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امروز نوبت رای 
باطل و سفيد است 
8صبح، کابل: مجلس نمایندگان برای سومین 
بار به پای صندوق های رای می روند، تا رییس 
جدید را برگزینند. پس از ناکامی آقایان سیاف 
کرسی  احراز  برای  تن   9 اکنون  قانونی،  و 
ریاست به رقابت می پردازند. گفته می شود که 
از تیم  حکومت احتماال آقای رامین و صدیق 
آرا  برای کسب  بیشتری  شانس  عثمانی  احمد 
داشته باشند. اسحاق گیالنی که عضو ایتالف 
تغییر و امید می باشد از این آدرس آرای نسبتا 

باالیی را به دست خواهد آورد. 
به پیمانه روز  با این همه تا هنوز صف بندی ها 
احتماال  نمی باشد.  منسجم  انتخابات  نخست 
آرای تیم حکومت میان رامین و عثمانی تقسیم 
میان  اپوزیسیون  گروه  آرای  و  شد  خواهد 

گیالنی،  حفیظ منصور و پدرام. 
با این همه نمایندگان هزاره به رغم کاندیدای 
در  نشست روز گذشته خود  در  هما سلطانی، 
توافق  به   معین  کاندیدای  از  حمایت  مورد 
و  حکوومت  هوادار  نمایندگان  نرسیدند. 
اپوزیسیون و اقوام دیگر نیز اکثرا با سردرگمی 
مواجه اند بدین ترتیب گفته می شود که امروز 
با الترین میزان خواهد  به  باطل و سفید  آرای 
طرفداران  که  می گویند  منابع  برخی  بود. 
از  برخی  و  هزاره ها  نمایندگان  مجمع  سیاف، 
شدت  به  را  روش  این  اپوزیسیون  هواداران 

تبلیغ می کنند. 

گذشته  سال  در  موجود،  آمار 
هفت  روز  هر  اوسط،  طور  به 

غیرنظامی کشته شده است.
کرده  اضافه  همچنین  گزارش 
سوی  تعداد  در  که  است 
قصدهای که طالبان انجام داده اند 
نیز افزایش قابل مالحظه ای دیده 

می شود.
 ٢٠١٠ سال  در  موارد  این 
شده  گزارش  مورد  چهارصد 
سوی  تعداد  که  حالی  در  است، 
به گروه طالبان  قصدهای مربوط 
مورد   ٢٣٠  ،٢٠٠9 سال  در 

گزارش شده بود.
کارمندان  حمالت،  این  در 
بزرگان  و  سیاستمداران  دولتی، 

نظارت  گروه  یک 
اعالم  بشر  حقوق  بر 
سال  که  است  کرده 
افغانستان  گذشته، 
سطح  باالترین  شاهد 
از  غیرنظامیان  تلفات 
آغاز جنگ علیه طالبان 

بوده است.
این  گزارش  براساس 
که  )ای آر ام(  نهاد 
کابل  در  آن  مرکز 

 ٢٤٢١ گذشته،  سال  در  است، 
کشته  افغانستان  در  غیرنظامی 

شده اند.
را  شورشی  گروه های  نهاد،  این 
دانسته،  تلفات  این  بیشتر  مسوول 
در حالی که نیروهای امریکایی و 
ناتو مسوول یک پنجم این تلفات 

شناخته شده اند.
از  شده  منتشر  آمار  اساس  بر 
سوی سازمان ملل متحد در سال 
گذشته ٢٤٢١ نفر در کشور کشته 
از سه هزار و هشت صد  بیش  و 

نفر دیگر مجروح شده اند.
بشر  حقوق  بر  نظارت  گروه 
براساس  که  است  داده  گزارش 

دوشنبه حمیداهلل  روز  کابل:  8صبح، 
غزنی  والیتی  شورای  وکیل  دانش، 
سفر  ایران  به  تداوی  خاطر  به  که 
مورد  ایرانی ها  طرف  از  بود،  کرده 

لت و کوب قرار گرفته است.
گفته می شود که آقای دانش در یکی 
از شفاخانه  های ایران بستری می باشد. 

داران  سهم  از  یکی 
گفته است  بانک  کابل 
این  قرض های  که 
ارقامی  برابر  چند  بانک 
در  حال  تا  که  می باشد 
شده  صحبت  آن  مورد 

است.
که  می گویند  مرکزی  بانک  مقامات 
بانک تحت کنترول  سرمایه های کابل 
 ٣٠٠ هم  هنوز  بانک  این  گرفته،  قرار 
محمود  اما  دارد.  ذخیره  دالر  ملیون 
کرزی برادر رییس جمهور کرزی، که 
یکی از سهم داران این بانک می باشد، 
مقدار قرض های این بانک را دو تا سه 

برابر بیشتر از این تخمین می کند.
سرمایه  بانک  این  در  که  کسانی  اکثر 
خواهان  اکنون  کرده اند،  گذاری 
یک  توسط  آن  سرمایه های  تفتیش 

هیات بین المللی می باشند.
یک  مالک  زمانی  که  کرزی  محمود 
رستورانت در امریکا بود، امروز یکی 
افغانستان می باشد  افراد ثروتمند در  از 
نیز سهم دارد. وی  بانک  که در کابل 
کابل  که  است  گفته  تایمز  روزنامه  به 
بانک هنوز هم در حدود 7٠٠ تا 8٠٠  
ناشده  پرداخت  قرضه های  دالر  میلیون 

دارد.
کابل  که  نظراند  این  به  غربی  مقامات 
نخواهد  را  آن  توان  هیچگاه  بانک 

در جلسه روز سه شنبه اعضای شورای 
نمودن  محکوم  ضمن  غزنی  والیتی 
موضوع  تا  شد  فیصله  حادثه،  این 
وزارت  و  محلی  نهادهای  طریق  از 
به  نسبت  و  شود  پی گیری  خارجه 
تداوی این وکیل شورای والیتی نیز 

توجه جدی صورت گیرد. 

قرض های  که  داشت 
خود را بپردازد.

کرزی  جمهور  رییس 
سال  آگست  ماه  در 
که  داد  دستور  گذشته 
بانک  کابل  مورد  در 
مرکزی  بانک  و  شود  آغاز  تحقیقات 
کنترول آن را به عهده گرفت. در آن 
در  بانک  کابل  که  می شد  گفته  وقت 
حدود ٣٠٠ میلیون دالر قرض پرداخت 
کرزی  محمود  بیانات  اما  دارد.  ناشده 
که این مقدار را حد اقل دو برابر ارقام 
نشر شده می خواند، ممکن است یک 
ایجاد  بانک  کابل  در  را  دیگر  بحران 

کند.
از سوی دیگر عبدالقدیر فطرت رییس 
کابل  که  است  گفته  مرکزی  بانک 
دالر  میلیون   5٤٠ است  متعهد  بانک 
قرض های خود را بدست آورد، اما او 
می افزاید که مفتشین تا حال نتوانسته اند 
برای مصارف ١٠٠ میلیون دالر سرمایه 
این بانک اسناد پیدا کنند، به این معنا 
که این مقدار پول از بانک بدون سند 

گم شده است.
این  که  می گویند  غربی  مقامات 
به  مداران  سیاست  خرید  برای  پول 
دیگر  دالر  میلیون ها  رسیده،  مصرف 
هیچ  کس  که  است  شده  الدرک  هم 

در مورد آن معلومات ندارد.

قرار  هدف  قومی 
گرفته اند.

بین المللی  سازمان های 
گزارش هایی  ساله  همه 
را در مورد میزان تلفات 
افغانستان  در  غیرنظامیان 
از  بعد  و  می کنند  منتشر 
سال ٢٠٠5 میالدی همه 
نشان  گزارش ها  این 
غیر  تلفات  که  می دهد 
نظامیان هرسال نسبت به 

سال قبل افزایش یافته است.
غیر  تلفات  افزایش  کنار  در 
نظامیان، تلفات نیروهای خارجی 
و همچنین نیروهای امنیتی نیز در 
مقایسه با گذشته بیشتر شده است.

که  دارند  تاکید  ناتو  فرماندهان 
را در  طالبان  موفق شده اند  آن ها 
پایگاه های  از  قندهار  و  هلمند 
اما  کنند،  بیرون  شان  اصلی 
نظامیان  غیر  تلفات  سبب  آنچه 
انتحاری  حمالت  بیشتر  می شود 
عمومی  اماکن  در  بمبگذاری  و 
است که ربط چندانی به داشتن یا 
قندهار  در  طالبان  پایگاه  نداشتند 

و هلمند ندارد.

طی سال گذشته ی ميالدی 2421 غيرنظامی کشته شده اند لت و کوب یک وکيل شورای والیتی در ایران

قرض های کابل بانک بيشتر از آن است 
که گفته می شود

حزب اسالمی و ...

نگاهی به کار...

اربکی ها...
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عناوین 
مطالب امروز: داکتر سیما سمر:

دولت فرهنگ معافیت را تقویت می کند
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آزاد  انجمن  کابل:  8صبح، 
یک  طی  گذشته  روز  آسیا، 
مخالفین  حمله  خبری،  نشست 
را  بغالن  رادیو  به  دولت 
بومیا، عضو  نمود. ضیا  محکوم 
خبرنگاران،  از  حمایت  کمیته 
خواستار  بغالن  مسولین  از 
کشاندن  و  افراد  این  شناسایی 

آنان به میز محاکمه شدند.
سال  آغاز  »از  وی:  گفته  به 

2011 میالدی ما تقریبا هر هفته شاهد 
هستیم.«  مطبوعات  علیه  حادثه  یک 
حمالت  این  رشد  دلیل  می افزاید  او 
بی مسولیتی  خبرنگاران  و  رسانه ها  بر 
او  باور  به  امنیتی می باشد.  ارگان های 
اتباع  امنیت  تامین  مسوول  که  دولت 
مصروف  است،  مدنی  نهادهای  و 
در  این  است.  داخلی  درگیری های 
شب  نیم  دو  ساعت  که  است  حالی 

نماینده خاص رییس جمهور امریکا در 
اسالمی  های  کشور  کنفرانس  سازمان 
در  خبرنگاران  از  برخی  با  مالقات  در 
کابل در خصوص روابط ایاالت متحده 
با جهان اسالم صحبت کرد و بر تقویت 

و اهمیت این روابط تاکید نمود.
وی هدف سفرش به افغانستان را دیدار 
با شماری از مقامات دولتی و نهادهای 
بیان  افغان  جامعه مدنی و علمای دینی 

کرد.
به نقل از رادیو آزادی، رشاد حسین در 
فعالیت  آغاز  از صحبت هایش،  بخشی 
کنفرانس  سازمان  نمایندگی  مجدد 
گام  یک  را  افغانستان  در  اسالمی 
سازمان  این  که  گفت  و  خواند  مهم 
تنظیم و هماهنگ ساختن  می تواند در 
به  اسالمی  کشورهای  کمک های 

که  می گوید  کشور  قضایی  مقام  یک 
هرگز  شاید  تنهایی  به  ناتو  نیروهای 
هیرویین  علیه تجارت  مبارزه  نتوانند در 
در افغانستان پیروز شوند، بلکه نیروهای 
به  را  بیشتری  انرژی  باید  ایتالف 
کوکنار  کشت  از  کشاورزان  بازداشتن 

مصرف کنند.
اهلل  حیات  آلمان،  صدای  گزارش  به 
احدیار، یکی از شش قاضی محکمه  ای 
موادمخدر  کالن  پرونده های  بر  که 
نظارت دارد، می افزاید: »محکمه ابتدایی 
در  کابل  در  مخدر  مواد  علیه  مبارزه 
چهار سال گذشته بیش از 2000 پرونده 

را در دست داشته است.«
زور  از  همیشه  نباید  »ما  می افزاید:  او 
کنیم  گرفتار  را  مردم  یا  کنیم،  استفاده 
و به زندان بیندازیم. ما باید کشت بدیل 

برای دهقان ها داشته باشیم.«
در  ناتو  مقام های  با  گفتگو  از  پیش  او 
خبرنگار  با  گفتگویی  در  بروکسل، 
فرانس پرس گفت: »چند نفر را باید ما 
گرفتار و زندانی کنیم؟ شاید هیچ کس 
زندان  در  همه  باقی نماند.  افغانستان  در 

خواهند بود.« 
مخدر  مواد  علیه  عملیات  وجود  با 
ناتو  کوکنار،  کشت  محو  کمپاین  و 
که  افغانستان  در  دشوار  مبارزه ای  با 
بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان 
است، روبه رو است. 90 درصد تریاک، 
در  جهان،  در  هیرویین  اولیه  ماده  یعنی 

افغانستان تولید می شود. 
قاچاق  و  تولید  از  شده  حاصل  درآمد 
مواد مخدر در کشور ساالنه حدود سه 
میلیارد دالر برآورد شده است. این پول 

داخل  مسلح  افراد  از  تن   7 دوشنبه، 
محوطه دفتر رادیو پیمان شده  و اقدام 
دفتر  این  وسایل  و  لوازم  تخریب  به 
گروهی  هیچ  این حال  با  اما  نمودند. 
مسولیت این حمله را به دوش نگرفته 
محکوم  با  نیز  طالبان  گروه  است. 
کردن این حادثه آن را خالف آزادی 

بیان توصیف نموده است.
شیر محمد جهش مسوول رادیو بغالن 

افغانستان نقش اساسی ایفا کند.
وی افزود: »از این خبر خرسند هستیم 
کشورهای  کنفرانس  سازمان  که 
افتتاح  کابل  در  را  خود  دفتر  اسالمی 
کرده است و نماینده اش را مقرر نموده 

است.
ما از نقش این سازمان منحیث هماهنگ 
کشورهای  مساعدت های  کننده 

اسالمی به افغانستان استقبال می کنیم.«
نمایندگی سازمان کنفرانس کشورهای 
اسالمی اخیرا فعالیت خود را در کابل 

پس از چند سال از سر گرفت.
آقای حسین روابط میان امریکا و جهان 
اسالم را با اهمیت خواند و بر تقویت و 
گسترش هر چه بیشتر این روابط تاکید 

کرد.
وی گفت: »روابط ما با جوامع اسالمی 

به  اروپا  به  هیرویین  فرستادن  طریق  از 
دست آمده و به شورشیان تحت رهبری 
نیروهای  با  تا  می کند  کمک  طالبان 

خارجی بجنگند.  
پرونده های  ساله،   31 قاضی  احدیار، 
است،  کرده  نظارت  را  مختلفی 
نیجریه   شهروند  »یک  می گوید: 
در  را  هیرویین  کوچک  کیسه های 
میدان  در  بود،  کرده  جاسازی  شکمش 
یک  است.  شده  بازداشت  کابل  هوایی 
به  موترش  در  را  تریاک  ایرانی  راننده 
یک  و  بود،  کرده  پنهان  ایران  مقصد 

 2009 سال  »از  می گوید: 
این  علیه  مستقیم  تهدیدات 
هر  بود.  شده  آغاز  رادیو 
را  مساله  این  بارها  ما  چند 
جریان  در  امنیتی  مسولین  با 
متاسفانه  اما  بودیم  گذاشته 
جانب  از  الزم  اقدامات  که 

آن ها صورت نگرفت.«
اسالمی  حزب  او  باور  به 
عامل  حکمتیار  گلبدین 
کرد  اضافه  او  می باشد.  حادثه  این 
تهدید  گروه  این  جانب  از  بارها  که 
شده اند و آن ها خواستار لغو 3 برنامه 
»این 3   : او می گوید  بودند.  رادیویی 
آیساف،  از  برنامه  یک  شامل  برنامه 
و  حقوقی  قوانین  با  مردم  آشنایی 
به  اناث  طبقه  تلفونی  نگرفتن  تماس 
برنامه های رادیویی، رادیو بغالن  بوده 

است.« 

هشت تن از 
صرافان شهر تالقان 

مسموم شدند
از  به گفته ی یکی  تخار:  8 صبح، 
شفاخانه  عاجل  شعبه ی  داکتران 
سه شنبه  ظهر  یک  ساعت  تالقان، 
تالقان  شهر  صرافان  از  تن   8
دچار  چاشت  نان  صرف  از  پس 
شدند  سرگیجه  و  استفراق  تهوع، 
شفاخانه  به  عاجل  صورت  به  که 
می گویند  داکتران  شدند.  منتقل 
احتماال کسی در دیگ طعام آنان 
ظاهر  از  باشد؛ چون  ریخته  چرس 
با  که  می شد  دیده  آنان  چشم های 
وضعیت  شده اند.  مسموم  چرس 
جانب  از  اکنون  افراد  این  صحی 
داکتران خوب توصیف شده است. 
به  کار  این  ممکن  می شود  گفته 
خاطر سرقت پول های آنان صورت 
آن ها  وابستگان  اما  باشد؛  گرفته 
سرقت  شان  پول های  می گویند 
نشده است. این در حالی است که 
شهروندان  از  شماری  قبل  چندی 
شهر  این  مختلف  نقاط  در  تالقان 
مسموم  ناشناس  افراد  وسیله ی  به 
و پس از آن اموال و پول های شان 

ربوده شده بود.

