
بارکزی  سیمین  کابل:  8صبح، 
سردار  شفاخانه  به  انتقال  از  پس 
غذایی  اعتصاب  به  نیز  داوود خان 
در  منابعی  است.  داده  ادامه  خود 
می گویند  قانون  از  حمایت  ایتالف 
برای  تاکنون  حکومت  که 
خانم  با  مالقات  اجازه  هیچ کسی 

نمی دهد.  را  بارکزی 
عظیمی  ظاهر  حال  درهمین 
سخنگوی وزارت دفاع شام گذشته 
بارکزی  به رسانه ها گفت که خانم 
اعتصاب  طوالنی شدن  خاطر  به 
داکتران  مراقبت  تحت  غذایی اش 
با  خانواده اش  اعضای  و  دارد  قرار 

می باشند.  تماس  در  وی 
رسانه ها  برای  بازدید  اجازه  عدم 
که  شده  سبب  مدنی  نهادهای  و 
وضعیت  مورد  در  تردیدها  و  شک 
روز  تا  روز  بارکزی  خانم  صحی 
دنبال  به  را  نگرانی هایی  و  بیشتر 

باشد. داشته 

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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اعتصاب غذایی سیمین بارکزی ادامه دارد

سال مالی تغییر کرد
کشور  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
عامه،  مصارف  قانون  در  تعدیل  طرح 
موافقنامه  دو  و  تفاهم  یادداشت  سه 
کشورهای  با  افغانستان  حکومت 

کرد. تایید  را  مختلف 
در  حکومت  تعدیلی  طرح  بنیاد  بر 
گذشته  روز  که  عامه  مصارف  قانون 
شد،  تایید  نمایندگان  مجلس  سوی  از 
ماه  اول  از  که  مالی  سال  این،  از  پس 
در  و  می شد  شروع  خورشیدی  حمل 
اخیر ماه حوت پایان می یافت، به آغاز 
سال مالی در اول جدی و پایان آن در 

کرد. تغییر  قوس،  ماه  اخیر 
کمیسیون  عضو  عثمانی،  احمد  صدیق 
نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و  مالی 
به  نیز  مجلس  نمایندگان  که  گفت 
در  بودجه  تصویب  در  تاخیر  دلیل 
تعدیل  خواهان  گذشته،  سال های 
مالیه  وزارت  و  بودند  شده  قانون  این 
شدن  عملی  در  تسریع  هدف  به  نیز 
تعدیل  خواهان  توسعه ای  بودجه  های 
حوت  اخیر  تا  حمل  اول  از  مالی  سال 
شده  قوس  ماه  اخیر  تا  جدی  اول  به 

است.
به گفته ی عثمانی با تصویب دو ماده ای 
در  تعدیل  برای  از سوی  حکومت  که 
بود  شده  پیشنهاد  عامه  مصارف  قانون 
تصویب  مجلس  نمایندگان  سوی  از  و 
در  دولت  بودجه  تصویب  روند  شد، 

می گردد. تسریع  ملی  شورای 

ادامه در صفحه 2

 همراه با سیمین بارکزی
روزشمار اعتصاب 

حوزه  عمومي و حساسیت اخالقي
شاکر مهریار

یکي از رخدادهاي مهم، اعتصاب غذایي سیمین بارکزي است که به صورت غیرقانوني از پست وکالت 
توجه،  نکته جالب  اما  انتخابات، محروم شد.  و کمیسیون  میان حکومت  معامالتي  واسطه  به  پارلمان  در 
گسترده  فساد  طرف،  یک  از  کشور  قوانین  نقض  و  موجود  تنش هاي  برابر  در  اجتماعي  نبود حساسیت 
مجبور  که  باکرزي  سیمین  اعتراض  برابر  در  تردید  و  سکوت  و  دیگر  طرف  از  جاري  خشونت هاي  و 
اندازه  این  تا  مي کند که چرا جامعه  مطرح  را  این سوال  از طرف سوم،  بگذارد  مایه  را  زندگي اش  شد 
و  مردد  مواردي  چنین  به  نسبت  جامعه  تحصیل کرده ی  و  سیاسي  گروه های  حتا  است؟  شده  بي تفاوت 
بي تفاوت اند. در نگاه اول به نظر مي رسد که جامعه فاقد حساسیت اخالقي شده است و یا حوزه ي عمومي 
که بتواند دوعنصر مسوولیت و اخالق را بازتولید کند، دچار مشکالت جدي مي باشد. اما جدا از پرداختن 
به نیروهاي سیاسي و افراد، اصوال یک چیزي به نام »حوزه ي عمومي« در زندگي اجتماعي-سیاسي که 
داراي حسایت اخالقي و قضاوت عقالني باشد و جود ندارد. حوزه ي عمومي در واقع، همان جامعه اخالقي 
است که به لحاظ امر اخالقي و ارزشي، داراي حساسیت رفتاري است و همواره جامعه را زنده نگه مي دارد. 
بي تفاوتي جامعه در مورد اعتصاب غذاي سیمین بارکزي و ظلمي که در حق او شده است، حکایت از 

غیابت جامعه ي اخالقي در افغانستان دارد. 
نیمه دوم قرن بیست، در  انتقادي در  یورگن هابرماس فیلسوف مشهور آلماني و مهم ترین متفکر مکتب 
خبر  اروپا  در  عمومي  نابودي حوزه ي  از  گونه اي  به   )1962( عمومي  ساختار حوزه ي  دگرگوني  کتاب 
داد. حوزه ي عمومي هابرماس در واقع، عبارت از جامعه اخالقي-گفتگویي است که در قرن 18 بسیاري 
بر  از دل آن برخاست و  نمایندگي  پارلمان و فرهنگ  نهادهاي دموکراتیک مثل  از ارزش هاي بشري و 
فرمان فرمایي سیاسي تاثیر گذاشت. حساسیت در برابر فرمان فرمایي، همواره از حساسیت اخالقي و ارزشي 
یک جامعه منشا مي گیرد. به زبان دیگر، زماني که هابرماس در مورد دگرگوني ساختار حوزه ي عمومي 
سخن مي گفت، در واقع، او از یک جامعه اخالقي سخن مي گفت که حاکمیت و یا نهاد فرمان فرمایي در 
پیوند با آن بر اساس گفتگو درك و فهم مي شد. سپس هابرماس، در کتاب نظریه کنش ارتباطي )1981(، 
مساله تسلط سیستم ها بر جهان زیست را مطرح کرد و نشان داد که چگونه زیست جهان انسان زیر تصرف 
سیستم ها به غارت رفته است. بنابراین، براي احیاي حساسیت اخالقي در حوزه ي عمومي و یا تجدید حیات 

جامعه ي اخالقي، نظریه کنش ارتباطي را در این کتاب مطرح کرد.                             ادامه در صفحه 6

داکتر سپنتا:

جغرافیای جنگ تغییر کند

]در صفحه 2[

رییس جمهور
 کوتاه می آید

عرصه  در  هم اکنون  پاکستان  و  ایران 
با مشکالت  سیاست های داخلی خود، 
در  پاکستان  می باشند.  گرفتار  زیادی 
داخل قلمرو خود با رشد ناامنی روبرو 
ناامنی موجود  می باشد. باوجود این که 
سیاست های  نتیجه ی  پاکستان،  در 
در  کشور  این  سوی  از  اعمال شده 
تعامالت منطقه ای خصوصا بر محوریت 
بوده  افغانستان  بر  سیاست گذاری 
است، اما اکنون به عنوان یک چالش 
شده  تبدیل  کشور  این  داخلی  جدی 
چندان  وضعیت  با  نیز  ایران  است. 
مناسبی در داخل خود روبرو نمی باشد. 
با این که این کشور در آستانه انتخابات 
اختالفات  اما  دارد،  قرار  پارلمانی 
انتخابات  از  به جامانده  و  حل ناشده 
کشور،  این   1388 ریاست جمهوری 
باعث شده است تا دورنمای انتخاباتی 

این کشور پر از جنجال به چشم آید.
که  است  خوب  بسیار  این  بر  بنا 
در  افراط  افغانستان،  دولت  رهبران 
انفعالی  سیاست  و  انعطاف پذیری 
نداشته  همسایگان  این  به  نسبت 

باشند.
در صفحه 4
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مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 
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تغییر در تاکتیک 
نشان ضعف یا قدرت؟ 

به  نظامی  تاکتیک های  در  تغییر  با  مسلح  مخالفان 
جنگ و ترور ادامه داده اند. از یک سال به این سو، 
مطرح،  چهره های  زنجیره ای  قتل های  با  طالبان 
ساختن  ضعیف  درصدد  تاثیرگذار  و  کارآمد 
مهم  فرماندهان  قتل ها  این  در  برآمده اند.  حکومت 
نظامی،  نمایندگان پارلمان، چهره های مطرح قومی 
و در آخرین مرحله برهان الدین ربانی یکی از افراد 

تاثیرگذار در پروسه صلح هدف قرار گرفت. 
این روش برای مخالفان کم هزینه و تاثیرگذار بوده 
است و در مقابل، حکومت افغانستان با ازدست دادن 
چهره های اثرگذار، بهای سنگینی را پرداخت کرده 

است. 
حکومت افغانستان در یک سال گذشته در برابر این 
تاکتیک مخالفان از توانایی الزمی برخوردار نبود و 
امنیت  تامین  به  موفق  پی در پی،  ترورهای  رغم  به 

چهره های کلیدی در نظام نشد. 
اجرا  مخالفان  سوی  از  که  زنجیره ای  قتل های 
می شود چهره هایی از اقوام مختلف را نشانه گرفته 
و در برخی موارد شک و تردیدهایی را نسبت به 
دست داشتن اقوام دیگر در این قضایا دامن می زد. 
طالبان در راستای فضای شک و تردید در برخی 
برای  نشدند.  مسوولیت  گرفتن  به  حاضر  موارد 
نمونه طالبان تالش کردند تا قتل آقای ربانی برای 
ابهام قرار گیرد و البی هایی  از  همیشه در هاله ای 
را که پاکستان در سطح بین المللی انجام داده است 
بیشتر حکومت و جامعه  ی جهانی را مسوول قلمداد 
می کند. برخی افراد وابسته به عوامل منطقه ای نیز 
ردپای  و  گرفته  قرار  تبلیغات  گونه  این  تاثیر  زیر 
متحد  کشورهای  به  را  قتل ها  گونه  این  عامالن 
افغانستان نسبت می دهند. برای نمونه سفیر ایران 
وقتی در مورد شخصیت آقای ربانی سخن می گوید 
به شخصیت  توجه  با  که  می کند  ادعا  با صراحت 
بسیار  کشورهای  در  آن  قتل  طراحی  ربانی  آقای 

دور از منطقه پالن گذاری شده است. 
تروریستان  نقش  تا  می کنند  تالش  حلقات  این 
به  را  ناروا  و  اتهام سنگین  و  کم رنگ  را  منطقه ای 
جانب کشورهایی نسبت دهند که خود برای مبارزه 

با تروریزم به منطقه آمده  اند. 
حمله های  سازمان دهی  طالبان،  جدید  تاکتیک 
انتحاری در والیت های امن می باشد. طی روزهای 
اخیر بامیان، پنجشیر و در روزهای گذشته فاریاب 

و پکتیا هدف حمله های طالبان قرار گرفت. 
تمرکز  با  تا  کرد  تالش  اخیر  چند سال  در  طالبان 
جلوه  ناامن  را  کشور  پایتخت  انتحاری،  حمله های 
تغییر  با  طالبان  که  می رسد  نظر  به  اکنون  دهند. 
جالل آباد،  مزار،  قندهار،  کابل،  جای  به  تاکتیک  

هرات، والیات امنی را هدف قرار  دهند. 
که  دهند  نشان  می خواهند  تاکتیک  این  با  طالبان 
حمله ها  انجام  برای  توانمندی  از  والیات  تمام  در 
که  است  این  واقعیت  اما  می باشند.  برخوردار 
طالبان در ماه های اخیر تضعیف شده اند و اکنون 
از توان این گروه برای هدف گیری بزرگ در مرکز 
و شهرهای بزرگی چون هرات، جالل آباد، قندهار و 

مزارشریف کاسته شده است. 
و  وجود  ابراز  برای  احتماال  طالبان   ترتیب  بدین 
در  را  حمله هایی  خود،  حضور  رسانه ای  انعکاس 
ولسوالی ها  و  والیات  امن ترین  و  دور افتاده ترین 
کرده  جبران  را  ضعف شان  تا  کرده  سازمان دهی 

باشند. 
این  امنیتی  مقام های  که  است  خوب  ترتیب  بدین 
آن  با  مقابله  راستای  در  و  شناسایی  را  تاکتیک 

اقدام های الزمی را انجام دهند. 

زنگ اول


افراط گرایی انجام داد. 
از  شماری  که  است  حالی  در  این 
باورند  این  به  افغانستان  در  تحلیلگران 
دولتی  ادارات  در  گسترده  فساد  که 
سبب اصلی نارضایتی مردم از حکومت 
سال  ده  در  جهانی  جامعه  می باشد. 
فشار  زیر  را  حکومت  بارها  گذشته 
قرار داده تا علیه فساد اداری با جدیت 
سال  ده  این  جریان  در  اما  کند  مبارزه 
بلکه  نیافته  کاهش  اداری  فساد  تنها  نه 
با گذشت هر روز بیشتر نیز شده است. 
گزارش هایی وجود دارد که در مناطق 
ناامن و دورافتاده والیات مردم به دلیل 
نهادهای  حضور  عدم  یا  و  ضعیف 
دولتی برای حل معضالت حقوقی شان 
این  در  می کنند.  مراجعه  طالبان  به 
ترجیح  مردم  که  گفته شده  گزارش ها 
می دهند دعواهای حقوقی شان را به جای 
حکومت نزد طالبان حل و فصل کنند و 
این دلیل که بروکراسی و رشوه خواری 
در نهادهای حکومتی وجود دارد مردم 

را از این ادارات دورتر کرده است. 
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  رییس  اخیرا 
نهاد  این  که  کرد  شکایت  نیز  اداری 
را  مقاماتی  دوسیه های  نمی تواند 
بررسی  دخیل اند  کالن  فساد  در  که 
به  کابینه  وزیر  چندین  تاکنون  نماید. 
اما  شده اند،  متهم  کالن  اختالس های 
نهادهای  و  حکومت  سوی  از  عمال 
قضایی  و  عدلی  پیگرد  مورد  قضایی 
است  حالی  در  این  نگرفته اند.  قرار 
به  کنفرانس  چندین  در  افغانستان  که 
فساد  با  که  کرده  تعهد  جامعه جهانی 
از  را  مردم  رضایت  و  می  کند  مبارزه 
می نماید.  جلب  دولتی  خدمات  طریق 
اختالف های  تحلیلگران  باور  به  اما 
که  است  زیاد  اندازه ای  به  درون دولتی 
حکومت  از  را  فساد  با  مبارزه  فرصت 
حال  در  مختلف  نهادهای  و  گرفته 
با  گرفته اند.  قرار  هم  رویاروی  حاضر 
آن که از انتخابات پارلمانی بیش از یک 
کشمکش  های  هنوز  می  گذرد،  سال 
انتخاباتی به پایان نرسیده و هفت وزیر 
عنوان  به  هم  هنوز  کابینه حکومت  در 

سرپرست کار می کنند. 
ملی  امنیت  مشاور  دیگر  سوی  از 
که  کرد  تاکید  جمهوری  ریاست 
جامعه جهانی باید در رابطه به اشتباهاتی 
که در رابطه به مبارزه با تروریزم وجود 
سپنتا  آقای  کند.  تجدید نظر  داشته 

زراعتی  همکاری های  احیای  و 
برای دهقانان این والیت شدند.

