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ولسیجرگه
وتالشبرای

احیایجایگاهحقوقی

کابل،  در  امریکا  پیشین  سفیر 
نیروهای  توانایی  باالی  کارل آیکن بیری 
امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  برای  داخلی 
تردید  و  شک  ابراز   ،2014 سال  تا  کشور 

کرده است.
نیروهای  زمانی که  می گوید  آیکن  بیری 
افغانستان بیرون شوند، مصارف  خارجی از 
حکومت افغانستان تنها بر سکتور امنیتی، سه 

برابر بیشتر از عواید آن خواهد بود.
نکته  این  باالی  از کارشناسان  شمار زیادی 
شک دارند که آیا نیروهای داخلی خواهند 
توانست تا سال 2014 به پای خود بایستند و 

به کمک های جامعه جهانی متکی نباشند.
تا سال  از سال 2009  کارل آیکن بیری که 
2011 سفیر امریکا در کابل بود، در سخنانی 
»از  است:  گفته  استرالیا  ملی  دانشگاه  در 
و  تعداد  بردن  بلند  در  حال  تا   2002 سال 
افغانستان  ملی  اردوی  سربازان  توانایی های 
ایجاد یک  با آنهم  اما  پیشرفت شده است، 
نیروی مقاوم امنیتی در افغانستان خیلی گران 

تمام خواهد شد.«
گفته  سخنانش  ادامه  در  آیکن بیری  آقای 
مصارف  که  است  معتقد  او  که  است 
به   2014 سال  تا  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

رییس جمهور  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
مراسم  در  شرکت  منظور  به  کشور، 
خاک سپاری شهزاده سلطان، ولیعهد عربستان 
سعودی، به ریاض پایتخت آن کشور رفت.

عربستان  ولیعهد  بن عبدالعزیز،  سلطان  امیر 
 ۸۵ سن  در  هفته  این  شنبه  روز  سعودی، 
جان  نیویارک  در  شفاخانه ای  در  سالگی 
به  دوشنبه  روز  شامگاه  او  جنازه  و  سپرد 

ریاض انتقال یافت.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
است  آمده  شده،  منتشر  ریاست جمهوری 
که آقای کرزی در این سفر به نمایندگی از 
تسلیت  و  همدردی  مراتب  افغانستان  مردم 
سلطنتی  خانواده  اعضای  به  را  خود  عمیق 
رییس  می دارد.  اظهار  سعودی  عربستان 

اینجا  سوال  و  می رسد  دالر  میلیارد  هفت 
است که این پول را کی خواهد پرداخت؟

به گفته آقای آیکن بیری، حکومت افغانستان 
ممکن است تا سال 2014 عواید ملی اش را 
بین دو تا دونیم میلیارد دالر برساند، بنا اگر 
غربی اش  پیمان های  هم  دیگر  یا  و  امریکا 
پول فراهم نسازند، نیروهای امنیتی افغان بقا 

نخواهند کرد.
کارل آیکن بیری از نگاه سیاسی نیز در مورد 
اعتماد بر نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی 
که  است  کرده  مطرح  را  سوال  این  کرده 
آیا این سربازان به حکومت مرکزی وفادار 

خواهند ماند یا به افراد بانفوذ مناطق شان؟
است  گفته  امریکایی  متقاعد  جنرال  این 
به  امنیتی  مسوولیت های  سپردن  هنگام  که 
نیروهای داخلی، چهار موضوع را نیروهای 
از  حمایت  می پندارند،  مهم  بین المللی 
طالبان و موجودیت پایگاه های شورشیان در 
پاکستان، توانایی نیروهای افغان برای حفظ 
امنیت مردم این کشور، ثبات اقتصادی و از 

بین بردن نیروی فساد اداری در افغانستان.
دیگری  »چیز  افزود:  آیکن بیری  آقای 
حکومت  توانایی  دارد،  زیاد  اهمیت  که 
افغانستان در از بین بردن فساد اداری است.«

سفیر پیشین ایاالت متحده امریکا در کابل، 
کرد  تاکید  نکته  این  روی  دیگر  سوی  از 
امریکایی  سربازان  همه   2014 سال  تا  که 
افغانستان را ترک نخواهند کرد، بلکه تعداد 
افغانستان  در  امریکایی  نظامیان  چشم گیر 
با  کمک های شان  تا  ماند  خواهند  باقی 

حکومت به کشور را ادامه بدهند.

جمهور را در این سفر داکتر زلمی رسول، 
وزیر امور خارجه، همراهی می کند.

برای شرکت در مراسم تشیع جنازه ولیعهد 
و  رهبران  از  تن  ده ها  سعودی،  عربستان 
و  مسلمان  کشورهای  بلندپایه  مقام های 

غیرمسلمان وارد ریاض شده اند.
عربستان  که  دارد  انتظار  جمهور  رییس 
افغانستان را در تامین صلح  سعودی دولت 
سعودی،  عربستان  کند.  کمک  کشور  در 
که  است  عربی  مهم  کشورهای  از  یکی 
طالب  شورشیان  باالی  می شود  گفته 
زمان  در  کشور  این  دارد.  گسترده  نفوذ 
این  از  کشور،  در  طالبان  گروه  حاکمیت 
به رسمیت  گروه حمایت می کرد و آن را 

می شناخت.

رییس جدید 
مجلس  داراالنشای 

نمایندگان 
معرفی شد

عبدالرووف  کابل:  8صبح، 
مجلس  رییس  ابراهیمی،  
را  نصرت  خدای نظر  نمایندگان، 
مجلس  این  پیشنهاد  اساس  به  که 
ریاست جمهوری  منظوری  و 
داراالنشا  عمومی  رییس  به عنوان 
نمایندگان  به  است،  شده  تعیین 
داراالنشای  کارمندان  و  مجلس 

کرد. معرفی  نمایندگان  مجلس 
از  پیش  که  نصرت  نظر  خدای 
داراالنشای  معاون  به عنوان  این 
می کرد  کار  نمایندگان  مجلس 
رییس  گران  غالم حسن  جای  به 
شده  برگزیده  نهاد  این  پیشین 

است.
حین  نمایندگان  مجلس  رییس 
داراالنشای  جدید  رییس  معرفی 
در  تغییر  که  گفت  مجلس  این 
بهبود  به هدف  دولتی  اداره  های 
انجام  نهادها  کاری  فعالیت 
نهاد  این  در  تغییرات  و  می شود 

الزمی بود.
بهزاد،  احمد  ترتیب،  همین  به 
نمایندگان  مجلس  دوم  معاون 
بی طرفی  به  محفل  این  در  نیز 
در  نمایندگان  مجلس  داراالنشای 
اشاره  مجلس  اعضای  فعالیت های 
برای  اداره  این  فعالیت های  از 
مجلس  نمایندگان  با  همکاری 

کرد. سپاسگذاری 

افغانستان بعد از 2014 قادر به پرداخت 
مصارف نیروهای امنیتی نخواهد بود

رییس جمهور برای شرکت در مراسم 
خاک سپاری ولیعهد عربستان به ریاض رفت

وزارتزراعت:

قانونزمینداری
مانعپیشرفتپروژههای

بزرگشدهاست

عناوینمطالبامروز:]در صفحه 6[

صحت و...

مبادا کسی به پاکستان...

شکاف نسل ها...
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ضدپاکستانیترین
گفتگویحامدکرزی

با  کرزی  آقای  گفتگوی  اگر سرتاپای 
ادبیات  شود،  مرور  »جیو«  تلویزیون 
غالب  کامال  آن  در  ضدپاکستانی 
نمی توان  پس  است.  محسوس  و 
و  سیاست مداران  از  بسیاری  همانند 
به  متهم  را  کرزی  منتقد،  نویسندگان 
او  موقف  یا  و  کرد  پاکستان  به  تمایل 
برابر اسالم آباد را مخدوش تصور  در 
کرد. اگر آن جمالت حساسیت برانگیز 
قرار  نقل قول  مورد  مستقل  به صورت 
که  است  این  اولیه  برداشت  گیرند، 
کرزی به صورت بی قیدوشرط مواضع 
گذشته خود را در برابر پاکستان تغییر 
درباره  برداشتی  چنین  است.  داده 
تمام  نیست.  منصفانه  گفتگو  این 
که  می دهد  نشان  مذکور  مصاحبه ی 
پاکستان  برابر  در  کرزی  آقای  موضع 
قوی تر و انتقادی تر از گذشته است؛ اما 
جنجال برانگیز  پاراگراف  آن  با  کرزی 
و  خوب  گفتگوی  تمام  غیرمعقول،  و 
صریح خود با تلویزیون »جیو« را تلف 

کرد.
در صفحه 4 ACKU
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سکوت معنادار حکومت 
در قبال طالبان 

سرخط  از  طالبان  نام  که  است  ماه  یک  شاید 
خبرها حذف شده است و به  جای آن از شبکه ی 
حقانی سخن گفته می شود. در این روزها نه مقام 
حکومتی و نه آگاهان سیاسی از خطر بازگشت 
خارجه ی  وزیر  سفر  می گویند.  سخن  طالبان 
امریکا به کابل نیز نشان داد که بیشترین تمرکز 
این  اکنون سوال  باالی شبکه ی حقانی می باشد. 
است که آیا خطر شبکه ی حقانی برای افغانستان 
طالبان؟  دوباره ی  بازگشت  یا  و  است  جدی 
از هم سویی  ظاهرا هردو  گروه در سطح کالن 
و هم نظری برخوردار می باشند و منابع فکری و 
مالی شان در آن سوی سرحد قرار دارد. اما در 
از  از آن که نشان  حاشیه قراردادن طالبان بیش 
این گروه باشد؛ به طور عمدی از سوی  ضعف 
حکومت  می شود.  دنبال  حکومت  در  حلقاتی 
افغانستان در دو سال اخیر تالش های گسترده ای 
را به خرج داد تا زمینه را برای بازگشت چهره های 
کند.  فراهم  قدرت  ساختار  در  گروه  این  مطرح 
در  حکومت  تا  شد  سبب  اساسی  عامل  چند  اما 
باشد.  نداشته  همراه  به  موفقیت هایی  زمینه  این 
نخست این که طالبان از خود اراده ای برای جنگ 
و مصالحه نشان ندادند، آنان به دستور پاکستان 
وارد این بازی شدند. بنابراین تالش های حکومت 
در راستای دست یابی به مصالحهـ  از آن جایی که 

به نفع پاکستان نبود ـ بارها مختل شد. 
به  نسبت  مردم  میان  در  که  بود  این  دوم  نکته 
گروه طالبان بدبینی و نفرت عجیبی وجود دارد. 
یاد  به  طالب  نام  شنیدن  با  شهروندان  بیشتر 
قتل عام ها، سیاست زمین سوختن، حذف فزیکی 
از  استبداد و وحشت و  دهشت می افتند.  اقوام، 
این جهت هر نوع تالش برای مصالحه با طالبان 
با واکنش های گسترده ی نهادهای مدنی، رسانه ها 

و شهروندان همراه شد. 
اکنون با توجه به این که طالبان بر بخش هایی از 
کشور تسلط دارند و با حمایت مادی و معنوی 
برخی همسایگان همراه می باشند؛ چگونه یک باره 
به  نسبت  و  بازمانده  حکومتی  مقام های  نگاه  از 
آنان کدام اظهار نظر جدی صورت نمی گیرد. به 
نظر می رسد که آقای کرزی و جامعه ی  جهانی 
به طور عمدی تا جرگه عنعنوی و کنفرانس »بن 2« 
طالبان را در گفته ها و بیانیه های خود به حاشیه 
می برند  تا با این اقدام میزان حساسیت موجود 

نیز کم کم کاسته و به فراموشی سپرده شود. 
حکومت و جامعه ی جهانی احتماال تالش خواهند 
کرد تا در جرگه عنعنوی و نشست بن زمینه ها را 
برای حضور طالبان میسر سازند. هرچند پس از 
ترور آقای ربانی، حکومت و شورای عالی صلح 
به آسانی جرات نمی کنند تا مثل گذشته از طالبان 
راندن  حاشیه  به  اما  کنند  یاد  برادر  به عنوان 
زمینه ساز  بیانیه ها  و  گفتار  سطح  در  گروه  این 
برخی اقداماتی است که  احتماال در این نشست ها 

به صورت جدی مطرح خواهد شد. 
حال باید دید که حکومت از این سکوت معنادار 
در قبال طالبان چه اهداف مهمی را دنبال می کند. 
به هر حال تمرکز باالی شبکه ی  حقانی به عنوان 
مهم  بسیار  اقدام  یک  تروریستی  گروه  یک 
می باشد. اما نادیده گرفتن طالبان و عدم توجه به 
خطرات این گروه سبب می شود تا طالبان یک بار 
دیگر فرصت برای سازمان دهی نیروهای پراکنده 

و شکست خورده ی خود را به دست آورند. 

زنگ اول


در یک مرکز درمانی این نیروها، تحت 
مراقبت طبی جدی قرار داشته است.

