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با ترساندن سیاستمداران 
مشکل حل نمی شود

کرزی  آقای  به  نزدیک  روزنامه های  از  یکی 
چندین بار در سرمقاله اش از لزوم برگزاری یک 
موجود  وضع  از  بیرون رفت  برای  سنتی  جرگه 
آقای  به  نزدیک  رسانه های  گفت.  سخن 
که  کردند  متهم  را  خارجی  کشورهای  کرزی، 
کردن اصل سنت برگزاری  در تالش برای بدنام 
جرگه ها هستند. حمایت رسانه های نزدیک به 
گمانه  کرزی از برگزاری جرگه سنتی، این  آقای 
گویا رییس جمهور پیشین، در  که  کرد  را تقویت 
طریق  از  ملی  وحدت  حکومت  براندازی  پی 

برگزاری جرگه است. 
به  بسیاری ها  هم  را  امور  مجری  اظهارات 
تعبیر  کرزی،  آقای  به  غیرمستقیم  پاسخی 
از  یکی  که  نیست  تردیدی  این  در  کردند. 
مقتدر  سیاستمداران  بی باوری  اصلی  عوامل 
کامی های  نا ملی،  وحدت  حکومت  دوام  به 
است.  حکومت  این  رهبران  متعدد  سیاسی 
نتوانستند،  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 

کنند. شناس نامه های الکترونیک، توزیع 

رخشانه
از ازدواج اجباری تا سنگسار
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زنگ اول


رها  حبس  از  را  کابل بانک  پرونده  محکومان  از  یکی 
مشاور  بسازد.  پول  و  کند  آباد  شهرک  تا  کرده اند 
نماینده ویژه ریاست جمهوری  حقوقی رییس جمهور و 
در حکومتداری خوب می گویند که آقای فروزی اجازه 
به دلیل  باشد،  شهرک  یک  اعمار  قرارداد  طرف  دارد 
بر  می شود.  ساخته  او  زمین  روی  شهرک  این  این که 
مبنای همین توجیه بود که آقای فروزی از حبس رها 
شد و در مراسم افتتاح اعمار یک شهرک حضور یافت. 
شاهدان می گویند که پیش از مراسم افتتاح شهرک نیز 

آقای فروزی در وزارت شهر سازی دیده شده است. 
زندانی  که  می گوید  رییس جمهور  حقوقی  مشاور 
حقوقی  مشاور  نظر  از  برود.  مرخصی  به  دارد  حق 
رییس جمهور، شرکت در افتتاح یک شهرک و سهم گیری 
در فعالیت های پول ساز، مصداق به مرخصی رفتن  یک 
هم چنین  رییس جمهور  حقوقی  مشاور  است.  زندانی 
می گوید که حکومت به زمین آقای فروزی نیاز ندارد و 
نمی خواهد آن را بگیرد و یا به فروش برساند. هیچ یک 
آقای  ندارد.  حقوقی  مبنای  مشاور  آقای  از حرف های 
فروزی بر مبنای حکم محکمه به زندان محکوم است. 
یکی از تعریف های زندانی این است که شخص زندانی، 
اجازه پول  سازی و تجارت ندارد. فلسفه به زندان بردن 
حقوقش  برخی  از  شخص  آن  که  است  این  شخصی 

محروم شود.
وقتی کسی اجازه پول سازی داشته باشد، دیگر زندانی 
یک  به  که  است  مسخره  خیلی  هم  حرف  این  نیست. 
زندانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهید تا بدهی هایش را 
باشد، پس  داشته  توجیه حقوقی  امر  این  اگر  بپردازد. 
چرا دیگر زندانیان را آزاد نمی کنید؟ مثال زندانی ای که 
بپردازد،  بها را  قتل خطا کرده است و نمی تواند خون 
گزارش دوصد  فردا  اگر  است؟  هم چنان محبوس  چرا 
برخی  آن  در  و  شود  منتشر  کندز  سقوط  صفحه ای 
آیا  شوند،  داده  تشخیص  مقصر  نظامی،  مقام های  از 
کنند،  کار  تا  بگذاریم  آزاد  را  نظامیان  که  است  منطقی 
پول بسازند و آن پول را به حساب دولت واریز کنند تا 

خسارات وارده بر کندز جبران شود؟
ایشان  به  بلکه  نشده  رها  فروزی  آقای  که  می گویند 
روی  که  شهرکی  اعمار  در  تا  است  شده  داده  اجازه 
ایشان ساخته می شود، به نحوی طرف قرارداد  زمین 
اگر  ندارد.  حقوقی  مبنای  هیچ  هم  حرف  این  باشد. 
زندانی از حق تجارت و پول سازی محروم نباشد، پس 
چرا زندانی است؟ سوال دیگر این است که چرا اموال 
غیرمنقول آقای فروزی پیش از این تثبیت و شناسایی 
یافته اند  اطالع  حاال  دولتی  نهاد های  مگر  بود؟  نشده 
این  چرا  دارد؟  زمین  جریب  فروزی، شصت  آقای  که 
شصت جریب زمین او ضبط نشده است. اگر او وعده 
کرده است که پول را به زودترین فرصت می پردازد، 

چرا از آغاز محکوم به مجازات شد؟  
بنابراین رهایی آقای فروزی هیچ توجیه حقوقی ندارد. 
که  بدهند  توضیح  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
رییس جمهور  کرده اند.  مالقات  فروزی  آقای  با  چرا 
باید شخصا توضیح بدهد که چرا احمد ضیا مسعود و 
رسمی   محافل  در  را  فروزی  آقای  محمدی،  عبدالعلی 
این  در  باید  هم چنان  رییس جمهور  کرده اند.  ستایش 
یا  لغو  صالحیت  مرجع  کدام  که  بدهد  توضیح  مورد 
تعلیق حکم محکمه را دارد. وقتی محکمه آقای فروزی 
را به حبس محکوم کرد، دیگر چه کسی بر مبنای قانون 

صالحیت لغو یا تعلیق این حکم را دارد. 
خلیل اهلل  به  و  کرد  تعلیق  را  محکمه  حکم  کسی  چه 
دفتر  به  و  بیرون شود  زندان  از  تا  داد  اجازه  فروزی 
برود؟  یک شهرک  افتتاح  مراسم  و  مقام های حکومتی 
در هیچ جای جهان دیده نشده است که یک زندانی به 
فعالیت های بازرگانی بپردازد و مقام های حکومتی هم 

آن را توجیه کنند.

فعالیت های بازرگانی آقای فروزی
 مبنای قانونی ندارد
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دوم  معاون  دانش  سرور  کابل:  8صبح، 
وزیر  بلیغ  محمود  انجنیر  جمهوری،  ریاست 
رییس  صالحی  محمدجواد  عامه،  فواید 
دانشگاه خصوصی گوهرشاد، اسداهلل سعادتی 
زهیر  محمدطاهر  نمایندگان،  مجلس  عضو 
والی بامیان، انجنیر ناصر احمدی از مسووالن 
شرکت عمران و قربان علی فصیحی، با امضای 
عزیز  توسط  شده  مطرح  اظهارات  اعالمیه یی 
رویش مبنی بر حضور این افراد در »اتاق فکر« 
را  ردکرده  اند و از آقای رویش خواسته اند تا 

از آدرس آنان سخن نگوید.
تحت  که  نوشته هایی  سلسله  در  رویش  عزیز 
کرده،  منشتر  انتخاب«  یک  »روایت  عنوان 
مورد  در  اعالمیه  امضاکنندگان  بحث های  به 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اشاره 
کرده است. آقای رویش در این نوشته ها گفته 
است که امضاکنندگان این نامه در »اتاق فکر« 
حضور داشته و در مورد چگونگی همکاری 
انتخابات، تمویل آن  با اشرف غنی، برگزاری 
و هم چنین همکاری کریم خلیلی باهم بحث 

داشته اند.
که  می گویند  اعالمیه  این  کنندگان  امضا  اما 
در اتاقی که از آن عزیز رویش به عنوان »اتاق 
فکر« یاد کرده، هیچ رازی وجود نداشته است. 
که   جلساتی  »در  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
رویش »اتاق فکر« می گوید، هیچ رازی مطرح 
نشد تا قرار باشد سر به مهر باقی بماند. بنا براین 
رازهای  چرا  که  نیست  منظر  این  از  ما  تذکر 
این  ما  سخن  است.  گردیده  آفتابی  پنهانی 
است که آن عزیز، چرا دیدگاه خود را به پای 
جمع می اندازد؟ نویسنده روایت یک انتخاب، 
دنبال  خودش  که  خاصی  هدف  و  انگیزه  با 
می کند، نسبت های توهین آمیزی را به بزرگان 
داده است که به هیچ وجه با آنچه از سوی ما 
در مجلس بیان شده است، تناسبی ندارد و ما 
نسبت دادن آن سخنان نادرست و توهین آمیز 

را به »اتاق فکر« قاطعانه رد می کنیم.«
سرور دانش با جمع دیگری که در این اعالمیه 
»یک  روایتگر  »از  می گویند:  کرده اند،  امضا 
انتخاب« توقع می رفت که اگر منظورشان بیان 
حقایق و عام ساختن موضوعات سیاسی پشت 
پرده است، از یکسو امانت روایت گری را در 
مورد دیگران رعایت می کرد و از سوی دیگر 
خبط  نقاط  به  اخالقی  شجاعت  با  و  منصفانه 
اشاره کرده و خواسته نخست  و خطای خود 
خود از رهبری حزب وحدت و خواسته بعدی 
روایت های  سلسله  نشر  عدم  مورد  در  خود 
شریک  خوانندگان  با  نیز  را  انتخاب«  »یک 
انتظار  هردو  این  که  تاسف  با  اما  می ساخت؛ 

برآورده نشد.« 
از  گذشته  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به شمار  افغانستان  انتخابات های  جنجالی ترین 

می رود. 

جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
اوضاع  بررسی  منظور  به  روز گذشته  کشور، 

والیت لوگر به این والیت رفت.
محلی  مسووالن  با  سفر  این  در  غنی  آقای 
ارایه  از  پس  و  کرده  دیدار  والیت  این  در 
از  که  نیروهایی  گفته  مسووالن  این  گزارش 
تقدیر  مورد  باید  داده اند  نشان  خود شجاعت 
قرار گیرند. آقای غنی به پایان دادن به کاغذ 
به  افراد  جذب  و  جلب  روند  در  پراکنی 
صفوف نیروهای اردوی ملی نیز تاکید کرده 

است.
تمام  باید  که  گفته  همچنین  اشرف غنی 

ولسوالی ها تعمیر داشته باشند.
به  سفرش  هدف  که  می گوید  اشرف غنی 
لوگر، شنیدن مشکالت مردم است. وی گفته 
بررسی  والیات  به  من  سفر  »هدف  است: 
همین  به  می باشد.  نزدیک  از  مردم  مشکالت 
سفر  والیات  تمام  به  مي کنم  تالش  منظور 
نمایم و مشکالت مردم را از خودشان شنیده و 

بگونه مشترک راه حل جستجو نماییم.«

ادعاهای مطرح شده
 در اتاق فکر رد شد

داکتران بدون مرز: 

تصور اشتباه در حمله به شفاخانه کندز دشوار است

گرامی داشت از هشتمین سال شهادت مصطفی کاظمی در کابل

بازدید غنی از والیت لوگر

افغانستان از هند هلیکوپترهای جنگی می گیرد

سازمان داکتران بدون مرز می گوید 
گذشته  ماه  حمله  این که  تصور 
شفاخانه  به  امریکایی  جنگنده های 
بوده  اشتباه  کندز  در  سازمان  این 

باشد دشوار است.
پنجشنبه  روز  که  استوک  کریستوفر 
گزارش  انتشار  مناسبت  به  نوامبر   ۵
داکتران  سازمان  داخلی  بررسی های 
در  حمله  این  مورد  در  مرز  بدون 
»وقتی  می کرد گفت:  کابل صحبت 
می کنیم،  نگاه  شفاخانه  داخل  از 
کشتن  قصد  به  و  عمدی  حمله  این 
اما  است.  شده  انجام  کردن  نابود  و 
در کابین  آنچه  از  ما  نمی دانیم چرا. 
زنجیره  و  امریکایی  جنگنده های 
و  افغانستان  نظامیان  فرماندهی 

