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کرزی:

امریکا 
شرایط ما را 

بپذیرد

خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   25 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
توزیع رایگان را قطع می کند. 

در  می شود  تقاضا  محترم  خوانندگان  از 
اسرع وقت برای اشتراک اقدام کنند.

شماره تماس:
0708144047
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ما روی  این که  »با  او می گوید:  این حال  با 
کار  جالل آباد  و  لغمان  بند  پروژه های 
یا 6  این برق ها 5  از  تا استفاده  اما  می کنیم، 
سال طول خواهد کشید.« او معتقد است که 
افغانستان بعد از 7 الی 8 سال دیگر صاحب 
برق خواهد شد و تا آن زمان باید از برق های 

وارداتی استفاده کرد.
او می گوید: »در آینده نزدیک ما از مجموع 
ادامه  آن ها  سروی  که  افغانستان  آب های 
دارد، بیش از 23 هزار مگاوات برق آبی در 

آینده خواهیم داشت.« 
او ادامه می دهد که رییس جمهور پذیرفته 
 500 الی   300 حدود  در  ساالنه  که  است 
مهار آب های کشور  به خاطر  دالر  میلیون 
اختصاص  برقی  انرژی  تولید  همچنین  و 

دهد.
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برق مستفید می گردند.«
کاپیسا  والیت  برق  آینده   در  او  گفته  به 
وارداتی  هم  و  داخلی  هم  استقامت،  دو  از 
همچنین  می گردد.  تامین  دایم  صورت  به 
فابریکه گلبهار که سال های طوالنی به علت 
نبود برق فعالیتی نداشته، با انتقال این لین برق 
دوباره می تواند به فعالیت خویش ادامه دهد.

والیت  برق  تمویل  پروژه  کابل:  8صبح، 
وبرق  آب  وزیر  توسط  گذشته  روز  کاپیسا 
برشنا  برق  رییس شرکت  و همچنین  کشور 
انرژی و  امضا رسید. اسماعیل خان وزیر  به 
»شرکت  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  آب 
برشنا قسمت اول این پروژه را از 3 ماه پیش 
آغاز نموده که با امضای این قرارداد قسمت 
به زودی آغاز خواهد  نیز  را  دوم کار خود 
 64 ارزش  به  پروژه  این  اول  قسمت  کرد. 
میلیون افغانی برای انتقال لین برق از دوراهی 
بگرامی تا محمود راقی ادامه دارد که قسمت 
دوم این کار نیز به ادامه همین پروژه خواهد 

بود.«
او می گوید: »این پروژه به ارزش 14 میلیون 
تمویل  آن را  فرانسه  دولت  که  می باشد  دالر 
می نماید. با شروع کار این پروژه در حدود 
روشنایی  از  کاپیسا  والیت  در  خانه   1780

زرداری جنگ افغانستان 
را تهدیدی برای 

پاکستان خواند

آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان 
گفته است که جنگ افغانستان به ضرر ثبات 
در  دموکراسی  تقویت  به  و  است  پاکستان 

این کشور آسیب می زند.
روزنامه  با  مصاحبه  یک  در  زرداری  آقای 
در  تالش ها  کندی  که  گفت  گاردین 
مایه  افغانستان،  در  خشونت ها  به  پایان دادن 

نگرانی است.
می گیرد  صورت  حالی  در  اظهارات  این 
که روابط پاکستان با امریکا پس از جنجال 
ـ ریموند  امریکایی   شهروند  پرونده  سر  بر 

دیویس ـ رو به وخامت بوده است.
تندترین  از  یکی  این  می گویند،  خبرنگاران 
جنگ  مورد  در  زرداری  آقای  اظهارات 

افغانستان بوده است.
»درست  گفت:  گاردین  به  زرداری  آقای 
مواد  علیه  مکزیک  مبارزه  که  این  مانند 
وضعیت  روی  امریکا  مرزهای  در  مخدر 
ما  می گذارد،  تاثیر  امریکا  جامعه  و  تگزاس 
که  می کنیم  صحبت  جنگی  مورد  در  هم 
تاثیرات  یقینا  و  دارد  جریان  ما  مرزهای  در 

گسترده ای )برپاکستان( دارد.«
افزود: »فکر می کنم حدود دوازده سال  او 
و  شده  افغانستان  درگیر  امریکا  که  است 
بدون شک که حوصله همه در حال به سر 
رسیدن است، به ویژه حوصله مردم امریکا 
سوال های شان  برای  جواب  پی  در  که 

هستند.«
وضعیت  که  گفت  همچنین  زرداری  آقای 
در  دموکراسی  تقویت  برای  امنیتی تالش ها 
پاکستان را که به گفته او در زمان حاکمیت 
با  بود،  شده  تضعیف  مشرف  پرویز  جنرال 

چالش روبرو کرده است.
پاکستان  رهبری  که  می گویند  خبرنگاران 
جنگ  از  آنها  حمایت  که  است  باور  براین 
علیه تروریزم در افغانستان، از محبوبیت آنها 

در پاکستان می کاهد.
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وزیر انرژی و آب:
 افغانستان 50 درصد از آب های خود را استفاده می کند

عناوین 
مطالب امروز:

آقایرییسجمهور!
 عنعنه گرایی دشمن 

قانون گرایی است
درحالی که ماده یک صد و دهم قانون 
اساسی با صراحت در مورد تشکیل 

لویه جرگه چنین صراحت دارد:
اراده  مظهر  عالي ترین  لویه جرگه 

مردم افغانستان مي باشد. 
لویه جرگه متشکل است از: 

1- اعضاي شوراي ملي. 
و  والیات  شوراهاي  روساي   -2

ولسوالي ها. 
ستره محکمه  اعضاي  و  رییس  وزرا، 
جلسات  در  می توانند  لوی سارنوال  و 
لویه جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.

این  که  است  این  سوال  حاال  پس 
لویه جرگه ای که رییس جمهور از آن 
سخن می زند، چه چیزی است، مطابق 
به کدام ماده قانون تشکیل می شود 
و ترکیب آن بر اساس کدام بند از 
قانون اساسی است؟ مگر این همه 
مشاور حقوقی ای که از خزانه ملت 
معاش می گیرند و موترهای لوکس 
سوار می شوند، کجا هستند که به 
رییس جمهور بگویند که اقدامش 
برای تشکیل جرگه ای که در قانون 
تشکیل و ترکیبش پیش بینی نشده 
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بحثی در...

روابط استراتژیک...
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مشاعره صلح درغزنی

کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
بزرگترین  کابل بانک،  سهام داران 
بانک خصوصی را به »سهل انگاری و 
غفلت« متهم کرده و گفته است افرادی 
که در امور غیرقانونی این بانک سهم 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  داشته اند، 

خواهند گرفت.
مالی  بحران  با  گذشته  سال  کابل بانک 
ورشکستگی  آستانه  تا  و  شد  روبرو 
پیش رفت، اما دولت کنترول این بانک 
به  نسبت  مردم  به  و  گرفت  برعهده  را 

سپرده های بانکی شان اطمینان داد.
ظرف  که  می گوید  کرزی  آقای 
موجود  مشکالت  گذشته،  سال  یک 
دولت  و  شده  ارزیابی  کابل بانک  در 
این  از  سهام داران  که  است  دریافته 
بانک  این  نیز  و  گرفته اند  قرضه  بانک 
با  »مخالفت  در  را  خود  قرضه های 

اصول بانکداری« داده است.
پول های  که  گفت  همچنین  او 
کابل بانک به خارج از افغانستان انتقال 
هنوز  که  افزود  اما  است،  شده  داده 
به  را  پول ها  این  که  افرادی  هویت 

خارج انتقال داده اند، معلوم نیست.
ضعف  که  گفت  جمهور  رییس 
همچنین  و  بانک  این  در  مدیریت 
نهادهای  که  نادرستی«  »مشوره های 
در  می دادند،  بانک  این  به  خارجی 
ایجاد بحران مالی در کابل بانک نقش 

داشته است.
پس از ایجاد بحران در کابل بانک، در 

مقصر  قضیه  این  در  نیز  برادرش  اگر 
خواهد  برخوردی  چه  شود،  دانسته 
خالف  که  کسی  »هر  گفت:  کرد، 
پیگرد  مورد  باشد،  کرده  عمل  قانون 
همه  برای  قانون  گرفت.  خواهد  قرار 

یکسان است.«
رییس جمهور همچنین گفت که بانک 
اروپایی  کشورهای  به  بزودی  مرکزی 
و همچنین به دولت امریکا نامه نوشته و 
از آنها تقاضا خواهد کرد تا پول های را 
که از کابل بانک به این کشورها منتقل 

شده، دوباره به افغانستان باز گردانند.
همچنین  کشورها  این  از  که  گفت  او 
شناسایی  زمینه  در  تا  می شود  تقاضا 
افرادی که این پول ها را به آنجا انتقال 

داده اند، با افغانستان همکاری کنند.
نقش  حال  عین  در  کرزی  آقای 
را  بانک ها  تفتیش  بین المللی  نهادهای 

نیز در افغانستان زیر سوال برد.

نيروهاى ايرانی 
بر پوسته سرحدى 
پوليس حمله کردند

ایرانی  نیروهای  شلیک  اثر  بر 
والیت  سرحدی  پولیس  برپوسته ی 
یک  و  پولیس  یک  نیمروز، 

فردملکی مجروح شده است.
پولیس  آمر  حیدر،  غالم  سمونوال 
به  نیمروز،  والیت  در  سرحدی 
که   گفت  پژواک  خبری  آژانس 
بعد  دوشنبه  ظهر  ایرانی،  عساکر 
پوسته ی  بر  گلوله باری  به  آن  از 
که  شدند  متوصل  سرحدی 
پولیس های افغان، مانع گشودن آب 
کانال سیخ سر، توسط آنها به طرف 

ایران شدند.
وی عالوه کرد که کانال سیخ سر، 
از دریای هلمند به طول٣٠ کیلومتر 
و  داشته  امتداد  افغانستان  داخل  در 
آبیاری  را  نیمروز  کنگ  منطقه ی 

می کند.
کمک  به  گذشته  سال  کانال،  این 
انکشاف  اداره ی  دالری  هزار   ٧٠٠
ساخته   USAID امریکا  بین المللی 

شده است.
اظهار  نیمروز  سرحدی  پولیس  آمر 
بدون  ایرانی،  عساکر  که  داشت 
قصد  افغانستان،   جانب  از  اجازه 
به طرف  را  این کانال  گشودن آب 
پولیس  جانب  از  که  داشتند،  ایران 

سرحدی ممانعت صورت گرفت.

8صبح، غزنی: گروه طالبان طی مکتب 
جاغوری  ولسوالی  مسافرین  از  رسمی 
مسیر  از  این  از  پس  که  خواسته اند 

قره باغ رفت و آمد نکنند.
طالبان  فرماندهان  از  یکی  فیروز،  مال 
در والیت غزنی طی نامه ای خطاب به 
مسووالن ترانسپورت این والیت نوشته 
است در صورت رفت و آمد از مسیر 

نماینده ی  عبدالنظر،  کندز:  8صبح، 
دشت  ولسوالی  شورای  عضو  و  مردم 
ارچی به ۸صبح گفت که ملخ ها به بیشتر 
دشت ارچی  ولسوالی  در  روستا  ده  از 
کیلومتر   ۸۵ از  بیشتر  و  برده  یورش 
روستای  آغاز  از  را  کشاورزی  زمین  
حاجی  دهکده ی  تا  قطربالق جان، 

عبدالرسول صدمه  زده اند. 
عبدالنظر گفت که مجادله با ملخ در این 
ولسوالی از سوی ریاست زراعت آمده 
بود داروپاشی کرد، ولی این داروپاشی 
یورش  و  افزایش  جلو  نتوانسته است 

دینی  مدرسه   کندز:  8صبح، 
که  کندز،  در  المومنات  دخترانه ی 
روز  نداشت،  ساختمان  این  از  پیش 
گذاشته  ساختمانش  تهداب  دوشنبه 
معارف  مسووالن  گفته ی  به  شد. 
و  یگانه  المومنات،  مدرسه ی  کندز، 
برای دختران  نخستین مدرسه ی دینی 
گفته ی  به  شمال شرق  است.  زون  در 
معارف  رییس  نظم،  ظاهر  محمد 
 ۵۱۶٠٠٠٠ تعمیر،  این  ساخت  کندز، 
از  و  داشت  خواهد  هزینه  افغانی 
معارف  وزارت  توسعه ای  بودجه ی 

پرداخته خواهد شد.
آن  در  که  مدرسه ای است  المومنات، 
مضمون های  آموزش  به  دختران  تنها 
که  ساختمانی  می پردازند.  دینی 
ساخته  المومنات  مدرسه ی  برای 
اتاق   ۸ دارای  است  قرار  می شود، 
اداری  اتاق   ۴ و  آموزش دهی  برای 
توسط  تعمیر  این  باشد.  تحویلخانه  و 
در  و  بی بی حوا  ساختمانی  شرکت 

ماه سپتامبر سال گذشته، بانک مرکزی 
به دست گرفت  بانک را  این  قیمومیت 
بانک  این  ارشد  مقام  دو  همزمان،  و 

خصوصی برکنار شدند.
ماه  هشت  حدود  در  مرکزی  بانک 
این  تسویه حساب های  گذشته مشغول 
میلیون  چهارصد  حدود  و  بوده  بانک 
دالر را به مشتریان این بانک داده است.
بود  گفته  پیشتر  مرکزی  بانک  رییس 
و  صد  پنج  مجموع  در  کابل بانک  که 
قرضه  مشتریانش  به  دالر  میلیون  پنجاه 
بین المللی  مقام های  اما  است  داده 
احتماال  قرضه  این  حجم  می گویند 

حدود نه صد میلیون دالر است.
شماری از مقامات و چهره های با نفوذ 
رییس  برادر  کرزی،  محمود  جمله  از 
کابل بانک  سهامداران  از  جمهور، 

بوده اند.
که  سوالی  به  جواب  در  کرزی  آقای 

جاغوری،  ولسوالی های  که  قره باغ 
به مرکز والیت  مالستان و اجرستان را 
غزنی وصل می کند، تمام مسوولیت ها 

به دوش خود رانندگان است.
این در حالی است که در هفته جاری 
آغاز  جاغوری  قره باغ-  سرک  کار 
ایجاد  نیز  طالبان  اصلی  هدف  و  شده 

اخالل در کار این سرک می باشد.

ملخ ها را به این مناطق بگیرد.
جلوگیری  برای  اگر  افزود  عبدالنظر 
این  کشتزارهای  بر  ملخ ها  یورش  از 
عملی  و  سنجیده  راهکاری  ولسوالی 
بار  به  را  بزرگی  دشواری ای  نشود، 
خواهد آورد و کشاورزان این ولسوالی، 

زیان کالنی خواهند دید. 
گروه  و  زراعت  ریاست  مسووالن 
مجادله با ملخ به کشاورزان این ولسوالی 
گفته اند چون بیشتر مناطق مورد هجوم 
داروپاشی  نداشته است،  علف  ملخ ها 

آنان کارا نبوده است.

خواهد  ساخته  آینده  ماه   ۹ جریان 
دانش آموزان  این  از  پیش  شد. 
کرایی  خانه ی  یک  در  مدرسه  این 

بودند. آموزش گیری  سرگرم 

نام  زیر  صلح  مشاعره  غزنی:  8صبح، 
برگزار  درغزنی  صلح  فرهنگ  ترویج 
شاعران  حضور  با  مشاعره  این  شد. 
غزنی  مرکز  در  کشور  والیت  شش 
خانزاده  عبدالولی  استاد  دایرگردید. 
مسوول انجمن فرهنگی ژمنه این مشاعره 
را راه اندازی نموده است. وی می گوید 
حدود 2۵٠ شاعر از شش والیت دراین 
مشاعره شرکت نموده اند هدف ترویج 

فرهنگ صلح درغزنی است.
والیت  معاون  احمدی،  محمدعلی 
غزنی در شروع کار این مشاعره گفت: 
اولین  که  است  بسیارخوشی  »جای 

مشاعره صلح درغزنی به ابتکار مسوول 
برگزار  ژمنه درغزنی  فرهنگی  انجمن 
می شود. این گونه مجالس نماد فرهنگ 
و هویت گذشته تاریخی غزنی است و 
شما می توانید از این آدرس به تمام دنیا 
پیام صلح ودوستی و اصالت تاریخی و 
فرهنگ غزنی باستان را برسانید. غزنی 
نماد تاریخ ، فرهنگ، شعر و نماد تعالی 
جهان اسالمی است. این مجالس نشان 
آرامی در  برقراری  و  امنیت، صلح  از 
اهدای  با  مشاعره  این  است.«  غزنی 
را  شعر  بهترین  که  نفر  سه  به  جوایز 

سروده بودند خاتمه یافت.