نیروهای  که  افزوده  همچنین  اعالمیه 
مسووالن  با  همکاری  در  امریکایی 
افغان و اداره صلیب سرخ، زمینه دیدار 
این زندانی را با اعضای خانواده اش در 
جریان اقامت او در مرکز درمانی فراهم 

کردند.
نیروهای امریکایی می گویند، با جسد 
این زندانی، مطابق با سنت های اسالمی 

رفتار خواهد شد.
بازداشتگاه های  درون  در  که  آنچه  از 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
وجود  اندکی  اطالعات  می گذرد، 

دارد.
یکی از افرادی که به تازگی از زندان 
نیروهای امریکایی در بگرام آزاد شده 
خدمات  که  است  گفته  بی بی سی  به 
درمانی در این زندان ها رضایت بخش 
زندانی  یک  که  صورتی  در  و  نیست 

از  افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای 
بازداشتگاه  در  زندانی  یک  مرگ 

»پروان« خبر داده اند.
نیروها  این  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
زندانی  این  که  آمده  شده،  منتشر 
طریق  از  که  داشت  مغزی«  »سرطان 

عمل جراحی قابل درمان نبود.
زندانی  این  اطالعاتی در مورد هویت 
منتشر نشده است و نیروهای امریکایی 
آن  واسطه  به  فرد  این  که  را  اتهامی 

زندانی شده بود معلوم نکرده اند.
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
آن  در  که  دارند  را  خود  زندان های 
صدها نفر متهم به ارتباط با گروه طالبان 

و القاعده نگهداری می شوند.
در  گزارش هایی  این،  از  پیش 
این  در  زندانیان  با  بدرفتاری  مورد 

بازداشتگاه ها منتشر شده است.
در  امریکایی  نیروهای  حال،  این  با 
اعالمیه خود نوشته اند که این زندانی، 

یک زندانی افغان در بازداشتگاه امریکایی ها درگذشت
بیمار شود، تا دسترسی به دارو و درمان 

باید روزها منتظر بماند.
گذشته  در  بشری  حقوق  نهادهای 
در  شکنجه  وجود  از  مواردی  در 
مبنای  که  داده اند  خبر  زندان ها  این 
مصاحبه  عمدتا  آنان  گزارش های 
این  در  را  مدتی  که  بوده  افرادی  با 
زندان ها سپری کرده اند تهیه شده است.

به  که  هم  بین المللی  سرخ  صلیب 
در  امریکایی  نیروهای  زندان های 
براساس  دارد،  دسترسی  افغانستان 
دریافت های خود  کاری خود،  اصول 
از زندان های نیروهای امریکایی را در 

اختیار رسانه ها قرار نمی دهد.
صلیب  سخنگوی  یک  حال،  این  با 
خدمات  که  گفته  بی بی سی  به  سرخ 
زیادی  حد  تا  زندان ها  این  در  صحی 
بهبود یافته و همچنین در صورت نیاز، 
با خانواده هایشان  زمینه دیدار زندانیان 

فراهم می شود.

جاراهلل منصوری: 
7 میلیون و 300 هزار 

تن با کمبود مواد 
غذایی مواجه هستند

دهات  انکشاف  وزیر  کابل:  8صبح، 
خشکسالی  که  می گوید  افغانستان 
به  پاسخ  فراه کمیته ی  عمده ترین مشکل 

حاالت اضطرار می باشد.
دهات  انکشاف  وزیر  منصوری،  جاراهلل 
از  با برخی  کشور که روز گذشته همراه 
اعضای کمیته ی پاسخ به حاالت اضطرار به 
کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان 
حال  در  که  گفت   بود  شده  فراخوانده 
حاضر بیش از ده والیت کشور با مشکالت 

جدی آب آشامیدنی روبرو هستند.

رفع  برای  وزارت،  این  گفت  منصوری 
نیازمندی کوتاه مدت مردم در والیت ها، 
حاالت  به  پاسخ  کمیته ی  چارچوب  در 
تانکرهای آب، آب  وسیله ی  به  اضطرار 

آشامیدنی  را انتقال می دهند.
به  که  گفت  کمیسیون  اعضای  به  وی 
اساس بررسی این وزارت 7 میلیون و 300 
هزار تن در کشور به کمبود مواد غذایی 

مواجه می باشند.
مقامات وزارت های  زراعت و مال داری، 
مسوول  و  دهات  انکشاف  فوایدعامه، 
اداره ی ملی آمادگی با حوادث طبیعی که 
اعضای این کمیته هستند، روز گذشته از 
سوی کمیسیون محیط زیست ولسی جرگه  

فرا خوانده شده بودند.
وزارت  معین  کندوزی،   محمدسلیم 
به  و  آبیاری  مال داری  زراعت، 
شرکت کننده های کمیسیون گفت که در 
تن  میلیون  دونیم  به   نزدیک  روان  سال 
خشکسالی  اثر  به  کشور  والیت   ١٤ در 
که  هستند  نیازمند  غذایی  کمک های  به 
تاکنون برای یک و نیم میلیون تن، از سوی 
کمیته ی پاسخ به حاالت اضطرار کمک 

توزیع شده است.
از  دالر  میلیون   ١٤3 درخواست  از  وی 
سوی کمیته ملی حاالت اضطرار، به هدف 
کمک به برای آسیب دیده های خشکسالی  
که به جامعه جهانی پیشنهاد شده حمایت 
این  دریافت  صورت  در  گفت  و  کرده 
کمک ها می توانند به مشکل های ناشی از 

خشکسالی رسیدگی کنند.
به همین ترتیب، محمد دایم کاکر رییس  
عمومی اداره ی ملی آماده گی با حوادث، 
گفت که وزارت مالیه 20 میلیون دالر را به 
هدف مقابله با حوادث طبیعی در زمستان 
سال روان،  به ١٤ والیت دشوار گذر در 

اختیار این اداره قرار داده است.
با این حال، احمدشاه معین وزارت فواید 
اعضای  به  نیز  کمیسیون  این  در  عامه  
روان  سال  زمستان  در  که  گفت  مجلس 
کوتل های   در  را  بهتری  آماده گی های 

روی دست گرفته اند.
به گفته ی وی تهیه ی دارو، مواد غذایی، 
مواد سوخت و مکان های بودوباش موقتی  
شامل آماده گی های این وزارت در کوتل 

سالنگ می باشد.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که 
گفته های اعضای کمیته ی پاسخ به حاالت 
اضطرار قناعت نمایندگان مجلس را فراهم 
نساخت و آنان خواهان تالش های جدی 
اعضای کمیته ی پاسخ به حاالت اضطرار 
برای رسیدگی به نیازمندی های مردم در 

فصل زمستان شدند.

ACKU
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آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
در  را  کاکایش  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
آن  و  داده  دست  از  میان گروهی  جنگ های 
در  ما  »فامیل های  می کند:  بیان  چنین  را  حادثه 
می کردند،  زندگی  کشور  مرکزی  والیت های 
همین جا  در  و  بودیم  آمده  کابل  در  قبال  ما  اما 
که  زمین هایی  زیرا  بودیم.  شده  مسکن گزین 
به همین  نمی کرد  را  ما  روزگار  کفایت  داشتیم 
در  کاکایم  اما  آمدیم.  کابل  به  ناچار  خاطر 
زندگی  به  که  بود  مجبور  و  ماند  باقی  همان جا 
بدهد. در زمان دولت کمونیستی  ادامه  خویش 
مادرم چندان روز های خوشی  به قصه های  نظر 
نداشتیم زیرا در مناطق ما نیروهای مسلح جهادی 
فعالیت داشتند به همین سبب اکثر اوقات مناطق 
که  زمانی  می شد.  بمباران  دولت  سوی  از  ما 
اطراف  در  مردمی  می شوند،  پیروز  مجاهدین 
راحت تر  زندگی شان  کمی  می کردند  زندگی 
شده بود زیرا دیگر ترسی از بمباران طیاره های 
سبب  بیجا  غرور  و  کبر  نداشتند.  را  دولتی 

قراردادی به ارزش سه میلیون دالر به منظور ساخت نه 
باب مکتب و یک مرکز تربیه معلم در شمال کشور، 

امضا شد.
با  معارف  وزارت  مسووالن  بین  دیروز  قرارداد  این 

موسسه اکتید به امضا رسید.
صدیق اهلل پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، گفت 
که از پروژه ساخت نه باب مکتب در والیت های تخار 

و بدخشان پنج هزار دانش آموز مستفید می شوند.
همچنین بر بنیاد معلومات وی یک مرکز تربیه معلم 
ساخته  کندز  والیت  در  قرارداد  این  اساس  به  نیز 

می شود.
محفل  در  نیز  اکتید  موسسه  رییس  گریوال،  زینت 
امضای این قرارداد گفت که آموزش و پرورش رکن 

مهم هر جامعه است.
او به نمایندگی از این موسسه وعده سپرد که کار این 

هفتاد و یک پروژه از طریق برنامه همبستگی ملی در 
والیت کندز مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

وانکشاف  احیا  رییس  حکیمی،  عبدالرب  انجنیر 
این  که  است  گفته  رسانه ها  به  والیت،  این  دهات 
پروژه ها شامل ساخت و جغل اندازی بیش از 43 کیلو 
متر سرک، اعمار 196 پلچک، حفر 181 حلقه چاه 
نیمه عمیق، ایجاد دو  آب آشامیدنی صحی عمیق و 

روز  صبح  که  می گویند  کاپیسا  والیت  مقام های 
سه شنبه، سه تن به شمول یک فرمانده پیشین جهادی 

در مرکز این والیت کشته شدند.
به رادیو آزادی  قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا 
گفته است این افراد زمانی کشته شدند که موتر شان 

با ماینی که از راه دور اداره می شد، برخورد کرد.
مسوولیت این رویداد را تا حال کسی بر عهده نگرفته 

است.
سازمان دهندگان  از  یکی  دیگر،  خبر  یک  براساس 

اداره  مالی  کمک  با  معیاری  هوایی  میدان  یک 
انکشافی امریکا در والیت بدخشان ساخته می شود.

کار  که  می گویند  بدخشان  در  محلی  مقام های 
والیت  این  مرکز  فیض آباد  هوایی  میدان  ساختمان 
به  شود،  ساخته  معیاری  شکل  به  است  قرار  که 
مرحله پایانی خود نزدیک شده است. به گفته ی این 
مسووالن، در آینده ای نزدیک کار این میدان هوایی 
به پایه اکمال می رسد و مردم به خدمات ترانسپورت 

هوایی دسترسی پیدا می کنند.
کار  که  بدخشان  والی  ادیب،  شاه ولی اهلل  داکتر 
ساختمانی این پرو ژه را از نزدیک بررسی کرده است 
به خبرگزاری بست باستان گفته است که تا یک ماه 
دیگر کار ساختمانی این میدان به پایه اکمال می رسد.

والی بدخشان گفت: »انشااهلل تا یک ماه بعد ما شاهد 
میدان  این  و  بود  خواهیم  معیاری  هوایی  میدان  یک 
مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این میدان حدود 

هزار متر خط رنوی قیرریزی شده است.«
کار  تکمیل  از  پس  که  می گوید  بدخشان  والی 
خدمات  به  بدخشان  مردم  میدان،  این  ساختمانی 
ترانسپورت هوایی دسترسی پیدا می کنند و این میدان 
خواهد  بدخشان  اقتصاد  انکشاف  در  اساسی  نقش 

پروژه ها را به درستی عملی می سازند.
بانک  سوی  از  پروژه ها  این  هزینه  که  است  گفتنی 

بازسازی آلمان پرداخته می شود.

بند آبگردان و چند پروژه دیگر می باشد. 
آقای حکیمی افزود این پروژه ها بیش از 58 میلیون 
انکشافی  بودجه  از  که  است  برداشته  هزینه  افغانی 

وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخت شده است. 
 15 پروژه ها  این  تطبیق  ازسهولت های  می شود  گفته 
دشت  امام صاحب،  ولسوالی های  در  خانواده  هزار 

ارچی و مرکز این والیت مستفید خواهند شد. 

افغانستان  در  ازبکستان  اسالمی  جنبش  فعالیت های 
بازداشت شده است.

آیساف با انتشار اعالمیه ای گفته است که این فرد در 
بین المللی  و  داخلی  نیروهای  مشترک  عملیات  یک 

روز دوشنبه در والیت تخار بازداشت شد.
بر اساس اعالمیه، فرد بازداشت شده مسوول هماهنگی 
افغانستان  مقام های حکومت  علیه  اجرای حمالت  و 

در شمال کشور بود.


داشت.
مرکزی  میدان  یک  این  »طبعا  افزود:  بدخشان  والی 
بلند بردن سطح  برای بدخشان است و این میدان در 
سهولت های  انتقاالت  و  رفت و آمد  و  مردم  اقتصاد 
زیادی را به میان می آورد. فعال زمانی که ما به کابل 
مشکل  به  هواپیماها  می کنیم،  سفر  دیگر  جاهای  و 
میدان  که  خاطری  به  دهند،  انجام  نشست  می توانند 

فعلی معیاری نیست و خطرات زیاد دارد.«
نبود  دلیل  به  گذشته  در  که  می گوید  بدخشان  والی 
هواپیماهای  والیت،  این  در  معیاری  هوایی  میدان 
بزرگ نشست و برخاست نمی توانستند و این موضوع 
باعث شده بود تا مردم بدخشان از خدمات ترانسپورت 

هوایی محروم بمانند.
میدان  ساختن  بدخشان،  باشندگان  حال،  همین  در 
هوایی این والیت را گامی مهم در راستای انکشاف و 
بازسازی این والیت می دانند و می گویند که پس از 
تکمیل کار این میدان سهولت های بیشتری برای مردم 

این والیت فراهم خواهد شد.
هزینه  است،  به  زیرساخت  تازه  که  هوایی  میدانی 
انکشافی  اداره  و  می شود  ساخته  دالر  هشت میلیون 

ایاالت متحده امریکا پول آن را می پردازد.

