی،  راوی  شمردن  بی ارزش  و 
و  مستندسازی  اولیه  سبک  از  »روش«  گرداندن 
عرف های سینمای روایی کالسیک است. تکیه بریک 
و  زیبا  صحنه های  بر  که  کالسیک،  سینمایی  شیوه ی 
سرهم  و  متقاعدکننده  اجبار  به  داستان های  تالیِف 
مانعی  تاکید می کرد، کنار گذاشته شد چرا که  شده 
در راه آشکار شدن حقیقت سینمایی تلقی گشت. از 
توجه اولیه به متحول کردن مستند، سینما وریته کانون 
توجه اش را بر گسترش شیوه های مبدعانه فلم روایی 
متمرکز کرد. »تاریخچه وقایع تابستان« در گیشه موفق 
دنبال  »مجازات«  در  را  شیوه  همین  »روش«  اما  نبود، 
سبک  ودر  زیادی  سرعت  با  فلم  که  هرچند  کرد. 
خاطر  به  شد،  فلم برداری  حقیقت  سینمای  مبدعانه 
بازیگران بدون تمرین و صحنه های فی البداهه درباره 
و  می شود  فرستاده  مدرسه  به  خانه  از  که  جوانی  زن 
یک  همراه  به  ترجیحا  کاری،  انجام  پی  در  را  روز 
بی هدف  اندازه  از  بیش  دلیل  به  می کند،  مرد، سپری 
بودن مورد انتقاد قرار گرفت. هر چند که جنبش سینما 
وریته بر روی فلم سازان موج نو فرانسه تاثیرگذار بود، 
مطرح  که  مساله ای  دلیل  به  »روش«  فلم  دو  این  اما 
می کنند بسیار قابل توجه اند چرا که نسبت میان فلم و 
واقعیت را پیش می کشند به جای آن که صرفا فلم را 

سندی بر تایید سبکی موفق بیانگارند.
در  »روش«  پیشرفت  نمایانگر   )Jaguar(یا یوزپلنگ 
محققین  از  بعضی  است.  تخیل  و  مستند  میان  پیوند 
 »ethnofiction« داستانی  مردم نگاری  اصطالح  از 
می کنند.  استفاده  فلم سازی  گونه  این  توصیف  برای 
برخالف مستند داستانی، مردم نگاری داستانی متکی 
زندگی  فلم  است.  مردم نگارانه  فلم سازی  اصول  بر 
در  که  می کند  دنبال  را  سونگهایی  جوان  مرد  سه 

به  خود  قبیله  کاشانه های  از  تجربه  و  اکتشاف  پی 
به  و  می کنند  مهاجرت  غربی  افریقای  طالیی  ساحل 
نوشتار  می گردند.  باز  متحول شده ای  مردان  شکل 
مردم نگارانه »روش« در این باب، تاریخ این مهاجرت 
و اهمیت فرهنگی آن را مورد بررسی قرار می دهد. این 
فلم حرکت »روش« از تمرکز اولیه اش بر روی جهان 
جادویی و آیینی سونگهای رمز آلوده را نشان گذاری 
می کند که به سمت متمرکز شدن بر ابعاد اجتماعی یا 
دنیوی زندگی این سه مرد و دالیل آنان برای شرکت 
عنوان  نتیجه  در  می رود.  پیش  مهاجرت،  در  جستن 
مردان،  این  برای  نیست؛  درباره ی حیوان جگوار  فلم 
معنای آن است که موفق اند و ظاهر  به  بودن  جگوار 
داستان ها  با  آنان  پایان  در  است.  جذاب  رفتارشان  و 
وکاالهای مادی شان به خانه باز می گردند؛ قبل از آن 
که فصل باران موسمی آغاز شود. ایده جگوار در سال 
1954 پرورانده شد. خود فلم در ابتدا به صورت صامت 
این سه  از  بعد، روش  فلم برداری شد.  در سال 1957 
مرد خواست در حالی که فلم را تماشا می کنند تفسیر 
به عنوان صدای راوی روی فلم ضبط کنند.  خود را 
در نتیجه بدیهه گویی شان توسط تصاویر قفل شده در 
فلم هدایت می شود. کل تفسیردر عرض یک روز در 
استدیوی صدایی در گانا ضبط شد. فلم قبل از انتشار 
نهایی اش در 1967 چندین دفعه به نمایش در آمد. در 
فلم ما همین مردان را می بینیم که با پای پیاده از میان 
مراتع و کوه ها در حال سفراند. در این مناطق آنان با 
سومبا، »دیگران ابتدایی«، برخورد می کنند که اعضای 
پوشانیده اند.  قضیب شان  بر  غالفی  تنها  مذکرشان 
زمانی که به ساحل می رسند از هم جدا می شوند. در 
داده  سامان  را  روزانه اش  زندگی  هرکدام  که  حالی 
و  رفته  دیگری  سراغ  به  یکی  از  فلم  می کند،  کار  و 
مرد  هرسه  می کشد.  تصویر  به  قطعه  قطعه  را  هریک 
اما  بیاورند،  دست  به  را  جگوار  مقام  می شوند  موفق 
نهایتا مصمم می شوند که زمان بازگشت به کاشانه و 
زندگی قدیمی شان فرارسیده. زمانی که بر می گردند 
را  آورده اند  خود  با  که  مادی  دارایی های  تمام 
می بخشند و دوباره در زندگی پیشین شان مستقر شده 

