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سخنگوی وزارت داخله:

جرگه در فضایی امن برگزار خواهد شد
پس از افشای پالن امنیتی جرگه عنعنوی توسط طالبان، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله در تماسی با 8صبح، این 

عمل طالبان را یک جنگ تبلیغاتی و روانی به منظور تضعیف روحیه اشتراک کنندگان این جرگه عنوان کرد. 
برقراری  برای  قابلیت های خوبی  از توانمندی و  امنیتی  نیروهای  آقای صدیقی گفت، تجربه روزهای عید نشان داد که 

امنیت شهروندان برخورداراند. بدین ترتیب با توجه به تدابیر اتخاذ شده، جرگه در فضایی امن برگزار خواهد شد.

اعضای این گروه دستگیر شدند.
این  در  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
افزار های  جنگ  زیادی  مقداری  عملیات ها 
سبک و سنگین شامل سه میل کالشینکوف، 
یک  دوربین،  قاب  یک  تفنگچه،  میل  یک 
مواد  کیلوگرام  سی  دستی،  بمب  قبضه 
نایتریت،  امونیم  کیلوگرام  انفجاری،۲۷۰۰  
هجده فیر راکت انداز و سه فیر مهمات ثقیله 

نیز بدست نیروهای پولیس افتاده است. 
وزارت امور داخله در اعالمیه خود می افزاید 
که منسوبین پولیس در ۲۴ ساعت گذشته قادر 
به کشف و خنثا کردن دو بوشکه ۱۵ کیلویی 
مملو از مواد انفجاری و چهار حلقه ماین ضد 
دولت  مخالفان  سوی  از  که  شدند  وسایط 
در  تروریستی  و  تخریبی  اعمال  انجام  برای 
مربوطات والیت های هلمند، کندهار، کنرها 

و پروان جاسازی شده بود.
همچنین منسوبین پولیس زون ۱۰۱ آسمایی 
جرایم  اتهام  به  را  تن  شش  شنبه  روز  کابل 
جنایی به ویژه سرقت، جعل و تزویر پاسپورت 
و حمل سالح غیر قانونی  از مربوطات حوزه 
چهارم، شانزدهم، ولسوالی شکردره و میدان 

هوایی بین المللی کابل دستگیر کرده اند.

گیرد.«
از  شماری  آزادی،  رادیو  گزارش  به  اما 
در  را  اسنادی  آنان  می گویند  کارشناسان 
ایران تالش  اختیار دارند که نشان می دهد 
لویه جرگه  اشتراک کنندگان  تا  می کند 
قرارداد  با  را  شان  مخالفت  عنعنوی 
با  استراتژیک  درازمدت  همکاری های 

امریکا اعالم کنند.
در  کارشناسان  این  از  یکی  سعیدی  احمد 
مطالعه  اعالمیه ای  »من  است:   گفته  مورد 
کردم که عبداهلل ذاکری و هشتاد عالم دیگر 
عالمان  این  بودند.  کرده  امضا  کویته  در 
خوانده اند.  مردود  را  عنعنوی  لویه جرگه 
همچنان شاهد هستم و از طریق رسانه ها هم 
تعداد علمای دیگر در  منتشر شد که یک 
داده اند  فتوا  نزدیک اند،  ایران  با  که  کابل 
و  نیست  اسالمی  و  دینی  جرگه  این  که 
پیمان استراتژیک هم درست نیست، بدون 
مداخله  بخش  این  در  همسایه ها  که  شک 

می کنند.«
کابل  باشندگان  از  شماری  حال  عین  در 
نمایندگان  جرگه  این  در  که  می خواهند 
واقعی مردم شرکت کنند تا مطابق به منافع 
ملی افغانستان در این جرگه بحث صورت 

گیرد.

 8صبح، کابل: وزارت های دفاع و داخله از 
کشته شدن هشت طالب و بازداشت هشتاد و 
سه تن دیگر در طول یک شبانه روز گذشته 

در نقاط مختلف کشور خبر می دهند.
انتشار  با  دفاع  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
اعالمیه ای گفته است که در جریان عملیات 
محاربوی و تصفیوی سربازان اردوی ملی طی 
بادغیس،  والیات  در  گذشته  شبانه روز  یک 
خوست، قندهار، پکتیکا، پکتیا، هلمند، لوگر 
و کندز پنج طالب کشته و سی و هفت تن دیگر 
اعالمیه  این  در  همچنین  شده اند.  بازداشت 
و  عملیات ها  این  جریان  در  که  است  آمده 
فعالیت ها، بیست حلقه ماین و پنج کیلوگرام 

مواد انفجاری نیز بدست آمده است.
این  جریان  در  می گوید  دفاع  وزارت 
عملیات ها، پنج تن از سربازان اردوی ملی در 
مربوطات والیت های لوگر و خوست زخمی 

شده اند.
کشته  از  نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
و  تن  دو  شدن  زخمی  طالب،  سه  شدن 
دیگر  تن  شش  و  چهل  بازداشت  همچنین 
سوی  از  که  اعالمیه ای  در  است.  داده  خبر 
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله منتشر شده 
آمده است که در جریان ۲۴ ساعت گذشته، 
مساعی  تشریک  با  ملی  پولیس  نیروهای 
ایتالف  قوای  و  ملی  امنیت  ملی،  اردوی 
شش موردعملیات مشترک را در مربوطات 
والیت های ننگرهار، پکتیکا، غزنی، کندهار، 
نتیجه  انجام داده اند که در  نیمروز  ارزگان و 
این عملیات ها سه تن از اعضای طالبان کشته، 
از  دیگر  تن  شش  و  چهل  و  زخمی  تن  دو 

ایران  رادیو آزادی گزارش داده است که 
تالش دارد با دادن پول به اشتراک کنندگان 
نفع  به  را  جرگه  این  عنعنوی،  لویه جرگه 

خودش خاتمه دهد.
این در حالی است که مسووالن کمیسیون 
می گویند،  عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری 
که  ندارند  اختیار  در  شواهدی  و  اسناد 
ساختن  مختل  برای  ایران  تالش  بیانگر 
از  برخی  اما  باشد.  عنعنوی  لویه جرگه 
کشورهای  از  برخی  گفته اند  کارشناسان 
تا  دارد  تالش  ایران،  به خصوص  همسایه، 
با دادن پول به اشتراک کنندگان لویه جرگه 

عنعنوی کار این جرگه را مختل سازد.
کمیسیون  سخنگوی  صدیقی  صفیه 
رادیو  با  گفتگو  در  لویه جرگه  برگزاری 
آزادی از کسانی که ادعا دارند ایران برای 
نمایندگان  برای  جرگه  این  ساختن  مختل 
اسناد  و  تا شواهد  داده است خواست  پول 

شان را با این کمیسیون شریک سازند.
در  که  سیاسی  افراد  از  »برخی  گفت:  وی 
تعداد  میزهای مدور شرکت می کنند یک 
نام می گذارند. کسانی که  شان باالی مردم 
می گویم  این ها  به  من  می کنند  ادعا  چنین 
هرگاه شواهد دارند این افراد را به ما معرفی 
صورت  شان  علیه  قانونی  برخورد  تا  کنند 

هشت طالب کشته 
و بیش از هشتاد تن دیگر بازداشت شدند

تالش ایران برای مختل کردن جرگه عنعنوی

ایتالف تغییر و امید:

در جرگه عنعنوی شرکت نمی کنیم
با وجود نهادهای قانونی، نیازی به برگزاری جرگه عنعنوی نیست

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 5[

جاده ابریشم...

لویه جرگه و...
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مجلس سنا:
لویه جرگه عنعنوی

صالحیت تصمیم گیری 
ندارد

چند  هر  گفت  سنا  مجلس  معاون 
در  متقاوتی  دیدگاه های  سناتوران 
مورد برگزاری لویه جرگه ی عنعنوی 
اکثریت  ولی  کرده اند،  مطرح 
به  که  کرده اند  تصویب  سناتوران 
لویه جرگه ی  بودن  دالیل مشورتی 

عنعنوی در آن شرکت می کنند.
جمهور  »رییس  گفت:  ایزدیار 
مورد  این  در  مردم  از  می تواند 
است  مهم  مساله ای  که  خاص 
لویه جرگه ی  اما  بگیرد.  مشوره 
و  تصمیم گیری  صالحیت  عنعنوی 
معاهده  یک  تصدیق  یا  و  فیصله 
روحیه ی  مخالف  چراکه  ندارد؛  را 
قانون اساسی افغانستان است. اما 
در بحث مشوره هیچ گونه مشکلی 
وجود ندارد و این فیصله ی مجلس 

سنا است.«
در صفحه 3 ACKU
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جرگه عنعنوی، 
در سایه ای از 

صف بندی های جدید سیاسی 
تا  است  تالش  در  توان  تمام  با  حکومت  درحالی که 
اما  کند،  برگزار  امن  فضای  یک  در  را  عنعنوی  جرگه 
برگزاری جرگه  به  نسبت  تهدیدها  و  تحریم ها  انتقادها،  
هر روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد. مخالفان جرگه 
هرروز  سیاسی،  دسته های  قالب  در  اکنون  عنعنوی 
مخالفت های شان را با برنامه های حکومت اعالم می کنند.  
نخستین بار صدای مخالفت از پارلمان کشور بلند شد. 
با اکثریت فیصله کرد و مخالفت شان  مجلس نمایندگان 
را با جرگه عنعنوی اعالم کردند. براساس قانون اساسی 
صالحیت های  از  آن  فسخ  و  ده  معاه  امضای  کشور، 
پارلمان است و در قانون اساسی از لویه جرگه با ترکیب 
لویه  جرگه  و صالحیت های خاصی ذکر شده است که 
برخوردار  قانونی  اوصاف  و  شرایط  این  از  عنعنوی 

نمی باشد. 
با این همه تاکنون 171 نماینده پارلمان فورم های اشتراک 
ثبت نام،  از  نیز پس  را خانه پری کرده اند و مجلس سنا 
را  و مخالفت هایی  پی برده  قانون  آگاهی  به  تازه  اکنون 

ابراز کرده است. 
در  دیگر  سیاسی  دسته   چند  ملی،  شورای  کنار  در 
روزهای اخیر مخالفت خود را با برگزاری جرگه اعالم 
کرد. یکی از این گروه ها جبهه  ملی تازه تشکیل می باشد. 
اقدام های  حامیان  از  گذشته  در  جبهه  این  اعضای 
غیرقانونی آقای کرزی بودند؛ افتخار منشی گری شورای 
عالی صلح، عضویت در جرگه گی و عضویت کمیسیون 
برگزاری جرگه عنعنوی را در کارنامه ی خود دارند و از 
فیصله هایی که اکنون آن را غیرقانونی می دانند، تا قبل 

از اعالم جبهه ی ملی حمایت می کردند. 
در این میان ایتالف تغییر و امید نیز مخالف این  جرگه 
به عنوان  که  است  مدت ها  ایتالف  این  رهبران  می باشد. 
یک اپوزیسیون، کارنامه های حکومت آقای کرزی را به 
با  را  خود  مخالفت   ایتالف  این  نیز  اکنون  می گیرد.  نقد 

جرگه عنعنوی اعالم کرده است. 
تازه تاسیس جبهه وحدت ملی و  میان جریانی  این   در 
مخالفت با  پایگاه های خارجی در افغانستان که با ترکیب 
افرادی  و  مژده  وحید  احمدزی،  احمدشاه  فرید،  حاجی 
وابسته به شیخ آصف محسنی می باشد، با گردهمایی ها 

و اعالمیه ها مخالفتش را با جرگه اعالم کرده است. 
حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه طالبان 
نیز در بیانیه هایی مخالفت شان را با جرگه اعالم کرده اند. 
حکومت  مسلح  مخالفان  اکنون  که  است  این جا  جالب 
مخالفت  در  کابل  در  موجود  اپوزیسیون  و  افغانستان 
گرفته اند.  قرار  هم نظری  و  یک همسویی  در  جرگه  با 
هرچند که شیوه های مخالفت با جرگه و برنامه های آن 
برای  این همسویی می تواند  نفس  اما  متفاوت می باشد، 
حکومت و برنامه هایی که در پیش روی دارد، قابل تامل و 

سوال برانگیز باشد. 
و  مسلحانه  روش های  از  استفاده  با  طالبان  اکنون 
رجزخوانی  با  کابل  در  موجود  اپوزیسیون  و  نظامی 
هدف  را  آن  فیصله های  و  جرگه  سیاسی  بیانیه های  و 
از  اصلی  نظر می رسد که سود  به  این همه  با  گرفته اند. 
به آدرس کشورهایی واریز می شود که  این مخالفت ها 
از اساس با حضور نیروهای بین المللی مخالفت داشتند. 
ظاهرا  کشورهای همسایه برای جرگه برنامه ریزی های 
که  به گونه ای  کرده اند؛  سازمان دهی  را  منظمی  و  دقیق 
امروز افراد و جریان های ناهمگون و مخالف را در یک 

بستر سیاسی قرار داده اند. 
افغانستان  که  اخیر در کشور نشان می دهد  صف بندی 
تا چه پیمانه آسیب پذیر است و برای مانور کشورهای 
مختلف از ظرفیت و استعداد برخوردار می باشد. با توجه 
به این که مساله همکاری با کشورهای غربی و منطقه یک 
این است که  انتظار اساسی  مساله ی مهم و ملی است، 
این گونه مسایل در چارچوب منافع و  اولویت های ملی به 
بررسی گرفته شود و فارغ از لج بازی ها و باج گیری های 
سیاسی و یا متاثر از عوامل بیرونی به آن پرداخته شود. 
صف بندی های  از  سایه ای  در  جرگه  که  دید  باید  حال 
جدید و مخالفت های طالبان،  دست اندازی های همسایگان 

به کدام نتیجه خواهد رسید؟ 

زنگ اول


شدهاند.
از هملند والیت محلی مقامهای
که خواستهاند والیت این باشندگان
ازبرخوردباهرنوعاشیایمشکوک
اطالع پولیس به و کنند خودداری

دهند.
که میافزاید اعالمیه این همچنین
روزشنبهبهاثرحملههوایینیروهای
ولسوالی مالگیر منطقه در بینالمللی
از تن یک والیت این گرشک
کشته طالبان برجستهی فرماندهان
از نامی اعالمیه این در است. شده
در اما نشده برده طالبان فرمانده این

مراسمتجلیلازپیروزیمجاهدیندر
در را خانهای ،۱۳۸۸ سال در کابل،
نزدیکیمحلتجلیلاینمراسمکرایه
کردهبودندوازآنجابهطرفمحلی
کهحامدکرزی،رییسجمهورکشور
و کابینه اعضای از شماری با همراه
تیراندازی داشتند، حضور پارلمان

کردند.
آخرینجرگهایکهدرکابلبرگزار
قرار مسلح مردان حمله مورد نیز شد
و داخله وزیر استعفای به که گرفت

رییسامنیتملیمنجرشد.
امادربسیاریازاینموارد،مهاجمان
ماههاقبلاززمانموعود،درمحالت
زده خانه کرایه به دست نظر، مورد
راهنمای مالکان حال، این با بودند.
معامالتدرکابلمیگویندکهدستور
منعخریدوفروشوکرایهمنازل،از
تاریخپانزدهممیزانبهآنهادادهشده

است.