درگیری هایی  جهادی  گروه های  که  گردید 
چون  نمایند.  آغاز  قدرت  تصاحب  به خاطر  را 
به  مسلمانی  سنگ  درگیر  جناح های  همه 
اما  می نامیدند  مسلمان  را  خود  و  می زدند  سینه 
عملکرد شان خالف اسالم شده بود. در جریان 
به  انسان  هزاران  خون  میان گروهی  جنگ های 

قرارداد ساخت نه باب مکتب امضا شد

بهره برداری از هفتادویک پروژه انکشافی در کندز

سه تن در اثر انفجار یک ماین در کاپیسا کشته شدند

بدخشان صاحب میدان هوایی معیاری می شود

زمین ریخته شد، به ناموس مردم تجاوز صورت 
و  عامه  تاسیسات  و  مردم  دارایی  و  مال  گرفت، 
زیربنا های کشور  تمام  تاراج رفت.  به  خصوصی 
ما از بین رفت و این در کجای اسالم آمده است. 
حتا آنها به مساجد و مکاتب هم رحم نکردند. به 
هر صورت در جریان همین مخالفت ها جنگ به 

مناطق ما هم رسید و در یکی از روزها کاکایم 
مسیر  باالی زمین های می رفت در  برای کار  که 
راه او را به جبر و زور در خط اول جنگ می برند 
وی که از سالح و جنگ خبر نداشت در جریان 
این درگیری  ها مرمی در سینه اش اصابت می کند 
و در همان جا در اثر خونریزی شدید به شهادت 
می رسد. بعدا جنازه اورا برای فامیلش می آورند. 
مردم  که  است  شده  گفته  اسالم  در کجای  این 
اکراه مجبور کنند که عمل خالف  به جبر و  را 
میلش را انجام دهد. من از دولت و جامعه جهانی 
چهار  جنایت های  عامالن  باید  که  می خواهم 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  و  شوند  شناسایی  دهه 
گیرند. باید آنها به محکمه عادالنه سپرده شوند، 
تا حقوق از دست رفته مردم از آنها گرفته شود. 
است  زمان آن رسیده  و  است  دیگر جنگ بس 
که صلح در کشور ما بیاید، تا نسل های آینده در 

آرامش و رفاه زندگی نمایند.« 
این بخش،  بهتر شدن  خوانندگان محترم: جهت 
ما به نظریات، انتقادات، پیشنهادات سالم شما به 
دیده ی قدر می نگریم و با شریک ساختن چنین 

گزارشات شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

او را به خط اول جنگ بردند
یکی از روزها کاکایم که برای کار باالی زمین ها می رفت در 

مسیر راه او را به جبر و زور در خط اول جنگ می برند. وی که 
از سالح و جنگ خبر نداشت در جریان این درگیری  ها مرمی در 
سینه اش اصابت می کند و در همان جا در اثر خونریزی شدید 
به شهادت می رسد. بعدا جنازه اورا برای فامیلش می آورند. 

این در کجای اسالم گفته شده است که مردم را به جبر و 
اکراه مجبور کنند که عمل خالف میلش را انجام دهد.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1087
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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شورای  ولسی جرگه ی  که  دادند  گزارش  رسانه ها 
سیاست  اساسی  خطوط  روشن شدن  خواستار  ملی، 
است.  شده  رییس جمهور کرزی  از سوی  خارجی 
به نظر می رسد بعد از حل نسبی مشکالت ایجادشده 
نقش  ابراز  اولین  این  انتخابات،  به  رابطه  در 
ولسی جرگه ی شورای ملی در عرصه سیاسی کشور 
می باشد و اگر رنگ جدیت داشته باشد، می تواند به 
بازگشت این نهاد به جایگاه مهم حقوقی اش کمک 

کند.
برای  را  قانون گذاری  مهم  نقش  دو  ولسی جرگه 
تنظیم روابط خصوصی و عمومی در جامعه و نظارت 
از کارکرد اجراات دولت عهده دار می باشد. این دو 
به  متفاوت  از جنجال های  اواخر  این  مهم در  نقش 
متاثرشده  کشور  سیاسی  صحنه ی  در  وجودآمده 
ولسی جرگه  می شود  دیده  این که  ویژه  به  است 
شورای شانزدهم در این دو عرصه بسیار کم نقش و 
کم رنگ عمل کرده و نتوانسته است، رضایت مردم 

را در اعمال نمایندگی در حاکمیت تامین کند.
از  بعد  سیاسی  عرصه ی  در  ولسی جرگه  جایگاه 
آن تحت تاثیر قرار گرفت که در جریان انتخابات 
در  نمایندگان    1388 سال  در  ریاست جمهوری 
کاندیدای  دو  از  حمایت  در  جداگانه  صف های 
خواسته های  و  گرفتند  قرار  انتخابات  مطرح 
سیاسی  خواسته های  بر  را  خویش  فردی  و  سیاسی 
در  نمایندگان  دادند.  ترجیح  پارلمانی  و  نمایندگی 
عبداهلل  داکتر  و  کرزی  حامد  از  تبعیتی  صف بندی 
عبداهلل شکنندگی شخصیت حقوقی این مجلس را 
به عنوان یک جزو قوی از نهاد قانون گذاری کشور 

به نمایش گذاشتند.
اگرچه ولسی جرگه شورای شانزدهم در آغاز کار 
به دلیل قرار گرفتن در معرض تاثیرات جنجال های 
تا  انتخاباتی و تشکیل محکمه خاص، سعی داشت 
یک شخصیت متحد و یک پارچه را از خود نشان 
به هم خورد و  اتحاد  این  زمان  با گذشت  اما  دهد، 
قانون  از  حمایت  پارلمانی  ایتالف  دو  شکل گیری 
مخالفت  یک  در  را  ولسی جرگه  اصالح طلبان،  و 

درونی و درون نهادی قرار داد.
اکنون که رییس ولسی جرگه خواستار روشن سازی 
سوی  از  دولت  خارجی  سیاست  اساسی  خطوط 
حکومت شده است، این انتظار به وجود می آید که 
نهادهای  دیگر  با  را  خود  برخورد  بتواند  نهاد  این 
دولتی، رسمی و سیستم نظارتی و پاسخ گیری از این 
نهادها را احیا کند. به نظر می رسد، انتشار مصاحبه 
که  نگرانی هایی  و  جیو  شبکه ی  با  رییس جمهور 

»جیو«  تلویزیون  در  کرزی  رییس جمهور  زمانی که 
به  بیرونی  مهاجمان  برابر  در  پاکستان  دفاع  از  سخن 
میان آورد، بار دیگر با اظهارات جنجال برانگیز خویش 
فضای سیاسی کابل را مملو از تشنج و عصبانیت کرد. 
در حالی که به دلیل دو دهه مداخالت ویرانگر پاکستان 
و  جامعه  در  ضدپاکستانی  احساسات  افغانستان،  در 
و  همدردی  است،  شدید  بی نهایت  افغانستان  دولت 
حمایت بی دریغ از چنین کشوری نه قابل درک است 
و نه رییس جمهور می تواند بیان غیرعاقالنه آن را توجیه 

کند.
باره اظهارات فوق  منطق سخنگویان رییس جمهور در 
این است که بیرون از متن گفتگو سخنان رییس جمهور 
این  که  است  این  آنها  منظور  نیست.  درک  قابل 
اظهارات دال بر حمایت بی قید و شرط از پاکستان در 
توضیح  آنها  اما  نمی باشد.  خارجی اش  دشمنان  برابر 
ابراز حسن نیت  برای  کرزی  آقای  که  نمی توانند  داده 
حرف های  این  به  نیازی  چه  پاکستان،  به  نسبت  خود 

ناسنجیده و برانگیزاننده داشت. 
کشورش  که  کسی  به عنوان  نمی تواند،  کرزی  آقای 
متحمل بیشترین خسارات از جانب پاکستان شده است، 
از چنین ادبیات غیرمعقول سیاسی در برابر آن استفاده 
داخلی  افکارعامه  که  باشد  داشت  یاد  به  باید  و  کند. 
خیلی  طالبان  و  پاکستان  به  نسبت  همدردی  برابر  در 
حساس است. رییس جمهور باید با زیرکی سخنان خود 
را به صورت متوازن ایراد کند. او نمی تواند به صورت 
خیالی یک جنگ میان امریکا و پاکستان فرض کند و 
برادر مسلمان تصور کند.  به عنوان مدافع  بعد خود را 
بدون شک، برای نشان دادن حسن نیت کلمات دیگری 
آن  از  استفاده  با  رییس جمهور  که  داشت  وجود  نیز 
و  هند  با  افغانستان  دوستی  که  بدهد  نشان  می توانست 

امریکا هیچ تهدیدی را متوجه پاکستان نخواهد کرد.
آقای کرزی در عوض اطمینان دادن به پاکستان از بابت 
به تعجب  را  دوستی و حسن نیتش، دوستان غربی خود 
انداخت و افغان های هم وطن خود را به خشم واویالی 

سیاسی.
ضدپاکستانی ترین گفتگو

اگر سرتاپای گفتگوی آقای کرزی با تلویزیون »جیو«، 
غالب  در آن کامال  پاکستانی  ادبیات ضد  مرور شود؛ 
از  بسیاری  همانند  نمی توان  پس  است.  محسوس  و 
متهم  را  کرزی  منتقد،  نویسندگان  و  سیاست مداران 
برابر  در  او  موقف  یا  و  کرد،  پاکستان  به  تمایل  به 
جمالت  آن  اگر  کرد.  تصور  مخدوش  را  اسالم آباد 
قرار  نقل قول  مورد  مستقل  به صورت  حساسیت برانگیز 
صورت  به  کرزی  که  است  این  اولیه  برداشت  گیرد، 
پاکستان  برابر  بی قیدوشرط مواضع گذشته خود را در 

گفتگو  این  باره  در  برداشتی  چنین  است.  داده  تغییر 
می دهد  مذکورنشان  مصاحبه  تمام  نیست.  منصفانه 
و  قوی تر  پاکستان  برابر  در  کرزی  آقای  موضع  که 
با آن پاراگراف  انتقادی تر از گذشته است. اما کرزی 
و  خوب  گفتگوی  تمام  غیرمعقول،  و  جنجال برانگیز 

صریح خود با تلویزیون »جیو« را تلف کرد.
در  و  درست  موضع  از  کرزی  آقای  گفتگو،  این  در 
عین حال هشداردهنده نسبت به پاکستان صحبت کرد. 
دید  یک  ادامه  جای  به  پاکستان  که  کرد  تصریح  او 
استعماری نسبت به افغانستان، روابط گسترده تجارتی و 
سیاسی با این کشور ایجاد کند. آقای کرزی اشاره کرد 
که پاکستان نمی تواند به یک کشور دیگر بگوید که با 
چه کسی ارتباط برقرار کند و با چه کسی نه. تا زمانی 
که روابط افغانستان تهدید مستقیمی به امنیت پاکستان 
منافع  اساس  بر  کشوری  هر  با  روابط  برقراری  نباشد، 

مردم و دولت افغانستان منطبق است.
پاکستان  به  صریح  به صورت  کرزی  آقای  همچنان 
سیاست  ابزار  به حیث  تروریسم  از  که  شد  یادآور 
در  طریق  این  از  و  می کند  استفاده  خود  خارجی 
افغانستان به دنبال عمق استراتژیک است. او به صراحت 
از  بار دیگر اشاره کرد  که پاکستان در عین حال که 
استفاده می کند، خود درگیر  طالبان و شبکه ی حقانی 
نبرد با تروریستانی است که امنیت و منافعش را تهدید 

کند.
اظهارات باال آن چیزی است که منتقدان آقای کرزی 
دوست دارند که در باره پاکستان در یک سطح عالی 
را  این  فرصت  رییس جمهور  بشنوند.  دولتی  و  سیاسی 
پیدا کرد که از یک موضع تهاجمی و صریح با یکی از 
پرمخاطب ترین تلویزیون های پاکستان در باره ی مسایل 
افغانستان صحبت کند. باید ترتیب این مصاحبه را یک 

گام درست سیاسی از سوی رییس جمهور تلقی کرد.
در نتیجه می توان گفت که رییس جمهور نیازمند یک 
تحریک آمیز،  و  غیرجنجالی  معقول،  سیاسی  ادبیات 
به  نمی شود  است.  مشهود  منافع  اساس  بر  و  متوازن 
شیوه قذافی و احمدی نژاد غوغا برپا کرد و یا پیامدهای 
از  ما  گرفت.  دست کم  باخوش باوری  را  خود  سخنان 
دولت مرد،  یک  همانند  که  داریم  توقع  رییس جمهور 
سنجیده در باره مسایل افغانستان و منطقه حرف بزند، 
ادبیات ماجراجویانه، احساساتی و پوپولیستی پرهیز  از 
در  را  متحدانش  و  خود  منافع  خود  سخنان  در  کند. 
شفاف  اصول  اساس  بر  را  خود  مواضع  و  بگیرد،  نظر 
سیاست خارجی  آقای کرزی خیلی  کند.  استوار  ملی 
که  طوری  هر  و  است  کرده  شخصی  را  افغانستان 
با  و  باره مسایل حرف می زند  در  خود صالح می بیند 

موضوعات برخورد می کند.

تا  است  شده  باعث  کرده،  ایجاد  مصاحبه  این 
برابر  در  را  خود  نیز  ملی  شورای  ولسی جرگه ی 
جریان و روند موجود سیاسی مسوول احساس کند.