امریکایی گذشته است، بی خبریم.«
به نقل از بی بی سی، در گزارش این 
هواپیماهای  که  شده  گفته  سازمان 
امریکایی به کارمندان و بیمارانی که 
پس از حمله اول از این شفاخانه فرار 

می کردند، شلیک کردند.
مرز  بدون  داکتران  سازمان  گفته  به 
را  خود  جان  نفر   ۳۰ حمله  این  در 
 ۱۳ آنها  میان  از  که  دادند  دست  از 
کارمند این نهاد و ۱۰ بیمار شناسایی 
شده اند و هویت ۷ نفر دیگر به دلیل 

هشتمین سال  از  کابل:  8صبح، 
کاظمی  مصطفی  سید  شهادت 
و  نمایندگان  مجلس  پیشین  عضو 
کشور،  در  جهادی  فرماندهان  از 
حضور  با  مراسمی  طی  گذشته  روز 
از مقام های ارشد دولتی در  شماری 

کابل تجلیل شد.
سید مصطفی کاظمی با پنج تن دیگر 
به  که  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
اقتصادی  پروژه های  بررسی  منظور 
به والیت بغالن رفته بودند، به تاریخ 
شدند.  کشته   ۱۳86 عقرب  پانزدهم 

بال  چهار  دارد  قصد  افغانستان 
بگیرد.  هند  از  جنگی  هلیکوپتر 
هلیکوپترها  این  از  می خواهد  دولت 
طالبان  شورشیان  علیه  جنگ  در 

استفاده کند. 
این خبر در حالی منتشر می شود که 
به دست  از  اندکی پس  اشرف غنی 
نظامی  قدرت، همکاری های  گرفتن 
افغانستان با هند را متوقف کرد تا به 
پاکستان،  رضایت  بتواند  ترتیب  این 

رقیب هند را جلب کند.
اتمر،  حنیف  دویچه وله،  گزارش  به 
قصد  اشرف غنی  ملی  امنیت  مشاور 
و  کند  سفر  نو  دهلی  به  فردا  دارد 
روسی  هلیکوپتر  چهار  انتقال  روند 

»ام آی- 2۵« را نهایی بسازد. 
به  شدیدا  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
نیروی هوایی، به ویژه هلیکوپترهای 

شدت سوختگی در این مرحله قابل 
تشخیص نبوده است.

افغانستان  دولت  مقام های  پیشتر، 
به  وابسته  نیروهای  که  بودند  گفته 
گروه طالبان که در آن زمان کنترول 
در  داشتند،  دست  به  را  کندز  شهر 
گرفته  سنگر  شفاخانه  این  محوطه 
امنیتی  نیروهای  به  آنجا  از  و  بودند 

داخلی و خارجی شلیک می کردند.
در  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
این  دیگر  بار  خود  تازه  گزارش 
ادعا را رد کرده گفته است که هیچ 
یک از کارمندان آنها، پیش از انجام 
حمله هوایی، گزارشی از تیراندازی 
شفاخانه  ساختمان  و  باغ  محوطه  در 

نداده بودند.
که  است  گفته  نهاد  این  حال  این  با 
شب  در  که  بیماری   ۱۰۵ از  نفر   2۰
حمله در این شفاخانه بستری بودند، 
که  بودند  طالبان  گروه  اعضای  از 
شده  زخمی  کندز  درگیری های  در 
که  گفته  مرز  بدون  داکتران  بودند. 
این افراد مسلح نبودند و این سازمان 
افراد زخمی را بدون در نظر گرفتن 
وابستگی های گروهی و سیاسی آنها 

تحت درمان قرار می دهد.
پیشتر  مرز  بدون  داکتران  سازمان 

در این حمله به شمول دانش آموزان 
شهادت  به  نیز  غیرنظامی  ده ها 
سخنرانان  مراسم  این  در  رسیدند. 
رویداد  پرونده  بررسی  خواستار 

از  پیش  کاظمی  آقای  شدند.  بغالن 
کمیسیون  ریاست  مسوولیت  قتل 
به  را  نمایندگان  مجلس  اقتصادی 

عهده داشت.

از  را  طالبان  تا  دارند  نیاز  جنگی 
مناطقی که به چنگ آورده اند، پس 

بزنند. 
وعده  متحده  ایاالت  این  از  پیش 
امنیتی  نیروهای  تا  بود  سپرده 
نوع  هلیکوپترهای  با  را  افغانستان 
 »۵۳۰ ام.دی  داگالس  دونیل  »مک 
افسران  از  بسیاری  اما  مجهز  کند، 
افغان هلیکوپترهای روسی بزرگ را 

ترجیح می دهند.
تویتری  پیام  در  ملی  امنیت  شورای 
با  سفر  این  در  اتمر  که  است  گفته 
علیه  مبارزه  درباره  هندی  مقامات 
نیروی  تجهیز  هچنان  و  تروریزم 
هوایی بحث می کند. در همین حال، 
امنیتی هندی بدون افشای  یک مقام 
»ما  است:  گفته  رویترز  به  نامش 
این  می دهیم.  تحویل  را  هلیکوپترها 

حمله،  شب  در  که  بود  گفته  هم 
زخمی های هر دو طرف درگیری در 
شفاخانه  این  در  هم  کنار  تخت های 

بستری بودند.
و  امریکا  و  افغانستان  دولت های 
تحقیقات  نیز  ناتو  سازمان  همچنین 
حادثه  این  مورد  در  را  جداگانه ای 
آغاز کرده اند که تا هنوز نتیجه نهایی 

این تحقیقات اعالم نشده است.
گفته  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
حمله بعد از ساعت 2 بامداد به وقت 
از  بیش  مدت  به  و  شد  آغاز  محلی 

یک ساعت ادامه یافت.
مرز  بدون  داکتران  گزارش  در 
نهاد  این  مسووالن  که  شده  گفته 
بار  چندین  امریکا  و  افغانستان  در 
دو  مقام های  به  حمله  این  مورد  در 
ماموریت حمایت  فرماندهی  کشور، 
قاطع در کابل و سازمان صلیب سرخ 

جهانی اطالع دادند.
شهر کندز روز 2۷ سپتامبر گذشته به 
نیروهای  و  افتاد  طالبان  گروه  دست 
درگیری  هفته  دو  از  پس  امنیتی 
بار  را  آن  کامل  کنترول  توانستند 
نیروهای  بگیرند.  دست  به  دیگر 
پشتیبانی  از  عملیات  این  در  امنیتی 
هوایی نیروهای ناتو برخوردار بودند.

معامله فقط یک بار انجام می شود.«
افغانستان  به  جنگی  هلیکوپتر  انتقال 
تهاجمی  سالح های  معامله  اولین 
امضای  زمان  از  کشور  به  هند  از 
در  استراتژیک  همکاری  توافقنامه 
به شمار می رود.  سال 2۰۰۱ تاکنون 
هلیکوپترهای  این  از  پیش  هند 
سبک، وسایط نقلیه و آموزش نظامی 

را برای افغانستان تدارک دیده بود.
انتقال  افغانستان  حکومت  منبع  یک 
هلیکوپترهای روسی از هند را تایید 
کرد و گفت که کابل در جستجوی 
به  کمک  برای  منطقه ای  بازیگران 
منبع  این  است.  طالبان  علیه  مبارزه 
هستیم  کسانی  تنها  »ما  است:  گفته 
طالبان  و  القاعده  داعش،  علیه  که 
حرف  فقط  دیگران  می جنگیم. 
همه  مشکل  تروریزم  اما  می زنند. 

است.«
به گفته این منبع حکومت افغانستان، 
آموزش  درباره  همچنان  اتمر  آقای 
مراکز  در  افغانستان  ویژه  نیروهای 
خواهد  بحث  هند  شورشگری  ضد 
آموزش  بر  عالوه  طرح  این  کرد. 
ساالنه یک هزار افسر اردوی ملی در 

ACKUاین کشور است. 
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هشدار گروه هماهنگی عدالت انتقالی به دولت 

در مورد سنگسار رخشانه

رخشانه

هرگاه  که  داده  هشدار  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
دختر  رخشانه،  سنگسار  قضیه  به  افغانستان  دولت 
نوزده ساله در والیت غور و هم چنین پرونده قتل فرخنده 
کابل، نتواند به صورت عادالنه و جدی رسیدگی  در شهر 
گرفت. کند، مشروعیت این دولت مورد سوال قرار خواهد 

چندین  از  متشکل  که  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
به  کنش  وا در  عقرب،   15 جمعه،  روز  است،  مدنی  نهاد 
کنفرانس خبری  سنگسار رخشانه در والیت غور، در یک 
که دلیل اصلی افزایش خشونت ها علیه زنان در  کرد  اعالم 
کشور تداوم فرهنگ معافیت از مجازات و سوءاستفاده از 

احکام شرعی است.
انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه  اعضای  از  جواد  لیا 
قضایای  قبال  در  دولت  بی تفاوتی  ادامه  با  که  می گوید 
رفته  سوال  زیر  نظام  این  مشروعیت  زنان،  علیه  خشونت 
است. خانم جواد افزود: »مشروعیت حکومت همین حاال 
گونه  همین  حکومت  گر  ا هم  آینده  در  و  است  سوال  زیر 
بی تفاوت بماند و هیچ اقدامی نکند، حالت بدتر می شود 
و مشروعیت دولت بیشتر از پیش زیر سوال می رود. همین  
حاال برای تمام خانم ها یک حالت ترس و هراس به وجود 

کندز ترس زنان را بیشتر ساخته است.« آمده و واقعه 
اعالمیه ای  در  هم چنین  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
در  ریشه  کشور  در  زنان  علیه  خشونت ها  که  می گوید 
گروه  این  نیز دارد.  ناپسند  قبیله ای و سنت های  فرهنگ 
که خشونت علیه زنان در  می افزاید: »ما به این باور هستیم 

که  دختری  رخشانه-  زندگی  زوایای  از  تازه  یافته های 
نشان  شد-  خبرساز  غور  والیت  در  آن  سنگسار  تازگی  به 
زدوبندهای  زیبایی،  قربانی  جوان  دختر  این  که  می دهد 
که شماری از مردان  گزافی شده  قومی و در نهایت طویانه 
حاضر بودند در قبال ازدواج با او به خانواده اش پرداخت 

کنند.
در  بار  دو  و دست کم  داشته  فراوانی  رخشانه خواستگاران 
که  بدل پول هنگفت به ازدواج مردانی در آورده شده است 

شخصا عالقه مند ازدواج با آن ها نبوده است.
که مشکالت قومی فاجعه آفرین  در والیت غور سال هاست 
که بر اساس فیصله و رای بزرگان قومی  می شود؛ به  گونه ای 
حتا ازدواج دختران یک قوم با قوم دیگر در مناطقی از این 

والیت ممنوع است و تبعات سنگینی در پی دارد.
حتا شماری از اقوام در والیت غور به عقد نکاح درآوردن 
دخترشان به پسری غیر از قوم خود را مایه ننگ و آبروریزی 

عنوان می کنند.
که سنگین ترین قواعد عرفی توسط  غور از والیت هایی ست 
بزرگان  جایی که  تا  می شود  تطبیق  آن  در  محلی  زورمندان 
قومی نه تنها بر خالف میل دختر و پسر حتا بر خالف میل 
والدین آن ها در مورد ازدواج دختران و پسران جوان تصمیم 
نیز  گاهی  و  خون بها  به عنوان  را  دختران  گاهی  می گیرند. 
در بدل زمین، خانه و یا حیوانات به عقد نکاح مردان در 

می آورند.

