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با تعدیل ماده  هفتاد و ششم اصول وظایف داخلی:

سرپرست ها می توانند وزیر شوند
در صفحه 2 اتهام معامله ی پولی 

نمایندگان مجلس 
بررسی می شود

از آن که  نمایندگان، پس  مجلس  8صبح، کابل: 
سوی  از  آن  اعضای  از  برخی  و  اداری  هیات 
دریافت  به  متهم  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره ی 
کمیسیون  به  شدند،  تصمیم های شان  در  پول 
های عدلی و قضایی و تفتیش مرکزی و نظارت 
از اجرای قانون در این مجلس دستور داده است 
تا چگونگی اتهام ها در برابر نمایندگان مجلس 
را با رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری بررسی 

کند.
فساد  با  مبارزه  اداره ی  رییس  لودین،  عزیزاهلل 
اداری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع 
از  برخی  و  اداری  هیات  که  است  شده  مدعی 
تصمیم های شان  در  نمایندگان  مجلس  اعضای 

پول دریافت کرده اند.
هیات  تعیین  در  است که  لودین هم چنین گفته 

اداری نیز معامله های پولی انجام شده است.
به  نمایندگان  مجلس  اعضای  وی،  گفته ی  به 
اداری  فساد  با  مبارزه  و  قانون  از  نظارت  جای 

خود متهم به فساداداری می باشند.
با  مبارزه  اداره ی  رییس  گفته  های  این حال،  با 
فساد اداری با واکنش های جدی روز گذشته ی 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان مواجه شد.

در  کابل  مردم  نماینده ی  کاظمی،  علی  سید 
مجلس نمایندگان از رییس این مجلس خواست 
تا فهرست کسانی را که در تصمیم های شان از 
مجلس  نمایندگان  از  دیگری  برخی  و  وزیران 

پول گرفته اند، افشا سازد.
ادامه در صفحه 2

دست کم  چرس،  کیلوگرام   ۶۰۳ مورفین، 
۱۳تن مواد کیمیاوی جامد، اضافه از یك و 
نیم تن مواد مایع کیمیاوی و ۸۵ لیترمشروبات 
الكولی شامل مي باشد که جمعا ۲۱ تن مواد 

مخدر مي شود. 
به گفته آقای احمدی، در ارتباط به این مواد، 
۲۵۴ نفر مظنون و مشكوك دستگیر شده و به 

نهادهای عدلی معرفی شده اند.
وی افزود که امسال در جریان کمپاین محو 
دو  از  بیش  مخدر،  مواد  و  کشت خشخاش 
هزار هكتار زمین که در آن مواد مخدر زرع 

گردیده است، پاك سازی خواهد شد.
هم چنین گالب منگل، والی هلمند، گفت که 
در جریان چهار سال گذشته، مبارزه موثری 
علیه کشت مواد مخدر در این والیت صورت 
در  درصد   ۴۵ آن  درنتیجه  که  است  گرفته 
تولید مواد مخدر کاهش به عمل آمده است.

به گفته وی این مبارزه نه تنها در کاهش تولید 
مواد مخدر موثر بوده بلكه به کشت آن نیز 
تاثیراتی داشته است که فعال اکثر دهقانان به 

کشت های قانونی رو آورده اند.

اولین نمونه تحریمات علیه یك  »این  است: 
تولیدکننده بمب طالبان و شبكه حمایتی آنان 
می باشد.« این اقدام بخشی از اقدامات ایاالت 
گروه  ارتباط  قطع  منظور  به  امریكا  متحده 
طالبان با اعضای سیستم های مالی گروه های 

تروریست می باشد.
وزارت  مدیر  زوبین  آدم  این،  بر  عالوه 
به  اچكزی  »عبدالصمد  گفت:  امریكا  مالیه 
طالبان  بمب ساز  کلیدی  مقام  یك  عنوان 
مسوول مرگ و جراحت های بی شمار است. 
بمب های کنار جاده و کنترولی سبب مرگ 
افراد  و  ایتالف  نیروهای  بین  در  و خسارات 

ملكی افغان می شوند.«
بر اساس این تحریم، تمام دارایی های اچكزی 
است،  امریكایی  نهادهای  اختیار  در  که 
شهروندان  و  سازمان ها  و  می گردد  مسدود 

امریكا از معامله و تبادله با او منع می گردند.
این در حالی است که شورشیان طالبان قصد 
به منظور  تا در قطر یك دفتر سیاسی  دارند 
گفتگو با ایاالت متحده امریكا بگشایند. گفته 
برای  طالبان  شرط های  از  یكی  که  می شود 
آغاز مذاکره، انتقال چند مقام عالی رتبه این 

گروه از زندان گوانتانامو به قطر می باشد.

امریکا مسوول بمب سازی طالبان را تحریم کرد 21 تن مواد مخدر در هلمند به آتش کشيده شد

هلمند  والیت  مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
مخدر  مواد  تن  یك  و  بیست  که  می گوید 
و  عملیات ها  در  جاری  سال  جریان  در  که 
مواد  علیه  مبارزه  پولیس  توسط  تالشی ها 
امنیتی  و  کشفی  نهادهای  دیگر  و  مخدر 
کشف و ضبط شده بود، روز شنبه به آتش 

کشیده شد.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه  ای  براساس 

است،  شده  منتشر  هلمند  والیت  مطبوعاتی 
مواد  علیه  مبارزه  معین  احمدی،  بازمحمد 
این  سوختاندن  هنگام  داخله،  امور  وزارت 
مواد، تالش ها برای محو کوکنار در والیت 
میان  در  که  گفت  و  خواند  موثر  را  هلمند 
شد،  کشیده  آتش  به  شنبه  روز  که  موادی 
هیرویین،  ۱۴۷کیلوگرام  تریاك،  تن  هشت 
کیلوگرام   ۲۱ کرستال،  ۱۴۹کیلوگرام 

گذشته ی  روز  نشست  در 
از  پیش  نمایندگان  مجلس 
مجلس  نمایندگان  آن که 
دو  از  را  پرسش های شان 
کنند،  مطرح  حکومت  نامزدوزیر 
هفتم  و  شصت  ماده ی  مطابق 
یک  در  داخلی  وظایف  اصول 
و  هفتاد  ماده  علنی  رای گیری 
داخلی  وظایف  اصول  ششم 
»در  کردند:  تعدیل  چنین  را 
صورتی که وزیر پیشنهادی یا یکی 
و   11 فقره ی  مندرج  ذوات  از 
12 ماده ی شصت و چهارم قانون 
اساسی از جانب جرگه رد گردد، 
دوم  بار  برای  مذکور  شخص 
دوره ی  همان  در  پست  عین  در 

تقنینی معرفی شده نمی تواند.«

عنوان  به  که  را  افغانستان  تبعه  یك  امریكا 
»بمب ساز ارشد« طالبان شناخته می شود، مورد 
محدود  منظور  به  کار  این  داد.  قرار  تحریم 
کردن دسترسی شورشیان به منابع مالی انجام 

شده است.
صمد  که  است  گفته  امریكا  مالیه  وزارت 
اچكزی، نقش مرکزی در ساخت بمب های 
جنوب  در  کنترول شونده  و  کنارجاده 

افغانستان دارد.
امریكا، صمد اچكزی  مالیه  به گفته وزارت 
و  بمب  ساختن  انفجاری،  مواد  تهیه  مسوول 

آموزش بمب سازی به دیگران می باشد.
این در حالی است که بیشترین تلفات ملكی 
در افغانستان بر اثر انفجار بمب های کنار جاده 
ملل  دفتر  به گفته  می باشد.  کنترول شونده  و 
متحد در کابل، برخورد افراد پیاده و موترها 
با بمب ها و ماین های کنارجاده باعث مرگ 

۹۶۷ فرد ملكی شده است.
از  زیادی  شمار  هم چنین  اچكزی  صمد 
بر  حمله  منظور  به  را  انتحاری  بمب گذاران 
نیروهای ایتالف و مقامات افغانستان موظف 

کرده است.
گفته  بیانیه اش  در  امریكا  مالیه  وزارت 

ACKU
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گروگان گیری پارلمانی
مطابق اصول وظایف داخلی پارلمان، رای گیری 
باید  روز  همان  در  پیشنهادشده  وزیران  برای 
گذشت  با  نمایندگان  مجلس  اما  گیرد.  صورت 
چندسال هنوز در فهم کلمه ها و جمله های اصول 
وظایف داخلی خود با مشکل مواجه  است. برخی 
از »همان روز« به روز ارایه برنامه ها و خطوط 
کاری وزیران پیشنهادی تفسیر کرده اند و برخی 
دیگر می گویند منظور از »همان روز« ختم پروسه 
ارایه برنامه ها و خطوط کاری وزیران پیشنهادی 

می باشد.
به خوبی مفاهیم و کلمه ها  نمایندگان  تمام  ظاهرا 
را در اصول وظایف داخلی می دانند، اما زمانی که 
پای معامله در جریان باشد، یا خود را به نادانی 

می زنند و یا آن که تفسیر چند پهلویی می کنند.
به نظر می رسد مشکل اساسی در اصول وظایف 
داخلی نیست، بلکه این مساله ریشه در معامله ها، 
تبانی ها و از همه مهم تر مسایل قومی و تنظیمی 

دارد. 
اقوام  از  افرادی  معرفی شده،  وزیران  ترکیب  در 
مختلف و از نظر گرایش های سیاسی نیز وابسته 
در  اثرگذار  و  قدرتمند  تنظیم هایی  به  متاثر  و 
حکومت می باشند. رای گیری جداگانه برای هریک 
را  تبانی ها  و  معامله  از وزیران می تواند جریان 

مختل کند.
از  عبور  برای  نمایندگان  مجلس  متاسفانه 
بن بست هایی که خود خلق کرده  در تالش  است 
تا اصول وظایف خود را زیر پا گذارد؛ چنان که 
در مورد وزیران مالیه و داخله شاهد آن بودیم. 
اکنون نیز برخی نمایندگان در تالش اند در روز 
رای  گیری به صورت علنی برای هر 9 نامزدوزیر 
با  برخورد  نوع  این   کنند.  رای گیری  یک دفعه ای 
معیار های  می تواند  جمعی  به صورت  وزیران 
قضاوت نمایندگان را با پرسش همراه سازد؛ برای 
نمونه برخی وزیران از تخصص، تعهد، توانمندی 
برخوردار  وزارت  یک  رهبری  برای  لیاقت  و 
می باشند، اما برخی دیگر با کارنامه های ضعیفی 
نخواهند  نمایندگان  رای  مستحق  داشته اند،  که 

بود.
اما برخورد جمعی با رای علنی می تواند وزیران 
دهند.  عبور  پارلمان  فلتر  از  را  قوی  و  ضعیف 
دقت،  با  نمایندگان  که  است  خوب  ترتیب  بدین 
خطوط کاری وزیران پیشنهادی را مطالعه کنند 
و کارنامه های گذشته آنان را در کارهای اجرایی 
نیز در نظر گیرند. گذشته از این، وزیرانی که در 
همان روز به ارایه خطوط کاری خود می پردازند 
و  برخوردارند  بیشتری  آرای  کسب  شانس  از 
هرچه میان ارایه برنامه و روز رای گیری فاصله 
و  می گیرد  شکل  دیگر  زد و بندهای  شود،  واقع 

زمینه های رای اعتماد را از بین می برد.
اکنون ترس حاکم بر مجلس نمایندگان این است 
دارد  امکان  انفرادی،  رای گیری  صورت  در  که 
که با وزیران پیشنهادی برخورد قومی صورت 

گیرد.
گرایش  با  نمایندگان  که  است  اساس  همین  بر 
گروگان  به  عمال  را  پیشنهادی  وزیران  قومی، 
سرنوشت  یک روز  در  که  تالش اند  در  و  گرفته 

همه را مشخص سازند.
در  نمایندگان  اخیر  برخوردهای  متاسفانه   
بسیاری از مسایل نشان داده است که عمدتا بر 
نمی باشد،  استوار  قانونی  و  اصولی  معیارهای 
بلکه تبانی های سیاسی و غیرسیاسی، گرایش های 
قومی و سمتی و معامله آشکار و پنهان سرنوشت 

همه چیز را رقم می زند.