که  است  مسوولیت  احساس  همین  به خاطر  شاید 
حکومت  از  ولسی جرگه  رییس  می شود،  شنیده 
خواسته است که »خطوط اساسی سیاست خارجی« 
عبدالرووف  اساس خبرها،  بر  را شفاف کند.  خود 
روز  نشست  در  ولسی جرگه،  رییس  ابراهیمی، 
دوشنبه این مجلس گفته است، وی با ارسال نامه ای، 
خواستار شفاف سازی و روشن شدن خطوط اساسی 
رییس  این که  می شود.  حکومت  خارجی  سیاست 
ولسی جرگه در تالش می افتد تا حکومت را مجبور 
به پاسخ گویی به نمایندگان کند، از اهمیت بسیاری 
جایگاه  تثبیت  به  هم  کار  این  است.  برخوردار 
افغانستان  حقوقی  نظام  در  ولسی جرگه  نظارتی 
رییس  موقف  تحکیم  به  هم   و  می کند  کمک 
تاثیر  نهاد  این  قدرتمندانه  رهبری  در  ولسی جرگه 

مثبت می گذارد.
اتخاذ  آن  از  بعد  ولسی جرگه  از سوی  تصمیم  این 
تلویزیون  در  رییس جمهور  اخیر  اظهارات  که  شد 
در  پاکستان  از  حمایت  بر  مبنی  پاکستان  »جیو« ی 
باعث  کشور،  آن  به  امریکا  نظامی  حمله  صورت 
تحلیلگران،  مردم،  نزد  در  واکنش هایی  ایجاد 
نظر  به  و  است  شده  سیاسی  نهادهای  و  رسانه ها 
می رسد، تصمیم ولسی جرگه نیز بخشی از واکنش 

این نهاد در همین مورد باشد. 
از  که  گفتگویی  در  کرزی  رییس جمهور  اخیرا 
تلویزیون خصوصی جیو نشر شد، با اشاره به این که 
اگر امریکا به پاکستان حمله نظامی کند، افغانستان 
که  زمان  عین  در  بود،  خواهد  پاکستان  کنار  در 
مورد  را  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست های 
افغانستان  که  است  کرده  تصریح  داد،  قرار  انتقاد 
برادر پاکستان است و در صورت ضرورت در کنار 

پاکستان خواهد ایستاد.
چه این که تصمیم ولسی جرگه مبنی بر روشن سازی 
حکومت،  سوی  از  دولت  سیاسی  اساسی  خطوط 
این  باشد و چه  به گفته های رییس جمهور  واکنش 
تصمیم ناشی از اراده قبلی این مجلس باشد، از این 
ملی  شورای  نظارت  تمرکز  به  می تواند  که  جهت 
شود،  منجر  دولت  اساسی  و  کلی  سیاست های  بر 
اساسی  قانون  به  اگر  برخوردار می باشد.  اهمیت  از 
افغانستان نگاهی صورت گیرد، دیده می شود که در 
بسیاری از موارد، الزام به تایید تصامیم کالن سیاسی 
توسط نمایندگان مردم در پارلمان مورد تاکید قرار 

گرفته است.
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شورای  ولسی جرگه ی  که  دادند  گزارش  رسانه ها 
سیاست  اساسی  خطوط  روشن شدن  خواستار  ملی، 
است.  شده  رییس جمهور کرزی  از سوی  خارجی 
به نظر می رسد بعد از حل نسبی مشکالت ایجادشده 
نقش  ابراز  اولین  این  انتخابات،  به  رابطه  در 
ولسی جرگه ی شورای ملی در عرصه سیاسی کشور 
می باشد و اگر رنگ جدیت داشته باشد، می تواند به 
بازگشت این نهاد به جایگاه مهم حقوقی اش کمک 

کند.
برای  را  قانون گذاری  مهم  نقش  دو  ولسی جرگه 
تنظیم روابط خصوصی و عمومی در جامعه و نظارت 
از کارکرد اجراات دولت عهده دار می باشد. این دو 
به  متفاوت  از جنجال های  اواخر  این  مهم در  نقش 
متاثرشده  کشور  سیاسی  صحنه ی  در  وجودآمده 
ولسی جرگه  می شود  دیده  این که  ویژه  به  است 
شورای شانزدهم در این دو عرصه بسیار کم نقش و 
کم رنگ عمل کرده و نتوانسته است، رضایت مردم 

را در اعمال نمایندگی در حاکمیت تامین کند.
از  بعد  سیاسی  عرصه ی  در  ولسی جرگه  جایگاه 
آن تحت تاثیر قرار گرفت که در جریان انتخابات 
در  نمایندگان    1388 سال  در  ریاست جمهوری 
کاندیدای  دو  از  حمایت  در  جداگانه  صف های 
خواسته های  و  گرفتند  قرار  انتخابات  مطرح 
سیاسی  خواسته های  بر  را  خویش  فردی  و  سیاسی 
در  نمایندگان  دادند.  ترجیح  پارلمانی  و  نمایندگی 
عبداهلل  داکتر  و  کرزی  حامد  از  تبعیتی  صف بندی 
عبداهلل شکنندگی شخصیت حقوقی این مجلس را 
به عنوان یک جزو قوی از نهاد قانون گذاری کشور 

به نمایش گذاشتند.
اگرچه ولسی جرگه شورای شانزدهم در آغاز کار 
به دلیل قرار گرفتن در معرض تاثیرات جنجال های 
تا  انتخاباتی و تشکیل محکمه خاص، سعی داشت 
یک شخصیت متحد و یک پارچه را از خود نشان 
به هم خورد و  اتحاد  این  زمان  با گذشت  اما  دهد، 
قانون  از  حمایت  پارلمانی  ایتالف  دو  شکل گیری 
مخالفت  یک  در  را  ولسی جرگه  اصالح طلبان،  و 

درونی و درون نهادی قرار داد.
اکنون که رییس ولسی جرگه خواستار روشن سازی 
سوی  از  دولت  خارجی  سیاست  اساسی  خطوط 
حکومت شده است، این انتظار به وجود می آید که 
نهادهای  دیگر  با  را  خود  برخورد  بتواند  نهاد  این 
دولتی، رسمی و سیستم نظارتی و پاسخ گیری از این 
نهادها را احیا کند. به نظر می رسد، انتشار مصاحبه 
که  نگرانی هایی  و  جیو  شبکه ی  با  رییس جمهور 

»جیو«  تلویزیون  در  کرزی  رییس جمهور  زمانی که 
به  بیرونی  مهاجمان  برابر  در  پاکستان  دفاع  از  سخن 
میان آورد، بار دیگر با اظهارات جنجال برانگیز خویش 
فضای سیاسی کابل را مملو از تشنج و عصبانیت کرد. 
در حالی که به دلیل دو دهه مداخالت ویرانگر پاکستان 
و  جامعه  در  ضدپاکستانی  احساسات  افغانستان،  در 
و  همدردی  است،  شدید  بی نهایت  افغانستان  دولت 
حمایت بی دریغ از چنین کشوری نه قابل درک است 
و نه رییس جمهور می تواند بیان غیرعاقالنه آن را توجیه 

کند.
باره اظهارات فوق  منطق سخنگویان رییس جمهور در 
این است که بیرون از متن گفتگو سخنان رییس جمهور 
این  که  است  این  آنها  منظور  نیست.  درک  قابل 
اظهارات دال بر حمایت بی قید و شرط از پاکستان در 
توضیح  آنها  اما  نمی باشد.  خارجی اش  دشمنان  برابر 
ابراز حسن نیت  برای  کرزی  آقای  که  نمی توانند  داده 
حرف های  این  به  نیازی  چه  پاکستان،  به  نسبت  خود 

ناسنجیده و برانگیزاننده داشت. 
کشورش  که  کسی  به عنوان  نمی تواند،  کرزی  آقای 
متحمل بیشترین خسارات از جانب پاکستان شده است، 
از چنین ادبیات غیرمعقول سیاسی در برابر آن استفاده 
داخلی  افکارعامه  که  باشد  داشت  یاد  به  باید  و  کند. 
خیلی  طالبان  و  پاکستان  به  نسبت  همدردی  برابر  در 
حساس است. رییس جمهور باید با زیرکی سخنان خود 
را به صورت متوازن ایراد کند. او نمی تواند به صورت 
خیالی یک جنگ میان امریکا و پاکستان فرض کند و 
برادر مسلمان تصور کند.  به عنوان مدافع  بعد خود را 
بدون شک، برای نشان دادن حسن نیت کلمات دیگری 
آن  از  استفاده  با  رییس جمهور  که  داشت  وجود  نیز 
و  هند  با  افغانستان  دوستی  که  بدهد  نشان  می توانست 

امریکا هیچ تهدیدی را متوجه پاکستان نخواهد کرد.
آقای کرزی در عوض اطمینان دادن به پاکستان از بابت 
به تعجب  را  دوستی و حسن نیتش، دوستان غربی خود 
انداخت و افغان های هم وطن خود را به خشم واویالی 

سیاسی.
ضدپاکستانی ترین گفتگو

اگر سرتاپای گفتگوی آقای کرزی با تلویزیون »جیو«، 
غالب  در آن کامال  پاکستانی  ادبیات ضد  مرور شود؛ 
از  بسیاری  همانند  نمی توان  پس  است.  محسوس  و 
متهم  را  کرزی  منتقد،  نویسندگان  و  سیاست مداران 
برابر  در  او  موقف  یا  و  کرد،  پاکستان  به  تمایل  به 
جمالت  آن  اگر  کرد.  تصور  مخدوش  را  اسالم آباد 
قرار  نقل قول  مورد  مستقل  به صورت  حساسیت برانگیز 
صورت  به  کرزی  که  است  این  اولیه  برداشت  گیرد، 
پاکستان  برابر  بی قیدوشرط مواضع گذشته خود را در 

گفتگو  این  باره  در  برداشتی  چنین  است.  داده  تغییر 
می دهد  مذکورنشان  مصاحبه  تمام  نیست.  منصفانه 
و  قوی تر  پاکستان  برابر  در  کرزی  آقای  موضع  که 
با آن پاراگراف  انتقادی تر از گذشته است. اما کرزی 
و  خوب  گفتگوی  تمام  غیرمعقول،  و  جنجال برانگیز 

صریح خود با تلویزیون »جیو« را تلف کرد.
در  و  درست  موضع  از  کرزی  آقای  گفتگو،  این  در 
عین حال هشداردهنده نسبت به پاکستان صحبت کرد. 
دید  یک  ادامه  جای  به  پاکستان  که  کرد  تصریح  او 
استعماری نسبت به افغانستان، روابط گسترده تجارتی و 
سیاسی با این کشور ایجاد کند. آقای کرزی اشاره کرد 
که پاکستان نمی تواند به یک کشور دیگر بگوید که با 
چه کسی ارتباط برقرار کند و با چه کسی نه. تا زمانی 
که روابط افغانستان تهدید مستقیمی به امنیت پاکستان 
منافع  اساس  بر  کشوری  هر  با  روابط  برقراری  نباشد، 

مردم و دولت افغانستان منطبق است.
پاکستان  به  صریح  به صورت  کرزی  آقای  همچنان 
سیاست  ابزار  به حیث  تروریسم  از  که  شد  یادآور 
در  طریق  این  از  و  می کند  استفاده  خود  خارجی 
افغانستان به دنبال عمق استراتژیک است. او به صراحت 
از  بار دیگر اشاره کرد  که پاکستان در عین حال که 
استفاده می کند، خود درگیر  طالبان و شبکه ی حقانی 
نبرد با تروریستانی است که امنیت و منافعش را تهدید 

کند.
اظهارات باال آن چیزی است که منتقدان آقای کرزی 
دوست دارند که در باره پاکستان در یک سطح عالی 
را  این  فرصت  رییس جمهور  بشنوند.  دولتی  و  سیاسی 
پیدا کرد که از یک موضع تهاجمی و صریح با یکی از 
پرمخاطب ترین تلویزیون های پاکستان در باره ی مسایل 
افغانستان صحبت کند. باید ترتیب این مصاحبه را یک 

گام درست سیاسی از سوی رییس جمهور تلقی کرد.
در نتیجه می توان گفت که رییس جمهور نیازمند یک 
تحریک آمیز،  و  غیرجنجالی  معقول،  سیاسی  ادبیات 
به  نمی شود  است.  مشهود  منافع  اساس  بر  و  متوازن 
شیوه قذافی و احمدی نژاد غوغا برپا کرد و یا پیامدهای 
از  ما  گرفت.  دست کم  باخوش باوری  را  خود  سخنان 
دولت مرد،  یک  همانند  که  داریم  توقع  رییس جمهور 
سنجیده در باره مسایل افغانستان و منطقه حرف بزند، 
ادبیات ماجراجویانه، احساساتی و پوپولیستی پرهیز  از 
در  را  متحدانش  و  خود  منافع  خود  سخنان  در  کند. 
شفاف  اصول  اساس  بر  را  خود  مواضع  و  بگیرد،  نظر 
سیاست خارجی  آقای کرزی خیلی  کند.  استوار  ملی 
که  طوری  هر  و  است  کرده  شخصی  را  افغانستان 
با  و  باره مسایل حرف می زند  در  خود صالح می بیند 

موضوعات برخورد می کند.

تا  است  شده  باعث  کرده،  ایجاد  مصاحبه  این 
برابر  در  را  خود  نیز  ملی  شورای  ولسی جرگه ی 
جریان و روند موجود سیاسی مسوول احساس کند.