پولیسوالیت 8صبح، کابل:ماموران
گذشته هفته دو جریان در هلمند
حلقه سیزده که شدهاند موفق
ماین حلقه یک تانک، ضد ماین
ضدوسایطومقدارموادانفجاریرا
کوچک رادیوی یک داخل در که
جاسازیشدهبود،ازمناطقمختلف

اینوالیتکشفکنند.
دفتر سوی از که اعالمیهای براساس
شده منتشر هلمند والیت مطبوعاتی
والیت این امنیتی مسووالن است،
کشف به ارتباط در که گفتهاند
بازداشت نیز تن چهار ماینها، این

معامالت راهنمای مالکان از شماری
درکابلمیگویند،مسووالنامنیتیبه
آنهادستوردادهاندکهتاپایانمراسم
مناطق در را مکانی هیچ لویهجرگه،
غربیشهرکابل،جاییکهقراراست
لویجرگهدرآنبرگزارشود،کرایه

ندهند.
جلوگیری منظور به ظاهرا اقدام، این
بهمحل ازاجرایحمالتتروریستی
برگزاریلویهجرگهاتخاذشدهاست.
ابراز مورد این در امنیتی مسووالن

نظرینکردهاند.
در شورشی گروههای این، از پیش
دکانهایی یا و خانهها مورد چندین
رادرنزدیکمحالتیکهقصدحمله
در و کرده کرایه داشتهاند، را آن به
ریزی برنامه حمله اجرای برای آنجا

کردهاند.
ازجملهگزارشمسووالنامنیتینشان
به حمله برای شورشیان که میدهد

راه اندازی برنامه های آموزشی 
فنی و حرفوی برای افراد بی کار 

تازهی برنامههای تا دارد نظر اجتماعیدر امور و وزارتکار
آموزشفنوحرفهرابرایافرادبیکارراهاندازیکند.

هنگام یکشنبه روز اجتماعی، امور و کار وزیر افضلی آمنه
بخش در که خصوصی موسسه یک با قرارداد یک امضای
این گفت کابل در دارد، فعالیت حرفوی و فنی آموزشهای
زمینههای افغانستان در آموزشی برنامههای اجرای با وزارت

کاریرابرایافرادبیکارمساعدمیکند.
براساساینقرارداد،بهارزشچهارمیلیونافغانی،بیشاز۱50
تنتحتبرنامههایآموزشهایحرفهایوفنیقرارمیگیرند.

درخواست وزارت صحت 
از شبکه انکشافی آغاخان 

برای فعال ساختن شفاخانه جمهوریت
ثریا داکتر کابل:  8صبح، 
وزارت سرپرست دلیل
صحتعامهکهبهدعوت
دانشگاه و انکشافی شبکه
کراچی شهر در آغاخان
پاکستانجهتشرکتدر
مراسمبیستوچهارمیندورفراغتدانشجویانایندانشگاه
است خواسته آغاخان انکشافی شبکه از بود، کرده سفر

شفاخانهجمهوریترادرکابلبهاسرعوقتفعالسازد.
منتشر عامه وزارتصحت ازسوی اعالمیهایکه براساس
شدهاست،خانمدلیلدردیداربارییسدانشگاهومسوول
و همکاریها به رابطه در کراچی در آغاخان شفاخانه
و کرده جمهوریتصحبت شفاخانه فعالسازی چگونگی
ازآنانخواستهاستکهدرفعالسازیشفاخانهجمهوریت
بیشترتالشکنند.ایناعالمیهافزودهاستکهمسووالنشبکه
انکشافیآغاخانبرایفعالساختنشفاخانهجمهوریتاعالم

آمادگیکردهاند.

کشف سیزده حلقه ماین ضد تانک توسط پولیس هلمند

کرایه منازل در مناطق اطراف خیمه لویه جرگه تا برگزاری جرگه متوقف شد

آنآمدهاستکهفرماندهکشتهشده
و امنیتی نیروهای باالی حمالت در
درگیریهایمسلحانهدستداشت.

تاکید هلمند والیت مطبوعاتی دفتر
نیروهای هوایی حمله است کرده
ولسوالی مالگیر منطقه در بینالمللی
مخفی معلومات براساس گرشک
غیرنظامیان به آن طی و شده اجرا

هیچآسیبینرسیدهاست.
از کشور جنوب در هلمند والیت
به کشور ناامن والیتهای جمله
شاهد هرازگاهی که میرود شمار

حمالتخونینطالبانبودهاست.

از شماری انتقاد با اگرچه اقدام این
مالکانراهنمایمعامالتدرکابلرو
بهروشدهکهمیگوینداینمسالهمانع
اما بارآنهاشدهاست، ادامهکارو از
تالشنیروهایامنیتیبرایتامینامنیت

لویهجرگهرانشانمیدهد.
قراراستحدوددوهزارنفر،ازسراسر
نشست این در شرکت برای کشور
در روز، چهار برای و بیایند کابل به
پیمان امضای جمله از مسایلی مورد
استراتژیکهمکاریمیانافغانستانو
امریکاوبحثمصالحهباطالبانگفتگو

کنند.
این برگزاری آستانه در امنیتی تدابیر
و است بوده جدی کابل در مراسم
محالت در امنیتی اضافی نیروهای
محل نزدیکی در ویژه به مختلف،
برگزاریلویهجرگهمستقرشدهاندوبر
رفتوآمدوسایلنقلیهبهشدتنظارت

دارند.

تعجب گیالنی 
از برخورد 

پرخاشگرانه کرزی
منبع: زی نیوز / برگردان: 8صبح

پاکستانی، وزیران از یکی قول به
جمهور رییس کرزی حامد
که جلسهای جریان در افغانستان
»با داشت پاکستان نخستوزیر با
حالتبرافروخته«ظاهرشدو»مارا
بر مبتنی تقاضاهای بمباردمان مورد

اتهاماتقرارداد.«
با کرزی داوننیوز، گزارش بنابر
سارک نشست حاشیهی در گیالنی

درمالدیفدیدارداشت.
در افغانستان جمهور رییس
»همکاری خواهان نشست این
به رابطه در پاکستان صادقانه«ی
شدن کشته مورد در تحقیقات
افغانستان، سابق جمهور رییس
که شد ربانی برهانالدین پروفیسور
در20سپتامبرهمینسالدراثریک

حملهانتحاریبهقتلرسید.
ایناظهاراتکهکرزی»مارامورد
که فراوانی تقاضاهای بمباردمان
از داد« قرار بودند اتهامات با توام
زبانیکیازوزیرانکابینهحکومت

پاکستاننقلشدهاست.
»این پاکستانی: مقام این قول به
و عصبی فضای یک در مجلس
گونهای به شد، برگزار هیجانزده
حاضر افغانستان جمهور رییس که
اگر بشنود. را کسی حرف نبود
نخستوزیر کنم، صحبت واضحتر
غافلگیر نشست این در گیالنی
با تا داشت انتظار او زیرا بود، شده
رییس جانب از دوستانهای برخورد

جمهورافغانستانمواجهشود.«
نشست این در کرزی اول خواست
دو میان گفتگوها تمام که بود این
آغاز ربانی مرگ از باید کشور،
جمهور رییس از نقل به شود.
کافی تالش پاکستان کرزی،
آن از حمالت از جلوگیری برای
این و است نداده انجام مرز سوی
موضوعسببشدهاستتا»اجراات
بازتاب دنیا نزد در حکومتش

ضعیفیداشتهباشد.«
گیالنی پاکستانی، وزیر این قول به
»رهبران که است گفته کرزی به
حساسیتهای باید دوجانب هر از
هم با و مییافتند در را یکدیگر
یکدیگر میان مشترکات یافتن برای

کارمیکردند.«
افغانستان رییسشورایصلح ربانی
رییس سوی از شورا این بود.
تا بود شده ایجاد کرزی جمهور
انجام به را طالبان با گفتگو وظیفه
کشته زمانی خانهاش در او برساند.
افراد را خود که فرد دو که شد
بودند کرده معرفی طالبان به وابسته
دستارش در را بمبی یکیشان و
او با خانهاش در بود، کرده پنهان
دیدارکردند.بعدهااینشوراگفت
طالبان فرماندهان شورای با که
اقامت پاکستان کویته شهر در که
دارد،درتماسبودهاستوشخص
برای گروه این سوی از انتحاری
شده فرستاده کابل به پیام رسانیدن

بود.

ACKU
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حکایت گر  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
سوی  از  جوان شان  پسر  که   است  فامیلی  درد 
دستگیر  گناه  کدام  بدون  کمونیستی  نظام  نیروهای 
چنین  حادثه  می باشد،  الدرک  امروز  تا  و  می شود 
همدیگر  کنار  در  خندان  و  »خوش  می شود:  آغاز 
زندگی راحت داشتیم و از نعمت هایی که خداوند به 
ما ارزانی نموده بود، استفاده می کردیم و شکرگذار 
درگاه حق بودیم. ناگهان شیرازه کشور به هم خورد 
که  پیوست  به وقوع  ثور   7 سرخ  خونین  کودتای  و 
متضرر  بی چاره  و  بی گناه  انسان  هزاران  راه  این  در 
کشور  بیرون  از  که  انقالب  این  جریان  در  شد. 
ایشان  سرسپرده  مزدوران  تعداد  و  می شد  رهبری 
مقام  و  چوکی  گرفتن  و  خوش خدمتی  به خاطر  نیز 
دریغ  مظلوم  مردم  مقابل  در  جنایت  هرگونه  از 
نمی کردند؛ فضای کشور روز به روز رو به خفقان 
این  مقابل  در  برداشتند  سالح  تعدادی  می رفت. 
کشور،  از  دفاع  به خاطر  و  ایستادند  جنایت کاران 
نمودند،  نثار  را  جان های شان  دین شان  و  ناموس 
را  ایشان  گوناگون  کمک های  با  هم  دیگر  عده ی 
کنار  در  که  تعداد کمی  جز  به  می کردند.  حمایت 

مجلس سنای افغانستان به هدف مشوره با رییس جمهور 
در مورد پیمان استراتژیک با امریکا به صورت رسمی 
در لویه جرگه عنعنوی شرکت می کند، اما این جرگه 
صالحیت  فیصله و تصمیم گیری را بر بنیاد ماده نودم 

قانون اساسی ندارد.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا در نشست 
روز گذشته ی این مجلس به سناتوران و نماینده های 
از  نمایندگی  به  وی  که  گفت  همگانی  رسانه های 
با  مشورتی  نشست  در  را  موضوع  این  سنا  مجلس 
بیان  نیز  ریاست جمهوری  ارگ  در  جمهور  رییس 

کرده است.
معاون مجلس سنا گفت هر چند سناتوران دیدگاه های 
عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  مورد  در  متقاوتی 
تصویب  سناتوران  اکثریت  ولی  کرده اند،  مطرح 
لویه جرگه ی  بودن  مشورتی  دالیل  به  که  کرده اند 

عنعنوی در آن شرکت می کنند.
ایزدیار گفت: »رییس جمهور می تواند از مردم در این 
مورد خاص که مساله ای مهم است مشوره بگیرد. اما 
لویه جرگه ی عنعنوی صالحیت تصمیم گیری و فیصله 
مخالف  چراکه  ندارد؛  را  معاهده  یک  تصدیق  یا  و 
بحث  در  اما  است.  افغانستان  اساسی  قانون  روحیه ی 
مشوره هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و این فیصله ی 
باید  مشورت  »ما  افزود:  ایزدیار  است.«  سنا  مجلس 

را  خویش  و  بودند  ایستاده  کمونیستی  فاسد  رژیم 
سرسپرده آن نظام می دانستند. فامیل ما در کنار مردم 
بی دفاع خود بی طرفانه ایستاده بود و به هر دو جناح 
باید  که  بودیم  قشری  از  همه  زیرا  نداشت،  کاری 
بهتر  ما  غیروابستگی  همین  می بودیم.  مردم  بین  در 
داشتند.  بیشتر  نیاز  ما  به کمک های  مردم  بود چون 
کابل  فارمسی  دانشکده  محصل  که  کوچکم  برادر 

بدهیم، شرکت کنیم، اعضا نظریات خود را بگویند، 
اساسی  قانون  نود  ماده ی  نیست، مطابق  نهایی  این  اما 
را  معاهدات  تصدیق  آن  پنجم  فقره   که  افغانستان 
که  افغانستان  ملی  شورای  تایید  به  می سازد  منوط 

هردومجلس است.«  
و  افغان  مقام های  که  آن جایی  از  ایزدیار  گفته ی  به 
استراتژیک  پیمان  داشتن  چگونگی  مورد  در  امریکا 
به نتیجه ای نهایی نرسیده اند، ارایه ی مشوره به رییس 

جمهور پیمان استراتژیک را تقویت می کند.
معاون مجلس سنا می گوید در شرایط کنونی افغانستان 
با تهدیدهای  گوناگونی از جانب کشورهای همسایه  
روبرو است و داشتن یک رابطه ی استراتژیک با جامعه 
جهانی بر اساس منافع ملی افغانستان الزمی است و در 

مجلس سنا:

لویه جرگه عنعنوی
صالحیت تصمیم گیری ندارد
 قدرت اهلل جاوید



بود مصروف درس خواندن  بود، اما افراد کوردل و 
خوابش  بستر  از  را  او  کمونیستی شب  نترس  خدا  از 
دستگیر کردند و با خود بردند. به ما هم این اجازه را 
ندادند که پرسان کنیم به کدام جرم برادرم را دستگیر 
می کنند. ما هیچ گونه کاری برای او نتوانستیم که انجام 
بدهیم، زیرا مدت چند روز منطقه ما، به خصوص خانه 
قرار  وقت  )خاد(  نیروهای  شدید  نظارت  تحت  ما، 

وجود  انعطاف پذیری  باید  آن  امضای  مورد چگونگی 
داشته باشد.