افغانستان نه تنها ریشه در فرهنگ قبیله ای و سنت های نا 
کمیت  پسند جامعه ما دارد بلکه علت اساسی آن عدم حا
قانون و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات و سوءاستفاده 

از احکام شریعت می باشد.« 
فعاالن  که  می گوید  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
راستای  در  تا  خواسته  دولت  از  بارها  مدنی  نهادهای 
کار  جدیت  از  زنان  علیه  خشونت  قضایای  به  رسیدگی 
کنون به این درخواست ها پاسخ مثبت داده  بگیرد، اما تا
قضایای  تکرار  که  کرده  کید  تا گروه  این  است.  نشده 
سهل انگاری  پیامدهای  کشور،  در  زنان  علیه  خشونت 

گاهی  غور  والیت  در  گزاف  »طویانه« های  دیگر  سوی  از 
را  پدرانی  رقم می زند.  را  ازدواج های خالف میل دختران 
در  کسانی  نکاح  عقد  به  را  خود  دختر  که  یافت  می توان 
گزاف  طویانه های  هم  باشند  قوم شان  هم  که  می آورند 

کنند. پرداخت 
گذشته در منطقه  که هفته  قتل رخشانه، دختر 19 ساله ای 
غور  والیت  مرکز  فیروزکوه  شهر  کیلومتری   40 در  »غلمین« 
گره با چنین  توسط عده ای از مردان خشمگین رقم خورد، 
کنش های تندی  مسایلی خورده و در نهایت این رویداد وا

را به ویژه در شبکه های اجتماعی در پی داشت.
مرکز  فیروزکوه  شهر  نسوان  مکتب  در   6 صنف  تا  رخشانه 
رخشانه  پدر  بود.  خوانده  درس  این  از  پیش  غور  والیت 
که  گزاف او را به ازدواج مردی در آورد  در بدل طویانه ای 
عالقه مند  رخشانه  نبود.  او  با  ازدواج  عالقه مند  رخشانه 
که هر دو یک دیگر  ازدواج با پسری به نام »محمد نبی« بود 
رخشانه  خانواده  مخالفت  واقع  در  داشتند.  دوست  را 
که  است  ماجراهایی  تمام  آغاز  نبی  محمد  و  او  ازدواج  با 
به  نهایت  در  و  ساخت  دگرگون  را  رخشانه  عادی  زندگی 

سنگسارش ختم شد.
ضعیفی  اقتصاد  فیروزکوه،  شهر  باشنده  رخشانه،  پدر 
می گویند  غور  والیت  در  محلی  منابع  که  آن گونه  و  داشت 
پیشنهاد  به دلیل  دوبار  دست کم  اقتصادی  ضعف  به دلیل 
گزاف دخترش را به میل خود به ازدواج مردان  طویانه های 

و  قانون گریزی  فرهنگ  سیستماتیک  ترویج  و  دولت 
عدالت  هماهنگی  گروه  می باشد.  اداری  فساد  گسترش 
که  است  »واضح  می افزاید:  خود  اعالمیه  در  انتقالی 
فرهنگ  و  فساد  قانون گریزی،  اجتماع،  نظامی سازی 
که  نهاده است  فزونی  به  رو  آنچنان  از مجازات  معافیت 
گویا از مردم مظلوم به ویژه زنان افغان انسانیت زدایی شده 
قربانیان هستند  ارقام  و  آمار  افزایش  مردم شاهد  روز  هر  و 
نیز،  انسانی  کرامت  نقض  ارقام  تصاعدی  افزایش  این  و 
به ویژه  مسووالن،  نزد  روزمره  و  معمول  امری  به  گویی 
متولیان امور قضایی و عدلی تبدیل شده و رفته رفته آنان 

دیگری در آورد.
کامال بر خالف میلش رقم خورده  ازدواج نخست رخشانه 
نکاح  عالقه اش  مورد  فرد  نبی  محمد  با  نتوانست  او  بود. 
کند و در نهایت پس از آن که زندگی بر رخشانه چند ماهی 
به سختی سپری شد، با محمد نبی، شهر فیروزکوه را ترک 
شوهر  خانواده  اما  رفت،  غور  والیت  ساغر  ولسوالی  به  و 
گرفتند  گروگان  رخشانه شماری از بستگان محمد نبی را به 

تا محمد نبی مجبور شود رخشانه را به شهر برگرداند.
را  ساغر  ولسوالی  نهایت  در  وارده  فشارهای  اثر  بر  رخشانه 
دیگر  رخشانه  شوهر  اما  برگشت،  فیروزکوه  شهر  به  و  ترک 
فیصله  قومی  بزرگان  و  نشد  رخشانه  با  زندگی  عالقه مند 
کردند تا خواهر محمد نبی به ازدواج شوهر پیشین رخشانه 

در آورده شود و این فیصله عملی شد. 
رخشانه به دلیل مشکالت قومی حتا به عقد نکاح محمد 

نبی هم در آورده نشد و به خانه پدرش رفت.
زمانی که رخشانه در خانه پدرش به سر می برد، خواستگاران 
که فتوای سنگسار او  زیادی داشت؛ از جمله برادر مردی 

کرد.  را صادر 
زندگی  برای  بیشتری  پول  خواستگاران  از  یکی  دست کم 
با  سال   35 آن که  با  مرد  این  می کرد.  پیشنهاد  رخشانه  با 
رخشانه تفاوت سنی داشت خواستگار پروپاقرص رخشانه 

شد.
زندگی  عالقه مند  که  داد  هشدار  پدرش  به  بارها  رخشانه 

توجه  بدون  شهروندان  انسانی  کرامت  از  صیانت  امر  در 
به مسوولیت خود سهل انگاری می کنند و رویه قضایی و 

قانون را نادیده می انگارند.«
کید می کند  گروه هماهنگی عدالت انتقالی تا با این حال، 
به  رسیدگی  باره  در  بی توجهی  با  افغانستان  دولت  که 
خود  مشروعیت  میزان  از  زنان،  علیه  خشونت  قضایای 
به  افغانستان  دولت  که  کرده  کید  تا گروه  این  می کاهد. 
از بی باوری بیشتر مردم نسبت به خود،  منظور جلوگیری 
داشته اند  دست  رخشانه  سنگسار  در  که  را  کسانی  باید 

بازداشت و مورد مجازات قرار دهد.
که  کرده  کید  تا انتقالی هم چنین  گروه هماهنگی عدالت 
نکاح  تا  کرده  سعی  که  مالیی  و  سابق  خواستگار  پدر، 
اجباری رخشانه را به یک شخص مسن انجام دهد، به 
زودترین فرصت بازداشت و مورد تعقیب عدلی و قضایی 

گیرند. قرار 
گروه از قوه قضاییه نیز خواسته تا هرچه زودتر دادگاه  این 
اختصاصی به منظور رسیدگی به قضایای خشونت علیه 
علیه  خشونت  منع  قانون  نیز  پارلمان  و  کرده  ایجاد  زنان 

کند. زنان را به زودی تصویب 
روز  ظهر  از  قبل  مدنی  فعاالن  از  دیگری  شمار  هم چنین 
گردهم آمده و با صدور قطع نامه ای  جمعه در پارک شهرنو 
در  رخشانه  سنگسار  قضیه  به  جدی  رسیدگی  خواستار 
هنوز  که  می گویند  مدنی  فعاالن  این  شدند.  غور  والیت 
را مظلومانه  که رخشانه  بود  فرخنده خشک نشده  خون 
در زیر توده های سنگ به شهادت رساندند. این فعاالن 
به  با فساد  که  مدنی در قطع نامه خود می گویند: »دولتی 
قدرت می رسد، با فساد پیشه های بدنام قرارداد می بندد، 
و  جان  از  حفاظت  توان  و  می کند  رها  بند  از  را  قاتالن 

ناموس مردم را ندارد، سبب اصلی این فاجعه است.«
صحرایی  دادگاه  حکم  نتیجه  در  گذشته  هفته  رخشانه 
که همراه  زنا در والیت غور سنگسار شد. مردی  اتهام  به 

رخشانه متهم به زنا شده بود، شالق خورده است.
که هیاتی را به منظور  کرد  اخیرا دفتر ریاست جمهوری اعالم 
دفتر  است.  کرده  توظیف  سنگسار  این  عامالن  پیگیری 
توصیف  جنایت  را  رخشانه  سنگسار  ریاست جمهوری، 
جنایت هایی  همچو  برابر  در  تا  خواسته  مردم  از  و  کرده 

بی توجه نمانند.

بود در  گفته  به پدرش  او حتا  نیست.  مرد 55 ساله  این  با 
صورتی که به اجبار به ازدواج این مرد در آورده شود، یک بار 
دیگر تن به فرار خواهد داد، اما پدر رخشانه بدون توجه به 
گزاف به  خواست  دخترش این بارهم او را در بدل طویانه 

ازدواج این مرد درآورد.
پس از مدتی زندگی با این مرد 55 ساله همان گونه پیش از 
این به پدرش هشدار داده بود، یک بار دیگر تن به فرار داد 
و با پسری به نام »گل محمد« وارد منطقه پر آشوب »غلمین« 

کیلومتری شهر فیروزکوه مرکز والیت غور شد. در 40 
پسر  محمد  گل  می دهد،  نشان  تازه  یافته های  که  آن گونه 
است.  متاهل  و  »غلمین«  منطقه  محلی  زورمندان  از  یکی 
دارند،  کامل  تسلط  غلمین  منطقه  در  که  دولت  مخالفان 

گل محمد را دستگیر می کنند. رخشانه و 
که  مال یوسف، قاضی و فرمانده محلی طالبان در »غلمین« 
پیش از این رخشانه را برای برادرش خواستگاری می کرد، 
این بار او را در چنگ دادگاه صحرایی دید. رخشانه بارها 
به مال یوسف در مورد ازدواج با برادرش جواب رد داده بود.
یوسف  مال  شد.  کمه  محا صحرایی  دادگاه  در  رخشانه 
باشندگان غلمین را با زور به محل اجرای حکم فراخواند 
تطبیق  را  گل محمد  بر  دره  و  بر رخشانه  و حکم سنگسار 
که مالیوسف به دلیل ارتباطات  گفته هایی وجود دارد  کرد. 
نزدیک با پدر زورمند »گل محمد«، فرزند او را مجرد عنوان 

کرده است.
دیده  رخشانه  سنگسار  صحنه  از  شده  منتشر  ویدیوی  در 
که شمار زیادی از مردان خشمگین پس از صدور  می شود 

فتوای سنگسار، رخشانه را سنگباران می کنند. 
که رخشانه با فرود هر سنگ  در این ویدیو مشاهده می شود 

به سمتش، فریاد »خدا خدا« سر می دهد.
فرخنده  ک  دردنا قتل  از  پس  ماه   8 دست کم  حادثه  این 
از  دیگری  گوشه ی  در  این بار  اما  افتاد،  اتفاق  کابل  در 

افغانستان و در والیت غربی غور.
که مبادا به فراموشی  کشور نگران اند  بسیاری از شهروندان 
سپردن چنین رویدادهایی، ناقضان حقوق بشر در مناطق 

کند. کشور را جسورتر  مختلف 

ACKUاز ازدواج اجباری تا سنگسار
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جنگ های افغانستان

گذشته در افغانستان  عدالت انتقالی یا بررسی جنایات جنگی سه دهه 
کسی حق ندارد در مورد  تبدیل به پروژه ناممکنی شده است. هیچ 
گذشته حرف بزند. زیرا، حرف زدن در مورد جنایات جنگی مواجهه 
که هم زور و مقام  کشور است؛ جناحی هایی  با جناح های قدرت در 
گذشته جناح های  دارند و هم ثروت و اعتبار عمومی. در چهار دهه 
نظامی  نبرد  در  رقبا  شکست  و  قدرت  حفظ  برای  نظامی  و  سیاسی 
مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر شده اند اما با وجود سهم 
و قتل مردم بی گناه، جناح های مذکور در  کشور  برجسته در تخریب 
تقسیم  هم  با  کشور  در  را  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  یک دیگر  کنار 
دوستی  و  همکاری  دست  خصومت،  خونین  تاریخ  وجود  با  و  کرده 
دشمنان  دوستی  هزینه  البته،  کرده اند.  دراز  یک دیگر  سوی  به  را 
خونین فراموش شدن قربانیان جنایت های آن ها در افغانستان است؛ 
تا  و  آغاز  کمونیستی  کودتای  از  گسترده  به صورت  که  جنایت هایی 