ودر نقش های سابق شان سامان می یابند. 
بسیاری  مردم شناسانه ی  مقاالت  و  کتاب ها  روش 
نوشت که با توصیفات انبوه اش و عکس هایی از مردم 
سونگهای و محصوالت روحانی شان غنی شده بودند. 
جزییات  دارای  فلم هایش  نسبت  به  او  نوشتاری  آثار 
مردم شناسانه بیشتری است. فلم هایش عمدتا از دیدگاه 
بصری بیگانه نما، مرموز، تحریک آمیز و چالش برانگیز 
هستند و در نتیجه موجب شوکه شدن و عالقمند گشتن 

بینندگان می شوند.
رانندگی در  فبروری 2004 در سانحه ی  روش در18 
نایجر کشته شد. او بار دیگر به افریقا بازگشته بود تا 

در جشنواره ی فلمی شرکت کند.
 منبع: دایرالمعارف یان اتکینز، راتلج 2005.

پیامبر سینما
درباره فلم ساز فقید فرانسوی »ژان روش« و سینمای حقیقت

 سید ضیا قاسمی )قسمت دوم و پایانی(
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هند مشکل پرداخت بدهی نفتی به ايران را حل شده دانست 

ĭĪó ęĪÔŇÓ ĮįÊ«įêğÉ Īį őª éÊņ éĪħĵ Ħ  ġÊÔðªÊ  å

انتخابات ماه آينده بحرين توسط جمعیت وفاق تحريم شد

وزير ماليه ی هند می گويد کشورش توانسته  است مساله ی 
ايران را حل کند  از  پرداخت بدهی واردات نفت خود 
ايران پرداخت شده  به  نيز  اين بدهی ها  از  اولين قسط  و 

 است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، پراناب موکرجی 
به خبرنگاران گفته که شيوه ی پرداخت اين بدهی 
»محرمانه« است، اما در همين حال پی کی  گويال، 
رييس امور مالی شرکت نفت هند، خبر داد که 
ايران را  به  کمپنی های هندی پرداخت های خود 
ترکيه  خلق(  )بانک  »هالک بانکاسی«  طريق  از 

انجام داده اند.
از  هند  و  ايران  نفتی  معامالت  سر  بر  مشکالت 
زمانی آغاز شد که بانک مرکزی هند در اقدامی 
با فشارهای اياالت  که به گفته ی رسانه های هند 
از  است،  مرتبط  ايران  بيشتر  تحريم  برای  متحده 
ايران  با  دادوستد  انجام  گذشته،  سال  جدی  ماه 
معامالتی  واسطه  آسيايی« که  پاياپای  »اتحاديه  از طريق 
بين ايران و هند است را برای شرکت های هندی ممنوع 

اعالم کرد.
وزارت  سخنگوی  آدامز،  مارتی  رويترز،  گزارش  به 
اين  ازسرگيری  خبر  به  واکنش  در  امريکا،  ماليه ی 
»با  گفت:  بيانيه ای  انتشار  با  ترکيه  طريق  از  پرداخت ها 
بنابراين نظری  اين مورد مشورتی نشد و  خزانه داری در 

نيز در اين مورد ارايه نکرده  است.«
ديدگاه  متحده  اياالت  آيا  که  اين  درخصوص  وی 
خود در اين مورد را در آينده اعالم خواهد کرد يا نه، 

توضيحی نداد.
ايران  از  از چين دومين واردکننده عمده نفت  هند پس 
را  خود  نفتی  نيازهای  از  درصد   12 حدود  در  و  است 
شد  باعث  يادشده  مشکل  می کند.  خريداری  ايران  از 
 5 به  ايران  به  هندی  شرکت های  معوق  پرداخت های  تا 
ميليارد دالر بالغ شود که هم اينک پرداخت بخشی از آن 

آغاز شده  است.