زیادی  مشکالت  و  محدودیت ها  به  »ما  ایزدیار گفت: 
کشورهای  ناحیه ی  از  که  تهدیدهایی  هستیم،  مواجه 
افغانستان صورت می گیرد، مشکالت  علیه  ما،  همسایه 
اقتصادی، نابسامانی هایی که وجود دارد، ما به همکاری 
ملی  منافع  داشت  بادرنظر  داریم.  نیاز  جهانی  جامعه ی 
جامعه  با  را  مشروط  انعطاف پذیری  ما  باید  افغانستان 

جهانی داشته باشیم.«
هر چند انتظار می رود که به روز چهار شنبه لویه جرگه ی 
عنعنوی با حضور بیش از دوهزار نفر در کابل برگزار 
شود، ولی شماری از سناتوران می گویند از آن جایی که 
لویه جرگه های گذشته راهگشایی برای حل معضل های 
به  را  نتیجه ی  نیز  عنعنوی  لویه جرگه ی  نبود،  افغانستان 

دنبال نخواهد داشت.
خالقداد بالغی یکی از سناتوران مجلس سنا می گوید 
در  را  این جرگه  کاری  برنامه ی  تاکنون  که حکومت 

معاون مجلس سنا می گوید در شرایط کنونی افغانستان با تهدیدهای  گوناگونی از 
جانب کشورهای همسایه  روبرو است و داشتن یک رابطه ی استراتژیک با جامعه 

جهانی بر اساس منافع ملی افغانستان الزمی است و در مورد چگونگی امضای آن باید 
انعطاف پذیری وجود داشته باشد.

ایزدیار گفت: »ما به محدودیت ها و مشکالت زیادی مواجه هستیم، تهدیدهایی که از 
ناحیه ی کشورهای همسایه ما، علیه افغانستان صورت می گیرد، مشکالت اقتصادی، 

نابسامانی هایی که وجود دارد، ما به همکاری جامعه ی جهانی نیاز داریم. بادرنظر داشت 
منافع ملی افغانستان باید ما انعطاف پذیری مشروط را با جامعه جهانی داشته باشیم.«

نداشتیم.  را  از خانه  بیرون شدن  ما هم حق  داشت و 
بعد از چند روز آنها ما را به حال خودمان رها کردند 
که  هرقدر  بود،  شده  دیر  دیگر  که  بود  زمان  آن  و 
دنبال برادرم گشتم از وی کمترین اطالع هم به دست 
ما نرسید و اکنون از آن حادثه سالیان دراز می گذرد 
و ما هنوز هم انتظار و چشم براه او نشسته ایم که شاید 
روزی از وی اطالعی به ما برسد. نمی دانم که زهر این 
حقیقت تلخ را که صدها فامیل این کشور چشیده اند، 
کی پایان می یابد و شاهد یک صلح و امنیت دوامدار 
که پایه های آن بر اساس عدالت استوار باشد، تماشا 
خواهند نمود و دیگر در مقابل چشمان خویش عزیز 
خود را از دست ندهند و به جنگ نقطه پایان گذاشته 
به  دستان شان  که  بدبختی ها  همه  این  عامالن  و  شود 
خون ناحق آغشته، شکم شان از لقمه های حرام فربه و 
در کاخ هایی که از راه های نامشروع در آن زندگی 
محکمه ی  در  را  ایشان  و  شود  رسیدگی  می کنند، 
عادالنه به جزای اعمال شان برسانند و در مقابل صدها 

سوال و چرا های مردم باید پاسخ بگویند.« 
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
به دیده ی  پیشنهادات سالم شما  انتقادات و  نظریات، 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

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

و  آنان  نگذاشته  است  ملی  شورای  اعضای  اختیار 
نمی دانند که چه موضوعی را به رییس جمهور  مشوره 

دهند.
بالغی گفت: »راجع به مفاداتی که در این لویه جرگه 
باید بحث می شد، حکومت با ما،  آنرا شریک نساخته 
شفافیت  عدم  در  و  گنگ  مطلب  یک  روی  ما  و 
بدهیم؟  جمهور  رییس  به  را  چه  مشوره ای  برویم، 
چه  روی  افغانستان  کالن  نماینده های  افغانستان،  ملت 
افزود:  بالغی  کند.«  مشوره  باهم  می خواهد  موضوعی 
کنیم،  نگاه  گذشته ها  به  اگر  لویه جرگه ی  »تدویر 
راهگشایی  هیچ  که  بکنم  عرض  باید  تاسف  باکمال 

برای حل معضل و مشکالت مسایل افغانستان نیست.«
نیز مدعی شدند که  از سناتور  برخی  از جانب دیگر، 
همراه  تیلفون های   وسیله ی  به  را  آنان  طالبان  گروه 
تهدید کرده اند که در صورت شرکت در لویه جرگه ی 

عنعنوی انتظار مرگ خود را داشته باشند.
سنا  مجلس  سناتوران  از  یکی  گیانوال  جمعه دین 
گفت در پیامی که نشان امارت طالبان در آن به چشم 
با خود دارد،  تیلفون  های پاکستان را  می خورد و کود 
گفته شده هرکسی که در لویه جرگه ی عنعنوی شرکت 

کند، عاقبتش مرگ خواهد بود.
تهدید های  برخالف  که  کرد  تعهد  وی  این حال،  با 

طالبان در این جرگه شرکت  خواهد کرد.
ابراز  سنا  مجلس  اعضای  که  حالی است  در  این 
جرگه ی  یافتن  پایان  از  پس  که  کردند  امیدواری 
امریک  با  استراتژیک  پیمان  طرح  حکومت  عنعنوی، 
را به هدف تصمیم گیری نهایی به شورای ملی ارسال 
کند و اعضای شورای ملی  در مورد تایید و یا رد آن 

فیصله داشته باشند.

برادرم برنگشت
به ما هم این اجازه را ندادند که پرسان کنیم به کدام جرم برادرم را 

دستگیر می کنند. ما هیچ گونه کاری برای او نتوانستیم که انجام بدهیم، زیرا 
مدت چند روز منطقه ما، به خصوص خانه ما، تحت نظارت شدید نیروهای 

)خاد( وقت قرار داشت و ما هم حق بیرون شدن از خانه را نداشتیم. بعد 
از چند روز آنها ما را به حال خودمان رها کردند و آن زمان بود که دیگر دیر 
شده بود، هرقدر که دنبال برادرم گشتم از وی کمترین اطالع هم به دست 
ما نرسید و اکنون از آن حادثه سالیان دراز می گذرد و ما هنوز هم انتظار و 
چشم براه او نشسته ایم که شاید روزی از وی اطالعی به ما برسد. نمی دانم 
که زهر این حقیقت تلخ را که صدها فامیل این کشور چشیده اند، کی پایان 

می یابد

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 بیات1096
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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کرزی  رییس جمهور  که  است  آماده  خبرها  در 
تعیین شده  تاریخ  در  عنعنوی  جرگه  برگزاری   بر 
دفتر  سوی  از  که  خبرنامه ای  در  است.  کرده  تاکید 
این  اعالم  ضمن  است،  شده  منتشر  ریاست جمهوری 
جلسه ای  در  تصمیم  این  بر  که  است  گفته شده  خبر، 
که با اشتراک شماری از شخصیت های ملی در ارگ 
تاکید  است.  گرفته  صورت  تاکید  بود،  شده  برگزار 
رییس جمهور بر برگزاری به موقع لویه جرگه بعد از آن 
صورت می گیرد که در برخی از گزارش ها از احتمال 

تاخیر در برگزاری این جرگه خبر داده شده بود.
از دالیل  از گزارش ها آمده است که یکی  در برخی 
نشدن  نهایی  لویه جرگه،  برگزاری  در  تاخیر  احتمال 
در  امریکا  و  افغانستان  دولتمردان  بین  گفتگوها 
خصوص پیمان استراتژیک بین دو کشور می باشد. اما 
در خبرنامه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر 
شد، آمده است که با وصفی که در جلسه ی برگزارشده 
در ارگ، گفته شده است که هرچند گفتگوها روی 
پیمان استراتیژیک با ایاالت متحده امریکا نهایی نشده 
است، اما مشوره با نمایندگان مردم در مورد این پیمان 
بنابراین، جرگه عنعنوی به تاریخ  یک ضرورت است، 

تعیین شده در کابل برگزار شود.
آن گونه که از قبل اعالم شده است، قرار است جرگه 
در  لویه جرگه  خیمه  در  عقرب   25 به تاریخ  عنعنوی 
کابل برگزار شود. از سوی دیگر با نزدیک شدن زمان 
صف بندی های  کابل،  در  عنعنوی  جرگه  برگزاری 
متفاوت در موافقت و مخالفت با آن به چشم می آید. 
جرگه  این  برگزاری  از  سیاسی  تشکل های  از  برخی 
حمایت و برخی دیگر برگزاری این جرگه را نکوهش 

کرده است.
اعالم  نیز  پارلمان  اعضای  از  شماری  میان،  این  در 
در  نمی کنند.  اشتراک  جرگه  این  در  که  کرده اند 
است،  رسیده  نشر  به  اخیر  روز  چند  در  که  خبرهایی 
گفته شده است که حدود یک صد و هفتاد عضو ولسی 
جرگه کارت شرکت در لویه جرگه را دریافت کرده و 
شماری دیگر با غیرقانونی خواندن آن، عدم مشارکت 

خویش در این جرگه را اعالم کرده اند.
در  لویه جرگه  برگزاری  که  است  آمده  خبرها  در 
قرار  بحث  مورد  نمایندگان  مجلس  شنبه  روز  نشست 
قانون  خالف  را  آن  نمایندگان  از  برخی  و  گرفته 
و  مصارف  مورد  در  گزارشدهی  عدم  از  و  خوانده 

هزینه های برگزاری جرگه انتقاد کرده اند.
مدعی اند  لویه جرگه  حامیان  از  برخی  دیگر،  از سوی 
که مخالفت با برگزاری این جرگه، از سوی برخی از 
کشورهایی که با انعقاد پیمان استراتیژیک بین افغانستان 

همزمان با نزدیک شدن برگزاری لویه جرگه عنعنوی، 
و  است  یافته  افزایش  نیز  جرگه  این  با  مخالفت ها 
حداقل دو جریان سیاسی که به باور آگاهان می تواند 
با آن مخالفت  باشد،  تاثیرگذار  این جرگه  اعتبار  در 

کرده اند.
با  گذشته  روز  تغییرو امید  ایتالف  مورد  آخرین  در   
این  برگزاری  با  کابل  در  گردهمایی  یک  برگزاری 

جرگه مخالفت کردند و آنرا خالف قانون دانستند.
 این در حالی است که جریان تازه تشکیل جبهه ملی 
که در آن عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی 
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق  محمد  اسالمی، 
مردم افغانستان و احمدضیا مسعود معاون پیشین رییس 
جمهور کرزی عضویت دارند، با لویه جرگه عنعنوی 

مخالفت کردند.
در  شرکت  آرا  اتفاق  به  پیشتر  افغانستان  پارلمان 
گزارش ها  اما  کرد،  تحریم  را  عنعنوی  لویه جرگه 
فورم  نمایندگان  از  تن   171 که  است  آن  از  حاکی 

اشتراک در این جرگه را خانه پری کرده اند. 
حاال مهم ترین سوال این است که با عدم حضور این 
آن  فیصله های  آیا  عنعنوی،  لویه جرگه  در  جریان ها 
8صبح  روزنامه  خیر؟  یا  داشت  خواهد  عملی  جنبه 
برگزاری  کمیسیون  سخنگوی  نظر  تا  کرد  تالش 
جرگه عنعنوی را نیز در این مورد بگیرد، اما سخنگوی 

جرگه از پاسخ در این مورد خودداری کرد.
در همین حال، محمد ناطقی معاون اول حزب وحدت 
با روزنامه 8صبح  افغانستان در گفتگو  اسالمی مردم 

شماری از تحلیلگران نیز می گویند 
مجلسی که براساس قانون اساسی 
برگزار نشده باشد، نه جنبه قانونی 
دارد و نه فیصله های آن می تواند 
قانونی باشد. طاهر هاشمی استاد 
حقوق در دانشگاه کابل می گوید، 

چون نمایندگان مردم در این جرگه 
نقشی ندارند و از نمایندگان مردم 
در رابطه به فیصله ها در لویه جرگه 
مشوره گرفته نشده است بنا براین 
این مساله می تواند یک بار دیگر بر 
مشروعیت این جرگه و فیصله های 

آن صدمه بزند.
به باور آقای هاشمی حتا اگر 

نمایندگانی از جریان هایی مختلف 
در این جرگه اشتراک کنند نیز 
جرگه شکل قانونی را به خود 
نخواهد گرفت زیرا آنچه را که 
قانون اساسی افغانستان برای 
برگزاری لویه جرگه ها پیش بینی 
کرده است، در این جرگه در نظر 

گرفته نشده است. 