زنگ اول
با تعدیل ماده  هفتاد و ششم اصول وظایف داخلی

سرپرست ها می توانند وزیر شوند

آلمان به افغانستان 
320 میلیون دالر کمک می کند

اتهام معامله ی پولی...                ادامه از صفحه 1

صورتی که  در  ششم:  و  هفتاد  ماده ی 
وزیر پیشنهادی یا یکی از ذوات مندرج 
فقره ی 11 و 12 ماده ی شصت و چهارم 
قانون اساسی از جانب جرگه رد گردد، 
عین  در  دوم  بار  برای  مذکور  شخص 

پست معرفی شده نمی تواند.
گذشته ی  روز  نشست  در  این حال،  با 
آن که  از  پیش  نمایندگان  مجلس 
را  پرسش های شان  مجلس  نمایندگان 
از دو نامزدوزیر حکومت مطرح کنند، 
اصول  هفتم  و  شصت  ماده ی  مطابق 
رای گیری  یک  در  داخلی  وظایف 
علنی ماده هفتاد و ششم اصول وظایف 
»در  کردند:  تعدیل  چنین  را  داخلی 
از  یکی  یا  پیشنهادی  وزیر  صورتی که 
ماده ی   12 و   11 فقره ی  مندرج  ذوات 
شصت و چهارم قانون اساسی از جانب 
جرگه رد گردد، شخص مذکور برای 
بار دوم در عین پست در همان دوره ی 

تقنینی معرفی شده نمی تواند.«
ارایه ی برنامه های دو وزیر

هرچند در نشست روز گذشته ی مجلس 
برنامه ای  مطابق  بود  قرار  نمایندگان 
محمداسماعیل  شده،  تعیین  پیش  از 
نامزد وزارت انرژی و آب، داوودعلی 
و  ترانسپورت  وزارت  نامزد  نجفی، 
وزارت  نامزد  دلیل  ثریا  و  هوانوردی 
را  کاری شان  برنامه های  عامه،  صحت 
ارایه  مجلس  این  عمومی  جلسه ی  به 
نگرانی وزیران  به دلیل  می کردند، ولی 
یادشده از احتمال تعدیل نشدن ماده ی 
داخلی،  وظایف  اصول  ششم  و  هفتاد 

ماده ی  تعدیل  با  نمایندگان،  مجلس 
داخلی   وظایف  اصول  ششم  و  هفتاد 
زمینه را برای دادن رای اعتماد به هفت 
در  که  رییس جمهور  پیشنهادی  وزیر 
فراهم  بودند،  شده  رد  گذشته  دوره ی 

ساخت.
در  پیش،  دوسال  رییس جمهور کرزی 
برای  را  وزیران  از  تعدادی  نوبت  دو 
گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان 
آن که  از  پس  ولی  بود،  کرده  معرفی 
اعتماد  رای  نتوانستند  وزیران  این 
مجلس را به دست آورند، برخی آن ها 
وزارت خانه ها  در  سرپرست  به عنوان 
باقی ماندند. داوودعلی نجفی در پست 
در  دلیل  ثریا  ترانسپورت،  وزارت 
حسن  بانو  عامه،  صحت  وزارت  پست 
زنان،  امور  وزارت  پست  در  غضنفر 
وزارت  پست  در  خان  محمداسماعیل 
انرژی و آب و امیرزی سنگین در پست 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
وزیران  به عنوان  که  کسانی اند  از 
سرپرست از سوی رییس جمهور معرفی 

شده بودند.
مجلس نمایندگان در مرحله  ی نخست 
از  مجلس  این  به  نامزدوزیران  معرفی 
24 نامزدوزیر به 17تن آن ها رای عدم 
میان  از  دوم  مرحله ی  در  و  داد  اعتماد 
17وزیر پیشنهادی تنها هفت وزیر رای 

اعتماد مجلس را کسب کردند. 
هم زمان با  آن، مجلس نمایندگان قانون 
تصویب  را  سرپرست ها  سه ماده ای 
رییس جمهور  آن  بنیاد  بر  که  کرد 
فردی  ماه  یک  از  بیش  نمی توانست 
کند  تعیین  سرپرست  وزیر  به عنوان  را 
یک  در  که  کسانی  هم،  جانبی  از  و 
اعتماد یک بار  رای  برای گرفتن  پست 
معرفی شده بودند، نمی توانستند دوباره 
در همان پست به عنوان وزیر سرپرست 

تعیین شوند.
از سویی دیگر، اصول وظایف داخلی 
این مجلس نیز معرفی دوباره یک وزیر 
منتفی کرده  پست  همان  در  را  ردشده 

بود.

از  بیش  که  دارد  تصمیم  آلمان  دولت 
در  را  امریکایی  دالر  میلیون  صد  سه 
افغانستان کمک  به  میالدی  سال جاری 
کند، اما افغانستان باید برای پیاده کردن 
خوب،  داری  حکومت  و  اصالحات 

تالش کند.
که  است  گفته  آلمان  حکومت 
چوکات  در  را  کمک هایش 
همکاری های میان حکومتی با افغانستان 
عمر  هفته  این  است  قرار  می دهد.  ادامه 
برای  افغانستان  مالیه  وزیر  زاخیلوال، 
گفتگو در مورد کمک های سال جاری 

آلمان به افغانستان، به برلین سفر کند.
حکومت آلمان یکی از کمک دهندگان 
مالی بزرگ دولت افغانستان در ده سال 
گذشته بوده است. این کشور همه ساله 
بودجه مشخصی را در بخش بازسازی و 

نوسازی به افغانستان کمک می کند.
وزارت توسعه و همکاری های اقتصادی 
که  است  گفته  اعالمیه  یک  در  آلمان 
حکومت  جدی  توجه  خواهان  برلین 
فساد  بردن  بین  از  برای  افغانستان 
اداری  گسترده  فساد  می باشد.  اداری 
کمک  نگرانی  همواره  افغانستان،  در 
دهندگان بین المللی افغانستان بوده است، 
طوری که سال گذشته در پی افشای فساد 
مالی در بزرگترین بانک خصوصی، برای 
مدتی کمک های صندوق بین المللی پول 

به افغانستان به تعویق افتاد.
وزارت توسعه و همکاری های اقتصادی 
که  است  افزوده  اعالمیه  این  در  آلمان 
حکومت این کشور قصد دارد یک بار 
)نزدیک  یورو  میلیون   240 مبلغ  دیگر 

نیلی،  صادقی زاده ی  ترتیب،  همین  به 
مجلس  در  دایکندی  مردم  نماینده ی 
برخی  که  کرد  تایید  نیز  نمایندگان 
راه اندازی  با  مجلس  نمایندگان 
زمینه ی  هوتل ها،  در  محفل ها 
مساعد  را  وزیران  از  پول  دریافت 

ساخته اند.
نمایندگان  از  به گفته ی وی، شماری 
به  قراردادها  دریافت  برای  مجلس 
رای اعتماد  گرفتن  برای  که  وزیرانی 
شده اند،  معرفی  مجلس  این  به 

می کنند. کمپاین 
شد  مدعی  آن که  از  پس  نیلی 
دریافت  به  مردان  به  نسبت  زنان 
با  می باشند،  متهم  وزیران  از  پول 
نمایندگان  برخی  جدی  واکنش های 

وزیران فواید عامه و انکشاف شهری به 
جلسه  حضور یافتند.

فواید  وزارت  نامزد  اوژن،  نجیب اهلل 
خود،  کاری  برنامه  های  بیان  با  عامه، 
پروژه های  بررسی  و  کیفیت  بهبود 
از  مراقبت  و  حفظ  سرک سازی، 
ساختن  نهایی  و  نظارت  سرک ها، 
پروژه های مختلف این وزارت و توجه 
تونل  و  مواصالتی  راه های  به  جدی 
سالنگ را بخشی از اولویت های کاری 

خود خواند.
قراردادها  شفافیت  بر  هم چنین  اوژن 
در این وزارت تاکید کرد و گفت در 
اعضای  تایید  رای  بتواند  صورتی که 
اصل  به  آورد،  به دست  را  مجلس 
توجه  نیز  تخصص  و  شایسته ساالری 

جدی خواهد کرد.
نامزد  عبداللهی  حسن  ترتیب،  به همین 
ساختن  معیاری  شهرسازی،  وزارت 
شهری  خدمات  بهبود  شهرک ها، 
از  موثر  استفاده  و  کانالیزاسیون  و 
کادرهای متخصص و جوان را در کنار 
نهایی ساختن پروژه های شهرسازی در 
کشور از برنامه های عمده خود در آن 

وزارت خواند.
در  که  گفت  هم چنین  عبداللهی 
گرفتن  برای  مردم  گذشته  سال های 
دشواری های  به  ساختمان  اعمار  جواز 
وی  هرگاه  و  بوده اند  مواجه  متعدی 
به  را  نمایندگان مجلس  بتواند حمایت 
را  آن  پروسه ی  دهد،  اختصاص  خود 

ساده خواهد ساخت.
مجلس  کاری  برنامه ی  بنیاد  بر   
 9 به  رای دهی  پروسه ی  نمایندگان، 
برنامه های  ارایه ی  از  پس  نامزدوزیر، 

آنان، در هفته ی روان انجام می شود.
امروز  که  درحالی ست  این 
و  انرژی  وزارت  نامزد  محمداسماعیل 
وزارت  نامزد  نجفی  داوودعلی  آب، 
ترانسپورت و هوانوردی و هم چنین ثریا 
برای  عامه  صحت  وزارت  نامزد  دلیل 
توضیح برنامه های کاری شان به مجلس 

نمایندگان حضور خواهند یافت.

از صفحه 1 فرزاد

دوره ی  آغاز  از  پس  این حال،  با 
این  اعضای  ملی،  شورای  شانزدهم 
مجلس به صورت پی هم خواهان معرفی 
بند  مطابق  جدید  و  سرپرست  وزیران 
قانون  چهارم  و  شصت  ماده ی  یازدهم 

اساسی شده بودند.
چهارم  و  شصت  ماده ی  یازدهم  بند 
از  را  وزیران  تعیین  اساسی  قانون 
و  گفته  رییس جمهور  صالحیت های 
صالحیت های  از  را  آنان  کردن  تایید 

مجلس نمایندگان می داند.
گذشت  با  رییس جمهور  این  حال،  با 
نامزدوزیران  اندی،  و  دوسال  از  بیش 
برگیرنده ی  در  که  را  9وزارت خانه 
مجلس  شده ی  رد  وزیر  هفت 
جهت  دیگر  یک بار  بود،  نمایندگان 
گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان 

معرفی کرد.
و  شصت  ماده های  که  آن  جا  از  اما 
وظایف  اصول  ششم  و  هفتاد  و  هفتم 
هفت  مورد  در  رای گیری  مانع  داخلی 
می شد،  رییس جمهور  پیشنهادی  وزیر 
می بایست  نمایندگان  مجلس  اعضای 
ماده ی های یادشده را تعدیل می کردند.

و  هفتاد  و  هفتم  و  شصت  ماده های 
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  ششم 
نمایندگان چنین است: ماده ی شصت و 
هفتم با تقاضای کتبی یک ثلث اعضای 
اعضا،  کل  ثلث  دو  تصویب  و  حاضر 
اعضای  تصویب  به  قبال  که  موضوعی 
جرگه رسیده باشد، تعدیل و یا حذف 

می گردد.

به 320 میلیون دالر( را در جریان ده ماه 
سال جاری میالدی، در افغانستان سرمایه 

گذاری کند.
این در حالی است که تحلیلگران از نبود 
کمک های  جلب  برای  دقیق  طرح های 
افغانستان،  حکومت  توسط  بین المللی 
انتقاد می کنند. غالبا مشکالت امنیتی عامل 
و  بازسازی  نشدن طرح های  پیاده  اصلی 

نوسازی در افغانستان عنوان می شود.
در ده سال گذشته با وجود سرازیر شدن 
کمک های جامعه بین المللی، پروژه های 
زیاد زیربنایی در این کشور روی دست 
گرفته نشده است. بسیاری پروژه های اجرا 
شده در افغانستان زودگذر بوده و نتوانسته 
کشور  این  شهروندان  برای  که  است 

اشتغال خلق کند.
 15 از  بیش  که  است  حالی  در  این 
نتوانسته اند  گذشته  سال  در  وزارت خانه 
بیش از 40 درصد بودجه توسعه ای خود 
را مصرف کنند. به همین دلیل این وزیران 
هفته گذشته به پارلمان فرا خوانده شدند تا 
در مورد مصرف نکردن بودجه های شان، 

معلومات بدهند.
به  کرزی،  حامد  کابینه  وزیران  بسیاری 
پارلمان گفتند که  مالیه در  شمول وزیر 
برنامه های  که  است  شده  باعث  ناامنی 
گرفته  روی دست  بازسازی  بزرگ 
نشود. این در حالی است که نمایندگان 
باعث  برنامه  و  طرح  نبود  می گویند 
می شود که بودجه ها مصرف نشده باقی 
افغانستان،  امن  مناطق  در  حتا  و  بمانند 
نشده  گرفته  روی دست  موثر  برنامه های 

است.