 å  ĥéĪª  ĦĜ¡ã  Ħě  ĮįÊ«įêğÉ  Īį  őª  éÊņ  éĪħĵ  Ħ   ġÊÔðªÊ   å
.ĭå ĭĪó ęĪÔŇÓ ÉĪã Ħě ĪěÉĩ ĦĜïĩ ĩæģÉ§œ Êģ

 Īį  ő¤  YőĜĤğ  ÑéÊĐï  ĪģĪÔěÊįÉ  ĥæàÔğ  å  őª  åÊÍÉ  ĝĶïÉ  Ħ 
 Ħě  ĪÓÊİįìÛ å  őį  ĥŖÉ  Ħ   Īã YĭĪó ęĪÔŇÓ  ĭŗŊĩ ĮįÊ«įêğÉ

.ĥå Őŗª ĥŔŔ ĪěĪªéĩ
 YĮĜįĩ őěĪã Ħě îİěĪ  ĮģÊÔðªÊ  ĥĪį å îģÉ¦É ĭêÎã ëêĻįĩé
 å őðİħÉé ĪěÊª ĪĿĤ  ĩêœÓ Ħě ĮįÊ«įêğÉ ĢĜª 60 ÉĪãĩÊó Ħċå

.ĥĩÊª éÊª ĥêï Òªêó ĥĪį Ħě ĦğÊģ Ħ  ĢİĻïÉ ĭÉ őÛ
 ĥæģå  ĩéÊ¤  ĮįÊİÔäğê   å  őª  ĪĠİï  ĮĜįÊÎē  Ħ   Òªêó  Ħċå

.Ħěêě ĥŖÊċê 
 Yĥå  Ħģ  ĥêÎã  ŐĪģ  ĦğĪª  ęĪÔŇÓ  ĪģÊİģêĨÍ  å  őª  ġÊÔðªÊ   Ħ 
 Īį  ÉĪã  Ħě  ĪģÊðª  ĪěÉĩ  ĦĜïĩ  å  åÉĪœħ  Ħċå  Ħ   Ğħ  ŐæģÉŖĩ

.ĭĪó ęĪÔŇÓ ġÊİģêĨÍ êœĠó
 ęĪÔŇÓ Ħċåå ĽİĨŊ ê  őÎĤó å Ī«ģĩĪÔŇÓ ĪÓÉ YĮįÉĩ îİěĪ 

.ĭå ĭŗª æįêÍ ĭÊľê  ĩæœïĩÉ å ĮįÊ«įêğÉ ĭĪó
 ĭŗŊĩ ĮįÊ«įêğÉ  Ħċåå  ő¤ YĮĜċÉé  Ğħ  Éå  őª  éĪ Éé  ĥĪį  Ħ 
 ĩÉ  YĮðİģÉê   ĥëÉĩéå  éĪª  å  ő¤ ĭĪó ĚÔðįÉŖÉ  Į«ģĩĪĜ¤

.ĭŗª õĶã éĩ ĚÍ ő¤ ĭŗª ŖÉ Ğħ őį Į«ģĪÓÊï
 YĭřœïĩÉ őª åÊÍÉ ĝĶïÉ ĦĤœğëĶ  Ħ  ĭŗŊĩ ĮįÊ«įêğÉ ĥêÓÊįë

.ĭĪª êĐï Ğħ ĦÓ éĪħĵ ĦĜª – ĦĜª Īã

 ĪĺêÎěÉ  æģÊįĩ  ÑéÊĐï  Ê«įêğÉ  å  őª  åÊÍÉ  ĝĶïÉ  Ħ 
 ĥêï îģÉ¦É  ĭêÎã îŒê  ŕœĻœóĪïÉ Ħě  íĪŋįéåĩé
 êÎã  ĪěĪÔŇÓ  å  ĭŗŊĩ  ĮįÊ«įêğÉ  ĥĪį  å  őª  ĩêÎã  Ħ 