قریه  از دهاقین  تن  حاجی ابرار یک 
موجودیت  »با  گفت:  مصر آباد 
والیت  این  در  آبی  منابع  فراوان 
و  مواجه اند  آب  کمبود  با  ما  مردم 
اقتصادی شان  به خاطر رفع مشکالت 
مسافرت  کشور  از  خارج  به 

می نمایند.«
اقتصادی  وی عالوه کرد: »وضعیت 
حتا  است.  نگران کننده  بسیار  ما 
برای سال آینده خویش تخم بذری 

نداریم.« 
عبدالرشید  انجنیر  حال  درهمین 
جوزجان  والیت  زراعت  رییس 
دولت  کمک های  و  آمادگی  از 
خانواده  ده هزار  برای  مرکزی 
این  می گوید:  و  خبرداده  متضرر 
تخم  غذایی،  مواد  شامل  کمک ها 

و  افغانستان  حکومت  کابل:  8صبح، 
که  کردند  اعالم  گذشته  روز  آیساف 
و  بررسی  برای  را  سه روزه ای  نشست 
ریشه یابی افراط گرایی و نارضایتی مردم 
است  قرار  می کنند.  برگزار  افغانستان 
از کشورهای  محققانی  نشست  این  در 
وندرل،  فرانسس  شمول  به  اروپایی 
در  اروپا  اتحادیه  پیشین  نماینده ی 

افغانستان نیز شرکت کند. 
امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  داکتر 
با  گذشته  روز  افغانستان  دولت  ملی 
مسووالن آیساف در کابل گفت که این 
نشست از سوی دفتر مشاور امنیت ملی و 
با همکاری مالی آیساف راه اندازی شده 
است. آقای اسپنتا افزود، این نشست به 
دستور رییس جمهور کرزی دایر شده و 
قرار است نتایج آن پس از سه روز بحث 
افغانستان  دولت  اختیار  در  تبادل نظر  و 
ملی  امنیت  مشاور  گفته  به  گیرد.  قرار 
این  از  پس  دولتی  نهادهای  است  قرار 
این  از  برآمده  نتایج  از  اجراات شان  در 
این  از  هدف  کنند.  استفاده  نشست 
بررسی عواملی است که سبب  نشست 
رضایت  به جای  افغانستان  مردم  شده 
و  شوند  ناراحت تر  کنونی،  روند  از 
مردم  بین  در  نیز  افراط گرایی  همچنین 

رشد کرده است. 
این  در  است  قرار  گفت  سپنتا  آقای 
سوال  دو  این  به  سه روزه  نشست 
اساسی که چرا با وجود پیشرفت ها در 
آزادی  و  صحت  معارف،  عرصه های 
راضی  هم  هنوز  افغانستان  مردم  بیان، 
رشد  مردم  میان  در  افراطیت  و  نیستند 
کرده است، پاسخ دریافت شود. اسپنتا 
سیاسی  نشست  این  که  کرد  تاکید 
در  زیرا  می باشد  تحقیقی  بلکه  نه 
از  برجسته  دانشمندان  از  شماری  آن 

کشورهای مختلف شرکت کرده اند. 
افزایش  دالیل  به  رابطه  در  بحث 
نارضایتی و افراطیت در زمانی که جنرال 
دیوید پتریوس فرمانده پیشین نیروهای 
ناتو در افغانستان ماموریت داشت بین او 
و آقای کرزی به وجود آمده و تصمیم 
گرفته شده تا در این مورد تحقیق شود. 
به  غیردولتی  موسسه  یک  آن  از  پس 
دستور آقای سپنتا به نام »قره« یک پروژه 
تحقیقی را در والیات مختلف افغانستان 
را  میدانی  تحقیقات  و  انداخت  راه  به 
از طیف های مختلف مردم در رابطه به 
نارضایتی از دولت و همچنین تمایل به 

از  تن  ده ها  جوزجان:  8صبح، 
روز  جوزجان  والیت  باشندگان 
غذا  جهانی  روز  با  همزمان  گذشته 
گردهمایی  و  اعتراض  به  دست 

زدند. مسالمت آمیز 
گردهمایی  این  اشتراک کنند گان 
تشکیل  کشاورزان  را  بیشترشان  که 
جامعه جهانی  و  دولت  از  می داد، 
خواستند  قطعنامه ای  صدور  طی 
رسیدگی  مشکالت شان  رفع  در  تا 

کنند.
قطع  نامه  این  در  آنان  همچنین 
از  آب  انتقال  خواستار  دولت  از 
به  سلطان ابراهیم  بند  و  آمو  دریای 

این والیت گردیدند.
قطع  نامه،  این  دیگر  بند  در 
کشاورزان از دولت و جامعه جهانی 
تخم های  توزیع  و  تهیه  خواهان 
بذری، تهیه و تجهیز وسایل زراعتی 

داکتر سپنتا:
جغرافیای جنگ تغییر کند

 باشندگان والیت جوزجان دست به گردهمایی زدند

امنیت  شورای  فیصله  براساس  گفت 
سازمان ملل متحد آیساف متعهد شده 
که افغانستان را در امر حفظ حاکمیت 
رساند.  یاری  ارضی  تمامیت  و  ملی 
ماه  شش  از  که  است  حالی  در  این 
پیش تاکنون حمالت راکتی پاکستان 
دارد  ادامه  افغانستان  مرزی  مناطق  بر 
واکنش  مورد  این  در  هنوز  آیساف  و 
است.  نداده  نشان  خود  از  مشخصی 
امنیتی  این در حالی است که مقامات 
ایران  حمالت  از  افغانستان  غرب  در 
اما  داده اند.  خبر  نیز  مرزی  نقاط  به 
یک شنبه  روز  کرزی  جمهور  رییس 
که  گفت  و  کرد  رد  را  ادعاها  این 
روابط  رسانه ها  گزارش  براساس  نباید 
و مناسبات میان کشورهای همسایه را 

خراب کند. 
از سوی دیگر آقای سپنتا تاکید می کند 
تروریزم  با  مبارزه  جغرافیای  باید  که 
پناه گاه های  جامعه جهانی  و  کند  تغییر 
تروریستان در خاک پاکستان را از نظر 
گذشته  ده سال  در  افغانستان  نیندازد. 
اصلی  دلیل  که  کرده  تاکید  همواره 
وجود  افغانستان  در  نا امنی ها  افزایش 
خاک  در  هراس افگنان  پایگاه های 
پاکستان می باشد. مقامات نظامی کشور 
می گویند پاکستان نه تنها به شورشیان 
پناه گاه می دهد بلکه از نگاه تجهیزات و 
آموزش نیز برخی از حلقات پاکستانی 

در حمایت از طالبان قرار دارند. 

اصالح شده بذری  و علوفه حیوانی 
هنوزهم  آن  توزیع  که  می باشند 

جریان دارد. 
موسسه  که  کرد  عالوه   وی 
راستا  این  در  نیز  اید«،   »اکشن 
غذایی  مواد  شامل  که  کمک هایی 
و تخم اصالح شده می باشد را برای 

متضررین توزیع کرده است. 
تالش  »ما  افزود:  زراعت  رییس 
و  دولت  طریق  از  تا  داریم 
را  کمک هایی  خارجی  موسسات 
برای دهاقین مستحق جلب و جذب 

نمایم.« 
خشکسالی های  که  است  گفتنی 
چندین ساله در کشور ضربه شدید 
کشور  کشاورزان  اقتصاد   به  را 
درصد   70 از  بیشتر  و  ساخته  وارد 
قرار  فقر  خط  زیر  کشور  زارعین 

دارند.

رییس جمهورآلمان 
از سربازان این کشور 

در بلخ دیدار کرد
رییس  ولف  کرستین  بلخ:  8صبح، 
دیدارش  در  آلمان  فدرال  جمهوری 
گفت  بلخ  والی  نور  عطامحمد  با 
 2014 سال  ختم  از  بعد  کشورش 
حضور  افغانستان  در  نیز  میالدی 
تعهدات  بر  و  داشت  خواهد 
درازمدتش در قبال این کشور استوار 

است.
دفتر  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
مطبوعاتی مقام والیت بلخ به رسانه ها 
آقای  است که  آمده  ارسال گردیده، 
کرستین ولف رییس جمهوری آلمان 
در  با سربازان کشورش  دیدار  از  بعد 
از  مزارشریف،  شهر  مارمل  کمپ 
ساختمان در حال اعمار ترمینال جدید 
با  بین المللی مزارشریف  میدان هوایی 

والی بلخ دیدار کرد.
این  که  شده   گفته  خبرنامه  این  در 
از  یورو  میلیون   50 هزینه ی  به  میدان 
متحده  امارات  و  آلمان  کشور  سوی 

عرب ساخته می شود.
است  آمده  همچنان  خبرنامه  این  در 
حاشیه  در  آلمان  جمهور  رییس  که 
افغان  مشترک  نشست  در  دیدار  این 
هوایی  میدان  استیشن  در  آلمان  و 
روی  بلخ،  والی  نور  عطامحمد  با 
مسوولیت های  انتقال  پیشرفت های 

امنیتی صحبت کردند.
بلخ  والی  خبرنامه،  این  از  نقل  به 
آلمان  کشور  همکاری های  از  نیز 
پرواز  خط  ساختمان  راستای  در 
مزارشریف،  بین  المللی  هوایی  میدان 
ساختمان  میدان،  این  جدید  ترمینال 
ملکی  بستر   400 شفاخانه  جدید 
جدید  استیشن  نصب  و  مزارشریف 
کرده  سپاسگزاری  شهر  این  در  برق 

است.
از  بعد  آلمان  کشور  که  است  گفتنی 
ایاالت متحده امریکا و بریتانیا سومین 
افغانستان  برای  کمک  دهنده  کشور 
تا اکنون بخش های مختلف  است که 
افغانستان  شمال  در  نظامی  و  ملکی 
کشور  این  بالعوض  کمک های  از 

مستفید شده است.

سال مالی ...
ادامه از صفحه 1

روز  نشست  در  ترتیب،  همین  به 
تفاهمنامه ی  یادداشت  گذشته 
جمهوری  میان  آب گذر،  لوله های 
کشور  و  افغانستان  اسالمی 
تفاهمنامه ی  یادداشت  تاجیکستان، 
در  مالیزیا  نظامی  نیروهای  استقرار 
همکاری  تفاهمنامه ی  افغانستان، 
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت های 
موافقتنامه  ایران،  و  افغانستان 
میان  خارجی  قرضه های  کاهش 
آلمان  سفارت  و  اقتصاد  وزارت 
همکاری های  توافقنامه  و  کابل  در 
افغانستان  میان  واقتصادی  تجارتی 
بررسی آن  از  و کشور روسیه  پس 
نمایندگان  تایید  مورد  مجلس،  در 

مجلس قرار گرفت.
استقرار  تفاهمنامه ی  سند  هرچند 
گفته  که  مالیزیا  نظامی  نیروهای 
چارچوب  در  نیروها  این  شده 
مستقر  بامیان  در  آیساف  نیروهای 
جدی  مخالفت های  با  شد،  خواهند 
برخی نمایندگان روبرو شد، اما این 
تفاهمنامه با اکثریت آرا، به تصویب 

رسید.
شدن  نهایی  با  که  است  گفتنی 
سرباز   40 یادشده،  تفاهمنامه ی 
چارچوب  در  مالیزیایی  صحی 
در  شفاخانه ای  در  آیساف  نیروهای 
مرکز بامیان به خدمات درمانی آغاز 

خواهند کرد.

از صفحه 1

ACKU



3 سال پنجم    شماره مسلسل 1262    سه شنبه 26 ميزان 1390

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
اثر  برادرش را در  با خود داریم که  را  کسی 
را  حادثه  آن  و  داده  دست  از  مرمی  اصابت 
چنین بیان می دارد: »در طول چهار دهه مردم 
متحمل  جنگ ها  از  را  زیادی  صدمه های  ما 
و  دارد  جریان  برنامه  این  هنوزهم  و  شده 
بی رحمانه، روح و روان این مردم را می آزارد 
و از ایشان به اشکال مختلف قربانی می گیرد. 
نمی دانم تا به کی و به کدام جرم مردم ما این 
از روز قبل  زجر و عذاب را بکشند. هر روز 
از  می سازد.  پریشان  را  ما  کشور  وضعیت 
زمانی که کودتای هفت ثور به وقوع پیوست 
خون ریزی در این کشور آغاز شد. مردم نظام 
نیروهای  با  همکاری  خاطر  به  را  کمونیستی 
به  آنها  زیرا  نداشتند.  قبول  روسی  اشغالگر 
عقاید و باورهای مردم صدمه می زدند و مردم 
شکنجه  و  دستگیر  بودن،  مسلمان  جرم  به  را 

در  تندر   ۲۰۳ اردوی  قول  سوم  لوای  فرماندهی 
نظامی  گسترده  عملیات  شروع  از  غزنی،  والیت 
تحت نام »شمشیر« در دو ولسوالی نا امن غزنی خبر 

می دهد.
جنرال  برید  باستان،  بست  خبرگزاری  از  نقل  به 
به  خبری  نشست  یک  در  لوا  این  فرمانده  وفادار، 
رسانه ها گفت که این عملیات به صورت مشترک 
از سوی اردوی ملی و ناتو در ولسوالی های زنه خان 

و ده یک به پیش برده می شود.
و  آغازشده  یکشنبه  روز  عملیات  این  که  افزود  او 
یک  یک،  ده  ولسوالی  »مهتر«  قریه  در  حال  به  تا 
و  دیگر زخمی  طالب  پاکستانی کشته، یک  طالب 
یک دیگر هم بازداشت شده است. او می افزاید که 
در جریان این عملیات، چندین میل اسحله سبک و 
ملی  اردوی  به دست  نیز  مهمات  مقداری  و  سنگین 

از  کندز،  پولیس  فرماندهی  کندز:  ۸صبح، 
والیت  این  پولیس  توسط  موتر،  دزد  دو  بازداشت 

خبر داد.
کندز  فرماندهی  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید   
دو  حرفه ای  دزد  »دو  گفت:  ۸صبح  روزنامه ی  به 
به  مربوط  غرفه دار  عراده کروالی  پیش، یک  روز 
نهر  روستای  از  را  تخار  شهروندان والیت  از  یکی 
انتقال  هنگام  دیروز،  که  بودند  دزدیده  تخار  سعید 

در  فاریاب  ملی  امنیت  رییس  فاریاب:  صبح،   ۸
به شدت  با شش محافظش  انتحاری  اثر یک حمله 
زخمی شد و یک کودک در این حمله جان باخت.
یک   دیروز  صبح  فاریاب  والیت  مقامات  گفته  به 
احمد  سید  موتر،  بر  سوار  انتحاری  کننده  حمله 
حمله  مورد  را  فاریاب  ملی  امنیت  رییس  سادات 
قرار داد که در نتیجه آن رییس امنیت ملی به شدت 

زخمی و یک کودک کشته شد.
جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب گفت: »حوالی 
ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح دیروز در منطقه تاتارخانه 
شهر میمنه، زمانی که سید احمد سادات رییس امنیت 
ملی فاریاب، از خانه به سوی دفتر کارش  درحرکت 
قرار  موترسوار  فردی  انتحاری  حمله  مورد  بود، 
نتیجه این رخداد، جنرال سید احمد  گرفت که در 

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در 
نظر دارد تا در ماه" اوکتوبر و  نومبر "سال روان 
میالدی چهار کورس جدید را که  مشخصات 

آن ها در زیر درج است، آغاز کند:
1- اساسات خبرنگاری

در ختم این کورس شما:
را  و کلیدی  مهم  نقاط  تا  بود  • قادر خواهید 
در یک گزارش خبری ساده شناسایی کرده و 

لید یا بخش آغازین خبر را بنویسید.
کجا  از  خبر  بگویید  تا  بود  خواهید  قادر   •

بدست میآید.
خبر  اتاق  کارمندان  کاری  نقش  مورد  در   •

خواهید آموخت.
مسلکی  خبرنگاری  یک  نقش  مورد  در   •

خواهید آموخت.
خبرنگاران  رفتاری  اصول  اهمیت  مورد  در   •

خواهید آموخت.
محیط  و  خبرنگاران  مصئونیت  مورد  در   •

رسانه های افغانستان خواهید آموخت.    
2- خبرنگاری رادیویی

آنچه در این کورس میآموزید:
یا  مشنشراتی  خط  ارزشهای  معرفی،   •

. Editorial
و  رادیویی  استدیوی  با   معرفی   •

ارایۀ)گویندگی( برنامه های رادیویی.
)برنامه  اودیشن  ادوب  معرفی  نویسی،  خبر   •

ویرایش صدا( با کار های عملی.
• معرفی وسایل سیارضبط صدا.