که  است  مسوولیت  احساس  همین  به خاطر  شاید 
حکومت  از  ولسی جرگه  رییس  می شود،  شنیده 
خواسته است که »خطوط اساسی سیاست خارجی« 
عبدالرووف  اساس خبرها،  بر  را شفاف کند.  خود 
روز  نشست  در  ولسی جرگه،  رییس  ابراهیمی، 
دوشنبه این مجلس گفته است، وی با ارسال نامه ای، 
خواستار شفاف سازی و روشن شدن خطوط اساسی 
رییس  این که  می شود.  حکومت  خارجی  سیاست 
ولسی جرگه در تالش می افتد تا حکومت را مجبور 
به پاسخ گویی به نمایندگان کند، از اهمیت بسیاری 
جایگاه  تثبیت  به  هم  کار  این  است.  برخوردار 
افغانستان  حقوقی  نظام  در  ولسی جرگه  نظارتی 
رییس  موقف  تحکیم  به  هم   و  می کند  کمک 
تاثیر  نهاد  این  قدرتمندانه  رهبری  در  ولسی جرگه 

مثبت می گذارد.
اتخاذ  آن  از  بعد  ولسی جرگه  از سوی  تصمیم  این 
تلویزیون  در  رییس جمهور  اخیر  اظهارات  که  شد 
در  پاکستان  از  حمایت  بر  مبنی  پاکستان  »جیو« ی 
باعث  کشور،  آن  به  امریکا  نظامی  حمله  صورت 
تحلیلگران،  مردم،  نزد  در  واکنش هایی  ایجاد 
نظر  به  و  است  شده  سیاسی  نهادهای  و  رسانه ها 
می رسد، تصمیم ولسی جرگه نیز بخشی از واکنش 

این نهاد در همین مورد باشد. 
از  که  گفتگویی  در  کرزی  رییس جمهور  اخیرا 
تلویزیون خصوصی جیو نشر شد، با اشاره به این که 
اگر امریکا به پاکستان حمله نظامی کند، افغانستان 
که  زمان  عین  در  بود،  خواهد  پاکستان  کنار  در 
مورد  را  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست های 
افغانستان  که  است  کرده  تصریح  داد،  قرار  انتقاد 
برادر پاکستان است و در صورت ضرورت در کنار 

پاکستان خواهد ایستاد.
چه این که تصمیم ولسی جرگه مبنی بر روشن سازی 
حکومت،  سوی  از  دولت  سیاسی  اساسی  خطوط 
این  باشد و چه  به گفته های رییس جمهور  واکنش 
تصمیم ناشی از اراده قبلی این مجلس باشد، از این 
ملی  شورای  نظارت  تمرکز  به  می تواند  که  جهت 
شود،  منجر  دولت  اساسی  و  کلی  سیاست های  بر 
اساسی  قانون  به  اگر  برخوردار می باشد.  اهمیت  از 
افغانستان نگاهی صورت گیرد، دیده می شود که در 
بسیاری از موارد، الزام به تایید تصامیم کالن سیاسی 
توسط نمایندگان مردم در پارلمان مورد تاکید قرار 

گرفته است.
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این جا  به  نسل ها«  به موضوع »شکاف  پرداختن  ادامه ی  در 
رسیدیم که شکاف نسل ها می تواند متاثر از دو عامل زمان 

و مکان باشد.
نسلی  نیز نوعی شکاف  نسلی مکانی  در اصل، در شکاف 
زمانی وجود دارد. منتهی این شکاف زمان را در مقایسه بین 
خود و پیشرفت کشور دوم و مهاجرپذیر می توان مشاهده 
گفته های  در  نیز  خودمان  را  مکانی  شکاف  این  ما  کرد. 
می گوییم  این که  می کنیم.  مطرح  زمان  صورت  به  خود 
فالن کشور 30 سال از ما جلو تر است و یا این که می گوییم 
ما 50 سال از مردم فالن کشور عقب تریم. حال اگر فردی 
 50 از  به نوعی  اصل  در  بیاید  ما  کشور  به  کشور  همان  از 
شکاف  در  ممکن  که  تفاوت  این  با  است  آمده  بعد  سال 
نسلی مکانی دو فردی که بین شان شکاف وجود دارد عمال 

هم سن هم باشند. 
در   60 دهه ی  در  نسل ها  شکاف  اصطالح  نخستین بار 
اختالفات  به نحوي  که  شد  مطرح  غربي  کشورهاي 
فرهنگي میان فرزندان و والدین شان را تشریح مي کرد. به 
تعبیر روبرت نیزبت، در جامعه جدید تاکید بر ارزش هاي 
از  و  می شود  جامعه  پیشرفت  باعث  یك سو  از  فردگرایانه 
بر  انحرافات اجتماعي را در  انواع  تبعاتي مثل  سوي دیگر 
تفاوت  اخیر  سال هاي  طي  که  است  حالي  در  این  دارد. 
قابل توجهي میان ارزش هاي جوانان با والدین شان مشاهده 
روان شناسي،  مختلف  ابعاد  از  صاحب نظران  مي شود. 
جامعه شناسي، علوم تربیتي و سایر علوم مرتبط که این پدیده 
مي تواند در آن حوزه قرار گیرد، به تبیین و تحلیل این امر 
پرداخته  اند و هم چنین در دهه هاي اخیر موج مدرنیزاسیون 
رسانه هاي  گسترش  همگاني،  آموزش  خود  به همراه  که 
موجب  آورد،  به همراه  را  دیگر  موارد  بسیاري  و  جمعي 
شد  جدید  نسل  عمومي  آگاهي هاي  و  دانستني ها  افزایش 
و حوزه ارتباطات انساني و اجتماعي آنها را وسیع تر کرد. 
طبیعي ترین نتیجه این فرایند این بود که نسل جدید، نسلي 
راه  ثانیا در  و  اجتماعي می شد  باشتاب،  بسیار  اوال  شد که 
و  خانواده  دیگر  او  ارزش گذار  منبع  تنها  شدن،  اجتماعي 
نسل  متفاوت  زیست  جهان  نبود.  خانواده  بر  حاکم  سنت 
نو یا به تعبیر مانهایم تجربیات دیگرگون آنان، که به سبب 
تحوالت صنعتي و سپس اجتماعي- فرهنگي به وجود آمد، 

بین جهان بیني نسل جدید و نسل قدیم شکاف انداخت.
رواني،  فاحش  اختالف  که  است  مفهومي  نسلي  شکاف 
اجتماعي و فرهنگي و تفاوت معنادار در بینش و آگاهي، 
ارزشي  جهت گیري هاي  انتظارات،  تصورات،  باور ها، 
جامعه  یك  در  همزمان  نسل  دو  میان  رفتاري  الگوهاي  و 
مانهایم:  کارل  تعریف  در  مي دهد.  قرار  توجه  مورد  را 
نتیجه  متمایز  نسلي  تبلور یك آگاهي  یك نسل حقیقي و 
حوادث تاریخي عظیمي است که افراد در حدود 17-25 
به طور  واحدي،  جغرافیایي  حوزه  داخل  در  خود  سالگي 

مشترك آن را تجربه مي کنند. 
   جامعه ای که در آن پدیده شکاف نسل ها رخ می دهد، 

ممکن است در یکی از سه حالت زیر قرار داشته باشد:
در مرحله شکوفایي اقتصادي قرار دارد.  -1

دست  گسترده  اجتماعي  توسعه  از  حدي  به   -2
نقش ها،  تمایزیافتگي  پدیده ي  آن  در  که  باشند  یافته 

گروه ها و نهاد ها اتفاق افتاده باشد.
حکومت  در  ساختاری  تغییرات  معرض  در   -3
و  جنگ  انقالب،  یك  مثل  اجتماعی  و  فرهنگی  کشور، 

اصالحات قرار گرفته باشند.

ایجاد  را  نسل ها  شکاف  پدیده  روانشناختی  لحاظ  به  آنچه 
و  درك  و  ارتباطی  لحاظ  به  که  است  مشکالتی  می کند 
این  محتوای  می گیرد.  شکل  نسل  دو  بین  متقابل  تعامل 
مشکل ارتباطی را علت ایجادکننده شکاف، شکل می دهد. 
والدین،  و  فرزندان  بین  خاص  مالی  و  اقتصادی  انتظارات 
رفتارهای متفاوت فرهنگی و اجتماعی متفاوت بین دو نسل 
دارد  وجود  نسل  دو  بین  که  متفاوتی  اجتماعی  انتظارات  و 
می تواند نمونه هایی از حاالت شکاف نسلی باشد. اختالفات 
و تفاوت های در حالت های خرد و جزیی شده خود می تواند 
یك  مردم  فاصله گرفتن های  و  نزاع ها  اختالفات،  موضوع 
دهد.  اجتماعی شکل  متفاوت  طبقات  و  سنین  در  را  جامعه 
از  پدر خود می نالد. دختری که  مالی  ناتوانی  از  پسری که 
گله  پوشش اش  نحوه  مورد  در  خود  والدین  مخالفت های 
دارد. استادی که از نوع رفتار و آداب رفتاری دانشجویانش 
جوانان  و  نوجوانان  کل  در  که  میان ساالنی  است.  عصبانی 
جوانانی  متقابال  و  می شناسند  ناهنجار  و  درك  غیرقابل  را 
علمی،  پیشرفت های  از  عقب مانده  را  بزرگترهای شان  که 
اجتماعی و مصادیق تمدن می دانند. تمامی این ها به تدریج 
باعث می شود هیچ کس، دیگری را به راحتی درك نکند و 
در آخر اعتماد، احساس صمیمیت و احترام متقابل در جامعه 

کم رنگ شود. 
زندگی  در  را  متفاوتی  ارزش های  این که  به دلیل  نسل  دو   
مشترك  اهداف  به راحتی  نمی توانند  می دانند،  برجسته 
اهداف  اگر در  بپذیرند. آنها حتا  به طور کامل  را  یکدیگر 
زندگی اشتراك داشته باشند ممکن است در روش رسیدن 
به آن با یکدیگر اختالف جدی داشته باشند. گذشته از این 
که انسان های نسل گذشته عموما محافظه کارتر خواهند بود 
اگر  داشت.  نخواهند  آینده  به  نسبت  تغییر  به  تمایل  زیاد  و 
تمامی ابعاد همراهی میان دو نسل قدیم و جدید )میان ساالن، 
جوانان و نوجوانان( مشترك باشد در یك موضوع نمی توان 
به راحتی بین آنها همگامی ایجاد کرد که آن سرعت رسیدن 
به هدف، ارزش ها و استفاده از روش های مطلوب است. ما 
باورنکردنی  به طور  به جلو  می رویم، سرعت زندگی  هرچه 
تبدیل  بیشتر می شود. اصوال داشتن سرعت و حرکت خود 
به یك ارزش شده است. چیزی بهتر، کامل تر، کاربردی تر 
استفاده  بودن  رایج  باشد.  جدید تر  که  است  تاثیرگذار تر  و 
ارزشمندی  معیار  بر روی کاالها یك   )NEW( از عبارت 
آخرین  یعنی  عبارت  این  دقیق تر  معنای  می شود؛  محسوب 
کاالیی که سریع تر از سایر کاالهای تولید شده و به ما رسیده 
و سرعت  دارای عنصر حرکت  تلویزیونی که  برنامه  است. 
باشد، مخاطب خواهد داشت. کاری که زود به نتیجه برسد 
کار بهتری خواهد بود و در نهایت مد و فیشن به عنوان نماد 
ثبات در فرهنگ عمومی جامعه، خصوصا در  تغییر و عدم 
حوزه مصرف و سبك زندگی، یك ارزش و معیار انتخاب 
انسان های  می شود.  دانسته  اهمیت  و جوانان  نوجوانان  برای 
نسل  با  همگام  نمی توانند  بخواهند،  اگر  حتا  قدیم،  نسل 
جدیدی ها در انتخاب سریع ترین، جدیدترین و راحت ترین 
حالت  بهترین  در  آنان  کنند.  همراهی  کاال ها  و  روش ها 
برای  خوبی  موافقت کننده های  و  تاییدکننده ها  می توانند 
در  مشکل  و  چالش  به عنوان  آنچه  حال  این  با  باشند.  ما 
خانواده ها و جامعه دیده می شود، نه تنها عدم همراهی و تایید 
جوانان توسط بزرگترهای شان، بلکه مخالفت و جنگی است 

که بین آنها وجود دارد. 
ادامه دارد

سید روح اهلل رضوانی  )قسمت دوم(

 ظفرشاه رویی

از صفحه 1

از  بسیاری  نبودن  مشخص  می گوید  زراعت  وزارت 
پروژه های  تا  شده  سبب  زمین داری  قانون  در  موارد 
بزرگ بازسازی مانند پروژه شهر کابل جدید باکندی 
روبرو شود و کار استخراج معادن نیز با موانع روبرو 

گردد.
نواقص  از  عدلیه  وزارت  مقام های  حال  همین  در 
چند  طی  که  قوانینی  از  برخی  در  کمبودی هایی  و 
می گویند  داده  خبر  است،  شده   تصویب  اخیر  سال 
مشکالت در این قوانین به ادارات تطبیق کننده حالت 
»شتر مرغ« را داده است که به گفته ی این مقام ها، نه 

مثل شتر بار برده می توانند و نه مثل مرغ می پرند.
حبیب اهلل غالب وزیر عدلیه روز گذشته در ورکشاپ 
مالداری  و  زراعت  وزارت  سوی  از  که  مشوره دهی 
برگزار  زمینداری  امور  تنظیم  قانون  تعدیل  منظور  به 
شده بود سخن می گفت، افزود برخی از قوانینی که 
طی سال های اخیر به تصویب رسیده است ، دورنگری 
سازگار  چندان  محیط  و  شرایط  با  همچنین  و  ندارد 
نیست. به گفته ی وزیر عدلیه، برخی از این قوانین که 
از زمان تصویب آن دو الی سه سال بیشتر نمی گذرد، 
اکنون نیاز جدی به تعدیل و بازنگری دارد. حبیب اهلل 
قوانینی که  »از جمله  این ورکشاپ گفت:  در  غالب 
در این دوره های اخیر تدوین شده  است، متاسفانه در 
هریك سال، دو سال و سه سال بعد، هر یك از این 
این  تعدیلی  پیشنهادهای  و  شده  تعدیل  قابل  قوانین 
قوانین از طرف نهادها و مراجع مربوط شان آمده است. 
دورنگری  سال  هفتاد  یا  و  پنجاه، شصت  باید  قوانین 
داشته باشد و قابل تعدیل نباشد. این موضوعات است 
محیط  با  و  ساختیم  محیط  از  بیگانه  را  قوانین  ما  که 
هماهنگی نداشته و از همین خاطر جنبه های تطبیقی و 