در مجموع  و  این حزب  مخالفت  اصلی  دلیل  گفت 
برگزاری  عنعنوی،  لویه جرگه  با  ملی  جبهه  اعضای 
گفت:  ناطقی  آقای  می باشد.  جرگه  این  غیرقانونی 
»در حال حاضر یک پارلمان قانونی با آرای مردم ـ و 
در حقیقت با خون ـ مردم تشکیل شده است، بنابراین 
تصمیم گیری در رابطه به پیمان استراتژیک با امریکا 

نیز از صالحیت های پارلمان است.« 
آقای ناطقی افزود در حالی که افغانستان دارای پارلمان 
قانونی می باشد، تدویر لویه جرگه در کنار پارلمان در 
واقع تضعیف نهادهای قانونی و دموکراتیک می باشد. 
به گفته آقای ناطقی این مخالفت ها تاثیر بسیار زیادی 
بر لویه جرگه عنعنوی دارد، زیرا حلقات مهم سیاسی 
افغانستان مخالفت شان را با این جرگه اعالم نموده اند. 
او گفت: »مخالفت جریان های ملی، اعتبار این جرگه 
را زیر سوال می برد، آنرا تضعیف می کند و در واقع 

این به ضرر آقای رییس جمهور است.« 
نیست که جریان های سیاسی مخالف  هنوز مشخص 
خواهند  نشان  واکنشی  چه  عمال  عنعنوی  لویه جرگه 
جریان ها  این  که  اقدامی  اولین  و  مهم ترین  داد. 
شان  نمایندگان  فرستادن  از  خودداری  می توانند، 
این  می گوید  نیز  ناطقی  آقای  است.  جرگه  این  به 
مخالفت ها به سطح حرف باقی نخواهد ماند بلکه آنها 
شرکت  لویه جرگه  این  در  هیچ  وجه  به  نیز  عمل  در 
این  به  مربوط  که  شخصیت هایی  و  کرد  نخواهند 
خواهند  تحریم  را  جرگه  این  نیز  می باشند  جریان ها 

کرد.
یک  که  می گیرد  صورت  حالی  در  مخالفت ها  این 
گفت  عنعنوی  لویه جرگه  سخنگوی  پیش  روز 
مصوبه های  و  نیست  نهایی  جرگه  این  تصمیم های 
خواهد  فرستاده  افغانستان  پارلمان  به  تایید  برای  آن 
شد. این در حالی است که نمایندگان پارلمان تاکید 
دارند که در موجودیت پارلمان، برگزاری لویه جرگه 
و تحمل مصارف هنگفت در رابطه به امضای پیمان 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا غیرقانونی است؛ 
زیرا براساس قانون رییس جمهور می تواند معاهداتی 
با کشورهای خارجی امضا کند، ولی تایید و رد آن 

مربوط به پارلمان می باشد. 
می گویند  نیز  تحلیلگران  از  شماری  حال  همین  در 
مجلسی که براساس قانون اساسی برگزار نشده باشد، 
می تواند  آن  فیصله های  نه  و  دارد  قانونی  جنبه  نه 
دانشگاه  در  استاد حقوق  هاشمی  طاهر  باشد.  قانونی 
کابل می گوید، چون نمایندگان مردم در این جرگه 
نقشی ندارند و از نمایندگان مردم در رابطه به فیصله ها 
در لویه جرگه مشوره گرفته نشده است بنا براین این 
مساله می تواند یک بار دیگر بر مشروعیت این جرگه 

و فیصله های آن صدمه بزند.
از  نمایندگانی  اگر  حتا  هاشمی  آقای  باور  به 
جریان هایی مختلف در این جرگه اشتراک کنند نیز 
زیرا  گرفت  نخواهد  خود  به  را  قانونی  شکل  جرگه 
برگزاری  برای  افغانستان  اساسی  قانون  که  را  آنچه 
لویه جرگه ها پیش بینی کرده است، در این جرگه در 

نظر گرفته نشده است. 
اشتراک  با  لویه جرگه ها   اساسی  قانون  براساس 
نمایندگان شورای ملی، شوراهای والیتی، نمایندگان 
برگزار  حکومتی  مقامات  و  ولسوالی  شوراهای 
گذشته  ده سال  از  که  است  حالی  در  این  می شود. 
انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده است و این 
به جای  افغانستان  تا حکومت  است  مساله سبب شده 
در  را  دیگری  کسان  ولسوالی  شوراهای  نمایندگان 

این جرگه دعوت کند. 
براساس گزارش های خبرنگاران روزنامه 8صبح، در 
شماری از والیات افغانستان مردم شکایت دارند که 
لویه جرگه  در  شرکت  برای  آنها  واقعی  نمایندگان 
عنعنوی برگزیده نشده اند بلکه کسانی در نظر گرفته 

شده اند که به نحوی با حکومت رابطه دارند.

و  می خورد  کلید  دارند،  قرار  مخالفت  در  امریکا  و 
برخی از کشورهای همسایه سعی می کنند تا این جرگه 
پیمان  انعقاد  مانع  وسیله،  بدین  و  بکشند  چالش  به  را 
همکاری های استراتیژیک بین ایاالت متحده امریکا و 

افغانستان شوند.
وقتی به تحلیل های موجود در بازار رسانه ای افغانستان 
که  می شود  تصور  چنین  گیرد،  صورت  نگاهی 
نسبت  نگرانی  با  پاکستان،  و  ایران  چون  کشورهایی 
قرارداد  انعقاد  تایید  خصوص  در  جرگه  تصمیم  به 
ایاالت  و  افغانستان  بین  استراتیژیک  همکاری های 

متحده، عالقه ای به برگزاری این جرگه ندارند.
اگرچه موجودیت اختالف نظر در خصوص قانونمند 
یا عدم قانونمند بودن هر رویدادی از جمله لویه جرگه 
این  و  می باشد  طبیعی  امر  یک  پالن شده،  عنعنوی 
در  قانونمندی  و  قانونیت  تحکیم  بحث  به  می تواند 
نظر  اختالف  می رسد،  نظر  به  اما  شود،  جامعه کمک 
در خصوص لویه جرگه، باید بگونه ای سازماندهی شود 
ملی  منافع  به  مرتبط  و  مهم  سازوکارهای  از  مانع  که 

کشور نشود.
امریکا  و  افغانستان  بین  استراتیژیک  همکاری های 
سیاست گذاری های  در  افغانستان  جایگاه  به  توجه  با 
با  همسایگان  سوی  از  که  برخوردی  و  منطقه ای 
افغانستان صورت می گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار 
می باشد. از این رو اختالف نظر در مورد قانونمندی یا 
باعث  نباید  پالن شده،  لویه جرگه  قانونمندی  عدم 
تا پروسه اصلی که این روزها در عرصه سیاسی  شود 
افغانستان محور بحث همگانی قرار دارد، تحت شعاع 

قرار گیرد.
بر  تاثیرگذار  کشورهای  با  استراتژیک  روابط  امروزه 
سیاست گذاری های جهان در حقوق بین الملل عمومی 
از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. از همین رو دیده 
و  سازمان ها  و  تشکل ها  جهان،  سطح  در  که  می شود 
و  چندجانبه  بین المللی،  منطقه ای،  متعدد  نهادهای 
وجود  بین المللی  همکاری های  بر  مبتنی  دوجانبه 
کشورها  از  برخی  که  می شود  دیده  نیز  عمال  دارند. 
مطلوبی  بسیار  استفاده  توانسته اند،  روابط  نوع  این  از 
سیاست گذاری های  در  خود  جایگاه  تثبیت  در جهت 
با  می رسد  نظر  به  باشند.  داشته  بین المللی  و  منطقه ای 
منطقه ای  جغرافیای  در  که  خاصی  سیاست  به  توجه 
اعمال می شود، جلب  افغانستان  با  از سوی همسایگان 
همکاری های استراتژیک بین المللی برای افغانستان نیز 

بسیار مهم می باشد.
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والیتی، برگزید گان مردم هستند، تنها 4 تن از آنان به 
این جرگه معرفی شده اند و به همین منظور، نمی توان 

این گزینش را مردمی دانست.«
والیت  مقام  دفتر  رییس  مسوول،  اسماعیل  محمد 
گزینش  شدن  بهتر  برای  آنان  که  می گوید  کندز، 
وحدت  کرده اند،  مشورت  موسفیدان  با  نمایندگان، 
تلف  قومی  هیچ  حق  و  گرفته اند  نظر  مد  را  ملی 

نخواهد شد.
نمایندگان  از  یکی  صادقی،  کریمه  که  حالی  در 
پارلمان  رییس  که  می گوید  کندز،  والیتی  شورای 
با والی کندز و چند تن مخصوص دیگر، نمایندگان 
محمد  کرده اند،  دست چین  را  عنعنوی  لویه جرگه 
اسماعیل مسوول، رییس دفتر والیت کندز می گوید 
با  مستقیم  مشورت  در  نمایندگان،  این  گزینش  که 

رییس  به  نزدیک  بسیار 
اصلی  اهداف  از  جمهور 
لویه جرگه  برگزاری 

عنعنوی آگاهی ندارند.
این حال داکتر عبداهلل  با 
وجود  با  که  می گوید 
نیازی  قانونی،  نهادهای 
لویه جرگه  برگزاری  به 
عنعنوی نیست. به گفته ی 
تالش  در  حکومت  او، 
این  برگزاری  تا  است 
و  صالحیت  جرگه، 
مشروعیت پارلمان را زیر 
عبداهلل  آقای  ببرد.  سوال 
لویه جرگه  برگزاری 
»فرمایشی«  را  عنعنوی 
توصیف کرد و گفت برخی از اعضای پارلمان که 
برای شرکت در این جرگه ثبت نام کرده اند، نقش 

خود را زیر سوال می برند.
از اعضای  در همین حال سید اسحاق گیالنی یکی 
مجلس نمایندگان و ایتالف تغییر و امید نیز در مورد 
اهداف لویه جرگه عنعنوی ابراز شک و تردید کرد 
و گفت که ممکن است حامد کرزی در این جرگه 
جمهوری  ریاست  دوره  و  تعدیل  را  اساسی  قانون 
کسانی  افزود  گیالنی  آقای  کند.  تمدید  را  خود 
مطابق  که  شده اند  دعوت  جرگه  اعضای  به عنوان 
گفت:  وی  می کنند.  عمل  حکومت  خواست های 
کند  تدویر  جرگه ای  تا  می کند  تالش  »حکومت 
از  یا  و  والیان  از  یا  افغانستان  در  آن  نمایندگان  که 
طرف ولسواالن معرفی شده  و به کابل برای شرکت 
گیالنی  آقای  شده اند.«  فرستاده  مجلس  این  در 

موسفیدان و شورای والیتی صورت گرفته  است.
مدنی،  نهادهای  بی خبری  به  پاسخ  در  مسوول  آقای 
گفت با آن که در راهبرد انتخاب نمایندگان لویه   جرگه 
عنعنوی، گفته شده است که نمایندگانی از نهادهای 
مدنی نیز باید شامل باشند، ولی در دستورکاری که از 
به والیت کندز فرستاده شده است، یادکردی  مرکز 

از این نکته نیست.
جرگه  برای  کندز  والیت  از  تن   18 که  گفت  او 
عنعنوی انتخاب شده اند که 6 تن آنان از میان اعضای 
شورای والیتی، دو تن آنان از میان زنان و باقی مانده ـ 
بر اساس ترکیب قومی ـ از همه ی قوم های ساکن در 

کندز، برگزیده شده اند.
تاجیک،  پشتون،  ازبیک،  اقوام  سهم  که  گفت  او 
بیشتر  ایماق، ترکمن و عرب که شمارشان در کندز 
نمایندگان  و  دولتی  عالی  مقام های  توسط  است، 

شورای والیتی، مد نظر گرفته شده است.
از  مدنی  نهادهای  بی خبری  از  نگرانی ها  کنار  در 
شمار  کمی  عنعنوی،  لویه جرگه  نمایندگان  گزینش 

زنان، یکی از کاستی ها شمرده می شود.
سهم  باید  که  باوراند  این  به  بیشتر  کندز،  در  زنان 
و  نباشد  فیزیکی  سهم  تنها  تصمیم گیری ها،  در  آنان 
آنان بتوانند خواست های شان را در تصمیم گیری های 

بزرگ کشوری مطرح کنند.
شمار  کندز،  والیتی  شورای  عضو  صادقی،  کریمه 
در نظر گرفته برای زنان از کندز را اندک می داند و 

می گوید که باید سهم زنان بیشتر از این باشد.
مهناز جلیلی، یکی از آموزگاران در کندز، از کمبود 
نمایندگان زن در ترکیب اعضای لویه جرگه عنعنوی، 

نگران  است.
پیش شرط های  از  یکی  که  می گوید  جلیلی  بانو 
نظام های دموکرات، حضور زنان در تصمیم گیری های 
سیاسی است و باید برای سهم دهی بیشتر به زنان، در 

ترکیب اعضای لویه جرگه عنعنوی تجدید نظر شود.

محتوای  مورد  در  معلوماتی  هیچ  تاکنون  می گوید 
سند همکاری های استراتژیک که قرار است در این 

جرگه مورد بحث قرار گیرد، ارایه نشده است.
نماینده والیت کابل در  همچنین سیدعلی کاظمی، 
لویه جرگه  خواندن  غیرقانونی  با  نمایندگان  مجلس 
عنعنوی گفت که حکومت با برگزاری این جرگه با 
آرای مردم افغانستان بازی می کند. به گفته ی او، در 
حالی که زمان برگزاری لویه جرگه عنعنوی نزدیک 
و  افغانستان  حکومت های  تاکنون  اما  است،  شده 
امریکا در مورد این که سند همکاری های استراتژیک 
در قالب یک پیمان باید به امضا برسد و یا براساس 
یک اعالمیه مشترک تنظیم شود، به نتیجه نرسیده اند.

احمد بهزاد معاون دوم مجلس نمایندگان نیز در این 
برنامه های  با  عنعنوی  لویه جرگه  که  گفت  نشست 
سیاسی مشخص از سال ها قبل طرح ریزی شده است. 
به گفته ی او، جرگه عنعنوی که در اواخر این هفته 
نیست.  حقوقی  تعریف  دارای  شد،  خواهد  برگزار 
لویه جرگه  از برگزاری  افزود که هدف  بهزاد  آقای 
قانونی  و  رسمی  نهادهای  بی اعتبارسازی  عنعنوی، 

کشور است.
با این حال، ایتالف تغییر و امید پس از این نشست 
را  عنعنوی  جرگه  برگزاری  قطعنامه ای،  صدور  با 
دانسته  تاریخی  و  ملی  لویه جرگه های  به  بی حرمتی 
و جرگه پیش رو را فاقد مشروعیت توصیف کرده 
لویه جرگه   « است:  آمده  قطعنامه  این  در  است. 
قانون  احکام  با  مغایرت  در  که  حکومت  عنعنوی 
به  بی حرمتی  نوعی  می شود،  برگزار  اساسی 
فاقد  و  بوده  کشور  تاریخی  و  ملی  لویه جرگه های 
مشروعیت و اعتبار قانونی است. بحث پیرامون سند 
روابط استراتژیک با ایاالت متحده امریکا و مصالحه 
تنها  ملی،  کالن  مسایل  به عنوان  مسلح،  مخالفان  با 
از صالحیت های خاص شورای ملی است و مطرح 
کردن آن در لویه جرگه عنعنوی در واقع قانون شکنی 
ملی  شورای  امور  در  مداخله  و  حکومت  جانب  از 

کشور است.«
عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  با  مخالفت ها  هرچند 
بیشتر شده است، اما رییس جمهور تاکید کرده است 
خواهد  برگزار  تعیین شده  تاریخ  در  جرگه  این  که 

شد.