گروه های دیگر ادامه دارد. کنون به دست طالبان و  ا
کند هم جانش به  کار  کسی روی عدالت انتقالی  گر  که ا روشن است 
خطر خواهد افتاد و هم در افکار عامه به اشکال مختلف بدنام خواهد 
کابل ارتباطات سیاسی و  که جناح های قدرت در  شد. به خصوص 
گسترده داشته، باالی رسانه های بزرگ نفوذ تعیین کننده دارند  قومی 
دوسیه های  پیگیری  قدرت  نهادی  هیچ  رسمی،  جایگاه  به دلیل  و 
که فالن  کسی به دنبال این نیست  گذشته شان را ندارد. یعنی، حاال 
صاحب منصب خلقی و پرچمی مرتکب چه اعمالی در زندان های 
کتر نجیب، رییس  رژیم دا تا سقوط  بین سال های ۱۹۷۹  افغانستان 
قوماندان  فالن  شد؛  کارمل،  ببرک  حکومت  زمان  در  خاد  معروف 
کاری  چه  دهمزنگ  و  چهارآسیاب  یا  و  کابل  غرب  در  تنظیمی 
 ۱۹۹۴ سال  از  طالبان  جنایات  هم چنان،  کرد؛  ملکی  مردم  حق  در 
برادر  را  آن ها  کشور  رییس جمهور  که  نمی شود  آن  از  مانع  کنون  ا تا 
کردن ریشه در همان سمپاتی  خطاب نکند. البته، این برادر خطاب 
و  کسب قدرت  آن در پی  اساس  بر  روزگاری  او  که  دارد  سیاسی ای 
نفوذ در میان »تحریک اسالمی طالبان« به رهبری مال عمر، نماینده 

کابل، بود. منافع سیاسی و نظامی پنجابی ها در 
الی  که  نیست  حاضر  بی ثباتی  خطر  خاطر  به  کسی  هیچ  البته، 
نیروهای  سوی  از  مملکت  تخریب  و  جنگی  جنایات  دوسیه های 
است:  ساده  آن  دلیل  کند.  باز  را  اخیر  دهه  سه  نظامی  سیاسی- 
افغانستان بیشتر از هر چیزی به ثبات نیاز دارد. ولی این دلیل عمده 
نیست. افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر با وجود بخشودگی غیر رسمی 
اقتصادی  نظام سیاسی-  در  ک  اشترا و  نظامی- سیاسی  جناح های 
کشور، هیچ گاهی روی ثبات را ندیده و جناح های قدرت مجددا در 
اثر رقابت و فاسد ساختن نهاد های دولتی و اقتصادی در این بی ثباتی 

کرده اند.  گسترده را ایفا  نقش 
و  والیات  کز  مرا از  بیرون  در  دولت  حضور  شرق  و  جنوب  در  کنون  ا
محلی،  امنیتی  نیروهای  و  قضا  در  فساد  نیست؛  ملموس  ولسوالی ها 
تحمل جنایات و آزار و اذیت مردم توسط نیروهای مسلح محلی در 
قالب اربکی از سوی دولت، عدم توانایی حکومت در ارایه خدمات، 
ناتوانی حکومت در ارایه بدیل برای عدالت بیابانی طالبان و ده ها 
حمایت  حکومت  از  محلی  مردم  که  است  شده  باعث  دیگر  عامل 

نکنند.
ظاهر قضیه ساده است: دولت برای حفظ ثبات خود به قوماندانان 
درک  با  مذکور  نیروهای  و  است،  وابسته  قدرتمند  جنگ ساالران  و 
اقتصادی،  نفوذ  دامنه  گسترش  به دنبال  دولت  اساسی  ضعف های 
جمله  از  افغانستان  نتیجه،  در  برآمدند.  خود  اداری  و  سیاسی 

یک  والی  قدرت  که  است  هرج و مرجی  درگیر  و  کام  نا کشورهایی 
چه  که  این  از  فارغ  است.  باالتر  رییس جمهور  قدرت  از  والیت 
و  محلی  قدرتمندان  باب  در  نویسندگان  و  شاعران  مقاالتی  و  شعر 
تلویزیون  پرده های  در  و  می کنند  چاپ  کشور  اخبار  در  خود  قومی 
می خوانند، جنگ ساالران و قوماندانان در همکاری با طبقه نوظهور 
تحکیم  را  خود  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  فاسد  تکنوکرات های 

گردیده اند.  بخشیده و صاحب مصونیت خدشه ناپذیری 
کارنامه امروزین شان  که به خاطر  گذشته  آن ها نه تنها به خاطر اعمال 
نیز مورد بازخواست قرار نمی گیرند. پس در این جا موضوع ثبات مطرح 
فساد  و  حکومت  ناتوانی  برای  پوشش  و  بهانه  یک  ثبات  نیست؛ 
درس خوانده  تکنوکرات  وقتی  راستی  به  است.  کم  حا سیاسی  طبقه 
که وزیر و مشاور دولت بوده است، در ظرف ده سال  دانشگاه غربی 
به مدد فساد و غارت منابع عمومی به ثروت و قدرت سیاسی و اداری 
که قانون را باالی فالن قوماندان  گسترده رسیده است، چطور می تواند 

کند؟ محلی تطبیق 
که  است  این  افغانستان  در  جنگی  جنایات  مورد  در  مهم  نکته 
اختالفات قومی و سیاسی مانع از همدردی و توجه عمومی به قربانیان 
جنگ های داخلی شده است. سرنوشت و درد و رنج قربانیان هزاره 
تنها توسط قوم هزاره یادآوری می گردد. مثال فاجعه افشار تنها مربوط 
به هزاره ها است؛ جنایات طالبان در شمالی بیشتر از سوی مردم پروان 
میان  در  طالبان  که  کشتاری  همین سان،  به  می گردد.  یاد  پنجشیر  و 
پشتون های جنوب و شرق به راه انداخته اند، تنها مورد توجه نخبگان 
که عمدتا  کالن  و رسانه های پشتو زبان است. برای همین، رسانه های 
در اختیار فارسی زبانان است، زمانی در مورد قتل عام طالبان حرف 
را  افغانستان  شمال  یا  و  کابل  در  عادی  مردم  گروه  این  که  می زنند 

بکشند. 
شده  قومی  اختالفات  و  شوونیسم  قربانی  انتقالی  عدالت  نتیجه  در 
جنگ های  قربانیان  رنج  و  درد  به  نسبت  عمومی ای  همبستگی  و 
و  درد  که  می بینیم  افشار  کشتار  باب  در  ندارد.  وجود  افغانستان 
رنج قربانیان به چه سادگی قربانی اختالفات طرفداران قومی حزب 

وحدت و شورای نظار سابق می گردد.
بگوییم  بهتر  )یا  افغان  نویسندگان  و  روشنفکران  نقش  این جا  در 
قومی( خجالت آور و جدا قابل نقد است. آن ها درک فراقومی خود 
گفتار  در  که  است  طبیعی  داده اند.  دست  از  را  جنگی  جنایات  از 
کرده و  با الفاظ محکم و صدای رسا جنایت های جنگی را محکوم 
خواستار پیگرد عامالن آن در افغانستان می باشند. اما این موضع گیری 
و  اخیر  دهه  به جنگ های سه  نسبت  قومی شان  موضع گیری  از  مانع 
تالش  گفتار  و  نوشتار  در  آن ها  نمی گردد.  بشر  حقوق  نقض  عامالن 
که سیاستمداران و قوماندانان منتسب به قوم خود را توجیه  می کنند 
کنند. آن ها تنها  کرده و از اعمال ضد حقوق بشری شان چشم پوشی 
در مورد جنایات جنگی سیاستمداران و قوماندان مربوط به قوم دیگر 

حرف می زنند.
که عامالن جنایات جنگی در افغانستان  در نهایت، نباید از یاد برد 
از  بعد  دولت  نهاد های  قومی سازی  و  قومی  اختالفات  به دلیل 
کنفرانس بن، و از همه مهم تر، عدم ظهور یک جریان سیاسی ملی گرا 
را مشروعیت بخشیده اند. هیچ  اجتماعی خود  و  مشروعیت سیاسی 
موضوع  پرداختن  برای  مردم  عموم  از  نمایندگی  به  سیاسی  نیروی 
زیرا  ندارد.  وجود  بشر  حقوق  نقض  از  جلوگیری  و  انتقالی  عدالت 
تمام جریان های سیاسی موجود در مقطعی متهم به جنایت جنگی 

و نقض حقوق بشر هستند.

با ترساندن سیاستمداران 
مشکل حل نمی شود

 سلیم آزاد
روز  چند  افغانستان،  امور  مجری  عبداهلل  کتر  دا
اجازه  دیگر  ملی  وحدت  حکومت  گفت  پیش 
برگزاری  به منظور  نمی دهد تالش های مسخره ای 
کتر عبداهلل  جرگه سنتی، صورت بگیرد. اشاره دا
که  است  سیاستمدارانی  از  برخی  تالش های  به 
راه  و  می دانند  کام  نا را  ملی  وحدت  حکومت 
که  می دانند  جرگه ای  برگزاری  را  بیرون رفت 
و  یابند  حضور  والیات  تمام  نمایندگان  آن،  در 
تصامیم راهبردی بگیرند. اولین بار آقای عبدرب 
برگزاری  بحث  صراحت  به  سیاف،  الرسول 
هم  روزها  این  کرد.  مطرح  را  سنتی  جرگه  یک 
کرزی  که مدیران آن از نزدیکان آقای  رسانه هایی 
سنتی  بزرگ  جرگه  برگزاری  از  می روند،  شمار  به 

حمایت می کنند.
کرزی  آقای  به  نزدیک  روزنامه های  از  یکی 
یک  برگزاری  لزوم  از  سرمقاله اش  در  بار  چندین 
موجود  وضع  از  بیرون رفت  برای  سنتی  جرگه 
کرزی،  گفت. رسانه های نزدیک به آقای  سخن 
تالش  در  که  کردند  متهم  را  خارجی  کشورهای 
جرگه ها  برگزاری  سنت  اصل  کردن  بدنام  برای 
آقای  به  نزدیک  رسانه های  حمایت  هستند. 
را  گمانه  این  سنتی،  جرگه  برگزاری  از  کرزی 
گویا رییس جمهور پیشین، در پی  که  کرد  تقویت 
براندازی حکومت وحدت ملی از طریق برگزاری 

جرگه است. 
اظهارات مجری امور را هم بسیاری ها به پاسخی 
این  کردند. در  تعبیر  کرزی،  آقای  به  غیرمستقیم 
که یکی از عوامل اصلی بی باوری  تردیدی نیست 
وحدت  حکومت  دوام  به  مقتدر  سیاستمداران 

این  رهبران  متعدد  سیاسی  کامی های  نا ملی، 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  است.  حکومت 
توزیع  الکترونیک،  شناس نامه های  نتوانستند، 
ثبت  قانون  غنی  رییس جمهور  آن که  با  کنند. 
کرد، اما زیر فشار عده ای  احوال نفوس را توشیح 
ریسک سیاسی  نشد  قوم گرا، حاضر  و  غوغاساالر 

کند.  توزیع شناس نامه های الکترونیک را قبول 
نیست.  خبری  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح  از 
سری  یک  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
تقدیم  ریاست جمهوری  به  را  پیشنهادات 
زمانی  چه  که  نیست  روشن  حاال  تا  اما  کرد، 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  پیشنهاد های 
با  انتخاباتی،  کمیسیون های  می شود.  عملیاتی 
در  می کنند  کید  تا وظیفه شان  بردوام  سماجت 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  که  حالی 
سخن  انتخاباتی  کمیسیون های  اصالح  لزوم  از 
که منجربه تشکیل  می گوید. در توافق نامه سیاسی 
که هر دو  حکومت وحدت ملی شد، آمده است 
کمیسیونی را به  رهبر حکومت وحدت ملی باید 
قانون  تعدیل  طرح های  پیش نویس  تهیه  منظور 
کنند تا این طرح ها بعدا در جرگه  اساسی، موظف 