منابع  برخی  را  بررسی هایی  سناتوران، 
انجام داده  اند که  افغانستان  تحقیقاتی در 
درآمد  دالر  میلیارد   ٧۵ ساالنه  افغانستان 
آبی خود را از دست می دهد و کشورهای 

همسایه از آن استفاده می کنند.
یک  ارزش  به  ساالنه  ایران  حال  این  با   
میلیارد و۵٠٠ میلیون دالر از آب افغانستان 
پولی  مقابل  در  ولی  می کند  استفاده 

نمی پردازد.
سناتوران  از  برخی  حال  همین  در 
حلقه هایی را در حکومت افغانستان متهم 
کنند که درتبانی با کشورهای همسایه مانع 
آبی   منابع  از  افغانستان  دولت  استفاده ی 
کشور شده اند. اما مقام های وزارت انرژی 
کرده اند  دارند  تاکید  افغانستان  آب  و 
که به دلیل حل نشدن مشکل های آبی با 
کشورهای همسایه، جامعه جهانی آماده ی 
ذخیره های  پروژه های  در  سرمایه گذاری 

آبی و تولید برق نیستند.
افغانستان در چند دهه ی گذشته در مورد 
استفاده ی آب دریاها با ایران مشکل داشته 
است و پس از قرارداد سال ۱٣۵2 با کشور 
ایران، آن کشور اجازه یافته بود که ساالنه 
بخشی از آب  دریاهای افغانستان را استفاده 

کند.
اما باشنده های مرزی افغانستان می گویند 
درحال حاضر آب دریای هیرمند کاهش 
یافته ولی ایران مطابق قرارداد گذشته از 
که  می کند  استفاده  افغانستان  آب های 
با کمبود  را  افغانستان  زراعتی  زمین های 

آب مواجه ساخته است.

زردارى جنگ...                
ادامه از صفحه 1

ضد  ذهنیت  می گویند  همچنین  آنان 
عادی  مردم  میان  در  هم  امریکایی 
پاکستان و هم در افکار رهبران ارشد 
قوت  به  پاکستان  غیرنظامی  و  نظامی 

خود باقی است.
همزمان، یک گزارش اخیر کاخ سفید 
حاکی از این است که پاکستان برای 
مبارزه با شورشگری ها در خاک خود 

برنامه ای ندارد.
را  گزارش  این  زرداری  آقای  اما 
از  بسیاری  تکذیب کرد و گفت که 
سیاستمداران امریکا، نسبت به اوضاع 

منطقه بی خبر هستند.

مجموع  از  »ما  می گوید:  او  این رو  از   
آب های افغانستان ۴۵ درصد آن را استفاده 
میلیارد   2۴ حدود  در  یعنی  می کنیم، 
بخش  در  را  کشور  آب های  از  مکعب 

زراعت و انرژی استفاده می شود.«
وزیر انرژی وآب می گوید: »از مقدار ٧۵ 
میلیارد  متر مکعب آبی که داریم در حدود 
زیر  آب های  آن  مکعب  متر  میلیارد   ۱۸
زمینی و تحت االرضی می باشد. و باقیمانده 
کشورهای  از  که  است  آب هایی  آن 
او  اعتقاد  به  می شود.«  سرازیر  همسایه 
از  ۵٠درصد  حاضر  حال  در  افغانستان 
آب های خود را استفاده می کند. و تمام 
آب های کشور در این مدت ۱٠ سال زیر 

مطالعه دولت بوده است.«
برای سروی و  این حال  »با  او می گوید: 
مطالعات بندهای کشور به ۹ میلیارد دالر 
نیاز است.« او ادامه می دهد که برای پالن 
میلیارد  کاری ۴ سال آینده در حدود ۴ 
دالر نیازاست که ما از دولت خواسته ایم 
اما پولی که دولت قرار شده است که در 
اختیار ما قرار دهد در حدود ٣٠٠ الی ۵٠٠ 

دالر ساالنه خواهد بود.«
افغانستان  سنای  مجلس  حال  این  با 
از کشورهای همسایه   مداخله ی شماری 
و  آبی  ذخیره  گاه های  ساخت  مانع  را 
می داند.  افغانستان  خاک  در  برق  تولید 
هرچند  می گویند  مجلس  این  سناتوران 
افغانستان بیشترین منابع آبی را در اختیار 
دارد ولی به دلیل نبود ذخیره گاه های آبی 
کشور  دریاهای  آب  از  درصد   2۵ تنها 
مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته این 
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عامالن بحران کابل بانک تحت پيگرد قرار خواهند گرفت

راه ولسوالی جاغورى توسط طالبان مسدود شد

ملخ ها به کندز هجوم بردند

تهداب ساختمان مدرسه  دينی المومنات 
در کندز گذاشته شد
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سند استراتژیک
چگونه به امضا خواهد رسید؟

نشست  در  کشور  جمهور  رییس  کرزی  آقای 
خبری اش گفته است که مساله ی روابط استراتژیک 
با امریکا را در ظرف دو الی سه ماه دیگر در یک 
اکنون  هم  مقدماتی اش  آمادگی های   که  لویه جرگه 
آغاز شده است، مطرح خواهد کرد. از مسایل مهم 
)و در واقع  این سند  امضای  واساسی در طرح و 
پایگاه های  ایجاد  به  امریکا  تاکید  موضوع(  محور 
دایمی در افغانستان است. آقای کرزی دراین نشست 
خبری گفته است که برای امضای این سند، امریکا 
باید پیش شرط های افغانستان را بپذیرد. این شرایط 
امریکا در  تغییر در روش های  ایجاد  از:  عبارت اند 
به  کمک ها  چگونگی  در  تغییر  عرصه ها،  تمامی 
تقویت  راه  سر  که  موانعی  برداشتن  و  افغانستان 

قرار دارند. 
در  امریکا  منافع  سند،  این  در  افزود  کرزی  آقای 
صورتی که درتضاد با منافع افغانستان نباشد نیز 
مورد قبول واقع خواهد شد. اکنون سوال اساسی 
این است که چنین پیشنهاداتی باید توسط لویه جرگه 

مطرح گردد یا توسط آقای کرزی؟!
تفسیر  قابل  پیشنهادات هرکدام  این  آن،  از  گذشته 
داشت.  آن  از  گوناگون  تعابیر  می توان  و  است 
نهاد  یک  فقط  لویه جرگه  که  است  براین  قرار  اگر 
افغانستان  مردم  وعزم  اراده  و  نباشد  توجیه گر 
مردم  توسط  باید  پیش شرطی  هر  نماید،  تمثیل  را 
تنظیم و ارایه گردد. مثال در برخورد با موانعی که 
است  ممکن  دارد،  قرار  افغانستان  تقویت  راه  سر 
مساله  این  مورد  در  و  نیاندیشند  یکسان  همگان 
که این موانع چه مسایلی را دربرمی گیرند، همگان 
یکسان نیاندیشند. آقای کرزی که دولت را مساوی 
با حکومت خودشان می گیرند، آن مسایلی را مورد 
اشاره قرار خواهند داد که ضامن بقا و دوام حکومت 
است، در حالی که فاصله میان مردم وحکومت دیگر 
موانعی  وانگهی  است.  رسیده  خود  حد  آخرین  به 
که در برابر تقویت مردم افغانستان قرار دارند، جز 
توسط مردم افغانستان برداشته نخواهند شد واگر 
مردم در از بین بردن آنها پیشگام نباشند، هیچ کس 
دیگری نمی تواند و قادر نیست آن موانع را بردارد. 
این در حالی است که امریکا برای خروج نظامی از 
در  امنیتی  تهدیدهای  و  آماده می شود  افغانستان  

حال افزایش است. 
استراتژیک،  سند  یک  تدوین  برسر  توافق  درنفس 
شاید کسی تردیدی نداشته باشد، به خصوص در 
موقعیتی که فعال در آن قرار داریم. این البته بسته به 
صالحیت وشایستگی ماست که چگونه می توانیم در 
تنظیم چنین سندی، نقش خود را مشخص سازیم. 
بدون تردید تمام مردم افغانستان و باز هم با تاکید 
باید یادآور شد که تمام مردم افغانستان، طالب صلح 
خودشان  تعبیر  به  نیز  طالبان  درحالی که  هستند، 
صلح می خواهند. آقای کرزی گفته است که »برای 
درازمدت منافع افغانستان تثبیت شده است؛ تقویت 
نیروهای امنیتی افغانستان اما نه برای جنگ داخلی، 

بلکه برای دفاع از تمامیت ارضی این خاک«.
سوال این است که هم اکنون چگونه جنگی در جریان 
است؛ یک جنگ داخلی یا نه جنگی که یک طرف آن 
خارج  از  الهام گرفته  بی قاعده ی  و  بی اصول  لشکر 
گروهی  با  جنگ  طالبان،  با  جنگ  واقعا  آیا  است؟ 
است که به دستور یک کشور خارجی بر تمامیت 
ارضی و حق خودارادیت ما هجوم آورده اند، یا نه؟ 
در هر صورت اینها مسایلی اند که باید در لویه جرگه 
مورد بحث قرار بگیرند، نه در یک چوکات از قبل 

مشخص شده با راه حل های تعیین شده.
حکام افغانستان عادت کرده اند برای توجیه آن چه 
این متاسفانه  می کنند، جرگه هایی را دایر نمایند و 

بدنام کردن این جرگه هاست!      

زنگ اول


ACKU



رییس جمهور گفته است در صورت موافقت دولت 
امریکا با پیشنهاد افغانستان در مورد روابط استراتژیک، 
تا دو سه ماه آینده لویه جرگه را برای تصمیم گیری در 

مورد رابطه استراتژیک با امریکا فرامی خواند.
افغانستان  حکومت  می گوید  کرزی  جمهور  رییس 
در  امریکا  پیشنهاد های  روی  مطالعه   دوهفته  از  پس 
و  اولویت ها  افغانستان،  با   استراتژیک  روابط  مورد 
افغانستان  ملی  منافع  مطابق  را  خود  نیازمندی  های 
تقدیم  امریکا  دولت  به  زودی  به  و  کرده  شناسایی 

می کند.
روز  خبری  نشست  در  که  کرزی  جمهور  رییس   
گفت  می کرد  صحبت  خبرنگاران  با  خود  گذشته 
برای  را  پاگیری  و  دست  و  سخت  شرایط  هرچند 
گذاشته اند  امریکا  دولت  با  استراتژیک  رابطه  داشتن 

ولی به  گفته وی شرایط افغانستان معقول اند.
همکاری  با  امنیت  و  صلح  آوردن  گفت  ک��رزی 

رابطه  داشتن  برای  افغانستان  دولت  اول  امریکا شرط 
درازمدت با امریکا است.

ناگزیر است که  امریکا   رییس جمهور گفت دولت 
راه دیگری وجود  بپذیرد و هیچ  را  افغانستان  شرایط 

ندارد.
استراتژیک  رواب��ط  امریکا  »اگ��ر  گفت:  ک��رزی   
راه  دراین جا  بپذیرد،  را  ما  شرایط  باید  می خواهد 
دراین  معقولیت  با  افغانستان  البته  نیست.  دیگری 
ناشدنی  نامعقول و  ما هم شرایط  برود.  به پیش  راستا 
منافع  آن  در  که  می گذاریم  شرایطی  نمی گذاریم. 
ملت  باشد،  ملموس  شود،  دیده  آشکار  به  افغانستان 
افغانستان ببینند و درآن منفعت شان باشد و امریکا هم 
)آن شرایط را( قبول کند.« کرزی افزود: » آن شرایط، 
در  روش  تغییر  است.  افغانستان  در  روش شان  تغییر 
تغییر چگونگی  ملکی شان،  و  نظامی  تمام جهت های 
مصارف شان  چگونگی  افغانستان،  به  کمک های شان 

در افغانستان، چگونگی روش نظامی شان در افغانستان 
افغانستان  دولت   تقویت  مانع  که  دیگری  مسایل  و 
افغانستان  منفعت   درازمدت،  برای  و  می باشد  شده، 
که تثبیت شده است و واضح است، تقویت نیروهای 

امنیتی افغانستان می باشد.«
جزییات  م��ورد  در  ک��رزی  جمهور  رییس  هرچند 
استراتژیک  رابطه  داشتن  برای  امریکا  دولت  پیشنهاد 
برخی   این  از  پیش  ولی  نگفت  چیزی  افغانستان  با 
این  دایمی  پایگاه های  ایجاد  از  امریکایی  مقام های 

کشور در افغانستان سخن گفته بودند.
»جایی که  گفت:  کرزی  جمهور  رییس  حال  این  با   
افغانستان  منافع  با  تضاد  در  و  است  امریکا  منفعت 

نیست،  آ ن را می پذیریم.«
از  امریکا  به حمایت  پایان دادن  رییس جمهور گفت 
نهاد های موازی که مانع رشد حکومت داری شده اند 
سوی  از  مالی  هزینه های  غیرقانونی  پرداخت  قطع  و 
برخی کشورهای به مقام های دولتی، در کنار قانونمند 
شرایط  از  امریکایی  نظامیان  فعالیت  و  حضور  شدن 

دیگر دولت افغانستان به شمار می رود.
و  شود  پذیرفته  افغانستان  شرایط  »اگر  گفت:  کرزی 
این روابط استراتژیک با  امریکا در مطابقت کامل با 
شرایط افغانستان و منفعت های افغانستان باشد، طبیعی 
وظیفه  آن  و  می شود  افغانستان  منفعت  به  که  است 
سر  و  کرده  تثبیت  را  که  آن  است  افغانستان  دولت 
افغانستان  مردم  خدمت  آن  از  بعد  و  بقبوالند  امریکا 
مردم  تا  شود  پیش  افغانستان  مردم  لویه جرگه ی  در 

افغانستان آن را تایید یا رد کنند.« 
رییس جمهور کرزی گفت آمادگی ها برای فراخوانی 
لویه جرگه گرفته شده و لیست افراد شرکت کننده در 

لویه جرگه نیز مشخص شده است.
کرزی گفت انتظار دارد لویه جرگه طی دو یا سه ماه 

آینده برگزار شود.
را  ملی  مهم  تصمیم گیری های  اساسی  قانون  هرچند 
از صالحیت لویه جرگه قانونی افغانستان می داند ولی 
برگزاری  از  هدف  می گوید  کرزی  رییس جمهور 
لویه جرگه، جرگه ی عنعنوی مردم افغانستان می باشد.