•  واکس پاپ )مصاحبه های مردمی( .
• گزارش نویسی همراه با کارعملی .

• تکنیک های مصاحبه به صورت عملی.
متن  با  بایت(  )سوند  صدا  توتۀ  دادن  پیوند   •

گزارش .
• چگونه دریافت سوژه های گزارشی.

.) Life Reporting( گزارشدهی زنده •
3- تولید بسته های رادیویی

 )Radio Package\reduction(
آنچه در این کورس می آموزید:

• مهارت های یافتن سوژه های که برای تهیۀ 

راه اندازی عملیات »شمشیر« در دو ولسوالی غزنی

پولیس کندز، دزدان مو تررا بازداشت کرد

حمله انتحاری در فاریاب 14 کشته و زخمی
برجا گذاشت فرصت آموزش

دسته جمعی  طور  به  را  آنها  بعد  و  می کردند 
مظلومانه  را  آنها  و  می بردند  کشتار گاه ها  به 
این  با  مدت ها  مردم  می رساندند.  شهادت  به 
طریق  از  را  خویش  مخالفت های  سیاست ها، 
مردم  نمودند.  آغاز  برابر شوروی ها  در  جهاد 
در مدت تقریبا چهارده سال مقاومت نمودند 
رژیم  بساط  و  رسید  پیروزی  به  روند،  این  تا 
با  مردم  شد.  برچیده  کشور  از  کمونیستی 

افتاده است.
عملیات  این  که  می گوید  ملی  اردوی  فرمانده  این 
تا زمانی که وجود مخالفان مسلح دولت در ساحه 
در  لزوم  و در صورت  می  یابد  ادامه  احساس شود، 

دیگر ولسوالی های غزنی گسترش می یابد.
در یک خبر دیگر، جنرال وفادار اظهار داشت که در 
یک اقدام جداگانه دو انجنیر تخنیکی طالبان که به 
ساختن ماین و بمب های کنار جاده مهارت داشتند، 

توسط نیروهای اردوی ملی باز داشت شدند.
پیش  روز  دو  انجنیران  این  وفادار،  جنرال  گفته  به 
اندر  منطقه شلگر ولسوالی  ایتالف در  توسط قوای 
غزنی زخمی شده بودند و زمانی که توسط اعضای 
مرکز  در  شخصی  شفاخانه  یک  به  خانواده ی شان 
ملی  اردوی  سربازان  توسط  یافتند،  انتقال  غزنی 

بازداشت شدند.

این مو تر به ولسوالی خان آباد والیت کندز، توسط 
پولیس این والیت بازداشت شدند.«

سمیع اهلل  جنرال  توسط  یادشده  مو تر  که  افزود  او 
سپرده  آن  به صاحب  کندز،  پولیس  فرمانده  قطره، 

شد. 
دزدان دستگیر شده )عبدالواحد و زمری( نام دارند 
خان آباد  ولسوالی  آقتاش  روستای  باشندگان  و 

والیت کندز بوده اند.

یک  و  زخمی  محافظانش  از  تن  شش  با  سادات 
کودک جان باخته است.

سخنگوی  احمدزی  محمد  لعل  هم  سویی  از 
فرماندهی زون ۳۰۳ پولیس شمال، به رسانه ها گفته 
است که در این رویداد هشت فرد ملکی نیز زخم 
برداشته اند که به این ترتیب تعداد زخمی ها به سیزده 

تن می رسد.
در همین حال داکتر علی رییس صحت عامه فاریاب 
نیز رخداد میمنه را تایید نموده بیان داشت که عصر 
دیروز هفت زخمی و یک کشته از محل رویداد به 

شفاخانه انتقال داده شده است.
ملی  امنیت  رییس  که  داشت  بیان  همچنان  وی 
داده  انتقال  شهرمیمنه  پی آر تی  شفاخانه  به  فاریاب 

شده است.

گزارش رادیویی مناسب باشد، یافتن حقایق 
کنترول  و  صدا  کردن  ضبط  های  مهارت   •

کیفیت صدا در جریان ضبط کردن
رادیویی  گزارش  یک  تنظیم  چگونگی   •
یک  تهیۀ  در کل  رادیویی(  گزارش  )ساختار 
یک  در  پخش  کیفیت  با  رادیویی  گزارش 

رسانۀ متوسط
ویرایش  برای  الزم  های  مهارت  کسب   •
)ادیت( صدا توسط برنامۀ ادوب اودیشن و یا 
بتوانید گزارش های رادیویی  تا   ، کول ادیت 

را به صورت درست ویرایش نمایید. 
استفادۀ  جهت  الزم  های  مهارت  کسب   •
و  ها  مایکروفون  مختلف  انواع  از  درست 

وسایل ضبط صدا
4- خبرنگاری تلویزیونی

آنچه در این کورس میآموزید:
• آموزش معیار های خبرنگاری تلویزیونی .

• تصویر برداری توسط کمرۀ تلویزیونی .
• انتقال تصاویر به کامپیوتر و ادیت یا ویرایش 

آن .
• اسکرییت"متن" نویسی تلویزیونی .

• انواع خبر وگزارش تلویزیونی .
های  زمان  در  توانید  می  را  ها  کورس  این 
خود  زمانی  های  فرصت  اساس  به  و  مختلف 

بیآموزید.
برای اشتراک کننده گان اناث کورس 
در  است که  نظر گرفته شده  در  ویژه 
می  نیز  ترانسپورت  مصارف  برگیرندۀ 

باشد.
های  ننگرهارکورس  و  بلخ  والیات  در 
ویژۀ خواهران توسط خانم ها تدریس 

می شود.
آدرسویا شماره  ایمل  به  بیشتر  معلومات  برای 
های  کنندۀرسانه  حمایت  نی  دفتر  تلیفونهای 

آزاد افغانستان به تماس شوید.

کابل:
ماریا اکبری 

آدرس ایمیل:

خرسند  بسیار  مجاهدین  حکومت  پیروزی 
بودند. اما این خوشی بسیار زیاد دوام پیدا نکرد، 
بعد از مدتی جنگ های میان گروهی بین احزاب 
به خاطر تصاحب قدرت آغاز شد و  مجاهدین 
و  شدند  فراگیر  جنگ ها  این  زمانی  اندک  در 
را  مردم  هستی  خرمن  جنگ،  این  آتش  چنان 
سوزاند و تا به امروز ادامه دارد. درمدت تقریبا 
5 سال حکومت مجاهدین که در جنگ سپری 

شد. تاسیسات ملکی، دولتی و زیربناها همه از 
دربدر  و  آواره  انسان  هزار  صدها  رفتند.  بین 
شدند و هزاران انسان دیگر معلول، الدرک و 
برادر  این شهدا  بین  در  یا هم شهید شدند که 
جوانم نیز شامل بود، او یک فرد ملکی بود و 
هدف  مورد  می گذشت  راه  مسیر  از  زمانی که 
نیروهای درگیر  از سوی  و  قرار گرفت  گلوله 
شما  حال  نوشید.  را  شهادت  جام  جنگ،  در 
کسانی  باید  کیست،  او  قتل  مسوول  بگویید 
شناسایی  شده اند  مرتکب  را  جرم  این  که 
شوند و در مقابل دادگاه عدالت برای ما پاسخ 
این  که  خیر  یا  شود  تطبیق  عدالت  و  بگویند 
اسالمی  قوانین  و  پیامبر  قرآن،  خدا،  خواست 
حقیقت  جز  چیزی  ما  است.  بین المللی  و  ملی 
اصالح  جنایت ها  مرتکبین  تا  نمی خواهیم، 
و  خشونت  از  عاری  انسانی  جامعه ی  و  شوند 
قانون  حاکمیت  درآن  تا  باشم  داشته  جنگ 
نماید،  حکمفرمایی  و  استوار  عدالت  براساس 
نه قوم، مذهب، سمت گرایی و زور گویی های 

سیاسی و گروهی.«

قاتالنش مجازات نشده اند
صدها هزار انسان آواره و دربدر شدند و هزاران انسان دیگر 
معلول، الدرک و یا هم شهید شدند که در بین این شهدا برادر 

جوانم نیز شامل بود، او یک فرد ملکی بود و زمانی که از مسیر راه 
می گذشت مورد هدف گلوله قرار گرفت و از سوی نیروهای درگیر 
در جنگ، جام شهادت را نوشید. حال شما بگویید مسوول قتل او 

کیست، باید کسانی که این جرم را مرتکب شده اند شناسایی شوند 
و در مقابل دادگاه عدالت برای ما پاسخ بگویند
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راکتی  حمالت  بازتاب  از  کرزی  رییس جمهور 
دقت  خواستار  و  کرده  انتقاد  رسانه ها  در  همسایه ها 
گذشته  روز  است.  شده  زمینه  این  در  رسانه ها  عمل 
داده  در رسانه ها گزارش شد که حامد کرزی هشدار 
است شایعه پراکنی در مورد حمالت راکتی کشورهای 
همسایه به افغانستان، روابط افغانستان را با همسایه هایش 
بازتاب  به  رییس جمهور  واکنش  کرد.  خواهد  متاثر 
حمالت راکتی همسایه ها در رسانه ها می تواند به معنای 
منطقه ای  تحرکات  برابر  در  رییس جمهور  کوتاه آمدن 
و به خصوص بعد از نشر اخباری در مورد راکت پرانی 
این  دیگر  از سوی  شود.  تلقی  غربی  همسایه  از سوی 
به  می تواند  زمان  عین  در  رییس جمهور  موضع گیری 
این  منفی  تبعات  از  نگرانی  و  وی  دوراندیشی  معنای 
مردم  که  حساسیتی  به  توجه  با  اما  شود.  تعبیر  روند 
نسبت به مداخله ی همسایگان در افغانستان دارند، بعید 
از کوتاه آمدن  غیر  این واکنش چیز دیگری  است که 
همسایگان  منطقه ای  تحرکات  برابر  در  رییس جمهور 

تعبیر شود.
کنفرانس  در یک  روز یک شنبه  رییس جمهور کرزی 
نشر  در  تا  خواست  رسانه ها  از  کابل،  در  خبری 
کشورهای  راکتی  حمالت  مورد  در  گزارش هایی 
بادقت، عمل کنند. وی  افغانستان،  به  ایران  و  پاکستان 
در  رسانه ها  در  که  گزارش هایی  از  بسیاری  که  گفت 
شده،  منتشر  افغانستان  خاک  به  راکتی  حمالت  مورد 
شده  تشخیص  نادرست  رسمی  بررسی های  از  پس 
است.  آقای کرزی در استدالل گفته هایش، از عالقه ی 
با همسایه های سخن  تامین روابط دوستانه  به  افغانستان 
گزارش های  انتشار  که  است  شده  یادآور  و  گفته 
همسایگان  و  افغانستان  مناسبات  بر  می تواند  نادرست 

تاثیر منفی بگذارد.
آقای کرزی اعالم کرده است که در رابطه به فیر راکت 
از سوی همسایگان، در جلسه امنیتی بحث شده است و 
رسیدگی  مواردی  به  تا  می باشد  آن  بر  دولت  تصمیم 
شود که ثابت کند سرحدات و تمامیت ارضی افغانستان 
تهدید شده است. وی گفته است که دولت و مطبوعات 
از  و  کنند  عمل  احتیاط  با  مسایل،  این گونه  در  باید 
شایعه پراکنی و برافروختن احساسات در این زمینه باید 

خودداری شود.
منطق گرای  هرکشور  مانند  افغانستان  که  نیست  شکی 
دیگری باید کوشش کند تا رابطه نیکی با همسایگانش 
داشته باشد و از این رابطه بهره مند شود. اما چیزی که 

در ساختار سیاسی منطقه ما شاهد آن هستیم، این است 
که تال ش های دولت افغانستان در راستای تامین روابط 
با همسایگان تالش یک جانبه بوده و  تاثیر منفی  بدون 
این که  با وجود  نداشته است.  افغانستان  برای  مثبت  اثر 
دولت افغانستان سعی کرده است، با همسایگانش از در 
دوستی وارد شود و حتا در برابر دولت های این کشورها 
همسایگان  جواب  اما  گیرد،  پیش  در  انفعالی  سیاست 
بوده  انحصاری  صورت  به  هم  آن  سودگرایانه  تعامل 

است.

در حالی که بارها مقام ها بلند پایه ی دولتی و نهادهای امنیتی 
توسط  دیورند  خط  آن سوی  از  راکت  فیر  صدها  پرتاپ 
تاهنوز  اما  داده اند،  قرار  تایید  مورد  را  پاکستانی  نظامیان 
حامد کرزی رییس جمهور کشور »مطمین« نشده است که 

این راکت  پراکنی ها واقعیت داشته باشد. 
همتای  ولف  کریستیان  با  یک شنبه  روز  که  رییس جمهور 
کابل  در  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  خود  آلمانی 
صحبت می کرد، رسانه ها را متهم کرد که در مورد پرتاب 
پاکستان  همسایه  کشورهای  سوی  از  راکت  فیر  صدها 
این  در  کرزی  آقای  می کنند.  »شایعه پراکنی«  ایران،  و 
سرحدی  حمالت  مورد  »در  گفت:  خبری  کنفرانس 
به  است  شده  زیاد  آن  در  هم  ایران  حاال  که  پاکستان 
مطبوعات عزیز باید بگویم که در این چنین مسایل به طور 
خاص در مورد آن عده از گزارش هایی که در سرحدات 
در مورد همسایه های ما نشر می شوند، به دقت عمل شود. 
من می بینم که از مدت زیادی در مطبوعات در این رابطه 
این  ما  تحقیقات  اثر  در  اما  رسیده  نشر  به  زیادی  چیزهای 
چنین ادعاها غلط ثابت شده است. یا در گزارش های اولیه 
چنین می آید که صد یا دوصد مرمی اصابت کرده، عسکر 
آمده و یا در سرحدات ما رفت و آمد عساکر همسایه های 
ثابت  غلط  بعدا  گزارش ها  چنین  این  است،  شده  زیاد  ما 

می شوند.«
آقای کرزی تاکید کرد که انتشار چنین گزارش ها توسط 
متاثیر  را  همسایه  کشورهای  با  افغانستان  مناسبات  رسانه ها 
پرتاب  مورد  در  افغانستان  دولت  زمانی که  و  می سازد 
راکت از سوی کشورهای همسایه به داخل خاک افغانستان 
»مطمین« شود، بعدا اقدام خواهد کرد. او افزود: »زمانی که 
ما تایید کردیم و مطمین شدیم در آن زمان طبیعی است که 
دولت افغانستان حق دفاع از خاک خود را دارد و کارش 
به  اخیر  ماه های  طی  داخلی  رسانه های  می دهد.«  انجام  را 
پاکستانی  نظامیان  پراکنی های  راکت  از  گسترده  صورت 
در مناطق مرزی به خصوص والیت کنر گزارش کرده اند.