ماموریت واحد 
ویژه نظامی زیالند 
جدید تمدید شد

ماموریت  می خواهد  جدید  زیالند 
در  خود  نظامی  ویژه  واحدهای 
دیگر  سال  یک  برای  را  افغانستان 
تمدید کند. جان کی، نخست وزیر 
زیالند جدید روز سه شنبه گفت که 
از ماه اپریل سال جاری تقریبا نیمی 
کشورش  نظامی  نفری   70 واحد  از 
خواهند  توظیف  ماموریت  انجام  به 
ماموریت  آخرین  احتماال  این  شد. 
جدید  زیالند  هوایی  ویژه  نیروهای 

در افغانستان خواهد بود.
گفت  جدید  زیالند  وزیر  نخست 
ترور  ضد  واحدهای  نیروها  این  که 
بهبود  برای  را  افغانستان  پولیس 
حمایت  شان  کار  عرصه  بخشیدن 
که  را  ادعا  این  کی  جان  می کنند. 
بریتانیا  امریکا،  متحده  ایاالت  گویا 
زیالند  دیگری  کشورهای  یا  و 
ماموریت  تمدید  به  وادار  را  جدید 

سربازانش ساخته است، رد کرد.
خارجه  وزیر  کلینتن،  هیالری 
دیدارش  در  امریکا  متحده  ایاالت 
در ماه نوامبر سال گذشته از زیالند 
جدید از تمدید ماموریت واحدهای 
حمایت  کشور  این  هوایی  خاص 

کرد.
در حال حاضر 140 مدد رسان زیالند 
پروژه های  از  حمایت  برای  جدید 
والیتی  بازسازی  گروه  به  بازسازی 

در بامیان اعزام شده اند.

درگیر  تنها  نه  ما  است،  وسیع  بسیار 
کشمش های سیاسی هستیم مثل جنگ 
تنها  نه  میانه،  آسیای  و  افغانستان  در 
بلکه  تروریزم هستیم  با  مبارزه  سرگرم 
دارای  که  ساحاتی  در  مسلمانان  با  ما 
خاص  جایگاه  و  است  زیاد  ارزش 
و  هستیم  معامله  در  دارند،  تاریخی 
ما گسترده تر  می خواهیم که مشارکت 

شود.«

کانادایی لوازم کیمیاوی را به این منظور 
به کشور آورده بود.«

 این قاضی جوان می گوید: »دهقان های 
فقیر غالبا وقتی خشخاش کشت می کنند 
پیش  پول  خارجی  قاچاقبران  که 
توسط  یا  و  می دهند،  آن ها  به  پرداخت 

طالبان ترسانده می شوند.«
برای  جایگزین  کشت  »تنها  او،  باو  به 
به  نیاز  آن ها  نیست.  کافی  دهقانان 
و  میوه ها  تا  دارند  صنعتی  سردخانه های 
کنند.  ذخیره  آن  در  را  خود  سبزیجات 
آن ها همچنین نیاز به ترانسپورت دوامدار 

برای حمل و نقل محصول شان دارند.«
به  نیاز  همچنین  »آن ها  می افزاید:  او 
تروریست ها  آمدن  از  تا  دارند  امنیت 
شود.  جلوگیری  خانه های شان  به 
می روند  دهقانان  خانه  به  تروریست ها 
و می گویند: این را برای ما کشت کن. 
اقتصادی  بد  شرایط  در  وقتی  دهقانان 

هستند، قبول می کنند.«

رییس رادیو پیمان:
حزب اسالمی عامل حمله به رادیو پیمان است

امریکا خواهان مشارکت گسترده با جوامع اسالمی می باشد

با زندانی کردن مبارزه با مواد مخدر نتیجه نمی دهد
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دولت فرهنگ معافیت را 
اشاعه می دهد

در  بشر،  حقوق  کمیسیون  رییس  را  فوق  مطلب 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  جانب  از  که  محفلی 
و جمعی از نهادهای مدافع حقوق بشر، در رابطه با 
نهایت  در  و  زنان  علیه  تبعیض  و  خشونت  افزایش 
ابراز تسلیت به مناسبت قتل مظلومانه ی خانم حمیده 
برمکی، استاد دانشگاه، کمیشنر حقوق بشر در بخش 
از محققین و مدافعین و فعالین حقوق  اطفال و یکی 
بشر و پنج تن از اعضای خانواده  اش دایر شده بود، 
اظهار داشت. وی در حالی که گلویش از عقده فشرده 
می شد اضافه کرد که تالش های دولت که به منظور 
راه  به  گروه های شورشی  دیگر  و  طالبان  با  گفتگو 
انداخته شده است، فرهنگ معافیت )از بازخواست و 
محاکمه و مجازات( را در کشور تقویت می کند. قابل 
یاد آوری است که خانم حمیده برمکی در انفجاری که 
روز جمعه در یک فروشگاه واقع در وزیر اکبرخان 
قتل  به  فزندش  چهار  و  با شوهر  پیوست،  وقوع  به 
و  اسالمی حکمتیار  میان هم حزب  این  در  رسیدند. 
این  مسوولیت  رسما  طالبان  تروریستی  گروه  هم 
انفجار وحشیانه و تروریستی را برعهده گرفتند، تا 
لکه ی ننگ و بی شرمی و جنایت شان نزد باداران شان 
دولت  اعضای  از  یکی  آن،  وجود  با  نماند.  پوشیده 
آقای کرزی، در مورد ارتکاب این جنایت توسط حزب 
اسالمی حکمتیار و طالبان تردید نشان داد و مصرانه 
حمیده  خانم  باختن  جان  پرداخت.  آنان  برائت  به 
برمکی که می خواست در سالروز کودک خردسالش، 
و  وحشیانه  ترین  فقط  نه  بخرد  او  برای  تحفه ای 
بلکه  است،  خودش  نوع  از  عمل  بی شرمانه  ترین 
مردم  دشمنان  که  است  حقیقت  این  نشان دهنده 
باورمند  و ضابطه ای  اصل  هیچ  به  دیگر  افغانستان 
اربابان پاکستانی شان  به  نیستند و در جهت خدمت 
به هر جنایتی دست می  زنند. طی این محفل، سنگسار 
بی رحمانه ی یک زوج جوان در ولسوالی دشت ارچی 
والیت کندز نیز مورد محکومیت قرار گرفت و گفته 
شد که دایر کردن محاکم صحرایی به بهانه ی دفاع از 
اسالم و وطن نشانه ای از تحجر و جاهلیت است. این 
اعمال وحشیانه و ضدانسانی یاد آور و تکرار اعمال 
خشن و غیرانسانی بوده و خاطرات شوم گذشته را 
در اذهان عموم مردم زنده می  سازد. در اعالمیه ای که 
به همین مناسبت از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر 
و جامعه مدنی ایراد شد، از پارلمان و شورای علما 
و شورای عالی صلح به خاطر سکوت شان در قبال 
تا کنون واکنش  این که  حمالت گروه های مخالف و 
خواسته اند  آنان  از  برعکس  و  نداده اند  نشان  جدی 
که برای مذاکره حاضر شوند، انتقاد صورت گرفت. 
برخورد  که  است  مسلم  نکته  این  صورت  هر  در 
انفعالی دولت در برابر جنایت کاران جاهل و متحجر 
و چشم پوشیدن بر جنایات آنان موجب گستاخی و 
بی  حیایی آنان شده و به همین تناسب موجب گسترش 
این  که  متاسفانه  است.  آن شده  نظایر  و  اعمال  این 
اولین مجلس از این نوع بود و با وجود شنیع و زشت 
بودن اعمال قاتالنه ی گروه های تروریستی که دولت 
آنها را تا مرتبه ی شورشیان مخالف دولت تقلیل مقام 
داده است، شاهد عکس العمل وسیع مسوولین، کمتر 
نوعی  واقع  در  اعمال  این  برابر  در  بوده ایم. سکوت 
رضا دادن به آن است. کسی از خود نمی پرسد و این 
سوال را مطرح نمی سازد که خانم حمیده برمکی، یک 
استاد دانشگاه و یک محقق و نویسنده، به چه جرمی 
که  داد  جان  حالی  در  فرزندش  چهار  و  شوهر  با 
مرتکب هیچ خطا و جنایتی نشده بود و کسی نگفت 
بای ذنب قتلت. این بی تفاوتی و بی واکنشی نشان آن 
است که رحم و عاطفه و احساس انسانی در ما مرده 
است. و آیا جزای ما چه خواهد بود؟ در کشوری که 
جنایت کاران برای خود عفونامه می نویسند، زشتی و 

قباحت این سکوت را فراموش کرده ایم. 

زنگ اول
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بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما  داکتر 
افغانستان، در محفلی که روز گذشته از سوی این کمیسیون 
و شماری دیگر از نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق 
بشر و حقوق زن در مورد افزایش خشونت های سیستماتیک 
ابراز تسلیت به خاطر قتل خانم حمیده  طالبان علیه زنان و 
برمکی، یکی از فعاالن حقوق بشر برگزار شده بود، گفت 
تالش هایی که از سوی دولت به منظور گفتگوها با طالبان و 
دیگر گروه های شورشی مخالف دولت به راه انداخته شده 

است، فرهنگ معافیت را در کشور تقویت می کند.
قتل  کردن  محکوم  ضمن  سمر  سیما  خانم  محفل  این  در 
حمیده برمکی و پنج تن از اعضای خانواده اش و سنگسار 
گفت:  کندز  والیت  در  طالبان  سوی  از  جوان  زوج  یک 
»خاتمه دادن به فرهنگ معافیت یکی از خواسته های جدی 
ما بوده و است. ما خواهان برخورد عادالنه با تمام قضایا و 
پاسخگویی به آن بودیم و خواهانش هستیم. ولی متاسفانه 
پاسخ، همیشه منفی و یا سکوت بوده است. سکوت دولت 
در قبال این قضایا نشان دهنده این است که متاسفانه فرهنگ 
معافیت را تقویت می کند و از کسانی که جرایم ضد بشری 

را انجام می دهند به نحوی دفاع می کند.«
حقوق  از  حمایت  بخش  کمیشنر  برمکی،  حمیده  خانم 
در  استاد  و  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  کودکان 
روز  انتحاری  حمله  در  کابل،  دانشگاه  حقوق  دانشکده 
و  شوهر  با  همراه  اکبرخان،  وزیر  در  گذشته  هفته  جمعه 
چهار فرزندش به شهادت رسید. نهادهای حقوق بشری و 
تقبیح  لحن  به شدیدترین  را  این حمله  زن،  فعاالن حقوق 

کرده و آن را »وحشیانه ترین« حمله توصیف کرده اند.

عفو  و  بخشش  هرگونه  از 
مستثنا هستند.

شورای علما و شورای 
صلح پاسخ گویند

نهادهای  حال،  همین  در 
حقوق  و  م��دن��ی  جامعه 
فعاالن  همچنین  و  بشری 
حقوق زن در این محفل با 
اعالمیه ای خواستار  صدور 
حکومت،  پاسخگویی 
علما  ش���ورای  پ��ارل��م��ان، 
به  صلح  عالی  ش��ورای  و 
خاطر سکوت شان در قبال 
گ��روه ه��ای  حمالت  ای��ن 
شده اند.  دول��ت  مخالف 
اف��غ��ان��س��ت��ان که  دول���ت 
منظور  به  را  تالش هایی 
و  طالبان  رضایت  جلب 
انجام  برای  اسالمی  حزب 
در  کرده،  آغاز  گفتگوها 
پ��ی ح��م��الت گ��روه ه��ای 
واکنش  تاکنون  مخالف 
بلکه  ن��داده  نشان  ج��دی 
که  خواسته  آنان  از  بارها 
برای مذاکره حاضر شوند. 
اما، خانم سیما سمر در این 
تالش های  می گوید  مورد 
به  زمانی  کشور  در  صلح 
که  رسید  خواهد  نتیجه 
بپذیرند  کشور  این  مردم 
ارزش ه���ای  و  ع��دال��ت  و 

حقوق بشری زیرپا نشوند.
حقوق  و  مدنی  نهادهای 
فعاالن  ب��ا  ه��م��راه  بشری 
اعالمیه  در  زن  ح��ق��وق 
خود می افزایند گرچند در 
کنونی  نظام  اول  سال های 

انتظار می رفت که زنان از بند 
اسارت، تعصب و افراط گرایی رهایی یابند، اما دولت طی 
ترور،  انسانی چون  فجایع  و  عقبگرد کرده  اخیر  سال های 
سنگسار و تبعیض جنسیتی را به بار آورده است. در اعالمیه 
آمده است: »از دید ما انجام حمالت انتحاری و دایر کردن 
از  نشانه ای  از دین و وطن  بهانه دفاع  به  محاکم صحرایی 
تقبیح می کنیم.  را شدیدا  ما آن  و  بوده  و جاهلیت  تحجر 
این واقعات یادآور و تکرار اعمال خشن و غیرانسانی بوده 
و خاطرات تکان دهنده و تلخ گذشته را در اذهان مردمان 

این مرز و بوم زنده کرده است.«
همچنین نهادهای حقوق بشری و مدنی از دولت خواسته اند 
از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی که به گفته ی این نهادها 

همچنین یک زوج جوان در آگست سال گذشته ی میالدی 
از سوی افراد طالبان در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز به 
جرم ارتباط نامشروع سنگسار شدند. نهادهای حقوق بشری 
و مدافعان حقوق زن از این اقدام طالبان ابراز نگرانی کرده 
می گویند دایر کردن محاکم صحرایی به بهانه دفاع از دین و 

وطن، نشانه ای از تحجر و جاهلیت است.
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  حال،  این  با 
از  و  کرد  توصیف  ضدبشری  و  ضداسالمی  را  حمله  این 
افزایش خشونت ها علیه زنان و نقض قوانین بین المللی توسط 
گروه های مسلح مخالف دولت ابراز نگرانی کرد. داکتر سیما 
سمر افزود: »از نظر کمیسیون هدف قرار دادن اماکن عمومی 
و کشتن غیرنظامیان یک عمل ضداسالمی و ضدانسانی بوده 
قوانین  نقض صریح  و  بشری  حقوق  موازین  تمام  و خالف 

بشردوستانه می باشد.«
ماین های  انفجار  و  انتحاری  حمالت  سمر،  خانم  گفته ی  به 
کنارجاده ای در کنار دیگر خشونت های خانوادگی علیه زنان 
از جمله عوامل مهم و کلیدی تلفات غیرنظامیان در کشور به 
شمار می روند. او گفت براساس آماری که توسط کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در سال 1388 جمع آوری شده است، 579 
زن بر اثر حمالت انتحاری و انفجار ماین ها کشته و زخمی 
سال جاری خورشیدی،  ماه  نه  طی  در  رقم  این  که  شده  اند 
در  کرد  تاکید  سمر  سیما  داکتر  می رسد.  مورد   1138 به 
از  را  جان های شان  غیرنظامیان  که  درگیری هایی  و  حمالت 
این  عامالن  جنگ،  بین المللی  قوانین  براساس  دهند،  دست 
حمالت، جنایتکاران جنگی و ضدبشری شناخته می شوند و 

را زیر  بین المللی دولت  تعهدات  اساسی و  قانون  مشروعیت 
مانع  است،  آن  قربانی  نخستین  زنان  و حقوق  می برند  سوال 
و  عامالن  تا  می خواهند  دولتی  نهادهای  از  نهادها  این  شود. 
آمران جنایات اخیر را تحت پیگرد قرار دهند و همچنین تمام 
قوانین تصویب شده را مورد بازبینی قرار داده و در همسویی 
این  اقدام کنند.  زنان  علیه  به جنایات  دادن  پایان  در  زنان  با 
نباید در  و  نمی تواند  نهاد و مرجعی  نهادها می افزایند: »هیچ 
عملکرد خود به بهانه  ی اعمار صلح افرادی را که به صورت 
عام مسوولیت انجام و برنامه ریزی جنایات علیه افراد ملکی را 

پذیرفته اند، مورد عفو و بخشش قرار دهند.«



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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روزه سرازیر می شد و جان انسان های بی گناه را می گرفت 
و شهر را به سوی نابودی و ویرانی سوق می داد. در یکی از 
روزهای شوم جنگ بود که راکتی به خانه ما اصابت نمود 
و در آن حادثه یک ایور 35 ساله ام، یک خواهر شوهر 25 
ساله ام و دخترم که 20 سال داشت به شهادت رسیدند و ما را 
به ماتم و عزا نشاندند. زندگی ما از آن روز چهره جدیدی 
فرار  خود  منطقه  از  جنگ  خاطر  به  ما  و  گرفت  خود  به 
نمودیم و تمام داروندار ما را افراد مسلح تنظیم ها به تاراج 
بردند. زندگی را ما دوباره از نو شروع کردیم. آن روزهای 
سیاه و تلخ گذشتند، اما یادها و دردهای آن برای ما باقی 
است. اما امروز همان کسانی که بر سرقدرت می جنگیدند و 
تشنه به خون همدیگر بودند، با ویران نمودن کشور و شهید 
و  رسیده اند  قدرت  به  امروز  بی گناه  انسان  هزاران  ساختن 
یکی به نفع دیگری رای خویش را معامله می نمایند، مثلی 
که هیچ اتفاقی نیافتاده باشد. دولت ما دولتی است که جای 
جنایت کاران و خاینانی است که دستان شان به خون ملت 
آغشته است و نان شان هم از پول های حرام و چپاول زمان 
جنگ های میان گروهی و یا هم زورستانی های فعلی است. 
پس ما حق خود را از خداوند می خواهیم که به ایشان جزا 
بدهد و حق ما مظلومین را از این ظالمان و جباران بگیرد.«