گیرد.  تعدیل قانون اساسی، مورد مداقه قرار 
تعدیل  طرح  نوشتن  برای  کمیسیونی  حال  تا  اما 
مبنای  بر  است.  نشده  تشکیل  اساسی  قانون 
کتر عبداهلل  کتر غنی و دا که دا توافق نامه سیاسی 

کرده اند، باید تا ماه میزان سال آینده،  آن را امضا 
جرگه قانون اساسی برای بررسی سرنوشت سمت 
مجری امور، تشکیل شود. حکومت وحدت ملی 
کمیسیون های انتخاباتی  تا حال موفق به اصالح 
کی جدول زمانی  که  نشده است. روشن نیست 
از  می شود.  منتشر  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
سوی دیگر، برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی 
اساسی، ضروری  قانون  برگزاری جرگه  برای  هم، 

است. 
وضعیت  این  به  توجه  با  سیاستمداران  از  برخی 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  می کنند  فکر 
نیستند.  اساسی  قانون  جرگه  برگزاری  به  قادر 
حکومت  سران  می کنند  فکر  که  سیاستمدارانی 
توافق نامه  مفاد  تطبیق  به  قادر  ملی  وحدت 
وضعیت  از  تا  می کنند  تالش  نیستند،  سیاسی 
ملی  وحدت  حکومت  سران  کنند.  بهره  برداری 
پشت  در  درآوردن  ادا  با  صرف  که  بدانند  باید 
از  بیرون  سیاستمداران  نمی توانند  تریبون ها 

حکومت را بترسانند. 
به  می خواهند  گر  ا ملی  وحدت  حکومت  سران 
که  کشیده نشوند، باید مفاد توافق نامه را  چالش 
کردند، تطبیق  پیش از تحویل گیری قدرت امضا 
رییس جمهور، طرح های  و  امور  گر مجری  ا کنند. 
را  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  اصالحی 
را  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  کنند،  عملی 
تشکیل بدهند و تقسیم اوقات انتخابات پارلمانی 
هیچ  کنند،  اعالم  را  ولسوالی ها  شورا های  و 
که از برگزاری جرگه  سیاستمداری جرات نمی کند 

سنتی سخن بگوید. 

تطبیق  پی  در  ملی  وحدت  حکومت  سران  گر  ا
کرده اند  امضا  خود  که  سیاسی ای  توافق نامه 
هیچ  حکومت  از  بیرون  سیاستمداران  نباشند، 
دست  از  سنتی  جرگه  برگزاری  برای  را  فرصتی 
تمام  که  بدانند  باید  حکومت  سران  نمی دهند. 
ارکان دولت، مشروعیت قانونی خود را از دست 
رای  پارلمانی  را  عالی  دادگاه  رییس  داده اند. 
پایان  به  کاری اش  دوره  که  است  داده  اعتماد 
توافق  یک  مبنای  بر  رییس جمهور  رسیده. 
زده  تکیه  ریاست جمهوری  کرسی  به  سیاسی 
است. جایگاه مجری امور بر مبنای قانون اساسی 
کشور، هیچ مبنای حقوقی ندارد. وقتی هر سه رکن 
که  دولت، در چنین وضعیتی باشد، روشن است 
جرگه  برگزاری  برای  تالش  از  سیاستمداری  هیچ 

سنتی دست برنمی دارد. 
سران حکومت وحدت ملی روی حمایت جامعه 
جهانی خیلی حساب می کنند. حکومت وحدت 
ملی از حمایت نیرومند جامعه جهانی برخوردار 
گر سران این حکومت نتوانند پایه های  است، اما ا
برگزاری  با  را  حکومت شان  سیاسی  و  حقوقی 
جرگه قانون اساسی تا میزان سال آینده، مستحکم 
بیرون  پرنفوذ  سیاستمداران  حمالت  آماج  کنند، 
به  اتکای  صرف  و  می گیرند  قرار  حکومت  از 
جامعه جهانی نمی تواند نقص حقوقی حکومت 

کند. وحدت ملی را جبران 
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رخشانه با جواب رد دادن به خواسته مال یوسف و 
برادرش حقارت وجودی شان را به رخ شان کشید. حقارتی 
تحمل ناپذیر که جهالت، خشم و توحش شان را به جوش 
آورد و شریعت را دست آویز خود کردند و بر آینه ای که 
آنان را به خودشان شناساند سنگ زدند. آنقدر که دیگر 
هیچ چیزی را در آن آینه نبینند. غافل از این که »آینه 

هرچقدر خرد شود آیینه است«. 

 سید روح اهلل رضوانی

اگر آنچه تو می خواهی در دست دیگری دیده شود 
یا از آن دیگری شود، به این معنی است که تو توان 
مالک شدن  و  نگهداری  آوردن،  به دست  و جرات 
خواسته ات را نداشتی و این یعنی تو حقیری. خشم 
همراه با این ناکامی  فقط با از بین بردن عامل ناکامی 
که  را  چیزی  باید  که  این جاست  می نشیند.   فرو 
می خواستی از بین ببری. زیبایی را با اسید، حیثیت را 

با تهمت، تن را با سنگ و زندگی را با مرگ. 
به خواسته مال یوسف و  با جواب رد دادن  رخشانه 
کشید.  رخ شان  به  را  وجودی شان  حقارت  برادرش 
حقارتی تحمل ناپذیر که جهالت، خشم و توحش شان 
خود  دست آویز  را  شریعت  و  آورد  جوش  به  را 
کردند و بر آیینه ای که آنان را به خودشان شناساند 
را در آن  آنقدر که دیگر هیچ چیزی  سنگ زدند. 
آیینه نبینند. غافل از این که »آیینه هرچقدر خرد شود 

آیینه است«. 
و  یوسف  مال  با  نیز  دیگران  که  می شود  چه  اما 
این  که  می شود  چه  می کنند؟  همراهی  برادرش 
پیدا  فاجعه آمیز  و  گسترده  چنین  ابعادی  موضوع 

می کند؟
 در فرهنگ افتخار همه چیز در اختیار و برای بزرگ 
خانواده و قوم است. همه انسان ها به هم ربط دارند 
نام حیطه خصوصی و شخصی رسمیت  به  و چیزی 
به دیگران مرتبط و متعلق است  ندارد. همه چیز تو 
حتا احساس و آینده ات. در نتیجه تو آزاد نیستی هر 
کسی را دوست داشته باشی و در سوی دیگر،  باید 
قوم  بزرگ  که  باشی  داشته  دوست  را  کسی  همان 
صالح تو را در آن فرد می بیند. در غیر این صورت 
کرده ای.  خیانت  قوم  مصلحت  و  ارزش ها  به  تو 
این جاست که داشتن احساس عاشقی هم به موضوع 
و خواسته  ای ترسناک تبدیل می شود که تنها تخیلش 
ترسناک  و  تلخ  واقعیتی  باشد.  خوشایند  می تواند 
به آن دردسر و تهدید بی آبرویی و  که دچار شدن 
رییس  وقتی هم  داشت.  به دنبال خواهد  را  مجازات 
قوم تصمیم می گیرد آنانی با آبروترند که تسلیم ترند. 
کسی که منافع و حقوق شخصی اش را قربانی گروه 
کند  همراهی  قوم  تصمیم  و  هدف  با  و  کند  قوم  و 
فداکار تر و وفادار تر است. قربانی کردن، وفاداری، 
یک نظر بودن و تسلیم جمع شدن از ارزش های مهم 
فرهنگ های قومی-  قبیله ای است. در این شرایط چه 
کسی جرات می کند به راحتی از مال یوسف بپرسد 
رخشانه واقعا چرا باید سنگسار شود. چرا باید حکم 
و تصمیم تو را پذیرفت؟ چه کسی شجاعت متفاوت 
عمل کردن و تنها ماندن از جمع را دارد. همین است 

که رفته رفته بر سنگ زنندگان افزوده می شود.
انگیزه های حاکم بر محاکم قبیله ای

انگیزه ها، فرضیات و قوانین حاکم بر محاکم قبیله ای 
بی رحمانه  مجازات های  سمت  به  طبیعی  به طور 
صدور  به  منجر  انگیزه های  از  یکی  می رود.  پیش 
پیشگیرانه  بر  اصرار  بی رحمانه،  و  شدید  احکام 
این محاکم  بر  غالب  است. تصور  احکام  این  بودن 
اندازه  به  است  داده  رخ  آنچه  با  اگر  که  است  این 
کافی برخورد نشود، دیگر جوان ها و دختر ها نترس 
منطقه را  نمی شود قوم و  و بی حیا می شوند و دیگر 
باید  متهم،  می شود که جوان  این  نتیجه  اداره کرد؛ 
به اندازه احتمال خطای تمام آیندگان مجازات شود. 
نیز  دیگر  سوی  یک  از  قومی-  قبیله ای  محاکم 
خطرناک اند. در این محاکم معموال تصمیم گیری ها 
فیصله  گروهی  و  جمعی  به صورت  قضاوت ها  و 

می گردد. در قضاوت های جمعی مسوولیت تصمیم، 
عهده  به  واقع  در  و  شده  تقسیم  اعضا  تمامی   بین 
می شود.  گذاشته  جرگه  و  گروه  نام  به  مفهومی  
احساسات  این که  بر  عالوه  افراد  حالت  این  در 
می کنند،  تقویت  و  تشدید  را  هم دیگر  نظرات  و 
حتا  و  تشدید شده  مجازات های  می توانند  راحت تر 
را  فرض  باید  کنند.  عملی  و  صادر  را  جنایت آمیز 
نظری  هر  که،  این گذاشت  بر  محاکم  این گونه  در 
شد  محاکمی  مطرح  و  جلسات  چنین  ابتدای  در 
به صورت یک گلوله برفی به تدریج بزرگ تر شده و 
در نهایت در شدیدترین و افراطی ترین حالت ممکن 
است به صورت یک برف کوچ بر سر فرد متهم  آوار 

می شود.
انگیزه درونی و شخصی بسیاری از آنانی که عامالن 
اجرای احکام چنین محاکمی هستند، انتقام، حسادت 
با  نتوانستند  که  آنانی  انتقام گیری  است.  خشم  و 
محبت ازدواج کنند، از آنانی که می خواهند با عشق 
آنانی  انتقام  کنند.  شروع  را  زندگی شان  محبت  و 
که در زندگی به اجبارهای آزار دهنده تن دادند از 
صالح دیدهای  و  انتخاب  با  نمی خواهند  که  آنانی 
ولی  دلسوزانه  حتا  یا  و  تملک طلبانه  خودخواهانه، 
مال  انتقام گیری  کنند.  زندگی  دیگران  نامناسب 

یوسف تملک طلب از رخشانه آزادی طلب.
بسیاری از آنانی که اشتیاق به امر به معروف و نهی از 
منکر دارند، در واقع نسبت به جوانانی که اصرار بر 
اعتقادی خود دارند  انتخابی، عاطفی و  خواسته های 
را  حسادت  این  آن ها  از  برخی  می ورزند.  حسادت 
با این ادبیات بروز می دهند که: »در زمان ما از این 
خبرها نبود. دختر حق نداشت روی گپ کالن ترش 
خوش  خودش  دختر  که  می ده  معنا  چه  بزنه.  گپ 
کنه.« این ادبیات بیشتر نوعی حسرت و حسادت را 
از  به خاطر خشمی  که  واقع  آنان در  نشان می دهد. 
زندگی  به  محکوم  را  دیگران  دارند،  خود  گذشته 
روش  این  که  قالب  این  در  می کنند.  خود  مشابه 
زندگی روش درستی است و این طور سعی می کنند 
احساس کنند که خودشان درست زندگی کرده اند. 