.ĭŗª æİįÊÓ
 őċåå  őěŔ  őğĪª  Łœħ  ŐéĪ   ÉæŒŖĪÛ  êÓ  êÎã  Őåå

.őĜĤğ ĥå Ħģ ĥŗ  őģĪÔŇÓ
 ĮĜŋĤįêÓ ĦČħ êÓ ĦÔïĩéĩ Į«įŖÉ ġÊÔðªÊ  ĩÉ Ê«įêğÉ å
 ĭŗŋģÊľ őª ĪįŗğĪě Ħ  śğ å ęÊª ġÉĩé å ő¤ YęĪó
 ő«Îó ŐæćÊĔěÉ å őª åÊÍÉ ĹÎŒÉ Ħ  ĦģĪªÉĪľ ĮįÊ«įêğÉ
 ĥéÊ¡ě  ĪÓÊİĜĠć  å  ĪěĪİģ  å  ġåĵ  ĢÍ  ĦğÊïÉ  êŋĻðĤÍ  å

.ĚĜċéĩ
 YęĪó  ŗ   ŗã  őð   ĵ  ęÊĨğ  ĦČħ  Į«įŖÉ  Ħċå  Īã
 ĥĩå îŒĪŒŔ ŕģĪĠįé ĭåÉåéÉêē ĥĪį ŐÉ ĭ½ Įï å ő¤

.ę¦ĩĩ ĩëŔ Ħ  ġÊİģÊÔðªÊ 
 ĦŃħ ĪĜĺĪě å îŒĪŒŔ ĮĜċÊņ å ĪģÊðª Īċå ő¤ Ěįĩ Ê«įêğÉ

.ĦěĪª
 ĪģÊİģÊÔðªÊ  ĩĪó ę¦ĩ å ĩÉ őĜğÊĈğ êÓ ĥêï ġÊÔðªÊ  Ħě Īã
 îŒĪŒŔ  ŕģĪĠįé  ĦÔïĩéĩ  ĪěĪªéĩ  êÓ  Īðİ   å  ĦÓ  ĪİģéĪª

.Īó ęĩåřœěĩ ĦÓ Ê«įêğÉ ĩÉ ĮóĪã
 ĥĪį îįĪï å őª ĦŇœ  ĥëÊÓ ĥĪį Ħ  ĪģĪÔŇÓ å Ğħ ÒóÊİğ ĥêœÓ

 ġÊÔð¤ĪĜÍ  ĽİÔã ĚŒĪï Ħ   ġÊÔðªÊ   å  (ĦĿņ ĩÉ ĥŗİğ) ĥŖĪÛ
.ĩĩ ĭĪó ęĪÔŇÓ őª ÒěÊįÉ

 ĚßÊï ĝĪóÊğ ĭĪģÊÓêÍ ĢĜª ĦĿĤ  ĦğéĪĜł ê  ¢éÊğ å 2010 Ï
 å őį őª ÒěÊįÉ ËÊÜĤ  ĦÍ ő¤ YĪó ęĪÔŇÓĩ ęÊĨğ ĦČħ æİĈï

.ĩ ĭŗª ŔĪħ ĩæİě å Êİģ őĜ¡ã
 ĮįÊ«įêğÉ  180000  å  ĦÔïĩéĩ æĤÍ  Īľéĩ  12  êÓ  ĭŖĪğĪģ

.ĭĪó ĮóĪãÉé őª ĚÍÊĔğ Ħ  ĩêěÉŔ

اعالم  بحرين  شيعه ی  گروه  بزرگ ترين  وفاق،  جمعيت 
اين کشور را  انتخابات ميان دوره ای ماه آينده  کرده که 

تحريم می کند.
فاقد  بحرين  مجلس  که  است  گفته  وفاق  جمعيت 

مشروعيت است.
است  قرار  که  بحرين  مجلس  ميان دوره ای  انتخابات 

 18 جايگزينی  برای  شود،  برگزار  آينده  ماه 
اعتراض  در  که  است  وفاق  جمعيت  نماينده 
ضد  باتظاهرکنندگان  خشن  برخوردهای  به 
استعفا  نمايندگی  از  فبروری  ماه  در  دولتی، 

دادند.
جمعيت وفاق ماه پيش با متهم کردن دولت اين 
کشور به جدی نبودن در اصالحات سياسی، 

از مذاکرات گفتگوی ملی کناره گيری کرد.
اصالحات  اجرای  برای  ملی  گفتگوی  طرح 
سياسی به ابتکار پادشاه بحرين انجام می شود.

مقامات بحرين پس از ماه ها اعتراض های ضد 
دولتی در اين کشور که به کشته شدن بيش از سی تن 

انجاميد، مذاکره با مخالفان را آغاز کردند.
صدها نفر از هواداران مخالفان کماکان در زندان به سر 
اين  از شيعيان  بازداشت شده،  افراد  از  بسياری  می برند و 

کشور هستند.