از سوی دیگر، نمایندگان شورای والیتی نیز از نحوه 
نارضایتی  ابراز  جرگه،  این  به  نمایندگان  گزینش 

دارند.
والیتی  شورای  نمایندگان  از  یکی  صادقی،  کریمه 
کندز، در حالی که نفس برگزاری لویه جرگه عنعنوی 
نمایندگان  گزینش  می گوید  می داند،  غیرقانونی  را 
صورت  عالی  مقام های  سلیقه های  با  برابر  نیز  جرگه 

گرفته  است.
گفت  8صبح،  روزنامه ی  با  گفتگو  در  صادقی  بانو 
از  دیگر  شماری  و  کندز  والی  با  پارلمان  رییس  که 
سران، با هم مشورت کرده اند و نمایندگانی را برای 
این جرگه برگزیده اند و نقش شورای والیتی در این 

میان، خیلی اندک  است.
شورای  نمایندگان  حالی که  »در  افزود:  صادقی 

پیمان استراتژیک با ایاالت متحده امریکا و مصالحه 
با مخالفان مسلح دولت از اجندای اصلی این جرگه 
قدرت  ادامه ی  برای  اساسا  اما  است،  شده  خوانده 
افزود:  امید  و  تغییر  ایتالف  رهبر  می شود.  برگزار 
»مشکل در چیست که نه ما از سرنوشت مردم خود 
درس می گیریم و نه از سرنوشت سایر مردم در دنیا. 
بلکه یک طرفه و یک پهلو به خاطر ادامه ی قدرت به 
کارهایی  این  معنای  می شود{.  }تالش  قیمت  هر 
ادامه ی  چیست؟  می گیرد  صورت  افغانستان  در  که 

قدرت به هرقیمت.«
رهبر ایتالف تغییر و امید می افزاید که تاکنون مردم 
افغانستان از محتوای اصلی لویه جرگه عنعنوی و سند 
ایاالت  و  افغانستان  میان  استراتژیک  همکاری های 
متحده امریکا که قرار است در این جرگه مورد بحث 
قرار گیرد، اطالع ندارند. او تاکید کرد که حتا افراد 

درجرگهعنعنویشرکتنمیکنیم

ازگزینشنمایندگانلویهجرگهعنعنوی
خبرنداریم

 ظفرشاه رویی

 نورالعین - کندز

مسووالن دولتی والیت کندز می گویند که آنان برای 
برای  که  عنعنوی  لویه جرگه ی  نمایندگان  گزینش 
برگزار  امریکا  با  افغانستان  راهبردی  پیمان  امضای 
کرده،  مشورت  والیت  این  موسفیدان  با  می شود، 
وحدت ملی را در نظر گرفته و نمایندگان را با در نظر 

گرفتن اهلیت و شایستگی، برگزیده اند.
و  مدنی  نهادهای  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
اعضای شورای والیتی کندز، انتقاد هایی را در پیوند 
ابراز  جرگه  این  نمایندگان  گزینش  چگونه گی  به 

می دارند.
نمایندگان  از شرط ها، در گزینش  در حالی که یکی 
لویه جرگه عنعنوی، حضور نمایندگان نهادهای مدنی 
است، اعضای نهادهای مدنی در کندز، از چگونگی 

گزینش نمایندگان برای این جرگه، بی خبراند.
نهادهای  مجتمع  اعضای  از  یکی  رسولی،  عبداهلل 
انتخاب  از  مدنی در والیت کندز، می گوید که وی 

نمایندگان لویه جرگه عنعنوی بی خبر است.
برخی از اعضای نهادهای مدنی، می گویند که همه ی 
نهادهای مدنی، از چگونگی گزینش نمایندگان برای 
این جرگه بی خبر هستند و کسی با آنان در این پیوند، 

تماس نگرفته است.
ارتباط  و  فرهنگ  بنیاد  رییس  مجیدی،  ذبیح اهلل 
نمایندگان  گزینش  از  بی خبری  بیان  با  نیز  رسانه ای، 
اعضای  تمام  که  می گوید  عنعنوی،  لویه جرگه 

نهادهای مدنی، از این موضوع بی خبر هستند.

ایتالف »تغییر و امید« به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل 
برگزاری  با  حکومت،  اپوزیسیون های  از  یکی  و 
لویه جرگه عنعنوی مخالفت کرده است. این ایتالف 
اساسی  قانون  برخالف  جرگه  این  که  می گوید 
است.  اهداف آن مخدوش کننده  و  برگزار می شود 
به گفته ی این ایتالف سیاسی، نظام حاکم در کشور 
عنعنوی،  لویه جرگه  برگزاری  با  تا  است  تالش  در 

دوره حاکمیت را تداوم بخشد.
جاری  ماه  بیست و پنجم  در  است  قرار  جرگه  این 
از دو هزار تن در کابل  بیش  اشتراک  با  خورشیدی 
برگزار شود. هدف از برگزاری لویه جرگه عنعنوی 
پیمان  امضای  مورد  در  بحث  حکومت،  سوی  از 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا و مساله مذاکره 

با مخالفان مسلح دولت خوانده شده است.
اما با نزدیک شدن زمان برگزاری این جرگه، داکتر 
می گوید  امید  و  تغییر  ایتالف  رهبر  عبداهلل  عبداهلل 
مردم  تا  شد  خواهد  باعث  جرگه  این  برگزاری  که 
بیشتر  حاکمیت  از  و  شوند  بی باور  نظام  به  نسبت 
نشستی  در  گذشته  روز  عبداهلل  آقای  گیرند.  فاصله 
لویه جرگه عنعنوی  پیامدهای  و  بررسی  به منظور  که 
برگزار شده  کابل  در  امید  و  تغییر  ایتالف  از سوی 
پذیرش  مورد  این جرگه  فیصله های  که  بود، گفت 
قانونی  جنبه  »جرگه  افزود:  او  گرفت.  نخواهد  قرار 
ندارد و برخالف قانون اساسی افغانستان دایر می شود 
و اهدافش کامال مخدوش است. این جرگه اهداف 
جرگه  این  در  که  هم  فیصله هایی  و  دارد  پنهانی 
صورت می گیرد و هر فیصله ای که صورت بگیرد، 
همچنین  و  بود  نخواهد  افغانستان  مردم  قبول  مورد 
و  گرفت  نخواهد  قرار  افغانستان  مردم  احترام  مورد 

ضیاع وقت مردم است.«
عنعنوی  لویه جرگه  که  است  معتقد  عبداهلل  داکتر 
برگزار  قدرت  تداوم  منظور  به  حکومت  سوی  از 
می شود. به گفته ی او، گرچند بحث در مورد امضای 

 نهادهای مدنی کندز:

ایتالف تغییر و امید:
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فون  »فردیناند  توسط  اولین بار  برای  ابریشم،  راه  اسم 
شد  گذاشته  جاده ای  بر  آلمانی  جغرافیادان  اشتهوفن« 
اروپایی،  و  آسیایی  تاجران  تجارتی  کاروان های  که 
مال التجاره  میان  در  می کردند.  رفت و آمد  آن  در 
بر کاالهای تجارتی دیگر،  تاجرانی موصوف، عالوه 
قرار داشت.  نیز  ابریشمی بافت کشور چین  پارچه های 
دیگر،  اجناس  به  نسبت  تجارتی  این جنس  این که  از 
در  فروش  خوب  بازار  دارای  و  قیمت بها  کم وزن، 
اکثر  بود،  اروپایی  و  آسیایی  ممالک  مارکیت های 
نشان  آن  خریدوفروش  به  بیشتر  عالقمندی  تاجران 
بیشتر  سرمایه گزاری  معامالت خویش  در  و  می دادند 
مذکور  جاده  این رو  از  می کردند.  آن  تجارت  باالی 
بعد ها به نام »جاده ابریشم « شهرت یافت. این درحالی 
میان جوامع مختلف بشری روابط  براین،  قبل  بود که 
داشت.  وجود  تجارتی  و  سیاحتی  دینی،  مستحکم 
نقش هایی روی  می نویسد:  مورد  این  در  ویل دورانت 
سفال گویای آن است که پنج هزار سال قبل از میالد 
ترکستان خود داری فرهنگ کهن بود و هنگامی که 
نتیجه قهر آسمان و خشکی فراوان زمین، ساکنان  در 
مهاجرت  به  مجبور  سه طرف  از  ناچار  به  نواحی  این 
بردند.  به همراه  شدند، هنر، فرهنگ و تمدن خود را 
باشد،  نرسیده  دوردست  نواحی  به  مردم  آن  نژاد  اگر 
امریکای  به چین، منچوری و  از طرف خاور  هنر شان 
شمالی و از طرف باختر به عیالم و مصر و حتا ایتالیا و 

اسپانیا رسیده است. 
در خرابه های شوش که در عیالم قدیم )ایران کنونی( 
شباهت  که  است  آمده  به دست  آثاری  دارد،  قرار 
نیروی  از  استفاده  کمی  با  و  دارد  »اناو«  به  فراوان 
دریافت که  و  نظر آورد  در  را  می توان گذشته  خیال 
اناو، روابط فرهنگی  میان شوش و  بامداد مدنیت،  در 

برقرار بوده است. )2(
دوکاف«  ریک  فرید  و»  ـ یک«  »کارل  براین،  عالوه 
بدخشان در  می نویسند که موجودیت سنگ الجورد 
بین آثاری که در اثر حفریات از مقبره های کشف شده 
موجودیت  به  است،  آمده  به دست  »اور«  شهر  در 
از میالد،  روابطی گواهی می دهد که 3500 سال قبل 
بین النهرین  و  افغانستان  کنونی،  بدخشان  والیت  میان 

برقرار بوده است.)3(
»مصری ها  می نویسد:  لوکاس  هنری  ترتیب،  به همین 
شاید  و  ایران  از  تاریخ،  عصر  آغاز  از  پیش  مدت ها 
به ویژه در معرض  نیل که  دلتای رود  و  راه سوریه  از 
سنگ  بود،  شمال  از  خارجی  فرهنگی  هجوم های 

آبی رنگ الجورد وارد می کردند.)4(
هزاره  دوم  نیمه  در  که  می شود  دیده  این،  از  گذشته 
چهارم قبل از میالد، روابط تجاری میان قاره های آسیا، 
اروپا و افریقا از طریق راه های بحری و خشکه برقرار 
لوکاس«،  »هنری  گفته  طبق  که  فرق  این  با  البته  بود. 
زمان  آن  در  دوکاف«،  »فریدریک  و  - یک«  »کارل 
قاره های  میان  تجارتی  معامالت  در  ارزشمند  کاالی 
موضوع  این  بود.  بدخشان  الجورد  سنگ  مذکور، 
این  به  نیز  تاریخ تمدن های آسیای مرکزی  در کتاب 
شرح انعکاس یافته است: »دالیلی در دست است که 
دره سند، سنگ الجورد  بزرگ  مراکز  می دهد  نشان 
بودن  دارا  خاطر  به  که  را  قیمتی  سنگ  یعنی  را، 
خاصیت جادویی مورد توجه مردم شرق باستان بود، از 
افغانستان وارد می کردند. سنگ الجورد به بین النهرین 
از میالد  نیمه دوم هزاره چهارم پیش  از آغاز  و مصر 
وارد می شد و از آنجا به ترووا و آسیا ی صغیر می رفت. 
سنگ الجورد از افغانستان به صورت معامالت پایاپای 

ارتباط  درحالی که  است.  رفته  غرب  نقاط  اقصی  تا 
ایران، آسیای  با جوامع هم جوار در شرق  مستقیم فقط 
مرکزی شوروی و بلوچستان برقرار بوده است، احتماال 
در  واقع  )شورتوغی(  شورتوگای  استقرار  با  مساله  این 
ولسوالی های  بین  فاصله  )در  دریا  آمو  جنوبی  ساحل 
ارتباط  تخار(  والیت  دشت قلعه  و  بهاوالدین  خواجه 
پیدا می کند. آثار مشخصه تمدن »هاراپا« از سفال گرفته 
احتمال  به  است.  مهر، در موندی گک مشاهده شده   تا 
زیاد، در این جا کارگاه تجارتی در سر راه تجارت آبی 
تا قرون وسطا حفظ  اهمیت خود را  بود که  واقع شده 
و  متخصص  تولیدکنندگان  تمرکز جمعیت  بود.  کرده 
توسعه شهری محل شده  )تیاتر( سبب  تهاتر  و  تجارت 

بود.«)5(
در قسمت دیگر این کتاب آمده است که تاجران، سنگ 
الجورد را از بدخشان به شورتوغی انتقال می دادند. بعد 
از باربندی، آن را به شهر های هراپه و موهن جو دارو، 
در کنار دریای سند و از آنجا به مهرگره واقع در تنگه 
بوالن و بعد از آن به شهر سوخته که در قسمت نهایی 
دریای هلمند قرار داشت، می بردند. این سنگ در شهر 
مذکور توسط افراد متخصص به زیور تبدیل می شد و 
فعلی،  عشق آباد  شهر  اطراف  مدنی  مراکز  به  اینجا  از 

بین النهرین و مصر صادر می شد.
چگونگی استفاده از راه ها، در زمان زمامداری 

کوروش کبیر
قبل از فتوحاتی که کوروش دوم )کوروش کبیر( یکی 
از مدبرترین شاهان سالله هخامنشی در ممالک شرقی 
کتاب  و  خط  سرزمین ها  این  در  یا  دهد،  انجام  ایران 
به  موفق  باستان شناسان  داشت،  اگر  ویا  نداشت  وجود 
کشف آن نگردیده اند. به این اساس، ما چیزهای زیادی 
مذکور  سرزمین های  مردم  زندگی  شرایط  مورد  در 
وسیله  که  راه هایی  به  راجع  که  همان گونه  نمی دانیم، 
ارتباط مردم ساکن در شرق ایران و ممالک اروپایی و 
افریقایی بود، نیز آگاهی دقیق نداریم. کوروش بعد از 
اولین سفر جنگی ای که به افغانستان کنونی و آسیای میانه 
انجام داد، رسم الخط آرامی را در منطقه رایج ساخت 
به  این مردم  برای  از نوشتن و خواندن  استفاده  و زمینه 
شکل وسیع مساعد شد. از این رو است که بعد از هزاران 
سال باستان شناسان در اثر کاوش هایی که انجام دادند، 
آثار  دیگر  و  سکه ها  کتیبه ها،  به دست آوردن  به  موفق 
روی  در  رقم یافته  خواندن خطوط  با  و  شدند،  باستانی 
آنها و اشیا و ابزاری که مورد استفاده ایشان بوده است، 

ما را از چگونگی زندگی اجتماعی 
انسان هایی که در این مناطق زندگی 
زیاد  یا  و  کم  حد  در  می کردند، 
بود  درحالی  این  ساختند.  آگاه 
ملکه  که  نامه ای  در  براین،  قبل  که 
میانه  آسیای  فرمانروای  توموریس 
برای  کوروش  جنگی  دوم  سفر  در 
مادی  پادشاه  را  او  نوشت،  وی 
خطاب کرد. به این اساس، می دانیم 
زمامداری  درزمان  توموریس،  که 
چیزی  ماد  شاهان  از  تنها  خویش 
دولت های  از  نه  است،  می فهمیده 
دیگر  و  بین النهرین  در  که  دیگری 
بعدا  می راندند.  حکم  جهان  نقاط 
جنگی  سفر  دومین  که  می بینیم 
هنگامی  میانه،  آسیای  به  کوروش 
صورت گرفت که ملکه توموریس 
شاید مناطق از دست رفته خویش را 