این محاکم محصول عملکرد ماست
عدم  محصول  غیر قانونی  محاکم  چنین  وجود 
که  است  قانونی  محاکم  صریح  و  صحیح  کارکرد 
باید باشد و نیست. اگر کسانی همچون مال یوسف 
به  می کنند  پیدا  احکامی  را  چنین  صدور  جرات 
همچون  پرونده هایی  قاضیان  که  است  این  خاطر 
پرونده فرخنده شجاعت صدور و اجرای حکمی را 
جسارت  کسانی  اگر  نداشتند.  می شد  اجرا  باید   که 
سوءاستفاده و دست آویز قرار دادن اسالم و شریعت 
را در صدور حکم سنگسار علیه رخشانه پیدا کردند، 
ناشی از کم کاری، بی مسوولیتی و ترس عالم نماهایی 
است که در شورای علما، مساجد، و رسانه ها سکوت 
کرده اند. اگر عامالن چنین جنایاتی فرصت و جرات 
تکرار آن را پیدا می کنند و می توانند در امنیت به آن 
امنیتی  نیروهای  که  است  آن  خاطر  به  کنند  افتخار 
ناامنی  تنها  احکامی  نه  چنین  مجریان  و  بانیان  برای 
فراهم  نیز  امنیت  آنان  برای  گاها  که  نکردند  خلق 
ساختند. رخشانه واقعیت های زیادی از این جامعه را 

به رخ شان کشید.
سخن آخر

در این کشور مردم هرچند در بیان و ادبیات خود از 
عشق سخن می گویند اما در واقعیت از آن می ترسند 
و پرهیز می کنند. عاشق شدن در این کشور وحشت 
مرگ را در ذهن تداعی می کند. دختران می ترسند 
نسبت به پسری احساسی پیدا کنند، چراکه پیامد این 
خانواده،  سرزنش  بی آبرویی،  می تواند  احساس شان 
معشوق شان  و  خود  مرگ  و  سنگسار  نهایت  در  و 
بکتاش،  و  رابعه  است که  واقعیت هایی  این ها  باشد. 
و  و...  رخشانه  صفی اهلل،  و  نعیمه  خیام،  و  صدیقه 
تجربه  سرزمین  این  در  بسیاری  معشوقان  و  عاشقان 
دیگر  دهیم،  ادامه  روال  همین  به  اگر  کرده اند. 
نمی توانیم از عشق صادقانه سخن بگوییم. ما باید هنر 
از  عاقالنه  بیاموزیم،  یک دیگر  به  را  ورزیدن  عشق 
آن دفاع کنیم و شجاعانه آن را تحقق بخشیم تا در 
آینده بتوانیم با جرات برای کودکان و نوجوانان مان 
داستان های عاشقانه بخوانیم و زندگی های عاشقانه را 
آرزو کنیم. اگر منطق عشق را نیاموزیم، محکومیم با 

نفرت زندگی کنیم.

شنبه 16 عقرب 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2248

فرهنگ افتخار
است.  افتخار  فرهنگ  جامعه  این  بر  حاکم  فرهنگ 
بر  تملک  افتخار  آوردن.  به دست  و  داشتن  فخر 
تو  آن  از  می تواند  کنی  تصور  یا  فکر  که  هرچه 
یا حتا  و  نمی کند که چه چیزی  فرقی  شود. چندان 
کسی  آن  از  افتخار  باشی.  خواسته  را  کسی  چه 
است که خواسته اش را به دست بیاورد. اگر تخیل و 
خواسته ات به واقعیت نرسید و به دست نیامد، مجازی 
هر کاری کنی تا آن را به دست آوری. این جا افتخار 

برابر است با تحقق خواسته ها. 
این  به  می کنند  افتخار  هنوز  که  آنانی  نیستند  کم 
که همسرشان را با چه تهدیدها و ترفندهایی مالک 
شده اند. در درون هر کدام از آنان مال یوسفی نهفته 
نبود  بعید  نمی رسیدند  خواسته شان  به  اگر  که  است 
سنگساری  به  مرتکب  و  شوند  تهمتی  به  متوسل 
با  که  زنانی  و  دختران  نیستند  کم  دیگر.  جنسی  از 
سنگسار  اجتماعی  رسانه های  در  شایعه  و  تهمت 
از  نیستند خواستگارانی که خشم شان  می شوند. کم 
جواب رد شنیدن را با سنگ تهمت و افترا بر دختر 
از  هرکدام  درون  در  می کنند.  تخلیه  خواستنی شان 
خودخواهانه  و  نفسانی  تملک طلبی های  این  که  ما 
وجود داشته باشد، مال یوسفی نهفته است که به وقت 
سنگسار  همراه  و  طرفدار  قدرت،  فرصت،  داشتن 

خواهیم کرد. 
در فرهنگ افتخار، جواب رد شنیدن و ناکام ماندن 
احساس  می کند.  ایجاد  حقارت  احساس  راحتی  به 
حقارتی همراه با خشم. از سوی دیگر انتقام گرفتن 
و تالفی کردن نشانه داشتن غیرت و شجاعت است. 

در  جان«،  خدا   ، »ااَلاّ فریادهای  و  ناله ها  با  رخشانه   
تمام  با  را  خدا  که  است  کسی  تنها  نامردان  میان 
نفر گرداگرد  بیست  از  بیش  وجودش صدا می زند. 
و  برمی خیزد  دیگری  از  بعد  یکی  گرفته اند.  را  او 
با  را  خود  رخشانه  پیکر  بر  سنگ  پاره های  زدن  با 
جهالت، تعصب و خشم دیگری همراه می کند. هر 
رخشانه  جان«  خدا   ، »ااَلاّ فریادهای  و  ناله ها  چقدر 
سریع تر  محکم تر،  سنگ ها  ضربات  می شود  بلند تر 
و بیشتر رخشانه ی ترسیده و تنها را به زیر می کشد. 
به دلیلی سنگ بعدی را محکم تر می کوبد.  هر یک 
ثابت کند که چقدر  به مال یوسف  یکی می خواهد 
کند  ثابت  می خواهد  دیگری  است.  همراه  او  با 
که  دارد  حیثیتی  و  اخالقی  صالحیت  آنقدر  که 
خود  خیال  به  دیگری  کند.  اجرا  را  سنگسار  حکم 
از حکم شریعت  و  دارد حد شرعی جاری می کند 
که  چرا  می کند  همراهی  هم  یکی  می کند.  پیروی 
از تنها ماندن و از دست دادن پشتوانه قوم می ترسد. 
برادرش  و  یوسف  مال  رخشانه،  خود  تنها  شاید  اما 
واقعه ای در حال رخ  هستند که می دانند چرا چنین 
دادن است. مال یوسف می خواهد خشم و عقده ای 
برای  خواستگاری  در  رخشانه  رد  جواب  از  که  را 
او می خواهد درد  تالفی کند.  است  برادرش شنیده 
می داند  خوب  بخشد.  التیام  را  تحقیر شده اش  غرور 
از  چندتایی  است.  بهانه  و  دست  آویز  شریعت  که 
آن نامردان موبایل به دست برای خود خاطره و سند 
ثبت می کنند. مال یوسف خوب می داند که  افتخار 
چطور می شود از روحیه افتخار طلبی این مردم برای 

رسیدن به اهدافش استفاده کند. 

فاجعه رخشانه
 محصول فرهنگ ماست
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جدید  کابینه  اعضای  فهرست  در  را  منصف  مریم  نام 
والیت  در  خشمگین  مردان  از  گروهی  می نوشتند، 
دورافتاده غور- در نقاط مرکزی افغانستان- رخشانه را 
به بهانه داشتن رابطه با یک مرد نامحرم سنگسار کردند. 
و  کانادا  در  مُنصف  مریم  پی در پی  پیروزی های  خبر 
خبر سنگسار شدن رخشانه در افغانستان، پهلو به پهلوی 
همسان  بازتاب  بین المللی  و  افغانی  رسانه های  در  هم 

داشته اند. 
بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی در افغانستان و 
بیرون، ابراز امیدواری کرده اند که شاید مریم منصف 
بیشتری  تالش های  افغانستان  زادگاهش  برای  بتواند 

انجام بدهد.
و  مریم منصف در کابینه جدید کانادا و درک  نقش 
این  جنگ زده  افغانستان  در  رویداد ها  از  وی  شناخت 
باور را تقویت کرده است که کانادا در راستای کمک 
از  ناشی  ویرانه های  بازسازی  مختلف  عرصه های  به 

جنگ، فرو گذاشت نخواهد کرد. 
رادیوی  با  مصاحبه  در  تازگی  به  مُنصف  مریم 
در  کانادا  جدید  »حکومت  گفت:  کانادا  سی بی سی 
تامین  به  کمک  به ویژه  افغانستان  بازسازی  راستای 
صلح، تقویت اجتماعات و هم چنان آموزش نیروهای 
امنیتی افغان که بتوانند امنیت کشور شان را تامین کنند، 

کمک های بیشتری خواهد داشت.«
رهبری  به  حکومت  میالدی  جاری  سال  اوایل  در 
استیفن هارپر که جایش را به صدراعظم و کابینه جدید 
هفت  و  دوصد  و  بیست  کمک  است،  کرده  واگذار 
در  ملکی  بخش های  به  کمک  برای  را  دالری  میلیون 

افغانستان و سه صد و سی میلیون دالر را به هدف کمک 
به بخش نظامی  در افغانستان تصویب کرد و قرار است 
به  افغانستان  در  میالدی   2017 سال  تا  کمک ها  این 

مصرف برسد. 
استیفن هارپر در جریان نه سال گذشته جدا در مسایل 
وابسته به افغانستان دخیل بوده و سفر های متعددی نیز 
به درستی روشن  تاکنون  اما  است،  داشته  افغانستان  به 
تازه و طرز  اندیشه های  با چی  لیبرال  نیست که حزب 

دید به روابط با افغانستان ادامه خواهد داد. 
باور عموم بر این است که حزب تازه به قدرت رسیده 
لیبرال، نه تنها به ارایه کمک های که قبال تصویب شده 
دارد که  احتمال  بلکه  ماند،  باقی خواهد  متعهد  است، 
در  افغان تبار  کانادایی  بانوی  یک  حضور  به  توجه  با 
بیشتر  افغانستان  برای  کانادا  کمک های  میزان  کابینه، 

شود. 
وزارت نهاد های دموکراتیک در کانادا، در زمینه های 
شاید  و  می کند  کار  دموکراسی  بنیاد های  تقویت 
نظام  اصالح  آن  کاری  بخش  مهم ترین  و  نخستین 

انتخاباتی در کانادا باشد. 
افغانستان پس از طالبان، شاهد ظهور نهاد  ها و بنیاد های 
تنظیم  و  انتخابات  برگزاری  نهاد های  جمله  از  زیادی 
امور وابسته به جامعه مدنی، بوده است، اما با گذشت 
مشکل  تنها  نه  نهاد ها،  این  ایجاد  از  دهه  یک و نیم 
نشده  حل  افغانستان  در  شفاف  انتخابات  برگزاری 
است، بلکه نهاد های جامعه مدنی و سایر نهاد هایی که 
در راستای دموکراسی و مردم ساالری کار می کنند نیز 
چند  محدوده  از  را  واقعی شان  فعالیت های  نتوانسته اند 

شهر بزرگ بیرون بکشند. 
تا کابینه جدید  انتظار دارند  نیز  از کانادایی ها  بسیاری 
وزرای این کشور که به طور بی سابقه ای تساوی جنسیتی 
به  رسیدگی  کنار  در  بتواند  دارد،  همراه  به  با خود  را 
مشکالت داخلی کانادا، روابط این کشور را در سطح 
جهانی نیز به درستی احیا کند و نقش کمک کننده ای 

داشته باشد. 
کانادا از سال 2002 تا سال 2011 میالدی نقش بسیار 
نیروهای  و  داشت  افغانستان  در  نظامی   و  سیاسی  فعال 
والیت  در  امنیت  تامین  به  کمک  کنار  در  کانادایی 
بازسازی  و  افغان  نیروهای  آموزش  زمینه  در  قندهار، 
افغانستان  جنوب  در  قندهار  شده  تخریب  روستا های 

همکاری داشتند. 
وارد  دیگر  بار  کانادایی  نیروهای  که  نمی رود  انتظار 
دارد  وجود  کامل  باور  و  یقین  اما  شوند،  افغانستان 
به  کمک  به ویژه  و  افغانستان  مساله  در  لیبرال ها  که 
عامه،  صحت  آموزش،  جمله  از  مختلف  عرصه های 
و  سیاست  و  جامعه  در  زنان  حضور  و  نقش  تقویت 

هم چنان وضعیت امنیتی بی عالقه باشند. 
اما در عین حال این مساله نیز مهم است که حزب لیبرال 
اتخاذ  تازه ای  دید  طرز  افغانستان چی  مورد  در  کانادا 
می کند و در این میان مریم مُنصف چی نقشی را بازی 

خواهد کرد.