که  است  گفته  وفاق  جمعيت  رهبر  سلمان،  علی  شيخ 
دولت بحرين بايد ممثل خواست مردم باشد.

اما  هستند  قدرت  در  مشارکت  خواهان  بحرين  شيعيان 
سال هاست که از تبعيض توسط خاندان سلطنتی شکايت 

می کنند.
خاندان حاکم بحرين از مذهب تسنن پيروی می کند، اما 

اکثر مردم اين کشور را شيعيان تشکيل می دهند.
فبروری  ماه  اواسط  از  بحرين  در  سياسی  اعتراضات 
منامه،  شهر  ميدان های  از  يکی  در  معترضان  تجمع  با  و 
خليفه  آل  حکومتی  خاندان  از  درخواست  و  پايتخت، 
برای اصالحات سياسی، پيشبرد نظام مشروطه سلطنتی و 

مبارزه با فساد آغاز شد.
به دنبال ناآرامی ها، نيروهای امنيتی به سرکوب گسترده ی 

مخالفان روی آوردند.
گروه های حقوق بشری بارها نسبت به اين روند اعتراض 

کرده اند.

مجلس نمايندگان: 
کمیسیون مستقل انتخابات حق 

تغییر در ترکیب ...
]ادامه از صفحه 5[

فرمان  به  واکنش  در  انتخابات  مستقل  کميسيون  مقام های 
رييس جمهور در مورد حل جنجال های انتخاباتی از سوی اين 
استيناف  قرار قضايی محکمه ی  اعالم کرده اند که  کميسيون، 
را به عنوان شکايت می پذيرند و در صورتی که در حق کدام 
نامزد انتخابات بی عدالتی صورت گرفته باشد، به آن رسيدگی 

قانونی می کنند.
اما نمايندگان مجلس می گويند که قانون انتخابات به کميسيون 
نهايی  نتايج  از اعالم  انتخابات اجازه نمی دهد که پس  مستقل 

انتخابات به شکايات انتخاباتی رسيدگی کنند.
نمايندگان  مجلس  در  هرات  نماينده ی  شهير  رفيق  محمد 
جمهور  رييس  فرمان  در  که  را  ماده هايی  آن که  با  می گويد 
اشاره  آن  به  انتخاباتی  جنجال های  ساختن  نهايی  مورد  در 
منابع  اما  است،  بوده  مجلس  نمايندگان  خواست  است،  شده 
نزديک به کميسيون مستقل انتخابات به آنها گفته اند که رييس 
کميسيون مستقل انتخابات زير فشارهای جدی رييس جمهور 
در مورد تغيير در ترکيب اعضای مجلس نمايندگان قرار دارد.

مستقل  کميسيون  نمی تواند  را  اجرااتی  »هيچ  گفت:  شهير 
انتخابات خارج از قانون انتخابات بکند. قانون انتخابات ماده ی 
58 صراحت دارد که با تصديق نتايج از طرف کميسيون شکايات 
انتخاباتی و اعالن آن از طرف کميسيون مستقل انتخابات نتايج 
حق  انتخابات  مستقل  »کميسيون  افزود:  شهير  است.«  نهايی 
به  گرفته  انتخاباتی  شکايات  کميسيون  که  را  تصاميمی  ندارد 

عنوان مرجع قضايی انتخابات دخالت بکند.« 
با اين همه، هرچند روند حمايت از تحصن نمايندگان مجلس 
مجلس  اعضای  از  برخی  ولی  داشت،  ادامه  نيز  گذشته  روز 
نمايندگان  از سياست های حکومت در مجلس  نمايندگان که 
پشتيبانی می کنند و عضو ايتالف حمايت از قانون نيز هستند، 
مخالفت خود را با پيوستن گروه های سياسی بيرون از پارلمان 

به نمايندگان متحصن مجلس نمايندگان اعالم می کنند.
نمايندگان  مجلس  در  کاپيسا  نماينده ی  صافی،  اقبال  محمد 
در  جمهور  رييس  با  مجلس  اين  اعضای  از  شماری  با  که 
مورد صدور فرمان به کميسيون مستقل انتخابات در مورد حل 
جنجال های انتخاباتی در ارگ رياست جمهوری گفتگو کرده  
رييس جمهور  از سوی  فشاری  هيچ گونه  می گويد که  است، 
و  است  نشده  وارد  انتخابات  مستقل  کميسيون  مقام های  به 
به  انتخابات  قانون  اساس  به  دارد  صالحيت  کميسيون  اين 