وجود  قانونی  راه های  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
قانون اساسی پیش بینی  لویه جرگه ای که در  دارد که 
رابطه ی  داشتن  مورد  در  تصمیم گیری  برای  شده 

استراتژیک با امریکا، فراخوانده شود. 
کرزی گفت: »وقتی من می گویم جرگه ی افغانستان، 
جرگه ی  مثل  است.  افغانستان  مردم  اجتماع  منظورم  
سرش  را  قیدی  نمی توانیم  ما  که  صلح  مشورتی 
ذکر  اساسی  قانون  در  که  جرگه ای  البته  بگذاریم. 
هم  جرگه   آن  که  هست  امکاناتش  جرگه  آن  شده، 
دایر شود. ما سنا داریم، ما شورا )مجلس نمایندگان( 
داریم، ما نماینده های ولسوالی های ما را در شوراهای 
زیادی  »مشورت های  افزود:  کرزی  داریم.«  والیتی 

قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  و  استره محکمه  با 
یعنی  دارد.  امکان  هم  جرگه  آن  کردیم،  اساسی 
راه هایش از مراجع قانونی می تواند جستجو شود ولی 
افغانستان  مردم  عنعنوی  جرگه ی  از  من  منظور  فعال 
مردم   تجمع  افغانستان،  مردم  جمع آوری  شکل  به 
ملی  موارد  در  پیشنهادات شان  ارایه ی  و  افغانستان  

می باشد.«
هرچند شماری از مقام های دولت افغانستان از ناتوانی 
از  مسوولیت ها  انتقال  برای  داخلی  امنیتی  نیروهای 
نیروهای خارجی به نیروهای افغان سخن گفته اند، اما 
رییس جمهور مخالفت شدید خود را با گفته های  آنان 

بیان کرد.
او گفت دفاع از افغانستان وظیفه ی هر فرد کشور است 
امنیت توسط  به گرفتن  افغانستان متکی  نباید مردم  و 

خارجی ها باشند.
در  را  تروریستان  باید  امریکا  گفت  جمهور  رییس   

بیرون از افغانستان هدف قرار دهد.
حمله کننده ها  سایر  یا  »طالبان  گفت:  جمهور  رییس   
به  هستند،  آن ها  داخل  در  یا  می آیند  خارج  از  اگر 
نمی آیند،  سرتانک ها  بر  آن ها  نمی آیند،  طیاره ها 
آن ها به وسیله ستالیت ها و سایر وسایل و راکت های 
موتر  با  یا  پاهای خود می آیند  به  نمی آیند،  پیش رفته 
افغانستان،  ارتش  می آیند.  موترسایکل  با  یا  می آیند 
پولیس افغانستان، مردم افغانستان هم برای جلوگیری 
از این عناصر نه به طیاره ضرورت دارند، نه به تانک ها 
جنگی  پیش رفته ی  وسایل  به  نه  و  دارد  ض��رورت 
ضرورت دارند. نظر من در این مورد روز تا روز تغییر 
این  از  دفاع  می کند.  تغییر  شدید  بسیار  و  می خورد 

خاک وظیفه ی خودماست.«
رابطه  داشتن  م��ورد  در  جمهور  رییس  اظهارات   
به  نیز  را  مجلس  نمایندگان  واکنش های  استراتژیک 

همراه داشت.
حسین فهیمی یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان 
براساس  امریکا  با  درازمدت  پیمان  هرگونه  می گوید 
اساسی  قانون  روشنایی  در  و  افغانستان  ملی  منافع 

افغانستان انجام شود.
تهدیدهای  با  هنوزهم  افغانستان  وی  گفته ی  به 
مواجه  همسایه  کشورهای  مداخله های  و  تروریستی 
امریکا  با  استراتژیک  شفاف  رابطه  داشتن  و  می باشد 

به نفع افغانستان است.
کابل  م��ردم  نماینده   منصور  حفیظ  همین حال  در 
هرچند  می گوید  افغانستان  نمایندگان  مجلس  در 
استراتژیک  ق��رارداده��ای  م��ورد  در  تصمیم گیری 
تنها  ولی  می باشد  ملی  ش��ورای  صالحیت های  از 
لویه جرگه ی قانونی می تواند در مورد رابطه درازمدت 

با امریکا تصمیم بگیرد.
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
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تعداد زیادی از هموطنان بی گناه ما را به شهادت 
پیرمردان و اطفال  بین آنها زنان،  رساند، که در 
نیز شامل بودند. آنها به هیچ کسی رحم ننمودند. 
پسرکاکایم که تازه 14 بهار زندگی اش را سپری 
نموده بود، نیز توسط طالبان به شهادت رسید و 
فامیل ما را به ماتم نشاند. آن روز هیچ گاهی از 
زیرا همه کسانی که  نمی شود،  فراموش  خاطرم 
به شهادت رسیدند، افراد ملکی بودند، نه نظامی. 
چرا به شهادت رسیدند؟! من از تمام کشورهای 
کمک کننده در افغانستان می خواهم که برخورد 
دوگانه نداشته باشند، باالی دولت فشار بیاورند 
و جنایت کاران را دستگیر کنند و به پنجه قانون 
بسپارند، تا محکمه بی طرفی قضیه های قتل عام ها، 
چپاول ها، ویرانی ها و صدها فجایع دیگر را که 
و  نماید  بررسی  شده اند،  مرتکب  جنایت کاران 
جنایت کاران را به جزای اعمال شان برساند. من 

خواهان این گونه یک برنامه بی طرفانه هستم.«



نمایند.  فراموش  را  وطن  آنها  که  نبود  معنا  این 
از  قسمتی  می کردند  فکر  بودند که  حتا کسانی 
وجودشان در این کشور جا مانده  است. مردم ما 
نداشتند  اقتصادی چندان وضعیت خوبی  نظر  از 
اما به زندگی شان عشق می ورزیدند و باالی همان 
کنار  در  و  می نمودند  کار  روزها  زراعتی  زمین 
آن مقدار مواشی نیز نگاه می نمودند تا در آخر 
احتیاجات شان  تا  برسانند،  فروش  به  را  آن  سال 
به  هم  دولت ها  نمایند.  تکمیل  طریق  آن  از  را 
مکتب،  از  و  نداشتند  توجهی  مناطق چندان  آن 
شفاخانه و سایر ضروریات اولیه هیچ خبری نبود، 
اما با آن هم ما خود را جزو این خاک و کشور 
روزی  شاید  که  می نمودیم  فکر  و  می دانستیم 
این همه مشکالت ما رفع گردد.  بیاید و  دولتی 
چیز  همه  طالبان  سیاه  نظام  آمدن  کار  روی  با 
دگرگون شد، زیرا آنها همه روزه وحشیانه عمل 
می آمد  به دست شان  که  منطقه  هر  و  می نمودند 
این  که  زمانی  نبودند.  امان  در  منطقه  آن  مردم 
رژیم خودفروخته و خودکامه به والیت ما رسید، 

برادری را    خود داریم که پسرکاکایش را در 
داده  دست  از  طالبان  منفور  و  سیاه  رژیم  زمان 
ظلم  »خانه  می دارد:  بیان  را  وقایع  آن  چنین  و 
نتیجه  باالخره  نماید  ظلم  هرکه  است،  ویران 
دید.  خواهد  در آخرت  هم  یا  و  دنیا  در  را  آن 
بود،  شاهد  عزیزمان  کشور  را  زیادی  نظام  های 
را  بی شماری  نوعی جنایت های  به  که هر کدام 
انجام دادند و مردم از آنها متنفر هستند، زیرا جز 
بدبختی و عقب ماندگی کشور چیزی دیگر برای 
مردم دست آورد نداشتند. ما در یکی از والیات 
همانجا  در  و  داشتیم  سکونت  کشور  مرکزی 
دلپذیر  آنجا  هوای  و  آب  زیرا  بودیم  خوش 
تابستان آن کوتاه است و  و  بهار  است. گرچند 
زمستانی سرد و دراز دارد، با آن هم وطن، وطن 
کار  آن  باالی  داشتیم  که  زمین  مقداری  است. 
می کردیم. در این اواخر نظر به ضرورت و چون 
فامیل ها وسعت پیدا می کرد و آن زمین ها کفایت 
نمی کرد، مجبور به کشورهای همسایه برای کار 
به  وطن  از  دوری  این  اما  می رفتند،  غریبی  و 

آنها به هیچ 
کسی رحم 

نکردند

کرزی: 

امریکا 
شرایط ما 
را بپذیرد
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از صفحه )1(

ACKU



�سه��شنبه�23حمل��1390 �شماره�مسلسل���1130 4سال�پنجم��

برای  افغانستان  حکومت  شرط های  تدوین  با  همزمان 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  روابط  تفاهم نامه  امضای 
آسیب پذیری  به  توجه  با  می گویند  تحلیلگران  امریکا، 
افغانستان از مداخله های کشورهای همسایه و تهدیدهای 
یک  افغانستان  برای  تفاهم نامه ای  چنین  داشتن  داخلی، 

ضرورت مبرم است. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  نادری،  نادر 
افغانستان می گوید مهم ترین نیاز کنونی افغانستان امنیت 
افغانستان  دولت  تا  است  اقتصادی  توسعه  و  درازمدت 
امضای  بنابراین  باشد،  داشته  عرصه ها  این  در  ضمانتی 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  استراتژیک  روابط  قرارداد 

است. 
خود  جغرافیای  زندانی  افغانستان  نادری  آقای  باور  به 
که  دارد  قرار  ناامنی  و  بحرانی  بسیار  منطقه  در  و  است 
دلیل  به  مستمر  صورت  به  گذشته  سال  سی  در  حداقل 
ضعف نهادهای امنیتی و ناتوانی اقتصادی، با مداخالت 
کشورها  این  و  است  بوده  روبرو  همسایه  کشورهای 

افغانستان را به میدان رقابت های خود تبدیل کرده اند. 
فرصتی  می تواند  استراتژیک  توافقات  می گوید  نادری 
امنیتی  و  دفاعی  رزمی،  توانایی های  افزایش  برای  را 
بدون  کشور  امنیتی  نیروهای  تا  کند  فراهم  افغانستان 
حمایت نیروهای بین المللی بتوانند در این منطقه ی پر از 

آشوب و ناامن، از مرزهای خود دفاع کنند. 
قرارداد  این  چوکات  »در  می گوید:  نادری  آقای 
در  است  افغانستان  امنیت  محوری  مساله  استراتژیک، 
مردم  بین  قرارداد  یک  که  نیست  شک  جای  هیچ  این 
و حکومت افغانستان با ایاالت متحده امریکا می تواند به 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  افزایش ظرفیت و توانایی های 
امور  در  مداخله  از  را  منطقه  کشورهای  و  کند  کمک 

افغانستان باز بدارد.«
توافقنامه  امضای  برای  شرایط  تدوین  افزود  نادری 
و  موثر  اقدامی  افغانستان  دولت  سوی  از  استراتژیک 
درست است زیرا دولت افغانستان با بینش الزم از منافع 
ملی درازمدت، شرایط و گزینه هایی را که به نفع صلح، 
ثبات و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور است، پیش از 

پیش بر سر میز مذاکره قرار می دهد. 
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
این  به  امریکا  با  استراتژیک  تفاهم نامه  داشتن  می گوید 
ناتوانی  به  خود  امنیتی  مقامات  که  است  ضرور  دلیل 
افغانستان  از  دفاع  و  امنیت  حفظ  برای  داخلی  نیروهای 

ترکیب  مورد  در  کرزی  رییس جمهور  دیروز  سخنان  از 
سند  تصویب  منظور  به  است  قرار  که  لویه جرگه ای 
افغانستان برگزار  همکاری های استراتژیک میان امریکا و 
برگزاری  وی  قصد  که  می رسد  نظر  به  چنین  گردد، 
نظرات حکومت و  تابع  بلی گوی،  بیشتر  لویه جرگه  یک 
فرمایشی است. در عین حال سخنان او حاکی از این مساله 
نیز بود که یک بار دیگر با برگزاری این لویه جرگه، قصد 
پا  زیر  را  اساسی  قانون  صریح  و  روشن  صورت  به  دارد 
بگذارد و یک بار دیگر نهادهای قانونی و رسمی افغانستان 

را به مسخره بگیرد. 
وقتی که رییس جمهور از برگزاری لویه جرگه ای به غیر از 
لویه جرگه ای که قانون اساسی پیش بینی کرده است، خبر 
می دهد، سوال اینجاست که پس تشکیل پیش بینی شده ی 
لویه جرگه ها که در ماده یک صد و دهم قانون اساسی به 
صورت روشن و صریح تذکر یافته است، چه معنایی دارد 
و آیا به معنی آن نیست که رییس جمهور یک بار دیگر با 
زیر پا گذاشتن قانون اساسی نهادهای رسمی و قانونی را به 

مسخره می گیرد و حیثیت و اعتبار آنها را آسیب می زند؟
طوالنی ای  و  دراز  سفر  افغانستان  که  است  این  واقعیت 
زیر  که  لویه جرگه  نخستین  برگزاری  با   2002 سال  از  را 
آن  از  کرد.  آغاز  شد،  برگزار  اضطراری  لویه جرگه  نام 
تا  بود  متمرکز  راستا  این  در  تالش ها  همه  ی  بعد  به  زمان 
تقویت شوند  بیابند،  مشروعیت  قانونی  و  نهادهای رسمی 
دالیلی  به  مامول  این  هرچند  گردد.  بیشتر  کارایی شان  و 
مختلفی تاکنون به صورت حتا نیمه ایدال هم برآورده نشده 
انتخابات  نتایج  اما اقداماتی چون دادگاهی ساختن  است، 
برای  نمایندگان  مجلس  به  لوی سارنوال  نرفتن  پارلمانی، 
از  که  لویه جرگه ای  برگزاری  آخر  دست  و  استیضاح 

قانون  در  روشنی  تعریف  هیچ  آن 
می رسد  نظر  به  ندارد،  وجود  اساسی 
نیم  پیکره  ی  بر  ضربه ها  آخرین  که 
را  قانون  حکومت  و  دموکراسی  بند 
عنعنه گرایی  کارزار  و  آورده  وارد 
حال  در  پیش  از  بیش  قانون شکنی  و 

قوی شدن و گسترده شدن است. 
است  جالب  افغانستان  مردم  برای 
با  لوی سارنوال شان  وقتی  بدانند  که 
از  پارلمان  نهاد  برابر  در  بی حرمتی 
فقط  مردم  نمایندگان  برابر  حضور در 
اساسی  قانون  ماده  این دلیل که در  به 
برای استیضاح مقامات حکومتی نامی 
است، حضور  نشده  برده  اداره وی  از 
رییس  که  است  چگونه  نمی یابد، 
وظایف  از  یکی  که  کشور  جمهور 
تطبیق  بر  مراقبت  اساسی اش  و  عمده 

قانون اساسی است، دم بر نمی آورد و دست آخر از اجرای 
همان قانون اساسی ای که او را به این مسند رسانیده است 
و برایش وظیفه مراقبت از خودش را نیز داده است، سر باز 

زده و خالف آن می خواهد عمل کند؟
درحالی که ماده یک صد و دهم قانون اساسی با صراحت 

در مورد تشکیل لویه جرگه چنین صراحت دارد:
لویه جرگه عالي ترین مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. 

لویه جرگه متشکل است از: 
1- اعضاي شوراي ملي. 

2- روساي شوراهاي والیات و ولسوالي ها. 
لوی سارنوال  و  ستره محکمه  اعضاي  و  رییس  وزرا، 
اشتراک  راي  بدون حق  لویه جرگه  می توانند در جلسات 

ورزند.
پس حاال سوال این است که این لویه جرگه ای که رییس 
به  مطابق  است،  چیزی  چه  می زند،  سخن  آن  از  جمهور 
اساس  بر  آن  ترکیب  و  می شود  تشکیل  قانون  ماده  کدام 
مشاور  همه  این  مگر  است؟  اساسی  قانون  از  بند  کدام 
حقوقی ای که از خزانه ملت معاش می گیرند و موترهای 
رییس جمهور  به  لوکس سوار می شوند، کجا هستند که 
قانون  در  که  جرگه ای  تشکیل  برای  اقدامش  که  بگویند 
تشکیل و ترکیبش پیش بینی نشده است، غیرقانونی است؟ 
مگر رییس جمهور از کی مشوره می گیرد که هر ازگاهی 

اعتراف کرده اند. 
رفیعی گفت: »وقتی مقامات امنیتی افغانستان در مجلس 
افغانستان  از  دفاع  توانایی  ما  که  می گویند  ولسی جرگه 
را نداریم، ما توانایی مقاومت در برابر جنگ موجود را 
نداریم، به این معناست که این ها آسیب پذیری های شان 

بی نهایت باالست.« 
افغانستان می دانند  امنیتی  او می گوید وقتی مقامات اول 
واضح  بحث  است،  آسیب پذیر  اندازه  افغانستان چه  که 

است که کشور در چه وضعیتی قرار دارد. 
کنر  در  ولسوالی  یک  سقوط  به  اشاره  با  رفیعی  آقای 
برآیند،  هم  هلمند  از  »وقتی  می گوید:  طالبان  دست  به 
همین قضیه تکرار می شود. اگر از پکتیا هم برآیند چنین 

می شود.« 
آقای رفیعی می گوید هنوز به ظرفیت پروری در نیروهای 

دولتی افغانستان توجه کافی نشده است. 
دلیل ضرور  این  به  استراتژیک  »تفاهم نامه  می گوید:  او 
نیروهای  کوتاه مدت  یا  و  درازمدت  حضور  که  است 
شود.«  تنظیم  توافقنامه  یک  چوکات  در  باید  امریکایی 

آقای 
آسیب پذیری های  درنظرداشت  با  می گوید  رفیعی 
افغانستان از سوی کشورهای همسایه و نیروهای داخلی، 
دولت افغانستان باید »تضمین مشروعیتی و امنیتی« برای 
افغانستان مجبور  دلیل دولت  این  به  و  باشد  داشته  خود 

است سندی را با امریکا امضا کند. 
تفاهم نامه  امضای  می گوید  نادری  آقای  حال  همین  در 
دموکراسی  تقویت  به  منجر  باید  استراتژیک  روابط 
می گوید:  او  شود.  افغانستان  مردم  بشری  حقوق  و 
»درصورتی که روابط استراتژیک روی اصول مشترک 
مانند تقویت دموکراسی، تقویت آزادی ها و ارزش های 
استوار  باز  جامعه ی  یک  ایجاد  تقویت  و  بشری  حقوق 
جامعه  در  پیشرفت ها  این  زمینه ساز  نمی تواند  نباشد، 

باشد.« 
ایاالت  و  افغانستان  دولت  تا  است  ضرور  افزود  نادری 
ارزش هاست،  این  از  دفاع  مدعی  که  امریکا  متحده 
ارزش های  و  اصول  همین  را  تفاهم نامه  این  پایه های 
مشترک بسازند تا تقاضای مردم افغانستان را که ساختن 
برآورده  می دهد،  تشکیل  عدالت  بر  مبتنی  جامعه  یک 
افغانستان  مردم  بشری  خواست های  تقویت  به  و  سازند 

کمک کنند.