عملی هم نداشته و قابل تعدیل شده است.« 
وزیر عدلیه همچنین افزود در حالی که برخی از قوانین 
انبارهای  در  تاهنوز  اخیر  سال های  طی  تدوین شده 
اما  است،  نشده  توزیع  و  مانده  باقی   عدلیه  وزارت 
اکنون نیاز مبرم به بازنگری و تعدیل دارد. آقای غالب 
هماهنگی  عدم  از  من  که  مشکالتی  »از  می گوید: 
تقریبا  را  ما  کردم،  عرض  محیط  با  قوانین  از  برخی 
در  ما  بودن  شتر  نه  که  است  داده  را  شترمرغ  حالت 
وقت باربری معلوم است و نه پریدن ما به حیث مرغ. 
چیزی را که ما می بینیم در قوانین موجوده و سابقه، 
تاکید  وی  دارد{.«  وجود  }مشکل  تاحدی  متاسفانه 
به منظور  متعددی  پیشنهادهای  نیز  هم اکنون  که  کرد 
قوانین در وزارت عدلیه  از  تعدیل برخی  بازنگری و 

از سوی مراجع تطبیق کننده این قوانین رسیده است.
طرح  در  که  می کند  تاکید  عدلیه  وزیر  حال  این  با 
نشده  بیشتر  اخیر دقت  قوانین طی سال های  و تدوین 
است و خیلی از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده 
است، با محیط و شرایط فعلی کشور سازگاری ندارد. 
او گفت در ساحه قانون گذاری از روش سالم پیروی 
نشده است تا قوانینی که تدوین می شود، در مطابقت 
با شرایط باشد. آقای غالب می گوید: »ما یك نظام و 
سیستمی سالمی را، خصوصا در این وقت های آخر، 

محیطی،  شرایط  با  متناسب  او  که  نکردیم  تعقیب 
بسیاری  ما  باشد.  ما  جامعه ی  ارزش های  و  زندگی 
مراجع  و  منابع  از  اخیر  دوره های  این  در  را  قوانین 
مختلفی گرفتیم که این منابع و مراجع، شرایط خاص 
خود را دارد و با محیط ما سازگاری و هماهنگی صد 

درصد ندارد.«
پارلمان  سوی  از  قانون  ده ها  اخیر  سال  چند  طی 
به تصویب رسیده است که به اعتقاد برخی از آگاهان، 
نواقض  و  کمبودی ها  دارای  قوانین  این  از  برخی 
زیادی است و باید مورد تعدیل و بازنگری قرار گیرد.

که  زمینداری  امور  تنظیم  قانون  حال  همین  در 
نزدیك به شش سال پیش تصویب شد، نیز به گفته ی  
مقام های وزارت زراعت و مالداری هم اکنون به دلیل 
کمبودی ها و نواقضی، نیاز به بازنگری و تعدیل دارد. 
در  مالداری  و  زراعت  وزیر  رحیمی  محمدآصف 
ورکشاپی که به منظور تعدیل این قانون برگزار شده 
میزان عایدات دولت  قانون  این  تعدیل  با  بود، گفت 
خواهد  بیشتر  دولتی  زمین های  اجاره  درك  از  نیز 
مالداری، کمبودی ها  و  به گفته ی وزیر زراعت  شد. 
و نواقضی در قانون تنظیم امور زمینداری باعث شده 
با  کشور  معادن  استخراج  مورد  در  دولت  که  است 

باشندگان اطراف معادن با مشکل مواجه شود. 
محمدآصف رحیمی می افزاید که با تعدیل و بازنگری 
سرمایه گذاری ها  میزان  زمینداری،  امور  تنظیم  قانون 
او،  گفته ی  به  یافت.  خواهد  افزایش  کشور  در  نیز 
یکی از مشکالت سرمایه گذاران در کشور، طی چند 
سرمایه گذاری  برای  مناسب  جای  نبود  اخیر،  سال 
بوده است که با تعدیل این قانون، تسهیالت بیشتری 
می گوید:  او  شد.  فراهم خواهد  سرمایه گذاران  برای 
را  شرایطی  به سرعت  بسیار  بتوانیم  که  »امیدواریم 
طریق  از  مستقیما  بتوانند  مردم  که  بسازیم  مساعد 
اراضی  اداره  در  زراعت  وزارت  سایت  در  انترنت، 
افغانستان در آنجا ببینند که چند قطعه زمین در کدام 
والیت با کدام اندازه با کدام نوعیت خاك در کدام 
موقعیت و به کدام قیمت موجود است. آنها زمینی را 
که می خواهند سرمایه گذاری کنند، انتخاب نمایند و 
مستقیما درخواست خود را از طریق انترنت خانه پوری 

و ارسال کنند.«
از  خیلی  می گوید  مالداری  و  زراعت  وزیر 
مناسب  جاهای  داشتن  خواستار  که  سرمایه گذاران 
روند  بودن  دشوار  و  طوالنی  بدلیل  تاکنون  هستند، 
اخذ زمین، نتوانسته اند جایی برای سرمایه پیدا کنند. به 
گفته ی او، در حال حاضر برای اخذ یك قطعه زمین 
که  است  نیاز  امضا  دو  و  سرمایه گذاری، چهل  برای 

اخذ این امضاها، از شش ماه تا دو سال زمان می برد.
قانون  تعدیل  با  که  می افزاید  رحیمی  محمدآصف 
تنظیم امور زمینداری، وزارت زراعت می تواند بیشتر 
زمین های دولتی را برای سکتورهای  خصوصی جهت 
میزان  طریق  این  از  و  بدهد  اجاره  سرمایه گذاری 

عایدات دولت را بلند ببرد.

پدر،مادر،مردمچرامنرادرکنمیکنید؟
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

1. 1 نقض حق حیات زنان
تصور عام بر اين است که عامل اساسي نقض 
در  گسترده  امنيتي  مشکالت  زنان،  حيات 
کشور و عوامل ديگر مرتبط به ناامني مي باشد. 
منظم  مطالعات  و  نظارت ها  دقيق تر،  نگاه  اما 
عوامل  برعکس  که  مي دهد  نشان  ساحوي 
نيز وجود دارد که موجب نقض حق  ديگري 
حيات زنان مي شود. در اين ميان، خشونت هاي 
مردان  جنون آميز  عصبيت هاي  و  خانوادگي 
خانواده، هنوز از جمله عوامل اساسي نقض حق 
به شمار مي رود.  حيات زنان، در  سال 1389، 
طي  سال جاری، مجموعا 12 مورد نقض حق 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  در  زنان  حيات 
افغانستان به ثبت رسيده است که خشونت هاي 
آن  عوامل  عمده ترين  از  يکي  خانوادگي 
احتماال  خانوادگي  خشونت  است.  شده  تلقي 

عملکرد  و  وضعیت  از  نظارت  گزارش 
محاکم و سیستم قضایی در افغانستان

چه  از  ما  کشور  در  قضاييه  قوه ی  که  اين 
وضعيتی برخوردار بوده و تا امروز چطور عمل 
کرده است، موضوعی است که در گزارشی از 
سوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با 
عنوان »گزارش نظارت از وضعيت و عملکرد 
به  افغانستان«  در  قضايی  سيستم  و  محاکم 
بررسی گرفته شده. اين گزارش در حدود 50 
تا تصويری  نموده است  بوده و تالش  صفحه 
واضح و دقيقی از وضعيت محاکم در کشور 
نهاد  اين  مهم  چالش های  و  مشکالت  و  داده 
با دست آوردها و موفقتيت های  ملی را همراه 

مهم آن، به خوانندگانش ارايه نمايد. 
هدف ما از اين نوشته ی کوتاه تمرکز بر نقاط 
مهم اين گزارش بوده و تالش خواهيم کرد تا 
مطالب مهم اين گزارش را به شکل کوتاه در 

اختياز خوانندگان عزيز قرار دهيم.
نيازمندی به توسعه و انکشاف بيشتر در محاکم

عملکرد  و  وضعيت  از  نظارت  گزارش  در 
محاکم و سيستم قضايی در افغانستان به توسعه 
و انکشاف محاکم اشاره شده و تاکيد گرديده 
اخير  سال  چند  در  افغانستان  دولت  که  است 
داشته  زمينه  اين  در  خوبی  دست آوردهای 
پيشرفت ها  اين  گزارش،  باور  به  اما  است 
وجود  که  نيازمندی  بر  برای  و  بوده  محدود 

دارد کافی به نظر نمی رسد. 
دو  در  محاکم  استقالل  مساله  به  گزارش  در 
که  است  شده  اشاره  فردی  و  نهادی  گونه ی 
در قوانين ملی تسجيل گرديده است. مبتنی بر 
ماده 116 قانون اساسی قوه ی قضاييه به عنوان 
يک رکن مستقل دولت تذکر داده شده و در 
مستقل  خود  فعاليت های  و  مسووليت ها  انجام 

می باشد. 
پيش بينی برنامه های مشخص در جهت اصالح 
موردی  کشور،  قضايی  سيستم  انکشاف  و 
تاکيد  آن  به  گزارش  در  که  است  ديگری 
اساسی  و  مهم  گام  يک  عنوان  به  و  گرديده 
در راستای توسعه و انکشاف قوه ی قضاييه در 

کشور انعکاس داده شده است.
وتقويت  ظرفيت سازی  برنامه های  اجرای 
توانايی های علمی و فنی کارمندان و قضات در 
محاکم موردی ديگری است که در گزارش 

مي گيرد،  صورت  ديگري  انگيزه هاي  با  نخست 
و  حيات  نقض حق  به  منجر  آن  نهايي  نتيجه  اما 
کرامت انساني زنان مي شود که در بخش مربوط 
به نقض حق کرامت انساني، به تفصيل بيان شده 
انگيزه ها و مواردي که موجب نقض  اين  است. 
حق حيات زنان شده است، بيشتر شامل قتل هاي 
ناموسي، فشارها و حوادثي است که سرانجام به 
مرگ يا خودکشي زنان منجر مي شود. کميسيون 
 ،1389 سال  طي  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل 
را  زنان  حيات  حق  نقض  به  مربوط  قضاياي 
جمع آوري و ثبت کرده است که از آن ميان 4 
قضيه را به صورت نمونه در زير مطالعه مي کنيم. 

قضيه نخست - برادر قرباني، قضيه قتل خواهرش 
مدتي  که  »خواهرم  مي دهد:  شرح  اين گونه  را 
جانب  از  بود  قرار  بود،  کرده  ازدواج  مي شد 
حقوق  مدير  اما  شود،  داده  طالق  شوهرش 

آورده شده و به آن به عنوان يک ضرورت مهم 
در سيستم قضايی کشور تاکيد گرديده است. 

اگرچه دولت افغانستان در جريان سال های اخير 
تا حدودی توانسته با کمک نهادها و دولت های 
به  رابطه  برنامه های محدودی در  کمک همکار 
و  علمی  توانايی های  و  آگاهی  سطح  بلندبردن 
باشد  داشته  محاکم  کارمندان  و  قضات  حقوقی 
مستقل  کميسيون  گزارش  در  که  آنچه  ولی 
حقوق بشر افغانستان آمده است نشان می دهد که 
هنوزهم نيازمندی جدی دراين زمينه وجود داشته 
و کارمندان محاکم به خصوص قضات اين نهاد با 

مشکالت جدی در اين زمينه مواجه اند.
دسترسی  فرصت های  و   شرایط  نبود 

آسان به محاکم
در گزارش تاکيد شده است که با تمام کارهايی 
قضايی  نظام  اصالح  و  توسعه  زمينه  در  که 
وتشکيالت محاکم صورت گرفته است هنوزهم 
به  مشکالتی جدی در زمينه های دسترسی مردم 

محاکم منصفانه و عادالنه محدود 
اين  در  جدی  مشکالتی  و  بوده 
زمينه وجود دارد. نا امنی دوام دار 
تا در 47 ولسوالی  باعث گرديده 
محاکم  کشور  واليت   14 از 
ابتداييه مسدود بوده و مردم عمال 
فرصت درسترسی به محاکم را از 

دست بدهند.
47 ولسوالی که شامل 7 ولسوالی 
ولسوالی   6 قندهار،  واليت  در 
ولسوالی  يک  هلمند،  واليت  در 

رياست امور زنان واليت، مانع اين امر شد. به گونه 
دوام دار خشونت بر خواهرم تحميل مي شد، سرانجام 
به  ريسمان  توسط  را  او  رسيد که شوهرش  به جايي 
قتل رسانيد و او حاال در محبس تحت بازداشت قرار 
به دست  از خانواده آن ها  به اطالعاتي که   بنا  دارد. 
آمده است ماماي شوهر خواهرم که در يک حويلي 
اداره  اما  بوده  دخيل  قتل  قضيه  در  مي کرد،  زندگي 
کرده  رها  موجب  بدون  را  جرم  شريک  سارنوالي 
ارگان هاي  به  قضيه،  اين  پي گيري  به خاطر  است. 
قتل  از  عکس هايي  باوجود   اما  شدم  عارض  دولتي 
نظارت  بخش  نداد.  گوش  حرفم  به  کسي  خواهرم ،  
ثبت   و  را  فوق  قضيه  بشر،  حقوق  مستقل  کميسيون 
کرده  بررسي  واليت  سارنوالي  در  را  قضيه  جريان 
است. طبق بررسي انجام شده، سارنوال موظف تحقيق 
و سارنوال شهري واليت اظهار داشتند که در عريضه 
ادعاي  مورد  مقتول  شوهر  شهيداهلل،  صرف  مدعي، 
مستقيم ورثه مقتول قرار گرفته و درباره  شخص ثالث 
کدام ادعايی از طرف متضرر صورت نگرفته است. 
از اين جهت، سارنوالي بر اساس ادعاي مستقيم مدعي 
به محکمه غرض  باالي شوهر فرد مقتول ،  دوسيه را 
فيصله احاله کرده و بعدا متهم از طرف محکمه به 20 
سال حبس محکوم  شده است. از اين که داليل قانوني 
بر  بنا  نرسيد،   به مالحظه  متهم در دوسيه  ماماي  عليه 
از طرف  و  حقايق شمرده  از  غلط  تفسير  قضيه  اين، 