دوباره به دست آورده بود. ملکه مذکور، پس از به دست 
آوردن اطالع از قصد کورش، عنوانی آن نامه ای به این 

متن نوشت و برایش فرستاد:
این  از  می کنم  نصیحت  را  تو  مادی ها!  پادشاه  »ای 
و  اعتماد  روی جای  هیچ  به  برداری، چون  کار دست 
باشد،  داشته  مطلوبی  تو سرانجام  اقدام  نیست که  یقین 
باش  قوم و ملت خویش خورسند  بر  فرمانروایی  بر  تو 
که  افسوس  دار.  روا  طایفه خودم  به  نیز  مرا  سلطنت  و 
حرفم را نخواهی شنید، چون به آنچه کمتر توجه داری 

زندگی در صلح و صفا است....«)6(
 پس از رسیدن این نامه به کوروش، او، به این پشنهاد 
ایشان  میان  که  جنگی  در  و  داد  رد  جواب  توماریس 
صورت پذیرفت، لشکر کوروش شکست خورد و خود 

او کشته شد.
مورد  در  تاجیکان  کتاب  نویسنده  غفوروف  باباجان 
کشته شدن آن می نویسد: پس از این که ملکه توماریس 
خون  از  پر  مشک  در  را  آن  سر  کشت،  را  کوروش 
انداخت، و در روی مشک نوشت: »بنوش خونی را که 
آمو  رود  در  را  مشک  آنگاه  بریزی«،)7(  می خواستی 

افگند. 
پیرامون  ولی،  وهاب  و  فرهادپور  مراد  ابازری،  یوسف 
قصد لشکرکشی کوروش دوم به هندوستان می نویسند: 
و  انداخت  برا  را  مادها  امپراتوری  دوم،  »کوروش 
استیال  اناطولی  بر  و  کرد،  تارومار  را  لیدی  لشکریان 
یافت، توجه خود را به هند که در آن زمان به غناوثروت 
مشهور بود، معطوف نمود و تهاجمی از طرف خراسان و 
باکتریا )بلخ( به طرف پنجاب و سند انجام داد. ولی طبق 
اسناد موجود، »هنگام عبور از کاپیسا، با مقاومت شدید 
»آمورگز«  آن که  وجود  با  و  شد  روبرو  سجستانی ها 
پادشاه سجستان به اسارت او درامد. ولی در اثر مقاومت 
در  و  شد  مصالحه  به  ناچار  همسرش، کوروش  دلیرانه 
فتح  آرزوی  و  بازگشت...  انزان  به  میالد،  از  قبل   539

هند را به اخالف خود وا گذاشت.« )8( 
فرمان روایی  زمان  در  کبیر،  کوروش  به هرصورت، 
و  پارت ها  مادها،  سرزمین های  تا  شد  موفق  خویش، 
خوارزم،  سغد،  بلخ،  هرات،  چون  ممالکی  و  مناطق 
سکاها ی  سرزمین های  هند،  گندهارا،  رخج،  زرنگ، 
هوم نوش و سکاهای تیگراخودا را تصرف کند. عالوه 
بابل،  خوزستان،  چون  ممالکی  و  مناطق  او،  این،  بر 
سارد،  کاپادوکیا،  ارمنستان،  مصر،  عربستان،  آشور، 
)در  اشقودره  سکودر،  دریا،  ماورای  ساکاهای  یونان، 
مقدونیه(، یونانی های سپرروی سر، لیبیایی ها، حبشی ها، 
مردمان  و  سازد  مطیع  را  کاریان  یا  امچی  مک  اهالی 
ساکن در مناطق و ممالک مذکور به شکلی از اشکال با 
هم رابطه داشتند. از آن جمله می توان بر روابط تجارتی 

آن ها اشاره کرد.)9(
چگونگی وضعیت راه ها در زمان فرمان روایی داریوش 

اول
دختر  »اتوسه«  شوهر  و  ویشتاسپ  پسر  اول  داریوش 
به جای  میالد،  از  قبل  در سال 519  کبیر، که  کوروش 
شخصی  سرکوبی  جهت  رسید،  قدرت  به  کامبوجیه 
به  و  متعرض  بلخ  به  میانه  آسیای  از  که  تیلمن  به نام 
اشغال آن پرداخته بود، از طریق غور وارد بلخ می شود.

این  زمان  خویش  تالیفی  کتاب  در  مایف  داندا   )10(
پادشاهی اش می داند. را در سال سوم  سفر جنگی وی 

)11( او، پس از یک طرفه شدن کار تیلمن در سال 513 
ق- م، کاپیسا را عبور و بر قسمت شمالی هند متعرض 
می گردد، و راجه نشین های تکسیال، پنجاب و کشمیر را 
تصرف می کند. و در این سفر جنگی خود، اشخاصی را 

توظیف می کند تا با استفاده از کشتی به سفردریایی از 
طریق دریای سند تا نهایت آن بپردازند و از جریان این 
فهمیده  از آن  استفاده  با  دارند که  تهیه  سفر، گزارشی 
شود که می توان از طریق این راه دریایی، به بحر هند، 
او،  فرستاده های  رسید،یانه.  فارس  وخلیج  عمان  بحیره 

این وظیفه را موفقانه انجام دادند.
چنانکه بنا بر روایت نویسندگان کتاب سرزمین جاوید، 
داریوش که عالقمندی زیاد به تاسیس راه های دریایی 
می خواست  که  آغاز کرد  را  کانالی  کار حفر  داشت، 
تا از طریق آن دریای نیل را با بحیره احمر رابطه دهد. 
قرار روایاتی که موجود است، کانال سویز فعلی بر روی 
کانالی حفر گردیده است که آن رایا داریوش کشیده 
بود، و یا اتمام کار آن را طی وصیتی به جانشین خویش 

واگذاشت.)12( 
به همین ترتیب، حسن پیرنیا می نویسد: داریوش به خاطر 
این که احکام و اوامر او به مراکز ایاالت متصرفه اش به 
وقت و زمان آن برسد و در سوقیات نظامیش سکتگی 
رخ ندهد، در ایران آن وقت و کشورهایی را که تصرف 
آنجمله  از  زد.  زیاد  راه های  ایجاد  به  بود، دست  کرده 
می گردید،  آغاز  سارد  از  که  برد  نام  راهی  از  می توان 
پس از رسیدن به شوش، به پایتخت ایران منتهی می شد. 
دومین  می شد.  تخمین  متر  کیلو   2400 راه،  این  طول 
راهی که داریوش آن را تاسیس کرد، راهی بود که از 
پایتخت مصر )ممفیس( آغاز و به قلعه شهری می رسید 
بنا نهاده بود.  که آن را کوروش در کنار رود سیحون 
برد،  استفاده  از آن  نیز  اسکندر  بعد ها  قلعه شهر که  این 

فعال به نام اوراتپه مشهور است.
سهولت  آوردن  وارد  جهت  داریوش،  ترتیب  به همین 
به خاطر به وقت و زمان مناسب رسیدن فرامین و مکاتب 
درطول  متصرفه اش،  ایاالت  به  او  فرمان روایی  مقر  از 
چاپارخانه ها  این  در  بود.  ساخته  خانه ها  چاپار  راه ها 
اسب های تیزتک با نامه رسان های ماهر، موجود بودند. 
همین که مکاتب و فرامین از پایتخت به ایاالت فرستاده 
می شد، نامه رسان ها، با استفاده از اسب هایی موجود در 
به چاپارخانه  از یک چاپارخانه،  را  آنها  چاپار خانه ها، 
و  مکاتب  تارسیدن  جریان  این  و  می رسانیدند  دیگر 
ادامه  بود،  نظر  مورد  که  ایاالتی  یا  ایالت  به  فرامین 

می یافت.)13(
گذشته از این، شواهدی در دست است که قدیمی ترین 
شروع  بابل  از  که  بود  شاهی  جاده  ایران،  بزرگ  راه 
به کرمان شاهان و  تنگنای زاگرس،  از  می شد وبا گذر 
اکباتان )همدان فعلی( می رسید. ازآنجا به »ری« می رفت 
و در امتداد جنوب البرز، به باکتریا )بلخ( می انجامید. راه 
این  بود.  غرب  و  شرق  پیوند  راه  قدیمی ترین  مذکور، 
مردمان سرزمین های شرقی،  با  ایرانی ها  ترانزیتی  رابطه 
تجارتی  کاال های  که  می کرد  مساعد  نیز  را  این  زمینه 
مردم شرق، به شکل اخص ابریشم که از جمله کاال های 
وارد  بود،  اروپا  و  آسیا  مردم های  توجه  مورد  تجارتی 
برای  بود  مقدمه ای  این  شاید  و  گردد.  آنان  بازار های 
ایجاد راه ابریشم که موجب تامین روابط تجارتی میان 
ملل شرق و اجتماعات ساکن در قاره های اروپاو افریقا 

گردید.)14(
قلمی  به   » ابریشم  »راه  مقاله  ازمحتوای  براین،  اضافه 
که  کسی  اولین  که  می آید  بر  کهزاد  علی  احمد 
)بلخ( باختر  تا  یونان  از  خشکه  راه  کشف  به  موفق 
از  تاجری  تیانوس،  تی  ماتس  نام  به  شخصی  گردید، 
مقدونیه بود. او که در»شام« تجارت خانه بازکرده بود، 
منطقه ای  یا  و  کشور  میان  تا  داشت  زیاد  عالقمندی 
می شد،  داده  تاب  می گردید،  تولید  ابریشم  آن  در  که 
رابطه  می شد،  رنگ آمیزی  و  می گردید  تبدیل  تار  به 
خام  ابریشم  که  بود  درحالی  این  شود.  برقرار  تجارتی 
تولید می شد و مراکز تاب دادن و  در ترکستان شرقی 
رنگ آمیزی آن در مناطقی چون: انیتوس، بریت، سیدن 
و تیر بود که در سرزمین شام در سواحل بحرالروم قرار 
موفق  زیاد  و تالش  از سعی  پس  تجارمذکور،  داشت. 
شد تا راه میان شام و شهر بلخ را کشف کند. با کشف 
ابریشمی، در  ابریشم و پارچه های  راه مذکور، تجارت 
به  زیاد  عالقمندی  آن  مردم  که  روم  امپراتوری  قلمرو 
از  یافت.  رونق  داشتند،  ابریشمی  پارچه های  خرید 
را  ابریشم  بزرگ،  تاجران  از  زیادی  تعداد  بعد،  به  آن 
شام  به  شرقی  ترکستان  از  تجارتی  کاروان های  توسط 
هندی  تاجران  همچنان  می دادند.  انتقال  بحرالروم  و 
غیره  و  ادویه  نیل،  پنبه،موادمعطرنباتی،  کاالهایی چون 
می آوردند  شام  به  هندوستان  از  را  تجارتی  کاال های 
قلمرو وسعی که  به  را  آنها  یونانی  و  تاجرانی رومی  و 
امپراتوری روم برآن استیال داشت، انتقال می دادند.)15( 
ادامه دارد

)قسمت اول(
 اسداهلل ولوالجی

راه ما را نخست »یم« پیدا کرد
این چراگاه ها هرگز از ما گرفته نخواهد شد؛ 

جایی که نیاکان سلف ما رفتند و آنها که بعد به دنیا آمدند و از راه خود رفتند.
»ریگ ویدا« )1(

جاده ابریشم

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حقوق  بين المللي  اسناد  در  انساني  کرامت  حق 
مورد  کشورها،  داخلي  قوانين  از  بيش تر  بشر، 
توجه قرار گرفته است و عنايت و تاکيد گسترده 
قوانين و اسناد بين المللي حقوق بشر، کشورها را 
وادار کرده است تا آن را به صورت درست در 

قوانين داخلي خود بگنجانند. 
تا جايي که گزارش ها و آمار ثبت شده در بانک 
افغانستان  بشر  مستقل حقوق  اطالعات کميسيون 
نشان مي دهد، موارد نقض حق کرامت انساني در 
افغانستان، طي سال 1389، اندکي کاهش داشته و 
در مقايسه با سال قبل، موارد کمتري از نقض اين 

حق در کميسيون ثبت شده  است. 
بر اساس شکايت هاي ثبت شده در دفاتر ساحوي 
مراجعه  و  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  اليتي  و 
کرامت  حق  که  کساني  اقارب  و  افراد  مستقيم 
 ،1389 سال  طي  است،  شده  نقض  انساني شان 
مجموعا 96 مورد نقض اين حق ثبت و گزارش 
شده است. رقمي که نقض حق کرامت انساني را 
نشان مي دهد در کل 11.26 درصد از کل حقوق 
در  و  مي دهد  نشان  را  افراد  بشري  نقض شده 
مقايسه با رقم17.7  درصد سال گذشته، کاهش 
اندکي را در سال جاري نشان مي دهد. از مجموع 
به  مربوط  آن  مورد   33 نقض شده،  تعداد حقوق 

زنان و63 مورد ديگر مربوط به مردان مي باشد. 
بيشترين موارد نقض در واليات کندز، بدخشان و 

قندهار ثبت شده است. 