حدود بیست سال قبل از امروز، زمانی که مریم مُنصف 
به  خواهرش  دو  و  مادر  با  و  داشت  عمر  سال  یازده 
کانادا آمد، شاید تصور هم نمی کرد که روزی بتواند 
یکی از چهره های برجسته این کشور شود و با پیمودن 
کابینه  وزیر  به عنوان  مبارزه،  و  سیاست  دهلیز های 

سوگند یاد کند. 
جوان ترین  حاال  که  افغان  بانوی  این  شتابان  پیروزی 
از  بسیاری  است،  کشور  این  سی نفری  کابینه  عضو 

کانادایی ها را نیز حیرت زده ساخته است.  
کانادا  در  افغان ها  سیاسی  فعالیت  و  حضور  آن که  با 
افغانی  تاکنون چندین چهره  اما  ندارد،  پیشینه طوالنی 
ظهور  کشور  این  در  سیاسی  احزاب  چهارچوب  در 
کرده اند که می شود از مسعود اچکزی از فعاالن حزب 

لیبرال به عنوان پیشتاز این عرصه یاد کرد. 
مریم مُنصف در انتخابات پارلمانی روز نوزدهم اکتوبر 
پیروزی  به  اوتاوا،  غرب  در  پیتربورو  منطقه  در  امسال 
قاطع دست یافت و این پیروزی راه وی را برای رسیدن 

به کابینه وزرا، هموار و کوتاه تر ساخت. 
تصدی  کانادا،  جوان  نخست وزیر  ترودو،  جستن 
مریم  به  را  کانادا  دموکراتیک«  نهاد های  »وزارت 
گذشته  چهارشنبه  روز  به  نیز  مریم  و  سپرده  منصف 
سوگند وفاداری یاد کرد. ترودو به خوبی می داند که 
در زادگاه مریم، باور به دموکراسی و تساوی حقوق، 
هر روز سنگسار می شود و شعار دموکراسی هیچ گاهی 
شهر های  و  روستا ها  به  پا  شده،  اسفالت  جاده  چند  از 

دور افتاده نگذاشته است. 
کانادا،  لیبرال  حزب  رهبران  که  روز هایی  همین  در 

برشنا نظری 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
می گویند رییس جمهور ما دروغکی مغز 
یک  واقعا  این  است.  جهان  دوم  متفکر 
تهمت محض است. مه می گویم همی نفر 
راستی که مغز اول متفکر جهان است. در 
از یک  توانستین  کدام کشور جهان شما 
مجرم، یک شهرک ساز جور کنین؟ این 
یک  که  دارد  امکان  افغانستان  در  تنها 
مجرم با ده سال محکومیت بیاید و تبدیل 
مسکن  عرصه  در  سرمایه گذار  یک  به 
شود. مهم تر از همه این بزرگوار محکوم 
که  شهرکی  می سازد.  هوشمند  شهرک 
ما.  رییس جمهور  مثل  است  هوشیار  زیاد 
یعنی خانه های این شهرک صاحب خود 
نیاز نیست که از کلید  را می شناسد. شما 
برای باز کردن درب خانه استفاده کنید. 
خودش  ببیند  دروازه  را  قیافه تان  فقط 
اتومات باز می شود. با توجه با مثمر بودن 
طرح تبدیل کردن مجرم به سرمایه گذار، 
به  تبدیل  نیز  دیگر  مجرمان  شده  قرار 
به  خدمتگذار  و  مسوولیت  با  آدم های 

مردم شوند. 
گفته می شود افرادی که می خواستند خود 
را انتحار کنند ، در عرصه توسعه باغ داری 
خواهند  سرمایه گذاری  گاو  پرورش  و 
شده  بازداشت  طالب های  هم چنان  کرد. 
گاز  و  نفت  حوزه  در  تا  می خواهند  نیز 
دزد های  کنند.  سرمایه گذاری  شمال 
حرفه ای هم قرار شده تا تکنالوژی فضایی 
را در کشور ایجاد کنند. هم چنان دزد های 
سرگردنه هم می خواهند وارد عرصه های 
سیاسی شوند و چند حزب بسازند. گفته 
قتل  در  که  افرادی  از  تن  چند  می شود 
فرخنده دست داشتند، در پی تاسیس یک 
کازینوی بسیار بزرگ در کابل می باشند. 
حبیب استالف هم از آن دنیا پیام داده که 
اگر مرا اعدام نمی کردید، حالی در بخش 
می کردم.  سرمایه گذاری  محیطی  صحت 
برنامه های  و  طرح ها  برکت  از  خالصه 
زودی  به  رییس جمهور  جناب  هوشمند 
دیگر نیازی به تالش طالبان برای حمله به 
زندان ها و رها  سازی زندانیان طرفدار شان 
نخواهد بود. این افراد بسیار اهل و صالح 
عرصه های  در  تا  است  قرار  و  شده اند 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  خدمات 
توسعه زیر ساخت ها خدمات شایان انجام 

بدهند. 

به پیش به سوی
 طرح های هوشمند 

نقش مریم منصف در کابینه جدید کانادا و درک و 
شناخت وی از رویداد ها در افغانستان جنگ زده این 

باور را تقویت کرده است که کانادا در راستای کمک به 
عرصه های مختلف بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ، 

فرو گذاشت نخواهد کرد. 
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رهبران احزاب تشکیل دهنده دولت ایتالفی آلمان بر سر 
کنترل روند پذیرش پناهجویان به توافق رسیدند. 

کشورهای غیر جنگ زده وارد  که از  کسانی  بر این اساس 
کم تری برای پذیرش در خواست  آلمان می شوند بخت 
پناهندگی خواهند داشت. هم چنین روند قضایی بررسی 
کمتر  درخواست پناهندگی سرعت بیشتری می یابد و به 
از سه هفته می رسد. به گفته رهبر حزب سوسیال مسیحی 
بایرن به موجب این توافق روند اداری بررسی درخواست 
دو  دادگاه  نهایی  حکم  صدور  و  هفته  یک  پناهندگی 

هفته به طول خواهد انجامید. 
که در جلسه هفته  انجام می شود  آن  از  توافق پس  این 
گذشته، سه حزب عمده آلمان نتوانسته بودند بر سر تغییر 
مرکل،  آنگال  برسند.  نتیجه  به  مهاجرتی  سیاست های 
ما  هدف  و  اصلی  »نکته  می گوید:  آلمان  اعظم  صدر 
در  ماندن  برای  چشم اندازی  که  است  کسانی  پذیرش 
که می خواهیم ارزش ها  آلمان دارند. برنامه ما این است 
کنیم.  عرضه  پناهجویان  به  را  مان  حقوقی  نظام  و 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا 
ایران با صدور بخشنامه ای به طور رسمی ممنوعیت واردات 
کرد. این بخش نامه تاریخ  کاالهای مصرفی امریکا را اعالم 
روسای  و  معاونان  به  که خطاب  دارد  بر خود  را  ۹ عقرب 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت در والیت های ایران 
وبسایت رسمی  پنج شنبه، ۱۴ عقرب در  روز  و  نوشته شده 

وزارتخانه منتشر شده است.
آیت اهلل  اخیر  نامه  به  بخشنامه  این  در  نعمت زاده  آقای 
اجرای  برای  او  و شروط  روحانی  به حسن  علی خامنه ای 

کرد چهار میلیارد سال  سازمان فضایی امریکا، ناسا اعالم 
پیش، مریخ مانند زمین آبی و مرطوب بود، اما امروز سیاره 
حیات  برای  مساعد  شرایط  فاقد  و  بیابانی  و  خشک  ای 
داده  نشان  ناسا  پویانمایی  تازه ترین  در  تغییر  این  است. 
دانشمندان  از  یکی  تغییر چیست؟  این  دلیل  شده است. 

شرق  در  ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی  محلی  مقام های 
گروه تروریستی  که در درگیری میان نیروهای  کرده   کشور اعالم 
داعش  عضو   ۳۲ ولسوالی  این  در  امنیتی  نیروهای  و  داعش 

کشته شده اند.
این  که  گفته  بی بی سی  به  اچین  ولسوال  غالب  حاجی 
و  شد  شروع  عقرب   ۱۲ گذشته،  چهارشنبه  روز  از  درگیری 
داعش  نیروهای  کز  مرا ک سازی  پا قصد  به  امنیتی  نیروهای 

کردند. عملیات را آغاز 
به گفته او، در این درگیری نیروهای دولتی موفق به پیشروی 
کنون ۲۶  کنترول تروریستان داعش شده و تا در منطقه تحت 
کشته شده اند. عضو داعش در حمله زمینی نیروهای امنیتی 

مناطق  در  امنیتی  نیروهای  پیشروی  که  افزود  غالب  آقای 
کنون ادامه دارد. گروه ا کنترول این  تحت 

براساس اعالم ولسوال اچین در این درگیری نیروهای هوایی 

هزار  ده ها  که  است  گرفته  تصمیم  آلمان  داخله  وزارت 
دوره  طول  در  سومالیا  و  کستان  پا افغانستان،  از  پناهجو 
بررسی درخواست پناهندگی شان به دوره های آموزش زبان 

و ادغام اجتماعی دسترسی نداشته باشند.
به نقل از دویچه وله، این مطلب را وزارت داخله آلمان در 
پاسخ به استعالم بریگیت پوتمر، نماینده حزب سبزها در 
گزارش  گ( بیان داشته است. به  پارلمان آلمان )بوندستا
خوب  »دورنمای  تعریف  در  امر  این  دلیل  پرس،  فرانس 
از  مهاجرانی  یعنی  است؛  نهفته  آلمان  در  ماندن«  برای 
که دورنمای خوبی برای  کورس ها برخوردار می شوند  این 

اقامت در آلمان داشته باشند.
دوره های  این  آلمان،  داخله  وزارت  اظهارات  براساس 
کشور مبدا  که »از یک  آموزشی به مهاجرانی داده می شود 
که درجه حفاظت از آنان باالتر 50 درصد است.«  می آیند 
که  کشورهایی اختصاص دارد  به بیان دیگر، به مهاجران 

باالتر از 50 درصد در آلمان پذیرفته شده باشند.
بنابر آمار ارایه شده از سوی وزارت داخله آلمان، در سال 

که آلمان قانون اساسی با شهرت  می خواهیم نشان دهیم 
که به آن افتخار می کنیم.« جهانی دارد 

سال  پایان  از  پیش  تا  آلمان  دولت  تخمین  اساس  بر 
جاری میالدی نزدیک به یک میلیون پناهجو وارد این 
از  بیش  میالدی  گذشته  ماه  در  تنها  شد.  خواهند  کشور 
کشور درخواست پناهندگی  صد و هشتاد هزار نفر از این 

کرده اند.