اقداماتش خالف و در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد؟
جهت  جمهور  رییس  اقدام  البته،  افغانستان  مردم  برای 
مشورت در مسایل کالن ملی قابل ستایش و قابل تمجید 
تا  گرفته  تصمیم  جمهور  رییس  که  است  خوب  و  است 
مساله همکاری های استراتژیک با ایاالت متحده امریکا را 
است،  واگذار کرده  لویه جرگه  از طریق  مردم  تصمیم  به 
تعریف  نهاد  باید  لویه جرگه  نهاد  که  است  این  مهم  اما 
که  تصمیمی  هر  آن  غیر  در  باشد،  اساسی  قانون  شده  ی 
شود  گرفته  خیمه  یک  زیر  در  افراد  از  جمعی  سوی  از 
نه  باشد،  نداشته  اساسی وجود  قانون  در  آن  از  تعریفی  و 
بیانگر دیدگاه های ملت است و نه هم مشروعیت و وجهه 
جای  به  اقدامات  گونه  این  دیگر  طرف  از  دارد.  قانونی 
مشروعیت بخشیدن به تصامیم بزرگی از این دست، آن را 

فاقد پشتوانه و حمایت ملی می سازد. 
اساسی  قانون  که  صالحیت هایی  براساس  جمهور  رییس 
را  لویه جرگه  تدویر  صالحیت  کرده،  تفویض  وی  به 
که  اساسی  قانون  نهم  و  شصت  ماده  حالت  استثنای  به 
مربوط به محاکمه خودش می باشد، داراست. او می تواند 
استقالل،  چون  مواردی  در  تصمیم گیری  و  مشوره  برای 
حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور لویه 
جرگه را  دعوت کند، اما به هیچ صورتی حق و صالحیت 
این را ندارد تا ترکیب لویه جرگه را عوض کند و کسانی 
را بطلبد تا در موارد حیاتی مملکت  تصمیم گیری کنند، 
در  برای شان  تعریفی  و  جایگاهی  هیچ  که  حالی  در 
افراد  از  تجمعی  چنین  اساسا  ندارد.   اساسی وجود  قانون 
دست چین شده و تابع نظریات و فرمایشات حکومت را 
نمی توان، لویه جرگه نامید. زیرا لویه جرگه براساس قانون 

پس  است،  افغانستان  ملت  اراده  مظهر  عالی ترین  اساسی، 
دست چین سازی  و  دستور  و  فرمایش  با  نمی تواند  کسی 

چند تا چهار کاله، اراده ملت افغانستان را تمثیل کند.
این مهم نیست که رییس جمهور در حال حاضر با شماری 
از نمایندگان حاضر در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه 
مشکل دارد، این مهم نیست که رییس جمهور با برگزاری 
صدد  در  انتخابات،  ویژه  دادگاه  به نام  مسخره ای  نمایش 
بلکه  است.  مردم  نمایندگی  کرسی  از  برخی ها  حذف 
این  قانونی و رسمی  نهاد  پارلمان یک  این است که  مهم 
کشور است. فرقی نمی کند که چه کسی در آنجا به عنوان 
نماینده حضور دارد، فرقی نمی کند که آیا همه ی آنها از 
مهم  بلکه  نه،  یا  می کنند  حمایت  جمهور  رییس  دساتیر 
این است که رییس جمهور به عنوان کسی که مسوولیت 
نهادهای  به  باید  دارد  را  اساسی  قانون  تطبیق  و  اجرا  از 
احترام  اساسی   قانون  در  شده  تعریف  و  دموکراتیک 
در  کند.  عملی  قانون  مطابق  را  آنها  تصامیم  و  بگذارد 
غیر آن بازار قانون شکنی اوج خواهد گرفت و روزی فرا 
خواهد رسید که دیگر هیچ ارزش قانونی و رسمی در این 
سرزمین جایگاه و امکان عملی شدن نداشته باشد. و این 
بنیان گذاران آن را همیشه رسوای تاریخ  چیزی است که 

خواهد کرد.

 حکیمی

آقایرییسجمهور!

 پامیر گودرزی

 روابط استراتژیک با امریکا
تضمینی برای امنیت

درازمدت است 

 عنعنه گرایی
 دشمن قانون گرایی است

تحلیلگران:
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 سيد سميع اهلل سعيدي

با آن که موارد خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته ی 
است،  بوده  کمتر  پیش  سال های  به  نسبت  خورشیدی 
اعمال کنندگان  بیشترین  دولتی  نهادهای  مسووالن  اما 

خشونت علیه خبرنگاران بوده اند.
دیده بان رسانه ها در موسسه »نی«، حمایت کننده رسانه های 
آزاد افغانستان، با انتشار گزارش ساالنه خود می گوید که 
در جریان سال گذشته ی خورشیدی، 58 مورد خشونت 
علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که 26 مورد آن از سوی 
مقام ها و نهادهای دولتی علیه خبرنگاران اعمال شده است. 
پس از مقام ها و نهادهای دولتی، بیشترین موارد خشونت 

از سوی افراد ناشناس علیه خبرنگاران اعمال شده است.
براساس گزارش دیده بان رسانه ها، در جریان سال 1389 
خورشیدی، یک تن از خبرنگاران کشته و سه تن دیگر 
زخمی شده اند. همچنین این گزارش می افزاید که هشت 
تن از خبرنگاران بازداشت شده، هجده تن دیگر مورد لت 
و کوب قرار گرفته و بیست و هشت تن هم مورد تهدید 

قرار گرفته اند.
مسووالن دیده بان رسانه ها می گویند که دو مورد خشونت 
علیه خبرنگاران از سوی طالبان و نه مورد دیگر از سوی 
است.  شده  اعمال  کشور  در  مستقر  ایتالف  نیروهای 
دیده بان رسانه ها در موسسه  توحیدی، مسوول  صدیق اهلل 
علیه  خشونت   در  نیز  رسانه ها  مالکان  که  می گوید  »نی« 
خبرنگاران نقش داشته اند. اعمال خشونت علیه خبرنگاران 
از سوی مالکان رسانه ها شامل تهدید خبرنگاران می شود 
صورت  نگاه  تلویزیون  رییس  سوی  از  مورد  سه  در  که 

گرفته است.
که خشونت ها  می گوید  توحیدی  این حال، صدیق اهلل  با 
آن  ماقبل  سال  به  نسبت   1389 سال  در  خبرنگاران  علیه 
کاهش داشته است. او گفت با آن که موارد خشونت علیه 
می خواهد  دولت  از  اما  است،  داشته  کاهش  خبرنگاران 
به  خبرنگاران  علیه  موارد خشونت  و  قتل  قضایای  به  که 
»ما  گفت:  توحیدی  آقای  کند.  رسیدی  جدی  صورت 
از جانب  تا حال  متاسفانه  اما  را داشته ایم،  اقداماتی  توقع 
مراجع دولتی کاری صورت نگرفته است. یک بار دیگر 
که  می کنیم  تقاضا  افغانستان  قضایی  و  عدلی  مراجع  از 
بکنند  توجه  خبرنگاران  مانده ی  مسکوت  پرونده های  به 
بازداشت های  و  تهدید  قتل،  در  که  اشخاصی  و  افراد  و 
غیرقانونی خبرنگاران دست داشته اند، باید مشخص شوند 

و به مجازات برسند.«
دیگر  مشکالت  از  یکی  افزود  توحیدی  آقای  همچنین 
خبرنگاران در جریان سال گذشته، عدم دسترسی شان به 
معلومات بود که به گفته ی او، خیلی از مقام های دولتی از 
ارایه پاسخ به سواالت خبرنگاران خودداری کرده اند. وی 

است. ما نامه ای به وزارت اطالعات و فرهنگ فرستاده ایم 
و از آن وزارت تقاضا کرده ایم که به صورت جدی این 
و  انفکاک  استخدام،  بدهد.  قرار  توجه  مورد  را  مساله 
باید  هم  آزاد  رسانه های  در  خبرنگاران  امتیازات  اعطای 
افزود  همچنین  وی  گیرد.«  صورت  کار  قوانین  مطابق 
منظور  به  فرهنگ کمیسیونی  اطالعات و  که در وزارت 
استخدام خبرنگاران در رسانه های  برای  تهیه طرزالعملی 
اعطای  طرزالعمل  نخستین  و  شده  تشکیل  خصوصی 

حقوق و امتیازات به خبرنگاران را آماده کرده است.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مقام های  حال  همین  در 
به  و  است  شدن  نهایی  حال  در  طرح  این  که  می گویند 
مبارز  قرار خواهد گرفت. دین محمد  اجرا  مورد  زودی 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  راشدی، 
این مورد می گوید: »وزارت اطالعات و فرهنگ طرحی 
و  شده  نهایی  و  کرده  آماده  را  رسانه ها  کار  به  مربوط 
روی آن تحقیقات زیاد صورت گرفته است. وزارت های 
عدلیه، کار و امور اجتماعی و آگاهان امور رسانه ها روی 
این طرح کار کرده اند که اگر کسی می خواهد در یک 
تا  نماید،  کار  شرایطی  چه  تحت  باید  کند،  کار  رسانه 
ظلمی به حقش صورت نگیرد و وظیفه و کارش بی جهت 
و بی دلیل مورد تهدید قرار نگیرد.« آقای راشدی همچنین 

عالوه کرد: »با توجه به این که یک قانون کار در افغانستان 
است، ما یک طرزالعمل خاصی برای کار در رسانه ها هم 
آماده کرده ایم که بعد از طی مراحل قانونی آن به مرحله 

اجرا گذاشته می شود.«
موسسه نی، همزمان با انتشار گزارش ساالنه خود در مورد 
خشونت علیه خبرنگاران، کتاب »خبرنگاران در افغانستان« 
از  گزارش هایی  شامل  که  کتاب  این  کرد.  رونمایی  را 
تا   1383 سال  از  خبرنگاران  علیه  خشونت  اعمال  موارد 
سال 1389 می شود، در 545 صفحه به چاپ رسیده است.

نهاد  این  از سوی  نیز  فعاالن رسانه ای  از  تن  همچنین سه 
مورد تقدیر قرار گرفتند. عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه 
ملی ژورنالیستان افغانستان، دین محمد مبارز راشدی معین 
نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ و شکیال ابراهیم خیل 
خبرنگار تلویزیون طلوع از سوی موسسه نی لوح تقدیر 

دریافت کردند.

تاکید کرد که تعداد »اندکی« از مقام های دولتی حاضر به 
پاسخ گویی به سواالت خبرنگاران هستند.
تدوین طرزالعمل برای خبرنگاران

موسسه  که  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل  حال  همین  در 
»نی« از وزارت اطالعات و فرهنگ خواسته تا طرزالعملی 
بهبود شرایط کاری و چگونگی استخدام و  به منظور  را 
برکناری خبرنگاران در رسانه های خصوصی نیز تهیه کند. 
کار  حال  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  او،  گفته ی  به 
خبرنگاران  کار  شرایط  می تواند  که  است  طرحی  روی 
در  طرح  این  بخشد.  بهبود  را  خصوصی  رسانه های  در 
رسانه های  از  برخی  مالکان  که  می شود  تدوین  حالی 
خصوصی بدون درنظرداشت تعهد و قراردادشان، شماری 
از خبرنگاران را به صورت گروهی از رسانه های مربوط 

خویش بیرون کرده اند.
به گفته ی آقای توحیدی، شکایاتی در این زمینه از سوی 
خبرنگاران در موسسه نی صورت گرفته و این موسسه در 
است که  فرهنگ خواسته  و  اطالعات  از وزارت  نامه ای 
برای بهبود شرایط کار خبرنگاران اقدام کند. او گفت: »ما 
شکایت های متعددی طی سال های گذشته در زمینه عقد 
قراردادها میان خبرنگاران و مالکان رسانه ها داشته ایم، که 
نبوده  افغانستان  قوانین کار در  قراردادها مطابق  این  اکثر 

خشونت علیه خبرنگاران
کاهش یافته است 

به گفته ی آقای توحیدی، شکایاتی در این زمینه از 
سوی خبرنگاران در موسسه نی صورت گرفته و این 

موسسه در نامه ای از وزارت اطالعات و فرهنگ خواسته 
است که برای بهبود شرایط کار خبرنگاران اقدام کند. 

او گفت: »ما شکایت های متعددی طی سال های گذشته در     
زمینه عقد قراردادها میان خبرنگاران و مالکان رسانه ها 
داشته ایم، که اکثر این قراردادها مطابق قوانین کار در 

افغانستان نبوده است.
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هیچ  اخالقی،  تقی  »بعثت«  نفر،  دو  یکی  باور  خالف 
به  نه  و  ندارد  جبران  خلیل  جبران  »پیامبر«  با  هموزنی ای 
ارایه  تصویری  چخوف  داستان های  سادگی  و  زیبایی 
می کند؛ نه پاییلو کوییلویی در راه است و نه حادثه ای در 
افغانستان صورت گرفته است. روشن و  ادبیات داستانی 
ساده ما با یک جوان متعارف رو به رو استیم که تجربه های 
نخستین نگارش خود را در یک مجموعه کوچک 109 

صفحه ای به نشر رسانده است.
متفاوت  را  »بعثت«  داستانی  مجموعه  که  چیزهایی  آن 
برای  نامتعارف  چهارچوب های  از  بهره گیری  می سازد؛ 
داستان کوتاه و زبان نویسنده است که به صورت غیرقابل 
صادقانه  باید  و  نوسان اند  در  بد  و  متوسط  میان  باوری 
از  فراوان تر  افت ها  و  بدی ها  شمار  که  کرد  اعتراف 

خوبی ها و خیزها در این مجموعه اند. 
نخستین شاخصه این کتاب، ایجاز و فشردگی است، که 
شمار  به  امتیازی  امروز،  ریزه گرایی  به  متمایل  عصر  در 
می رود؛ اما مینی مالیزم در داستان یک سری ویژگی هایی 
نمی توان  را  نثر  کوتاه  پارچه  هر  آن  مبنای  بر  که  دارد 
ارایه  به معنای  ایجاز در سخن،  داستان مینی مال دانست. 
کامل مفهوم قابل انتقال در حداقل واژه هاست. در اینجا 
دو پرسش مطرح می گردد: نخست، آیا پارچه های »بعثت« 
تمام  است.  مثبت  پاسخ  می دهند؟  انتقال  را  مفهوم  تمام 
مفهومی را که نویسنده در نظر دارد با حداقل واژه ها بیان 
شده است. دو دیگر، آیا این مفهوم، چیزقابل انتقالی برای 
پارچه های  در  است.  منفی  پاسخ  است؟  داشته  مخاطبان 
زیبایی شناختی  حس  و  پیام  محتوا،  و  مفهوم  گزینه  این 
پایینی  سطح  در  دو،  هر  محتوا  و  و شکل  ندارند  وجود 
قرار دارند. اگر از زاویه دیگری با اتکا بر بیهوده انگاری 
بازتاب  به  براتیگان که  نویسندگان موفقی چون ریچارد 
حس هیچ بودن و دادن »هیچ« به مخاطبان مشهور اند نیز 
با  نیز  را  پارچه ها، همان ارزش هیچ دادن  بیشتر  بنگریم، 
و  معنا  از  باری  پسامدرن  ادبیات  در  »هیچ«  ندارند؛  خود 

پیام را با خود می کشاند.
بدون شک آقای تقی اخالقی نویسنده این کتاب به ویژه 
است.  خوبی  داستان نویس  عمرش،  سال های  به  توجه  با 
دو، سه داستان او گواهی می دهند که او از داستان نویسان 
واقعا  پارچه های  اما  بود؛  خواهد  آینده  سال های  خوب 
را  دانا  خواننده  مجموعه،  این  فراوان  ناامیدکننده ی 