رییس  اظهارات  این  کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
جمهور را چشم پوشی از واقعیت ها و پیروی از سیاست های 
و  می کنند  توصیف  پاکستان  و  ایران  همسایه  کشور  دو 
قدرت«  »اربابان  آقای کرزی می خواهد که  می افزایند که 

در اسالم آباد و تهران خوشحال باشند.
صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در موسسه »نی« 
رییس جمهور  که  می گوید  سیاسی،  آگاهان  از  یک تن  و 
همسایه  کشورهای  راکت پراکنی های  برابر  در  افغانستان 
سیاست »انفعالی« در پیش گرفته و می خواهد با این سیاست 
خود متحدان قوی تری در سطح منطقه بدست آورد. آقای 
توحیدی گفت: »اظهارات آقای کرزی در مورد حمالت 

مشخص  به طور  افغانستان،  همسایگان  سوی  از  راکتی 
انفعالی  سیاست  یک  مبین  متاسفانه  ایران،  و  پاکستان 
به  افغانستان  رییس جمهور  است.  کشور  دو  این  برابر  در 
و  اسالم آباد  با  کابل  روابط  که  نیست  حاضر  هیچ وجه 
صدد  در  رییس جمهور  که  دلیل  این  به  شود.  تیره  تهران 
یافتن متحدان قوی و نیرومند در منطقه است.« وی همچنین 
افزود: »همچنین رییس جمهور اظهاراتی را که کرد فقط به 
این دلیل که اربابان قدرت در اسالم آباد و تهران از رییس 
رییس  حالی که  در  باشند،  خوشحال  و  مسرور  جمهور 
می کرد،  هم  انفعالی تری  اظهارات  اگر  افغانستان  جمهور 
تا زمانی که  پاکستان هیچ گاه  ایران و  با  افغانستان  مناسبات 
تمام موضوعات تاریخی حل نشده است، حل نخواهد شد.«

رییس  محتاطانه  واکنش  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
در  همسایه  کشورهای  راکتی  حمالت  برابر  در  جمهور 
تیره شدن  از  جلوگیری  به منظور  کشور  خاک  داخل 
با کشورهای همسایه صورت می گیرد،  افغانستان  مناسبات 
اما او در عین حال تاکید می کند که »افراد و اشخاصی« در 
دستگاه حکومت افغانستان حضور دارند که تضمین کننده 
سیاست های دولت های ایران و پاکستان در افغانستان هستند.

در همین حال احمد بهزاد معاون دوم مجلس نمایندگان نیز، 
به این باور است که دولت مسوولیت دارد تا موضوعاتی را 
که در رسانه ها مطرح می شوند، باید به آن رسیدگی و مورد 
راکت ها  پرتاب  موضوع  او،  گفته ی  به  دهد.  قرار  تحقیق 
به داخل کشور از سوی نظامیان کشورهای همسایه، نه تنها 
از  برخی  او،  به گفته ی  بلکه  از سوی رسانه ها مطرح شده 
مقام های بلندپایه دولتی نیز آن را تایید کرده اند. آقای بهزاد 
اخیر  سال های  در  کرزی  آقای  حکومت  »متاسفانه  گفت: 
عزل و نصب هایی  همسایگان  از  بعضی  فرمایشات  براساس 
در درون ساختارهای حکومتی خود انجام داده که دامنه ی 
در  قدرت  ساختار  درون  در  را  همسایگان  فعالیت  و  نفوذ 
افغانستان توسعه بخشیده است. این عناصر عوامل بازدارنده 
در اتخاذ یک موضع منسجم و همه جانبه در برابر مداخالت 

همسایگان عمل می کنند.«
اخیر  موضع گیری  نحوه ی  که  کرد  تاکید  بهزاد  احمد 
همسایه  راکتی کشورهای  برابر حمالت  در  رییس جمهور 
این  نفوذ  از  ناشی  افغانستان،  خاک  در  پاکستان  و  ایران 
گفته ی  به  است.  کشور  در  قدرت  ساختار  در  کشورها 
برابر  در  افغانستان  رهبری  ناهمگون  موضع گیری های  او، 
نیز  را  بین المللی  متحدین  همسایه،  کشورهای  مداخالت 

دچار سردرگمی و تردید کرده است.
رییس جمهور در حالی در مورد حمالت راکتی کشورهای 
همسایه ابراز تردید می کند که اخیرا وزارت دفاع در مورد 

ادامه ی این حمالت هشدار داده است.

شود،  دیده  افغانستان  با  همسایگان  تعامل  به  اگر 
منافع  اساس  بر  همسایگان  که  می رسد  ذهن  به  این 
و  منقبض  را  افغانستان  با  خود  روابط  انحصاری شان 
روابط  اخالل  شاهد  بار  بار  چنانچه  کرده اند.  منبسط 
همسایگان  سوی  از  افغانستان  با  تجارتی  و  اقتصادی 
سوی  از  تیل  تجارت  کردن  بند  قالب  در  که  بوده ایم 
ایران و محدود کردن ترانزیت کاال از بندر کراچی از 

سوی پاکستان اعمال شده است.
تبعات  در خصوص  رییس جمهور  نگرانی  بدون شک 
توانایی های  نابرابری  جهت  از  تنش  تشدید  احتمالی 
افغانستان و دو همسایه تاثیرگذار بر سیاست های مربوط 
به افغانستان منطقی می باشد. اما این باعث نمی شود که 
امکانات جانبی دیگر  از بکار گیری  افغانستان خود را 
که  نیست  کند. شکی  محروم  توانمندسازی  در جهت 
نابسامانی های  از  که  همانگونه  نیز  پاکستان  و  ایران 
استفاده  نقطه ضعف  عنوان  به  افغانستان  در  موجود 
حساسی  ضعف های  نقطه  دارای  نیز  خود  می کنند، 
شناسایی  توانمندی  افغانستان  دولت  باید  اما  می باشند؛ 
این نقطه ضعف ها و حتا آزمایش اثرات نقطه گذاشتن 

روی این نقطه ضعف ها را داشته باشد.
سیاست های  عرصه  در  هم اکنون  پاکستان  و  ایران 
می باشند.  گرفتار  زیادی  مشکالت  با  خود،  داخلی 
روبرو  ناامنی  رشد  با  خود  قلمرو  داخل  در  پاکستان 
پاکستان،  در  موجود  ناامنی  این که  باوجود  می باشد. 
نتیجه ی سیاست های اعمال شده از سوی این کشور در 
تعامالت منطقه ای خصوصا بر محوریت سیاست گذاری 
بر افغانستان بوده است، اما اکنون به عنوان یک چالش 
با  جدی داخلی این کشور تبدیل شده است. ایران نیز 
وضعیت چندان مناسبی در داخل خود روبرو نمی باشد. 
قرار  پارلمانی  انتخابات  این کشور در آستانه  این که  با 
انتخابات  از  به جامانده  اما اختالفات حل ناشده و  دارد، 
ریاست جمهوری 1388 این کشور، باعث شده است تا 
دورنمای انتخاباتی این کشور پر از جنجال به چشم آید.

بنا بر این بسیار خوب است که رهبران دولت افغانستان، 
افراط در انعطاف پذیری و سیاست انفعالی نسبت به این 
روابط  گسترش  زمینه های  باشند.  نداشته  همسایگان 
در  افغانستان  گرفتن  قرار  و  جهانی  جامعه  با  افغانستان 
صف اتحاد و اتفاق با کشورهای تاثیرگذار بر سیاست 
رهبران  برای  منطقی  بسیار  گزینه  می تواند  بین المللی 
به  وابستگی  بر  کردن  جایگزین  جهت  در  افغانستان 

همسایگان سودجو باشد.
باید اذعان کرد که اگر 
بتواند  افغانستان  دولت 
همبستگی  ایجاد  با 
کشور،  داخل  در  ملی 
تحکیم  زمینه های  از  
جامعه ی  با  روابط 
استفاده ی  جهانی 
کند،  مناسب 
منطقه  کشورهای 
تا  شد  خواهند  ناگزیر 
نگرش و سیاست خود 
را  افغانستان  به  نسبت 
به جای  و  داده  تغییر 
خاک  به  راکت  فیر 
دوستی  راه  افغانستان، 
پیش  در  را  کابل  با 
افغانستان را در  بگیرند و طمع مداخله در امور داخلی 

دل خود بکشند.
ناگزیر  را  خود  نیز  رییس جمهور  هنگامه ای  چنین  در 
نخواهد دید که نسبت به اثرات مثبت یا منفی واکنش 
خاک  از  راکت پراکنی  به  تحلیلگران  و  رسانه ها 
همسایه ها به افغانستان نگران شود و به بازتاب خبرهای 
مربوط به راکت پراکنی از سوی همسایگان در رسانه ها 

واکنش نشان دهد.
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شما مقصر نیستید 
رسانه های ما شایعه پراکنی 

می کنند
 ظفرشاه رویی

رییس جمهور
 کوتاه می آید

  دولت مرادی

واکنش رییس جمهور در برابر راکت پراکنی  همسایه ها:
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یک  که  افغان  جوانان  و  زنان  اقتصادی  انکشاف  موسسه ی 
نهاد اجتماعی همکار ریاست امور زنان والیت تخار است، 
پودر  تولید  روش  آموزشی،  ماهه ی   5 دوره ی  یک  در 
کاالشویی و سواد خواندن و نوشتن را به 60 تن از زنان بیوه 
تخار،  والیت  ورسج  ولسوالی  لخستان  قریه ی  بی بضاعت  و 

آموزش داده است.
شماری از زنان و دختران روستایی که در این برنامه شرکت 
کورس های  از  فراغت  از  پس  که  می گویند  بودند،  کرده 
این والیت، حاال  امور زنان  حرفوی و سوادآموزی ریاست 

می توانند بخوانند، بنویسند و پودر کاال شویی تولید کنند.
آنان می گویند که با شرکت در دوره ی آموزش تولید پودر 
که  را  شوینده  ماده ی  این  تولید  توانایی  اکنون  کاالشویی، 
و در  نموده اند  پیدا  دارد،  میان خانواده ها  زیادی در  کاربرد 
صورتی که مسووالن امور تجارتی دولت، به نیازمندی های 
را  آنان  و  کرده  توجه  کار  این  توسعه ی  و  پیشبرد  در  آنان 
یاری نمایند، می توانند به وضعیت مالی خانواده های شان سر 

و سامان بدهند.

به  افغانستان  وابستگی  می تواند  که  راه هایی  از  یکی 
کمک های خارجی را کاسته و راه را برای انتقال امنیت به 
افغان ها و خروج نیروهای نظامی از افغانستان هموار سازد، 
کشورهای  شمول  به  افغانستان  است.  ابریشم  جاده  احیای 
تا  نداشته  دسترسی  آزاد  بندرهای  به  مرکزی  آسیای 
کند.  عرضه  جهانی  بازارهای  به  مستقیما  را  کاالهای خود 
تجاری  شاهراه های  افغانستان،  زمامداران  هیچ گاه  همچنین 
افغانستان  از  بیرون  به  را  خود  کاالهای  بتواند  که  مطمینی 
انتقال دهند ایجاد نکرده است. در طول تاریخ، جاده ابریشم 
همیشه از جایگاه ویژه تجاری برخوردار بوده است. اما سهم 
افغانستان از این شاهراه،  تجارت ناچیزی بوده است که از 
افغانستان  از  سالمت  به  که  تجاری  کاروان های  راهداری 

عبور می کردند، به دست می آمد.
و  ترانزیتی  مرکز  یک  به  افغانستان  کردن  تبدیل  به  توجه 
هم  می تواند  آسیا  جنوب  و  مرکزی  آسیای  حمل ونقلی  
افغانستان  امنیت  ثبات و  اقتصادی و هم در  در جهت رشد 
کمک کند.  این جاده می تواند بستر مناسبی برای هم گرایی 
منطقه ای و همچنان راهی برای ایجاد ثبات و امنیت افغانستان 
همکاری های  داغ  بحث  روزها  این  راستا  همین  در  باشد. 

منطقه ای در رابطه با افغانستان شدت گرفته است. 
مارک گروسمن، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و 
پاکستان که در تاریخ هفتم اکتوبر 2011  با رییس جمهور 
همکاری های  نقش  بر  است،   داشته  دیدار  تاجیکستان 
منطقه ای و احیای جاده ابریشم تاکیده ورزیده و تالش دارد 
تا به نحوی همیاری کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان 

عبدالروف اضافه می کند که هریک از این زنان در دوره ی 
معاش  افغانی  هزار  یک  مبلغ  ماهانه  آموزشی،  ماهه ی   5
دریافت  ماه  هر  در  نیز  را  نیازشان  مورد  پودرکاالشویی  و 

کرده اند.
این  از  بعد  که  این  از  فراگرفته اند،  را  حرفه  این  که  زنانی 
کنند،  درآمد  کسب  و  ایستاده  خود  روی پای  می توانند 

خوشحال به نظر می رسند.
مینا گل، زن میان سالی که شوهرش را در سال های جنگ 
دارد،  عهده  رابر  خانواده اش  معاش  امرار  و  داده  دست  از 
می گوید:  دارد،  رضایتش  از  حکایت  که  متبسم  چهره ی  با 
اما  بودم،  دیگران  کمک  محتاج  خانه  در  و  نداشتم  »سواد 
با سواد شده ام و هم صاحب کار که به این ترتیب  حاالهم 

می توانم با دست رنج خود، زندگی ام را بگذرانم.«
لیلما، که  به گفته ی خودش، دارای خانواده ی 9 نفری است 
به گردش  را  زندگی شان  مزدورکاری، چرخ  با  و شوهرش 
چگونه  که  گرفته ام  »یاد  می گوید:  خوشحالی  با  می آورد، 

پودرکاالشویی تولید کنم.«
او روش کارش را این گونه توضیح می دهد: »اول دانه های 
و  می کنیم  وزن  را  آن  بعد  می کنیم،  خرد  را  فسفات  کود 
به آن اضافه  تیزاب را  از آن  در یک طشت می ریزیم. پس 
می کنیم، بعد، سودا و تیل سیاه را در همان طشت ریخته و 
مواد داخل طشت را مخلوط می کنیم؛ پس از گذشت چند 
ساعت که خشک شد، آن را از غربال می گذرانیم و به این 

ترتیب پودر کاالشویی به دست می آید.«
لیلما می گوید اگر دولت به آنان کمک کند تا درقریه ی شان 
بیوه  زنان  تمام  کنند،  ایجاد  کوچک  تولیدی  کارگاه  یک 
به زندگی شان  این کارگاه،  با کار در  و فقیر قریه می توانند 

رونق بیشتری بدهند.
آقای عبدالروف می گوید: »ما در نظر داشتیم در این دوره، 
به  توجه  با  اما  کنیم،  تولید  کاالشویی  پودر  کیلوگرام   600
 3000 تولید  به  موفق  کورس،  شامل  زنان  وتوانایی  ظرفیت 
آموزشی  دوره ی  طول  در  کاالشویی  پودر  کیلوگرام 

گردیدیم.«
به  رایگان  طور  را  تولیدشده  پودرهای  که  می افزاید  او 
موسسات و نهادهای دولتی، در مرکز و والیات کشور توزیع 

می کنیم، تا اهمیت پروژه بر همگان آشکار شود.
وی با اشاره به این نکته که در صورت حمایت دولت از این 
پروژه و کمک به دوام آن، زنان می توانند از فروش محصول 
تولیدی خود، تا 50 درصد عاید داشته باشند، اضافه می کند: 
توانایی های  زنان  به  این کار می خواهیم توجه دولت را  »با 
افغان در بخش صنعت جلب کنیم، تا سازمان های دولتی که 
این  می کنند،  کار  زنان  زندگی  در  بهبودآوری  راستای  در 
زمینه ی  طریق  این  از  درازمدت حمایت کرده  در  را  پروژه 
فراهم  افغانستان  بی بضاعت  زنان  از  زیادی  برای عده ی  کار 

شود.«

شاهراه به پاکستان و هند و دریای مدیترانه باشد، می تواند 
از عوامل مهمی که  افغانستان را متحول کند. یکی  اقتصاد 
کشورهای غربی و صنعتی را تشویق می کند تا افغانستان به 
وجود  شود،  مبدل  آسیا  ثقل  نقطه  و  ترانزیتی  مرکز  عنوان 
پروژه  که  است  مرکزی  آسیای  در  انرژی  عظیم  ذخایر 
که  است  پروژه هایی  از  یکی  ترکمنستان  گاز  پایپ الین 
عملی ساختن آن احیای جاده ابریشم را عملی سازد. پروژه 
پایپ الین گاز ترکمنستان نه تنها به اقتصاد و صلح و ثبات 
افغانستان می تواند موثر باشد، بلکه کلید همگرایی پاکستان 
و هند هم است که از انرژی ارزان و باصرفه آسیای مرکزی 

بهره ببرند. 