زن در مجلس روبرو شد.
نمایندگان  مجلس  عضو  این   هرچند 
که  گفت  زنان  از  عذرخواهی  با 
اتهام های مطرح شده حرف او نیست 
نشست  دقایقی  وی،  گفته های  ولی 
روز گذشته ی این مجلس را به تشنج 

کشاند.
ابراهیمی  عبدالرووف  این حال،  با 
به  نمایندگان  مجلس  رییس 
به  مجلس  نمایندگان  درخواست 
و هم چنین  و قضایی  کمیسیون عدلی 
کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر 
اجرای قانون دستور داد تا در نشست 
مشترک رییس اداره ی مبارزه با فساد 
اتهام هایش  توضیح  جهت  را  اداری 

فراخواند.  نمایندگان،  برابر  در 

ACKU
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تیرگنی  قریه  در  کوه  یک  لغزش  فیضآباد:  8صبح،
والیت بدخشان جان ده ها تن از باشندگان این قریه را به 
انداخته است، اما مقام های محلی بدخشان هیچ  مخاطره 

اقدامی عملی در این راستا انجام نداده اند.
گفته  و  می کنند  زندگی  خانواده   150 تیرگنی  قریه  در 
می شود که چهل خانواده آن در معرض لغزش کوه قرار 

دارند و این خطر هر لحظه آنها را تهدید می کند.
ساکنان این قریه می گویند که از چند هفته به این سو در 

نگرانی و خطر زندگی می کنند.
سمیع اهلل، باشنده این قریه به 8صبح گفت که ساکنان این 
قریه همه شب و روز خود را با نگرانی و سقوط احتمالی 

این تپه خاکی به سر می برند.
حفیظ اهلل، یکی دیگر از باشندگان این قریه می گوید که 
شبانه خواب راحت ندارند و هر لحظه نگران سقوط این 

کوه هستند.
آنها می گویند که دولت باید قبل از سقوط این کوه زمینه 
حادثه  بروز یک  از  و  کند  فراهم  را  آنها  مجدد  اسکان 
احتمالی که زندگی ساکنان این قریه را به خطر انداخته 

است، جلوگیری کنند.
نمایندگان  از  برخی  که  می گویند  قریه  این  ساکنان 
و  کرده  عکس برداری  ساحه  این  از  خارجی  موسسات 

رفته اند، ولی تاهنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.
بدخشان،  حوادث  امور  کارشناس  ابوذر،  عثمان  محمد 
مختلف  موسسات  سوی  از  ساحه  این  که  می گوید 
بررسی شده است و نتایج بررسی آنها نشان داده است که 
باشندگان این منطقه به مکان جدید برای اسکان ضرورت 

نخستین مسابقه اسکی روی برف با شرکت ورزش کاران 
داخلی و خارجی در منطقه کوهستانی بامیان برگزار شد.

توسعه ای  بنیاد  در  برنامه ها  بخش  مسوول  فوالدی،  امیر 
آغاخان در بامیان گفت که در این مسابقه ۲0 اسکی باز 

خارجی و 10 اسکی باز داخلی شرکت داشتند.
شرکت کنندگان خارجی این مسابقه عمدتا از کشورهای 

بریتانیا، امریکا، سوییس و هند هستند.
برگزاری  از  هدف  بامیان،  در  دولتی  مقام های  گفته  به 
برگزار شد، جذب  »بابا«  دامنه کوه  این مسابقه، که در 
گردشگران خارجی و داخلی است تا این منطقه بتواند 
منطقه  این  به  سال  فصل  چهار  در  را  گردشگران  پای 

بکشاند.
شده  برگزار  بامیان  در  اسکی  مسابقه  هم  گذشته  سال 
بود، اما در آن مسابقه تنها ورزش کاران داخلی شرکت 

داشتند.
این نخستین بار است که ورزش کاران خارجی در یک 

مسابقه اسکی در بامیان شرکت می کنند.
مردم  استقبال  با  اخیر  مسابقه  که  حاکیست  گزارش ها 
مواجه شده و حضور خارجی ها هم در آن نسبتا خوب 

بوده است.
مارچ،  هشتم  مناسبت  به  دیگر  روز  چند  تا  است  قرار 
روز جهانی زن، نیز مسابقه ای با شرکت دختران و زنان 

اسکی باز، در بامیان برگزار شود.
و  سردی  دلیل  به  زمستان  فصل  در  بامیان  این  از  پیش 
برف گیربودن، جاذبه چندانی برای گردشگران نداشت، 
اما حاال با فراهم شدن زمینه های ورزشی و سرگرمی های 
زمستانی، عالقمندی برای سفر به بامیان بیشتر شده است.

بامیان یکی از مشهورترین مناطق تاریخی افغانستان است 
که دو پیکره بزرگ بودا، در آن جا ساخته شده بود، اما 
در زمستان ۲001 میالدی به وسیله طالبان منفجر شدند.

از  انتقاد  با  بدخشان،  والیت  در  زنان  از  شماري 
که  می گویند  والیت،  این  زنان  امور  ریاست 
مشکالت زنان بدخشان هنوز هم به حال خودش باقي 
است و به وضعیت زنان در این والیت هیچ رسیدگی 

نشده است.
والیت  در  فعال  زنان  از  یک تن  سعادت،  سایره 
زنان  و دشواري هاي  »مشکالت  بدخشان، می گوید: 
جغرافیاي  با  دیگر  والیات  با  مقایسه  در  بدخشان 
دشوار گزر این والیت، قابل مقایسه نیست و مقام ها 
تاحال کوچک ترین  بدخشان  زنان  امور  ریاست  در 

اقدامي براي رفع مشکالت زنان نکرده است.«
بارداري  هنگام  در  مادران  مرگ و میر  وي،  به گفته 
زنان  براي  اشتغال  زمینه هاي  نبود  زایمان،  و 
خشونت هاي  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  تحصیل کرده، 
خانوادگی و نبود فرصت هاي آموزشي از عمده ترین 
با  را  این والیت  زنان  زندگي  است که  مشکل هایی 

چالش مواجه ساخته است.
فیض آباد  شهر  داخل  در  که  گفت  سعادت  خانم 
انگشتان  از سر  تعداد زنان گدا هستند که شمارشان 
امور  ریاست  تاهنوز  اما  نمي کند،  تجاوز  دست 
رساند،  یاري  را  گدا  زنان  این  است،  نتوانسته  زنان 
جمع آوري  را  آن ها  شهر  جاده های  از  حداقل  یا 
ولسوالي  زنانی که در  به مشکل های  کند، چه رسد 
دوردست و سرحدي چون دروازها ،شغنان و کران و 

منجان زندگي فالکت بار دارند.
بصیره بشرا، زني است که دوسال می شود از موسسه 
هنوز  تا  و  شده  فارغ  فیض آباد  معلم  تربیت  عالي 

بي کار است.
ریاست  که  نیست  مشخص  ما  »براي  می گوید:  او 
امور زنان به چه هدفي در والیات ایجاد شده است. 
نگاه  این ریاست  به کارکردهاي  ما که در بدخشان 

مي کنیم، اصال ساحه  کاري آن مشخص نیست.«
که  دهد  نشان  باید  زنان  امور  ریاست  وي،  به گفته 
چه  بدخشان،  زنان  مشکل های  گستردگي  توجه  با 

کارهایی انجام داده است.
او ادامه داد برخي پروژه هاي کوچکی که در برخي 
شده  تطبیق  زنان  براي  بدخشان  دوردست  مناطق 

است، اکثرا توسط موسسات خارجي بوده است.
زنان روستایی  وي گفت که عمده ترین مشکل های 
صحي،  خدمات  به  دسترسي  عدم  والیت،  این 
آموزش و پرورش، ادامه تحصیل و بي کاري می باشد 
که برای حل این مشکل ها تاهنوز ریاست امور زنان 

بدخشان کاری نکرده است.
می گویند  زنان  امور  ریاست  در  مقام ها  این حال،  با 
که این اداره پروژه ای نیست، ولی در پالیسی سازی ها 
و  موسسات  انکشافی  پروژه های  برای  دادن  طرح  و 
نهادهای انکشافی کارهای موثری را برای زنان این 

والیت انجام داده است.
ذوفنون حسام ناطق، رییس امور زنان والیت بدخشان، 
گفت: »ما برنامه  های انکشافی خوبی را برای زنان این 

مشكالت زنان بدخشان 
هم چنان باقي است

دارند و باید برای حل این مشکل راه حل سنجیده شود.
این  رفع  برای  بدخشان  محلی  »اداره  می گوید:  ابوذر 

دشواری، تالش های را آغاز کرده است.«
محلی  اداره  که  می گوید  بدخشان  حوادث  کارشناس 
هیاتی را برای دریافت محل اسکان مجدد برای باشندگان 

این قریه تعیین کرده  است.
اما گفته می شود یافتن زمین برای اسکان مجدد ساکنان 

این قریه، در فیض آباد دشوار است.
داکتر شاه ولی اهلل ادیب، والی بدخشان، می گوید که در 
فیض آباد آنها زمین دولتی برای اسکان مجدد ساکنان این 

قریه در اختیار ندارند.
این  در  که  زمینی  مقدار  »یک  می گوید:  بدخشان  والی 
اشخاص  و  افراد  برخی  سوی  از  داشته  وجود  والیت 
محلی  اداره  توان  از  آن  استرداد  و  است  شده  توزیع 

بدخشان باالست.«
برای  را  تخینکی  کمیته  که  می گوید  بدخشان  والی 
داده اند،  تشکیل  قریه  این  نیازمندی های ساکنان  ارزیابی 

تا بتواند در این راستا کاری را انجام دهند.
اما با توجه به این که بدخشان از والیات زلزله خیز است، 
ساکنان محل می گویند که برخورد مسووالن محلی در 
بوده  سطحی  بسیار  حادثه  این  بروز  به  نسبت  بدخشان 

است.
لغزش تپه های خاکی در بدخشان همه ساله دشواری آفرین 
مختلف  نقاط  در  مشابه  حوادث  گاهی  از  هر  و  است 

بدخشان گزارش شده است.


عالوه بر آن، هزاران مغاره ساخته شده در دل کوه، که 
آموزش  و  عبادت  محل  اسالم  از  پیش  سده  چند  در 
راهبان بودایی بودند و همچنین شهرهای تاریخی غلغله 

و ضحاک در مرکز بامیان دیدنی هستند.
قلعه چهل برج در منطقه یکاولنگ، در غرب شهر بامیان 
و چند محل دیگر در مرکز این والیت هم از جاذبه های 

گردشگری بامیان محسوب می شوند.
رشته  می گویند  بامیان  در  جهانگردی  برنامه  مسووالن 
دره های  و  ارتفاع  متر  پنج هزار  از  بیش  با  بابا  کوه های 
پر خم و پیچ، زمینه های مناسب برای ورزش اسکی دارد.



والیت به اجرا گذاشتیم؛ برنامه  هایی چون مال داری، 
مرغ داری و کورس های سوادآموزی را به همکاری 
موسسه های بین المللی در چندین ولسوالی این والیت 

تطبیق کردیم.«
دشوارگذر  جغرافیای  بدخشان،  زنان  امور  رییس 
بدخشان را برای زنان این والیت مصیبت بار می خواند 
و می گوید: »بسیاری زنان روستایی بدخشان در هنگام 
از  صحي،  مراکز  تا  راه  بودن  دور  به دلیل  بارداری، 
دسترسی به خدمات صحی محروم اند و این دشواری 

اکثرا در مناطق روستایی از زنان قربانی می گیرد.«
نفوس،  تناسب  براساس  منطقه،  هر  در  وی،  به گفته 
زیادی  شماری  که  است  شده  ساخته  صحی  مرکز 
باشندگان آن منطقه به دلیل دور بودن راه مواصالتی 

تا به مرکز صحی، به کلینیک دسترسی ندارند.
عامه  صحت  ریاست  به  آن ها  که  گفت  موصوف 
با توجه به این  بدخشان طرحی را ارایه کرده اند که 
دشواری ها، مراکز صحی سیار را در نقاط که خانم ها 
از دسترسی به خدمات صحی محروم اند، ایجاد کنند.

او از دشواری های زنان بدخشان در زمینه آموزش و 
مناطق  از  شماری  »در  و گفت:  شد  یادآور  پرورش 
بدخشان زنان باید سه تا چهار ساعت پیاده راه بروند، 
حاکمیت  دلیل  به  هم چنان  و  برسند  مکتب  به  تا 
باورهای بومی، شماری دیگر از زنان اجازه رفتن به 

مکتب و ادامه تحصیل را ندارند.«
وی هم چنان گفت که آن ها کمبودی هایی نیز دارند 
بی کار  والیت  این  تحصیل کرده  زنان  زیاد  شمار  و 
زمینه  فراهم سازی  زمینه  در  هنوز  تا  آن ها  و  هستند 

اشتغال برای زنان، موفق نبوده اند.
با وجودی که آمار دقیقی از اعتیاد  رییس امور زنان 
اما  نمی کند،  ارایه  مخدر  مواد  به  بدخشان  زنان 
می گوید که اعتیاد زنان به مواد مخدر در این والیت 

نگران کننده است.
داروی  به عنوان  تریاک  از  استفاده  که  گفت  او 
اعتیاد  و  سرحدی  و  روستایی  مناظق  در  دردکش، 
به مواد مخدر، سبب شده است که زنان  خانوادگی 
هم به این مواد روی بیاورند، ولی آن ها در نظر دارند 
که با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی، این دشواری 

را به حداقل برسانند. 
اما برخی از زنان وعده های ریاست امور زنان را در 

قالب وعده می دانند که جنبه عملی ندارد.
را  وعده ها  چنین  این  که  می دارد  ابراز  بشرا  بصیره 
این  همیشه  اما  است،  شنیده  ریاست  این  از  همیشه 
عملی  جنبه  و  است  مانده  وعده  حد  در  حرف ها 
»در  این که  گفتن  و  دادن  طرح  با  تنها  زیرا  ندارد، 
باید  نمی کند،  کفایت  داریم  را  آن  یا  و  این  برنامه 

زمان مشخص این برنامه ها مشخص باشد.«
زنان  از  شماري  پیش،  سه ماه  حدود  هم چنان 
به دلیل  بدخشان،  والیت  شغنان  ولسوالي  در 
مظاهره  به  دست  زنان  امور  ریاست  کم کاري هاي 

زدند و خواهان اعاده حقوق شان شدند. 