می آزارند.
احساسات  نقل  آرزو«  »مطب  و  »عالف«  مینی مال های 
همان  نازک خیالی های  و  خیال بافی ها  و  نوجوانی  دوره 
برای  دیگری  یافته  هر  یا  و  ادبی  بازگویی  اما  دوران اند؛ 
مبنای  بر  ندارند.  وجود  یادواره  دو  این  در  بازگویی، 
نگاشته  هم  سیاسی  و  اجتماعی  نگرش  و  اسطوره  هیچ 
روز  هر  نوجوان  میلیون ها  که  روزمرگی هایی  نشده اند؛ 
در سراسر جهان تجربه می کنند، بدون هیچ گونه دریافت 
داستان  ارزش نماهای  و  زیبایی شناختی  فلسفی،  منطقی، 
کوتاه پرداخت گردیده اند؛ زبان و چهارچوب های آنها 
عباس  آقای  باور  خالف  و  کلیشه ای اند  و  تکراری  نیز 
آرمان داستان نویس خوب مان و یکی از ستایشگران این 
استعاره،  واژه کوچک، یک توصیف،  کتاب، حتا یک 
اشاره و روایتی نیز در »عالف« نیست، تا حس جستجوی 
بیدار  خواننده  ذهن  در  را  داستان  شخصیت  »نیمه دیگر« 

سازد.
من  را  »بعثت«  داستانی  مجموعه  پارچه های  از  شماری 
هایکوواره هایی در نثر می نامم. پارچه هایی چون »تفنگ 
شعر های  به  شدن  تبدیل  قابلیت  قبر«  »سنگ  و  شکاری« 

کوتاه را دارند:
نشانه  به سمت دختر بچه  »تفنگ دو لول شکاری اش را 
رفت و با دقت مشغول تنظیم تفنگ شد. دخترک پشت 
و  پرپشت  موهای  چه  کرد  فکر  شکارچی  داشت.  او  به 

خرمایی قشنگی!
سعی کرد درست سر دختر بچه را هدف قرار دهد. زد. به 
هدف خورد. دخترک موخرمایی به زمین افتاد. تیرانداز 
از سر رضایت خندید. ناگهان فردی به وی حمله ور شد 

در بعثت
 انوشه بهمنش

 بحثی
با  عروسکمو  پوریا  »مامان!  زد:  داد  و 

تفنگش می زنه!« ص 36
تفنگ شکارچی نشانه رفت
بر موهای پرپشت خرمایی 

عروسک بر زمین
دختربچه گریان

بیشتر پارچه های »بعثت« چون »عالف«، 
»سیاهی«،  »خوشمزه«،  آرزو«،  »مطب 
»تفنگ  و  قبر«  »سنگ  وظیفه«،  »انجام 
شگفتی انگیز،  پایان  شگرد  با  شکاری« 
پولیسی،  داستان های  در  بیشترینه  که 
کار  به  کودکان  ادبیات  و  گوتیک 
می رسند؛  فرجام  به  است،  شده  گرفته 
پایان  این  که  چیزی   تنها  ولی 
شگفتی انگیز به خواننده می دهد، تبسم 
شیرینی است و دیگر هیچ؛ این پارچه ها 
آن قدر در سطح قرار دارند که خواننده 
احیانا  یا  و  دوباره خوانی  به  انگیزه ای 
امتداد و تداعی آنها در ذهن نمی یابد. 
برادرم  و  »من  پارچه های  مثال  به گونه 
»سنگ    ،»2 »ازدواج   ،»1 »ازدواج   ،»1
نه  و  مزاح اند  و  فکاهه  یک  تنها  قبر«، 

چیزی بیشتر از آن:
»از برادرم پرسیدم:

قشنگ ترین  و  زیباترین  تو،  نظر  به 
کدام  داریم،  ما  که  وزارت خانه ای 

است؟
برادرم با فراستی که داشت، به سرعت 

جواب داد:
وزارت امور خارجه!

پرسیدم: 
و زشت ترین و کم امکانات ترین شان؟!

گفت:  شد.  درهم  چهره اش  و  اندیشید  لحظه ای  برادرم 
پیدا  و  کنم  فکر  تا  بده،  وقت  کمی  اما  نمی دانم.  »دقیقا 

کنم.« 
گفتم: باشد!

جوابی  ولی  اندیشید  این باره  در  برادرم  روز  آن  از  پس 
نداد، تا این که من ناامید شدم.

روز،  هر  برادرم  و  می گذرد  ماجرا  آن  از  سال ها  اکنون 
مدتی در این باره فکر می کند؛ اما تاکنون هرگز جوابی به 

من نداده است.« ص 86
یقینا که ساختمان وزارت امور خارجه زیباترین ساختمان 
را  این  است.  افغانستان  وزارت خانه های  تمام  میان  در 
شهروندان افغانستان می دانند. حاال اگر کدام نکته انتقادی 
)به گونه مثال در مورد امکانات و امتیازات بیشتر( وجود 
دارد و این پارچه یک حقیقت خبرنگارانه را به مخاطبان 
انتقال می دهد، که جایش در این مجموعه داستان با این 
زبان غیرداستانی نیست. اگر طنز است! کو عناصر طنز و 
زبان طنزی؟ و آیا حتا یک مولفه داستان کوتاه یا مینی مال 
در آن وجود دارد؟ نه اصال! و پاسخ به این پرسش نیاز به 

هیچ )فراستی( ندارد.
چند  از  یکی  سنگی«،  کوته  »گمشدگان  به  برسیم  حاال 
نخست  متعارف.  معنای  به  مجموعه  این  کوتاه  داستان 
ادبیات  به عنوان یک خواننده  بسازم که من  باید روشن 
کوتاه  داستان  برای  را  کلیشه ای  یا  چهارچوب  داستانی، 
هر  در  و  است  سیال  من  دیدگاه  از  داستان   نمی پذیرم. 
است که  این  در  داستان نویس  مهارت  می گنجد؛  ظرفی 
بهترین و مناسب ترین ظرف را برای محتوای داستان خود 
برگزیند؛ با این هم قراردادهای مکتوب  یا غیرمکتوب را 
نمی توان از نظر دور داشت. بر همین مبنا و معنای مروج 
و متعارف کلمه، »گمشدگان کوته سنگی« یک داستان 
کوتاه با بیشترینه مولفه های آن است. ولی اگر نویسنده از 
یک سو توانسته در این نوشته بیشترین مولفه های داستان 
کوتاه را در نظر بگیرد، از سوی دیگر محتوای ضدارزش 
برداشت هایش  دارد  حق  نویسنده  هر  است.  کرده  ارایه 
بیان نماید.  را همان گونه که می اندیشد و حس می کند، 

این روزگار  در  ویژه  به  نیست  راستا  این  در  محدودیتی 
سرگردان که تولید و بازتولید رسانه و کتاب در بازارهای 
فیس بوک  وبالگ،  دیجیتال  دنیای  و  است  گرم  کابل 
یک سویه،  عرضه  از  عالوه  نیز  چنان  و  چنین  و  تویتر  و 
روابط دوسویه نویسنده و مخاطب را فراهم ساخته و هر 
که  همان سان  ولی  است.  خویش  تنگ  دل  راوی  کس 
نویسنده آزادانه و بدون حس میهنی دیدگاه های خود را 
ابراز داشته است، من نیز به عنوان شهروند افغانستان حق 
دارم از نویسنده بپرسم که چرا به شهروندان این کشور، 
توهین کرده است. در اینجا  بحث فرهنگی راه نمی اندازم 
و  روشنفکران  نمی گذارم.  انگشت  نیز  ارزش ها  روی  و 
نویسندگان افغانستان رسالت دارند تا به سنت ها بتازند و 
با  نشسته اند،  ارزش ها  جایگاه  در  که  را  ضدارزش هایی 
معامله  یک  در  که  وقتی  اما  برانند؛  انتقاد  و  نقد  تازیانه 
مرزهای  همین  با  را،  افغانستان  فرهنگی  یا  و  سیاسی 
دوست  حاال  ضدارزش ها-  همین  احتماال  و  جغرافیایی 
داریم یا خیر- با دیگر کشور های منطقه یا جهان در میزان 
فرهنگ مان  و  مردم  به  خود،  نباید  می گذاریم،  مقایسه 
توهین کرده دیگران را ساالر خوبی ها و خودمان را ناقل 

زشتی ها بدانیم؛ چون اصال چنین نیست.
غذای افغانی، پیراهن تنبان افغانی، بوی گند افغانی، زنان 
دراز  ریش های  سیاه،  چشمان  افغانی،  کثیف  و  بوگندو 
گرفته اند.  جا  داستان  این  متن  در  که  توصیف هایی اند 
زمینه  و  مفهوم  یک  در  واژه ای  هر  که  می پذیرم 

به هم پیوسته قابل تفسیر است. نگاهی به متن:
از  یکی  در  که  بود  امریکایی  نظامی  یک  »صاحبم 
افغانستان  کوهستان های  مخوف ترین  و  سردترین 
و  منطقه  آن  در  زندگی  تدریج  به  می کرد.  انجام وظیفه 
مثال دیگر  به کلی دگرگونش کرد.  افغان ها  با  معاشرت 
را صرف  تمام وقت خود  در عوض  و  نمی نوشید  ودکا 
نصوار کشیدن کرده بود و یا به طرز جنون آمیزی با زنان 
بوگندو و کثیف افغانی رابطه داشت و از نزدیکی با آنان 
قسم من خودم  به خدا  احساس خوشبختی می کرد.  حتا 
کشیدن  با  سفیدش،  دندان های  چگونه  که  بودم  شاهد 
دایمی نصوار، تیره و بدبو شدند. و یا از نزدیکی افراطی 
با فاحشه های افغانی، دو شبانه روز از ضعف و درد کمر 

واقعا  می گفت.  هذیان  کشنده،  تبی  در  و  نبرد  خوابش 
عجیب بود. انگار جادویش کرده بودند.« ص 55

این دیالوگ سگی است که صاحب امریکاییش را گم 
کرده  و با یک بوالنی پز صحبت می کند.

و  می پوشید  افغانی  پیرهن تنبان  که  رسید  جایی  به  »کار 
بوی گند می داد. تا این که یک روز بعد از خوردن یک 
ناهار مفصل )البته غذای مخصوص افغانی ها( و نوشیدن 
افغانی  بیوه  زن  یک  با  می خواهد  که  کرد  اعالم  چای 
ازدواج کند و... با یک زن بیوه سیاه و حمام نرفته افغانی 

ازدواج کرد.« ص 55
از  پس  امریکایی  این  چهره  مسخ شدن  از  آن  از  بعد  و 
متن  در  بزرگ  جادوی  و  افغان  بانوی  یک  با  ازدواج 
خارجی ای  هر  که  جادویی  می گردد.  صحبت  داستان 
کدام  این  می اندازد.  دام  به  می آید،  افغانستان  به  که  را 
شکوه  اوج  از  را  خارجی  فرشته های  که  جادوست 

خارجی بودن ایشان به حضیض افغانی بودن می اندازد؟
غرب،  در  زندگی  اندک  تجربه  و  کم  شناخت  با 
بوگندوی حمام نرفته،  آدم  آن قدر  بگویم که  می خواهم 
نسوارکش، معتاد، بدچهره و شیطان صفت و دندان سیاه 
مبتال به ایدز و صد مرض دیگر مقاربتی در سراسر جهان 
امریکا وجود دارد، که شمارش آن هم دشوار  از جمله 
است و به هزاران پژوهشگر و یک من کاغذ نیاز است تا 

شرح آنان مکتوب گردد.
و اما »بعثت« و بحث دینی در »بعثت«؛ نویسنده در مقدمه 
طول  و  بعثت  لغوی  شرح  و  »ذکر  از  که  می کند  اشاره 
همین  ولی  می کند،  خودداری  آن  دیگر«  تفصیل های  و 
به  بیشتر  کنجکاوی  با  خواننده  تا  می شود  سبب  اشاره 
مستقیم  گونه  به  که  پارچه هایی  دیگر  و  »بعثت«  داستان 
همچنین  بپردازد.  دارند،  اشاره  »بعثت«  به  غیرمستقیم  یا 
عارفانه در شروع کتاب  پارچه کوچک  نقل  با  نویسنده 
بدهد،  بازتاب  می خواهد،  که  مایه ای  به  حقیقت  در 
از  نیست  فمینستی  نقد  هدف  چون   - می ورزد.  اشاره 
بررسی تبعیض جنسیتی ای که در این پارچه نهفته است، 

می گذرم. 
پارچه ها  بیشتر  در  نحوی  به  دینی  فضای  و  دین زدگی 
انسان متعالی، آنی که عارفان، سده ها در  حضور دارند. 
نویسنده  توجه  مورد  کوشیده اند،  مرتبت  آن  به  رسیدن 
»گفت و گوی  »سنگسار«،  پارچه های  در  فضا  این  است. 
صوفی و موتروان}موتر ران{«، »ماجرای آن گوسفند«، 
»جوان زخمی« و »پیامبرک« ملموس است. به باور من، در 
تمام اینها، غیرمستقیم »شک« مقدس نیز سر بلند می کند، 

که به نحوی جای ستایش دارد.
ظاهر شدن  نخست  دارد:  فکری  مایه  دو  »بعثت«  داستان 
شیطان و دوم، معبوث شدن پیامبرانی پس از خاتم االنبیا. 
نویسنده می خواهد فکر مشخصی را در  معلوم است که 
البه الی داستان ها و پارچه ها بگنجاند؛ ولی موفق نیست و 
چیز خاصی به خوانندگان انتقال نمی یابد. آیا هر انسانی 
می تواند  دیگران  رهنمون  و  است  پیامبر  نفس  تزکیه  با 
است؟  پیامبر  یک  خویش  ذات  در  انسان  هر  آیا  شد؟ 
ارزشنماها  و  ارزش ها  کدام  مبنای  بر  انسان  برگزیدگی 
آیه  به  توجه  با  داستان،  چند  این  آیا  می شود؟  سنجیده 
بیست و ششم سوره بقره مثال هااند؟ آیا نویسنده با امتثال، 

می خواهد تبلیغ دینی نماید؟
من باز هم خالف آقای عباس آرمان، که تمام داستان های 
کوتاه و حاشیه ها در »بعثت« را در یک کلیت به هم پیوسته 
پارچه ها و واژه  این  تفسیر کرده است، فکر می کنم که 
تکرار  غیرضروری  و  زیاد  مقدار  به  که  بعثتی  مفهوم  و 

شده اند، هیچ پیوند ارگانیک و منطقی با هم ندارند. 
گلستان  قصه های  »بعثت«،  پارچه های  از  شماری  سبک 
سعدی و افادات سده های شش و هفت و هشت هجری 
در  قصه نویسی  می کند.  تداعی  ذهن  در  را  خورشیدی 
قرار  نویسندگان  از  عده ای  توجه  مورد  پسین  سال های 
مایه های  نثر،  که  درنظرداشت  باید  ولی  است.  گرفته 
فکری و درونمایه ارزشی در تمامی چنین قصه هایی باز 
هم گپ نخست را می زنند و در این راستا نیز، اخالقی به 

تمرین و پشتکار بیشتری نیازمند است.
پس  ولی  دارد؛  خود  با  را  »بعثت«  عنوان  مجموعه  این 
دیده  نیز  »تن ها«  نام  به  دیگری  صفحه  پشتی  ازصفحه 
سوی  از  نیست.  روشن  آن  نمادین!  ارزش  که  می شود؛ 
کنار  در  کوچک  عکس های  گذاشتن  دلیل  دیگر 
مثال در کنار داستان  به گونه  نیز گنگ است.  عنوان ها، 
گذاشته  گوسفند  یک  عکس  گوسفند«،  آن  »ماجرای 
ایرانی ها خیلی توی ذوق می زند.  قول  به  شده است که 
است،  خوانندگان  در  زیبایی  حس  انگیزش  منظور  اگر 
افزون بر این که برآورده نمی شود، کتاب را در کالس 

سخیفی می گذارد. 
به زودی، در عرصه  تقی اخالقی  فراوان آرزو دارم که 

داستان نویسی از برگزیدگان و برانگیختگان باشد.

رویکرد:
داستان کوتاه.  اخالقی. مجموعه  تقی  بعثت. سید محمد 

کابل، خزان 1386


حاال برسیم به »گمشدگان کوته سنگی«، یکی از 
چند داستان کوتاه این مجموعه به معنای متعارف. 
نخست باید روشن بسازم که من به عنوان یک 
خواننده ادبیات داستانی، چهارچوب یا کلیشه ای را 
برای داستان کوتاه نمی پذیرم. داستان  از دیدگاه 
من سیال است و در هر ظرفی می گنجد؛ مهارت 
داستان نویس در این است که بهترین و مناسب ترین 
ظرف را برای محتوای داستان خود برگزیند؛ با این 
هم قراردادهای مکتوب  یا غیرمکتوب را نمی توان 
از نظر دور داشت. بر همین مبنا و معنای مروج 
و متعارف کلمه، »گمشدگان کوته سنگی« یک 
داستان کوتاه با بیشترینه مولفه های آن است.