و  زنان  اقتصادی  انکشاف  موسسه ی  مسوول  عبدالروف 
جوانان افغان مقیم تالقان که راه اندازی این برنامه را به عهده 
برای مدت 5  »این دوره ی آموزشی  داشته است، می گوید: 
زنان  برای  افغانی  هزار  یک صد  و  دومیلیون  هزینه ی  با  ماه 
خانواده  نان آور  و  ندارند  خانواده  فقیر که سرپرست  و  بیوه 
استند، راه اندازی شد که اضافه بر بهره مندی از سواد خواندن 
کود  کیمیاوی  مواد  از  استفاده  با  که  گرفتند  یاد  نوشتن،  و 
تولید  کاالشویی  پودر  سیاه،  تیل  و  تیزاب  سودا،  فسفات، 

کنند.«
کیفیت  لحاظ  از  زنان  این  تولیدی  پودر های  که  گفت  او 
می تواند با پودرهای کاالشویی موجود در بازار رقابت کند. 
پروژه،  این  تطبیق  از  هدف  عبدالروف،  آقای  گفته  به 
بنیه ی  تقویت  و  روستایی  بی بضاعت  زنان  به  حرفه آموزی 
اقتصادی آنان می باشد. وی گفت هزینه ی پروژه را سازمان 
تمویل  )جی آی زید(  آلمان  کشور  بین المللی  همکاری های 
این  هماهنگ کننده ی  تخار  زنان  امور  ریاست  و  می کند 

برنامه می باشد.

را جلب کنند. این دیدارها و گفتگوها در راستای آمادگی 
برای کنفرانس بین المللی مهمی است که قرار است در ماه 
برگزار  افغانستان  ترکیه در مورد  استانبول  نوامبر 2011 در 
گردد. محور گفتگوها در این کنفرانس همکاری های منطقه 
و نقش کشورهای منطقه برای آوردن صلح، ثبات و آبادانی 
افغانستان می باشند. از آنجایی که کنفرانس استانبول پیش از 
کنفرانس بن دوم می باشد، به نوبه خود بسیار مهم و حیاتی 
به شمار می آید و تنها راه برای برون رفت از معضل افغانستان 
هم خودکفایی افغان ها است که بتوانند با سرمایه های داخلی 

و منطقه ای خود اداره مملکت را به خوبی به عهده بگیرند.
احیای جاده ابریشم با یک تعریف نو که افغانستان دهلیز این 

اما شماری از زنان اشتراک کننده در برنامه ی آموزشی تولید 
سپری شدن  از  پس  که   استند  این  نگران  کاالشویی،  پودر 
نتوانند  دیگر  »جی آی زید«،  سوی  از  پروژه  تمویل  دوره ی 
نیاز کارگاه کوچک تولیدی شان را تهیه  اولیه ی مورد  مواد 

کنند. 
راضیه، زن 45 ساله ای که از طرف گردانندگان کورس، به 
حیث سرگروه زنان صنعت گر برگزیده شده است می گوید: 
»ما به تنهایی نمی توانیم مواد اولیه را از بازار خریداری کنیم 

و دولت باید به ما کمک کند تا این کار را ادامه بدهیم.«
یا  اولیه،  مواد  تهیه ی  زمینه   در  دولت  اگر  که  می افزاید  او 
هم  کند،  همکاری  را  آنان  تجارتی  قرضه های  پرداخت 
می توانند عاید خوبی برای خود داشته باشند و هم پول دولت 

را بازپس دهند. 
نسبت  به  تخار  زنان  امور  ریاست  که  است  حالی  در  این 
نداشتن بودجه ی خاص برای این منظور کدام برنامه ای برای 

حمایت این زنان روی دست ندارد.
رزم آرا حواش رییس امور زنان تخار، در این رابطه می گوید 
که اداره ی آنها یک ارگان پالیسی ساز بوده و امکانات مالی 
در اختیار ندارند، اما در نظر دارند،  در همکاری با موسسات 
ایجاد  به  را  مناسبی  مکان  محل،  انکشافی  و شورای  همکار 

یک کارگاه تولیدی کوچک برای این زنان، تهیه کنند.
درهمین حال، تعدادی از زنان صاحب نظر در تخار، می گویند 
که ریاست امور زنان این والیت، آن طوری که باید و شاید 
در راستای انکشاف زندگی زنان، به خصوص کاهش موارد 
خشونت علیه زنان، اشتغال زایی برای آنان و حمایت از زنان 

تجارت پیشه کار نکرده است.
گلدسته سروری، استاد دانشگاه تخار می گوید: »ریاست امور 
سطح  ارتقای  در  می رود،  انتظار  که  اندازه ای  به  تخار  زنان 
بهبود  که  برنامه هایی  تطبیق  و  حقوق شان  از  زنان  آگاهی 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و کاهش موارد خشونت 
علیه زنان، در دهات و مناطق دورافتاده ی این والیت را در 

پی داشته باشد، موفق نبوده است.«
قاضی دالرام، یک تن از زنان فعال تخار در راستای انکشاف 
اداره،  این  از  انتقاد  با  نیز  زنان  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی 
جز  به  زنان  امور  ریاست  گذشته،  سال  »در10  می گوید: 
مراجعه  ریاست  این  به  خود  که  زنانی  حقوقی  دعاوی  حل 
وضعیت  بهبود  راستای  در  چشمگیری  کار  دیگر  کرده اند، 

اقتصادی و اجتماعی زنان، انجام نداده است.«
در  زنان  اجتماعی  نهاد های  تعدادی  که  می کند  اضافه  او 
والیت تخار وجود دارد که در زمینه ی اشتغال زایی برای زنان 
امور  اما رییس  وبهبود وضعیت اجتماعی آنان کار می کند، 
زنان تخار برای این که در رابطه به انجام خدمات اجتماعی 
بیشتر برای زنان، با مسوولین این نهادها به مشوره بنشیند، یک 

بار هم به این نهادها، سر نزده است.


هرچند اگر ما از لحاظ عملی به آن بنگریم، همکاری های 
با  منطقه  و  همسایه  کشورهای  با  افغانستان  منطقه ای 
مشکالت،   از  یکی  است.  همراه  زیادی  چالش های 
داعیه داری ایران بر سهم بیشتر از جاده ابریشم و تالش برای 
ترغیب کشورهای آسیای مرکزی که راه مورد اعتماد انتقال 
انرژی و کاالهای آسیای مرکزی از طریق شاهراه سرخس- 
بندرعباس می باشد، یکی از چالش های افغانستان است. لهذا 
و  ترافیک  به  نظر  همچنان  و  بین المللی  جامعه  حمایت  با 
حجم وسیع انتقال کاال از شاهراه ایران، وجود یک شاهراه 
دیگر از طریق افغانستان، همسایگان آسیای مرکزی خویش 
را قانع می کند تا گزینه افغانستان  که ارزان تر و آسان تر از 

ایران است را انتخاب کنند. 


هرچند اگر ما از لحاظ عملی به آن بنگریم، 
همکاری های منطقه ای افغانستان با 

کشورهای همسایه و منطقه با چالش های 
زیادی همراه است. یکی از مشکالت،  
داعیه داری ایران بر سهم بیشتر از جاده 
ابریشم و تالش برای ترغیب کشورهای 
آسیای مرکزی که راه مورد اعتماد انتقال 
انرژی و کاالهای آسیای مرکزی از طریق 
شاهراه سرخس- بندرعباس می باشد، 

یکی از چالش های افغانستان است. لهذا با 
حمایت جامعه بین المللی و همچنان نظر به 
ترافیک و حجم وسیع انتقال کاال از شاهراه 

ایران، وجود یک شاهراه دیگر از طریق 
افغانستان، همسایگان آسیای مرکزی 

خویش را قانع می کند تا گزینه افغانستان  
که ارزان تر و آسان تر از ایران است را 

انتخاب کنند. 

 میثم واحدی

 جان محمد نبی زاده- تالقان 

سهم افغانستان از احیای جاده ابریشم

زنان روستایی تخار 
پودر کاالشویی تولید می کنند
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ارتباطي  اين عقل  ارتباطي،  نظريه كنش  در چارچوب 
به مصاف عقل  بود كه  بين االذهاني  تفاهم  به  معطوف 
كوبيده  درهم  را  اخالقي  جامعه  كه  مي رفت   ابزاري 
بود. اين بحث در كتاب هاي بعدي هابرماس، مثل كتاب 
آگاهي اخالقي و كنش ارتباطي )1983( ادامه يافت و 
بعد از آن نيز در دفاع از گفتمان اخالقي، كنش ارتباطي 
در حوزه ي عمومي و دموكراسي هنجاري سخن فراوان 

گفت. 
اما با گسترش انترنت و تكنالوژي و خيزش هاي مردمي 
به  رجوع  گذشته،  سال  نيم  و  يك  در  خاورميانه  در 
نظريات هابرماس به عنوان نظريه پرداز كنش ارتباطي، 
نظر  به  پراهميت  اخالقي،  جامعه  و  عمومي  حوزه ي 
بدهد  پاسخ  از سواالت  بسياري  به  مي تواند  و  مي رسد 
حوزه ي  واقعيت،  در  كند.  خلق  بسياري  سواالت  و 
مجازي،  و  سايبر  صورت  به  اين بار  هابرماس،  عمومي 
توسط فيس بوك و تيويتر خلق شد كه مبتني بر نوعي از 
كنش ارتباطي بود و هويت اخالقي جامعه را دوباره در 
حوزه ي عمومي بازگرداند. اما براي ما افغان ها، اصوال 
حساسيت  اخالقي،  جامعه  عمومي،  حوزه ي  مبحث 
و  ناتفهيم  مدني،  جامعه  و  سياست  حوزه  در  اخالقي 
مكدر باقي مانده است. اخالقي كردن و عقالني سازي 
حوزه ي عمومي يكي از نگراني هاي اصلي روشنفكران 
در تاريخ نيز بوده است. اما در افغانستان چگونه مي توان 
جامعه اخالقي ايجاد كرد يا حوزه ي عمومي را اخالقي 
كرد؟  چگونه مي توان جامعه را در خودش متولد كرد؟ 
تا  كرد  كنشمند  و  سامانمند  را  جامعه  مي توان  چگونه 
فاجعه  و  نابساماني  برابر  در  كنش  و  توانايي حساسيت 

را داشته باشد؟ 
ميان  سياسي  قدرت  تقسيم  دولت،  در  گسترده  فساد 
نيروهاي هاي كوته انديش قبيله اي و قومي، تهديد سپهر 
سياسي دموكراتيك توسط ساختارهاي مافياي و اقتصاد 
قاعده  ميان  هشداردهنده  گسست  ترياك،  و  جنگ 
)ساختارهاي  سياسي-اجرايي  فرمان فرمايي  و  جامعه 
سياسي-اداري(  فسادپرور  مناسبات  و  قدرت  مافيايي 
اخالقي- مسووليت  اضمحالل  نشان دهنده  همه  و  همه 

اين ساختارهاي  قانوني در دولت شده است كه مركز 
فاسد، حكومت و يا نهاد فرمان فرمايي مي باشد. 

دموكراتيك،  سياسي  سپهر  سالمتي  شرط  بزرگ ترين 
برخورد سالم با قدرت سياسي و تنظيم مناسبات عادالنه 
قدرت است و الجرم براي اهلي كردن قدرت قانون نياز 
است. اين شرايط در حالي است كه به دليل تهديدات 
طالبان و كشورهاي همسايه، نهاد فرمان فرمايي سياسي 
در افغانستان كه متكي بر اقتصاد رانتي است و افغانستان 
سوي  به  شدت  به  ندارد،  ملي  اقتصاد  هيچ گونه  خود 
نظامي شدن و رفتار نظامي گرايانه در حركت است. به 
موازات آن قانونيت، مسووليت پاسخ گويي و حساسيت 
اخالقي آن، اما روبه اضمحالل مي رود و پديده اي بنام 
خطرناك  اين  و  است  شده  سپرده  فراموشي  به  جامعه 

است. 
و  است  توده اي  افغانستان  در  جامعه  ديگر،  سوي  از 
و  قومي  ساختارهاي  تابع  به هم  چسپيده  جماعت هاي 
اخالقي  حساسيت هاي  داراي  بوده  جنگي  مناسبات 
يعني  نمي باشد؛  مدني-شهروندي  معيارهاي  اساس  بر 
ساختارهاي مدني كه بتوانند ارزش ها و مناسبات مدني 
و شهروندي را پاسداري كنند و در برابر فاجعه واكنش 

نشان بدهند، وجود ندارند. 
در نبود ساختارهاي مدني،  حوزه ي عمومي كه قلمرو 
را شكل مي دهد،  مسووليت مدني و شهروندي جامعه 
شرايط،  چنين  در  باشد.  داشته  وجود  نمي تواند  طبعا 
به  رو  جامعه  در  حساسيت ها  و  ارزش ها  مسووليت ها، 
مبناي  بر  اجتماعي  الزم  چسپيدگي  و  مي روند  زوال 
كنش و اندركنش شهروندي، ويران مي شود. در كنار 
با توجه به وجود فساد در دستگاه فرمان فرمايي و  آن، 
سلطه اقتصاد جنگي و عدم مسووليت اداري و سياسي، 
در جامعه حاكم مي شود  مرگباري  بي باوري  و  بدبيني 
مردم  زندگي  متن  از  را  مطمين  آينده  يك  وجود  كه 
حذف مي كند؛ چيزي كه ما با آن دست به گريبانيم.    

به  اعتراض  در  باركزي  سيمين  غذايي  اعتصاب  اخيرا 
تغيير غيرقانوني نتايج انتخابات پارلماني نمونه ی مناسبی 
حساسيت  و  دولت  اخالقي  مسووليت  بررسي  براي 

اخالقي جامعه مي باشد. بعد از دوازده روز اعتصاب غذا 
مشاهده   جامعه  در  اخالقي  حساسيت  كدام  كه  ديديم 
نيز  به معناي مرگ يك جامعه است. دولت  اين  نشد و 
از قبل نشان داده كه مسووليت اخالقي ندارد و در افكار 
عمومي نيز فاقد وجهه اخالقي مشروعيت بخش مي باشد. 
عدم  كنوني،  دولت  در  مشروعيت  بحران  بزرگ ترين 
فاسد،  ساختارهاي  از  حمايت  قانون،  به  آن  پاي بندي 
عدم  و  ناكارآمدي  غيرمسوول،  و  فاسد  مديران  وجود 
نهاد دولت  از خدشه دار شدن  وجهه اخالقي  ترس آن 
در  اخالقي  امر  بازگرداندن  براي  است.  مردم  ميان  در 
اما  است.  فراوان  فعاليت  و  كار  به  نياز  جامعه،  و  دولت 
ايجاد اخالق مسووليت پذيري در يك جامعه ي سياسي، 
مستلزم بازگشت امر اخالقي در حوزه ي عمومي  است 
تا حوزه ي عمومي عقالني و كنش گر شده ساختارهاي 
سياسي را زير فشار بگذارد. اما براي زايش يك جامعه 
اخالقي، بايستي حوزه ي عمومي، يك حوزه ي عمومي 
حساسيت  توانايي  داراي  و  بوده  شهروندي  و  مدني 
جماعيت هاي  از  جزيره هايی  نه  باشد،  كنش گري  و 

درون قومي و تباري و ازهم گسيخته. 
در  كه  است  كنش  يك  حقيقت  در  اخالقي  حساسيت 
متن يك جامعه اخالقي مي تواند رخ بدهد كه از فضيلت 

باشد.  برخوردار  سكوالر  پارسايي 
پس براي اين كه يك جامعه كنشمند 
بي كراِن  برزخ  يك  حالت  از  و  شود 
از ماللت و حقارت بيرون بيايد، بايد 
ارزش و اعتماد در جامعه زنده شوند. 
همان طوری كه گفتم، بازگشت و يا 
زايش ارزش و اعتماد، زمينه را براي 
عمومي  ديالوگ  و  گفتمان  ايجاد 
مي توان  گفتگو  با  مي سازد.  مساعد 
به كنش و حساسيت اخالقي رسيد و 
جامعه را نسبت به رخدادها و فرايندها 
صاحب مالحظه ساخت و ارزش هاي 
بدل كرد.  مسلط  گفتمان  به  را  مدني 
در چنين شرايطي است كه هم تحقق 
هم  و  مي شود  ممكن  دموكراسي 
و  عقالني  تصميم گيري،  فرايندهاي 
كيتالو،  تارجا  مي شوند.  دموكراتيك 
در مورد مسووليت همكاري )2007(، 
تيوريك  نظر  از  اساسي  پايه  سه  بر 
تكيه مي كند كه عبارت اند از ارزش، 
گفتمان و كنش. در واقع، مسووليت 
كار  براي  همكاري  در  مشاركت 