با  را  خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خود داریم که سه تن از اعضای فامیل اش را از دست داده 
ناله دارد. او سرگذشت  است و در فراق ایشان شب و روز 
تلخ اش را چنین بیان می دارد: »زندگی مردم غریب مملو از 
نمودند  توانستند، ظلم  تا  نظام کمونیستی  است.  رنج  و  درد 
این که خانه ظلم شان ویران شد و رژیم شان سقوط کرد.  تا 
بعد از حکومت کمونیستی، نظامی به نام اسالمی که توسط 
نیروهای مجاهدین اداره می شد عرض اندام نمود و قدرت به 
نظر  به  کامال خوب  اوضاع  افتاد.  مجاهدین  نیروهای  دست 
هم  مردم  و  نبود  خبری  روسی  عساکر  از  دیگر  و  می رسید 
کسی  شب هنگام  دولتی  نیروهای  که  نداشتند  این  از  ترس 
ماه  چند  اما  داشت  جریان  عادی  طور  به  زندگی  ببرند.  را 
نگذشته بود که سروصدایی پیدا شد و بعد از آن جنگ بر 
به  در یک چشم  آغاز شد.  احزاب جهادی  بین  قدرت  سر 
بین احزاب تقسیم شد و  هم زدن تمام کوچه ها و سرک ها 
نموده که  اشغال  را  بار کی وطن  این  بودند که  متحیر  همه 
جنگ در داخل شهر آغاز شده است! اما رفته رفته معلوم شد 
که دولت مداران مجاهدین به خاطر تصاحب قدرت این بار 
با هم می جنگند و دشمن یکی دیگر شده اند. جنگ ها روز 
جنگ های  اثر  در  اکثرا  مناطق  می گرفت،  شدت  روز  به 
بدتری  بسیار  وضعیت  مردم  و  شد  سکنه  از  خالی  پی درپی 
مرمی همه  و  زیرا راکت  داشتند.  زمان کمونیستی  به  نسبت 

دار و ندار 
ما را تاراج 

کردند

داکتر سیما سمر:

دولت فرهنگ 
معافیت را تقویت 

می کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ظفرشاه رویی ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوم  روزهای  از  یکی  در 
ما  خانه  به  راکتی  که  بود  جنگ 
اصابت نمود و در آن حادثه یک 
خواهر  یک  ساله ام،   35 ایور 
دخترم  و  ساله ام   25 شوهر 
که 20 سال داشت به شهادت 
و عزا  ماتم  به  را  ما  و  رسیدند 
روز  آن  از  ما  زندگی  نشاندند. 
و  گرفت  خود  به  جدیدی  چهره 
ما به خاطر جنگ از منطقه خود 
داروندار  تمام  و  نمودیم  فرار 
تنظیم ها  مسلح  افراد  را  ما 
ما  را  زندگی  بردند.  تاراج  به 
کردیم. شروع  نو  از  دوباره 

از صفحه )1(

ACKU
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و  قانونی  یونس  سیاسی،  قدرتمند  چهره  دو 
پارلمان  ریاست  گرفتن  به  قادر  سیاف،  رسول 
انتظار می رود که چهره های جدیدی  نشدند و 
خود را برای رقابت های شدید پارلمانی آماده 
قانع  حول  عمدتا  رقابت ها  این  البته،  سازند. 
کردن جناح های خورد و کوچک سیاسی در 
درون پارلمان از طریق دادن وعده و صرف پول 
دموکراسی های  در  که  فاسدی  سیاست  است؛ 
بی کاره و فاسد خاورمیانه ای و آسیایی در کل، 

برای همه آشنا می باشد.
احراز  برای  سیاف  و  قانونی  آقای  شکست 
ریاست پارلمان، زمینه را برای چهره های جدید 
ندارد  وجود  تضمینی  اما  می نماید.  باز  سیاسی 
که این چهره های جدید همانند آقای قانونی و 
سیاف نباشند. ناکامی سیاسی این سیاست مداران 
نهاد های  یکی  وجود  در  تازه ای  خون  کهنه، 
مهم سیاسی کشور دمیده می تواند. به هر حال، 
این  از  سیاستمدارانی  که  است  این  واقعیت 
دست یادگار دوران تراژیدی تاریخی افغانستان 
هستند که این افراد برسر تقسیم قدرت به توافق 
نرسیدند و با توسل به خشونت و جنگ داخلی، 
رقابت های سیاسی را ادامه دادند. آقای سیاف 
برای ما کسانی که در کابل زندگی کرده ایم، 
با آن جنگ های  است  ملی  اتحاد  رهبر حزب 
حزب  چون  احزابی  با  وحشیانه  و  خونین 
از اعضای ارشد آن، آقای  وحدت که دو تن 
برجسته ای  سیاسی  جایگاه  از  محقق،  و  خلیلی 
در حکومت و پارلمان برخوردار می باشند. این 
سیاستمداران  این  دیگر  بار  که  نیست  درست 
ممثل  که  پارلمان  چون  نهاد هایی  راس  در  را 
باید  بلکه  ببینیم  است،  سیاسی  تازه  دوره  یک 
وارد  تازه  سیاسی  اجندای  با  تازه  چهره هایی 

رقابت های سیاسی گردند.
اما از سوی دیگر، رقابت بین چهره های قدیمی 
از  که  می سازد  واضح  پارلمان  در  سیاسی 
اجندای اصالحات  با  جناح های جدید سیاسی 
راه  پارلمان  به  که  تازه ای  افراد  نیست.  خبری 
به  را  خود  سیاسی  موقعیت  لحاظ  از  یافته اند، 
جناح های حاکم نزدیک می سازند تا بتوانند به 
بقای سیاسی خود کمک کنند. در حالی که ما 
به آنها با عنوان نیروهای اصالحی نگاه می کنیم 
اما همین افراد و نیروها در بازار رقابت سیاسی 
افغانستان  در  و  می کنند  فکر  خود  بقای  به 
جناح های  به  چسپیدن  ماندن  راه  مهم ترین 

 در این جا نمایندگی مردم هیچ 
معنایی ندارد. مردم به این خاطر به 
نمایندگان رای نمی دهند که تنها به 
تنظیم و تصویب قوانین بپردازند. 

چه کسی باید مانع از نقض قوانین 
و خالف ورزی حکومت شود؟ چه 

کسی بر بلندپروازی ها و تکروی های 
حکومت مهار بزند؟ چه کسی با 

ایجاد توازن، حکومتداری را متعادل 
و حکومت را پاسخگو نماید؟ این 
کارهای پارلمان است که پارلمان 

افغانستان هرگز به فلسفه وجودی آن 
وفادار نبوده چون فرهنگ پارلمانی 

همانند بسیاری چیزهای جدید دیگر 
برای ما عجیب و غریب است.

از گذشته ی خونین  قدرتمند سیاسی است که 
کشور برای ما به ارث مانده اند.

اصالحی  اجندای  یک  نبود  امر  واقعیت  در 
خود  مفید  حالت  از  پارلمان  که  شده  موجب 
پرجنجال،  نهاد  یک  به  تبدیل  و  شود  بیرون 
پراگنده  شدت  به  و  حکومت  تابع  و  ضعیف 
که  دارند  شکایت  همه  لحاظ  این  از  گردد. 
و غریبی  ما چرا چنین موجود عجیب  پارلمان 

است. 
به هر حال، واقعیت این است که پارلمان ما از 
هیچ لحاظ شباهتی به هیچ پارلمان دنیا نداشته و 
اگر کاری نیز از پیش برده نمی تواند، پیش از 
آن که به نمایندگان آن برگردد، به نوع ساختار 
از  بسیاری ها  است.  مربوط  آن  طرزالعمل  و 
انتقاد  نمایندگان  سیاسی  فرهنگ  و  رفتار  طرز 
می کنند که پایبند به اصول و مقررات پارلمانی 
نبوده، وزرای کابینه را بر اساس مصلحت های 
انتخاب  خود  ملی  منافع  و  شخصی  سیاسی 
لوایح تصویب  از  بسیاری  از  می نمایند، چیزی 
شده سر در نمی آرند و از آنها انواع رفتار های 

ناشایست و مبتذل سر می زند.
در  جهانی  جامعه  کمک  با  حالی  در  پارلمان 
سرتاسری  احزاب  که  شد  ساخته  افغانستان 
برای  امر،  مشروع وجود نداشت و در واقعیت 
متحده  ایاالت  ویژه  به  و  غربی  کشور های 
موجودیت یک حکومت قوی مرکزی که تمام 
فراکسیون های سیاسی و قومی را بر محور خود 
با این استدالل که در  جمع نماید، مهم تر بود. 
افغانستان حزب و فرهنگ حزبی وجود ندارد، 
پارلمانی فاقد احزاب و با نمایندگان مستقل به 
وجود آمد که مدلی به شدت ناکام از آب در 

آمده است.
در هیچ جای دنیا پارلمانی بدون احزاب وجود 
ندارد. این که در افغانستان چنین چیزی ممکن 
شده دلیلی بر بی کفایتی این نهاد است و اشاره 
به هیچ مزیتی ندارد. این پارلمانی است که بر 
قوه مجریه نظارت عملی ندارد، اگر حکومت 
به هیچ کسی  ننماید  اجرا  یا  و  نقض  را  قوانین 
قادر  روی  هیچ  به  پارلمان  و  نیست،  پاسخگو 
این  کار  تنها  نمی باشد.  حکومت  استیضاح  به 
از  بسیاری  و  شده  قوانین  تصویب  پارلمان 
نمایندگان در جلسات عادی شرکت نمی ورزند 
که این به معنای آن است که این نهاد از جدیت 
زیادی  نمایندگان  تا  نمی باشد  برخوردار  الزم 

زحمت حضور در آن را متقبل گردند.
ندارد.  معنایی  هیچ  مردم  نمایندگی  این جا  در 
مردم به این خاطر به نمایندگان رای نمی دهند 
که تنها به تنظیم و تصویب قوانین بپردازند. چه 
کسی باید مانع از نقض قوانین و خالف ورزی 
و  بلندپروازی ها  بر  کسی  چه  شود؟  حکومت 
کسی  چه  بزند؟  مهار  حکومت  تکروی های 
و  متعادل  را  حکومتداری  توازن،  ایجاد  با 
کارهای  این  نماید؟  پاسخگو  را  حکومت 
به  هرگز  افغانستان  پارلمان  که  است  پارلمان 
فرهنگ  نبوده چون  وفادار  فلسفه وجودی آن 
دیگر  بسیاری چیزهای جدید  همانند  پارلمانی 

برای ما عجیب و غریب است.
سیاسی  جناح های  میان  در  کسی  حال،  هر  به 
عملی  و  بنیادین  اصالحات  طرفدار  افغانستان 
پارلمان  اصالح  قدم  اولین  واگرنه  نمی باشد، 
و  پارلمان  در  احزاب  به  دادن  اجازه  و  فعلی 
است.  احزاب  طریق  از  حکومت،  تشکیل 
احتماال از این طریق تا حدی تصامیم نمایندگان 

منسجم و بهتر اتخاذ خواهد شد.

ریاست پارلمان؛ مسوولیت نمایندگان 

نگاهی به کار سه روزه ی 
پارلمان

زمانی برای تغییر 
اساسی در پارلمان 

افغانستان مباحث سه روزه ی اعضای پارلمان در مورد 
و  خشن  شگفت  طور  به  رییس،  انتخاب 
پارلمان  ریاست  انتخابات  شد.  غیرمتعارف 
یونس  محمد  که  ماند  باقی  بی نتیجه  زمانی 
قانونی با کسب 116 رای و عبدالرب رسول 
دوم  دور  در  رای   119 کسب  با  سیاف 
جمع   50( اکثریت  رای  نتوانستند  انتخابات 
1( را به دست بیاورند. هرچند سرور عثمانی 
دلو   11 که  بود  گفته  پارلمان  موقت  رییس 
برگزار  پارلمان  رییس  تعیین  برای  انتخابات 
خواهد شد اما این نظر وی با اعتراض اعضای 
پارلمان مواجه شد. در نهایت توافق صورت 
شنبه  چهار  روز  به  انتخابات  که  گرفت 
برگزارشود تا نامزدان جدید ریاست پارلمان 
بیشتر  چانه زنی های  و  کمپاین  برای  فرصت 
یادداشت،  این  اصلی  تمرکز  باشند.  داشته 
بر  مبتنی  جدید  پارلمان  تحلیل  و  بررسی 
نمایندگان  سیاسی  رفتارهای  و  اظهارنظرها 
می باشد.  اول  روز  سه  مباحث  در  جدید 
داده های معتبر و میدانی برای بررسی پارلمان 
در  مهمی  نکته های  اما  ندارد،  وجود  جدید 
نظرهای  اظهار  و  پارلمان  روزه ی  سه  کار 
نمایندگان برجسته می باشند که بر مبنای آن 

می توان برداشتی را عرضه کرد:
به  پارلمان  در  نظرها  اظهار  از  بسیاری   -1
زورگویی  رجزخوانی،  از  حکایت  شکلی 
نوع  این  واقع  در  داشتند.  منت گذاری  و 
که  است  خودبزرگ بینی  نوعی  اظهارات، 
اما  است.  قایل شده  ترحم  دیگران  بر  انگار 
و  نوع ذهیت  از یک  نوع خود حکایت  در 
منطق  می دهد  نشان  که  دارد  سیاسی  تفکر 
در  ممکن  است؛  زور  افغانستان  در  سیاسی 
طوری  سیاسی  کنشگر  یک  موارد  بعضی 
زور،  داشتن  وجود  با  گویا  که  کند  وانمود 
در  نمی کند.  استفاده  آن  از  کرده  ترحم 
گفته  به  که  بدهد  نشان   می خواهد  ضمن 
آقای  مثال،  عنوان  به  است.  »کاکه«  عوام 
سیاف گفت که با وجودی که از نظر قانونی 
می تواند ادعایش مبنی بر این که نامزد پیروز 
به  است،  بوده  پارلمان  ریاست  انتخابات  در 
دادگاه عالی ارجاع دهد، اما به خاطر مصالح 
پارلمان و منافع علیای ملت افغانستان از این 
اظهار  از  بسیاری  می کند.  صرف نظر  کار 
از  شکلی  به  نیز  نمایندگان  سایر  نظرهای 
اشکال تند و تیز بودند. در حالی که عده ی 
قرار  حداقل  در  که  نمایندگان  از  دیگر 
و  خویشتن داری  به  را  نمایندگان  داشتند، 

حوصله مندی تشویق می کردند. 
پرده  پشت  معامالت  به  نسبت  اعتراض   -2
و  اعتراضات  در  دیگر  بارز  نکات  از  یکی 
که  است  نمایندگان  از  بعضی  واکنشی های 
بزرگ ترین آفت سیاسی به حساب می رود. 
این  پیش  روزهای  در  دوست،  بشر  رمضان 
می شود  گفته  بود.  کرده  مطرح  را  اعتراض 
صورت  به  نقد  پول های  معامالت  این  در 
هنگفت تبادله می شود. این دیگر هیچ معنای 

ندارد جز خیانت به اراده مردم.  
مسوولیت محوری،  جای  به  فردمحوری   -3
میان  در  که  است  دیگری  اساسی  آفت 
می کند.  بیداد  افغانستان  جدید  پارلمان 
سرشار  و  خشن  اظهارنظرهای  و  اعتراضات 
که  می دهد  نشان  میان تهی،  و  هذیان  از 
اکثر  برای  هنوز  مالیم  و  مسووالنه  زبان 
ندارد.  مفهومی  و  معنا  پارلمان  نمایندگان 
افزون براین، هم در اظهار نظرهای شخصی، 
نیست  نهفته  سیاسی  تفکر  و یک  مسوولیت 
بلکه دلواپسی های شخصی و عمدتا غریزی 
روابطی  و  معامالت  در  هم  و  است،  مطرح 
برقرار  امتیاز  و  قدرت  اصل  مبنای  بر  که 
تفکر  و  مسوولیت  دغدغه ی  می شوند، 
معامالت  آن  به جای  و  است  سیاسی خالی 
است.  مطرح  مالی  امتیازات  و  فردی  میان 

آینده  پارلمان  ممکن  که  است  نکته ای  این 
افغانستان را به تباهی بکشاند. 