جنجال های انتخاباتی پايان دهد.
ترکيب  در  تغيير  هرگونه  مقابل  در  آنها  که  گفت  صافی 
نمايندگان  مجلس  اعضای  ساير  موقف  از  نمايندگان  مجلس 
حمايت می کنند، ولی نمايندگان عضو ايتالف اجازه ندهند که 
گروه های بيرون از پارلمان برای متفرق ساختن اعضای مجلس 

نمايندگان به جمع آنها بپيوندند.
ملی،  امنيت  پيشين  رييس  صالح،  امراهلل  شمول  به  جمعه  روز 
برخی از اعضای ايتالف تغيير و اميد و ساير گروه های سياسی و 
افراد مستقل با حضور در جمع نمايندگان متحصن حمايت شان 

را از آنان اعالم داشتند.
صافی گفت: »ايتالف تغيير و اميد، هيچ الزم نيست که در اين 
امراهلل  بزند.  گپ  و  بکند  شرکت  قانون(  از  )حمايت  ايتالف 
درصد   80 کردند-  خراب  خودرا  تاريخ  که  کسانی  صالح- 
مردم را به کوه کشانده در وقتی که 8 يا 10 سال در رياست 
عمومی امنيت ملی در قدرت بوده و وظيفه داشته است- امروز 
چه حق دارد که بيايد در ايتالف داخل شود و از مجموعه ی 

وکال سواستفاده ی سياسی بکند.«
اين درحالی است که تحصن نمايندگان مجلس روز گذشته نيز 
به صورت مقطعی ادامه داشت و شماری از نمايندگان مجلس و 
گروه های سياسی و اجتماعی حمايت شان را از ايتالف حمايت 

از قانون و مجلس نمايندگان بيان داشتند.
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 å ĦÓ ĚÓÊē ĪĿņ ۱۱ å Ê«įêğÉ
ĥŗªéĩ Éìï ňêğ

 ۱۱  å  ő¤ ĦÓ  ĚÓÊē  őð  Ħěê   ĥĪį  őª Ê«įêğÉ  Ħ   
 å  Yĩĩ  ĮĜÓÊï  őª  éĪª  Ě¡ä   őį  Ħģĩŕħ  ĪĿņ

.ĥå ŐĪó ŗªéĩÉìï ¬êğ
 å  Ê«įêğÉ  å  ő¤  ĚŒĩÊï  ĮģĪÔģÉ  ĮįÉĩ  ĮěÉĪģéÊł
 ê   ĩÉ  őěëĪœÍ  Yīå  īŗċ ĬģÉĪä   ļĪ   ĭéæĤĠï
 Ħ  ĪªĪÓ Įį Ħôģ ĩÉ ĪÍÉêó å őĿņ ŐåŘĩé Īôģ

.őěĪ«łéĩ ĦÓ éĪª Ě¡ã ĦĠĜ 
 őª ĦĠ«àğ Ħ  ŕģĶĐİĜª å ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ ĢĜª ۵۱
 ĝÉæćÉ å ĮûÊē ĩÉ YęĪó ęĪĤœŇª ĪŊêÔï ĪĻ  Ħ 
 ĪÓĶİøĐÓ å ĝêÛ å ŐêÓ ő«äğ ġĶćÉ êÓ Őŗ«Œê 

.ĥŗªĩ ĦĤÔņĪċ
 ęÊĨğ őïÉå őĿņ ۱۱ őª éĪª Ħ  ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ å
 ۲۰۰۹ å îİěĪ  ő¤ YŐĪó ęæģĪğĩ ŐĪó ę¦ĩ
 ĪěĪİģ å ĦČħ å ĦĜÎª Ħě ĭêœÓ ĮðĤÛ å őª êÍĪÔªÉ Ħ 

.ĚĜċéĩ ĦÓ éĪª ĦČħ å ĥéÊ¡ě
 Ï  ۲۰۱۲  å  ĦÍ  ĚŒĩÊï  ĮģĪÔģÉ  ő¤  Ěįĩĩ  ĮûÊē

.Įó ęĩŗľĩ éÉå Ħ  Ħğ۲۹ ê  êÍĪÔªÉ
 ę¦ĩ å Ħŋģêł ĚÓÊē Ħċå ő¤ Ěįĩĩ Ğħ Éå ĮûÊē
 ĮěĪ¤É őª ĪİÛĪÍ Į«İÔïĶ  Ħ  ĭŗğ ĪĿņ ĩĪó
 őį  őª ÉĪãĩÊó ĩÉ  ĥŕĤł ĥĪį  Ħ   éĪª Ě¡ã å  ĩÉ