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  تحقيقات 
رابطه ی  مسلحانه  خشونت های  و  فقر  مورد  در 
تاييد  اجتماعی  زندگی  در  را  پديده  اين  متقابل 

نموده و بيان می کند:
دنياست.  فقيرترين کشورهاي  از  يکي  »افغانستان 
در  درصد(   42( مردم  از  مالحظه ي  قابل  بخش 
فقر  هرچند  دارند.  قرار  فقر  خط  زير  کشور  اين 
افغانستان  و  دارد  طوالني  پيشينه ی  افغانستان  در 
از سال هاي دور تاکنون از جمله کشورهاي فقير 
پيامدهاي  و  داخلي  هاي  جنگ  اما  است،  بوده 

زيانبار آن، فقر را تشديد نموده است .«
به  رابطه  در  تحقيقات  اين  از  ديگری  بخشی  در 

ميزان درآمد در افغانستان می نويسد:
»ميزان درامد کامال بستگي به کار و نوع کار دارد. 
مسلم است که سطح باالي اشتغال در يک کشور، 
درآمد مالي مردم را بهبود مي بخشد. دريافت هاي 
نظارت ساحوي کميسيون مستقل حقوق بشر نشان 
مصاحبه  کلي  مجموع  از  درصد   57 که  مي دهد 
شوندگان گفته اند که کار مي کنند و 42 درصد 
ميان  از  نمي کنند.  کار  که  نموده اند  اظهار  آن ها 
57 درصد کساني که گفته اند کار مي کنند، 63.6 
درصد اظهار نموده اند که درامد روزانه آنها کمتر 
اين  که  مي باشد  دالر(  يک  )معادل  افغاني   50 از 
را  شوندگان  مصاحبه  کل  درصد   36.4 افراد 
درصد   33.6 حدود  چنان  هم  مي دهند.  تشکيل 
آن ها گفته اند که بيشتر از 50 افغاني )معادل يک 
مصاحبه  مجموع  از  دارند.  درامد  روزانه  دالر( 
که  گفته اند  آن ها  درصد   36 حدود  شوندگان 
 19.2 و  دارند  درآمد  افغاني   50 از  کمتر  روزانه 
که  گفته اند  شوندگان  مصاحبه  مجموع  درصد 
باالتر از 50 افغاني درآمد دارند. حدود 42 درصد 
از مصاحبه شوندگاني که پاسخ نداده اند، به دليل 
احتمالي درامد غير قانوني يا عدم درآمد مايل به 
دادن پاسخ نبوده اند. بنابراين تعيين دقيق ميزان فقر 

2. 1  شکنجه
جسمي  تماميت  که  است  رفتاري  و  عمل  شکنجه، 
و  مشقت  درد،  می گيرد،  هدف  را  انسان  رواني  و 
تحميل  انسان  روان  و  جسم  بر  را  فراواني  رنج هاي 
بر تن و روان  با تحميل درد  مي کند. عمل شکنجه 
بي حرمتي  که  مي دهد  نشان  خود  خودي  به  انسان 
نسبت به کرامت و شخصيت انسان صورت گرفته و 
به اين ترتيب، حق کرامت انساني نقض شده است. 
اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي، به ويژه کنوانسيون 
منع شکنجه و رفتار ظالمانه، چنين تعريفی از شکنجه 

ارايه کرده است: 
»عمل عمدي که بر اثر آن درد و رنج شديد جسمي 
يا  اطالعات  کسب  به منظور  فردي  عليه  روحي  يا 
مي شود،  اعمال  سوم  شخص  يا  او  از  اقرار  گرفتن 
شکنجه شناخته مي شود. هم چنين مجازات فردي به 
علت عملي که او يا شخص سوم انجام داده است يا 
احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر 
مبناي تبعيض از هرنوع و هنگامي که واردشدن اين 
درد و رنج يا به تحريک و ترغيب يا به رضايت و 
عدم مخالفت مامور دولتي يا هر صاحب مقام ديگر 

انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود.«
مستقل  کميسيون  در  ثبت شده  قضاياي  و  ارقام 
در  که  مي دهد  نشان   ،1389 سال  طي  بشر  حقوق 
مورد   24 حداقل  انساني،  کرامت  حق  نقض  ميان 
شکنجه مشاهده شده است. عمل شکنجه در اين جا، 
افتاده است که ضمن نقض  اتفاق  به گونه اي  عمدتا 

به دليل کمبود معلومات مشکل مي باشد. با آنهم اين 
آمار نشان مي دهد که ميزان فقر نسبت به سال های 
گذشته چندان تغييري قابل مالحظه اي نکرده است؛ 
زيرا که در سال گذشته حدود 37 درصد از مصاحبه 
افغاني درامد  شوندگان گفته بودند که کمتر از 50 

داشته اند«
تحقيقات کميسيون نشان می دهد که با گذشت زمان 
عالوه بر اين که ميزان درآمد مردم بهبود نيافته است 
تقريبا  نيز  خانواده ها  بدهکاری  يا  قرض داری  ميزان 

دو برابر افزايش يافته است. 
برابر شده است.  تقريبا دو  مبلغ قرض داري  »تفاوت 
داده  انجام   1384 سال  در  کميسيون  که  ارزيابي 
بود، حد اوسط مبلغ قرضداري هر فاميل به صورت 
دالر   1155 )معادل  افغاني   57750 حدود  تخميني 
امريکايي( بر آورد شده بود. در حالي که يافته هاي 
به  نشان مي دهد که  کميسيون در طول سال 1387 
صورت تخميني هر فاميل حد اوسط 102392 افغاني 
و  هستند  قرض دار  امريکايي(  دالر   2047 )معادل 
اين رقم تقريبا افزايش 900 دالر آمريکايي در مبلغ 

قرض داري هر خانواده را نشان مي دهد.«
بررغم  که  است  داده  نشان  کميسيون  تحقيقات 
کشور  در  هنوز  فقر  ميزان  گرفته  صورت  ادعاهای 
خشونت های  تداوم  دليل  به  دقيقا  و  نيافته  کاهش 
مسلحانه، مردم افغانستان با گذشت زمان فرصت های 
توسعه و انکشاف را نيز از دست داده و قادر به از بين 

بردن فقر و گرسنگی نشده اند.
گرسنگی  و  فقر  تداوم  به  توجه  با  ترتيب  همين  به 

حق کرامت انساني افراد، رفتار ظالمانه، درد و عمل غير 
مجموعي  تعداد  است.  شده  تحميل  آن ها  بر  نيز  انساني 
در  دولت  که  مي دهد  نشان  انساني  کرامت  حق  نقض 
به  گونه  مورد   28 در  و  مستقيم  شکل  به  آن  مورد   57
غيرمستقيم  دخالت  است.  داشته  دخالت  غيرمستقيم 
بيشتر به  شکل اهمال و غفلت در حفظ اين حق يا بدون 
پرداختن و درگير شدن به منظور جلوگيري از نقض آن 
صورت گرفته است. بنابراين، به وضوح ديده مي شود که 
منسوبان دولت نيز در اعمال شکنجه به شکل مستقيم و 
غيرمستقيم دخيل بوده اند. در جمع ماموران دولت بيش 
از همه ماموران تنفيذ قانون و موظفان حراست از حقوق 
اتباع، در اين امور دخالت دارند. براي شرح بيشتر اعمال 

شکنجه، به تفصيل قضايا توجه کنيد. 
چنين  کميسيون  دفتر  به  باميان  واليت  شنده  با  شخصي 

شاکي شده است:
»در اوايل سال 1389، من و برادرم توسط ولسوال منطقه 
به شدت لت وکوب شديم. شرح قضيه چنين است: همراه 
دعوا  زمين،  قطعه  يک  به  خاطر  محمود  اسم  به  فردي 
به گونه  محکمه  به  زمان  آن  تا  دعواي مان  اما  داشتيم، 
هم  روز رخصتي  که  روز  يک  بود.  نشده  طرح  رسمي 
بود ولسوال منطقه با موتر خويش به قريه ما آمد و پرسيد 
با  من  که  دادم  جواب  دارند؟  دعوا  با هم  چه کسي  که 
محمود روي زمين دعوا داريم. بعد از اين گفت وشنود، 
ولسوال محل را ترک گفت و نزديکي هاي ظهر همين 
مورد  زمين  روي  تا  خواست  من  از  و  آمد  عسکر  روز 
دعوا بروم. من و برادرم با هم رفتيم و ديدم که ولسوال 
با رييس اداري واليت که از متعلقان طرف دعوای من 
مي باشد، در آن جا نشسته بودند آن ها بعد از گفتگو اظهار 
من  به  و  نيست  الزم  محکمه  به  قضيه  طرح  که  کردند 
گفت که تو به اين زمين حق نداري. زماني که به ولسوال 
گفتم که من حق دارم و تو صالحيت حل و فيصله اين 
دعوا را نداري، ولسوال با سيلي و لگد مرا زد و عسکر 
از  بعد  کرد.  لت وکوب  به شدت  را  برادرم  محافظ شان 
گفتند، حاال که حرف  و  آمدند  من  خانه  به  ماجرا  اين 
ما را قبول نداري علماي محل يا محکمه در مورد فيصله 

کنند.« 
ادامه دارد

و  مسلحانه  خشونت های  از  اعم  خشونت  ميزان 
خشونت های خانوادگی در کشور با گذشت زمان رو به 

افزايش می باشد.
تقريبا ده سال از سقوط طالبان و ايجاد حاکميت جديد 
در افغانستان می گذرد ولی طوری که ديده می شود ميزان 
با  افزايش بوده و  به  خشونت های مسلحانه در کشور رو 
بدتر شدن وضعيت در کشور  ما شاهد  گذشت هر روز 

هستيم.
خشونت های  ميزان  به  رابطه  در  شده  انجام  تحقيقات 

خانوادگی نيز به نحو جدی افزايش آن را نشان می دهد.
مستقل  کميسيون  تحقيقات  آخرين  در  را  افزايش  اين 
خوبی  به  بشر  حقوق  وضعيت  از  بشرافغانستان  حقوق 

مشاهده می کنيم.
کميسيون  توسط  جمع آوري شده  و  ثبت  ارقام  و  »آمار 
مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1388، نشان مي دهد 
که حداقل 75 مورد نقض حق حيات در سراسر کشور 
واقع گرديده است. اين آمار دربرگيرنده 19 مورد نقض 
حق حيات زنان و 56 مورد نقض حيات مردان مي باشد. 
الزم به يادآوري است که ارقام ذکرشده قبل، مواردي اند 
رسمي  به گونه  بشر  حقوق  مستقل  درکميسيون  که 
ثبت شده اند. مقايسه آمار نقض حق حيات گزارش حاضر 
نشان دهنده  قبل؛  ارقام مندرج درگزارش سال  به  باتوجه 
آن است که موارد وقوع نقض حق حيات در سال 1388 
اين  گوياي  آمار  اين  مقايسه  است.  قبل  سال  از  بيشتر 
نقض حق حيات 15  واقعيت هست که طي سال 1388 

مورد بيشتر از سال 1387 ثبت شده است .«

کشورما افغانستان يکی از کشور های سنتی متشکل از اقوام وقبايل مختلف می باشد که 
مردم آن در پهلوی اعتقاد به ارزش های اسالمی و موجوديت قوانين مدون پيرو يک 
زندگی  از  ميراثی  عنعنات  اين  می باشند.  به خصوص خود شان  عنعنات  و  رسوم  سلسه 
قواعد عرفی  اين  است  نموده  انتقال  نسل  به  نسل  بوده که  تاريخ  آنها در طول  قبايلی 
بديل حل  به عنوان يک مکانيزم  مشخصات خاص خود را داشته که در برخی موارد 
اختالفات عمل نموده است  اما دربعضی  موارد در تناقض جدی با ارزش ها و احکام 

دين مقدس اسالم، قوانين ملی و معيار های بين المللی حقوق بشر قراردارد.
افغانستان ازخانواده نظام رومی - جرمنی است و متکی به قانون  هرچند نظام حقوقی 
است؛ يعنی نظام حقوقی کشور ما نظام کامن اليی يا عرفی نيست، ولذا ما نمی توانم نظام 
عرفی را جايگزين نظام عدالت رسمی بگردانيم ولی اين بدين معنی نيست که عرف 
اساسی  درقانون  خصوصا  ما  درقوانين  بلکه  باشد  نداشته  جايگاهی  ما  حقوقی  درنظام 
وقانون مدنی به آن اشاره شده است. يعنی عرف هم از نگاه فقه و هم از نگاه سنت های 

ملی وعنعنوی ما وهم ازنظرقوانين نافذه يکی از منابع مهم حقوقی افغانستان است. 
زيرا جرگه ها و شوراها،  نهادهای اساسی جامعه مدنی اند که به هدف ايجاد مصالحه 

ميان طرفين درگير فعاليت می نمايند. 
حل  ازشوراهای  گرفتن  کمک  که  می دهد  نشان  کشورها  نيزدربرخی  جهانی  تجربه 

اختالف می تواند در تسريع روند حل و فصل منازعات تاثير بسزايی داشته باشد. 
در  تا  گردد  استفاده  رسمی  درکنارعدالت  غيررسمی  عدالت  مثبت  جنبه های  از  بايد 

قسمت حل مشکالت کشور خويش بتوانيم گام های موثر را برداريم. 
از  بايد  بلکه  عدالت رسمی گردد،  غيررسمی جايگزين  عدالت  نيست که  اين  هدف 

جنبه های مثبت عدالت غيررسمی استفاده گردد. 
اما بايد چوکات، حدود و معيارهايی را برای استفاده ازعدالت اصالحی داشته باشيم:

توجه به عدالت غيررسمی بايد باعث تضعيف عدالت رسمی و حاکميت قانون نشود،  
بايد نظام عدلی رسمی تقويت گردد. 

فيصله های عدالت غيررسمی نبايد با احکام شريعت مخالفت داشته باشد. 
همچنين با قانون اساسی و قوانين نافذه کشور نبايد تعارض داشته باشد. 

فيصله های عدالت غيررسمی با اصول حقوق بشر و حقوق زن و اطفال نيز نبايد مخالف 
باشد.

در قضايای جزايی و جنايی چه کوچک يا بزرگ نبايد به عدالت عرفی مراجعه شود. 
در مباحث گذشته پيرامون هريک از سيستم های عدالت رسمی وعدالت غيررسمی به 
تفصيل پرداخته شد. اين که در اين مبحث می خواهيم به توضيح نقاط مشترک و تشابه 

يا نقاط تضاد و تصادم بين هر دو سيستم بپردازيم :
همکاری و تشابه يا نقاط مشترک بين هر دو سيستم:

در هر دو سيستم )سيستم عدالت رسمی و سيستم عدالت سنتی يا عرفی( جرگه و شورا  
به عنوان ميکانيزم های رسيدگی به دعاوی و حل اختالفات مردم عمل می کنند.

در هر دو سيستم  تالش صورت می گيرد تا عدالت به بهترين وجه آن تامين گردد.
وفصل  حل  عمده  ازاهداف  جامعه  به  مجرم  فرد  مجدد  بازگشت  سيستم  دو  هر  در 
از طريق عدالت رسمی  از طريق مکانيزم سنتی و هم حل و فصل منازعات  منازعات 

می باشد.  
يک  اگر  است.  محاکم  کاری  روندهای  مانند  تقريبا  شورا  و  جرگه  در  کار  روند 
يا  ريش سفيدان  ساير  به  می تواند  وی  باشد،  نداشته  قناعت  تصميم  به  دعوی  طرف 
متنفذين مراجعه نمايد.  به تعبير ديگر می تواند که استياف خواهی نمايد.  يعنی چنانچه 
درنظام قضايی دولتی برای طرفين منازعه چانس استيناف خواهی ميباشد،  در شوراها 

وجرگه های محلی نيز حق استيناف خواهی برای طرفين محفوظ است. 
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
همکاری و تصادم یا نقاط مشترک و 

متضاد در سيستم عدلی کشور

فقر و خشونت در افغانستان

 قسمت هفدهم

 م. ع. بشارت
 قسمت دوم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

عبدالحی سجانی             /        قسمت اول تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

قانونمندی و حاکميت قانون، تضمين کننده آرامش 
و آسایش مردم افغانستان است.