اعضای  رفتاری  پریشان  و  پراکندگی   -4
و  چندالیه  شکاف  یک  از  نشان  پارلمان 
پارلمان  در  فکری  پریشانی  و  سیاسی  عمیق 
به  نمایندگان  نظرهای  ابراز  از  دارد.  جدید 
خصوص چهره های جدید و جوانان می توان 
توجهی  قابل  تعداد  را گرفت که  نتیجه  این 
عجیبی  سردرگمی  یک  در  نمایندگان  از 
و  حل  راه  فاقد  نیز  خود  و  می برند  سر  به 
موضع مشخص سیاسی هستند. هر از گاهی 
هم که سخن می گوید به شدت خشن و تند 
مسایل جانبی  به  این که  یا  و  می کنند  عمل 
دیگر  عبارت  به  می کنند.  تکیه  ضمنی  و 
باشند  گفته  چیزی  تا  می گیرند  نوبت  فقط 
و در تلویزیون ها دیده شوند. به عنوان مثال، 
ژورنالیست  یک  خود  که  سیاووش  بکتاش 
مستقیم  و  زنده  نشرات  تا  کرد  پیشنهاد  بود 
مگر  گردد.  قطع  پارلمان  مباحث  جریان 
داشته  نمی توانست وجود  هیچ حرفی  دیگر 

باشد؟
پارلمان،  در  آشکار  خشونت های   -5
ذات  و  سیاسی  بی فرهنگی  دهنده ی  بازتاب 
است  افغانستان  سیاست مداری  ددمنشانه ی 
به  است.  مطرح  چالش  یک  عنوان  به  که 
پارلمان  سیاووش  بکتاش  وقتی  مثال،  عنوان 
بی درنگ  کرد،  تشبیه  مکتب  صنف  به  را 
او حمله فزیکی  بر  از سوی مال سید محمد 
صورت گرفت؛ گویا که »صنف مکتب« و 
به آن، چیزی زشت و شیطانی  تشبیه کردن 
پارلمان  بی درنگ  نماینده  یک  وقتی  است. 
این  به  می شود،  فزیکی  خشونت  به  متوسل 
معناست که مدنیت در سطح نمایندگان ملت 

نیز زیر سوال است. 
تفکر  فقدان  و  پارلمان  شدن  قطبی   -6
در  اساسی  نکته های  از  سیاسی  پلورالیزم 
مباحث نمایندگان در سه روز گذشته بود. دو 
قطب پارلمان، قانونی و سیاف، بخش زیادی 
از مباحث پارلمان سه روز گذشته، شب های 
اختصاص  خود  به  را  گذشته  هفته های  و 
داده است و این حکایت از فردمحوری در 
و  سیاسی،  مسوولیت  و  تفکر  عدم  سیاست، 
حکایت از غیابت پلورالیزم سیاسی می کند. 
یا  و  سیاسی  جامعه ی  هر  که  است  طبیعی 
آنگاه  شدند،  قطبی  اگر  سیاسی  نهادهای 
سیاست  در  فردگرایی  و  می میرد  پلورالیزم 
مسوولیت های  و  مردم  و  می شود  برجسته 

مردمی نمایندگان به فراموشی می روند. 
برای  آرای  اکثریت الزم  7- چالش کسب 
ریاست،  نامزدان  برابر  در  پارلمان  ریاست 
پارلمان  فراروی  که  است  دیگری  مشکل 
مثل  تن   8 اکنون  دارد.  وجود  جدید 
هما  سیاوش،  بکتاش  پدرام،  عبدالطیف 
سلطانی، حفیظ منصور، سید اسحاق گیالنی، 
سید محمد موسی خان، شریف اهلل کامه وال 
که  جدیدی اند  چهره های  رامین  عبیداهلل  و 
خود را برای ریاست پارلمان افغانستان نامزد 
که  است  این  اساسی  مشکل  ولی  کردند. 
رای  می توانند  آیا  جدید«  »چهره های  این 

اکثریت الزم را به دست بیاورند؟ در سوی 
دیگر این ماجرا، خانم شکریه بارکزی معتقد 
و  جدید  چهره های  شدن  نامزد  با  که  است 
این  می گیرد.  صورت  »تابو شکنی«  جوانان 
کامال درست است اما صرفا می تواند اهمیت 
سمبولیک داشته باشد. اما این احتمال بیشتر 
است که بعد از شکست این افراد، راه برای 
چهره های اصلی باز شود. سوال اساسی این 
نمایندگان  از  یکی  پارلمان  رییس  است که 
خواهد بود که هویت سیاسی آن برجسته و  
مشخص است و یا این که یکی از نمایندگان 
سیاسی  هویت  نظر  از  که  بود  خواهد 
را  ترافیکی  نقش  صرفا  بوده  غیرمشخص 
باشد؟  داشته  پارلمان  )مدیریت(  ریاست  در 
چینی  این  شرایط  در  که  می رسد  نظر  به 
نوع دوم  از  پارلمان، کارکرد یک شخصی 
نباید  صورت  هیچ  به  اما  بود.  خواهد  بیشتر 
در  چون  کرد؛  حمایت  ضعیف  شخص  از 

نهایت یک سرورعثمانی ثانی خواهد بود. 
گرفت  را  نتیجه  این  می توان  نهایت  در 
فکری  نازایی  و  بی برنامگی  بی نظمی،  که 
بیداد  افغانستان  دولتی  نهادهای  تمام  در 
می کند. اما آن چه به صورت عریان همچون 
بی نظمی،  می تابد،  روزها  این  تابان   آفتاب 
سیاسی  تفکر  یک  عدم  و  بی برنامگی 
پارلمان  اعضای  میان  در  مسوولیت محور 
است  دلیل  همین  به  است.  افغانستان  جدید 
مادی  ماهیت  با  فردی  میان  معامالت  که 
سیاسی  گفتگوهای  جای  بوده  جریان  در 
گرفته  را  کاری  برنامه های  سر  بر  بحث  و 
قطب بندی های  دیگر،  سوی  از  است. 
و  معیارها  بوده  فردمحور  شدت  به  سیاسی 
سنجه ها در مواضع سیاسی نمایندگان، افراد 
افزون  می باشند.  کلیشه ای  گرایش های  و 
براین، خشونت های فرهنگی و خشونت های 
و  صدا  بم  و  زیر  در  وضوح  به  ساختاری 
اشاره های  و  ایما  اداها،  و  اکت  سخن، 
پارلمان  نمایندگان  )بادی النگویج(  رفتاری 
در هنگام ابراز نظر و سخنرانی های پرهیجان، 
هالیودی تر و  را  پارلمان  نمودار شده فضای 
دادند  نشان  بعضا  می سازد.  دراماتیک تر 
نیز  فزیکی  خشونت  هرنوع  آماده ی  که 
برساخته ی  ما  که  است  این  حقیقت  هستند. 
هستیم،  ساختاری  و  فرهنگی  خشونت های 
اما چقدر می توانیم روان و شخصیت خود را 
در هنگامی که بر کرسی مسوولیت به عنوان 
رهایی  آن  از  نشسته ایم،  مردم  نماینده ی 
پیشنهاد من  اما  بخشیده مدنی تر رفتار کنیم. 
به اعضای پارلمان به خصوص به نمایندگان 
از  بیشتر  اغلبا سن و سالی  جوان که هرچند 
و  تفکر  بر  عالوه  که  است  این  دارند  من 
مسایل  ملی گرایی،  و  میهن پرستی  اندیشه، 
خویشتن داری  متانت،  و  عمق  نظیر  دیگر 
در کنش  را  و صداقت  پارسایی  و جدیت، 
اظهارات  و  مواضع  سیاسی،  واکنش  و 
اما سوال آخر  بگیرند.  نظر  پارلمانی شان در 
رییس  است  ممکن  آیا  که  است  این  من 
و  روشن اندیش  فرد  یک  افغانستان  پارلمان 

دموکرات باشد؟ 

 شاکر مهریار

 ضیا زیرک
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در  پارلمان  ریاست  کرسی  تصاحب  سر  بر  کشمکش ها 
در  اختصاصی«  »دادگاه  که  است  گرفته  شدت  حالی 
نخستین گام از بررسی های خویش در پیوند به تقلب های 
صندوق های  باید  که  است  کرده  اعالن  انتخاباتی، 
رای دهی در شماری از والیات افغانستان بازشماری شود!

اعالن این خبر در یک جهت نشان می دهد که »دادگاه 
مدارک  به  خویش،  تحقیقات  جریان  در  اختصاصی« 
امر  آن،  بنیاد  بر  که  است  یافته  دست  مهمی  اسناد  و 
باز شماری صندوق های رای دهی را مطرح می کند. حال 
این  مهم  دیگریست.  مساله ی  ناممکن،  یا  امر ممکن  این 
که  است  رسیده  نتیجه ای  چنین  به  دادگاه  این  که  است 
می کند  تقال  قدر  هر  پارلمانی که  بر  دیگریست  ضربه ی 

نمی تواند روی پای اعتبار خویش بلند شود! 
ظاهرا دادگاه اختصاصی نسبت به پارلمان جلوتر حرکت 
با  خویش  هستی  روز های  نخستین  در  پارلمان  می کند. 
می آید  نظر  به  چنین  است.  شده  رو  به  رو  بحران  نوعی 
انتخاب رییس پارلمان چند دور دیگر را پیش روی  که 
خواهد داشت. این در حالیست که پارلمان با چنان شتابی 
ظاهرا  که  رفت  پیش  به  رییس خویش  انتخاب  به سوی 
سرش به سنگ بن بست خورده است. گفته اند سالی که 
نیکوست از بهارش پیداست. پارلمان ما در نخستین روز ها 
وجناح بندی های  مشت پراگنی  استعداد  که  داد  نشان 
به ارث  پارلمان پیشین  از  غیر دموکراتیک و غیر مدنی را 
مساله  جهت  یک  تازه  این  باد!  مبارکش  که  است  برده 
در سومین  مردم  نمایند گان  همین  دیگر  در جهت  است 
از  آنها  از  شماری  که  کردند  متهم  را  یک دیگر  روز، 
بعضی از منابع قدرت پول دریافت کرده اند تا از این یا آن 
نامزد در انتخابات ریاست پارلمان، حمایت کنند. البته این 
امر در پارلمان افغانستان به هیچ صورت امر شگفتی آوری 
نیست. برای آن که کسی که رای مردم راخریده و با اتکا 
تا  یافته است، حق خود می داند  پارلمان راه  به  به تقلب، 
آن رای را به هر کسی که بخواهد بفروشد! شاید چنین 
کسانی در دل بگویند که ای مردم مگر شما چیزی را که 
خریده اید، نمی توانید بفروشید! من این رای را خریده ام 
برابر،  را می فروشم، چند  هیاهو آن  بازار  این  و حاال در 

دست تان آزاد!!!
پس  پیشین  پارلمان  به  پیوند  در  اتهاماتی  چنین  یک 
گوش  به  که  بود  آن  کاری  سوم  و  دوم  سال های  از 
شهروندان افغانستان رسید؛ اما پارلمان کنونی در سومین 
روز کاری خویش چنین بیرقی را بر افراشته است. چنین 
به نظر می آید که در چنین مواردی این پارلمان منزل یک 
ساله ی پارلمان گذشته را در یک روز طی می کنند. یاد 
حافظ می افتم که گفته بود: »کاین طفل یک شبه ره  صد 
ساله می زند.« او گفته بود و ما باور نمی کردیم و خوب 
برای  این معما  افغانی  تیپ  از برکت دموکراسی  شد که 

ما گشوده شد!
انتخابات  من فکر می کنم تا زمانی که پارلمان از بحران 
بیرون می شود، دادگاه اختصاصی  هیات رهبری خویش 
فیصله های دیگری را بیرون خواهد داد. اگر پارلمان در 
این روز ها نتواند که از خود فرهنگ دموکراتیک و مدنی 
نشان دهد، این امر سبب خواهد شد تا مردم افغانستان از 
فیصله های دادگاه اختصاصی پشتیبانی کنند. از هم اکنون 
فضای امیدوار کننده ای بر پارلمان حاکم نیست. حاال در 
زبانی،  قومی،  گرایش های  پارلمان،  روزکاری  سومین 
و  معیار  تا  می آید  پرده  پشت  قرار های  و  قول  و  مذهبی 

موازین دموکراتیک و مدنی را به عقب براند.
ریاست  انتخابات  دوم  دور  در  قانونی  یونس  و  سیاف 
پارلمان هیچکدام نتوانستند تا »122+1« رای را بگیرند. من 
در نوشته ی دیگری گفته بودم که در میان این دو تن از 
نظر تفکر و دور نگری سیاسی تفاوت چندانی وجود ندارد 
که بتوان یکی را بر دیگری برتری داد. این که قانون به 
آنها اجازه نداد تا به دور سوم بروند، می توان این امر را 

امر سبب گشایش  این  به فال نیک گرفت. برای آن که 
روزنه امیدی شده است تا افغانستان بتواند رهبری تازه ای 
را در پارلمان تجربه کند. با وجودآن نمی توان خیلی  هم 
خوشبین بود، برای آن که بر اساس گزارش ها عبداللطیف 
شکریه  منصور،  عبدالحفیظ  گیالنی،  سیداسحاق  پدرام، 
سلطانی،  هما  بکتاش،  سیاوش  رامین،  عبیداهلل  بارکزی،  
نامزد  را  تن دیگر خود  و یکی دو  وال  اهلل کامه  شریف 
ریاست پارلمان کرده اند. مشکل این جاست این انتخابات 
انتظار  نیز  دوم  دور  در  و  رفت  خواهد  دوم  دور  به  نیز 

نمی رود تا کسی بتواند »122+1« رای را به دست آورد.
نخواهند  آنها  کدام  هیچ  که  کرد  شک  حتا  می توان 
سیاف  و  قانونی  که  آورند  دست  به  را  رایی  تا  توانست 
این  تمام  کرد  پیش بینی  می توان  آورده اند.  دست  به 
خویش  قناعت  کرسی های  به  ناکام  جدید،  چهره های 
تعریف  سپید«  »رای  هنوز  حالیست  در  برمی گردند.این 
ریاست  انتخابات  دور  هر  آینده ی  می تواند  ناشده! 
حقیقت  در  سپید  رای های  این  سازد.  سیاه  را  پارلمانی 
همان استخوانی است که دزدانه در الی چرخی گذاشته 

می شود تا از حرکت بماند!
شمشیر  دارد.  روی  پیش  را  دشواری  روز های  پارلمان 
دموکلس همچنان بر فرق آن آویزان است. این وضعیت 
را  مذهبی  و  زبانی  قومی،   ایتالف های  نهایتا  بحرانی 
میان  به  کشیده اند  رنج  آن  از  افغانستان  مردم  همیشه  که 
بحران  دیگر یست.  بحران  و  بن بست  خود  که  می آورد 
با  که  معامله گرانی  می سازد.  داغ تر  را  معامله ها  بازار 
سرمایه گزاری های سیاه به پارلمان راه یافته اند بدون شک 
بساط معامله های بزرگتری را می گسترانند. شاید هم رای 

سپید بدهند. رای سپید تنها به این دلیل داده نمی شود که 
گویا رای دهنده با دستور کار مخالف است و هیچ یک 
نامزدان را شایسته نمی داند. چنین چیزی ممکن یکی  از 
از مفاهم رای سپید باشد، که بر خاسته از خرد و آگاهی 
به  ما می تواند  پارلمان  اما رای سپید در  و  سیاسی است؛ 
به  مفهوم  به  باشد،  نیز  معامله  یک  و  توطیه  یک  مفهوم 

بن بست کشیدن کار پارلمان باشد و چیز های دیگر.
و سرنشینان  بود  در حال غرق شدن  باری کشتی  گویند 
در  فیلی  میان  این  در  اما  سراسیمه،  و  مضطرب  همه گان 
عرشه ی کشتی با آرامی تمام گوش های گلیم مانند خود 
را تکان می داد و آرام آرام نواله می خورد که گویی هیچ 
حادثه ای در راه نیست، در حالی که تا یک ساعت دیگر 
فیل  و  می رفتند  فرو  آب  در  سر نشینانش  همه  با  کشتی 
توفان خبری داشت و  از  نه  فیل  نیز!  نواله اش  با  خو نسرد 
نه هم از آن کشتی بشکسته و تنها نواله اش را می شناخت 

و بس!
چهره های  ناکامی  از  پس  که  این جاست  پرسش  حال 
چهره های  شد؟  خواهد  چه  پارلمان  سرنوشت  تازه دم،  
دیگری به میدان می آیند و باز ناکامی و باز رای سپید و 
باز چهره های تازه دم دیگر! نکند که پارلمان ما در همین 

دنیا به سزای »سیزف« گرفتار آید.
گویند »سیزف« را خداوند در دوزخ سزای سنگینی داده 
دره ی  عمق  از  روزه  همه  »سیزف«  که  این  وآن،  است 
می گرداند  بر  پهلو  به  پهلو  بزرگی  سنگ  کلوله  ژرفی 
دره  اوج  به  دره. چون  اوج  تا  باال  به سوی  رو  می برد  و 
می رسد آن کلوله سنگ از دستش رها شده و دوباره در 
عمق آن دره سرازیر می گردد. سیزف برمی گردد به عمق 
دره و دو باره و دوباره سنگ را به باالی دره می برد و باز 
کلوله سنگ از دستش رها می شود و سرازیر می شود در 
عمق دره و باز سیزف و باز باالبردن و باز سرازیر شدن.... 
به  ما  پارلمان  که  نشود  اوست.  گی  همیشه  جزای  این 
سرنوشت سیزف گرفتار آید. چهره های تازه، رای سپید 
باز  ناکامی...  و  تازه، رای سپید  باز چهره های  ناکامی.  و 

چهره های تازه، رای سپید و نا کامی...
با این همه یک چنین تبصره هایی نیز وجود دارد که پس 
پژمردگی،  با  تازه  از چهره های  از آن که نخستین گروه 
و  سیاف  سوم  انتخابات  در  پذیرفتند،  را  خود  ناکامی 
هراس  از  هم  یا  و  می آیند  میدان  به  باز  قانونی  یونس 
یا  و  دموکرات  افراد  دست  به  پارلمان  ریاست  که  این 
دیگراندیش نیفتد با هم کنار می آیند و گوسفندی قربانی 
این  را  روزگار  شهنامه ی  سیاست  بدین گونه  می کنند!  
زمین  بر  را  رستم  پشت  سهراب  نه  می زندکه  رقم  گونه 
می گذارد و نه هم رستم دشنه ای در پهلوی سهراب فرو 
می برد، بلکه هردو خندان و دست به گردن از آوردگاه 
چه  را  کاوس  که  نیست  معلوم  گاه  آن  و  می گردند  بر 

روزگاری پیش می آید!