لغزشیککوهدربدخشانجاندههاتنرا
بهخطرانداختهاست
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ایاالت  پیشین  سفیر  خلیل زاد  زلمی  تازه گی ها 
که  است  گفته  افغانستان  در  امریکا  متحد 
همکاری های  سند  امضای  نباید  افغانستان 
استراتیژیک با امریکا را به تاخیر بیاندازد. 
او گفته است که تاخیر در امضای این سند 
می رسد  به نظر  نیست.  افغانستان  سود  به 
نشان دهنده ی  خلیل زاد  زلمی  سخنان 
نگرانی وی به تاثیرات منفی ناشی از برخی 
در  شده  پیش بینی  غیرقابل  رخدادهای  از 
دست اندازی های  که  می باشد  افغانستان 
می تواند  دخدادها،  این  در  همسایگان 
چشم انداز همکاری امریکا و افغانستان در 

درازمدت را تحت تاثیر قرار دهند.
در  می توان  را  خلیل زاد  گفته های  اگرچه 
پیوند با مصالح سیاسی ایاالت متحد امریکا 
دانست، زیرا وی هم اکنون یک امریکایی 
تمام عیار بوده و از هویت امریکایی خود 
نظر  دقت  می رسد  به نظر  اما  می برد؛  سود 
امریکا  با  استراتیژیک  پیمان  خصوص  در 
امضای آن، چیزی  امر  و سرعت عمل در 
قابل  می تواند  نیز  افغان ها  برای  که  است 
نیز  آن  تاخیر  که  هم چنانی   باشد.  اهمیت 

با احتمال بلند تر شدن دیوارهای فاصله بین امریکا و 
مسیر  در  را  منفی  چالش های  است  ممکن  افغانستان 

تحقق این امر ایجاد کند، دور از ذهن نمی باشد.
ابهامی که در این زمینه وجود دارد و در راستای رفع 
است،  نشده  برداشته  گامی  نیز  افغانستان  دولت  آن 
سند  این  امضای  اهمیت  به  پیوند  در  که  بوده  این 
امریکا  و  افغانستان  بین  استراتیژیک  همکاری های 
است.  نداشته  وجود  پایدار  و  شفاف  موضع گیری 
به صراحت  مردم  برای  افغانستان هرگز  دولت مردان 
و  سود  چه  افغانستان  برای  پیمان  این  که  نگفته اند 
زیانی دارد. لحن گفتار دولت مردان در خصوص این 
به دنبال  امریکایی ها  به گونه ای است که گویا  پیمان 
افغانستان  و دولت  می باشند  افغانستان  از  امتیازگیری 
برای  امتیازی  چنین  واگذاری  بدل  در  می خواهد 

امریکایی ها، تعهداتی را بر امریکا بقبوالند.
چیزی که در افغانستان به عنوان یک واقعیت به چشم 
می آید، این است که به دلیل نبود یک رابطه ی شفاف 
و توام با اعتماد میان دولت و مردم از یک سو و نبود 
یک ذهنیت روانی مصلحت سنجی های سیاسی ملی 
گاهی  از  هر  افغانستان  دیگر،  از سوی  مردم  نزد  در 
باشد.  پیش بینی  غیرقابل  اتفاقات  شاهد  می تواند 

گروه های مسلح مخالف 
دولت و برخی از همسایگان 
افغانستان با ورود به این 
نوع رویدادها کوشش 
می کنند تا روابط موجود 
بین افغانستان و امریکا را 
بیش از پیش پیچیده تر کنند. 
روشن است که هم مخالفان 
مسلح دولت افغانستان از 
پیچیده تر شدن روابط دولت 
و امریکا سود می برند و هم 
این وضعیت می تواند به 
سود برخی از همسایگان 
افغانستان باشد. 

شدن  کشته  و  شریف  قرآن  به  بی حرمتی  ماجرای 
در  مهمی  لحظه ی  آن،  تعقیب  به  امریکایی  دو 
ماموریت امریکا در افغانستان بود که دشواری ها و 
جنبه های ناپایدار پالیسی این کشور در افغانستان را 
به نمایش گذاشت. رییس جمهور اوباما می خواهد 
اما  دهد؛  کاهش  افغانستان  در  را  امریکا  نیروهای 
انتقال مسوولیت ها به نیروهای مسلح  استراتژی او، 
افغان و هم چنان حکومت افغانستان است تا اداره ی 
کشور را خود به دست گیرند. البته این یک توهم 

است. ما باید به دنبال گزینه های واقع بینانه باشیم.
ایده ی  با  توسعه  حال  در  کشور های  در  امریکا 
کردن  مدرنیزه  با  می شود:  جنگ  وارد  ساده  ای 
این  می کنید.  حل  را  ملی  امنیت  مشکل  کشور، 
ایده در سخنرانی سال 2010 نویت گنگریچ، یکی 
حزب  از  امریکا  ریاست جمهوری  کاندیدان  از 
انترپرایز  امریکن  انستیتوت  در  جمهوری خواه، 
می کند  استدالل  او  است.  یافته  بازتاب  به خوبی 
که  ماندیم  ناکام  افغانستان  در  دلیل  این  به  ما  که 
مبایل  یک  صاحب  افغان  هر  نساختیم،  »شاهراه ها 
کردن  مدرن  برای  را  منطقی  قدم های  و  نشد، 
جامعه ی افغانستان برنداشتیم. ما به کشاورزان افغان 
کمک نکردیم تا آن ها دیگر تریاک کشت نکنند.«

حاال تصور  کنید که بر اثر کمک های امریکا هر 
شاهراه های  در  و  شده  مبایل  یک  صاحب  افغان 
کشور خود سفر می کنند؛ اما با این حال چیزی تغییر 
پشتون های  حمایت  افغانستان  اردوی  نمی خورد: 
این  اقتصاد  هم چنان،  ندارد.  خود  با  را  افغانستان 
کشور از توان مخارج قوای مسلح خود بر نمی آید. 
بودجه ی امنیتی کشور در حال حاضر به 12میلیارد 
دالر می رسد؛ یعنی هشت برابر بزرگ تر از درآمد 

ساالنه ی حکومت افغانستان.
متعدد  جاهای  در  امریکا  متحد  ایاالت  که  چنان 
مشکل  یک  است،  آموخته  گذشته  پنج دهه ی  در 
بنیادین در رویکردش نسبت به دولت- ملت سازی 
کشور  یک  که  است  محال  نخست،  دارد.  وجود 
اگر چنین  پنج سال مدرن ساخت. دوم، حتا  را در 
چیزی ممکن می بود، خصوصیات اصلی آن جامعه 
مانند قومی، مذهبی و موقعیت ملی و جغرافیایی آن 

تغییر نمی یافت.
باور داشت که در  امریکا  ایاالت متحد  در عراق، 
این کشور می تواند یک دموکراسی طرفدار غرب 
را بسازد. امریکا برای این کار منابع عظیم و اراده ی 
قوی داشت؛ اما امروز در عراق یک دولت عمدتا 
اهل  منظم  به صورت  که  است  کار  روی  شیعی 
تسنن را به حاشیه رانده و تقریبا مسیحیان عراق را 
در سیاست خارجی  است.  اخراج کرده  از صحنه 
هم روابطی مستحکم با ایران و سوریه دارد. کردها 
و  ساخته اند،  جدا  دیگران  از  را  خود  راه  موفقانه 
کشور  این  شمال  در  کوچکی  دولت  خود  برای 
زمان صدام  به  نسبت  مراتب  به  بنا کرده اند. عراق 
حسین بهتر شده است؛ اما این کشور به همان تاریخ، 

چنان که حادثه ی بگرام و واکنش های انجام شده در 
برابر ان، از رویدادهای غیرقابل پیش بینی می باشد.

این گونه حوادث و اتفاقات می تواند زمینه ساز تعمیق 
در  گردد.  افغانستان  دولت  و  امریکا  بین  اختالفات 
به خصوص  و  افغانستان  همسایگان  وضعی  چنین 
کشورهایی که عالقمند به گسترش روابط افغانستان 
و امریکا نیستند، به سادگی می توانند وارد ماجرا شده 
دامن  امریکا  و  افغانستان  بین  اختالفات  تشدید  به  و 

بزنند.
از  پس  که  در سخنرانی  رییس جمهور  آقای کرزی 
رویداد بگرام و واکنش های انجام شده نسبت به آن 
در  خشونت ها  تشدید  در  که  کرد  تصریح  داشت، 
داشته اند.  دست  افغانستان  دشمنان  مردم،  مظاهرات 
دلیل این که )به گفته آقای کرزی دشنمان افغانستان( 
به سادگی می توانند در صفوف مردم رخنه کنند، این 
است که از یک سو رابطه ی مبتنی بر اعتماد بین مردم 
و دولت وجود ندارد و از این رو دولت نمی تواند در 
هیجان های  نشاندن  فرو  و  اوضاع  بر  نظارت  راستای 

مردمی کاری انجام دهد. 
گروه های مسلح مخالف دولت و برخی از همسایگان 
کوشش  رویدادها  نوع  این  به  ورود  با  افغانستان 
امریکا  و  افغانستان  بین  موجود  روابط  تا  می کنند 
هم  که  است  روشن  کنند.  پیچیده تر  بیش از پیش  را 
شدن  پیچیده تر  از  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان 
روابط دولت و امریکا سود می برند و هم این وضعیت 
می تواند به سود برخی از همسایگان افغانستان باشد. 
امریکا  با  ایران  دولت  افغانستان،  همسایگان  از 
خصومت دارد و طبیعی است که خواستار گسترده تر 
شدن روابط افغانستان با امریکا نیز نمی باشد. پاکستان 
از  یکی  افغانستان  به  مربوط  مسایل  در  همواره  که 
هم  به  به دلیل  اخیرا  بوده،  تصمیم گیری  محورهای 
آن  از  دیگر  امریکا،  با  سیاسی اش  روابط  خوردگی 
داشت،  افغانستان  به  مربوط  مسایل  در  موثر  نقش  
اندک اندک به حاشیه رانده می شود. طبیعی است که 
این کشور نیز نمی خواهد که گسترش روابط مستقیم 
افغانستان و امریکا سبب حاشیه روی بیشتر این کشور 

گردد. 
با موجودیت چنین سیاست هایی در نزد همسایه های 
سند  امضای  در  تاخیر  که  می رسد  به نظر  افغانستان، 
هم  امریکا  و  افغانستان  بین  استراتیژیک  همکاری 
می تواند  افغانستان  دولت  برای  هم  و  امریکا  برای 
نگرانی آور باشد. زیرا در آینده نیز این امکان وجود 
فاصله  پیش بینی  غیرقابل  رویدادهای  وقوع  که  دارد 

بین افغانستان و امریکا را بیشتر کند.

به  نه  و  است  وفادار  خود  ژیوپولیتیک  و  قومیت 
امید های ایدیولوژیک امریکا.

براساس  را  خود  حرکت  باید  افغانستان  مورد  در 
باید  ما  توهمات مان.  تا  سازیم  استوار  واقعیت ها 
مبایل  یک  افغان  هر  به  اگر  که  کنیم  درک 
بازهم  برسانیم،  کشور  تمام  به  برق  و  بدهیم 
موثریت  معجزه آسا  به صورت  افغانستان  حکومت 
نباید  نمی تواند. چون  به دست آورده  و مشروعیت 
از  بخشی  از  نمایندگی  با  طالبان  که  برد  یاد  از 
پشتون های افغانستان راه خود را در جنوب و شرق 
کشور خواهند یافت. از همه مهم تر، ما نمی توانیم 
فراهم آوری  و  طالبان  از  حمایت  از  را  پاکستان 
تازمانی که  و  داریم.  باز  گروه  این  برای  پناهگاه 
و  باشند،  داشته  امنی  پناهگاه های  چنین  شورشیان 
پاکستان  اردوی  چون  قدرتمندی  ارتش  اگر  حتا 
نیز در پشت شان نباشد، نابودی آن ها ممکن نیست.