و  معاونان  که  است  نوشته  و  کرده  اشاره  هسته ای  توافق 
»از  باید  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان های  روسای 
کنند«. آیت اهلل  کاالهای مصرفی امریکا جلوگیری  واردات 
کید  خا منه ای در نامه خود خطاب به رییس جمهور ایران تا
که »برداشته شدن تحریم ها به واردات بی رویه  داشته بود 
کردن هرگونه مواد مصرفی از  نینجامد، و به خصوص از وارد 

امریکا جدًا پرهیز شود«.
که قصد دارد  به دنبال این نامه آقای نعمت زاده خبر داد 
اجرایی  را  ایران  رهبر  توصیه های  بخشنامه ای  صدور  با 
ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  بخش نامه  در  کند. 
و  ملی«  تولید  تقویت  »ضرورت  بر  کید  تا ضمن  هم چنین 
که معاونان و روسای  اجرای »اقتصاد مقاومتی« آمده است 
»اجازه  باید  راستا  این  در  تجارت  و  صنایع  سازمان های 
که جنبه نمادین حضور  کاالهای مصرفی امریکا را  عرضه 

کشور محسوب می شود، ندهند«. امریکا در 
که از تهران در روزهای اخیر منتشر شده است،  گزارش هایی 
این  در  سی  اف  کی  رستوران  کردن  مسدود  از   حکایت 
کی اف سی  شهر تنها یک روز پس از آغاز فعالیت آن دارد. 
که رستوران زنجیره ای معروف امریکایی است و شعبه های 
گفت  متعددی در نقاط مختلف جهان دارد، به رادیو فردا 
است.  نداده  کسی  به  را  ایران  در  شعبه  گشایش  مجوز 
که  بود  گفته  نیز  تهران  در  کی اف سی  رستوران  صاحب 
نه  و  دارد  را  ترکیه  )حالل(  کی اف سی  شرکت  نمایندگی 

کی اف سی امریکا. 

پاسخ  گفت:  باید  دیلن خواننده  باب  قول  »به  گوید:  می 
دادن به این پرسش مثل دمیدن در باد است.«

ناسا می گوید احتماال بادهای خورشیدی علت از بین رفتن 
که سپر مغناطیسی زمین  جو سیاره سرخ بوده اند، در حالی 
کرده  از سیاره ما در برابر طوفان های خورشیدی محافظت 

است.
می رسد  نظر  »به  می گوید:  »ماون«  مریخ،  کاوشگر  مسوول 
در  حتی  شاید  و  داراست  را  حیات  شرایط  تمام  مریخ 
گذشته حیات بر سطح آن وجود داشته است. پرسش این 
گذشته در آن حیات وجود داشته، یا  که آیا واقعا در  است 
مربوط  زمین  روی  حیات  با  ژنتیکی  صورت  به  داشته  گر  ا
همین  می کنم  فکر  من  است.  داشته  مستقلی  منشا  یا  بوده 
به  مربوط  پرسش های  می رویم،  آینده  سوی  به  که  طور 
کتشافات  کانون ا کلیت سیاره در  حیات و اقلیم و هم چنین 

ما خواهند بود.«

از این طریق  که  را  گروه داعش  ارتباطات  نیز یک مرکز  ناتو 
گروه ارتباط برقرار می کردند  با عراق و سوریه مرکز اصلی این 
گروه  این  عضو   ۶ هوایی  حمله  این  در  دادند.  قرار  هدف 

کشته شدند.
کوت در والیت ننگرهار در جمع نخستین  ولسوالی اچین و 
از  ولسوالی  این دو  به شمار می روند.  خاستگاه های داعش 
گروه تروریستی داعش برای  که پیکارجویان  مناطقی هستند 
نخستین بار جنگ های جبهه ای علیه نیروهای امنیتی را راه 

کردند. اندازی 
گروه طالبان فعال بودند، اما با ظهور  در این مناطق قبال افراد 
گروه داعش، برخی از اعضای تغییر موضع داده و به صفوف 

داعش پیوسته اند.
فراز  بر  را  نفر  دوازده  پیش  ماه  دو  حدود  داعش  گروه  افراد 

کردند. کوه های ولسوالی اچین با بمب منفجر 

درصد،   46.7 افغانستان  پناهجویان  قبولی  میزان  گذشته 
کستان  پا پناهجویان  از  و  درصد   25 سومالیا  پناهجویان 
کشورهای سوریه،  18.6 درصد بوده است. تنها مهاجران 
درصدشان   50 از  بیشتر  که  است  ایران  و  اریتریا  عراق، 

پذیرفته می شوند.
گفتگو با  پوتمر، نماینده حزب سبزهای پارلمان آلمان در 
این  »با  که  کرده است  کید  تا آلمانی »دی ولت«  روزنامه 
کستان  تعریف محدود، پناهجویان افغانستان، سومالیا و پا
کورس زبان[  از حلقه افراد واجد شرایط ]برای دسترسی به 
گفته او، بسیاری از این  که به  خارج می مانند.« در حالی 
مهاجران برای مدت های طوالنی در آلمان باقی می مانند.
رسیدگی  زمان  تا  آلمان  در  پناهندگی  متقاضیان  کنون  تا
به  عموم  صورت  به  شان  پناهندگی  دوسیه  به  کامل 
کورس های زبان و ادغام اجتماعی دسترسی نداشتند. در 
کرده است؛  »قانون تسریع روند پناهندگی« این ماده تغییر 
در  ماندن«  به  بهتری  »دورنمای  که  کسانی  برای  تنها  اما 

آلمان داشته باشند.

وند پذیرش پناهجویان لمان بر سر ر توافق احزاب مهم آ

کاالهای مصرفی امریکا در ایران ممنوع شد واردات 

کشف تازه ناسا: مریخ در آغاز شبیه زمین بوده است

بیش از سی عضو داعش در ننگرهار به قتل رسیدند

لمان محدودیت تازه برای پناهجویان افغان در آ
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Hasht e Subh

فرانسه ایتالف ضدداعش را با 
ناو هواپیمابر تقویت می کند

به  کمک  برای  فرانسه  دریایی  نیروی 
گروه  علیه  بین المللی  ایتالف  عملیات 
ناو  سوریه،  و  عراق  در  داعش  تروریستی 
اعزام  منطقه  به  را  دوگل  شارل  هواپیمابر 
فرانسه  جمهوری  ریاست  دفتر  کرد.  خواهد 
گفت،  بیانیه ای  پنج شنبه 14 عقرب در  روز 
ناو  این  همراه  به  نظامی  گروه  یک  اعزام 
پاریس  راستای همکاری های  هواپیمابر، در 
با ایتالف بین المللی برای مبارزه با داعش و 

گروه های وابسته به آن صورت می گیرد.
از  فرانسه  که  می گوید  هم چنین  بیانیه  این 
به  دستیابی  برای  بین المللی  تالش های 
به  دادن  پایان  برای  دیپلماتیک  حل  راه 
در  سیاسی  انتقال  و  سوریه  داخلی  جنگ 
اما در عین حال  کشور حمایت می کند،  آن 
وجه«  هیچ  »به  اسد  بشار  که  می کند  کید  تا

نمی تواند بخشی از آینده سوریه باشد.
انجام  از  فرانسه  دولت  میزان،  ماه  اوایل 
آن  ارتش  هوایی  حمالت  از  دور  نخستین 
سوریه  در  داعش  پیکارجویان  علیه  کشور 
از  مستقل  حمالت  این  گفت  و  داد،  خبر 
ایتالف به رهبری امریکا، اما با هماهنگی با 
گرفت. ناو هواپیمابر شارل دوگل  آن، صورت 
چندین  مسلح،  زیردریایی  یک  همراه  به 
کشتی  فروند  یک  هم چنین  و  جنگی  ناو 

سوخت رسان به منطقه اعزام خواهد شد.
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یك روز پس از آنکه وزارت امور خارجه روسیه 
فرضیه  کردن  مطرح  در  احتیاط  لزوم  به  نسبت 
هشدار  روسی  هواپیمای  در  گذارى«  »بمب 
در  امریکا،  و  بریتانیا  کشورهاى  رهبران  داد، 
گذارى  گانه، بر احتمال بمب  کنش هاى جدا وا
اوباما،  بارك  کردند.  کید  تا روسی  هواپیماى  در 
گذارى  بمب  احتمال  امریکا  رییس جمهورى 
سینا  صحراى  فراز  بر  که  روسی  هواپیماى  در 
دانست.  امکانپذیر  را  است  شده  سرنگون 
به  نسبت  در عین حال  امریکا  رییس جمهوری 

کرد. کید  لزوم تحقیقات بیشتر تا
ضمن  نیز  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
در  گذارى  بمب  احتمال  فرضیه  بر  کید  تا
السیسی  عبدالفتاح  از  روسی،  هواپیماى 
مصر  در  را  بیشترى  امنیتی  تدابیر  تا  خواست 
از روز جمعه 15  بریتانیا  قرار است  گیرند.  بکار 
را  شرم الشیخ  مقصد  به  خود  پروازهاى  عقرب 
بریتانیایی  توریست هاى  بازگرداندن  منظور  به 
مقصد  از  بریتانیایی  پرواز   ٣0 سربگیرد.  از 
کشورشان  شرم الشیخ شهروندان بریتانیایی را به 

گرداند. باز خواهد 
مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا نیز با بیان اینکه 

بان  دیده  گروه  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفته  عقرب   15 جمعه  روز  سوریه  بشر  حقوق 
در  تن   42 روسیه  هوایی  حمالت  اثر  بر  است 
کشته شده اند. هم چنان در  والیت رقه سوریه  
این حمالت 27  فرد ملکی نیز خود را از دست 
سوریه  بشر  حقوق  شبکه  هم چنان  داده اند. 
ارزیابی  اساس  بر  بود،  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 
هایشان 254 نفر تنها در یک ماه اخیر در سوریه 

کشته شده اند.
که در حمالت  کی است  گزارش ها حا  برعالوه 
از  غیر  شورشی  گروه های  روسی  هواپیماهای 
گرفته است. حمالت  داعش نیز مورد حمله قرار 
به  گذشته  سپتامبر  ماه   ٣0 در  سوریه  هوایی 
گروه تروریستی داعش و به  هدف مبارزه برضد 
هدف حمایت از بشار اسد رییس جمهور سوریه 
گردید. امریکا می گوید در حمالت روسیه  آغاز 
گروه های مخالف دولت سوریه بیشتر از داعش 

گرفته است. مورد حمله قرار 
حمالت هوایی روسیه در سوریه، فصلی تازه ای 
حمالت  این  زد.  رقم  این کشور  در  را  جنگ 
و  بین شورشیان  و شمال غرب سوریه  در غرب 

گروه داعش مسوول سقوط هواپیماى روسی  گر  ا
کرد الزم است بریتانیا در نبرد علیه  کید  باشد، تا
دفاع  وزیر  نماید.  مشارکت  سوریه  در  گروه  این 
هواپیماهاى  حضور  به  اشاره  ضمن  بریتانیا 
در  داعش  علیه  نبرد  در  فرانسوى  و  امریکایی 
علیه  در حمله  بریتانیا  گفت: خوددارى  سوریه 
داعش در چنین شرایطی »توجیه ناپذیر« است. 
به یک  فروند هواپیمای مسافربری متعلق  یک 
که از شرم الشیخ در مصر به مقصد  شرکت روسی 
روز شنبه  بود،  پرواز  سن پیرزبورگ در روسیه در 
کرد و تمامی  9 عقرب، در صحرای سینا سقوط 
گروه های افراطی  کشته شدند.  ۲۲۴ سرنشین آن 
سرنگون  مسوولیت  داعش  به  وابسته  مصر  در 

گرفتند. ساختن این هواپیما را برعهده 

جنگجویان  و  ایران  سوی  از  که  دولتی  کر  عسا
بیشتری  شدت  می شود  حمایت  اهلل  حزب 
کنون  گفته ارتش روسیه، آنها تا داشته است. به 
16٣1 حمله هوایی به هدف نابودی تروریستان 
 2084 کنون  تا حمالت  شروع  از  و  داشته اند 
به گفته  است.  گرفته  قرار  حمله  مورد  شورشی 
سازمان ملل متحد، از زمان آغاز حمالت روسیه 
کرده  ترک  را  خانه های شان  نفر   120000 کنون  تا
کشته و در  کنون 250 هزار  اند. جنگ سوریه تا

حدود 11 میلیون آواره در پی داشته است.

وسی کشتامکان  پذیرش فرضیه »بمب گذاری« در هواپیمای ر وسیه 42 شورشی داعش را  حمالت هوایی ر
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