شورای عالی صلح اعالم کرده است که حزب اسالمی به 
زودی نمایندگانی را به کابل اعزام می کند تا در مورد صلح 
با دولت افغانستان مذاکره کند. به نظر می رسد اعزام هیات 
از سوی حزب اسالمی به کابل، برای شورای عالی صلح، 
یک دستاورد تلقی می شود، اما آن گونه که در خبرها اعالم 
شده است، شروطی که از سوی حزب اسالمی تحت رهبری 
گلبدین حکمتیار مطرح گردیده اند، اگر با توانمندی سیاسی 
و نظامی این حزب مقایسه شود، بسیار کالن انگاشته خواهد 
شد که در این صورت، اعزام نماینده از سوی این حزب نه 
تنها، تن در دادن به صلح و ترک جنگ تلقی نمی گردد، 
بلکه باعث مشکل تراشی از سوی این حزب در مسیر ثبات 

جامعه سیاسی افغانستان محسوب می گردد.
بسیاری از کارشناسان سیاسی این پرسش را مطرح می کنند 
نظامی و سیاسی  توانمندی  مبنای چه  بر  که حزب اسالمی 
خروج  برای  ماهه  شش  زمان بندی  چون  پیش شرط هایی 
نیروهای بین المللی از افغانستان، برگزاری انتخابات همزمان 
را  دیگر  شروط  از  برخی  و  پارلمانی  و  جمهوری  ریاست 
در  به وضعیت موجود  توجه  با  مطرح می کند، درحالی که 
افغانستان هیچ نیازی به تطبیق چنین شرایط در مسیر رسیدن 
بین المللی  نیروهای  سو  یک  از  نمی شود.  دیده  ثبات  به 
برنامه ریزی خویش برای انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای 
سازماندهی  را  افغانستان  از  تدریجی  خروج  و  افغانستان 
ریاست  برای  انتخابات  دیگر  سوی  از  و  کرده اند  اعالم  و 

اکنون  و  شده  برگزار  پارلمانی  و  جمهوری 
سال های 1388  در  انجام شده  انتخابات  نتیجه 
و 1389 در عرصه حکومت داری یا اجرایی و 
قانونگذاری و یا نظارتی به جریان افتاده است.

وقتی در چنین صورتی حزب اسالمی تقاضای 
و  افغانستان  از  بین المللی  نظامیان  خروج 
ریاست  همزمان  انتخابات  برگزاری  همچنین 
جمهوری و پارلمانی را مطرح می کند، در واقع 
به این معنا است که حزب اسالمی می خواهد 
حیات  از  جدید  مرحله  یک  وارد  افغانستان 
سیاسی گردد که چشم انداز آن هیچ روشنی را 
به نمایش نمی گذارد. زیرا قابل پیش بینی است 
که با پذیرش این شروط، ورود حزب اسالمی 
به روند سیاسی افغانستان، بار دیگر افغانستان را 

در مسیر بحران قرار خواهد داد.
اکنون و بعد از نه سال تغییر نظام سیاسی در افغانستان دیده 
می شود که یکی از مشکالتی که هنوز حل نشده باقی مانده 
است، وحدت و مشارکت ملی بر مبنای تفاهم ملی و مبتنی 
بر کمرنگ سازی گرایش های قومی می باشد. تصور بر این 
است که دولتمردان افغانستان نتوانسته اند خود را از فشارهای 
روانی و ذهنی مبتنی بر قوم گرایی خارج کنند. حتا برخی 
از کارشناسان سیاسی به این باورند که تحرکات وسیع در 
راستای سازش با طالبان و حزب اسالمی نیز بیشتر از این که 

افغانستان صورت گیرد،  بر مبنای ضرورت های موجود در 
بر مبنای زمینه ذهنی و روانی قومی صورت می گیرد.

در چنین صورتی ورود حزب اسالمی تحت رهبری گلبدین 
خواهد  باعث  می باشد،  شهره  قوم گرایی  به  که  حکمتیار 
و  داخلی  جدال های  به  دیگر  بار  یک  افغانستان  تا  گردید 
قومی کشانیده شود و درگیری ها بر مبنای برتری طلبی های 
قومی از سر گرفته شود. آقای حکمتیار در گذشته نیز ثابت 
کرده است که یکی از ویژگی های منحصر به فرد وی این 

است که بتواند برتری جویی قومی خود را دنبال کند. این که 
حزب اسالمی نتوانست بعد از پیروزی مجاهدین در دولت 
شریک  پیشاور  در  مجاهدین  برنامه ریزی های  از  برخاسته 
تصور  که  بود  وی  قومی  جویی  برتری  حس  نیز  شود، 
تقسیم  قبول  و  مجاهدین  در حکومت  اشتراک  با  می کرد، 
مناسب سیاسی، انحصاری که آقای حکمتیار در پی آن بود 

می شکست.
جامعه  اصلی  ضرورت های  از  یکی  که  حالیست  در  این 
واقعیت های  به  بایستی  که  است  این  افغانستان  سیاسی 
جدیدی در حیات سیاسی افغانستان تن در داده شود. یکی 
دوران  در  افغانستان  سیاسی  جامعه  آشکار  تفاوت های  از 
سیاسی بعد از سال 2001 میالدی این است که ثقل انگاری ها 
در بازی های سیاسی تغییر کرده است. این تغییر به این معنا 
در  نمی تواند  دیگر  افغانستان  سیاسی  بازی های  که  است 
دست مهره هایی که به یک قوم تعلق داشته باشد، منحصر 
بماند، بلکه اکنون جامعه به سوی این خواست پیش می رود 
ارزش  با  بتوانند  کشور  سراسر  از  افغانستان  شهروندان  که 

یکسان در بازی های سیاسی نقش داشته باشند.
راستای  در  اگر  می رسد  نظر  به  وضعیت  این  به  توجه  با 
امتیاز پردازانه و باج پردازانه حزب اسالمی  مشارکت دادن 
گامی گذاشته شود، روند موجود سیاسی در کشور به هم 
خواهد خورد و بحران سیاسی در کشور یک بار دیگر از 
سر گرفته شده و افغانستان به وضعیت بعد از سال های 1371 
بازخواهد گشت. از این رو باید این واقعیت را پذیرفت که 
مشارکت حزب اسالمی در روند سیاسی و اعزام هیات از 
سوی این حزب در صورتی خوب و مفید می تواند باشد که 
شرایط کالنی از سوی این حزب مطرح نشود و این حزب 
بپذیرد که به خواسته های موجود جامعه که برابری یکی از 

برجسته ترین موضوعات آن می باشد، تن در دهد.
بنا براین باید باور کرد که اگر شورای عالی صلح به خاطر 
رهایی از فشارهای روانی که در عرصه کارکرد خود با آن 
روبرو می باشد، به شرایط حزب اسالمی تن در دهد، نه تنها 
گامی را در راستای رفع مشکل از وضعیت سیاسی افغانستان 
نخواهد گذاشت، بلکه باعث خواهد گردید تا افغانستان به 
در  بحران  و  شود  کشانده  داخلی  تر  عمیق  تنش های  کام 

کشور از آنچه هست، پیچیده تر گردد.

احساناهللدولتمرادی

پرتونادری

چهره های تازه
سیاف و قانونی را بر می گردانند!

حزب اسالمی 
و ادعاهای کالن

با این همه یک چنین تبصره هایی نیز وجود دارد که پس از آن که نخستین گروه از چهره های تازه با 
میدان  به  باز  قانونی  یونس  و  پروفیسور سیاف  انتخابات سوم  در  پذیرفتند،  را  ناکامی خود  پژمردگی، 
می آیند و یا هم از هراس این که ریاست پارلمان به دست افراد دموکرات و یا دیگر اندیش نیفتد با هم 
کنار می آیند و گوسفندی قربانی می کنند!  بدین گونه سیاست شهنامه ی روزگار را این گونه رقم می زندکه 
نه سهراب پشت رستم را بر زمین می گذارد و نه هم رستم دشنه ای در پهلوی سهراب فرو می برد، بلکه 
هردو خندان و دست به گردن از آوردگاه بر می گردند و آن گاه معلوم نیست که کاوس را چه روزگاری 

پیش می آید!
ACKU
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بسیاری را عقیده بر این است که نمود واقعی نهادینه شدن 
دموکراسی در کشور، همانا مشخص شدن جایگاه قوای 
سه گانه و استقالل کامل این سه قوه نسبت به همدیگر 
به قوه دیگر است.  و عدم مسلط بودن یک قوه نسبت 
انتخابات به عنوان رکن مهمی از دموکراسی در کشور 
ما در این سال های اخیر با فراز و فرود های مختلفی رخ 
و  موجود  چالش های  تمام  با  خوشبختانه  است.  نموده 
کم باور شدن مردم نسبت به دموکراسی و انتخابات، باز 
هم انتخابات مختلف نظیر انتخابات ریاست جمهوری، 
توانسته اند  محلی  شورا های  و  نمایندگان  مجلس 
طول  در  مردم  گردند.  دایر  زمانی  تغییر  مقداری  با 
به  نمایندگان شان  برای فرستادن  انتخابات  برگزاری دو 

خانه ملت با هرگونه چالش مقابله کردند. حتا در دور 
در  نیز  قربانی هایی  نمایندگان  مجلس  انتخابات  دوم 
این همه جانفشانی های  از  بعد  این راه دادند. آنچه که 
مردم و حضور در پای صندوق های رای مهم است این 
مجلس  در  را  مردم  خواست های  می توان  چگونه  که 
نمایندگان برآورده کرد و در کل مردم چه خواسته هایی 

از نمایندگان خود در مجلس دارند؟ 
طول  در  »مردم  می گوید:  هراتی  شهروند  نظیر،  محمد 
و  مشکالتی  با  نمایندگان  مجلس  انتخابات  دوران 
ناامنی  اول  قدم  در  شدند.  روبرو  زیادی  چالش های 
پای صندوق های  در  مردم  باعث عدم حضور گسترده 
رای شد. در قدم دوم بی باوری مردم نسبت به تعدادی 

کسانی  از  زیادی  تعداد  حضور  و  انتخابات  نامزدان  از 
و  بودند  کرده  ظلم  مردم  به  مختلف  دوره های  در  که 
در  می شناسند،  جنایت کار  عنوان  به  را  آنان  مردم 
از مردم  باعث گردید تعدادی  انتخابات  نامزدان  لیست 
قابل  کاهش  کنند.  صرف نظر  انتخابات  در  حضور  از 
مالحظه رای دهنده نسبت به دوره قبل تایید کننده این 
و  شد  برگزار  انتخابات  هم  باز  حال  این  با  است.  ادعا 
ولی  کردند  پیدا  راه  مجلس  به  نمایندگان  از  تعدادی 
رساندن  برای  قدرت  حوزه های  پرده  پشت  مبارزات 
تمام  نمایندگان  مجلس  به  خود  خواسته  مورد  افراد 
زحمت های مردم را به هدر داد. تعداد زیادی از کسانی 
انتخابات  گردونه  از  داشتند  اعتماد  آنان  به  مردم  که 
اخراج شدند و افرادی که مردم به آنان اعتماد کمتری 
به مجلس  نبود،  آنان  با  مردم هم  واقعی  و رای  داشتند 
راه یافتند. با این حال شکایت کردن دیگر دردی را دوا 
نماینده های خود می خواهند  از همین  نمی کند و مردم 
تا حداقل به فکر خواست های مردم هم باشند. متاسفانه 
اولین کاری که نمایندگان انجام می دهند تقسیم شدن به 
گروه هایی که بر اساس تمایالت زبانی و قومی و مذهبی 
همین  به  و  می باشد  می یابد،  تشکیل  مجلس  درون  در 
خاطر خواست های مردم همیشه در عقب این تمایالت 

قرار می گیرد.« 
محمد نظیر می گوید اگر در دور دوم پارلمان هم همین 
دارد که در  ترس وجود  این  باشد  و همین کاسه  آش 
شرکت  کسی  نمایندگان  مجلس  انتخابات  بعدی  دور 
نکند و عطای حق شهروندی را به لقای دولت ببخشد. 

هرات  دانشگاه  در  دانشجو  حکیمی،  عبدالغفور 
مجلس  آغاز  اول  روز  چند  این  »متاسفانه  می گوید: 
ناامید  آن  عملکرد  به  نسبت  کامال  را  مردم  نمایندگان 
مجلس  صحن  در  غیرانسانی  برخورد های  است.  کرده 
اکثریت رسانه های داخلی و خارجی آن  در حالی که 
را  ملت  نمایندگان  واقعی  چهره  می دهند،  پوشش  را 
تعیین  برای  نمی توانند  که  نمایندگانی  ساخت.  واضح 
یک رییس مجلس به تفاهم برسند و بر سر این کار حتا 
از زد و خورد فزیکی هم ابایی ندارند چگونه خواهند 
توانست برای ما قانون تصویب کنند؟ بازهم حکومت با 
استفاده از همین پراکندگی نمایندگان همه سالیق خود 

را بر مجلس تحمیل خواهد کرد.« 
که  است  معتقد  هرات  معارف  در  معلم  عظیمی،  هما 

این بار نیز تعدادی جنگ ساالران و کسانی که متهم به 
اعمال جنایت کارانه در تاریخ کشور هستند در پارلمان 
حضور دارند که این مساله به معنای این است که مجلس 
نمایندگان باز هم به طور کل ممثل اراده مردم نیست. 
هما عظیمی می گوید زیاد مطمین نیست که این مجلس 
را  در کشور  مطرح  بشری  و حقوق  انسانی  ارزش های 
اقشار  تمام  که  کند  تصویب  را  قوانینی  و  بدارد  پاس 
پارلمان  اول  دور  در  می گوید  او  کند.   قانع  را  جامعه 
هم نمایندگان زیاد نخواستند که برای ارزش های حقوق 
بشری زحمتی بکشند و به همین خاطر نقض حقوق بشر 
زیاد مشاهده شد. با این حال هما عظیمی امیدوار است 
که مجلس نمایندگان نسبت به چالش های حقوق بشری 
قاطع تر برخورد کند و برای حل بن بست های موجود در 

کشور فعال تر سهم بگیرد. 
»مردم  هراتی می گوید:  مومن زاده، شهروند  سید عظیم 
را  ثروتمندان  و  تاجران  بیشتر  تا  کردند  تالش  بار  این 
برای مجلس نمایندگان انتخاب کنند تا حداقل این افراد 
با توجه به توان مالی که دارند زیاد به فکر پول اندوزی 
مومن زاده  آقای  نگردند.«  کس  هر  با  کردن  معامله  و 
نمایندگان  که  بودیم  شاهد  گذشته  در  »ما  می گوید: 
نتوانستند یک وزیر را که واقعا صالحیت وزرات  حتا 
روز  از  قبل  وزیر  هر  زیرا  کنند،  استیضاح  نداشت  را 
نمایندگان  میان  را  پول  هنگفت  خریطه های  استیضاح 
می بست.«  را  آنان  دهان  وسیله  این  با  و  می کرد  توزیع 
مومن زاده می گوید وکالی آنان باید در مجلس آنچه را 
که به نفع ملت است مطرح کنند. او از وکال می خواهد 
که تفکیک های سمتی، قومی و زبانی را کنار گذاشته و 
همه خود را وکیل مردم در هرگوشه کشور بدانند. ورنه 
حکومت بازهم با ایجاد رخنه و فاصله بین نمایندگان از 

همسویی آنان جلوگیری خواهد کرد. 
عملکرد  به  نسبت  هرات  شهروندان  بیشتر  که  آن  با 
خوشبین  زیاد  مردم  اراده  اساس  بر  نمایندگان  مجلس 
با آن هم از وکالی خود می خواهند تا خواست  نیستند 
ملت را در نظر گرفته و با توجه به ارزش های مطرح شده 
در جامعه کار کنند. با این حال دیده شود که نمایندگان 
ملت در مجلس چگونه خواهند توانست افکار عمومی 
ذهنیت های  به  را  نمایندگان  مجلس  به  نسبت  بدگمان 

مثبت نسبت به خانه ملت تبدیل کنند. 


در  نماینده های شان  نظارت  و  کارکرد  از  بامیان  مردم 
دور  دومین  در  نداشتند.  چندانی  رضایت  اول  دور 
انتخابات بازهم اکثرا کسانی به عنوان نماینده های مردم 
دور  در  که  کرده اند  پیدا  راه  ملی  شورای  به  بامیان  از 
اول نماینده های مردم بودند؛ الحاج سید جمال فکوری 
کسانی  ایلخانی  صفورا  و  اکبری  محمد  استاد  بهشتی، 
هستند که در دور اول نیز نماینده مردم بودند. دگروال 
عبدالرحمن شهیدانی تنها چهره جدیدی است که در این 
دور انتخابات پیروز شد. مردم بامیان نسبت به توسعه و 
بازسازی در بامیان شاکی اند و می گویند در این والیت 
است.  نگرفته  صورت  چشم گیری  و  مالحظه  قابل  کار 
بعضی از شهروندان بامیان می گویند نماینده های شان در 
دور اول فقط مصروف نزاع های داخلی  بودند و هیچ گاه 
فرصت پیدا نکردند تا برای تغییر و پیشرفت بامیان کار 

کنند. 
می گویند:  بامیان  شهروندان  از  یکی  فیضی،  عطاالحق 
بدهند  انجام  تمامی وکال می توانند  »بهترین خدمتی که 
سرتاسر  در  را  متوازن  انکشاف  که  است  قوانینی  وضع 
سبب  متوازن  انکشاف  بیاورد.  میان  به  کشور  والیات 
می شود که بامیان هم به اندازه دیگر والیات کشور رشد 
نماید، بی توجهی نماینده های بامیان در مورد پروژه های 
انکشافی در پارلمان گذشته یک شکایت عمومی مردم 
بامیان است. در پروژه های عام المنفعه که از طرف دولت 
درنظر گرفته می شود نظر وکال در آنها دخیل است و در 
خیلی از موارد دیده شده که بعضی از وکال حتا پروژه ها 
نموده اند  کار  مردم شان  برای  و  گرفته اند  نام شان  به  را 
بامیان  بازسازی  قسمت  در  بامیان  وکالی  متاسفانه  که 
اضافه  وی  نتوانستند.«  داده  انجام  را  کاری  اندک ترین 
هیچ  بامیان  در  ما  وکالی  گذشته  در  »متاسفانه  نمود: 
فعالیتی را انجام داده نتوانسته اند و تجربه خوبی را که از 

دور گذشته کسب نموده اند می تواند در این دور بسیار 
موثر باشد و یک سلسله تعهداتی را که از دور گذشته و 
چه از این دور انتخابات با موکلین شان دارند باید عملی 
نمایند. در این دور ما امیدوار هستیم همان گونه که دیگر 
وکال برای خواستن حق مردم شان به پا می ایستند وکالی 
ما هم بتوانند حق بامیان را ادعا نمایند و کارهایی را که 
انجام  دور  این  در  نتوانستند  داده  انجام  دور گذشته  در 
راستای  در  بامیان  می کند  عالوه  فیضی  آقای  بدهند.« 
عقب  دیگر  والیت  هر  به  نسبت  نوسازی  و  بازسازی 
یک  والیت  این  در  امنیت  تامین  تنها  و  است  مانده تر 
نه  و  حکومت  دست آورد  نه  آن  که  است  مثبت  نکته 
است که  این  اصلی  دلیل  است،  بلکه  دست آورد وکال 

حکم فرما  امنیت  و  صلح  می خواهند  خود  بامیان  مردم 
باشد.