.ĭå ĭŗª Ņã
 Śæģë  Ħ   ĩÉ  Őŗª  őłĪě  őĿņ  Ħċå  ĥêÓÊįë  Yĥå

.ĭå őě¦ĩ őį ĪěĪª
 ĦĜÔïĪěĩ Ğħ ĮħÉĪŊ ĪĿņ ĪČħ êœĠóĪį å ĮûÊē
 ĭêœÓ ĮðĤÛ ĩÉ ĪěĪŋĤğ Ħě ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ å ő¤

.ĭå ŐĪó ęéĪċ¦
 ۱۵ å őª Ēß Ħ  ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ å ĮûÊē ŐæģÉŖĩ
 å  ĦČħ  ő¤  Ħ«ľ  Yĥŗªĩ  Ğħ  ĥŗ«Œê   æĤÍ  å  ĪģĪĜª

.Őĩ Őŗª őŃħ ĭêœÓ ĮðĤÛ
 ĮģĪÔģÉ å Ğħ ĭŗċ êœĠó Īį ĪİģéĪª å ĪģÊİģÊÍêē å
 ĩæŒéĩÉ å Őŗ«Œê   å  ĝÉæćÉ å  őª Ēß Ħ   ĚŒĩÊï

.ĩĩ ĮĜċéĩ ĦÓ őĠ«àğ ĥéÊ¡ě
 ÉĪã Ħě ĮûÊē å őª ęÊß őïÉå Ħ  ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ
.Őĩ ŐĪó ęŗÓ őį őŊêÔï ő¤ YĥæŒéĩÉ ĥŗ«Œê 
 ÊģÊİª YéĪě ËĪª ĮðģÊģ őĿņ ŐĪó ĮģÊÍêē ŐĪį å
 ĦÍ  Ëé Īã Yĥŗªĩ ĦĤŇÍ  ĦÓ  ÊÓ  Êğ''  0Ěįĩĩ ÒĤħ
 őª æģĩ¦ Ħ  ő¤ Yĭŗªĩ ĦĤŇÍ ĥÊĤŊ őČħ å ĦÓ Êğ

''.ĥå Őŗª őğ
 ĮģĪŊêğ Ħě ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ å ő¤ őĿņ őĜÍ ŐĪį
 ĮģĪÔģÉ) ĦČħ ê  ő¤ Ěįĩĩ YŐĪó ęéĪċ¦ ĭêœÓ

.ĥå Ħģ Ħøċ Ħ  (ĚŒĩÊï
 ĦÓéå ĦĤŇÍ Ħ«ľ Êğ YĚįĩĩ őª ĦĠ«àğ Ħ   őČħ
 Yĝŗªéĩ  ĦğÉåÉ  ĦÓ  æģĩ¦  őÓÊ   Ě¡ã  ĥë  ő¤  ĥŗªĩ
 ĪÍÊªÉé  Ħøċ  őª  îĐģ  Ě¡ä   Êğ  ő¤  Ħ«ľ''

''.ĥŗª
 ĮģĪÔģÉ  YéĪğ  őĿņ  ŐĪó  ĮģÊÍêē  őĜÍ  ŐĪį  å
 å  ĦÍ  ĦČħ  êÓ''  0Ěįĩĩ ĥêï ŐéÊóÉ  Ħ   ĦÓ  ĚŒĩÊï
 ĪŊêÔï ĪĜ¡ä  ő¤ Yĝŗª Ħģĩ éĩÊÍ ĥŗ«Œê  ê  ĝÉæćÉ

''.ĞĤįĩ Ħģĩ őį
 ĭêœÓ å ĪĿņ ê  őª ęÊª ۲۰۰۷ Ħ  ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ
 Ħ   Ī«ģĩŗœł  å  ő¤  YŐŗª  Ěİ   őŃħ  Īě¦ĩ  ĩÉ
 Ħ  ĪÍÉêó å ĩÉ őĿņ ŐåŘĩé Īôģ Ħ  ĦÍ ĦČħ YÊĤįĩ

.őĜĜÍéĩ ĦÓ éĪª Ě¡ã ĦĠĜ 
 ĦěĪİģ Ħ«įŖÉ ĮðĤÛ ÉĩéÊģ ĥêï ĭĩå Ħě őį ĦÍ ÊİÍ
 ĪěŗÓ Ħ  ĥêï ĭìğ Ħě ÊĤŇŒêÍ å Êį ĪěĪª Śæģë Ħ  ĩÉ

.őě¦ĩ őį ĦÍ
 ĦĤģ å éĪª å ĚŒĩÊï ĮģĪÔģÉ å ĭŗğ ĪĿņ ۱۱ Īċåå
 ĥêÓÊįë ő¤ YęĪó ęæģĪğĩ őª ĭÊľ éĩ¦ ĥĪį Ħ 
.Őĩ ŐĪó őěĪ¤É őª ĪİÛĪÍ Į«İÔïĶ  Ħ  őį

ثبت نام جریان دارد

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالشرق،شمال،غربومرکزکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفسادازطريق
تهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.