ارزشي،  پايه ي  سه  بر  جامعه،  يك  در  جمعي  عمل  و 
ممكن  دارند،  علي  رابطه  كه  كنش گري  و  گفتماني 
در يك حوزه ي  و كنش  ارزش، گفتمان  اما  مي گردد. 
داشته  مفيد  رابطه  مي تواند  عقالني-اخالقي  عمومي 
باشد، نه در يك جامعه گله اي بي مالحظه و واگرا. رابطه 
پيچيده  مباحث  از  يكي  اخالق  و  اجتماعي  مسووليت 
است ولي مسووليت اجتماعي بر مبناي امر اخالقي زماني 
ممكن است كه حوزه ي عمومي از فقر اخالقي رنج نبرد. 
بنابراين، نخست بايد به تشكيل حوزه ي عمومي بانديشيم 
كه ازرش ها، گفتمان ها و كنش ها را هم بربتابد و هم در 

بازتوليد آن ها مستعد باشد. 
رسانه ها، روشنفكران، فعاالن اجتماعي-سياسي، نهادهاي 
در  مهم  عوامل  جمله  از  آموزشي  نهادهاي  و  مدني 
شكل گيري حوزه ي عمومي  مي باشند. هابرماس نيز در 
تحقيق خود در مورد تاريخ حوزه ي عمومي و دگرگوني 
مركزي ترين  رسانه ها  كه  مي دهد  نشان  آن،  ساختاري 
كردند.  بازي  عمومي  حوزه ي  شكل دهي  در  را  نقش 
براساس نظريه هابرماس بايد براي شكوفايي دموكراسي، 
كنش  آن  در  كه  باشد  داشته  وجود  عمومي  حوزه ي 
نظريه  اساس  بر  تفاهم ممكن شود.  به  معطوف  ارتباطي 
نشر  امكان  گفتمان،  و  قدرت  مورد  در  فوكو  ميشل 
در  فراگستر،  و  شبكه اي  صورت  به  قدرت  پخش  و 
گفتمان  بر  مبتني  كه  هابرماسي  عمومي  حوزه ي  يك 
گفتگويي است، ممكن و مفيد است و مي تواند بر قلمرو 
سياسي تاثير بگذارد. همين گونه، ايجاد گفتمان به معناي 
فوكويي آن، در يك حوزه ي عمومي مي تواند كارساز 
و مهم باشد كه ظرفيت كنش هاي دموكراتيك را داشته 
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باشد. چون در چارچوب حوزه ي عمومي گفتمان خود 
بدهد.  را شكل  واقعيت ها  مي تواند  و  است  كنش آفرين 
بر  بتواند  كه  جامعه  يك  ساختن  كنشمند  براين،  عالوه 
نهادهاي مثل حكومت و دولت فاسد تاثير بگذارد كه از 
تا جامعه  طريق سازماني ساختن آن جامعه ممكن است 
هسته هاي ساختاري براي بسيج و كنش گري داشته باشد. 
تا  »از بسيج  تيلي كه در كتاب  بر اساس نظريات چارلز 
سازماني ساختن  كرد،  تدوين  را  آن   )1978( انقالب« 
شدن،  شبكه اي  چون  پايه هايی  بر  كه  جامعه  يك 
محقق  ارزشي  امر  يك  به  باور  و  مدني  دسته بندي هاي 
دموكراتيك  و  جمعي  كنش هاي  حقيقت  در  مي شود، 
را در آن جامعه ممكن ساخته ميزان بسيج و چسپيدگي 
از  را  باال مي برد و جامعه  را  اجتماعي مدني-شهروندي 
نوع جامعه  اين  و گله اي خارج مي كند.  توده اي  حالت 
از  دارد.  را  فرمان فرمايي سياسي  بر  تاثيرگذاري  توانايي 

جانب ديگر، سازماني ساختن يك جامعه، به شكل گيري 
مي كند.  كمك  عمومي  حوزه ي  در  مدني  ساختارهاي 
هابرماسي  معناي  به  عمومي  حوزه ي  افغانستان،  در  اما 
آن و ساختارهاي مدني، گفتمان دموكراتيك و جامعه 
در  جامعه  دليل،  اين  به  است؛  نگرفته  شكل  اخالقي 
حالتی از بي تفاوتي به سربرده داراي حساسيت اخالقي و 
شهروندي الزم نمي باشند. به لحاظ فرهنگي نيز، ما يك 
از خالهاي  اين يكي  و  نداريم  از جامعه  تصور اخالقي 

جدي فرهنگي است. 
تباري  و  قومي  اجتماعات  طرف  يك  از  افغانستان  در 
وجود دارد كه ساختارهاي جنگي و مناسبات تباري بر 
آن حاكم است، اما از طرف ديگر، فرمان فرمايي حاكم 
بوده مسووليت ملي را  نظم  باني  يا ساختار دولت كه  و 
برعهده دارد، به شدت فاسد و فاقد وجهه اخالقي الزم 
يك  كنوني،  افغانستان  در  دولت  حقيقت،  در  مي باشد. 
است.  مافيايي  عوامل  و  قاچاقچيان  از  سهامي  شركت 
ناكارآمد  ساختارهاي  داراي  دولت،  اين  مياني  سطوح 
سطوح  در  است.  فاسد  روابط  و  مناسبات  بر  مبتني  و 
در  را  خود  كه  دارند  قرار  بي مسووليت  ماموران  پايين 
برابر جامعه و دولت چندان مسوول نمي دانند. در روي 
بروكراتيك  سازمان  يك  شكل  از  دولت  سكه،  ديگر 
مشروع و صاحب اقتدار ملي، تبديل به اليگارشي قومي 
و يا خان ساالري قبيله اي شده است كه به قانون پاي بند 
ديديم  و  كرديم  تجربه  زيادي  آزمون هاي  در  نيست. 
جامعه  نه  و  دارد  اخالقي  مسووليت  دولت  نهاد  نه  كه 
و  كنش ها  اما  واكنش.  براي  الزم  اخالقي  حساسيت 
اندركنش هاي جمعي، بيرون از دايره ي ارزش ها و يا بر 

اعتماد و ساختارهاي سامانمند  ضد ارزش ها، در غيابت 
مدني؛ به صورت توفاني، خشن و فاجعه بار خواهد بود. 
اخالقي در  اين است كه حساسيت  معقول  راه  بنابراين، 
جامعه ايجاد شود و براي عقالني-اخالقي شدن حوزه ي 
غير  در  تكيه شود.  ساختاري  و  ارزشي  امور  بر  عمومي 
آن، بدون هرگونه حساسيت اجتماعي، هم فرمانفرمايي 
استبداد  و  بيشتر  بي مسووليتي  سوي  به  افغانستان  در 
حركت خواهد كرد و هم جامعه، گله اي و نابهنجار باقي 

خواهد ماند. 
كشورهاي  در  عمومي  حوزه ي  در  اخالقي  حساسيت 
تونس و مصر و ساير كشورهاي عربي يكي از رخدادهاي 
سبب  كه  مي باشد  ما  قرن  در  بي نظير  سياسي-اجتماعي 
دنبال  به  شد.  فاسد  فرمانروايی های  و  ساختارها  سقوط 
آن اعتراضات جهاني نسبت به نابرابري اقتصادي كه از 
پهنه ي جهاني  امريكا شروع شده و در  استريت در  وال 
گسترش پيدا كرده است، جدا از هرگونه ماهيت سياسي 
و جامعه شناختي، بر اساس حساسيت اخالقي در حوزه ي 
از جامعه  يكي  تارو،  سيدني  آمده اند.  به وجود  عمومي 
»فارن  مجله  در  مقاله اي  در  امريكايي،  برجسته  شناسان 
ايفرز«، ماهيت خيزش هاي جمعي در امريكا و اروپا را به 
تازگي به عنوان جنبش هاي »ما اينجا هستيم« نام گذاري 
كرده است. اين نام گذاري بسيار هوشمندانه است. چون 
بزرگ جامعه كه گرسنه  بخش  مي كند كه يك  تاكيد 
دارد  وجود  همچنان  شده،  سپرده  فراموشي  به  و  است 
است  زنده  جامعه  يعني  شود.  شناخته  به رسميت  بايد  و 
كنش گري  ظرفيت  و  اخالقي  حساسيت  داراي  هنوز  و 
مي باشد. اما بحث من اين است كه زيرمايه هاي ارزشي 
اين جنبش ها، چه از نوع خاورميانه اي آن و چه از نوع 
اخالقي  حسايت  از  عبارت  آن،  اروپايي  و  امريكايي 
فساد،  با  مبارزه  براي  پس  است.  عمومي  سپهر  در 
سرنوشت  بر  قاچاقچيان  فرمان فرمايي  و  ترياك  اقتصاد 
نيز  افغانستان،  در  مردم  اجتماعي  و  سياسي  مناسبات  و 
زنده  عمومي  حوزه ي  در  را  اخالقي  حساسيت  مي بايد 
صورت  خالي  فضاي  در  تالش ها  اين  همه ی  اما  كرد. 
هم  و  دارد  وجود  زيادي  تهديد هاي  هم  نمي گيرد. 
فرصت هاي فراوان؛ اما سرمايه ي اجتماعي اندك است. 
مي كنم  اشاره  تهديدي  از  نوعي  به  اين جا  در  من  ولي 
افغانستان به  كه سابقه ی بلندی تاريخي دارد و جامعه ي 
را  گزافي  تاوان هاي  خود  تاريخ  در  همواره  آن،  خاطر 
پرداخته است. نگاه كنيد به صدور فتواي شوراي علماي 
به  كه  باركزي  سيمين  غذايي  اعتصاب  عليه  افغانستان 
اشاره حكومت صورت گرفت و اين يك هشدار جدي 
در  است.  افغانستان  در  مدني  و جامعه  براي دموكراسي 
حالي كه رييس همين شوراي علما قبال در مصاحبه خود 
محكوميت  به  نيستند  مايل  كه  گفت  طلوع  تلويزيون  با 
اين  واقعيت  بدهند!  فتوا  انتحاري  حمالت  و  خشونت 
است كه فتوايي شدن سپهر سياسي، مرگ جامعه مدني 
هميشه  براي  بوده  عمومي  حوزه ي  شدن  متالشي  و 
حساسيت اخالقي جامعه و ظرفيت هاي گفتگو در يك 
اين گونه، در  را مي خشكاند.  دموكراتيك  بستر گفتمان 
افغانستان نه حوزه ي عمومي به وجود مي آيد و نه جامعه 
داراي حساسيت اخالقي الزم مي شود. دولت در خرافي 
كردن سپهر سياسي و مداخله حذف گرايانه در حوزه ي 
عمومي و نابودي پارسايي مدني به واسطه صدور فتاوي 
امور  كه  است  دولت  اين  است.  اصلي  مقصر  سياسي، 
جامعه  در  را  غيرعقالني  و  مدرن  ماقبل  ساختارهاي  و 
كه  است  سياست هايي  چنين  نتيجه  در  مي گرداند.  باز 
به جاي آن، مناسابت جامعه  جامعه كنشمند نمي شود و 
بر اساس نهادهاي فاسد و مراجع فردي سامان مي گيرد. 
در حقيقت، در نبود حوزه ي عمومي عقالني كه در آن 
كنش ارتباطي، امر اخالقي و گفتگوي مدام شروط الزم 
به حساب مي آيند، سيستم گله و چوپان بر جامعه حاكم 
خواهد شد و با وجود جاري بودن فاجعه، جامعه هرگز 

نمي تواند حساسيت اخالقي از خود نشان بدهد.   

حوزه  عمومي و حساسيت اخالقي
حساسیت اخالقي در حوزه ي عمومي در كشورهاي تونس و مصر و ساير كشورهاي 

عربي يكي از رخدادهاي سیاسي-اجتماعي بي نظیر در قرن ما مي باشد كه سبب سقوط 
ساختارها و فرمانروايی های فاسد شد. به دنبال آن اعتراضات جهاني نسبت به نابرابري 

اقتصادي كه از وال استريت در امريكا شروع شده و در پهنه ي جهاني گسترش پیدا 
كرده است، جدا از هرگونه ماهیت سیاسي و جامعه شناختي، بر اساس حساسیت 

اخالقي در حوزه ي عمومي به وجود آمده اند.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مقدمه
گزارش حاضر به صورت كل، وضعيت 
حقوق بشر را در جريان سال 1389ه. ش 
اصوال  و  مي دهد  نشان  افغانستان،  در 
تصويري است از وضعيت عمومي حقوق 
هرسال  طي  دوره اي  صورت  به  كه  بشر 
به منظور مطالعه وكالي مردم در پارلمان 
تهيه مي شود. اين گزارش و گزارش هاي 
معلومات  و  اطالعات  ارايه  ضمن  قبلي، 
توضيحي و تحليلي، در جستجوي بهبود 
از  بتوان  تا  است  بشر  حقوق  وضعيت 
برنامه هاي موثر  طريق طرح سياست ها و 

به آن دست يافت. 
تا  اين گزارش تالش صورت گرفته  در 
حقوق  بين المللي  اسناد  درنظرداشت  با 
و  بشر  حقوق  جهاني  )اعالميه  بشر 
كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر(  و 
تعهدات دولت افغانستان نسبت به آن ها، 
شهروندان  بشري  حقوق  نقض  موارد 
افغانستان به گونه آماري و تحليلي مورد 
گزارش  همين طور،  گيرد.  قرار  ارزيابي 
و  تصاوير  قضايا،  دربرگيرنده   حاضر 
نمونه هايي اند كه به صورت روشن تحليل 
و ارزيابي شده اند. براي رفع مشكالت و 
به  چالش هايي كه در راستاي دست يابي 
بشر  حقوق  بهبود  و  افراد  بشري  حقوق 
در افغانستان وجود دارد، پيشنهادها و راه 
عملي  و  پيگيري  كه  شده  ارايه   حل هاي 
كردن آن ها مي تواند به تامين حقوق بشر 

بينجامد. 
بشري  حقوق  وضعيت  حاضر،  گزارش 

الف: یک گام به جلو
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
فرمان  بر  مبتنی  را  نظر سنجی   2005 سال 
در  اشتراک  از  بعد  كه  جمهور  رييس 
كه  بشر  حقوق  ملی  آموزشی  كارگاهی 
توسط كميساری عالی حقوق بشر سازمان 
به راه   2002 مارچ   9 به تاريخ  متحد  ملل 
انداخته شده بود، صادر گرديد ، انجام داد 
كه در آن از تمام مردم كشور خواشته شده 
بود تا ديدگاه و نظرات شان را در رابطه به 
و  جرايم  مرتكب  كه  كسانی  با  برخورد 
جنگ های  طول  در  جنگی  جنايت های 
اين  در  دارند.  ابراز  گرديده اند،  گذشته 
نظر سنجی 76درصد از كسانی كه در آن 
نموده اند كه  تاكيد  بودند،  نموده  شركت 
با به محاكمه كشانيدن كسانی كه مرتكب 
گرديده اند،  جنگی  جنايت های  و  جرايم 
ثبات و امنيت در كشور مستحكم گرديده 
و عدالت تامين می گردد. در حالی كه تنها 

دسته  بندي هاي  اساس  بر  را  افغانستان  در 
نشان  افراد  بشري  حقوق  از  هجده گانه 
حق  دربرگيرنده    دسته بندي  اين  مي دهد. 
و  انساني، حق آزادي  حيات، حق كرامت 
امنيت شخصي، حق سلب آزادي شدگان، 
حق  قانوني،  رسيدگي  مراحل  طي  حق 
تعليم  حق  مناسب،  مسكن  حق  مالكيت، 
زندگي  سطح  حق  صحت،  حق  تربيت،  و 
مناسب، حق ازدواج و تشكيل خانواده، حق 
كار،  حق  اقامت،  و  گشت وگذار  آزادي 
آزادي  حق  مذهب،  و  ضمير  انديشه،  حق 
عقيده و بيان، حق آزادي مشاركت سياسي، 
حق  صنفي،  و  فرهنگي  اجتماعي،  فعاليت 