»توقع  می گوید:  بامیان  فرهنگیان  از  یکی  توال،  ابراهیم 
دفاع  است؛  موارد  این  پارلمان  در  بامیان  وکالی  از  ما 
بین المللی  قوانین  نافذه کشور و سایر  قوانین  قانون و  از 
پارلمان  این که  دیگر  شده.  ملحق  آنها  به  افغانستان  که 
خانه ملت است و نقش پایه های کلیدی تحکیم وحدت 
مشکالت  همه حل  از  مهم تر  و  دارد  در کشور  را  ملی 
کشور به صورت ریشه ای چه از نظر اقتصادی، سیاسی 
پارلمان است. مشخصا خواسته  فعالیت  و غیره در گرو 
بازسازی  قسمت  در  که  است  این  بامیان  وکالی  از  ما 
بامیان و مشکالتی که مردم بامیان دارند توجه نمایند، از 

جمله نبود آب و برق در بامیان یکی از مشکالتی است 
که مردم بامیان را سخت متاثر ساخته است. کار کندی 
در این اواخر باالی سرک های بامیان جریان دارد و نبود 
مردم  نیازمندی های  جوابگوی  بتواند  که  هوایی  میدان 
توقع  گیرد.  صورت  جدی  اقدام  آنها  درباره  باید  باشد 
انکشافی  بودجه  از  که  است  این  نماینده ها  از  ما  دیگر 
که برای والیات درنظر گرفته می شود نظارت نمایند و 
مالیه  وزارت  به  دارد  بامیان  که  نیازمندی هایی  با  مطابق 
پیشنهاد کنند تا این که بودجه به صورت متعادل در نظر 
گرفته شود و از پروژه هایی که در بامیان تطبیق می شوند 
وکالی  که  می کند  اظهار  توال  آقای  نمایند.«  نظارت 
به  و  بگذارند  کنار  را  فردی شان  اختالفات  باید  بامیان 

آبادی کشور و بامیان بیندیشند.
از  »ما  می گوید:  بامیان  باشندگان  از  یکی  محمدنبی، 
در  را  اشتغال زایی  زمینه  که  می خواهیم  خود  وکالی 
بامیان مساعد نمایند، با توجه به این که بامیان سرشار از 

معادن است به استخراج معادن بامیان توجه کنند.«
که  »همان گونه  می گوید:  بامیان  باشنده  احمدی،  فرهاد 
نوسازی  و  بازسازی  برای  اول  دور  در  بامیان  وکالی 
بامیان هیچ گونه اقدامی نکردند و هیچ نظارتی از کارکرد 
حکومت در بامیان نداشتند، در این دور هم به همان گونه 
کار خواهند نمود. به خاطری که اکثرا    کسانی هستند 

که در دور قبل هم بودند.«
بامیان  شهروندان  از  دیگر  یکی  جلیا،  عبدالحمید 
می گوید: »ما از وکالی خود می خواهیم همان وعده ای 
را که در زمان کمپاین به مردم داده بودند، عملی نمایند.«

»وکالی  بامیان:  محصلین  از  یکی  رضایی،  حسین علی 
ما نظارت درست از قانون نمایند و قانون را به صورت 
را  بامیان  مردم  و سهمیه  نمایند  تطبیق  اساسی  و  درست 

طبق قانون از دولت بگیرند.«

از وکالی مان انتظارات زیادی دارم
احمدپور

 آژند 

سال نيکو
 از بهارش پيداست 

شهروندان بامیان:

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

تبعیض ها و محروم ساختن ها
به  توجه  مستلزم   فقر  کاهش  براي  موثر  تالش 
عوامل متعددي است که افغان ها را فقير و در برابر 
فقر آسيب پذير ساخته است. بنابراين نبايد فقر را 

تنها به مساله »درآمد کم« محدود ساخت.
که  است  محروميتي  معلول  هم  و  علت  هم  فقر 
واقعيت  می برند.  رنج  آن  از  افغان ها  کثير  شمار 
غالبا  افغانستان  مردم  که  است  اين  انکار  غيرقابل 
گرسنه اند؛ دسترسي ناچيزي به مراقبت هاي صحي 
بنويسند.  و  بخوانند  نمي توانند  آن ها  بسيار  دارند؛ 
را  فرزندان شان  حتا  شايد  فقر  اين  دليل  به  برخي 
بفروشند. اين کار را شايد به اميد آن انجام دهند 
فراهم  را  خانواده  معاش  تامين  زمينه  بتوانند  که  

تالش های کميسيون، گنجاندن آموزه هاي حقوق بشر 
در  مختلف  دوره ه��اي  درسي  کتاب هاي  و  درنصاب 
و  کار  از  زيادي  موارد  مي باشد.  افغانستان  مکتب هاي 
تربيت  تعليم و  ارتقاي  و  بهبود  امر  تدبير کميسيون در 
نيز  نشر گزارش هاي تحقيقي  با  دارد که عمدتا  وجود 
از طريق طرح پيشنهادها و همکاري با نهادهاي رسمي 
تعليمي صورت گرفته است. به عنوان نمونه، تحقيق و 
نشر گزارش »دسترسي عادالنه اطفال به تعليم و تربيت 
در افغانستان« در رابطه به چگونگي وضعيت دسترسي 
که  است  موارد  اين  از  يکي  تربيت  و  تعليم  به  اطفال 
سال هاي قبل توسط محققان بخش تحقيق و برنامه ريزي 
اتمام رسيده  به  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کميسيون 

است. 
گزارش کنوني، دومين تحقيق است که وضعيت و ابعاد 
مختلف تعليم و تربيت با کيفيت در افغانستان را کاوش، 
جستجو و بررسي نموده است. کميسيون مستقل حقوق 
بشر به منظور بررسي وضعيت مکاتب و تعليم و تربيت 
نتايج نظارت ساحوي،  از  با استفاده  با کيفيت، هرسال 
بيرون  تحقيقي  گ��زارش  خ��ود،  ارزيابي  و  جستجو 
موضوعاتي  روي  عمدتا  نيز  کنوني  تحقيق  مي دهد. 
و  کيفيت  نظير 
س��ه��ول��ت ه��اي 
در  م���ع���ي���اري 
محيط  و  م���واد 
آم�����وزش�����ي، 
دسترسي مساوي 
ي���ک���س���ان،  و 
تجهيز  و  کفايت 
ي  ن ها ختما سا
مکاتب با وسايل 
و ابزارهاي مورد 
نياز، سياست هاي 
درزمينه  کارآمد 
معارف  توسعه 
افغانستان،  در 
درس��ي،  نصاب 
و  کتاب  کمبود 
امثال اين ها به طور آماري و کيفي صورت گرفته است. 
در  طبيعي  به طور  که  نقايصي  و  کمبودها  به  توجه  با 
هم رفته  روي  است،  مشاهده  قابل  پژوهشي  کار  هر 
تحقيق حاضر )در ادامه گزارش قبلي(، مبناي تيوريک 
براي  تربيت  و  تعليم  وضعيت  از  مفيدي  آم��اري  و 
دست اندرکاران معارف و کساني که در سياست سازي 
و توليد برنامه هاي معارف دخيل هستند، فراهم مي سازد. 
ادامه دارد



هدف تحقیق 
هدف از تحقيق حاضر که گزارش نخستين آن، سال 
گزارش  و  بررسي  همه  از  پيش  رسيد،  نشر  به  قبل 
شهروندان  تمام  عادالنه  دسترسي  مکاتب،  وضعيت 
افغانستان به تعليم و تربيت، چگونگي انکشاف و رشد 
استفاده  امر  منابع بشري، رعايت عدالت جنسيتي در 
زمينه سازي  و  کيفيت  با  آموزشي  سهولت هاي  از 
آموزش رايگان براي تمامي شهروندان کشور است. 
به  مقاصدي  و  اهداف  جمله  از  ذکرشده،  اهداف 
از  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  که  مي روند  شمار 

آوان تاسيس و فعاليت تا اکنون در بخش هاي مختلف 
کاري اش تعقيب کرده است. 

و  بررسي  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
را  افغانستان  در  تربيت  و  تعليم  موضوع  روي  تحقيق 
عمدتا  است.  داده  انجام  مختلف  و  متعدد  مجاري  از 
سمينارها  آموزشي،  کارگاه هاي  تحقيقي،  پروژه هاي 
و محافل ارزيابي زيادي در اين راستا، به منظور بهبود 
کمييسون  سوي  از  تربيت  و  تعليم  وضعيت  بررسي  و 
مستقل حقوق بشر اجرا شده است. چنانچه در گزارش 
از عمده ترين  يکي  است،  آمده  نيز  اين سلسله  نخست 

سازند. 
کودکان به جاي آن که به مکتب بروند، براي تهيه ی 
نان خانواده به کار می پردازند و چه بسا که مجبور 
گروه هاي  به  منظور  اين  به  طفوليت  در  می شوند 
جنگي بپيوندند. نداشتن يک حامي، فساد اداري و 
مردم  ديگر،  آسيب پذيري هاي  و  مالي، خشونت ها 
شدن هاي  بيجا  چون   ديگري  گزينش هاي  به  را 
داخلي و حتا مهاجرت می کشاند. در بسياري موارد 
فقرا شايد تنها بتوانند محل سکونت شان را در داخل 

کشور تغيير دهند و يا اين که پول قرض کنند. 
 در افغانستان براي کساني که در فقر مطلق زندگي 
می کنند کدام سيستم تضامن اجتماعي رسمي وجود 
خانواده  هاي  و  معيوبان  معدود  شمار  فقط  ندارد. 
کنند.  دريافت  ناچيزي  می توانند کمک هاي  شهدا 

گاهي پناه بردن به عشيره و يا خانواده گسترش يافته 
به حيث يک شبکه تضامن  اجتماعي تکيه گاه قرار 

داده می شود. 
افغانستان  م��ردم  سوم  دو  به  قريب  که  حالي  در 
برخوردار  آبرومندانه  و  مصوون  زندگی  يک  از 
منزلت  بر حسب  افراد  و  از گروه ها  برخي  نيستند، 
رنج  روزگ��ار  ناسازگاري هاي  از  اجتماعي شان 
نقش مهمي  تبعيض ها  و  می برند. محروم ساختن ها 
به  چنين  می کنند.  بازي  افغانستان  در  فقر  ادامه  در 
کنار راندن های عمدي و نظام مند به طور خاص در 
دهقانان  مانند  تهديد  مورد  گروه هاي  برخي  مورد 
بي زمين، کوچي ها، معيوبان و زنان به طور خاصي 

صدق مي کنند.
آينده  و  امور  مسووالن  نیم بند  اقدام های 

تاريک فقرا
سال  در  که  افغانستان  ملي  انکشاف  استراتژي 
2008 تدوين شد و استراتژي کاهش فقر در کنار 
شمرديم  باال  در  که  را  ازعواملي  بسياري  آن، 
اساسي  گام  کدام  درعمل  اما  است.  گرفته  مدنظر 
در  است.  نشده  برداشته  راستا  اين  در  چشمگير  و 
اقدام های  آن  شاهد  صرفا  يا   2010 سال  جريان 
نتايج شان  که  بوده ايم  از گذشته  مانده  باقي  نيم بند 
مورد سوال قرار دارند و يا شاهد وعده هايي خشک 
و خالي  و از نگاه اقتصاد ملي افغانستان بي محتوا که 

تاهنوز معلوم نيست به کجا خواهند انجاميد. 
 ادامه دارد
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نگاهي به حقوق اجتماعي 
و اقتصادي مردم افغانستان
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تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و 
تربيت در افغانستان 

6 ـ آزادي تظاهرات، اجتماعات وگردهمايي ها: در سال 1388
آزادي تظاهرات واجتماعات، در حقيقت الزمه آزادي بيان و افکار 
از  گروهي  گردهم آيي  از  است  عبارت  تظاهرات  آزادي  است. 
اشخاص به طور موقت بر اساس قرار يا دعوت قبلي به محل معيين 
وبه مقصد مشخص. معمول ترين نوع اجتماعات، عبارت از راه پيمايي 
خياباني است که بعداز وقوع مسايل حاد اجتماعي و سياسي سازمان 

داده می شود.  
مراد از گردهمايي، جمع شدن عده اي از اشخاص است به مناسبت 
از يک شخصيت  تجليل  بزرگ داشت و  مثل  معين  واقعه  ويا  حادثه 

تاريخي در يک محل معين و ايراد خطابه و بيانيه.
اتباع  براي  اساسي  قوانين  در  اين حق  دموکراتيک،  در کشورهاي   
به رسميت شناخته شده است در هر حال استفاده از اين حق در تمام 

کشورها مستلزم شرايطي خاصي است که مهم ترين آن عبارتند از: 
ــ انتخاب محل معین 

�� تظاهرات و اجتماعات بايد صلح آميز بوده، منجر به خشونت و زد 
و خورد و شورش نگردد. 

�� در اثناي تظاهرات واجتماعات از آزار واذيت وخسارت رساندن به 
مردم يا جامعه جلوگيري شود. 

اطالع  به  قبال  بوده،  معلوم  گردهمايي  و  مظاهره  ساعت  و  روز   ��
مقامات امنيتي رسانده شود. 

و  نظم  حفظ  براي  را  الزم  مراقبت های  می توانند  امنيتي  مامورين   ��
امنيت اجتماعي به عمل آورند، ولي حق ندارند بي مورد از تظاهرات 
و اجتماعات مردم جلوگيري نموده يا اقدام به ضرب و شتم و کشتار 

تظاهرکنندگان نمايند.
 اين حق در اعالميه جهاني حقوق بشر براي هر فرد به رسميت شناخته 
شده، طبق ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، دولت ها 
جديد  اساسي  قانون   36 ماده  مطابق  شده اند.  آن  اجراي  به  ملزم 
افغانستان، اتباع حق دارند براي تامين مقصد جايز و صلح آميز بدون 

حمل سالح اجتماع و تظاهرات نمايند.
7 ــ حق تعیین سر نوشت به حیث مسلم ترين حق هر ملت 

وافراد جامعه: 
حق تعيين سرنوشت ملت ها به اين معنا است که هر ملت بايد خود 
زمام امور کشورخودرا به دست داشته در تعيين نوع و شکل دولت و 
نظام سياسي خود آزاد بوده، داراي استقالل  کامل داخلي و خارجي 
باشد. حق تعيين سرنوشت سياسي ملت ها ارتباط نزديک و ارگانيک 
و  سياسي  استقالل  فاقد  ملتي  گاه  هر  چه  دارد.  بشر  حقوق  تامين  با 
حاکميت ملي بوده، مستعمره کشور ديگري باشد و اداره امور داخلي 
آن توسط کشور ديگري رقم زده شود در چنين کشوري سخن گفتن 

از اجرا و تامين حقوق بشر محال است. 
تحقق و تامين حقوق بشري يک ملت در مجموع و اعضاي آن وقتي 
به درستي ميسر است که اوال از استقالل وحاکميت ملي برخوردار 
و  مردمي  دولت  وسيله  به  خود  را  خارجي  و  داخلي  سياست  بوده، 
منتخب خود اعمال نمايد، دوم طرح های ملي را جهت توسعه و رشد 
اجرا  مرحله  به  آزادانه  و  طرح  فرهنگي خود  و  اجتماعي  اقتصادي، 
بگذارد و سوم صاحب اصلي منابع و ثروت های طبيعي خود بوده به 
ميل خود بتواند از آن به نفع مردم و تامين حقوق شان استفاده نمايد. 