دستينه هاي يب دستور

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

تعلیم و تربیه
وضعیت  از  رسیده  نشر  به  گزارش های  آخرین 
تعلیم و تربیه نشان می دهند که هنوز تعداد زیادی 
تعلیمی  برنامه های  از  محروم  کشور  کودکان  از 

بوده و به مکتب دست رسی ندارند.
طفل  حقوق  کمیته  به  دولت  مقدماتي  »گزارش 
کشور  معارف  فعلي  نظام  که  مي دهد  نشان 
را  کودکانی  درصد   60 تاکنون  است  توانسته 
جذب  مکتب اند،  به  شمولیت  شرایط  واجد  که 
متباقي کودکان که  کند. در حالي که 40 درصد 
بر  بنا  مي دهد  تشکیل  دختران  را  آنان  بیشتر  رقم 
جنسیتي،  تبعیض  فقر،  ناامني،  مختلف  دالیل 
معلمان  )به ویژه  معلمان  کمبود  مکتب،  دوربودن 
تعمیر  )مانند  تعلیمي  زن(، کمبود سایر تسهیالت 

مکتب( از نعمت سواد بي بهره مانده اند.1«
مطابق آخرین گزارش های به نشر رسیده از طرف 
وزرات امور تعلیم و تربیه کشور تا کنون نزدیگ 
دارای  کشور  سطح  در  مکتب  باب   14000 به 
این درحالی  است  استفاده  قابل  و  بوده  ساختمان 
ساختمان  آینده  سال  در  است  ق��رار  که  است 
نو  از  نیز  باب مکتب دیگر  به یک هزار  نزدیگ 

مبتنی  گیرد  قرار  استفاده  مورد  در  و  ساخته شده 
 400 به  نزدیک  تعدادی  هنوز  گ��زارش  این  بر 
عدم  دلیل  به  مکتب  به  دسترسی  از  شاگرد  هزار 

موجودیت ساختمان با مشکل مواجه اند2.
کمبود معلم در معارف کشور یکی از مشکالت 
طرف  از  منتشره  گ��زارش  که  اس��ت  دیگری 
رابطه  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

به وضعیت تعلیم و تربیه در کشور آورده است:
که  مي دهد  نشان  نیز  حاضر  تحقیق  »یافته هاي 
کمبود معلم و نیروي ورزیده در مکتب و نهادهاي 
آموزشي همچنان به مثابه معضل جدي و مشکل 
بزرگ در مسیر ترقي معارف افغانستان قرار دارد. 
به پرسشي مبني بر اینکه »آیا در مکتب تان به تعداد 
 38.8 صرفا  دارد؟«  وجود  کارمند  و  معلم  کافي 
درصد پاسخ دهندگان جواب مثبت و 55.7 درصد 
دیگر گفته اند که در مکاتب شان معلم و کارکنان 
مشخص  جواب  نیز  مابقي  و  ندارد  وجود  کافي 
قبلي،  گزارش  که  است  حالي  در  این  نداده اند. 
توجه  با  مي داد.  نشان  منفي تري  نسبتا  داده ه��اي 
یافته هاي کنوني، دیده مي شود که در قسمت  به 
رفع نیازمندي ها در این راستا، اقدامات و کارهاي 

مثبت صورت گرفته است. ارقام به دست آمده در 
مورد نیاز به معلم و کارمند از 2 نفر الي 34 نفر در 
به معلم  نیاز مبرم  نوسان است. موضوع کمبود و 
در گزارش هاي مشابه نیز دیده مي شود. دسترسي 
در  افغانستان  در  تربیت  و  تعلیم  به  اطفال  عادالنه 
مورد این موضوع چنین یافته اي دارد: »از مجموع 
درصد  تحقیق41  پوشش  زیر  مکاتب  مسووالن 
تعداد  به  نسبت  مکاتب شان  معلمان  که  گفته اند 
از  ترتیب  همین  به  نیست.  بسنده  شاگردان شان 
تنها  والیات  معارف  روساي  از  تن   25 مجموع 
20 درصد گفته اند که تعداد معلمان شان به تناسب 
تعداد شاگردان شان کفایت مي کنند و 80 درصد 

گفته اند که کفایت نمي کنند3.«
پی نوشت ها: 

1� گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
افغانستان  در  تربیه  و  تعلیم  به  وضعیت  رابطه  در 

در سال 1388 
2� رادیو صدای امریکا بخش دری / 1389/12/14 
3� گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان در 

سال 1388 
ادامه دارد

3- 8 واکنش اطفال مکتب در مقابل تنبیه جسمي
تنبیه جسمي اطفال، واکنش هاي گوناگون آنان 
را در برابر تنبیه دهنده به میان مي آورد. اما ممکن 
یا  متفاوت  تنبیه شده  اطفال  ذهن  در  واکنش ها 

باهم دیگر مرتبط به نظر برسد. 
مجموع  از  حاضر،  تحقیق  یافته هاي  براساس 
جسمي  تنبیه  شان  علیه  مکتب  در  که  اطفالي 
که  گفته اند  درصد   60.3 است،  گرفته  صورت 
در مقابل تنبیه جسمي بي تفاوت مانده اند، 24.8 
شکایت  خود  والدین  به  که  گفته اند  درص��د 

کرده اند، 8.3 درصد گفته اند که به اداره مکتب 
خود شکایت کرده اند، 4.3 درصد گفته اند که به 
تنبیه دهنده حرف هاي زشت گفته اند، 1.6 درصد 
گفته اند که با مرتکب تنبیه جنگ گرده اند، 0.1 
کرده اند  شکایت  پولیس  به  که  گفته اند  درصد 
و 0.6 درصد سایر گزینه ها و عکس العمل ها را 

تایید کرده اند.
دوره  شاگردان  به خصوص  شاگردان  اکثریت 
خانواده  اعضاي  سایر  به  یا  والدین  به  ابتدایي، 
ابتدا  در  ش��اگ��ردان  مي کنند،  شکایت  خ��ود 

احساس مي کنند که اگر به اداره مکتب شکایت 
کنند، کسي گپ هاي آن ها را نمي شنود، برهمین 
یا  والدین  آنان  براي  شکایت  مرجع  تنها  بنیاد، 
مي رسد  نظر  به  آن ها  خانواده  نزدیک  اعضاي 
که شکایت شان شنیده مي شود. بنابراین، واکنش 
به  شکایت  به عنوان  تنبیه،  مقابل  در  خ��ودرا 

والدین شان پیش مي کنند.1 
ناحیه  از  والدین شان  به  که  اطفالي  مجموع  از 
نموده اند،  شکایت  مکتب،  در  تنبیه شدن شان 
64.7 درصد گفته اند که والدین آن ها در مقابل 
تنبیه جسمي آنان در مکتب، بي تفاوت مانده اند، 
اداره  به  آن ها  والدین  که  گفته اند  درصد   25.6
 4.7 اس��ت،  ک��رده  شکایت  و  مراجعه  مکتب 
درصد گفته اند که والدین آن ها به تنبیه دهندگان 
جواب  درصد   1.8 گفته اند،  زشت  حرف هاي 
جسمي  تنبیه  ما  بر  که  مکتبي  آن  از  گفته اند 
درصد   1.3 کرده اند،  تبدیل  نموده،  اعمال  را 
تنبیه  مرتکب  با شخص  والدین شان  گفته اند که 
که  گفته اند  درصد   0.4 کرد،  جنگ  جسمي 
 1.5 و  کرده اند  شکایت  پولیس  به  والدین شان 

درصد سایر موارد را نشاني نموده اند.
پی نوشت:

1-اظهارات دوکتور غالم دستگیر حضرتي، 9 
جدي 1388/ 30 دسمبر2009

ادامه دارد
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راه طوالنی رشد و توسعه ی عدالت 
اجتماعی در افغانستان

بررسي تنبيه جسمي  اطفال درمکتب هاي 
 افغانستان  1388

_______________________ قسمت هجدهم _______________________

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم 

قانون اساسی

تحلیل ماده ی 24 قانون اساسی افغانستان
ابتدای  است.  بخش  دو  دارای  افغانستان  اساسی  قانون   24 ماده ی 
انسان  ماده اطالق دارد و گفته است مطلقا حق آزادی، حق طبیعی 
آزادی  محدودیت  به  ماده  همین  دوم  قسمت  اما  است.  افغانستانی 
این حق  اول ماده را مقید کرده می گوید که  اشاره کرده و قسمت 
جز آزادي دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم مي گردد، 
حدودي ندارد.18 این قسمت از ماده اعالم می کند که آزادی به نحو 
مطلق قابل تصور است اما هیچگاه قابل تطبیق در جامعه نخواهد بود. 
یعنی به محض اینکه انسان در متن جامعه چشم به جهان بگشاید از 
می شود،  بلند  نوزادی  هیأت  در  گریه اش  که  نخست  لحظه ی  همان 
است  آرامش  دنبال  به  که  همسایه اش  آزادی  با  گریه اش  صدای 
از  هرگاه  افغانستانی  شهریار  شهروند  بنابراین  کرد.  خواهد  برخورد 
آزادی سخن می گوید نمی گوید که »ما آزادیم تا علی االطالق فالن 
کاری را یا فالن عملی را انجام بدهیم.« بلکه می گوید ما در چوکات 

قانون آزاد هستیم تا فالن کاری را یا فالن عملی را انجام بدهیم.
حق  آزادی  که  می کند  اعالم  به وضوح  اساسی  قانون  اگر  بنابراین 
به معنای  نیست که آزادی  افغانستانی است، بدین معنا  انسان  طبیعی 
باشد.  تطبیق  قابل  افغانستانی ها  اجتماعی  حیات  عرصه ی  در  مطلق 
قسمت دوم ماده ی بیست و چهارم قانون اساسی نیز تصریح می کند 
که این حق جز آزادي دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم 

مي گردد، حدودي ندارد.
آزادی ذات دو وجهی است که یک جنبه اش متعالی است و جنبه ی 
است  شمشیری  پلیدش  معنای  در  آزادی  ویرانگر.  و  پلید  دیگرش 
می کشد.  تیغ  به  را  است  انسان  هرچه  که  مستی  زنگی  دست  در 
و  سیاه  به  متعالی اش  روی  توسط  آزادی  پلید  روی  همواره  پس 
حیات آفرین  نقش  اجتماعی  حیات  عرصه ی  در  تا  می شود  کدر 
اشاره  به وضوح  اساسی  قانون  که  است  ملحوظ  این  روی  کند.  ایفا 
توسط  که  عامه  مصالح  و  دیگران  آزادي  جز  حق  این  که  می کند 
قانون تنظیم مي گردد، حدودي ندارد. مفهوم مخالف این قسمت از 
آزادی  افغانستانی  اتباع  آزادی  مرزهای  و  که حدود  می گوید  ماده 
شهروند دیگر افغانستانی است. پس آزادی تا حدی است که آزادی 
شهروند دیگر کشور ما شروع می شود. اگر مثال بزنیم خیلی شبیه به 
حد و مرز زمین های مزروعی صاحب زمین است که او در حصه ی 
ملکیت خویش می تواند آزادانه هر چیزی را بکارد. اما همین که به 

مرز حصه ی ملکیت همسایه اش رسید، این حق را از دست می دهد.
تعریف آزادی

آزادی عبارت است از مفهومی که حدود و مرزهای آن توسط قانون 
تنظیم و تعریف می گردد؛ این تعریف، تعریفی است که از ماده ی 24 
قانون اساسی افغانستان به دست می آید. به طور مثال بند دوم ماده ی 
چهارم قانون رسانه های جمعی افغانستان می گوید که هر شخص حق 
آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات 
مسؤوالن  طرف  از  مداخله  بدون  قانون  احکام  حدود  در  نظرات  و 
آزاد  فعالیت  برگیرنده  در  حق  این  است.  حق  این  شامل  دولتی 
وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می باشد. دولت آزادی 
هیچ  می نماید.  تضمین  و  تقویت  حمایت،  را  همگانی  رسانه های 
شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند 
فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا 
محدود نموده یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و 
معلوماتی مداخله نماید. مگر مطابق احکام این قانون. همانگونه که 
ماده ی چهارم قانون رسانه ها پیش بینی کرده است حدود و مرزهای 

آزادی بیان توسط قانون معین می گردد.
ادامه دارد



_____________ علی پیام _____________
�������������������� قسمت نهم ��������������������

ماده سوم اعالميه جهانی حقوق بشر:

تمام انسان ها حق زندگی، 
آزادی و امنيت شخصی را دارند.

 : ع. برهانقسمت سوم

واکنش شاگردان زير پوشش تحقيق در برابر مرتکبان مجازات  
جسمی در مکتب

60.3%

1.6%

8.3%0.6%

24.8%

4.3%

0.1%

به اداره مکتب شکايت
نمودم
همراه با مرتکب مجازات
جنگ کردم
بي تفاوت ماندم

به پوليس شکايت نمودم

حرف هاي زشت زدم

به والدين ام شکايت نمودم

ساير موارد

ACKU



درونمایهها  سلسله  مدرن،  اسالم  فرایند  تیوریک  مبنای 
قابلیت  که  است  دین  این  خود  باصالحیت  ظرفیتهای  و 
بنیادین  »مقولههای  با  عمل  و  نظر  در  را  آن  سازگاری 
شکلگیری  و  پیدایش  در  که  مدرن  جهان  و  نو  عصر 
بدون  هریک  تصور  و  داشته  پایهای  نقش  امروز  تمدن 
و  قابلیت  این  میکند.  تضمین  است«  امکانناپذیر  دیگری 
چنین سازگاری، به مثابه موتور محرک جریان نواندیشی 
بسیار  مراحل  حاضر  حال  در  که  میشود  دانسته  اسالمی 
پیشرفتهتر خود را تجربه میکند و مساحت زیادی از افکار 

عمومی بهویژه در جهان اسالم را تسخیر کرده است.
چیزی که در فرایند نواندیشی اسالمی در گام نخست از 
است.  مذهبی  شجاعت  است،  برخوردار  فراوان  اهمیت 
حصار  از  اندیشه  آزادی  معنای  به  مذهبی«  »شجاعت 
بازسازی  دیگر،  عباره  به  میباشد.  مذهبی  قدسیت  تسخیر 
دارد.  شکستن  به  نیاز  بازکاوی  و  بازکاوی  به  ضرورت 
است.  »شبهاومانیست«  معنا  یک  به  دگراندیش  مسلمان 
یعنی انسانمحور میاندیشد و تالش میکند تا ابتدا خودش 

و  ذهنی  ساختمان  به  بعد  و  بازیابد  را 
اتفاقا  دهد.  سروسامان  خود  عقیدتی 
خداشناسی«  از  قبل  »خودشناسی  مقوله 
ارزشمند  خیلی  و  معروف  مقولههای  از 
میرود  شمار  به  اسالم  تعالیم  حوزه  در 
برای  خوبی  درونمایه  خود  جای  به  که 
انسانمحوری در اندیشه و اخالق اسالمی 
است  همینجا  از  میدهد.  دست  به  را 
در  انسان«  خدمت  در  »اسالم  شعار  که 

نواندیشی اسالمی جایگاه بلندی دارد.
قدسیتشکنی عمدتا در برابر برداشت سنتی 
مطرح است، امری که به ندرت در حوزه 
شود.  هضم  میتواند  مذهب  سنتی  اندیشه 
قدسیتشکنی و یا جرات مذهبی، از اعتماد 
به آیین »شک« مایه میگیرد و شک مقدمه 
بنابراین  است.  پرسش  نیروی  محرک  و 
ساختمان ذهنی مسلمان نواندیش، سرشار 
از شک و پرسش است و این چیزی است 
که آزادی اندیشه را به بار میآورد. به این 
متبوع  و  تابع  واقع  در  اندیشه  آزادی  معنا 
عناصر  از  که  است  شک  آیین  همزمان 

مهم بازاندیشی تلقی میشود.
البته در چنین ظرفی، کلیت اسالم نیز در 
میگیرد،  قرار  داوری  و  پرسش  معرض 
شدت  به  سنتی  نگرش  در  که  امری 

آن  بر  مساله  این  داللت  است.  کفر  مرادف  و  ممنوع 
به  تدین«  »پیشا  اسالمی، وضعیت  نواندیشی  در  است که 
رسمیت شناخته میشود. این حالت کمک میکند تا انسان 
نیندیشد و تحت تاثیر گرفتاریهای ذهنی و  ایدیولوژیک 
نپردازد؛ امری که ضمانت  به قرایت اسالم  فکری معینی 
این قرایت و جریان مبتنی  برای صلحآمیزبودن  خوبی را 

بر آن فراهم میسازد.
نتیجه ای که می خواهم از این مطلب به دست آورم، این 
است که حوزه تفکر نواندیش اسالمی، یک حوزه باز و 
تا حدی معامله گر است که قدرت جذب فراوانی را برای 
جمله  از  مدرن  اکادمیک  و  علمی  نظریه های  از  استفاده 
نظریه »هرمونتیک« به عنوان »جذاب ترین تیوری خوانش 
بالفعل  و  بالقوه  ظرفیت  است.  کرده  تعبیه  خود  در  متن« 
از  جدید  فهم  تدوین  در  میتودیک  شیوه های  از  استفاده 
به  فرایند  این  مثبت  جنبه های  از  مدرن،  عصر  در  اسالم 

شمار می رود.
و  فکری  منظومه  در  که  تفکیک هایی  یک سری  حاال 
یا  و  گرفته  صورت  نواندیش ها  توسط  اسالم  ارزشی 
می گیرد، ناشی از همان جرات مذهبی است که ضرورت 
را  دینی  متجدد  تفکر  در حوزه  عمده  و شاخص  حیاتی 

تمثیل می کند.
اسالم،  بدنه  در  تفکیک ها  برجسته ترین  و  مهم ترین  از 
و  »ذات«  میان  تفاوت  نظریه  اساس  بر  تفکیک  اعمال 
»عرض« است که در تالش های فکری داکتر عبدالکریم 
سروش بیشتر نمودار بوده است. با این پایگاه نظری، اسالم 

به دو بخش ذاتیات و عرضیات تقسیم می شود که طبیعتا 
آن چه اصل و اساس در بازخوانی اسالم شناخته می شود، 
عمدتا  عرضیات  عرضیات.  نه  است  آن  ذاتیات  همانا 
دستخوش تحول و دگردیسی بوده و الیه متحول اسالم را 
تمثیل می کند که عنصر پویایی متداوم آن دانسته می شود.