نهاد مسوول بسته شده است.«
ادامه دارد

نيمروز، 2 ولسوالی در واليت دايکندی،  در واليت 
واليت  در  ولسوالی   7 غور،  واليت  در  ولسوالی   2
در  ولسوالی   3 فراه،  واليت  در  ولسوالی   6 غزنی، 
سرپل،  واليت  در  ولسوالی  يک  بادغيس،  واليت 
در  ولسوالی   4 فارياب،  واليت  در  ولسوالی  يک 
يک  پکتيا،  واليت  در  ولسوالی   4 خوست،  واليت 
واليت  در  ولسوالی   2 و  کندز  واليت  در  ولسوالی 

زابل می باشد.
در بخشی از اين گزارش می خوانيم:

»عدم دسترسی کافي )آسان( مردم به سيستم رسمی 
اميدی  نا  باعث  آن،  به  نسبت  بی اعتمادی  و  عدالت 
سيستم های  به  رجوع  يا  و  عدالت  ازاجرای  آن ها  
سيستم های  به  رجوع  که  می گردد  غيررسمی 
غيرعادالنه  فيصله های  به  است  ممکن  نيز  غيررسمی 
به ويژه نقض حقوق  و برخالف موازين حقوق بشر 

زنان منجر گردد.«
ادامه دارد

گفتار دوم: فرض برایت
الف( برايت و ديدگاه های گوناگون در مورد آن

از ديدگاه  آيين دادرسی کيفری هرگاه فردی متهم به ارتکاب جرمی است 
نشده،  صادر  وی  درباره ی  قضايی  قطعی  حکم  که  هنگامی  تا  دارد  حق 
بی گناه فرض گردد حتا اگر داليلی بسيار محکم مبنی برگناهکاری وی در 
دست باشد. همان گونه که باور به اصل آزادبودن فرد موجب می گردد که 
او از حق آزادی و امنيت شخصی بهره مند گرديده و آزادی و امنيت وی 
به گونه ای خودسرانه سلب نشود. پذيرش فرض برايت نيز اين اثر را دارد 
که فرد در هنگامی که متهم به ارتکاب جرمی می گردد همچنان بی گناه 
تلقی شده و از حقوق ساير افراد بی گناه به ويژه حق آزادی و امنيت تمتع 
به گونه ای  به شمار می آيد  فقهی عمليه  اصول  از  برايت که  اصل  نمايد. 
هر  معناست که  بدين  برايت  »اصل  نيست.  برايت  فرض  با  مترادف  دقيق 
يا سلب آزادی  زيان  يا  نوعی زحمت  مستلزم  به شخص  توجه آن  امری 
يا ايجاد مضيقه باشد. در صورت ترديد نسبت به توجه چنين امری به آن 
با  شخص، اصل بر اين است که شخص را از هرنوع زحمتی مبرا کرد.« 
توجه به تعريف اصل برايت، اين اصل تفاوت هايی با فرض بی گناهی يا 
برايت دارد. زيرا اصل برايت در همه موارد حقوقی و کيفری کاربرد دارد 
در صورتی که فرض برايت تنها در آيين دادرسی کيفری تاثير می گذارد. 
از  نيز  اين فرض  برايت،  با اصل  برايت  تطابق کامل فرض  با وجود عدم 
جايگاه شرعی برخوردار بوده و داليل متعددی در مورد پذيرش آن در 
دين اسالم در کتاب و سنت وجود دارد. فرض برايت همچنين در اسناد 
قرار  توجه  مورد  برخی کشورها  داخلی  نيز حقوق  بشر  بين المللی حقوق 
گرفته است. در بند 2 ماده ی 11 اعالميه ی جهانی حقوق بشر، بند 2 ماده ی 
14 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و بند هـ ماده ی 19 اعالميه ی 
در  فرد  هر  حق  بر  و  گرديده  اشاره  برايت  فرض  به  بشر  حقوق  اسالمی 

بهره مندی از اين حق تاکيد شده است. 
اين که  با  و  حقوقی  مکتب های  بيشتر  در  برايت  فرض  پذيرش  وجود  با 
يافته  بازتاب  نيز  داخلی کشورها  قوانين  و  بين المللی  اسناد  در  فرض  اين 
آمده  عمل  به  انتقاداتی  نيز  آن  شمول  قلمرو  و  برايت  برفرض  اما  است. 
است. از جمله طرفداران مکتب اثباتی بر اين باور بودند که فرض برايت، 
بزهکار های حرفه ای که دارای سوابق کيفری هستند و نيز متهمانی که در 
همچنين  نمی گيرد.  دربر  را  دستگير شده اند  مشهود  ارتکاب جرم  هنگام 
طرفداران نگرش بی طرفانه به متهم نيز بر اين باور بودند که فرض برايت 
از  که  همان گونه  بايد  و  است  تضاد  در  قضايی  بی طرفی  با  متهم،  برای 
برايت هم اجتناب  از فرض  به متهم دوری گردد  فرض بزهکاری نسبت 
به فرض  نسبت  انتقادات  به متهم نگرشی بی  طرفانه داشت.  نسبت  شود و 
برايت از سوی طرفداران اين فرض رد شده است. باورمندان فرض برايت 
بر  يادشده  فرض  شمول  عدم  درباره ی  اثباتی  مکتب  طرفداران  ادعاهای 
متهمان دارای سابقه کيفری يا متهمان دستگيرشده در هنگام جرم مشهود 
را بی پايه دانسته و نگرش بی طرفانه به متهم را نيز سالحی مناسب و موثر 
عمل  در  ان  از  استفاده  با  که  می دانند  اختيار حکومت های خودکامه  در 
فرض مجرميت جايگزين فرض برايت می گردد. زيرا مسلم است هرگاه 
داليل کافی عليه متهم وجود نداشته باشد نمی توان نسبت به وضعيت وی 
بی طرف ماند يا بايد فرض را بر مجرم بودن وی قرار داد يا بی گناه بودن 
او، اگر فرض را بر برايت بگيريم که حکم برايت صادر می گردد و هرگاه 
نخواهيم چنين فرضی را بپذيريم بايد فرض را بر مجرميت قرار دهيم. به 
بيانی ديگر نفی فرض برايت و پذيرش بی طرفی در نهايت به قبول فرض 
بی گناهان  دانستن  گناهکار  معادل  امر  اين  که  می انجامد.  متهم  مجرميت 
تنها  برايت  اين رو پذيرش فرض  از  امری غيرقابل پذيرش است.  بوده و 

راهکار عادالنه در يک دادرسی کيفری است.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

قوه ی قضایيه 

 قسمت نهم

 مد. دادگر  
 قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت چهارم

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

با نگاهی به گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد 
محاکم و سیستم قضایی در افغانستان

به فرهنگ معافيت از بازخواست و مجازات 
متخلفان، باید خاتمه داده شود.

با وجود پذیرش فرض برایت در بیشتر مکتب های حقوقی و با 
این که این فرض در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها 

نیز بازتاب یافته است. اما برفرض برایت و قلمرو شمول آن نیز 
انتقاداتی به عمل آمده است. از جمله طرفداران مکتب اثباتی بر 
این باور بودند که فرض برایت، بزهکار های حرفه ای که دارای 
سوابق کیفری هستند و نیز متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم 

مشهود دستگیر شده اند را دربر نمی گیرد.

ACKU
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مبارک  از وجود  برادری که  ارزش های  راستای  در 
می تراود  بیرون  پاکستان  مورد  در  ما  رییس جمهور 
و از آنجایی که عشق به پاکستان در تمام پوست و 
خون جناب رییس جمهور به مشاهده می رسد و این 
عشق دارد سر به جنون می گذارد و همچنین با توجه 
هیچ گونه  پاکستان  قبال  در  رییس جمهور  این که  به 
سیاسی  استراتژی  در  پذیرفت؛  نخواهد  را  تعرضی 
تغییراتی  ـ  باشد  داشته  وجود  اگر  البته  ـ  افغانستان 
تغییرات  این  ایجاد  دلیل  البته  می آید.  به وجود 
جناب  پاکستان پرستی  جنون  به  می گردد  بر  هم 
رییس جمهور که باید مد نظر تمام رعیت کشور قرار 

بگیرد. 
خود  برادر  را  پاکستان  افغانستان  که  آنجایی  از   :1
این  قیمتی  به هیچ  نیست  می داند و هیچ وقت حاضر 
مردم  تمام  پاکستان  ولو  ـ  بدهد  از دست  را  برادری 
افغانستان را به خاک و خون بکشاند ـ بنا براساس این 
برادر  پاکستان کلمه  نام  از  پیش  این  از  ذهنیت پس 
باید حتما و الزاما استفاده شود. حتا اگر قرار باشد که 
علیه پاکستان شعار های بد هم داده شود یا دشنام هایی 
استفاده  برادر  کلمه  از  باید  هم  باز  گردد  آنان  نثار 
به طور مثال در صورتی که کسی خواست در  شود. 
تظاهرات ضدپاکستانی شعار بدهد باید بگوید مرگ 
بر برادر پاکستان یا برادر پاکستان مرگ به نیرنگ تو. 
در  است  داده  قول  رییس جمهور  که  آنجایی  از   :2
صورت  جنگ  پاکستان  و  امریکا  میان  که  صورتی 
بگیرد طرف پاکستانی ها را بگیرد. بنا به امریکا توصیه 
می شود مبادا از سر نادانی با پاکستان به جنگ شود 
و آن گاه افغانستان با طرفداری از پاکستان روزگاری 
بر امریکا بیاورد که مالنصرالدین به ده باال آورده بود. 
و  افغانستان  میان  خدای نکرده  که  صورتی  در   :3
پاکستان هم جنگ صورت بگیرد با توجه به این که 
حق برادر خیلی بیشتر از حق خود آدم است بنا تمام 
مردم افغانستان مجبور هستند طرفدار پاکستان باشند. 
فیر  خود  طرف  به  پاکستان  با  جنگ  حین  در  یعنی 

کنند. 
4: از آنجایی که پاکستانی ها با هندی ها دشمنی دارند 

و چون پاکستانی ها برادر ما هستند طبیعتا 
هند دشمن ما هم می شود و چون ما زور 
ما نمی رسد که همرای هند جنگ کنیم 
از  افغانستان  مردم  همه  باید  این  از  بعد 
کنند  خودداری  هندی  فلم های  دیدن 
تماشا  پاکستانی  فلم های  آن  جای  به  و 
شاهرخ خان  عکس های  جای  به  و  کنند 
خود  خانه ی  در  را  منیر  بدر  عکس های 

نصب کنند. 
در ضمن هرجایی که پروژه های بازسازی 
توسط هندی ها پیش برده می شود اختالل 
ما  برای  نتوانند  هندی ها  تا  کنند  ایجاد 
کمک های بالعوض انجام بدهند و مردم 

از آنان خوش شوند. 
ندارد  حق  هیچ کس  این  از  پس   :5
تقلبی  و  بی کیفیت  و  بدلی  جنس های 
این  از  پس  کند.  یاد  پاکستانی  به نام  را 
هرگونه جنس جاپانی اصل باید پاکستانی 
پاکستانی  بد  جنس های  و  گردد  یاد 
این  از  بعد  همچنین  شود.  گفته  جاپانی 
از  که  افغانی  تقلبی  بانک نوت های  تمام 

دوبرابر  و  چلیده  می شود  وارد  افغانستان  به  پاکستان 
ارزش پیدا کند. یعنی اگر یک دالر امریکایی با پول 
ساخت  تقلبی  پول  با  شود  افغانی  پنجاه  افغانی  اصلی 

پاکستان باید بیست و پنج افغانی محاسبه گردد. 
6: از آنجایی که حق برادری حکم می کند که برادر 
باید بخشی از بار موجود بر شانه های برادر را به دوش 
مانند  می کنیم  تقاضا  پاکستان  برادر  از  ما  بنا  بگیرد 

گذشته ها تعداد زیادی از طالبان پاکستانی، تروریست 
را  پاکستانی  گدای  حتا  پاکستانی  القاعده  پاکستانی، 
این گونه  از  ما  صورتش  هر  به  بفرستد.  ما  خاک  به 
افراد زیاد داریم یک مقدار دیگر هم رویش حداقل 
این طوری باری از روی دوش برادر پاکستان برداشته 

می شود. 
7: پس از این هیچ گونه قرارداد استراتژیک، اقتصادی، 

اجتماعی و غیره بدون اجازه برادران پاکستانی ما باید 
دیگر  که  می کند  توبه  نیز  رییس جمهور  شود.  امضا 
هیچ وقت با هندی ها قرارداد استراتژیک بسته نکند و 
همچنین در صورتی که پاکستان مایل باشد با امریکا 

هم پیمان استراتژیک بسته نخواهیم کرد. 
تمام  باید  این  از  بعد  که  است  این  دستور  8: آخرین 
چیز هایی که مردم افغانستان ضرورت دارند پاکستانی 
لباس  پاکستانی،  غذایی  مواد  پاکستانی،  ادویه  باشد؛ 
مردم  دیدگاه  حتا  پاکستانی،  خانه  وسایل  پاکستانی، 
پاکستانی  به سبک  باشد. سرک ها  پاکستانی  باید  هم 
سبک  به  راسته  اشترنگ  موتر های  شود  برعکس 
پاکستان که در زمان طالبان زیاد به افغانستان می آمد 
محصوالت  از  شود.  آغاز  دوباره  نمی آید  حاال  و 
پاکستانی که وارد افغانستان می شود نصف مالیه گرفته 
شود و از مواد افغانی که به پاکستان می رود دو برابر 
مالیه گرفته شود که مبادا علیه پاکستان سیاست دمپینگ 
انجام داده باشیم. دیگر مردم حق ندارند کیله مالیزیایی 
بخرند و فقط کیله پاکستانی باید خریده شود. همچنین 
مالته پاکستانی باید گران تر از مالته جالل آبادی مورد 
هر کس  خانه  در سقف  بگیرد.  قرار  فروش  و  خرید 