قبول واقعیت های افغانستان به معنای نداشتن گزینه 
نیروهای  داشتن  باوجود  حتا  نیست.  امریکا  برای 
معدود در افغانستان، ایاالت متحد امریکا می تواند 
عملیات گسترده ی ضدهراس افگنی را به راه اندازد. 
باردیگر  طالبان  تا  کنیم  جلوگیری  می توانیم  ما 
مناطق  و  غرب  شمال،  نکنند.  قبضه  را  قدرت 
ازبک ها  تاجیک ها،  عمدتا  که  افغانستان  مرکزی 
با  ضدیت  در  می کنند،  زندگی  آن  در  هزاره ها  و 
این گروه ها حمایت  از  باید  ما  دارند.  قرار  طالبان 
این  از  که  کشورهایی  با  مهم تر  همه  از  و  کرده 
گردیم.  متحد  می کنند،  حمایت  قومی  گروه های 
و  هند  روسیه،  کشور های  شمال  جبهه ی  متحدان 
ایران اند؛ آن ها منافع دایمی برای حضور در منطقه 
استراتژی های خود  که  کنیم  تالش  باید  ما  دارند. 
را با استراتژی های این کشور ها در یک خط قرار 

دهیم.
امریکا باید رویکرد کنونی خود را که با دو پروژه ی 
بزرگ دولت سازی در افغانستان پیوند دارد، بهبود 
بخشد. ما باید یک حکومت ملی موثر را در کابل 
به وجود آوریم که از سوی تمام افغان ها مورد قبول 
باشد. هم چنان اقتصاد این کشور را گسترش دهیم 
تا در بلندمدت از توان هزینه ی نیروهای مسلح خود 
کنونی  ماهیت  تغییر  پی  در  باید  ما  شوند.  بیرون 
سیاسی پاکستان برآییم تا براساس آن در این کشور 
یک حکومت ملکی روی کار آمده و رویکرد های 
نتیجه  در  که  سازد  دگرگون  را  خود  استراتژیک 
گروه های  با  و  برده  بین  از  را  طالبان  پناهگاه های 
افراطی که دست کم در سه دهه ی گذشته از آن ها 
حمایت کرده است، مبارزه کند. آیا چنین چیزی 

ممکن خواهد بود؟
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مایکل اسمیت: ابو زبیده؟ 
امراهلل صالح: ابو زبیده. بلی ما افرادی داشتیم که او را 

نظارت می کرد.
مایکل اسمیت: او چه می گفت؟

امراهلل صالح: آن ها خیلی خوشحال بودند. برای آن ها 
می داد.  را  موفقیت  احساس  بزرگ ترین  ]حادثه[  این 
می کردند.  تجلیل  بزرگی  حد  در  را  رویداد  این  آن ها 
تجلیل  که جشن  داشتیم  اطمینان  کامال  و  می دانستیم  ما 
دارد. در جالل آباد. در جنوب کابل.  در درونته جریان 
و  داشت؛  وجود  القاعده  پایگاه  یک  بگرام  نزدیکی  در 
به  موفق  آن ها  که  به خاطری  بود.  برپا  جشن ها  همه جا 
را  دنیا  تمام  که  بودند  شده  خارق العاده  کار  یک  انجام 

تکان داد. آن ها خیلی خوشحال بودند.
و  می کردیم  کنترول  را  رادیویی  ارتباطات  تمامی  ما 
هم چنان نوعی از ارتباط تلیفونی را نیز کنترول می کردیم.

چنین  از  نزدیک  نظارت  این گونه  اسمیت:  مایکل 
سازمانی باید خیلی جذاب بوده باشد؟

قرار  ما  موقعیت  در  را  خودتان  شما  صالح:  امراهلل 
در  همه  ما  بودیم.  داده  از دست  را  رهبر خود  ما  دهید. 
هراس و ترس به سر می بردیم. بسیار سخت بود که تداوم 
مقاومت را بدون موجودیت مسعود حتا تصور هم بکنیم. 
ما همه محزون و غمگین  داشتیم،  ما وضعیت دردناکی 
بودیم. حتا نمی توانستیم حدس بزنیم که وضعیت چگونه 

خواهد شد. 
در عین حال حمالت علیه ما آغاز شد، حمالت ویرانگر 
طالبان در هر دو جبهه یعنی تخار و شمالی علیه ما آغاز 

شد.
مایکل اسمیت: شما گفتید که در جریان سه هفته پس 
از مرگ مسعود، با شما یک تماس تیلفونی جالب برقرار 

شد.
که  بود  دسامبر  چهاردهم  می کنم  فکر  صالح:  امراهلل 
توجه  »با  گفت:  من  به  فرد  آن  و  شد  برقرار  تماس  این 
به تراژیدی ای که رخ داده است، این مصیبت که دامن 
هزاران  تن،  هزاران  است، جان  گرفته  را  متحده  ایاالت 
که  عظیمی  ویرانی  است.  رفته  دست  از  بی گناه  انسان 
متوجه اقتصاد ما شده و صدمه این حادثه بر اعتبار ما وارد 
این یک  اما  ناگوار است.  برای ما خیلی  کرده، همه اش 
]رویداد[  این  ما  برای  است.  افغانستان  برای  خوش  خبر 
و  است  مایه  خوشبختی  افغانستان  برای  اما  مایه  تاسف، 
تماس  تو  با  من  می شوید.  آینده روشن  شاهد یک  شما 
رهبری  به  نکنید.  عمل  گذشته  مانند  دیگر  که  گرفته ام 
خود بگو که ما دیگر تغییر کرده ایم. ما کارهایی خواهیم 
کرد که حتا شما تصورش را هم نمی توانید، بکنید. چه 

نیاز دارید؟« 
و من به او گفتم که چه نیاز داریم. او گفت: »امراهلل، دنیا 
با رهبران خود صحبت کن. یک  تغییر کرده است. برو 
گفتگو جدی را آغاز کن. به مجردی که این گفتگو را 
انجام دادی، دوباره با من تماس بگیر. به من بگو که چه 
مثل  نکنید. هیچ چیز  نیاز دارید. دیگر مثل گذشته فکر 
روشن  آینده  یک  شاهد  افغانستان  بود.  نخواهد  گذشته 

خواهد بود.«
چه قدر وقت گرفت تا با وی دوباره  مایکل اسمیت: 

تماس بگیرید؟
امراهلل صالح: در حالی که ما آماده می شدیم تا لیست 
نیازهای خود را آماده کنیم، همان فرد تماس گرفت و 

گفت که آن ها در راه اند تا نزد ما بیایند.
مایکل اسمیت: آیا آن ها سیا بودند؟

امراهلل صالح: بلی. 
فروپاشی  و  سقوط  آغاز  دقیقا  این  و  اسمیت:  مایکل 

نظام طالبان بود. 
ناگهانی،  به صورت  بود.  رویا  مثل یک  امراهلل صالح: 
قومانده  محل  به  کوهستان  این  دل  در  روستایی 
من  وقت ها  بعضی  شد.  مبدل  جهان  قدرت  بزرگ ترین 
چشم هایم را با دستانم می مالیدم و می گفتم: »آیا خواب 

می بینم؟ نه من بیدارم. بلی، این دقیقا اتفاق افتید.«
مایکل اسمیت: این البته بسیار پیش تر از آن که شما به 

کابل بیایید، نبود. 

چیزی را می خواستید بیان کنید؟
امراهلل صالح: بیان حقایق و بعد از آن فرصت دادن به 
پارلمان تا در پرتو این حقایق تصمیم بگیرد. من به آ ن ها 
در  به آن ها  نظام قضایی مان گفتم.  مورد ضعف های  در 
مورد نواقص در نیروهای امنیتی گفتم. به آن ها در مورد 
هم چنان  گفتم.  ملی  نهادهای  تقویت  در  پارلمان  نقش 
چنین  یک  اجرای  از  دشمن  منظور  که  گفتم  آن ها  به 

اقداماتی چیست. 
استثنایی  فرد  یک  را  خودم  من  »ببینید  گفتم:  پایان  در 
و  مستعد  افراد  از  پر  کشور  این  نمی آورم.  به حساب 
این  احتماال  که  دارند  وجود  انسان  هزاران  تواناست. 
چیزی  این  می دهند.  انجام  من  از  بهتر  بسیار  را  وظیفه 
شما  از  من  که  آن چه  می خواهم.  شما  از  من  که  نیست 
می خواهم تا در نظر بگیرید این است که دو روز پس از 

این حادثه پیام شما به القاعده چیست؟«
مایکل اسمیت: و طالبان. 

امراهلل صالح: برای طالبان و برای پاکستان. فکر می کنم 
که برخورد ]پارلمان[ مناسب بود. آن ها ما را ابقا کردند. 
ابقای  از  او  دیدم.  را  کرزی  رییس جمهور  بعدی  روز 

مجددمان خوشحال نبود. 
تصور  احتماال  است.  بدبختی  این  اسمیت:  مایکل 

می کردید که همه چیز دیگر تمام شد.
امراهلل صالح: بلی. مواردی زیادی بود که فکر کردم 
دیگر تمام شد. من در قدرت به صورت سیاسی شریک 
باقی ماندن در قدرت،  به خاطر  تا چاپلوسی کنم و  نبودم 
این  جزو  من  که  گفتم  خود  با  بزنم.  هرکاری  به  دست 
گروه هستم و این گروه باید با مردم ارتباط ایجاد کند، با 

واقعیت ها ارتباط ایجاد کند.
مایکل اسمیت: آن روز کرزی به شما چه گفت؟

امراهلل صالح: او به خاطر ابقای مان به  ما مبارکباد نگفت. 
من می توانستم در چهره اش بخوانم. او از ابقای ما راضی 

به نظر نمی رسید. 
مایکل اسمیت: چرا؟

که  بود  راهی  ساده ترین  این  احتماال  صالح:  امراهلل 
می توانست ما را حذف کند.

حذف  را  شما  که  می خواست  چرا  اسمیت:  مایکل 
کند؟

امراهلل صالح: احتماال فکر می کرد که ما توانایی انجام 
وظایف خود را نداریم. 

توانایی  شما  که  می کرد  فکر  او  چرا  اسمیت:  مایکل 
انجام وظایف تان را ندارید؟

زیرا ما نتوانستیم امنیت او را در جریان  امراهلل صالح: 
جشن تامین کنیم. 

مایکل اسمیت: آیا او با صدای بلند با شما حرف زد؟ 
آیا او قهر شده بود؟

امراهلل صالح: بلی واضح است که قهر شده بود. 
مایکل اسمیت: چه گفت؟

و  است.  ملی  شرم  یک  »این  گفت:  او  صالح:  امراهلل 

امراهلل صالح: تقریبا بیشتر از 50روز.
]در سال 2004 رییس جمهور حامد کرزی[ 
شما  از  و  فراخواند  خود  دفتر  به  را  شما 
به عهده  را  ملی  امنیت  تا ریاست  خواست 
بگیرید. آیا آن چه را که در آن جلسه رخ 

داد، می شود بازگو کنید؟
امراهلل صالح: من سه بار دیگر قبل از آن 
جلسه با وی مالقات کرده بودم. با این حال 
من روابط خودم را در حلقه نزدیک به او 
داشتم. من هیچ وقت تالش نکردم تا به این 

پست گماشته شوم. 
رهنمایی  را  شما  او  آیا  اسمیت:  مایکل 
ملی  امنیت  ریاست  از  چیزی  چه  که  کرد 

می خواهد؟
عمومی  به صورت  صالح:  امراهلل 
می خواهیم  »ما  گفت:  او  گفت.  چیزهایی 
اعتماد  تو  به  افغانستان را آباد کنیم، من  تا 
دارم. آیا می توانی این کار را انجام دهی و 

استخبارات را احیا کنی. من کامال از تو حمایت می کنم. 
مبارک باشد.« بعدا ما یک عکس مشترک گرفتیم و این 

عکس مشترک را من هنوز با خود دارم.
شما  بین  کشمکش  که  آن  از  قبل  اسمیت:  مایکل 
پست  این  در  شما  بیابد،  گسترش  رییس جمهور  و 
همکاری های مشابهی با ناتو و نیروهای امریکایی داشتید؟

امراهلل صالح: بلی همکاری های مشابهی داشتیم. 
مایکل اسمیت: این همکاری های مشابه چه بود؟

از  بود  عبارت  مشابه  همکاری های  این  صالح:  امراهلل 
این که ناتو می خواهد افغانستان را تبدیل به کشوری کند 
ناتو  به  ما  بنابراین  باشد.  از آسیب همسایگان راحت  که 
و چگونگی  تجهیزات  تا تخصص، آموزش،  داریم  نیاز 
باشند  ما  متحد  فراهم کنند؛  ما  برای  را  از آن ها  استفاده 
و ما را از گزند نیروهای شرور داخلی و منطقه ای نجات 

دهند.
حامد  رییس جمهور   ،2008 سال  ]در  اسمیت:  مایکل 
به  مراسم جشن جان  از یک سوقصد در جریان  کرزی 
سالمت برد.[ چه چیزی در آن روز اتفاق افتید و بعد از 

آن سخنرانی شما در برابر پارلمان؟
تا  این بود  وظیفه وزارت دفاع و داخله  امراهلل صالح: 
را  آن ها  امنیت  و  پاک سازی  را  اطراف  ساختمان های 
را که در آن سه  از ساختمان ها  تامین کنند. آن ها یکی 
بودند.  نکرده  پاک سازی  بودند،  شده  مخفی  تروریست 
به  گلوله باری  به  اقدام  آن ها  شد،  آغاز  مراسم  زمانی که 
به صورت  کرزی  رییس جمهور  کردند.  مراسم  سوی 

سریع از محل بیرون برده شد. 
ما دریافتیم که آن ها چگونه قادر به انجام این کار شدند 
مورد  ارتش  در  کسی  سوی  از  آن ها  بودند.  کی ها  و 
حمایت قرار گرفته بودند و آن مرد اکنون زندانی است. 
سالح هایی که آن ها استفاده کردند نیز از انبارهای ارتش 

بیرون کشیده شده و باالی آن ها فروخته شده بود. 
ما تمام وقایع را دسته بندی کرده و در برابر پارلمان حاضر 
شدیم. اما پارلمان خیلی عصبانی و ناراحت بود. حیثیت 
افغانستان آسیب دیده بود. من نیز عین احساس را داشتم. 