آزادي اجتماعات و حق تابعيت مي باشد. 
در اين گزارش يافته هاي فراواني از موارد 
يافته  انعكاس  افراد  بشري  حقوق  نقض 
مي توان  مثال  گونه  به  آن ها؛  ميان  در  كه 
زنان،  عليه  خشونت  حيات،  حق  نقض  به 
و  شكايات  به  به  موقع  رسيدگي  عدم 
ملكي  تلفات  كرد.  اشاره  حقوقي  قضاياي 
و نقض حق حيات و نقض كرامت انساني 
طرف  از  كه  است  جدي  موارد  از  يكي 
هم چنين  دولت  مخالف  نيروهاي  و  طالبان 
گرفته  صورت  بين المللي  و  ملي  نيروهاي 
اعالميه هاي  از طريق  نيز  است و كميسيون 
اختصاصي  گزارش های  ارايه  و  مطبوعاتي 
خواهان توقف آن ها،جبران خسارت وارده 
قانوني  پيگرد  و  متضرران  و  قربانيان  به 

مرتكيبان شده است. 
كميسيون  ويژه  بررسي  بخش  يافته هاي   
طي  كه  مي دهد  نشان  بشر  حقوق  مستقل 

باور داشتند  ار اشتراک كنندگان  7.6درصد 
جنايت كاران،  كشانيدن  محاكمه  به  با  كه 

امنيت و ثبات صدمه خواهد ديد.
مبتنی بر اين نظر سنجی كه توسط كميسيون 
منتشر گرديده  افغانستان  بشر  مستقل حقوق 
از آن توسط خانم دوكتور سمر  و نسخه ی 
شخص  و  حكومت  به  كميسيون   رييس 
دولت  گرديد،  ارايه  نيز  جمهور  رييس 
مستقل  كميسيون  با  مشوره  در  افغانستان 
هيات كمک رسانی  و  افغانستان  بشر  حقوق 
برنامه ی  )يوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
صلح،  برای  دولت  عمل  برنامه  عنوان  با  را 
و  طرح  افغانستان،  در  عدالت  و  مصالحه 
تدوين نمود. اين برنامه براي بحث و بررسي 
در اجالس صلح، مصالحه و عدالت بتاريخ 
6-7 ماه جون 2005 در هاگ ارسال گرديده 

و به اين ترتيب تكميل گرديد. 
با  برخورد  نحوه  برنامه  اين  اصلی  هدف 
جرايم گذشته، تامين عدالت و ايجاد راهكار 

اثر  بر  ملكي  نفر   2459 تعداد   ، 1389 سال 
در  شده اند،  كشته  كشور  در  جاري  منازعات 
حالي كه ارقام منتشر شده از سوی وزارت امور 
نشان  نفر   1744 را  ملكي  تلفات  رقم  داخله، 

مي دهد.
زورمندان  كه  مي دهد  نشان  يافته ها  هم چنين   
مخالفان  غيرمسوول،  مسلح  افراد  محلي، 
موجب  همه  از  بيش  طالبان  و  دولت  مسلح 
نقض حق كرامت انساني، خشونت عليه زنان، 
شده اند.  خودسرانه  توقيف هاي  و  اختطاف ها 
مناسب،  مسكن  حق  مالكيت،  حق  همين طور 
حق  صحت،  حق  مناسب،  زندگي  سطح  حق 
تعليم و تربيت نيز، آن گونه كه در رسانه ها ادعا 
مي شود، رضايت بخش نيست و كماكان نقض 
مي شود. حق گشت وگذار و حق كار، حقوق 
شكايت هاي  و  مي شوند  نقض  كه  ديگري اند 
توجه  عدم  و  گرفتن  ناديده  باره  در  فراواني 
نسبت به آن ها وجود دارد. ساير حقوق بشري 
و  نشده اند  تامين  بايد،  كه  آن گونه  نيز  افراد 

هم چنان نقض مي شوند. 
مواردي  از  ديگر  يكي  قانون،  حاكميت  عدم 
در  بشر  حقوق  وضعيت  وخامت  بر  كه  است 
افغانستان تاثير گذاشته است. نگراني از وخامت 
كه  مي شود  بيشتر  زماني  بشر  حقوق  وضعيت 
خسارت  جبران  براي  حمايتي  نظام  هيچ نوع 
اقدامات  و  بشر  حقوق  نقض  قربانيان  به  وارده 
ناقضان حقوق  پيگرد  منظور  به  تدابير عملي  و 
نبود  از  باشد. مردم كماكان  بشر وجود نداشته 
چنين سازوكاری و فقدان انگيزه برای پي گيرد 
ناقضان و تطبيق قانون رنج مي برد. به همين دليل 
پيشنهادهايي در پايان گزارش ارايه شده است. 
گزارش  اين  در  كه  يافته هايي  و  ارقام  قضايا، 
برپايه  همه  گرفته،  قرار  استفاده  مورد 
توسط  مستقيم  به طور  كه  بوده  واقعيت هايي 
كارمندان كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نظارت  حاصل  شده اند.  مستند  و  جمع آوري 
پيگير بر موارد نقض حقوق بشري افراد در سال 
اطالعات  و  يافته ها  قضايا،  جمع آوري   ،1389
كار  به  بعضا  گزارش  اين  در  كه  است  زيادي 
برده شده اند. اما به  منظور حفظ كرامت انساني 
قربانيان،  و  مصاحبه شدگان  شخصي  امنيت  و 
از  حتي االمكان  تا  است  گرفته  صورت  تالش 

افشاي هويت افراد، جلوگيري به عمل آيد. 
ادامه دارد

ثابت و روشن برای همزيستی مسالمت آميز بين 
شهروندان كشور و ايجاد نظم مبتنی بر گذشت 
بوده و سعی  قانون  تثبيت حاكميت  با  و تسامح 
آن  در  كه  آورد  به وجود  را  شرايطی  تا  می شد 
در  امنيت  و  صلح  فضای  بيشتر  ريشه گرفتن  با 

كشور، عدالت نيز تامين گردد.
تعهداتی را كه دولت در برنامه  ی عمل خودش 
در  عدالت  و  مصالحه  صلح،  تحقق  برای 
صورت  به  بود  داده  كشور  مردم  به  افغانستان 
تقسيم بندی شده و طوری  پنج بخش،  در  كلی 
كه به نظر می رسيد با توجه به قابليت های اجرايی 
ترتيب  به  سه ساله،  دوره ی  در چهارچوب يک 

خاصی اولويت بندی گرديده بودند.
1- اذعان به رنج هاي مردم افغانستان؛

و  پاسخگو  و  معتبر  دولتي  نهادهاي  ايجاد   -2
و  ناقضين  وجود  از  دولتي  نهادهاي  پاكسازي 

جنايتكاران حقوق بشري؛
3- حقيقت.جويي و مستندسازي؛

4- ترويج مصالحه و تقويت وحدت ملي؛
5- ايجاد راهكارهاي موثر و معقول پاسخگويي.
ادامه دارد

شکنجه در قوانین ملی افغانستان
دولت افغانستان طی فرمان شماره ی 266، 
فقره  و   20 ماده ی  با   1365/11/2 مورخ 
اول ماده ی 30، به كنوانسيون منع شكنجه 
بر اساس پيش بينی ماده ی 7  ملحق شد و 
قانون اساسی، متعهد به رعايت ميثاق های 
بين المللی كه افغانستان به آن ملحق شده، 
ما  كشور  قوانين  در  اما  است.  گرديده 
مشخص  و  واضح  به صورت  شكنجه 
مواردی  و  حاالت  تمام  و  نشده  تعريف 
قرارگيرد،  رسيدگی  مورد  بايست  كه 

پيش بينی نشده است. 
دوم  ماده ی   1 مطابق جز  ترتيب  همين  به 
و اجزای 1 و 2 ماده ی چهارم كنوانسيون 
را  عضو  دولت های  كه  شكنجه  منع 

موثر  و  الزم  اقدامات  تا  دانسته  موظف 
قانونی، اجرايی، قضايی و ديگر امكانات 
در  شكنجه  اعمال  از  ممانعت  جهت  را 
آورده  عمل  به  خود،  حاكميت  قلمرو 
شكنجه  انواع  تمام  كه  شدند  مطمين  و 
محسوب شده  جنايی، جرم  قوانين  تحت 
و برای كسی كه مبادرت به انجام شكنجه 
می كند يا كسی كه در انجام اين عمل با او 
مشاركت و همكاری می كند، متناسب به 
آن از لحاظ نوع، اهميت و شدت شكنجه 

مجازات تعيين شود.
اساسی  قانون  چهارم  و  بيست  ماده ی 
انسان  تصريح می كند: »آزادی و كرامت 

از تعرض مصوون است.
و  آزادی  حمايت  و  احترام  به  دولت 

كرامت انسان مكلف می باشد.«1
اساسی  قانون  نهم  و  بيست  ماده ی 
افغانستان، شكنجه و تعذيب انسان را حتا 
باشد،  هم  حقايق  كشف  مقصد  به  اگر 
تعيين  آن  بر  عالوه  و  می داند  ممنوع 
نيز  را  انسانی  كرامت  مخالف  جزايی 
حكم  چنين  و  دانسته  غيرمجاز  و  ممنوع 
می باشد،  ممنوع  انسان  »تعذيب  می كند: 
كشف  مقصد  به  حتا  نمی تواند  هيچ كس 
تحت  اگرچه  ديگر،  شخص  از  حقايق 
به  يا محكوم  يا توقيف  تعقيب، گرفتاری 
جزا باشد، به تعذيب او اقدام كند، يا امر 

كرامت  مخالف  كه  جزايی  تعين  بدهد. 
انسانی باشد، ممنوع است.«2

مالحظه  به  فوق  ماده ی  در  كه  طوری 
محاكمه،  از  قبل  مراحل  تمام  به  رسيد، 
در جريان محاكمه و حتا بعد از محاكمه 
يک  شكنجه  و  تعذيب  و  شده  اشاره 
زمانی  تا  گرفتاری  ابتدای  از  را  شخص 
و  شده  شناخته  مجازات  به  محكوم   كه 
محبس  در  را  حبس  به  محكوم بها  مدت 
در  اما  می داند.  ممنوع  می كنند،  سپری 
مجازات  به  تنها  جزا  قانون   275 ماده ی 
مرتكب اعمال شكنجه بر متهم حكم شده 
و مظنون از دايره ی حكم اين ماده خارج 

می ماند:
ماده ی 275 قانون جزا: 

»1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را 
به منظور گرفتن، اعتراف شكنجه نمايد يا 
محكوم  طويل  حبس  به  نمايد  امر  آن  به 

می گردد.
قتل  به  شكنجه  نتيجه ی  در  متهم  اگر   -2
برسد، مرتكب به جزای پيش بينی شده قتل 

عمد در اين قانون محكوم می گردد.«3
ماده ی پنجم قانون اجراات جزايی موقت 

مظنون و متهم را چنين تعريف می كند:
»1- شخص زمانی مظنون پنداشته می شود 
كه در هر مرحله از تحقيق، ارتكاب جرم 

به وی نسبت داده شود. 
می شود  پنداشته  متهم  زمانی  شخص   -2
حكم  به  مطابق  سارنوال  طرف  از  كه 
فقره ی 4 ماده ی سی ونهم عليه وی اقامه ی 

دعوی صورت گرفته باشد.
می ماند  باقی  متهم  زمانی  تا  شخص   -3
ننموده  حكم  وی  برايت  به  محكمه  كه: 
محكمه  نهايی  فيصله ی  اساس  به  باشد. 

محكوم عليه قرار نگرفته باشد.«4
ادامه دارد

پی نوشت های
1- ماده ی بيست و چهارم قانون اساسی؛

2- ماده ی بيست و نهم قانون اساسی؛
3- ماده ی 257 قانون جزا؛

جزايی  اجراآت  قانون  پنجم  ماده ی   -4
موقت.
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از آنجایی که دشمنان دولت ما از دوستان ما بسیار بیشتر 
حکومت  به  که  دارند  وجود  هم  تعداد  یک  و  هستند 
فوق العاده و مردمی ما حسودی می کنند؛ بنا این دشمنان 
و مغرضان تالش دارند تا آبروی حکومت ما را در نزد 
ازخود و بیگانه ببرند و بیشتر از همه کوشش می کنند تا 
ما را با همسایه های عزیز و مهربان ما به تضاد بیاندازند. 
نشر  را  اعالمیه  این  پادشاهی کشور  مطبوعاتی  دفتر  بنا 
می کند و مسایلی را در این اعالمیه گنجانیده است که 

باید مد نظر گرفته شود. 
کینه  تخم  کاشتن  جز  که  خصوصی  رسانه های  الف: 
ندارند؛  کاری  دیگر  ما  خوب  همسایه های  و  ما  میان 
می کنند  همسایه  کشور های  علیه  زیادی  پروپاگند 
را  ما  همسایه  برادران  این  حسن نیت  تا  دارند  تالش  و 

نسبت به ما مخدوش سازند به همین منظور از چندی به 
این طرف دروغ های شاخ داری مثل فیر راکت به کشور 
از داخل خاک همسایه را انتشار می دهند. بنا بعد از این 
رسانه ها مجبور اند تا هیچ گونه خبری را مبنی بر حمالت 
راکتی به داخل کشور ما نشر نکنند تا مبادا خدای نکرده 
باعث کدورت کشور های همسایه گردد. همچنین از نشر 
در  حتا  همسایه  امنیتی  نیرو های  نظامی  فعالیت  هرگونه 
تا زمانی که راکت ها  و  ما خودداری کنند  داخل کشور 
در اطراف ارگ شاهی ما نرسیده اند حق نشر گزارش در 

این مورد را ندارند. 
آنگاه  نگردد،  اجرا  ملوکانه  دستور  این  که  صورتی  در 

دموکراسی و آزادی بیان به دادتان نخواهد رسید. 
ب: از آنجایی که راکت انداختن به خاک افغانستان و به 

از این که چند روز پیش وزیر خارجه ی ما سفیر محترم و مکرم پاکستان را به وزارت خارجه 
خواسته و رسما به خاطر حمالت راکتی پاکستان به کشور ما به دولت دوست و برادر پاکستان 
اعتراض کرده است، بنده سخت خجالت زده و شرمگین شده ام. البته من برای وزیر خارجه 

نگفته بودم که برو اعتراض کن، خودش از پیش خود گرفته اعتراض کرده است. بنا من برای 
جبران کردن این موضوع از جناب سفیر پاکستان می خواهم تا رسما وزیر خارجه را به سفارت 

خود احضار کنند و او را مجبور بسازند تا از انجام عمل خود رسما معذرت خواهی کند. و اگر 
خدای نکرده دل سفیر صاحب هم به این عمل خرسند نشد چند تا راکت به هر جایی که دلش 

شد به داخل خاک ما شلیک کند شاید آن وقت دلش یخ کند.