سنتی  قدسیت  »شریعت«  نخست  تفکیک،  این  مبنای  بر 
این خود بزرگ ترین موفقیت  خود را از دست می دهد. 
بازگشایی دشوارترین گره در کار فروبسته دین  در کار 
عبور  جاده  شریعت،  قبض  قبضه  از  اسالم  رهایی  است. 
می گشاید.  آن  ذاتیات  در  آزاد  تامل  سوی  به  را  فراخی 
با فروریختن قدسیت سنتی شریعت، بار سنگینی از دوش 
اعتراض های  بر روی  دیرینی  باب  و  برداشته شده  اسالم 
تفکر  در  شریعت  می شود.  بسته  آن  علیه  خوردکننده 
نواندیش، چیزی بیش از مجموعه احکام و مقررات فقهی 
و اجتهادی در باب عبادات و معامالت نیست که عمدتا 
تابع ذهن و اجتهاد انسان است و همیشه باید متحول بماند 
تا استمراریت و پویایی اسالم در بعد مدنی اش را حفظ و 

تمثیل کند.
معنای  به  شریعت،  از  تقدس زدایی 
شریعت  اساسات  کل  عرض انگاری 
در  ریشه  که  شریعت  اساسات  نیست. 
دین  ذاتیات  از  دارد،  متن  روح  و  متن 
دشواری  این جا  از  و  می رود  شمار  به 
خوانش متن و تدوین فهم متجدد از آن 
آغاز می شود که به نوبه خود عرصه را 
به روی کسانی که فاقد سند کارشناسی 
در اسالم و فهم مدرن هستند، به شدت 

محدود می کند.
نظریه کالسیک خیلی سازنده در عرصه 
بازخوانی متن، چیزی است که از آن به 
یاد  شریعت«  مقاصد  و  »مراتب  عنوان 
می شود. مراتب شریعت همان جزییات 
تفصیلی احکام فقهی و قوانین اجتهادی 
است که به صورت کل شامل عرضیات 
می شود. مقاصد شریعت، منعکس کننده 
که  است  اسالم  و جوهری  کلی  اصول 
و  تبیین  می کند.  تداعی  را  آن  ذاتیات 
و  ذاتیات  اساس  بر  عرضیات  تدوین  یا 
و  عرضیات  خالل  از  ذاتیات  تشخیص 
جزیی،  فروع  از  کلی  اصول  تفکیک 
اسالمی  نواندیشی  دغدغه  عمده  بخش 
را تشکیل می دهد و با توسل به این اهرم 
است که تفکیک میان متن و فهم متن، صورت می گیرد.

و  اولویت ها  واژگونی  نقطه  از  اسالم،  در  فکری  بحران 
یافته  آغاز  شریعت  قدسیت  با  دین  قدسیت  درهم آمیزی 
است. نگرش معمول در جهان اسالم، دایر بر فهم متساوی 
مسدودشدن  البته  و  است  شریعت  مقاصد  و  مراتب  از 
انحراف  این  بر  این سو  به  دیرباز  از  اجتهاد  باب  ناموجه 
فکری افزود و سبب شد تا محافظه کاری در فقه و انحصار 
کلیت اسالم در مراتب شریعت و آن گاه تحجر در بینش 
و عملکرد مذهبی به یک رسم عمومی به ویژه در جامعه 
روحانیت اسالمی تبدیل شود. فقه اسالمی هم در اثر این 
محافظه کاری و ارتجاع، رکود وحشتناک و درازمدتی را 
تجربه کرد و متن هم در یک ظرف زمانی و ذهنی فارغ 
نظریه  برابر  در  اسالم  کلیت  آسیب پذیری  که  ماند  باقی 

»تاریخیت متن« را فراهم ساخت.
نواندیشی  توسط  تفکیک ها  یک سری  اعمال  با  پس 
اسالمی، تفکیک میان تاریخ، متن و فهم ما از مذهب و 
است. چون  شده  مطلوب  که  ممکن  تنها  نه  مذهبی  متن 
قبال  چنانچه  که  گرفت  قرار  انحراف  معرض  در  تاریخ 
اشتباهات  از  اجتهاد  باب  ناموجه  اشاره شد، مسدودشدن 
قرایت  در شکل گیری  که  بوده  ما  مذهبی  تاریخ  فاحش 
سنتی و باالخره سلفی از اسالم به شدت موثر بوده است. 
فرقه های  متفاوت  درک  دلیل  به  متن  از  متکثر  فهم  البته 
از  یکی  اسالم،  تاریخ  طول  در  سنت  و  قرآن  از  مذهبی 

دالیل و زیرساخت های این تفکیک به شمار می رود.
ادامه دارد

مبنای »ضرورتی« گفتمان
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 محمد هاشم قیام

یک  در  دوشنبه  روز  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
امریکا  پیشنهادات  بررسی  از  مطبوعاتی  کنفرانس 
افغانستان  دولت  به  استراتژیک  موافقت نامه   مورد  در 
این  افغانستان درصورتی  دولت  که  و گفت  داد  خبر 
جانب  از  شرایطش  که  می کند  امضا  را  موافقتنامه 
کرزی  آقای  شود.  پذیرفته  امریکا  متحده  ایاالت 
دولت  که  گفت  همچنین  خبری  کنفرانس  این  در 
امریکا  سوی  از  مطرح شده  درخواست  افغانستان، 
و  دریافت  را  استراتژیک  موافقت نامه  مورد  در 
دیگر،  روز  دو  تا  است  قرار  و  کرده  بررسی  را  آن 
خواست های دولت افغانستان نیز در این زمینه تحلیل، 

بررسی و تکمیل شود.
میان  استراتژیک  بسیاری ها چشم انداز همکاری  برای 
عین  در  و  جالب  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
این  چشم انداز  آنچه  می رسد.  نظر  به  پیچیده  زمان 
و  خواست ها  تقابل  می گیرد،  چالش  به  را  همکاری 
انتظاراتی است که هر دو کشور از همدیگر در قالب 
این پروسه دارند. با این که رییس جمهور تایید کرده 
است که درخواست امضای سند همکاری استراتژیک 
بین افغانستان و امریکا از سوی ایاالت متحده به دولت 
متحده  ایاالت  این که  مورد  در  اما  شده،  ارایه  کابل 
همکاری  برای  زمینه هایی  چه  یا  خواست هایی  چه 

استراتژیک مطرح کرده، چیزی گفته نشده است.
مورد  در  کرزی  جمهور  رییس  دیگر  سوی  از 
خواست افغانستان نیز سربسته سخن گفته است. آقای 
اکتفا  به همین  افغانستان  تبیین خواسته های  کرزی در 
از  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  تامین  که  است  کرده 
افغانستان  دولت  خواسته های  و  شرط ها  اساسی ترین 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  موافقت نامه  امضای  در 
است  گفته  جمهور  رییس  همچنین  می باشد.  امریکا 
که افغانستان شرایط معقول و منطقی را در مسیر ایجاد 
و  کرد  خواهد  ارایه  موافقت نامه  امضای  و  همکاری 
خواهد  نیز  متحده  ایاالت  نفع  به  شرایط  این  پذیرش 

بود.
در  که  امکاناتی  از  بهره مندی  و  بین الملل  روابط 
امتیازاتی  از  دارند،  وجود  بین الملل  روابط  عرصه ی 
نفع  به  آن  از  تا  می کند  تالش  هر کشوری  که  است 
تحکیم جایگاه خود در عرصه ی بین المللی سود ببرد. 
وضعیت سیاسی ایجاد شده پس از حضور قوی جامعه 
جهانی در افغانستان از اواخر سال 2001 میالدی، باعث 
گردیده است تا برای افغانستان نیز زمینه ی بهره مندی 

از امکانات در عرصه روابط بین المللی ایجاد شود.
از  اقتصادی  انکشاف  و  بازسازی  عرصه  در  این که  با 
افغانستان،  به  بین المللی  گرفته  صورت  کمک های 
استفاده مناسب صورت نگرفته، اما در عرصه انکشاف 

سیاسی جامعه، اقدامات قابل مالحظه ای صورت 
گرفته اند که از تصویب قانون اساسی و برگزاری 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  مورد  چندین 
آن  مهم  نمونه های  عنوان  به  می توان  پارلمانی 
موجود  کشاکش  به  می توان  حتا  کرد.  یاد 
محکمه ی  یا  لوی سارنوالی  و  ولسی جرگه  بین 
خاص نیز به عنوان مصادیق انکشاف سیاسی در 

افغانستان یاد کرد.
از سوی دیگر در سطح جامعه بین المللی، ایاالت 
متحده امریکا یکی از قدرتمندترین کشورهایی 
جهان،  سطح  در  کشورها  از  بسیاری  که  است 
این  با  مناسب  روابط  از  تا  می کنند  کوشش 
کشور برخوردار بوده و در عرصه های مختلف 
این  حمایت های  از  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی، 

کشور بهره مند شوند. 
دولت  که  می شود  دیده  وضعیتی  چنین  در 
کشورهای  از  یکی  قالب  در  نیز  افغانستان 
امریکا  متحده  ایاالت  با  سیاسی  تعامل  طرف 
ظهور کرده و می خواهد از این ناحیه نفع ببرد. 
افغانستان به خاطر قرارگرفتن در جغرافیای خاص 
ایاالت  برای  جهان  و  منطقه  امنیتی  زنجیره ی 
برخوردار  اهمیت  از  غربی  سایر کشورهای  و  متحده 
می باشد. از همین رو است که دیده می شود غربی ها با 
نگاه بر این که امنیت در افغانستان به امنیت منطقه ای و 
جهانی کمک می کنند، وارد پالن گذاری های مربوط 

به بازسازی سیاسی افغانستان شده اند.
در چنین وضعیتی انعقاد معاهده همکاری استراتژیک 
میان ایاالت متحده و افغانستان می تواند باب رسمی تری 
باز  امریکا  و  افغانستان  بین  همکاری  راستای  در  را 
تا  می کنند  تالش  امریکایی ها  که  نیست  شکی  کند. 
قرار  توجه  مورد  موضوعاتی  استراتژیک  معاهده  در 
گیرند که به تامین منافع مربوط به امریکایی ها کمک 
می کنند. طبیعی است که افغانستان نیز بایستی کوشش 
کند تا لحن معاهده استراتژیک بین افغانستان و امریکا 
گویای مسایلی باشد که به نفع افغانستان تمام می شود.

مورد  در  قبلی  اطمینان  تا  می گردد  باعث  آنچه  اما 
تضمین منفعت از این درک وجود نداشته باشد، این 
است که در داخل افغانستان نگاه های متفاوت به تعامل 
از سیاستمداران صاحب  برخی  امریکا وجود دارد.  با 
نفوذ در قدرت، همواره با ذهنیت منفی نسبت به تعامل 
از  عده ای  دیگر  از سوی  می کنند.  برخورد  امریکا  با 
متحده  ایاالت  با  تعامل  گسترش  بر  نیز  سیاستمداران 
به موجودیت  توجه  با  دارند.  و تصریح  تاکید  امریکا 
دو نگرش کامال متناقض به تعامل با امریکا، این سوال 
پیش می آید که موضع هماهنگ از سوی افغانستان در 
تعامل با امریکا یا هر کشور دیگر چگونه امکان پذیر 

خواهد بود.
اعالمیه ای  در  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  البته 
خبر داده است که در جلسه ی  شورای امنیت ملی، پس 
از شنیدن گزارش مربوط به درخواست همکاری های 
موضع  این که  مورد  در  امریکا،  سوی  از  استراتژیک 
حکومت افغانستان با توجه به منافع سیاسی، اقتصادی 
همکاری های  سند  خصوص  در  کشور  نظامی  و 
استراتیژیک میان افغانستان و امریکا چگونه باید باشد، 
بحث شده و همچنین فیصله شده است که کمیسیونی، 
سندی را از جانب افغانستان ظرف ده روز آینده آماده 
کند که در آن خواسته های مشخص افغانستان با توجه 
به منافع درازمدت، در چهارچوب شرایط معینی درج 

شوند.
این  کمیسیونی  به صورت  افغانستان  دولت  این که 
تا حدی  قرار دهد، می تواند  مطالعه  را مورد  موضوع 
اطمینان بخش باشد، اما مهم این است که در کمیسیون 
به  می توانند  که  ایجاباتی  بر  شخصی  خواسته های  نیز 
عرصه  در  افغانستان  جایگاه  تثبیت  و  ثبات  برقراری 

بین المللی کمک کنند، غلبه نکند. 