چنین نبود که من تنها به دفاع پرداختم. 
اما به آن ها گفتم: »دست آورد آن ها این بود که مراسم را 
به هم ریختند. اگر شما ما را از وظایف مان برکنار کنید، 
این به معنای آن است که شما آن ها را پاداش می دهید. 
بعید  دهند،  ادامه  مشابه  حمالت  این گونه  به  آن ها  اگر 
نیست که تمام حکومت را برکنار کنید، زیرا دشمن قادر 
به انجام حمله بر شما نیز است. ما باید به مثابه یک تیم 
در  سخت  و  دشوار  شرایط  در  باید  ما  کنیم.  عمل  ملی 
کنار هم باشیم«. من به آن ها توضیحات فراوانی دادم؛ و 

این باعث شد تا هر سه تن مان نجات بیابیم. 
مایکل اسمیت: هرسه شما؟ 

امراهلل صالح: وزیر دفاع، داخله و خودم.
مایکل اسمیت: اما هدف اصلی سخنرانی چه بود، چه 

شما ها مسوول آن هستید.«
مایکل اسمیت: پاسخ شما چه بود؟

امراهلل صالح: من گفتم: »بلی، این درست است. چنین 
داد.  خواهد  رخ  نیز  آینده  در  و  است  داده  رخ  چیزی 
باشد.  تامین  صلح  آن  در  که  نیست  کشوری  افغانستان 
این جا ما در یک وضعیت نورمال به سر نمی بریم.« چنین 
چیزی حتا در کشورهای دیگر هم اتفاق می افتد. به مصر 
انور[  ]رییس جمهور  توانستند  چگونه  آن ها  کنید،  نگاه 
را  کندی  توانستند  آن ها چگونه  کنند؟  ترور  را  سادات 

به قتل برسانند؟
مایکل اسمیت: آیا شما در جریان حمله بر سفارت هند 

]در سال 2008[ در کابل بودید؟
امراهلل صالح: بلی.

به  شدید،  باخبر  حادثه  از  که  وقتی  اسمیت:  مایکل 
قضیه  این  به  رابطه  در  مدارک  و  شواهد  جمع آوری 

پرداختید؟
مستقیم  به صورت  شواهد  تمامی  بلی.  صالح:  امراهلل 
و   طیبه  لشکر  اسالم گرای[  ]گروه  نقش  از  حاکی 

آی اس آی در این ماجرا بود. 
مایکل اسمیت: به صورت مشخص چه چیزی؟

را  ما شخصی  بسیار مشخص  به صورت  امراهلل صالح: 
کردیم،  دست گیر  بود،  کرده  فراهم  را  نقلیه  وسیله  که 
با آی اس آی در  برنامه را یک جا  این  ما شخصی را که 
ما  کردیم.  دست گیر  بود،  کرده  برنامه ریزی  پاکستان 
پاکستان  می داد  نشان  که  داشتیم  کافی  شواهد  هم چنان 
از قبل در طراحی این حمله دست دارد. من هم چنان با 
استفاده از این شواهد و مدارک می دانستم که آن ها در 

صدد حمله بر سفارت هند هستند. 
داشتید، چه  اما آن شواهدی که شما  اسمیت:  مایکل 

چیزهایی بود؟
امراهلل صالح: ما بقایای آن شبکه را دست گیر کردیم. 

مایکل اسمیت: و آن ها اعتراف کردند.
امراهلل صالح: آن ها برای لشکر طیبه کار می کردند. 

مایکل اسمیت: اما شواهدی که نشان بدهد میان لشکر 
طیبه و آی اس آی ارتباط وجود دارد، چه چیزهایی بود؟

این که لشکر طیبه دست پرورده   نخست  امراهلل صالح: 
آی اس آی است. دوم این که ما قبل از این رویداد افرادی 
پوشش های  در  آن ها  که  بودیم  گرفته  نظر  تحت  را 
برای شان  آی اس آی  که  آموزش هایی  با  و  مختلف 
افغانستان  در  هندی  اهداف  دنبال  به  بود،  کرده  فراهم 
بنابراین  می فرستادند.  آن ها  به  را  معلومات  این  و  بودند 
ما می دانستیم که آی اس آی به دنبال انجام اقداماتی علیه 

سفارت هند است.
میان  می داد  نشان  که  شواهدی  آن  اسمیت:  مایکل 

حمله و آی اس آی رابطه وجود دارد، کدام ها بود؟
سفارت  است.  روشن  و  واضح  بسیار  صالح:  امراهلل 
هندوستان در کابل برای القاعده هدف نیست. هندوستان 
هیچ گونه اقدامی علیه القاعده انجام نمی دهد و این یکی 

از مدارک تصادفی است.
اما شاهد محکم دیگرمان دست گیری فردی بود ]که در 
برنامه ریزی حمله نقش داشت[. او به  ما در مورد یکی از 
خانه های امن در پاکستان سخن گفت. او به ما شماره های 
تلیفون را داد. او نام آن فرد مرتب و مرموزی را که به 
آن ها تجهیزات، نقشه و پول را فراهم کرده بود، داد، که 
داشتن  دست  از  حاکی  روشن  به صورت  این ها  تمامی 
»برادران،  که  گفتیم  آی اس آی  به  ما  است.  آی اس آی 
این مکانی است که ما ریشه این حمله را در آن یافته ایم.« 
ماه ها بعد آن ها در پاسخ به ما گفتند که »بلی، ما به آن 
مکان رفتیم و آن خانه اکنون خالی است.« درست است 
که آن خانه خالی است، اما شما می توانید اسناد آن خانه 
می کند.  گردانندگی  را  خانه  آن  کی  کنید.  بررسی  را 
بسیار نومیدکننده بود. بسیار نومیدکننده. بلی آن ها دست 

داشتند. آن ها دست داشتند.
با  را  خود  شواهد  چه زمانی  و  اسمیت:  مایکل 

هم قطاران تان در سیا شریک ساختید؟
نمی دانم  دقیقا  تحقیقات  به  رابطه  در  صالح:  امراهلل 
که چه زمانی این کار صورت گرفت. در واقع ما شانه  به 
به این قضیه مشخص   شانه هم کار می کردیم. در رابطه 
هیچ چیزی وجود نداشت تا ما از سیا پنهان کنیم. آن ها در 
انجام  تحقیقات  ما در جریان  اقداماتی که  به همه   رابطه 

می دادیم، آگاه بودند. در رابطه به همه چیز.
بود  این  نیز  نتیجه گیری آن ها  بنابراین  مایکل اسمیت: 
آی اس آی صورت  پشتیبانی  و  با حمایت  این حمله  که 

گرفته است؟
امراهلل صالح: ما از سیا نمی خواستیم تا نتیجه تحقیقات 
خود را با ما شریک سازند. ما صرفا آ ن ها را با ارایه شواهد 
کمک می کردیم. تصور ما این بود که ارایه شواهد بیشتر 

به آن ها باعث می گردد تا آن ها بهتر قضاوت کنند. 
ادامه دارد

 رییس پیشین امنیت ملی افغانستان
ناگفته های

گفتگویی با امراهلل صالح

قسمت دوم
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سفارت  همکاری  با  دموکراسی  و  بشر  حقوق  موسسه 
کانادا در افغانستان، نمایشگاهی را بنام »بکس خاطره ها« 
در کابل برگزار کرده اند. حدود 20تن از زنانی که در 
داده اند،  دست  از  را  نزدیکان شان  اخیر  سه دهه  جریان 
یک  در  را  قربانیان  این  از  باقی مانده  اشیای  و  وسایل 

صندوق جابه جا کرده و به نمایش گذاشته اند. 
هدف این نمایشگاه رساندن پیام زنان قربانی است که 
صداهای  به  و  نشده  توجه  آن ها  به  گذشته  ده سال  در 

بشری و عدالت طلبی آن ها اهمیتی داده نشده است. 
تریستن لندری سخنگوی سفارت کانادا در کابل گفت 
جهانی  روز  مارچ،  هشتم  روز  پیشواز  به  نمایشگاه  این 
لندری گفت خاطره های  آقای  است.  برگزار شده  زن 
که از قربانیان به جامانده، افغانستان و جامعه ی جهانی را 

وامی دارد تا در رابطه به پروسه صلح بیشتر فکر کنند. 
این  در  »کسانی که  گفت:  کانادا  سفارت  سخنگوی 
افغانستان  گوناگون  نقاط  از  دارند  شرکت  نمایشگاه 
هستند. آن ها در رابطه به دردهایی که در ده سال گذشته 
دیده اند، نگرانند. این مهم است که ما یک بار به عقب 

بنگریم زمانی که می خواهیم آینده را شکل دهیم.« 
که  خاطره هایی  کانادا  سفارت  سخنگوی  به گفته ی 
را  جهانیان  باقی مانده،  افغانستان  جنگ های  قربانیان  از 

اوضاع  بهبود  از  افغانستان  در  بریتانیایی  مقام  یک 
امنیتی و حضور نهادهای دولتی در والیت هلمند ابراز 
خوش بینی کرده اما تاکید می کند که ناامنی هنوزهم 
به شمار  والیت  این  در  مهم  چالش  یک  به عنوان 

می رود.
به دلیل  کشور،  جنوب  در  هلمند  آشوب زده  والیت 
والیت های  از  یکی  پاکستان،  با  طوالنی  مرز  داشتن 
که  والیت  این  می رود.  به شمار  افغانستان  در  ناامن 
در  بوده،  اخیر  ده سال  طی  ناامن ها  بیشترین  شاهد 
مسوولیت  امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  اول  مرحله 
و  بیست  در  آن،  مرکز  لشکرگاه،  شهر  امنیت  تامین 
نهم سرطان سال جاری خورشیدی به نیروهای امنیتی 
امنیت  تامین  مسوولیت  هم چنین  شد.  سپرده  داخلی 
انتقال  دوم  مرحله  در  نادعلی،  و  ناوه  ولسوالی های 
مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی مستقر در 

کشور به نیروهای امنیتی داخلی واگذار شد.
در  خشونت ها  بیشترین  شاهد  که  هلمند  والیت 
امنیتی  اوضاع  اکنون  است،  بوده  اخیر  یک دهه 
فرمانده  اونیل،  مایکل  می شود.  گزارش  خوب  آن 
والیت  این  در  والیتی  بازسازی  گروه های  بریتانیایی 
اخیر  دوسال  طی  هلمند  در  شرایط  که  می گوید 
آقای  است.  یافته  بهبود  مالحظه ای  قابل  به صورت 
یک  در  حوت،  ماه  سیزدهم  شنبه،  روز  که  اونیل 
که  گفت  می کرد،  صحبت  کابل  در  خبری  نشست 
مقایسه  قابل  قبل  دوسال  با  والیت  این  امنیتی  وضع 
مثبت  تغییرات  گذشته  ده سال  »در  گفت:  او  نیست. 
زیادی در بخش های حکومت داری در هلمند صورت 

نیز  افغانستان  فراموش شده ی  به بخش  تا  وادار می سازد 
نگاهی داشته باشند تا تمرکز بیشتری به قربانیان شود که 

تاحال نشده است.
خداداد بشارت مسوول موسسه حقوق بشر و دموکراسی 
کردن  بلند  نمایشگاه،  این  برگزاری  از  هدف  می گوید 
خواست های صلح آمیز زنان قربانی برای جهانیان است. 