طور کل فیر راکت بر سر مردم افغانستان از سالیان درازی 
شده  عادی  مساله  یک  مردم  برای  دیگر  و  دارد  وجود 
حتا  و  ندارند  مشکلی  هیچ  راکت  فیر  با  مردم  بنا  است، 
تعدادی از فیر راکت لذت می برند و کیف می کنند. بنا 
رسانه ها نباید این مسایل پیش پا افتاده نظیر فیر چندهزار 
افغانستان را تبدیل به یک مساله  راکت به داخل خاک 
خالف ورزی  که  کسانی  بسازند.  منطقه ای  سیاسی  حاد 

کنند از راکت های پاکستان نصیب شان خواهد شد. 
مذبوهانه  تالش  عده ای  که  است  درازی  سالیان  از  ج: 
می کنند که ما را علیه کشور دوست و برادر ما پاکستان 
بسازند( ولی  تحریک کنند )به حساب خود شان غیرتی 
نخواهیم  و  نرفتیم  پروپاگند ها  این  بار  زیر  هیچ گاه  ما 
خود  ناحق  می گویم  هم  رسانه ها  شما  برای  بنا  رفت. 
بر  دودی  ما  کنده های  از  ندهید.  جور  قدر  این  را  تان 
نمی خیزد و ما اهل واکنش و مقابله مقتضی نیستیم. آرام 
و قرار سرجا های تان بنشینید. اصال بروید سر مسایل دیگر 
بنویسید مثال شاهرخ خان چند تا بچه دارد. آیا از زندگی 
به گرفتن زن دوم دارد؛  یا تصمیم  با زنش راضی است 
مسایل  پشت  رفته اید  شما  بنویسید.  مهم  مسایل  این  از 
بی ارزشی نظیر حمالت راکتی ایران و پاکستان را گرفته 

و هی گزارش درست می کنید. 
کشور های  طرف  از  که  صورتی  در  این  از  پس  د: 
اشتباه هم یک چندصد  به  ما  برادر و همسایه  دوست و 
تا راکت فیر می شود رسانه ها حق ندارند آمار واقعی را 
خاطر  به  را  آمار  درصد  بیست  باید  بلکه  کنند  گزارش 

حق  خاطر  به  را  دیگر  درصد  بیست  همسایه داری،  حق 
حق  خاطر  به  هم  را  دیگر  درصد  بیست  بودن،  هم مرز 
برادری )آنهم برادر بزرگ(، بیست درصد دیگر را نیز به 
خاطر این که برای ما گاهی پول روان می کنند کم کرده 
و بیست درصدآخری آمار واقعی را گزارش کنند. و در 
خاطر  به  را  آخری  درصد  بیست  این  هم  مواقع  بعضی 
خودم که پادشاه هستم کم کرده کال از این حوادث هیچ 

گزارشی روان نکنید. 
ه: از این که چند روز پیش وزیر خارجه ی ما سفیر محترم 
رسما  و  خواسته  خارجه  وزارت  به  را  پاکستان  مکرم  و 
به دولت  ما  به کشور  پاکستان  راکتی  به خاطر حمالت 
بنده  است،  کرده  اعتراض  پاکستان  برادر  و  دوست 
برای  من  البته  شده ام.  شرمگین  و  خجالت زده  سخت 
وزیر خارجه نگفته بودم که برو اعتراض کن، خودش از 
پیش خود گرفته اعتراض کرده است. بنا من برای جبران 
کردن این موضوع از جناب سفیر پاکستان می خواهم تا 
رسما وزیر خارجه را به سفارت خود احضار کنند و او را 
مجبور بسازند تا از انجام عمل خود رسما معذرت خواهی 
کند. و اگر خدای نکرده دل سفیر صاحب هم به این عمل 
خرسند نشد چند تا راکت به هر جایی که دلش شد به 
داخل خاک ما شلیک کند شاید آن وقت دلش یخ کند. 
از  پروپاگند می کنند که طالبان  این رسانه ها هر روز  و: 
آن طرف مرز به خاک ما می آیند. من از همین جا اعالم 
هرجایی  از  هستند  ما  برادران  طالبان  اصال  که  می کنم 
نمی آیند  پاکستان  از  ولی  نمی کند،  فرقی  بیایند  که  هم 
پس  ندارد.  وجود  پناه گاه های شان  اصال  پاکستان  در  و 
پاکستان  را  طالبان  خاستگاه  ندارند  حق  رسانه ها  این  از 
معرفی کنند. بروند کشور های دیگر را که ما زیاد با آنان 
رابطه سیاسی نداریم نام بگیرند. مثال بگویند از تانزانیا یا 

ترینیداد و توباگو آمده اند. 
باید  تمام خبرنگاران  است که  این  ما  ز: آخرین دستور 
از والیت کنر بیرون شوند تا مبادا وسوسه شده و باز از 
بدهند و روابط حسنه  به دروغ گزارش  حمالت راکتی 
پاکستان  ما  برادر  و  دوست  کشور  با  را  ما  برادرانه ی  و 

خراب کنند. 
با احترام پادشاه شما 



اطالعیه دفتر پادشاهی 
در رد گزارش های 

راکت پرانی کشور برادر
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اتحاديه عرب از دوجناح 
درگیر در سوريه خواست 

باهم مذاکره کنند 
اتحاديه ی عرب از حکومت سوريه و مخالفان آن 

خواست تا دو هفته ديگر با يکديگر مذاکره کنند.
وزرای خارجه اتحاديه ی عرب که در يک نشست 
اضطراری اوضاع سوريه را بررسی کردند، تصميم 
در  و  نکنند  تعليق  را  کشور  اين  عضويت  گرفتند 
عوض از حکومت بشار اسد خواستند در گفتگوی 

ملی با مخالفان شرکت کند.
اين  به  محتاطانه ای  صورت  به  سوريه  دولت 

درخواست واکنش نشان داده است.
اتحاديه عرب از دو طرف خواسته است در مقر اين 

سازمان در قاهره با هم گفتگو کنند.
همزمان، نيروهای امنيتی سوريه حمله تازه ای به شهر 

الزبدانی در نزديکی مرز لبنان را آغاز کرده اند.
گزارش  ادلب  و  حمص  واليت های  در  درگيری 

شده است.
حداقل سه هزار نفر در ناآرامی های سوريه که از ماه 
مارچ و در اعتراض به حکومت بشار اسد آغاز شد، 

جان خود را از دست داده اند.
بيشتر قربانيان مخالفان غيرمسلح بوده اند.

وزيران خارجه اتحاديه ی عرب به مدت سه ساعت 
اين  وضع  درباره  سوريه  نمايندگان  حضور  بدون 

کشور گفتگو کردند.
تعليق  عدم  به  تصميم  نشست  اين  پايان  در  آنها 
از  دعوت  با  سپس  و  گرفتند  سوريه  عضويت 
بين  ملی  گفتگوی  خواهان  کشور  اين  نمايندگان 

حکومت بشار اسد و مخالفان شدند.
شيخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزير قطر که 
رياست اين نشست را برعهده داشت، اعالم کرد اين 
با دولت سوريه و مخالفانش  سازمان تصميم دارد 
تماس بگيرد تا آنها را برای برقراری گفتگوی ملی 

تا دو هفته ديگر در قاهره دعوت کند.
خواهان  عرب  اتحاديه  اعضای  از  بعضی  پيش تر 
اخراج سوريه شده بودند. تعليق عضويت سوريه به 

رای دو سوم اعضا نياز داشت.
همه اعضای اين اتحاديه به طرح گفتگوی ملی در 

سوريه رای دادند.
يکی از پسران معمر قذافی 

کشته شده است
از  که  سوريه  در  مستقر  تلويزيونی  شبکه  يک 
می کند،  حمايت  ليبيا  سابق  رهبر  قذافی،  معمر 
از  يکی  قذافی،  خميس  که  است  کرده  گزارش 
محمد  خويشاوندش  با  همراه  قذافی،  معمر  پسران 
اطالعات  سازمان  رييس  فرزند  عبداهلل السنوسی، 
رژيم سابق، 29 ماه اگست، بيش از يک و نيم ماه 

پيش کشته شدند.
براساس اين گزارش، اين دو نفر در جريان نبردی 
با نيروهای شورای ملی انتقالی در شهر ترهونه، واقع 
شرق  جنوب  کيلومتری  پنج  و  شصت  حدود  در 

ترابلس، پايتخت، از پای درآمدند.
نيروهای  از  واحد  يک  فرماندهی  قذافی  خميس 
زبده حکومت معمر قذافی را بر عهده داشت و قبال 
انتشار  او  هم دوبار خبرهايی در مورد کشته شدن 

يافته اما بعدا تکذيب شده بود.
همچنين افراد وفادار به تشکيالت حکومت جديد 
ليبيا با استفاده از بولدوزر تخريب ديوارهای مجمع 
محل سکونت و کار معمر قذافی، رهبر سابق ليبيا را 

در ترابلس، پايتخت، آغاز کرده اند.

دايان فاينستاين سناتور دموکرات و 
رييس کميته اطالعات سنای امريکا 
به  امريکا  و  ايران  که  است  گفته 
سمت تصادم و رويارويی می روند؛ 
ولی امريکا بايد از هرگونه برخورد 
راه تحريم ها  نظامی دوری کرده و 

را دنبال کند.
شبکه  با  گفتگو  در  فاينستاين  خانم 
است  گفته  فاکس نيوز  تلويزيونی 
تخاصم  افزايش  سمت  به  ايران 
را  اتومی  برنامه  برمی دارد، هم  گام 
شدت داده و هم طبق مدارک اخير 
به صورت علنی و بارز به دنبال ترور 

در خاک امريکا است.
کشور  دو  ميان  شرايط  افزود  وی 
خطرناک  متحده  اياالت  و  ايران 
دوری  خواهان  امريکا  اگر  و  است 
ايران است،  با  برخورد  از تصادم و 

بايد دست به کار شده و از اين مسير خارج 
شود.

وی در خصوص طرح ترور سفير عربستان 
قدس  سپاه  به  منتسب  را  آن  که  امريکا  در 
که  گفت  خواند،  ايران  دولت  عوامل  و 
و  مدارک  اين  می کرده  فکر  اول  هم  او 
پرونده شايد خيلی جدی نباشد، ولی پس از 
توضيحات درباره جزييات پرونده مشخص 
شد که مدارک و يافته ها و اسناد و اعترافات 

پرونده خيلی جدی است.
شواهدی  و  مدارک  گفت  فاينستاين  خانم 
قاسم  می دهد  نشان  که  است  دست  در 
طرح  اين  از  قدس  سپاه  فرمانده  سليمانی 

باخبر بوده است.
در  پرسشی  به  پاسخ  در  همچنين  وی 
خصوص اين که سپاه قدس زير نظر آيت اهلل 

خامنه ای است و او هم قاعدتا از اين طرح با 
خبر بوده گفت که شواهدی که نشان دهد 
بوده،  با خبر  اين طرح  از  آيت اهلل خامنه ای 

در دست نيست.
حوزه  در  حال  به  تا  ايران  افزود  وی 
کشورهای همسايه طرح و نقشه داشته، ولی 
اين طور که بخواهد در گوشه ی ديگری از 
هم  کند،  عملی  را  برنامه ها  اين گونه  جهان 
باعث نگرانی امريکا و هم عربستان سعودی 

است.
گفت  امريکا  سنای  دموکرات  نماينده  اين 
اگر اياالت متحده بخواهد دست به تهاجم 
اين  دارد  احتمال  بزند،  قدس  سپاه  عليه 
درگيری به جنگ کشيده  شود و به نظر او 
در اين برهه امريکا نمی خواهد وارد برخورد 

نظامی با ايران شود.

امريکا  حاضر  حال  در  فاينستاين  گفته  به 
عراق  و  افغانستان  در  نظامی  درگير حضور 
نامناسبی دارد و  پاکستان هم وضع  است و 
ديگر  نظامی  برخورد  يک  وارد  نمی توان 

شد.
 به گفته وی، ولی امريکا بهتر است به سمت 
را   ايران  بد«  »رفتار  که  برود  حرکت هايی 

بدون جنگ متوقف کند.
متهم  را  ايران  پيش  هفته  متحده،  اياالت 
منصور  نام های  به  شهروندش  دو  که  کرد 
ارباب سيار و  غالم شکوری قصد داشته اند 
قاچاقچيان  گرفتن  خدمت  به  طريق  از 
در   عربستان  سفير  عادل الجبير  مکسيکويی، 
واشينگتن را ترور کنند؛ ادعايی که به شدت 

از سوی  تهران رد شد.

باران هاى شديد در امريکاى 
التین ۸۰ کشته داد

بنابر گزارش ها، بارندگی های شديد در امريکای 
برجای  کشته   80 دست کم  تاکنون  مرکزی 

گذاشته است.
بيشترين ميزان تلفات در السالوادور گزارش شده 
است که پس از پنج روز بارش سنگين، 32 کشته 

برجای نهاد.
جمهور  رييس  فونس،  موريتسيو  گفته  به 
از 20 هزار تن مجبور  السالوادور، تاکنون بيش 
به تخليه منازل شان شده اند و ارتباط با بسياری از 
روستاها به دليل جريان سيالب در جاده ها قطع 

شده است.
که  آن  از  پس  نيز  گواتماال  جمهور  رييس 
ميزان تلفات بارش های سنگين به 28 نفر رسيد، 

»وضعيت فاجعه بار« در کشور اعالم کرد.
پادشاه عربستان در شفاخانه 

بسترى شد
روز  سعودی  عربستان  پادشاه  عبداهلل  ملک 
يک شنبه برای يک عمل جراحی در ناحيه کمر 

در شفاخانه بستری شده است.
پادشاه عربستان که گفته می شود 88 سال دارد، 
سال گذشته نيز در امريکا تحت مداوا قرار گرفته 
بود. موضوع سالمت ملک عبداهلل سوال هايی را 
در باره مساله جانشينی وی مطرح ساخته است اما 
وليعهد عربستان، شاهزاده سلطان، نيز از سالمت 
کافی برخوردار نيست و از چهار ماه پيش برای 

مداوا در امريکا به سر می برد.
سربازان کنیا آدم ربايان را 
در سومالیا تعقیب می کنند 

 سربازان ارتش کنيا به منظور تعقيب پيکارجويانی 
آدم ربايی  رشته  يک  مسوول  می رود  گمان  که 

بوده اند، وارد خاک سوماليا شده اند.
که  گفت  کنيا  دولت  سخنگوی  ماتول،  آلفرد 
سربازان کشورش برای تعقيب پيکارجويان گروه 

سوماليايی الشباب از مرز عبور کرده اند.
روز پنج شنبه گذشته دو امدادرسان اسپانيايی از 
ربوده  کنيا  در  داداب  آوارگان  اردوگاه  داخل 

شدند.
و  بريتانيايی  زن  يک  نيز  گذشته  ماه  طی  در 
ساحلی  استراحت گاه های  از  فرانسوی  زن  يک 
به  که  مساله ای  شدند؛  ربوده  کنيا  دورافتاده 
زده  سنگين  ضربه ای  کنيا  جهانگردی  صنعت 
است. ساکنان محلی و گزارشگرانی که نزديک 
روز  هستند،  کنيا  و  سوماليا  ميان  مرزی  منطقه 
گذشته تاييد کردند که سربازان کنيا با حمايت 

هواپيماهای جنگی عازم مرز سوماليا بوده اند.
گروه  پرس  اسوشيتد  خبرگزاری  گزارش  به 
در  شورشی  گروهی  که  الشباب  اسالم گرای 
سوماليا است، در واکنش به اين مساله سعی کرده 
حالت  به  خود  کنترول  تحت  مناطق  در  است 

آماده باش دربيايد.
قوقانی  شهر  ساکنان  از  نقل  به  خبرگزاری  اين 
گزارش داده است که پيکارجويان الشباب برای 
با  و  می زنند  سر  مردم  خانه های  به  نيرو  جذب 

توسل به زور، جنگجو استخدام می کنند.
غرب  حمايت  تحت  دولت  سخنگوی  يک 
سوماليا گفت که کار اصلی مقابله با الشباب را 
فقط  کنيا  و  می دهند  انجام  سوماليايی  نيروهای 

»کمک معنوی و تدارکاتی ارايه می کند.«

ايران و امريکا به سوى برخورد می روند 

به مناسبت روز جهانی صلح و روز جهانی بسيج در مقابل جنگ و اشغال بنياد آرمان شهر با همکاری انستيتوت فرانسوی 
افغانستان در کابل در حمايت از ائتالف کمپاين صلح برای همه 2011، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای صلح و 

گروه هماهنگی عدالت انتقالی با نمايش فيلم فارانهايت 451 با کارگردانی فرانسوا تروفو )محصول 1966/ فرانسه( برای اولين 
بار در افغانستان

شما را به هشتاد و دو مين )ششمين سال( 
گفتگو پلی ميان نخبگان و شهروندان دعوت می کند.

علیه فراموشی
سخنران: پرتو نادری

زمان: روز چهار شنبه 27 میزان برابر با 19 اکتوبر
ساعت 2 بعد از چاشت

نشانی: انستيتوت فرانسه در افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(
آدرس الکترونيک: 

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
 http://armanshahropenasia.wordpress.com

انستيتوت فرانسه در افغانستان از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه معذور است
لطفاً هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود داشته باشيد

اين برنامه با حمايت مالی اتحاديه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.
بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر است.
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