روي مالحظات فوق، مجمع عمومي ملل متحد در مواد هر دو ميثاق 
اجرايي اعالميه جهاني حقوق بشر )ميثاق های بين المللي حقوق مدني 
و سياسي وحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( حق تعيين سرنوشت 
واستفاده آزادانه از منابع و ثروت های طبيعي را به حيث حق مجموعي 
هر ملت اعالم نمود. و اين به آن علت بود که تامين واجراي حقوق 
بشر بدون يک دستگاه داراي قدرت الزامي ملي ناممکن است و اين 

دستگاه قبل از همه دولت ها هستند.
بنابراين، در اين ميثاق ها، دولت های عضو متعهد ساخته شده اند تا هر 
يک حقوق بشر را طبق اعالميه در قلمرو حاکميت شان تطبيق نمايند. 
به  تنها  نه  سرنوشت  تعيين  که حق  می توان گفت  علت  همين  روي 

ملت ها بلکه به هر فرد جامعه نيز تعلق دارد.
ادامه دارد
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بسیاری را عقیده بر این است که نمود واقعی نهادینه شدن 
دموکراسی در کشور، همانا مشخص شدن جایگاه قوای 
سه گانه و استقالل کامل این سه قوه نسبت به همدیگر 
به قوه دیگر است.  و عدم مسلط بودن یک قوه نسبت 
انتخابات به عنوان رکن مهمی از دموکراسی در کشور 
ما در این سال های اخیر با فراز و فرود های مختلفی رخ 
و  موجود  چالش های  تمام  با  خوشبختانه  است.  نموده 
کم باور شدن مردم نسبت به دموکراسی و انتخابات، باز 
هم انتخابات مختلف نظیر انتخابات ریاست جمهوری، 
توانسته اند  محلی  شورا های  و  نمایندگان  مجلس 
طول  در  مردم  گردند.  دایر  زمانی  تغییر  مقداری  با 
به  نمایندگان شان  برای فرستادن  انتخابات  برگزاری دو 

خانه ملت با هرگونه چالش مقابله کردند. حتا در دور 
در  نیز  قربانی هایی  نمایندگان  مجلس  انتخابات  دوم 
این همه جانفشانی های  از  بعد  این راه دادند. آنچه که 
مردم و حضور در پای صندوق های رای مهم است این 
مجلس  در  را  مردم  خواست های  می توان  چگونه  که 
نمایندگان برآورده کرد و در کل مردم چه خواسته هایی 

از نمایندگان خود در مجلس دارند؟ 
طول  در  »مردم  می گوید:  هراتی  شهروند  نظیر،  محمد 
و  مشکالتی  با  نمایندگان  مجلس  انتخابات  دوران 
ناامنی  اول  قدم  در  شدند.  روبرو  زیادی  چالش های 
پای صندوق های  در  مردم  باعث عدم حضور گسترده 
رای شد. در قدم دوم بی باوری مردم نسبت به تعدادی 

کسانی  از  زیادی  تعداد  حضور  و  انتخابات  نامزدان  از 
و  بودند  کرده  ظلم  مردم  به  مختلف  دوره های  در  که 
در  می شناسند،  جنایت کار  عنوان  به  را  آنان  مردم 
از مردم  باعث گردید تعدادی  انتخابات  نامزدان  لیست 
قابل  کاهش  کنند.  صرف نظر  انتخابات  در  حضور  از 
مالحظه رای دهنده نسبت به دوره قبل تایید کننده این 
و  شد  برگزار  انتخابات  هم  باز  حال  این  با  است.  ادعا 
ولی  کردند  پیدا  راه  مجلس  به  نمایندگان  از  تعدادی 
رساندن  برای  قدرت  حوزه های  پرده  پشت  مبارزات 
تمام  نمایندگان  مجلس  به  خود  خواسته  مورد  افراد 
زحمت های مردم را به هدر داد. تعداد زیادی از کسانی 
انتخابات  گردونه  از  داشتند  اعتماد  آنان  به  مردم  که 
اخراج شدند و افرادی که مردم به آنان اعتماد کمتری 
به مجلس  نبود،  آنان  با  مردم هم  واقعی  و رای  داشتند 
راه یافتند. با این حال شکایت کردن دیگر دردی را دوا 
نماینده های خود می خواهند  از همین  نمی کند و مردم 
تا حداقل به فکر خواست های مردم هم باشند. متاسفانه 
اولین کاری که نمایندگان انجام می دهند تقسیم شدن به 
گروه هایی که بر اساس تمایالت زبانی و قومی و مذهبی 
همین  به  و  می باشد  می یابد،  تشکیل  مجلس  درون  در 
خاطر خواست های مردم همیشه در عقب این تمایالت 

قرار می گیرد.« 
محمد نظیر می گوید اگر در دور دوم پارلمان هم همین 
دارد که در  ترس وجود  این  باشد  و همین کاسه  آش 
شرکت  کسی  نمایندگان  مجلس  انتخابات  بعدی  دور 
نکند و عطای حق شهروندی را به لقای دولت ببخشد. 

هرات  دانشگاه  در  دانشجو  حکیمی،  عبدالغفور 
مجلس  آغاز  اول  روز  چند  این  »متاسفانه  می گوید: 
ناامید  آن  عملکرد  به  نسبت  کامال  را  مردم  نمایندگان 
مجلس  صحن  در  غیرانسانی  برخورد های  است.  کرده 
اکثریت رسانه های داخلی و خارجی آن  در حالی که 
را  ملت  نمایندگان  واقعی  چهره  می دهند،  پوشش  را 
تعیین  برای  نمی توانند  که  نمایندگانی  ساخت.  واضح 
یک رییس مجلس به تفاهم برسند و بر سر این کار حتا 
از زد و خورد فزیکی هم ابایی ندارند چگونه خواهند 
توانست برای ما قانون تصویب کنند؟ بازهم حکومت با 
استفاده از همین پراکندگی نمایندگان همه سالیق خود 

را بر مجلس تحمیل خواهد کرد.« 
که  است  معتقد  هرات  معارف  در  معلم  عظیمی،  هما 

این بار نیز تعدادی جنگ ساالران و کسانی که متهم به 
اعمال جنایت کارانه در تاریخ کشور هستند در پارلمان 
حضور دارند که این مساله به معنای این است که مجلس 
نمایندگان باز هم به طور کل ممثل اراده مردم نیست. 
هما عظیمی می گوید زیاد مطمین نیست که این مجلس 
را  در کشور  مطرح  بشری  و حقوق  انسانی  ارزش های 
اقشار  تمام  که  کند  تصویب  را  قوانینی  و  بدارد  پاس 
پارلمان  اول  دور  در  می گوید  او  کند.   قانع  را  جامعه 
هم نمایندگان زیاد نخواستند که برای ارزش های حقوق 
بشری زحمتی بکشند و به همین خاطر نقض حقوق بشر 
زیاد مشاهده شد. با این حال هما عظیمی امیدوار است 
که مجلس نمایندگان نسبت به چالش های حقوق بشری 
قاطع تر برخورد کند و برای حل بن بست های موجود در 

کشور فعال تر سهم بگیرد. 
»مردم  هراتی می گوید:  مومن زاده، شهروند  سید عظیم 
را  ثروتمندان  و  تاجران  بیشتر  تا  کردند  تالش  بار  این 
برای مجلس نمایندگان انتخاب کنند تا حداقل این افراد 
با توجه به توان مالی که دارند زیاد به فکر پول اندوزی 
مومن زاده  آقای  نگردند.«  کس  هر  با  کردن  معامله  و 
نمایندگان  که  بودیم  شاهد  گذشته  در  »ما  می گوید: 
نتوانستند یک وزیر را که واقعا صالحیت وزرات  حتا 
روز  از  قبل  وزیر  هر  زیرا  کنند،  استیضاح  نداشت  را 
نمایندگان  میان  را  پول  هنگفت  خریطه های  استیضاح 
می بست.«  را  آنان  دهان  وسیله  این  با  و  می کرد  توزیع 
مومن زاده می گوید وکالی آنان باید در مجلس آنچه را 
که به نفع ملت است مطرح کنند. او از وکال می خواهد 
که تفکیک های سمتی، قومی و زبانی را کنار گذاشته و 
همه خود را وکیل مردم در هرگوشه کشور بدانند. ورنه 
حکومت بازهم با ایجاد رخنه و فاصله بین نمایندگان از 

همسویی آنان جلوگیری خواهد کرد. 
عملکرد  به  نسبت  هرات  شهروندان  بیشتر  که  آن  با 
خوشبین  زیاد  مردم  اراده  اساس  بر  نمایندگان  مجلس 
با آن هم از وکالی خود می خواهند تا خواست  نیستند 
ملت را در نظر گرفته و با توجه به ارزش های مطرح شده 
در جامعه کار کنند. با این حال دیده شود که نمایندگان 
ملت در مجلس چگونه خواهند توانست افکار عمومی 
ذهنیت های  به  را  نمایندگان  مجلس  به  نسبت  بدگمان 

مثبت نسبت به خانه ملت تبدیل کنند. 


در  نماینده های شان  نظارت  و  کارکرد  از  بامیان  مردم 
دور  دومین  در  نداشتند.  چندانی  رضایت  اول  دور 
انتخابات بازهم اکثرا کسانی به عنوان نماینده های مردم 
دور  در  که  کرده اند  پیدا  راه  ملی  شورای  به  بامیان  از 
اول نماینده های مردم بودند؛ الحاج سید جمال فکوری 
کسانی  ایلخانی  صفورا  و  اکبری  محمد  استاد  بهشتی، 
هستند که در دور اول نیز نماینده مردم بودند. دگروال 
عبدالرحمن شهیدانی تنها چهره جدیدی است که در این 
دور انتخابات پیروز شد. مردم بامیان نسبت به توسعه و 
بازسازی در بامیان شاکی اند و می گویند در این والیت 
است.  نگرفته  صورت  چشم گیری  و  مالحظه  قابل  کار 
بعضی از شهروندان بامیان می گویند نماینده های شان در 
دور اول فقط مصروف نزاع های داخلی  بودند و هیچ گاه 
فرصت پیدا نکردند تا برای تغییر و پیشرفت بامیان کار 

کنند. 
می گویند:  بامیان  شهروندان  از  یکی  فیضی،  عطاالحق 
بدهند  انجام  تمامی وکال می توانند  »بهترین خدمتی که 
سرتاسر  در  را  متوازن  انکشاف  که  است  قوانینی  وضع 
سبب  متوازن  انکشاف  بیاورد.  میان  به  کشور  والیات 
می شود که بامیان هم به اندازه دیگر والیات کشور رشد 
نماید، بی توجهی نماینده های بامیان در مورد پروژه های 
انکشافی در پارلمان گذشته یک شکایت عمومی مردم 
بامیان است. در پروژه های عام المنفعه که از طرف دولت 
درنظر گرفته می شود نظر وکال در آنها دخیل است و در 
خیلی از موارد دیده شده که بعضی از وکال حتا پروژه ها 
نموده اند  کار  مردم شان  برای  و  گرفته اند  نام شان  به  را 
بامیان  بازسازی  قسمت  در  بامیان  وکالی  متاسفانه  که 
اضافه  وی  نتوانستند.«  داده  انجام  را  کاری  اندک ترین 
هیچ  بامیان  در  ما  وکالی  گذشته  در  »متاسفانه  نمود: 
فعالیتی را انجام داده نتوانسته اند و تجربه خوبی را که از 

دور گذشته کسب نموده اند می تواند در این دور بسیار 
موثر باشد و یک سلسله تعهداتی را که از دور گذشته و 
چه از این دور انتخابات با موکلین شان دارند باید عملی 
نمایند. در این دور ما امیدوار هستیم همان گونه که دیگر 
وکال برای خواستن حق مردم شان به پا می ایستند وکالی 
ما هم بتوانند حق بامیان را ادعا نمایند و کارهایی را که 
انجام  دور  این  در  نتوانستند  داده  انجام  دور گذشته  در 
راستای  در  بامیان  می کند  عالوه  فیضی  آقای  بدهند.« 
عقب  دیگر  والیت  هر  به  نسبت  نوسازی  و  بازسازی 
یک  والیت  این  در  امنیت  تامین  تنها  و  است  مانده تر 
نه  و  حکومت  دست آورد  نه  آن  که  است  مثبت  نکته 
است که  این  اصلی  دلیل  است،  بلکه  دست آورد وکال 

حکم فرما  امنیت  و  صلح  می خواهند  خود  بامیان  مردم 
باشد.

»توقع  می گوید:  بامیان  فرهنگیان  از  یکی  توال،  ابراهیم 
دفاع  است؛  موارد  این  پارلمان  در  بامیان  وکالی  از  ما 
بین المللی  قوانین  نافذه کشور و سایر  قوانین  قانون و  از 
پارلمان  این که  دیگر  شده.  ملحق  آنها  به  افغانستان  که 
خانه ملت است و نقش پایه های کلیدی تحکیم وحدت 
مشکالت  همه حل  از  مهم تر  و  دارد  در کشور  را  ملی 
کشور به صورت ریشه ای چه از نظر اقتصادی، سیاسی 
پارلمان است. مشخصا خواسته  فعالیت  و غیره در گرو 
بازسازی  قسمت  در  که  است  این  بامیان  وکالی  از  ما 
بامیان و مشکالتی که مردم بامیان دارند توجه نمایند، از 

جمله نبود آب و برق در بامیان یکی از مشکالتی است 
که مردم بامیان را سخت متاثر ساخته است. کار کندی 
در این اواخر باالی سرک های بامیان جریان دارد و نبود 
مردم  نیازمندی های  جوابگوی  بتواند  که  هوایی  میدان 
توقع  گیرد.  صورت  جدی  اقدام  آنها  درباره  باید  باشد 
انکشافی  بودجه  از  که  است  این  نماینده ها  از  ما  دیگر 
که برای والیات درنظر گرفته می شود نظارت نمایند و 
مالیه  وزارت  به  دارد  بامیان  که  نیازمندی هایی  با  مطابق 
پیشنهاد کنند تا این که بودجه به صورت متعادل در نظر 
گرفته شود و از پروژه هایی که در بامیان تطبیق می شوند 
وکالی  که  می کند  اظهار  توال  آقای  نمایند.«  نظارت 
به  و  بگذارند  کنار  را  فردی شان  اختالفات  باید  بامیان 

آبادی کشور و بامیان بیندیشند.
از  »ما  می گوید:  بامیان  باشندگان  از  یکی  محمدنبی، 
در  را  اشتغال زایی  زمینه  که  می خواهیم  خود  وکالی 
بامیان مساعد نمایند، با توجه به این که بامیان سرشار از 

معادن است به استخراج معادن بامیان توجه کنند.«
که  »همان گونه  می گوید:  بامیان  باشنده  احمدی،  فرهاد 
نوسازی  و  بازسازی  برای  اول  دور  در  بامیان  وکالی 
بامیان هیچ گونه اقدامی نکردند و هیچ نظارتی از کارکرد 
حکومت در بامیان نداشتند، در این دور هم به همان گونه 
کار خواهند نمود. به خاطری که اکثرا    کسانی هستند 

که در دور قبل هم بودند.«
بامیان  شهروندان  از  دیگر  یکی  جلیا،  عبدالحمید 
می گوید: »ما از وکالی خود می خواهیم همان وعده ای 
را که در زمان کمپاین به مردم داده بودند، عملی نمایند.«

»وکالی  بامیان:  محصلین  از  یکی  رضایی،  حسین علی 
ما نظارت درست از قانون نمایند و قانون را به صورت 
را  بامیان  مردم  و سهمیه  نمایند  تطبیق  اساسی  و  درست 

طبق قانون از دولت بگیرند.«

از وکالی مان انتظارات زیادی دارم
احمدپور

 آژند 

سال نيکو
 از بهارش پيداست 

شهروندان بامیان:

ACKU
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دادگاهی در پاکستان آزادی 
کارمند سفارت امريکا را رد کرد 

 

دادگاهی در پاکستان تسليم کردن يک کارمند سفارت اياالت 
مقام های  به  را  می برد  سر  به  بازداشت  در  که  امريکا  متحده 
امريکايی در پی کشتن دو  اين شهروند  نمود.  اين کشور، رد 
پاکستانی تحت تحقيق است، اما امريکا خواستار رهايی او شده 

است.
 اياالت متحده امريکا روز دو شنبه يک بار ديگر از پاکستان 
خواست که ريموند داويس را آزاد کند. اين مامور حکومت 
دو  که  شد  بازداشت  آن  از  بعد  گذشته  هفته  متحده  اياالت 
گفته  او  کشت.  الهور  در  را  موترسايکل  بر  سوار  پاکستانی 
به اين قتل  است که برای دفاع مشروع از جان خودش دست 

زده است. 
اين  عمومی  منافع  که  قوانينی  براساس  عالی الهور  دادگاه  اما 
مقام های  به  داويس  سپردن  عليه  می کند،  تضمين  را  کشور 
اياالت متحده امريکا حکم کرد. اعجاز احمد چودری، رييس 
دادگاه عالی الهور گفت: »من )از سپردن او به اياالت متحده( 
جلوگيری می کنم. اين که او مصوونيت ديپلوماتيک دارد يا نه، 

توسط دادگاه تصميم گرفته می شود.«
دادگاه  در  پاکستان،  کل  سارنوالی  معاون  ملک،  عنايت  نويد 
الهور از قاضی خواست به وزارت خارجه پاکستان وقت بدهد 
تا مشخص شود که داويس مصوونيت ديپلوماتيک دارد يا نه. 