بحران فکری 
در اسالم، از نقطه 

واژگونی اولویت ها و 
درهم آمیزی قدسیت 

دین با قدسیت شریعت 
آغاز یافته است. 
نگرش معمول در 

جهان اسالم، دایر بر 
فهم متساوی از مراتب 
و مقاصد شریعت است 
و البته مسدودشدن 

ناموجه باب اجتهاد از 
دیرباز به این سو بر این 

انحراف فکری افزود.
ACKU
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قذافی »نقشه راه« را پذيرفت
مخالفان می گويند قذافی بايد برود 

آغاز حمالت هوايی در نزديکی سکونت گاه ريیس جمهور ساحل عاج

اتحاديه افريقا خبر داد که معمر قذافی، رهبر ليبيا، نقشه راه 
برای خاتمه نزاع ليبيا را پذيرفته است اما يکی از نمايندگان 
مخالفان قذافی در واکنش به اين خبر گفت که تنها راه 
از قدرت  قذافی  اين است که معمر  راه  نقشه  بودن  موثر 

کناره گيری کند.
بنا بر گزارش ها، اين »نقشه راه« شامل برقراری آتش بس 
فوری، باز شدن راه امدادرسانی انساندوستانه، و برگزاری 
راه حل خاتمه  به  رسيدن  برای  دو جناح  ميان  مذاکرات 

درگيری ها می شود.
رييس  زوما،  جيکوب  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  متشکل  هياتی  راس  در  که  جنوبی  افريقای  جمهور 
رهبران افريقايی با معمر قذافی ديدار کرده است از سازمان 
پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو، خواست تا حمالت هوايی 
فراهم  آتش بس  برای  »شانسی  تا  کند  متوقف  را  ليبيا  به 

شود.«
بر  نيز  يک شنبه  روز  که  ناتو  سازمان  گزارش ها،  بر  بنا 
شدت حمالت هوايی خود افزود، هنوز به اين درخواست 

واکنشی نشان نداده است.
برای  يک شنبه  روز  افريقا،  اتحاديه  بلندپايه  هيات 
ميانجی گری ميان حکومت ليبيا و مخالفان وارد طرابلس 
شد و در باب العزيزيه، محل اقامت رهبر ليبيا، با وی ديدار 

کرد.
اين هيات هم اينک در حال سفر به سوی بنغازی در شرق 

ليبيا است تا با مخالفان قذافی وارد مذاکره شود.
جيکوب زوما که رهبری اين هيات را بر عهده دارد روز 

دوشنبه پس از گفتگو با معمر قذافی با اشاره 
»هيات  گفت:  قذافی  مذاکره کننده  هيات  به 
ليبيا، نقشه راه را آن گونه که  برادر ما، رهبر 
توسط ما ارايه شد پذيرفت. ما بايد به برقراری 

آتش بس فرصتی بدهيم.«
به گزارش رويترز به نقل از يکی از اعضای 
مورد  در  گفتگوها  اين  در  افريقا،  اتحاديه 
قدرت  از  قذافی  معمر  کناره گيری  پيشنهاد 
جزييات  اما  شده است«  صحبت  »کمی  هم 

بيشتر آن در حال حاضر »محرمانه« است.
در همين حال روز دوشنبه، مصطفی غريانی، 
از سخنگويان گروه مخالف معمر قذافی در 
واکنش به پذيرش نقشه راه از سوی رهبر ليبيا 
با صراحت کامل گفته اند  ليبيا  گفت: »مردم 

که قذافی بايد برود.«
پس  »ما  افزود:  راه  نقشه  در خصوص  اين،  با وجود  وی 
از دريافت جزييات بيشتری از اين پيشنهاد آن را بررسی 

کرده و به آن پاسخ می دهيم.«
عبدالمال،  الدين  شمس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  دوشنبه  روز  نيز  قذافی  مخالفان  سخنگويان  ديگر  از 
واکنش به خبر پذيرش نقشه راه از سوی رهبر ليبيا گفت: 
»هرگونه آتش بس مستلزم اين است که نظاميان دولتی از 
جاده ها بروند و به مردم اجازه داده شود برای ابراز نظر به 

جاده  ها بيايند.«
وی افزود: »اگر مردم آزاد باشند در طرابلس به جاده بيايند 

و تظاهرات کنند، کار تمام می شود. من فکر می کنم در 
خواهد  آزاد  ليبيا  همه  که  نمی کشد  طولی  اين صورت 

شد.«
پذيرفتن نقشه راه از سوی معمر قذافی در حالی صورت 
می گيرد که پيشتر دولت ليبيا در پاسخ به پيشنهاد معترضان 
اين  آتش بس،  برقراری  برای  گفتگوها  آغاز  بر  مبنی 

پيشنهاد را رد کرده و آن را »جنون آميز« ناميده بود.
يک شنبه  روز  ناتو،  نيروهای  که  است  حاکی  گزارش ها 
قذافی  معمر  زرهی  واحدهای  به  بر شدت حمالت خود 
را  نيروها  اين  توسط  مصراته  شهر  محاصره  تا  افزوده اند 
تضعيف کرده و پيشروی نيروهای قذافی در شرق را نيز 

کندتر کنند.

منهدم  برای  را  تازه ای  عمليات  توپدار  هلی کوپترهای 
لوران  نزديکی سکونت گاه  در  سنگين  کردن سالح های 
باگبو در ابيجان، شهر اصلی ساحل عاج، شروع کرده اند.

به گفته يک سخنگوی سازمان ملل متحد هلی کوپترهای 
سازمان ملل و فرانسوی در اين عمليات در نزديکی کاخ 
پايگاه های  همچنين  و  جمهوری  رياست  سکونت گاه  و 

نظامی شرکت داشته اند.
ناحيه  در  انفجار  بلند  صداهای  که  حاکيست  گزارش ها 

شنيده می شود.
جمهوری  رياست  انتخابات  از  اخير  درگيری های 

برنده  را  واتارا  آالسان  ناظران  که  شد  شروع  ساحل عاج 
اعالم کردند، اما رييس جمهور قبلی لوران باگبو از کناره 

گيری از قدرت خودداری می کند.
فرانسه را  يک سخنگوی رياست جمهوری ساحل عاج، 

متهم کرده است که قصد کشتن آقای باگبو را دارد.
در پی ناکامی گفتگوها برای آتش بس با نيروهای وفادار 
در  باگبو  لوران  که  می شود  تصور  واتارا،  آالسان  به 

پناهگاهی در کاخ رياست جمهوری باشد.
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، در بيانيه ای گفت 
که درخواست حمالت هوايی را کرده است زيرا نيروهای 

باگبو عليه غيرنظاميان و همچنين صلحبانان سازمان ملل از 
سالح های سنگين استفاده می کنند.

روز شنبه نيروهای هوادار باگبو به هوتلی که آقای واتارا 
از آن استفاده می کند حمله کردند.

رياست  انتخابات  برنده  را  واتارا  آقای  جهانی  جامعه 
جمهوری ماه نوامبر می شناسد.

دقايقی پس از تصميم سازمان ملل دست کم شش هلی 
پايگاه  از  ملل  سازمان  کوپتر  هلی  دو  و  فرانسوی  کوپتر 
نيروی ارتش فرانسه در جنوب شهر به هوا برخاستند تا در 

حمله شرکت کنند.

رشد مخارج نظامی جهان در سال 
۲۰۱۰ توام با کاهش گزارش شد 

سال  در  کشورها  از  بسياری  است  حاکی  جديد  گزارشی 
به  2010 ميالدی، مخارج نظامی خود را بعضا در واکنش 

بحران مالی جهانی کاهش دادند.
استکهلم،  در  صلح  پژوهشی  بين المللی  انستيتوت 
مخارج  گذشته  سال  که  می گويد  برجسته  انديشکده ای 
نظامی جهانی مجموعا يک تريليون و شش صد ميليارد دالر 
بوده است که اين مبلغ تنها 1/3 درصد افزايش نسبت به سال 

2009 نشان می دهد.
مخارج  افزايش  نرخ  پايين ترين  اين  موسسه،  اين  گفته  به 

نظامی در سطح جهان طی دهه گذشته بوده است.
بنا بر اين گزارش، اياالت متحده در سال 2010 با افزايش 
يا 43 درصد کل  دالر  ميليارد  به 698  نظامی خود  مخارج 
مخارج نظامی جهانی همچنان به عنوان پرخرج ترين کشور 
جهان از حيث نظامی باقی ماند. چين با 119 ميليارد دالر و 
بريتانيا و فرانسه هر يک با 59 ميليارد دالر، به ترتيب بيشترين 
مخارج نظامی را در سال 2010 داشته اند. در جمع ده کشور 
پر خرج جهان از نظر نظامی در سال 2010، روسيه، جاپان، 
عربستان سعودی، آلمان، هند و ايتاليا به ترتيب در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.
اين گزارش می گويد مخارج نظامی کشورهای اروپايی در 
سال 2010 جمعا 2/8 درصد کاهش يافت اما در امريکای 

جنوبی با 5/8 درصد افزايش روبرو بود.

انتقال نیروهای نظامی سوريه 
برای کنترول اعتراض ها 

 گزارش ها حاکی است در پی درگيری ها ميان معترضان با 
نيروهای شبه نظامی حامی دولت در شهر بانياس در سوريه، 
نظامی  نيروهای  انتقال  همزمان،  و  شده اند  کشته  تن  چهار 

سنگين به اين شهر آغاز شده است.
روز  گفتند  عينی  شاهدان  از  شماری  رويترز،  گزارش  به 
اسد، دست  بشار  به  وفادار  لباس شخصی  نيروهای  دوشنبه 
به اين کشتارها زده اند. يکی از پااليشگاه های نفتی سوريه 

در شهر بانياس است.
گزارش شده که روز يک شنبه، گروهی از افراد مربوط به 
در حالی که  هستند،  معروف  »شبيحه«  به  که  علوی  اقليت 
مجهز به مسلسل بودند سوار بر موتر با سرعت باال در ميان 
و مردم  معترضان  به سوی  و  جاده های شهر حرکت کرده 

شليک کرده اند.
اين  در  که  گفته  رويترز  به  بشر  حقوق  مدافع  گروه  يک 
شاهد  يک  و  شده اند  کشته  تن  سه  کم  دست  درگيری ها 

عينی از مرگ چهارمين نفر هم خبر داده است.
در مقابل مقامات رسمی سوريه می گويند يک گروه گشتی 
 9 و  گرفته  قرار  شبيخون  مورد  بانياس  نزديک  در  نظامی 

نيروی نظامی کشته شده اند.
منتهی  راه های  تمامی  که  گفته  هم  بشر  حقوق  فعال  يک 
متوقف  شهر  اين  به  آمد  و  رفت  و  شده  بسته  بانياس  با 
تمامی  بود  گفته  پيش  چندی  هفته  اسد  بشار  است.  شده 
سنگين  حضور  رغم  به  است.  توطيه  و  دسيسه  اعتراض ها، 
نظامی در شهرهای سوريه، تظاهرات معترضان در شهرهای 

سوريه ادامه دارد.
شهر بانياس مکان يکی از دو پااليشگاه اصلی سوريه است و 

گزارش شده که تانک های نظامی راهی اين شهر شده اند.
شاهدان عينی می گويند نيروهای شبه نظامی شبيحه حمالت 
نظامی بی هدف می کنند و آثار گلوله باران بی هدف آنها و 
به رگبار بستن معترضان در جاده ها و بر روی ديوارها ديده 

می شود.

دعوت نامه
به مناسبت ختم يک دوره کاری کارگاه باز خوانی تاريخ معاصر افغانستان، بنيادآرمان شهر باهمکاری انستيتوت فرانسوی افغانستان شما را به 

72ومين )سال پنجم( برنامه »گفتگو، پلی ميان نخبگان و شهروندان« دعوت می نمايد. 
شصت سال تاريخ انگاری در افغانستان

 سخنرانان:آقای سخنی منير )رييس آرشيف ملی(، دکترصاحبنظرمرادی) پژوهشگر در عرصه تاريخ(، آقای علی اميری )استاد دانشگاه( 
گفتگوگردان:عزيز اهلل شيرزاد، وپرسشگر: عبدالشهيد ثاقب

زمان:پنجشنبه 25 حمل1390 }14 اپريل2011{ساعت 2:00 بعد از چاشت
 نشانی:انستيتيوت فرانسوی افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس:)0779217755( و )0775321697(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com:آدرس الکترونيک

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

 
اين برنامه باحمايت مالی اتحاديه اروپا وسفارت فرانسه برگزار می شود اما  به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.

بنيادآرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.
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هر ریال ایران 
معادل یک دالر می شود 

 

  

 
مقام های اقتصادی جمهوری اسالمی ايران اعالم کرده اند که 
حذف چهار صفر از پول ملی اين کشور قطعی شده است و 
مرکزی  بانک  رييس  شد.  خواهد  دالر  يک  معادل  ريال  هر 
ايران گفته است واحد پول خرد همانند سال های گذشته دينار 

خواهد بود.
شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و ماليه ايران در گفتگو 
با خبرنگاران در تهران از اصالح پول ملی در کار گروه طرح 
تحول اقتصادی خبر داده و گفته است که تصميم حذف سه يا 

چهار سفر از پول ملی با بانک مرکزی است.
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  رييس  بهمنی،  محمود 
درباره  ارايه جزيياتی  به  دولت  هيات  در جلسه  يک شنبه شب 
حذف صفرهای پول ملی ايران پرداخته و گفته است که اين 

برنامه در يک دوره زمانی يک يا دو ساله انجام می شود.
تزريق  جامعه  به  تدريج  به  جديد  پول  که  است  افزوده  وی 
می شود تا بعد از آشنايی مردم با آن، به طور کلی پول جديد 

جايگزين شود.
نکرده  اشاره  برنامه  اين  اجرای  قطعی  تاريخ  به  بهمنی  آقای 
طرح حذف  که  است  حاکی  گزارش ها  از  برخی  ولی  است 

صفر از پول ملی ايران در سال ۱۳۹۰ آغاز می شود.
هفته گذشته، وزير اقتصاد ايران اعالم کرد که پيشنهاد اجرای 
اين طرح طی شش ماه آينده به هيات دولت ارايه خواهد شد.

و  دولت  هيات  در  اين طرح  تصويب  »درصورت  افزود:  وی 
آوری  برای جمع  مرکزی  بانک  اعتبار،  و  پول  شورای  تاييد 
انتشار اسکناس های جديد وارد عمل  اسکناس های موجود و 

خواهد شد.«
طرح  اساس  بر  که  است  گفته  شب  يکشنبه  بهمنی  محمود 
حذف صفرها، يک ريال )برابر با ۱۰ هزار ريال کنونی است( 

از نظر ارزشی با يک دالر برابر می شود.
کشور  پول  واحد  ريال  اينکه  به  توجه  »با  داشت:  اظهار  وی 
است و تغييری نمی کند، با تحقق اين برنامه، واحد پول خرد 

بعد از ريال همانند سال های گذشته دينار خواهد بود.«
دينار   ۱۰۰ با  برابر  ريال  يک  هر  که  است  گفته  بهمنی  آقای 

خواهد بود.
حذف صفر از پول ملی کشورها به پايان جنگ جهانی دوم باز 
می گردد و آلمان نخستين کشوری بود که برای مقابله با تورم 
پولی  مارک، واحد  از  را  بحران جنگ، صفر  از  ناشی  شديد 

خود حذف کرد.
از سال ۱۹۶۰ تاکنون بيش از ۷۰ مورد سياست حذف صفر از 

پول ملی کشورها گزارش شده است.
مدت  طول  در  ايران،  در  دانشگاهی  تحقيق  يک  اساس  بر 
 ۹ صفر،  يک  حذف  مورد   ۱۴ دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط يکبار حذف صفر 
کرده  اند و ده کشور دو بار اين کار را کرده  اند. آرژانتين چهار 
را  کار  اين  بار  برازيل شش  و  بار  پنج  سابق  يوگسالوی  بار، 

انجام داده است.
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 رشته هاي جديد:

روان شناسي عمومي 
(براي اولين بار دركشور) روان شناسي باليني 
دركشور)ر پژوهشگري (براي اولين با 
(براي اولين بار دركشور) مددكاري اجتماعي 

 

 امتيازات:

60تخفيف براي خانم ها % 
50تخفيف براي آقايان % 
 رايگانمشاوره تحصيلي و روان شناختي 
 كورس هاي رايگان زبان انگليسي و

 كامپيوتر

 ... و 

 مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد
 زير محصل مي پذيرد:هاي در رشته 

سرك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه.، مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  

�مل  ٢٦��ه �ر� � روز  ����� کان�ور

اطالعیه پروگرام همبستگی ملی
وزارت احیآ و انکشاف دهات

 2۰۱۱ اپريل ۱۱   مطابق۱۳8۹/ تاريخ نشر اعالن: ۱/2۱ 
به فروش  النوع را به شيوه مزايده  پايه ديزل جنراتور های  مختلف  به تعداد)۴۶(  برنامه مردمی بوده در نظر دارد  برنامه همبستگی ملی وزارت احياو انکشاف دهات يک 

برساند.
بنأ اعالن متذکره به آگاهی کمپنی ها، موسسات و اشخاص واجد شرايط ميرساند تا اسناد نرخ دهی را از اين اداره بدست آورند.

 آخرين روزبدست اوردن اسناد نرخ دهی و تسليمی شرطنامه بتاريخ ۰۴ می 2۰۱۱ مطابق  ۱۴ ثور سال ۱۳۹۰ ساعت ۰2:۰۰ بعد ازظهر)بوقت کابل( تعين گرديده است که 
درساعت ذکرشده فوق نرخ ها بازگشايی خواهد شد.

برای بدست اوردن معلومات مزيد و اسناد مکمل نرخ دهی ميتوانيد به ادرس پايين مراجعه نماييد و نيز ميتوانيد که اسناد مکمل نرخ دهی را از ويب سايت های همبستگی ملی 
و دفترخدمات بازسازی و انکشافی افغانستان ARDS(( بدست اوريد.  

 آدرس:
شهر مزار شريف ،سرک معدن نمک،  جنوب ليسه سلطان راضيه، تعميرمقابل زيارت، دفترهمبستگی ملی بلخ، احمد فريد سعادت، کارمند اداری

داکتر عبدالهادی نوزاد، ديپارتمنت تدارکات، برنامه همبستگی ملی، وزارت احياء وانکشاف دهات
سرک تشکيالت، داراالمان، کابل – افغانستان

http://www.ards.org.af ـ http://www.nspafghanistan.org/procurement.shtm  :ويب سايت
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