اينکارگاههادرواليتکابلبرايخبرنگارانواليتهايکابل،پنجشير،کاپيسا،پروان،لوگرووردک؛دربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،سرپلوفاريابودرهراتبرايخبرنگاران
هرات،باغيس،فراهوغوربرگزارميشود.

مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباشاشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشانرابرايتهيهييکگزارش
تحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگرانموردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگردرروزنامه8صبحبهچاپ

خواهدرسيد.
عالقمندانميتوانندبهمنظوراشتراکدراينکارگاهها،يکنسخهازخلصسوانحودرخواستيهايشانرابهاينآدرسارسالکنند:

8am@gmail.com.inv

درصورتنيازبهمعلوماتبيشتربهاينشمارههاتماسبگيريد:
۰۷۰۰۲6۹638و۰۷۰۰۲۲8۹88

مهلتجمعآوريدرخواستيهابرايواليتکابلتا۱4سنبلهودرواليتبلختا۱4ميزانميباشد.
برايخبرنگارانزن،اولويتدادهميشود.

کمپاین کمک رسانی به مریضان توبرکلوز در ماه مبارک رمضان 
توبرکلوزيکمرضساریاستکهبهآسانیازيکمريضبهيکفردسالمانتقالمینمايد،خوشبختانهاينيکمرضقابلپيشگيریوتداویاست.افغانستانيکیازکشورهايیاستکهباالترين

ميزانتوبرکلوزرادارابودهوساالنهحدود۵3۰۰۰نفربهآنمبتالمیشودکه34۰۰۰واقعهآنرازنانتشکيلمیدهند.ساالنه۱۱۰۰۰نفربهعلتتوبرکلوزجانشانراازدستمیدهند.
بوردهمکارانتوقفتوبرکلوزافغانستانکمپاينیرادرماهمبارکرمضانجهتصدقهوزکاتبهمريضانتوبرکلوزوفاميلهایآنانبهراهانداختهاست.اينکمپاينهمهسالهدرسرتاسرجهان

برگزارمیگرددوتخمينا۲۰تا3۰بليوندالرجهتزکاتتوسطمسلمانانجهاناهدامیگردد.
فاميلهایآنانکمک توبرکلوزو برایمريضان برگزاریچنينکمپاينپولوموادغذايی با پرفيضرمضان ماه افغانستاندر توبرکلوز بوردهمکارانتوقف خوشبختانهطیدوسالگذشته

نمودند.
حاالچطورمیتواناينپرابلمهارانشانهگرفتهومريضانتوبرکلوزوخانوادههایشانرادرافغانستانکمککرد؟

همکارانتوقفتوبرکلوز،افراد،موسساتونهادهاراتشويقمیکندکهپرابلمملیکنترولتوبرکلوزوموسساتیکهدراينراستاعملمینمايدکمکنمايند.ازسال۱388استکهکمپاينکمک
بهمريضانتوبرکلوزوخانوادههایشانراهاندازیشدهاستوامسالنيزکمپاينکمکبرایافرادمبتالبهتوبرکلوزوخانوادههایشانراهاندازیمیشود.

اگرکسیعالقمندکمکبرایتوبرکلوزوخانوادههایشانباشند،چهبايدکرد؟
سکرتريتهمکارانتوقفتوبرکلوزدردفترمرکزیسازمانصحیجهان،واقعسرکجاللآباد– کابلقراردارد.داکترسيدکرمشاهمسووليتآنرابهعهدهدارد.شمارهتيلفون:۰۰۹3۷۹6۲6۲۲6،

ايمل:shahk@afg.emro.who.intوشمارهحساببانکیهمکارانتوقفتوبرکلوز:
عزيزیبانکحسابدالری:۰۰۰۱۰۱۲۰۱۷88۲4۲

عزيزیبانکحسابافغانی:۰۰۰۱۰۱۱۰۱۷88۱8۷
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