تخنيکی  بخش  کارمند  يک  داويس  می گويد  واشنگتن 
سفارت اياالت متحده در پاکستان بوده است و بر اين اساس، 
کراولی،  فيليپ  است.  برخوردار  کامل جرمی«  »مصوونيت  از 
سخنگوی وزارت خارجه اياالت متحده امريکا گفت: »براساس 
کنوانسيون ويانا، بازداشت يا زندانی او نمی تواند قانونی باشد.« 
کرده  ارايه  شخصی  دادخواست  که  وکيلی  ظفر،  سعيد  اما   
بين المللی در مورد جرايم جدی  قوانين  براساس  است، گفت 
خواجه  کرد.  چشم پوشی  ديپلوماتيک  مصوونيت  از  می شود 
ويانا  کنوانسيون  گفت  پنجاب  ايالت  در  مدافع  وکيل  هارث، 

برای ديپلومات ها »مصوونيت محدود« می دهد. 
آيا  بدهد که  بايد گواهی نامه  فدرال  افزود: »حکومت   هارث 
اين مرد مصوونيت قضايی دارد يا نه و نيز اين که آيا وضعيت 
در  ما  »آنچه  افزود:  او  نه«.  يا  است  تاييد شده  او  ديپلوماتيکی 
رسانه هاست.  طريق  از  می شنويم،  او  مصوونيت  و   او  مورد 
مورد  در  است،  دخيل  شديد  جرم  يک  در  او  که  آنجايی  از 

پرونده اش بايد توسط دادگاه تصميم گرفته شود.«
کارمند  اين  که  می کند  تاکيد  امريکا  متحده  اياالت  اما 
زمانی  او  و  شده  بازداشت  غيرقانونی  صورت  به  سفارت اش 
دست به اين قتل زده که با دو مرد مسلح سوار بر موترسايکل 
متحده  اياالت  خارجه  وزارت  سخنگوی  است.  شده  روبه رو 
اين  باورمند است که  بر اساس دليلی که دارد،  گفت داويس 
دو مرد قصد داشتند او را جسما صدمه بزنند. به گفته او، اين 
دو مرد سابقه جرمی نيز داشته اند و دقايقی پيشتر از اين قضيه، 

وسايل قيمتی و پول شهروندان پاکستان را دستبرد زده بودند. 
 روز دو شنبه وقتی اعضای کانگرس اياالت متحده در ديدار با 
آصف علی زرداری، رييس جمهور پاکستان خواستار آزادی 
داويس شدند، او گفت: »احتياطا بايد منتظر بود تا روند قانونی 

طی شود.«

اربکی ها وحشت ایجاد کرده اند 
عبدالحسیب شريفی

ايران احتماال تا سال ۲۰۱۲ به توانايی ساخت بمب اتومی دست می يابد 

باشنده های شماری از روستاهای ولسوالی خواجه غار در 
عمليات  ختم  از  پس  اربکی  مليشه های  می گويند  تخار 
بدون اين که از مردم اجازه بگيرند و يا دليلی داشته باشند 
بازرسی  مورد  را  خانه ها  و  شده اند  مردم  خانه های  وارد 
قرار داده و پول، موبايل و بعضی از وسايل خانواده ها را با 
خود برده اند. مردم اين مناطق می گويند دولت بايد جلو 
اين افراد را بگيرد و از ورود افراد خودسر به عنوان اربکی 

به خانه های مردم بدون اجازه مانع شود. 
از  يکی  و  روزنامه نگار  وليد،  محمد  تاج  گفته ی  به 
منطقه  در  اربکی ها  غار،  خواجه  ولسوالی  باشنده های 
وحشت ايجاد کرده اند. وی می گويد: »وقتی که اربکی ها 
اين  بود،  خشن  مردم  با  برخورد شان  شدند  محل  وارد 
اربکی ها عالوه از اين که نان و آب شان را در خانه های 
موبايل،  سايکل،  موتر  جنگ  از  پس  می خوردند؛  مردم 
طور  به  گرفتند.  زور  به  را  مردم  موبايل  کارت  و  پول 
مشخص و موثق من گفته می توانم که از نزد شخصی به 

نام نجيب  به  از کسی  نام گل محمد سه گوشی موبايل، 
از  و  افغانی،  صد  سه  و  هزار  هشت  است  دهقان کار  که 
کسی به نام محبت اهلل، کارت موبايل اش توسط اربکی ها 

به سرقت برده شده است.«
به گفته ی تاج محمد، مردم تحت فشار اربکی ها هستند و 
از ترس آنان نه درکوچه برآمده می توانند و نه هم بيرون 
رفته می توانند. اربکی ها در منطقه وحشت ايجاد کرده اند. 
از جانب ديگر گفته می شود اربکی ها در ولسوالی خواجه 
ولسوالی  اين  ولسوال  عمر،  محمد  حمايت  مورد  غار 
هستند. و اربکی های که باعث اذيت و آزار مردم شده اند 

از جانب ولسوال برائت داده شده اند. 
را رد کرده  اين گفته ها  محمد عمر ولسوال خواجه غار 
می گويد: »يک شکايت به ما رسيده که پس از عمليات در 
منطقه ی زردکمر يک مسلح اربکی وارد يکی از خانه ها 
شده بود. من در همان لحظه به موظفين امنيتی وظيفه دادم 
که به اربکی ها بفهمانند که تالشی و بازرسی از خانه های 

مردم، گرفتن غنايم جنگی و غيره مسووليت شما نيست 
و نبايد چنين شود. ما روز گذشته در يک مجلس وسيع 
با بزرگان، موی سفيدان محل، قوماندان واليت، قوماندان 
زون و ديگر مسوولين امنيتی با هم مشوره کرديم تا مردم 

در آرامش زندگی کنند.«
شايعه  يک  را  خودش  توسط  اربکی ها  از  حمايت  وی 
آبروی  که  اربکی های  از  »ما  می کند:  اضافه  دانسته 
نمی کنيم،  حمايت  که  تنها  نه  بريزانند  را  مردم  و  دولت 
بلکه عليه آنان مبارزه می کنيم و آن ها را به چنگ قانون 

می سپاريم.«
از  تخار  امنيه ی  فرمانده  نوری  جهان  شاه  حال  اين  در 
با کلمه ی  »من  می گويد:  محلی خبرداده  پوليس  تشکيل 
پوليس  تشکيل  خوشبختانه  نيستم،  موافق  هيچ  اربکی 
بوديم.  روبه رو  قوا  کمبود  به  تخار  در  ما  رسيده،  محلی 
قوت های فعلی پوليس جوابگوی تامين امنيت اين مناطق 
را نداشت. 300 نفر تشکيل پوليس محلی برای ما رسيده. 
ما به زودترين فرصت صد نفر پوليس محلی را در ولسوالی 
انتخاب  مردم  عام  تاييد  به  و  مردم   خود  از  غار  خواجه 
می کنيم. شکاياتی در اين مورد به ما رسيده و يک نفر را 
به اتهام همين مورد بازداشت کرديم. به قوت های امنيتی 
مردم  شکايات  به  عاجل  که  داديم  هدايت  غار  خواجه 
امنيت  و  سارنوالی  پوليس،  از  متشکل  تيم  يک  توسط 
از آن ها شکايت  افرادی که  تمام  و  ملی رسيدگی کنند 
است که قانون شکنی کرده و موجب آزار و اذيت مردم 

شده اند بازداشت شوند.«
دو  از  غار  خواجه  ولسوالی  از  بخش های  است  گفتنی 
قرار  دولت  مسلح  مخالفان  تصرف  در  سو  اين  به  سال 
تصفيه  از  پس  می گويند   تخار  پوليس  مقام های  داشت. 
اين ولسوالی از وجود مخالفان در گفتگوهای با محاسن 
سفيدن و علما آنان را تشويق به همکاری جدی با دولت 
نموده و آنان ازين برنامه پشيبانی کرده اند. به گفته ی اين 
مقام ها شورشيانی که از ولسوالی خواجه غار فرار کرده 
پی  در  دارند.  قرار  تعقيب  تحت  بودند.  شده  پنهان  يا  و 
تشکيل شده  محلی  پوليس  نفر  مناطق سيصد  اين  تصيفه 
ودر ساحات تصفيه شده جابجا شده، پوسته  های امنيتی را 
بهار خطر برگشت  با رسيدن  تا شورشيان  ايجاد می کنند 

دوباره را نداشته باشند. 

وزير دفاع بريتانيا می گويد که ايران ممکن است تا سال 
يابد.  توانايی ساخت جنگ افزار هسته ای دست  به  ديگر 
که   اين  درباره  موساد  سابق  رييس  برآورد  همچنين  وی 
را  ندارد   اتوم  بمب  ساخت  توان   2015 سال  تا  ايران 

»خوشبينانه« دانسته است.
اين در حالی است که رييس تازه سازمان اطالعات ارتش 
اسراييل، اين مدت را دو سال، و رييس تازه بازنشسته شده 
موساد، اين مدت را تا چهار سال آينده ارزيابی کرده اند. 
پيش از اين نيز سازمان های اطالعاتی امريکا، گفته  بودند 
که ايران برای دستيابی به امکان ساخت بمب هسته ای به 

زمانی بيش از چهار سال نياز دارد.
دفاع  وزير  فاکس،  ليام  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نظر  با  که  گفت  بريتانيا  عوام  مجلس  به  خطاب  بريتانيا 
ميير داگان، رييس تازه بازنشسته شده سازمان موساد، که 
اتوم را  ايران تا سال 2015 توان ساخت بمب  گفته است 

ندارد موافق نيست و اين برآورد را »خوشبينانه« می داند.
پاسخ  بريتانيا  به پرسش های مجلس عوام  ليام فاکس که 

سازمان  پيشين  رييس  تلويحی  اظهار  که  گفت  می داد 
اطالعات اسراييل، »مبنی بر اينکه ما بايد هميشه به قسمت 
خوشبينانه تر طيف احتماالت نگاه کنيم نادرست است.«

در  که  »همان طور  گفت:  ادامه  در  بريتانيا  دفاع  وزير 
به ويژه در مورد کره شمالی مشاهده  قبلی و  تجربه های 
رويدادها  که  کند  فرض  اگر  بين الملل  جامعه  کرديم، 
مثبت تر از آن هستند که در واقعيت وجود دارد، ممکن 

است يک باره غافلگير شود.«
بگوييم  روشنی  به  بايد  اساس  اين  »بر  کرد:  اضافه  وی 
امکان اينکه ايران تا سال 2012 به توان ساخت بمب اتم 
دست يابد کامال  محتمل است و بهتر است بر اساس اين 

هشدار عمل کنيم.«
پايه  بر  او  اين که برآوردهای  بريتانيا در مورد  وزير دفاع 
کدام ارزيابی هايی اطالعاتی بنا شده توضيحی نداد ولی 
به  ولی  ندارد  هسته ای  جنگ افزار  هنوز  »ايران  افزود: 
ادامه  سنگين  رآکتور آب  ساختن  و  اورانيوم  غنی سازی 
می دهد که هر دوی اين فعاليت ها پتانسيل هايی نظامی را 

با خود دارند.«
ميير داگان، رييس تازه بازنشسته شده سازمان موساد، ماه 
گذشته گفت که »به دليل مشکالت فنی و عواقب جدی 
تحريم ها بر ايران و يک سری مسايل ديگر«، تهران قادر 

نيست تا چهار سال آينده به بمب اتومی دست يابد.
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درخواست ایاالت متحده برای 
توقف اعدام ها در ایران

 

 
به  نسبت  نگرانی  ابراز  ضمن  سه شنبه  روز  متحده  ایاالت 
موج اعدام های اخیر در ایران، به ویژه اعدام زهرا بهرامی، 
از ایران خواست تا اعدام ها را متوقف کند و به میثاق های 

بین المللی حقوق بشر پایبند باشد.
فیلیپ کرولی، سخنگوی  به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
که  گفت  سه شنبه،  روز  امریکا،  خارجه  امور  وزارت 
ایاالت متحده »عمیقا نگران« است که جمهوری اسالمی 

به نقض حقوق بشر در میان شهروندان خود ادامه دهد.
آقای کرولی همچنین خواستار آن شد که ایران با پایبندی 
به میثاق های بین المللی حقوق شهروندان خود را تضمین 

کند.
زهرا  اعدام  از  پس  ویژه  به  متحده  »ایاالت  افزود:  وی 
مقامات  به  دسترسی  از  که  ایرانی- هالندی  زن  بهرامی، 

کنسولی منع شده بود، نگران است.«
مواد  قاچاق  اتهام  به  ماه جاری   9 تاریخ  بهرامی در  زهرا 

مخدراعدم شد.
پیشتر مقامات هالند خواستار آن شده بودند

بهرامی  پرونده خانم  بیشتری در مورد  ایران جزییات  که 
ارایه کند و »فرصت مشاوره کنسولی« با سفارت هالند در 

ایران را به وی بدهد که این امکان فراهم نشد.
فیلیپ کرولی روز سه شنبه در این زمینه گفت که اعدام 
خانم بهرامی یکی از ده ها اعدامی است که در هفته های 
این  که  افزود  و  شده  گذاشته  اجرا  به  ایران  در  اخیر 
آیا  که  می آورد  وجود  به  را  سوال  این  اقدامات  گونه 
بین المللی حقوق  کنوانسیون های  اساس  بر  زندانی ها   این 
یا  بوده اند  بهره مند  خود  حقوق  از  سیاسی  و  شهروندی 
خیر. بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری های ایران، 

در ۴۰ روز گذشته، ۶9 نفر در ایران اعدام شده اند.
این در حالی است که سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد 
آویخته  دار  به  نفر   ۷۴ دست کم  مدت  این  در  که  است 

شده اند.
سفیر امریکا در چین از سمتش 

کنار می رود
سفیر  من  هنتس  جان  که  است  نموده  تایید  سفید  قصر 
در  شاید  و  می رود  کنار  کرسی اش  از  چین،  در  امریکا 
کاندید  را  خود   2۰12 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کند. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید دیروز تایید کرد 
که آقای هنتس من که عضو حزب جمهوری خواه است 
در ماه های اول امسال از کرسی سفارت در پیکینگ کنار 
خواهد رفت. گیبس از دادن جواب به این سوال که آیا 
هنتس من در انتخابات سال 2۰12 کاندید حزب جمهوری 
خواه برای کرسی ریاست جمهور امریکا خواهد بود یا نه، 

خودداری کرد.

راه اندازی تظاهرات میلیونی در مصر برای برکناری رییس جمهور

امریکا و اتحادیه اروپا محدودیت های تازه ای علیه 
بالروس اعمال کردند 

وزیران خارجه اتحادیه اروپا اقدام به مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزا برای 
الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بالروس، و 1۵۷ نفر از نزدیکانش کردند.

امریکا نیز در اقدامی مشابه، دور جدیدی از تحریم ها را علیه بالروس، یا روسیه سفید، آغاز 
کرد. بالروس در واکنش به این محدودیت ها، اعالم کرده که آن ها را با پاسخی »درخور« 
تالفی خواهد کرد. تحریم ها ی جدید در پی سرکوب مخالفان در بالروس پس از انتخابات 

بحث برانگیز نوزدهم دسامبر سال گذشته )بیش از یک ماه قبل( اعمال شده است.
برگزیده  این کشور  ریاست جمهوری  به  مجددا  لوکاشنکو،  الکساندر  انتخابات،  این  در 

شد.

در پی فراخوان برای برگزاری تظاهرات میلیونی علیه 
حسنی مبارک، رییس جمهور مصر، به طور فزاینده ای 
بر شمار تجمع کنندگان در میدان تحریر قاهره افزوده 

شده است.
براساس گزارش ها، صدها هزار نفر در میدان تحریر و 

جاده های اطراف آن در مرکز قاهره تجمع کرده اند.
به  را  تظاهرات  این  که  امیدوارند  دهندگان  سازمان 
حسنی  دولت  علیه  مردم  قدرت  نمایش  بزرگ ترین 

مبارک تبدیل کنند.
گردهمایی دیروز در حالی صورت گرفت که به دلیل 
اجرای مقررات منع رفت و آمد حرکت قطارها متوقف 

شده و پروازهای داخلی لغو شده است.
از  مصر  دولتی  تلویزیون  شنبه  روزسه  حال  عین  در 
حسنی  هواداران  توسط  دیگری  تظاهرات  برگزاری 

مبارک و در حمایت از او خبر داده است.
همزمان محمد البرادعی از حسنی مبارک خواسته است 
که حد اکثر تا روز جمعه از قدرت کناره گیری کند.

قدرت  از  مبارک  آقای  که  زمانی  تا  است  گفته  وی 
کناره نگیرد با دولت مذاکره نخواهد کرد.

اخوان المسلمین هم اعالم کرده است که تا برکناری 
انجام  دولت  با  گفتگویی  هیچ  مصر،  جمهور  رییس 

نخواهد داد.
ارتش مصر طی بیانیه ای قول داده است که علیه تظاهر 
کنندگانی که خواستار برکناری رژیم حسنی مبارک 
هستند به زور متوسل نشود و به »حقوق مشروع مردم« 

احترام بگذارد.
همزمان عمر سلیمان معاون رییس جمهور مصر گفت 
اصالح  برای  تا  است  خواسته  او  از  مبارک  آقای  که 
آغاز  سیاسی  احزاب  با  را  گفتگوهایی  اساسی  قانون 

کند.
او می گوید که در بعضی از حوزه ها که شواهد نقض 
آن ها  در  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  در  مقررات 

وجود داشته، انتخابات تازه برگزار خواهد شد.
آقای سلیمان می گوید که رییس جمهور در چند روز 
آینده سیاست های تازه دولت را اعالم خواهد کرد. او 
برای  قطعی  و  روشن  سیاست های  شامل  »اینها  گفت: 
به  شده  تسریع  چارچوب  یک  در  تعهداتش  اجرای 
شکلی است که اعتماد را به اقتصاد مصر بازگرداند .... 
و فورا به اولویت ها یعنی رسیدگی به بیکاری، مبارزه 
با فقر و فساد و دستیابی به توازنی الزم میان درآمدها و 

قیمت ها بپردازد.«
با هدف  مبارک،  روز دوشنبه ۳1 جنوری، حسنی 
تغییر در دولت وزرای جدیدی را برای پست های 

وزارت داخله و اقتصاد معرفی کرد.
با  در گفتگویی  اقتصاد  وزیر جدید  رادوان،  سمیر 
بی بی سی گفته که حال او از معاون رییس جمهور 

و نخست وزیر دستوراتش را می گیرد.

فرصت بهتر، هزينه كمتر

مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد در رشته هاي ذيل ثبت نام مي كند:

فيس هر سميستر:
ذكور: 15 هزار افغانی
اناث: 12 هزار افغاني

آدرس: سرك دار االمان، مقابل لیسه حبیبیه 

ثبت نام جريان دارد
شماره هاي تماس:0793252575-0785928292 

رهبری و نظارت تعلیمی
اقتصادعلوم سیاسي

حقوقجامعه شناسي ACKU
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