نخست  داریم.  سه هدف  »ما  می گوید:  بشارت  آقای 
شامل  که  را  تاریخی  روند  یک  خواستیم  این که 
دوران های پیش از جنگ، زمان جنگ و تاثیرات جنگ، 
در  خواستیم  ما  این که  دوم  هدف  بگذاریم  نمایش  به 
روز جهانی زن، وضعیت زنان آسیب پذیر را در متن این 

گرفته است، اما هنوزهم چالش های زیادی وجود دارد ؛ 
از قبیل چالش امنیتی.«

فرمانده  به عنوان  ماه  هجده  مدت  که  اونیل  آقای 
گروه های بازسازی والیتی در هلمند ایفای وظیفه کرده 
است، تاکید می کند که باشندگان این والیت اکنون به 
زندگی روزمره خود مشغول اند و آزادانه می توانند که 
رفت و آمد کنند. او گفت اوضاع امنیتی ولسوالی های 
مارجه و نادعلی که تا دوسال پیش بحرانی بود، اکنون 
بهبود یافته است و باشندگان این ولسوالی ها در آرامش 
درصد  هفتاد  که  افزود  اونیل  مایکل  می برند.  به سر 

حمالت تخریبی در هلمند کاهش یافته است.
مناطق  در  اوضاع  تاکید کرد که  اونیل هم چنین  آقای 

تجلیل قرار دهیم. هدف سوم ما صلح پروری را ترویج 
صلح  قربانی،  زنان  اشتراک  بدون  که  بگوییم  و  دهیم 

نتیجه درستی نخواهد داشت.« 
در همین حال شماری از زنانی که اعضای خانواده ی شان 
داده اند،  دست  از  اخیر  سه دهه ی  جنگ های  در  را 
بکس هایی از خاطره های آن ها را به نمایش گذاشته اند. 
افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه ی  می گویند  زنان  این 
نباید بیشتر از این آن ها را قربانی کند. این صندوق ها با 

رنگ های سرخ، سبز و سیاه رنگ  آمیز شده اند. 
نفیسه )نام مستعار( می گوید: »این ها صندوق خاطره های 
شهیدان ماست. چیزهایی را که از شهیدان ما به جا مانده 
به مردم  این صندوق ها جابه جا کرده ایم. می خواهیم  در 
دیده ایم.  را  غم ها  و  رنج ها  بسیار  ما  که  دهیم  نشان  دنیا 
به  کسی  که  داده اند  شهید  دیگر  تن  هزاران  ما  مانند 

خواست بازماندگان آن ها رسیدگی نکرده است. 
به  توجهی  هیچ  گذشته  ده سال  در  می گوید  قربانی  این 
گوناگون  مشکالت  از  آن ها  و  نشده  شهدا  بازماندگان 
رنج می برند: »حکومت هیچ پرسان نکرده از شهدای ما. 
اما  می روند  خصوصی  مکاتب  به  خودشان  اوالدهای 
اوالد  بروند.  مکتب  به  تا  ندارند  حتا کفش  ما  کودکان 
اسپندی  می کنند  فروشی  پالستیک  برهنه  پای   با  شهدا 

می کنند. کتاب مکتب ندارند، درس و تعلیم ندارند.« 
سوی  از  که  تالش هایی  وجود  با  گذشته  ده سال  در 
حکومت  گرفت،  صورت  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای 

شمالی والیت هلمند نسبت به سایر ولسوالی ها خراب تر 
از  سنگین  و  باغران  ولسوالی های  او،  به گفته ی  است. 
بیشتری  امنیتی  مشکالت  با  که  ولسوالی هایی اند  جمله 

مواجه هستند.
افزود  هلمند،  در  والیتی  بازسازی  گروه های  فرمانده 
در  نیز  دولتی  نهادهای  حضور  اخیر  دوسال  طی  که 
تعداد  »امروز  او گفت:  است.  قوی تر شده  این والیت 
ولسوالی های  دیگر  و  مرکز  در  سارنوال ها  و  قضات 

هلمند دوچند شده  است.«
از  پس  که  می کند  تاکید  اونیل  مایکل  این حال،  با 
شغلی،  فرصت های  ایجاد  روی  بیشتر  آنان  توجه  این، 
خصوصی  سکتور  فعالیت  به  آغاز  برای  زمینه سازی 

افغانستان عدالتی را که قربانیان خواستار آن بودند تطبیق 
حال  در  که  است  این  بشر  حقوق  مدافعان  انتقاد  نکرد. 
حاضر اکثر کسانی که پست های بلند دولتی را در اختیار 
دارند در موارد نقض حقوق بشر در سه دهه ی اخیر دست 

داشته اند. 
زنانی قربانی ای که در این نمایشگاه شرکت کرده اند نیز 
می گویند شکایت ها و خواست های شان در هیچ مرجعی 
راس  در  که  کسانی  آن ها  به گفته  زیرا  نمی شود؛  شنیده 
قدرت قرار دارند، خود در گذشته حقوق بشر را نقض 
کرده اند بنابراین از چنین افرادی نمی توانند انتظار عدالت 

را داشت. 
با  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  این  از  پیش 
مردم  نظرات  عدالت،  برای  صدایی  گزارش  تهیه ی 
افغانستان در رابطه به محاکمه جنایت کاران به نشر رساند 
تاکنون  روز  آن  از  اما  شد  عدالت  تطبیق  خواستار  و 

حکومت به این خواست ها توجهی نکرده است. 
تهیه ی  با  افغانستان  بشر  حقوق  که  حالی ست  در  این 
موارد نقض حقوق  تمام خشونت ها و  گزارش مستندی 
بشری در افغانستان را جمع آوری کرده؛ اما این گزارش 

هنوز به نشر نرسیده است. 
با  می خواهند  حلقاتی  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  حتا 
جابه جایی ها در کمیسیون مستقل حقوق بشر، صداهایی 
را که برای تطبیق عدالت از این کمیسیون بلند می شوند، 

خفه کنند.

شد.  خواهد  متمرکز  هلمند  در  زیرساخت ها  اعمار  و 
به گفته ی او، تاکنون هفت صد و پنجاه کیلومتر سرک 
در هلمند احداث شده و هم چنین در بخش آموزش های 
حرفه برای زنان و مردان مراکزی نیز ایجاد شده  است. 
برای  آموزشی  مرکز  یک  که  می گوید  اونیل  آقای 
تن  سه هزار  به  نزدیک  تاکنون  که  شده  ایجاد  مردان 
در آن تحت آموزش قرار گرفته اند. به گفته ی او، یک 
مرکز دیگر که گنجایش آموزش هفت صد زن را دارا 
می باشد نیز از سوی مقام های محلی این والیت در حال 

ایجاد است.
مایکل اونیل می گوید که گروه های بازسازی والیتی تا 
دوسال دیگر در والیت هلمند حضور خواهند داشت 
پیشبرد  و  دولتی  نهادهای  تقویت   به  مدت  این  طی  و 

برنامه های بازسازی تمرکز خواهند کرد.
با آن که مایکل اونیل از بهبود اوضاع امنیتی در والیت 
که  می گوید  اما  می کند،  خرسندی  اظهار  هلمند 
بین المللی  نیروهای  خروج  از  پس  امنیتی  چالش های 
وجود  کشور  این  سراسر  در  هم چنان  افغانستان،  از 
امنیتی در هلمند  خواهد داشت. او گفت: »چالش های 
و دیگر والیت ها بعد از خروج هم چنان وجود خواهد 
امنیتی وجود  اما در حین زمانی که چالش های  داشت، 
قوی تر  روزبه روز  هم  افغانستان  امنیتی  نیروهای  دارد 

می شوند.«
 2014 سال  تا  بین المللی  امنیتی  نیروهای  است  قرار 
داخلی  نیروهای  به  را  امنیتی  مسوولیت های  تمامی 
واگذار کنند و دست از مبارزه مسلحانه علیه گروه های 
نیروهای  خروج  آغاز  بردارند.  افغانستان  در  شورشی 
پس  سال های  باره  در  نگرانی ها  کشور،  از  بین المللی 
کارشناسنان  از  برخی   و  کرده  بیشتر  را   2014 سال  از 
حضور  بدون  داخلی  امنیتی  نیروهای  که  معتقدند 
علیه  نمی توانند  خود  تنهایی  به  بین المللی،  نیروهای 
شورشیان مبارزه کنند. باوجود افزایش ها نگرانی ها در 
باره سال هایی پس از 2014، مقام های دولتی می گویند 
که نیروهای امنیتی تا دوسال آینده قادر خواهند شد تا 
مسوولیت تامین امنیت سراسر کشور را به عهده گیرند. 
اما این مقام ها بارها تاکید کرده اند که برای رسیدن به 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  آموزش  به  باید  هدف،  این 

داخلی توجه قابل مالحظه ای صورت گیرد.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

ساحوی  نظارت  تیم   1388 سال  یافته های 
نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مشغول  کارگر  اطفال  7.3 درصد  که  می دهد 
در  هستند.  خیابان ها  و  سرک ها  در  کار 
5.8 درصد   ،1387 سال  در  رقم  این  حالی  که 
در  کار  کودکان  تعداد  یعنی  است؛  بوده 
حدود  یک سال،  زمانی  فاصله  در  سرک ها 
یک درصد افزایش یافته است. در سال 9831 
هجری 7.9 درصد از مصاحبه شده ها )415 نفر( 
2.5 درصد  و  پسران شان  که  داشته اند  اظهار 
که  گفته اند  نفر(   128( مصاحبه شده ها  از 
دختران شان مشغول کار روی سرک هستند. 
تعداد  افزایش  بیانگر  نیز   1389 سال  آمار 

اطفال کار روی سرک می باشند.                                                 
انتقال بار سنگین؛ این نوع کار اطفال از موارد 
رایجی است که  درصدی زیادی از کودکان 
مشغول آن هستند. حمل و نقل بارهای تجاری 
و بوری در مارکیت ها، حمل و نقل کارتن ها 
و بوجی ها توسط کراچی، انتقال هیزم و انتقال 
سطل ها و بشکه های سنگین آب از فاصله های 
بسیار دور در روستا ها از مصادیق این نوع کار 

کودکان است.                                                        
ساحوی  نظارت  تیم   1388 سال  یافته های 
نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

بزرگ  حزب  دو  و  آلمان  حکومت 
اپوزیسیون این کشور موافقت کرده اند که 
فعال  گاوک،  یواخم  مشترک  به صورت 
برای  را  پیشین  شرق  آلمان  از  بشر  حقوق 

کرسی ریاست جمهوری نامزد کنند. 
روز  آلمان  اعظم  صدر  مرکل،  انگال 
گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  یک شنبه 
مورد  در  اپوزیسیون  با  حکومت  که 
نامزدی گاوک موافقت کرده اند. این فعال 
دموکرات ها  سوسیال  سوی  از  بشر  حقوق 
سال  در  او  است.  شده  پیشنهاد  سبزها  و 
نیز از سوی سوسیال دموکرات ها و   2010
سبزها در مقابل کریستیان ولف برای مقام 

ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود.
کریستیان ولف، رییس جمهور پیشین آلمان 
هفته گذشته پس از فشارهای زیادی که در 
برخاسته  شخصی  قرضه  یک  رسوایی  پی 
بود، از مقام اش کناره گیری کرد. براساس 
رییس جمهور  باید  بعد  یک ماه  تا  قانون، 

تعیین گردد و به کارش شروع کند.
انگال مرکل که مانند گاوک در آلمان شرق 
پروتستانت  کمونیستی بزرگ شده و یک 
باعنوان »آموزگار واقعی  است، از گاوک 
دموکراسی« ستایش کرد که برای وحدت 

دوباره آلمان کمک کرده است.
نمایندگان  با  که  دیداری  از  بعد  مرکل 
داشت،  برلین  در  اپوزیسیون  و  حکومت 
گفت: »این مرد می تواند برای چالش هایی 
که اکنون و در آینده با آن مواجه هستیم، 

مصاحبه شده ها  از  34.1 درصد  که  می دهد 
کودکان شان  که  داشته  اند  اظهار  )1.652نفر( 
در  رقم  این  هستند.  کار  نوع  این  مشغول 
مقایسه با سال 1387 تغییر چندانی نکرده است. 
دریافت های تیم نظارت ساحوی حقوق بشر در 
30 درصد  که  است  آن  از  حاکی   1389 سال 
که  داشته اند  اظهار  )1.852نفر(  مصاحبه شده ها 
و  بوده  بارسنگین  انتقال  مشغول  پسر شان  اطفال 
اظهار   )2110( مصاحبه شده ها  از  43.2 درصد 
کار های  مشغول  دختران شان  که  داشته اند 
به  نسبت  دختران  هستند.  درصدی  سنگین 
به مراتب  سنگین  کارهای  در  مشغول  پسران 
بیشتر می باشد. از جمله 28 درصد مصاحبه شده ها 
از  آب  آوردن  مشغول  دختران شان  گفته اند 
دختران  اغلب  روستاها  در  دور اند.  فاصله های 
خیلی  مشقت  با  را  خانواده ها  آشامیدنی  آب 
بر  عالوه  کار  نوع  این  می نمایند.  تامین  زیاد 
اثرات منفی اجتماعی و صحی، از رشد جسمی 

کودکان نیز جلو گیری می کند.                                                                                                        
کار در معادن؛ هرچند آمار دقیقی از تمام ساحات 

انگیزه و تحرکی ایجاد کند.«
سوسیال  حزب  رییس  گابریل،  زیگمر 
گفت  )اس پی دی(  آلمان  دموکرات های 
میان  که  شکافی  بر  می تواند  گاوک  که 
این  سیاسی  نهادهای  و  آلمان  شهروندان 

کشور ایجاد شده، فایق آید.
یواخم  آلمان  سبزهای  حزب  رییس 
خوانده  اعتماد«  قابل  »شهروند  را  گاوک 
مقام  نامزد  این  که  است  خوشحال  گفت  و 
احزاب  گسترده  حمایت  ریاست جمهوری 

سیاسی و مردم آلمان را با خود دارد.
یواخم گاوک گفت که توافق به نامزدی اش 
مقام ریاست جمهوری، یک روز خاص  برای 
خوشحال  گفت  او  می باشد.  زندگی اش  در 
است که »فردی مانند او که در جریان جنگ 
هولناک تولد شده و 50 سال را در دیکتاتوری 
قرار است رییس دولت  زندگی کرده، حاال 

تعیین گردد.«
نیست،  حزبی  هیچ  عضو  که  گاوک  اما 

اعتراف کرد که »به فکر فرو رفته و کمی هم 
متعجب« شده که در دوسال دوبار در مسایل 
سیاسی کشورش مطرح می شود. او گفت این 
مهم است که مردم آلمان دوباره آموختند که 
»در کشور خوبی زندگی می کنند، کشوری 

که می توانند دوست اش داشته باشند.«
گاوک در سال 1940 در شهر شمال شرقی 
روحانی  پیشوای  به  و  شده  تولد  روستوک 
شد.  تبدیل  کمونیستی  دولت  در  پروتستانت 
انقالب  شاخص  چهره های  از  هم چنان  او 
به  منجر  که  بود   1989 سال  صلح آمیز 

فروریزی دیوار برلین شد.
از  بعد  آلمان  ریاست جمهوری  مقام  نامزد 
فدرال  »شورای  سوی  از  شد،  معرفی  این که 
می شود.  تعیین  رییس جمهور«  انتخاب  برای 
از  متشکل  که  دارد  1244عضو  شورا  این 
نمایندگان پارلمان جمهوری فدرالی آلمان و 

فرستادگان پارلمان های ایالتی می باشد.