باید یک بادپکه پاکستانی موجود باشد. 
مقابل  در  را  برادری  حق  ما  که  است  ترتیب  این  به 
در  پاکستان  اگر  البته  کرده ایم.  ادا  پاکستان  برادر 
پاسخ به این ها باز هم القاعده را به جان ما روان کرد 
و  نیکوست(  رسد  هرچه  )از دوست  نیست  مهم  هیچ 
هیچ رسانه ای هم حق ندارد بعد از این از پاکستان و 

سیاست هایش انتقاد کند. 
کوچک  برادر  افغانستان  رییس جمهور  احترام  با 

پاکستان 

مبادا کسی به پاکستان حمله کند
طنز فریدون آژند
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چهار مخالف طالبان پاکستانی 
در اثر انفجار کشته شدند

دست کم چهار نفر از جمله يک پسر دوازده ساله در 
اثر برخورد موتر حامل آنان با يک وسيله انفجاری 
دير  قبيله نشين  منطقه  دست  دور  نقاط  از  يکی  در 
افغانستان  با  پاکستان  مرزی  نواحی  در  واقع  سفلی 

کشته شده اند.
اين  قربانيان  از  يکی  گزارش ها،  برخی  براساس 
مخالف  نظامی  شبه  گروه  يک  اعضای  از  انفجار 
طالبان در منطقه بوده و در نتيجه، ممکن است اين 

انفجار عمدی بوده باشد.
گروه های مسلح اسالمگرای تندرو در مناطق مرزی 
افغانستان فعال هستند و دولت مرکزی  با  پاکستان 
پاکستان ساکنان اين مناطق را به تشکيل گروه های 
شبه نظامی برای مقابله با اين گروه ها تشويق می کند.

اسالمگرايان در انتخابات 
تونس پیروز شدند

 نتايج اوليه انتخابات تونس حاکی از پيشتازی قاطع 
اسالمگرايان است و در همين حال ناظران بين المللی 

از چگونگی برگزاری رای گيری تمجيد کرده اند.
نشان  از آرا  به گزارش بی بی سی، شمارش بخشی 
اختالف  با  »نهضت«  اسالمگرای  حزب  می دهد 
احزاب  است.  افتاده  پيش  رقبا  از  زيادی  بسيار 
و  پيشرو«  »دموکراتيک  برای جمهوری«،  »ايتالف 
قرار  بعدی  مکان های  در  برای جمهوری«  »کنگره 

دارند.
مردم  قيام  از  پس  تونس  در  انتخابات  اولين  اين 
سرنگونی  و  بن علی  العابدين  زين  حکومت  عليه 
مسند  در  سال  او 23  است.  در جنوری گذشته  او 
قدرت بود. اين رای گيری برای انتخاب 217 عضو 
مجلس موسسان برگزار شده است. نمايندگان اين 
مجلس وظيفه دارند رييس دولت موقت تونس را 
انتخاب می کنند و پيش نويس قانون اساسی جديد 
می گويند  اروپايی  ناظران  از  هياتی  می نويسند.  را 
اين انتخابات آزادانه و منصفانه برگزار شده است. 
باراک اوباما، رييس جمهور امريکا نيز گفته است 

اين رای گيری »يک پيشرفت مهم« است.
نمونه ای  را  آن  نيز  بشر  حقوق  بان  ديده  نماينده 

درخشان خوانده است.
نام  ثبت  درصد   90 می گويند  تونس  مقام های 
نهايی  نتايج  رفته اند.  صندوق ها  پای  به  کنندگان 

امروز اعالم می شود.
انتظار می رود حزب اسالمگرای ميانه رو »نهضت« 
اکثريت  نتواند  ولی  کند  کسب  را  آرا  بيشترين 

کرسی های مجلس موسسان را به دست بياورد.
اين  هواداران  که  حالی  در  بی بی سی،  گزارش  به 
حزب از پيروزی قريب الوقوع آن شادمان هستند، 
قدرت  به  نگران  کشور  اين  جامعه  از  بخش هايی 
رسيدن اسالمگرايان و چشم انداز تشکيل حکومتی 

تندرو هستند.
اما راشد غنوشی، رهبر حزب »نهضت« در گفتگويی 
»هيچ   است:  گفته  فارسی  بی بی سی  با  اختصاصی 
داشته  اسالم شکی  در  نيست که  نهضت  در  کس 
باشد. اسالم مرجع ماست و هيچ کس در اين مورد 
اختالف نظری ندارد. هيچ کس در نهضت ترديدی 
در دموکراسی ندارد. هيچ کس در نهضت ترديدی 
نهضت  در  هيچ کس  ندارد.  مرد  و  زن  برابری  در 
نمی گويد که فالن حزب را بايد منحل کرد چون 
دموکراتيک  ماست.«»حزب  مخالف  و  کمونيست 
مهم ترين  است،  سکوالر  حزب  يک  که  پيشرو« 

رقيب »نهضت« به شمار می رود.

مخالفت چین و روسیه با انتشار جزيیات گزارش جديد آژانس درباره برنامه اتومی ايران 

کامرون با رای گیری درباره حضور در اتحاديه اروپا مخالفت کرد

قذافی در محل نامعلومی دفن شد 

گزارش ها حاکی است که نمايندگان چين و 
انرژی  بين المللی  آژانس  مديرکل  از  روسيه 
اتومی خواسته اند به خواسته امريکا عمل نکند 
اتومی  برنامه  مورد  در  ابهام  مورد  جزييات  و 
ايران را منتشر نکند چرا که ممکن است »ايران 

همکاری هايش را کاهش دهد.«
از  نسخه  خبرگزاری آسوشيتد پرس که يک 
اين نامه نمايندگان چين و روسيه به مديرکل 
گزارشی  در  آورده،  دست  به  را  آژانس 
به يوکيا آمانو می گويد که  نامه  »اين  نوشت: 
موارد  جزييات  افشای  برای  مناسبی  زمان  نه 
که  اين  نه  و  است  ايران  اتومی  پرونده  ابهام 

موضوعيت آن رعايت شده است.«
ميالدی  آينده  ماه  آمانو  آقای  است  قرار 
اتومی  پرونده  مورد  در  ديگری  گزارش 
پيشتر  کند.  منتشر  ايران  اسالمی  جمهوری 
آژانس  مديرکل  از  امريکا  بود  شده  گزارش 
ابهام ها  اين  از  بيشتری  جزييات  که  خواسته 
بين المللی  آژانس  حکام  شورای  اطالع  به  را 

انرژی اتومی برساند.
آژانس  مديرکل  به  روسيه  و  چين  نامه  در 

اين  وزير  نخست  کمرون،  ديويد  بريتانيا،  در 
که  داد  هشدار  مجلس  نمايندگان  به  کشور 
همه پرسی  با  ارتباط  در  پارلمان  در  رای گيری 
اروپا  اتحاديه  در  بريتانيا  حضور  آينده  درباره 

برای اين رای گيری، زمان نامناسبی انتخاب 
در  بريتانيا  پارلمان  اکثريت  است.  شده 
جريان رای گيری، عليه برگزاری رفراندوم 
حزب  نمايندگان  از  تن  ده ها  اما  دادند  رای 
تعلق دارد،  به آن  محافظه کار که نخست وزير 
درخواست آقای کامرون برای رای دادن عليه 

می گويد  ليبيا  انتقالی  ملی  شورای 
پيشين  رهبر  قذافی،  معمر  اجساد 
از  يکی  و  معتصم  پسرش  ليبيا، 
مشاورانش صبح سه شنبه در محلی 

محرمانه به خاک سپرده شده اند.
الجزيره،  خبری  شبکه  نوشته  به 
تحويل  خواستار  قذافی  معمر  قبيله 
جسد او و دفن وی در سرت، شده 
بود، اما شورای ملی انتقالی ليبيا اين 

درخواست را رد کرد.
قذافی  اجساد  روز،  چهار  مدت  به 

و پسرش معتصم در سردخانه ای در مصراته 
در معرض بازديد عموم قرار داشت و اجساد 

بايد منتقل می شدند.
يکی از داليل اين انتقال بی ثمر ماندن تالش 
برای جلوگيری از متالشی شدن اجساد بود، 
ورود  برای  سردخانه  اين  درهای  که  چرا 

تماشگران باز می ماند.
در  اسارتش  بدنبال  گذشته  پنج شنبه  قذافی 
شرايط  در  »سرت«  خود  زادگاه  نزديکی 
ليبيا  جديد  رهبران  و  باخت  جان  نامعلومی 
خصوص  اين  در  تحقيقاتی  داده اند  قول 

بعمل آورند.
سازمان ديده بان حقوق بشر نيز از پيدا شدن 
در  قذافی  معمر  هواداران  از  نفر   53 اجساد 
مدافع  نهاد  اين  گفته  به  داد.  خبر  »سرت« 
است،  نيويارک  در  مقرش  که  بشر  حقوق 
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی 
اعدام  را  آنها  انقالبی  نيروهای  احتماال 

کرده اند.

نيست  صالح  حاضر  حال  »در  است:  آمده 
است  وبهتر  شود  منتقل  بيشتری  جزييات  که 
مديرکل نهايت احتياط را به خرج دهد. چرا 
را  ايران  دست  اين  از  گزارشی  هرگونه  که 
همکاری  باعث کاهش  و  داده   قرار  درتنگنا 

آنها خواهد شد.«
که   نوشته  خود  گزارش  در  پرس  آسوشيتد 
گزارش  از  مطلع  و  ديپلوماتيک  مقام  يک 
آقای آمانو، گفته است که مديرکل به اين نامه 

نمايندگان  از  او  باشد.  اشتباه«  »يک  می تواند 
خواست تا به طرح همه پرسی رای منفی دهند.

که  اقتصادی  بحران  به  اشاره  با  کمرون  آقای 
اتحاديه اروپا را در برگرفته است، گفته بود که 

برگزاری همه پرسی را ناديده گرفتند و برعکس 
به برگزاری آن رای دادند.

محافظه کار  نمايندگان  از  گروه  اين  سرپيچی 
با  را  کشور  اين  وزير  نخست  بريتانيا،  مجلس 
بزرگترين بحران رهبری و شورش گروهی از 

هم حزبی هايش رو به رو کرده است.

می گويد  سازمان  اين  پژوهشگران  از  يکی 
را  خود  قذافی  مخالف  نيروهای  از  بخشی 
باالتر از قانون می دانند و دست به غارت و 

کشتار می زنند.
رسما  يک شنبه  ليبيا،  انتقالی  ملی  شورای 
سلطه  از  را  ليبيا  سرزمين  تمام  آزادسازی 
کرد.  اعالم  را  قذافی  معمر  نظام  ساله   42
بدين ترتيب دوران پس از قذافی در ليبيا به 

طور رسمی آغاز شد.
در  يک شنبه  روز  عبدالجليل  مصطفی 
ليبيا  آزادسازی  اعالم  جشن  در  سخنانی 
را  اسالمی  شريعت  با  مغاير  قوانين  تمامی 
به  »ما  باره گفت:  اين  در  او  دانست   باطل 
اسالمی  شريعت  اسالمی  کشوری  عنوان 
خود  قانون گذاری  اصلی  منبع  عنوان  به  را 
که  قانونی  هر  بنابراين  کرده ايم،  انتخاب 
مخالف آموزه های اسالم و شريعت اسالمی 
خواهد  لغو  و  است  باطل  قانون  طبق  باشد، 

شد.«

ترتيب اثر نداده و تصميم گرفته گزارش خود 
را به همان شکل ادامه دهد. اين مقام های مطلع 
مشخصات  و  نام  موضوع  حساسيت  دليل  به 

خود را فاش نکرده اند.
که  بود  کرده  گزارش  پيشتر  تايمز  نيويارک 
با هدف  امريکا،  رييس جمهور  اوباما،  باراک 
افزايش انزوای ايران در حال فشار بر بازرسان 
اطالعات  تا  است  ملل  سازمان  هسته ای 
می شود  گفته  که  را  شده ای  طبقه بندی 

و  طراحی  به  ايران  زدن  دست  »نشان دهنده 
است«  هسته ای  تسليحات  فناوری  آزمايش 

منتشر کنند.
افزوده است  در گزارش خود  تايمز  نيويارک 
می گويند  شواهد«  با  آشنا  »مقام های  که 
هسته ای  بازرسان  شده  طبقه بندی  اطالعات 
مستقيما به ساخت سالح هسته ای اشاره ندارد 
اما شامل جزيياتی مربوط به فناوری های الزم 
هسته ای  دستگاه های  انفجار  و  طراحی  برای 

می شود.
بمب،  سوخت  به  يورانيم  تبديل  چگونگی 
چگونگی شکل دهی به مواد منفجره متعارف 
هسته ای،  انفجارهای  برای  به صورت چاشنی 
ايجاد  چون  مقاصدی  برای  نوترون  توليد  و 
امواج  اندازه گيری  زنجيره ای،  واکنش های 
دماغه  مخروط های  ساخت  و  انفجاری 
موشک ها ديگر مواردی است که به گفته اين 
»مقام های آشنا با شواهد« در اسناد طبقه بندی 
اشاره  آنها  به  ملل  سازمان  بازرسان  شده 

شده است.
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