نامزدمقامریاستجمهوریآلمانبعدازاینکه
معرفیشد،ازسوی»شورایفدرالبرایانتخاب

رییسجمهور«تعیینمیشود.اینشورا1244عضودارد
کهمتشکلازنمایندگانپارلمانجمهوریفدرالیآلمانو

فرستادگانپارلمانهایایالتیمیباشد.

کشور در زمینه کار کودکان در معادن وجود ندارد، 
کمیسیون  ساحوی  دفتر  که  تحقیقی  براساس  اما 
در  بامیان،  زون  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
معادن ذغال سنگ کلیج و آشپشته ولسوالی کهمرد 
والیت بامیان، به همکاری شبکه عملکرد محافظت 
212طفل  حدود  است،  داده  انجام  ) سپن(  اطفال 
این  هستند.  طاقت فرسا  کار  مشغول  معادن  این  در 
و  عینک  ماسک،  کافی،  تجهیزات  بدون  کودکان 
کاله های ایمنی، ساعات متمادی و اکثرا نیز شب ها 
در  که  تحقیق  این  یافته های  براساس  می کنند.  کار 
انجام شده است، 79 درصد  فبروری سال 2010  ماه 
11 درصد  بامیان،  کهمرد  ولسوالی  از  کودکان  این 
بغالن  والیت  از  5 درصد  سمنگان،  والیت  از  آن ها 
و 2 درصد از ولسوالی شیبر والیت بامیان بوده اند. از 
میان 212طفلی که مصاحبه کرده اند، 15 درصد آن ها 
از  شاهد حوادث خطرناکی  داده اند که خود  پاسخ 
قبیل غلتیدن ذغال سنگ که منجر به زخمی  یا مرگ 
از  گردو غبار  و  دود  بوده اند.  است،  گردیده  افراد 
جمله خطراتی است که دستگاه تنفسی این کودکان 

را تهدید می کند.                                        
ادامه دارد
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بازنمود  به  عدالت«  نظریه ی  اصلی  »اندیشه های  بیان  در  راولز  جان 
تصوری از عدالت می پردازد که قرار است نظریه های معروف قرارداد 
انتزاعی  به سطح  و  بخشد  را عمومیت  و کانت  اجتماعی الک، روسو 
نداریم  اجازه  ما  که  می کند  تصریح  منظور  این  به  دهد.  ارتقا  باالتری 
آن قراردادها را چنین تصور کنیم که گویا در جامعه ای منعقد شده اند 
اندیشه ی راهنمای آن ها  ایجاد کرده اند.  را  معینی  یا شکل حکومتی  و 
بیشتر این است که خود را معطوف به توافق اولیه ای در مورد آغازه های 
یعنی آغازه هایی  اجتماعی می سازند،  بنیادین  برای ساختارهای  عدالت 
انسان های آزاد و خردمند در خدمت منافع خود در یک وضعیت  که 
میان خود  پیوند  در  پایه ای  مناسبات  تعیین  راستای  در  برابری،  اولیه ی 
منطبق  این آغازه ها  با  را  باید خود  توافق های دیگر،  تمام  می پذیرفتند. 
تعیین  سازند. آن ها گونه های ممکن همکاری اجتماعی و حکومت را 
می کنند. جان راولز نام این نحوه ی تامل درباره ی آغازه های عدالت را 

»نظریه ای در باب عدالت به مثابه انصاف« می گذارد. 
کنیم  تصور  می خواهیم  که  می سازد  نشان  خاطر  آن  توضیح  در  وی 
در  شوند،  متحد  اجتماعی  همکاری  برای  می خواهند  که  کسانی  که 
اقدامی مشترک آغازه هایی را برخواهند گزید که مطابق آن ها حقوق 
این  به  می گردد.  معین  اجتماعی  نعمات  تقسیم  و  بنیادین  وظایف  و 
اعتبار، قرار است گروهی از انسان ها یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند 
که  تصمیمی  است.  ناعادالنه  چیز  و چه  عادالنه  براي شان  چیز  که چه 
برابری  و  آزادی  بر  مبتنی  نظری  در چنین وضعیت  انسان های خردمند 

اتخاذ می کنند، آغازه های عدالت را تعیین می کند. 
برابری،  بر  مبتنی  اولیه ی  انصاف، وضعیت  مثابه  به  عدالت  نظریه ی  در 
بازی می کند که وضعیت طبیعی در نظریه های قرارداد  همان نقشی را 
اجتماعی بازی می کرد. روشن است که این وضعیت اولیه به عنوان یک 
وضعیت واقعی تاریخی به تصور در نمی آید و مرحله ی بدوی و ابتدایی 
فرهنگ هم نیست، بلکه وضعیتی کامال« نظری است و بدان گونه پرداخته 
شده که به تصور معینی از عدالت منجر می گردد. یکی از خصوصیات 
اصلی این وضعیت اولیه آن است که در آن هیچ کس جایگاه، طبقه و 
و  فطری  استعدادهای  میزان  از  و  نمی داند  جامعه  در  را  خود  موقعیت 
به عبارت راولز،  نیست.  نیز آگاه  مانند شعور و زور بدنی  طبیعی خود 
قرار است آغازه های عدالت در پشت »چادری از نادانی« تعیین گردد. 
تصادف های   به دلیل  هیچ کس  که  است  آن  متضمن  نادانی  چادر  این 
طبیعی و یا موقعیت های اجتماعی از امتیازی برخورد نگردد. از آن جا که 
همه در موقعیت مشابهی به سر می برند و هیچ کس نمی تواند آغازه هایی 
را بیندیشید که برپایه ی ویژگی های شخصی او امتیازی برایش به همراه 
بیاورند، بنابراین می توان گفت که آغازه های عدالت برخاسته از چنین 
وضعیتی، نتیجه ی یک توافق یا مذاکره ی منصفانه هستند. زیرا با توجه 
به تقارن همه ی مناسبات بین انسانی، این وضعیت اولیه در مقابل همه ی 
پدیده های اخالقی یعنی ذات های خردمند با اهداف خود ویژه و استعداد 

برای احساس عدالت، منصفانه است. 
به عقیده ی راولز، این وضعیت اولیه را می توان »وضعیت مبدا« نیز نامید، 
زیرا تمام توافقات اساسی در آن منصفانه هستند و همین امر نام گذاری 
آن به عنوان »عدالت به مثابه انصاف« را توجیه می کند. »عدالت به مثابه 
انصاف« بیانگر اندیشه ای است که آغازه های عدالت را در یک وضعیت 
منصفانه ی مبدا تعیین می کند. راولز خاطر نشان می سازد که البته چنین 
عنوانی نمی گوید که عدالت و انصاف مفاهیم یک سانی هستند، درست 
مانند آن که وقتی از »شعر به مثابه استعاره« سخن می گوییم، منظورمان 

این نیست که شعر و استعاره یکی هستند.
تصمیماتی  عمومی ترین  با  انصاف  مثابه  به  عدالت  که  می افزاید  راولز 
می آغازد که انسان ها اصال« می توانند با هم اتخاذ کنند، یعنی با گزینش 
تمامی  برای  می بایست  که  عدالت  از  تصوری  آغازه های  نخستین 
سنجش ها و تغییرهای بعدی نهادها معیار باشند. انسان ها پس از این که 
تصوری از عدالت را متعین ساختند، باید یک قانون اساسی و رویه ی 
عدالت  آغازه های  برسر  اولیه  توافق  آن  با  که  برگزینند  قانون گذاری 
البته طبیعی است که یک جامعه  تاکید می کند که  باشد. راولز  منطبق 
دقیق  معنای  به  انسان ها  که  باشد  همکاری  برای  برنامه ای  نمی تواند 
سخن داوطلبانه به آن می پیوندند. هر آدمی به هنگام تولد در موقعیت 
و جامعه ای معین قرار دارد که بر شانس زندگی او تاثیری تعیین کننده 

می گذارد.
ادامه دارد

جانرالزواندیشهعدالت
قسمت سوم

)بهراممحی– دویچهوله(

قسمت بیست و هشتم

زناننیمیازجمعیتانسانیکشوراند.نادیدهگرفتنآنانبهمعنای
نادیدهگرفتننیمیازنیرویانسانیکشوربودهوضربهیمهلکیبه

روندتوسعهوانکشافخواهدبود.
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احمدی نژاد متحمل شکستی فاحش شده است

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• مزارشريف: جاده احمد شاه مسعود مارکيت هاشم  برات، جمشيد رادفر 	
• تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.	
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: علی غزنوی، تيلفون: 0774003022	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• 	parwiz_kawa@yahoo.com     0700228988    دبير روابط عامه: پرويز کاوه
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• دبير بخش پشتو:  احمدشاه آرين   0700498432	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد - سيد علی موسوی ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	
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0777625262

ايران  در    2013 سال  رياست جمهوری  انتخابات 
ترتيب، علی الريجانی  اين  به  نيز محسوب می شود. 
بهترين شانس را برای جانشين شدن احمدی نژاد نيز 

دارد.
اجازه  از دو دور رياست جمهوری،  بعد  احمدی نژاد 
ندارد تا بار ديگر خود را برای اين مقام نامزد سازد. 
برای نامزدی فرد ديگری از جناح او برای اين مقام 

نيز شانس کمی وجود دارد.
مجلس ايران دارای 290 کرسی است و در انتخابات 
با هم  برای احراز آن  نامزد  از سه هزار  بيش  کنونی 
انتخابات روز دو شنبه،  نتايج نهايی  رقابت کرده اند. 

15 حوت، اعالم خواهد شد.

اصالح طلب در مجموع از آن دوری گزيده اند.
انتخابات  گفته شده است که سهم گيری مردم در اين 
انتخابات  از  بيشتر  درصد  يک  يعنی  درصد،   66 تا 
شمار  اين  مخالف  گروه های  است.  بوده   2008 سال 
را  انتخابات  اين  در  سهم گيری  و  نمی دانند  درست  را 

تحريم کرده اند.
به  محافظه کار  نيروی  انتخابات  اين  در  اساسی  برنده 
است.  مجلس  کنونی  رييس  الريجانی،  علی  رهبری 
به عنوان رقيب سرسخت احمدی نژاد شهرت دارد.  او 
رسانه های ايرانی گزارش داده اند که الريجانی در شهر 

قم، اکثريت بزرگ آرا را از آن خود کرده است.
برای  آزمايشی  ايران،  مجلس  انتخابات  دور  نهمين 

انتخابات  در  ايران  رييس جمهور  احمدی نژاد،  محمود 
است.  شده  مواجه  فاحشی  شکست  با  پارلمانی 
رسانه های ايرانی روز شنبه گزارش دادند که يک گروه 
از مخالفان احمدی نژاد، اکثريت آرا را برای احراز 290 

کرسی به دست آورده  است.
محافظه کاران به ويژه از ديد سياسی 30 کرسی مهم در 
تهران، پايتخت را نيز به خود اختصاص داده اند. نظر به 
اين گزارش ها، حتا پروين، خواهر احمدی نژاد که خود 
را در گرمسار زادگاه رييس جمهور نامزد کرده بود، در 

برابر رقيبش پيروز نشده است.
ايران،  مجلس  يا  پارلمانی  انتخابات  دور  نهمين  در 
گروه های  و  کرده  شرکت  محافظه کار  گروه های 

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