)سیستم عدالت رسمی با سیستم عدالت غیررسمی(

هرچند نظام حقوقی افغانستان ازخانواده نظام رومی - جرمنی 
است و متکی به قانون است؛ یعنی نظام حقوقی کشور ما نظام 

کامن الیی یا عرفی نیست، ولذا ما نمی توانم نظام عرفی را 
جایگزین نظام عدالت رسمی بگردانیم ولی این بدین معنی 

نیست که عرف درنظام حقوقی ما جایگاهی نداشته باشد بلکه 
درقوانین ما خصوصا درقانون اساسی وقانون مدنی به آن اشاره 
شده است. یعنی عرف هم از نگاه فقه و هم از نگاه سنت های 

ملی وعنعنوی ما وهم ازنظرقوانین نافذه یکی از منابع مهم 
حقوقی افغانستان است. 

زیرا جرگه ها و شوراها،  نهادهای اساسی جامعه مدنی اند که 
به هدف ایجاد مصالحه میان طرفین درگیر فعالیت می نمایند. 

تجربه جهانی نیزدربرخی کشورها نشان می دهد که کمک 
گرفتن ازشوراهای حل اختالف می تواند در تسریع روند حل و 

فصل منازعات تاثیر بسزایی داشته باشد. 

ACKU
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و  »وان«  شهر  که  زمين لرزه اي  از  پس 
مناطق اطراف آن را تکان داد حزب صلح و 
نزديک  کردها  به  که  )ب.د.پ(  دموکراسي 
کمک  براي  ملي  همبستگي  حرکت  از  است 
وجود  با  کرد.  حمايت  آسيب ديدگان  به 
اين که نيروهاي ارتش ترکيه براي پاسخگويي 
کردستان  کارگران  حزب  حمله هاي  به 
هم  شده اند،  فرستاده  عراق  به  )پ.ک.ک( 
»ب.د.پ« و هم آنکارا مي کوشند فرصت هاي 
گفتگو را حفظ کنند تا نقشي فعال در اصالح 

قانون اساسي ايفا کنند.
در ماه هاي سپتامبر و اکتوبر رجب طيب اردوغان سوار 
بر موج ديدارهاي بين المللي بود. نخست وزير ترکيه به 
مصر، تونس و ليبيا رفت و در واشنگتن نيز از او پذيرايي 
شد. همچنين به رسوا کردن »فرزند نازپرورده غرب«، 
اسراييل، ادامه داد؛ از انقالب هاي عربي پشتيباني کرد؛ 
به  از  پشتيباني  به  عرب  اتحاديه  که  شد  آن  خواستار 
راي  ملل  سازمان  در  فلسطين  کشور  شناختن  رسميت 
از الييسيته  با حمايت  بدهد. و اسالمگرايان مصري را 
از  ترکيه  افکار عمومي  استوار  دستپاچه کرد. حمايت 
سياست منطقه اي او به اين کنشگري شتاب و انرژي اي 
دوچندان داد. با وجود اين احتياط و عملگرايي همچنان 
واجب بود: اردوغان با پذيرفتن استقرار سپر ضدموشکي 
سازمان ناتو در خاک خود، به اياالت متحده تضميني 
عليه ايران داد؛ با بشار اسد هم که از پيروي از اندرزهاي 
او درباره اصالحات در سوريه سر باز زده بود قطع رابطه 
کرد. عالوه بر اين، اگر چه آنکارا پيمان هاي نظاميش 
نخست وزير  آورده،  در  تعليق  حالت  به  را  تل آويو  با 
روابط اقتصادي ميان دو کشور را منجمد نکرده است. 
اسراييل  را که  فلسطيني  يازده زنداني آزادشده  او حتا 
اجازه اقامت در سرزمين هاي اشغالي برای شان نمي داد 
در ترکيه پذيرا شد تا به مذاکرات با حماس براي آزادي 

سرباز »گيلعاد شليط« کمکي کرده باشد.
با وجود همه اينها، اردوغان در داخل ترکيه با چالش هاي 
مهمي روبروست. در چند ماه اخير، با رويداد چند مورد 
از  خشونت  يافتن  شدت  شاهد  سوقصد،  و  آدم ربايي 
سوي حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( بوده ايم. 
اگر چه هنوز نمي توان از بازگشت به دوران خونين دهه 
۱۹۹۰ سخن گفت، از ماه جون سال ۲۰۱۱ به اين سو 

حدود صد و هشتاد نفر کشته شده اند.
سکوت و ناخشنودي مردم

اين موج خشونت ها در پي گشايشي مي آيد که براي 
هنگامي  پيوست،  وقوع  به   ۲۰۰۵ سال  در  بار  نخستين 
– که اردوغان  که حزب عدالت و توسعه )آ.ک. پ( 
بنيانگذار آن است، تصميم گرفت که وضعيت کردها را 
)که پانزده تا بيست درصد جمعيت را تشکيل مي دهند( 

بهبود دهد.
ممنوعيت  جنوب غرب،  منطقه  توسعه  برنامه  بر  افزون 
زبان کردي هم رفع شد، برنامه هاي تلويزيوني دايمي به 
کردي مجاز شد و حق استفاده از اين زبان در مبارزات 
فعاليت هاي  شد.  شناخته  رسميت  به  نيز  انتخاباتي 
دوره هاي  دانشگاه  چندين  شد:  ترغيب  نيز  فرهنگي 
شکنجه  مي دهد.  ارايه  کردي  ادبيات  و  زبان  آموزش 
به  پايان دادن  به منظور  و دولت  ممنوع شد  زندان ها  در 
جنگ مذاکراتي سري با پ.ک.ک آغاز کرد، ضمن 
اين که فرمان عفو صادر شد و در شرايط زندان عبداهلل 
اوجاالن رهبر تاريخي پ.ک.ک هم تخفيف داده شد. 

حتا سخن از اين به ميان آمد که او را در منزل تحت نظر 
نگاه دارند. در اکتوبر ۲۰۰۹ هنگامي که هشت رزمنده 
بازگشتند  عراق  از  پ.ک.ک  هواخواه  بيست و شش  و 
مرحله نخست اين روند به پايان رسيد. آنچه مي توانست 
سبب تغيير مسيري سرنوشت ساز به سمت صلح بشود به 
يک فاجعه ارتباطي بدل شد: افکار عمومي ترک ها، که 
براي ديدن اين صحنه ها آماده نشده بود بهت زده روي 
تبعيديان  از  استقبال ده ها هزار کرد  ناظر  تلويزيون  پرده 

شد.
مي ترسيد،  واکنش ها  چنين  پيامدهاي  از  که  اردوغان 
بيفتد،  نفس  از  تا  به حال خود رها کرد  را  ابتکار صلح 
ميان  تماس هايی   ۲۰۱۰ و   ۲۰۰۹ سال هاي  در  اگرچه 
يک  اول  يافت.  ادامه  اسلو  در  دولت  و  پ.ک.ک 
راديو در اين باره افشاگري کرد و سپس جميل چيچک 
رييس پارلمان در ميانه ماه سپتامبر با گفتن اين که ترکيه 
ارتش  با  اسپانيا  و  انگلستان  که  مي کرد  را  کاري  همان 
جمهوري خواه ايرلند و »اتا« انجام داده بودند، به صورت 
روز  چند  کرد.  تاييد  را  تماس ها  اين  وجود  غيرمستقيم 
مهم حزب  نمايندگان  از  يکي  الچي،  بعد صراف الدين 
طرف  دو  که  نمود  تصريح  دموکراسي،  و  صلح  کرد 
موافقتنامه اي را که همه شرايط ب.د.پ در آن پذيرفته 
شده امضا کرده اند و اين سند فقط بايد به امضاي آقاي 
حمله هاي  رشته  يک  بعد  روز  چند  اما  برسد.  اردوغان 

مرگبار پ.ک.ک اين ديناميک را شکست.
علت اين حمله ها چه بود: آيا حکومت واقعا با حسن نيت 
مذاکره مي کرد؟ آيا يک جناح تندرو پ.ک.ک تالش 
مي کرد مذاکرات را به شکست بکشاند؟ آيا باز هم رژيم 
در  از  او  با  ديگر  که  دولتي  با  مبارزه  در  داشت  سوريه 
استفاده مي کرد؟ علت  از کردها  بود  مخالفت در آمده 
هر چه باشد اردوغان رسما به تماس ها پايان داد و در روز 
۱۹ اکتوبر در مهم ترين و سازمان يافته ترين حمله اي که از 
به اين سو روي داده است، ۲۴ عضو پوليس  دهه ۱۹۸۰ 
و ارتش در واليت هکاري در جنوب شرق کشور کشته 
شدند. در حالي که نيروهاي ترک در تعقيب کماندوها 
از مرز عراق مي گذشتند، اردوغان همه را به آرامش فرا 
مي خواند. »حقوق بشر و دموکراسي پادزهرهاي واقعي 

تروريسم است. نبايد صبرمان سر بيايد.«
به نظر نمي رسد مردم ترکيه آماده پذيرفتن خودمختاري 
ترک ها  که  نظامي؛مافيايي اي  اتحاديه  و  باشند.  کردها 
دارد  دست  در  را  امور  سررشته  پرده  پشت  مدعي اند 
مواد  )اسلحه،  اقتصادي  منافع  جنگ  اين  است:  نمرده 
مخدر و...( و سياست گروه هايي از هر دو طرف را تامين 
مي کند. گروهي در پ.ک.ک عادي شدن وضعيت را 
نمي خواهد، چرا که  از کردهاست  بسياري  که آرزوي 
در نتيجه آن تسلط شان بر مردم کاهش خواهد يافت و 

توانايي شان در تهديد کردن دولت از ميان خواهد رفت.
مستقل  و  ميانه رو  فرات که يک روشنفکر کرد  اوميت 
فکر  »ما  مي کند:  تشريح  چنين  را  کردها  تحول  است، 
مي کرديم که تنها راه حل، حاکميت بر سرنوشت سياسي 
تورگوت  نخست وزير  آمدن  کار  سر  با  اما  است.  خود 
پرسش  اين  دموکراتيزاسيون،  و   )۱۹۹۳-۱۹۸۳( اوزال 
برايمان مطرح شد که چرا در اين دموکراتيزاسيون سهيم 
و شريک نشويم؟ به ويژه که چشم انداز پيوستن به اتحاديه 
يک  آرمانشهر  مي شد.  پديدار  افق  در  داشت  هم  اروپا 
کردستان متحد تا حدي جاذبه اش را از دست داد. اين که 
تحول دموکراتيک در ترکيه همسايگان ما در کردستان 
چنين  که  مي داد  نشان  هم  بود  کرده  دلگرم  را  عراق 

او مي افزايد که  نيست.«  آرمانشهري چندان واقعگرايانه 
اکنون ديگر نگاه کردها به غرب است »هم براي آنکه از 
منافع توسعه اقتصادي نصيبي ببرند، هم به سبب وضعيت 
منطقه اي. آنان آينده خود را در يک ترکيه دموکراتيک 

مي بينند که حقوقشان را به رسميت بشناسد.«
به  دادن  پايان  شامل  حقوق،  اين  شناختن  به رسميت 
هويت  کامل  شناختن  به رسميت  قومي،  تبعيض هاي 
کردي – با حق تدريس زبان کردي در مدرسه ها – و 
خودمختاري  مقداري  که  است  تمرکززدايي  نوع  يک 
در آن مستتر است. براي تحقق اين ها قانون اساسي بايد 
اصالح شود. خانم گولتن کيسانک، عضو هيات رييسه 
پارلمان  در  دياربکر  سابق  نماينده  و  »ب.د.پ«  حزب 
تصريح مي کند که »ما به قانون اساسي اي نياز داريم که 
فراگير باشد. از شهروندان و دموکراسي سخن بگويد و 
از هرگونه ارجاع قومي به هويت ترکي بپرهيزد. هويت 
ما را از زمان نخستين قانون اساسي در سال ۱۹۲۴ انکار 
از نظر  اين جنگ طوالني همين است.«  کرده اند، علت 
او و بسياري کردهاي ديگر، اصالح قانون اساسي نبايد 
به خلع سالح رزمندگان »پ.ک.ک« ارتباط داده شود. 
چنين اصالحي مستلزم يک بحث و گفتگوي آزاد درباره 
بايد  »همه  است:  خودمختاري  مانند  حساس  مسايلي 
بيان کنند. بحث آزاد در ترکيه  را  بتوانند ديدگاه خود 
آسان نيست و نبايد چنين باشد.« قانون اساسي فعلي که 
پس از کودتاي سال ۱۹۸۰ تصويب شد و چندين بار هم 
تغييراتي يافته، الزم است از نو نوشته شود، يا دست کم 

اصالحاتي عمده در آن صورت گيرد.
پيروزي قاطع »آ.ک.پ« در انتخابات پارلماني ۱۲ جون 
۲۰۱۱ اين حزب را در موقعيت خوبي براي آغاز اين کار 
قرار داده است. آ.ک.پ سومين حضور خود در پارلمان 
را با کسب ۵۰ درصد از آرا و ۳۲۶ کرسي از ۵۵۰ کرسي 
آغاز نمود، با باالترين ميزان شرکت در انتخابات از سال 
۱۹۸۷ به اين سو )۷/۸۶ درصد(. از هنگام برقراري نظام 
چندحزبي در سال ۱۹۴۶ اين نخستين بار است که حزبي 
سه بار پياپي در انتخابات پيروز مي شود، آن هم با درصدي 
فزاينده ای از آرا. اما گرچه اين کاميابي چشمگير است، 
آقاي اردوغان نتوانسته اکثريت دو سوم )۳۳۰ کرسي( را 
به دست آورد که او را قادر مي ساخت قانون اساسي را 
بي مشورت با احزاب ديگر اصالح نمايد و نظام رياستي را 
که مي خواهد تحميل کند. او قول داده است که حزبش از 
خود »فروتني« نشان خواهد داد و در پي رسيدن به اجماع 
حزب  با  رسيدن  توافق  به  احتمال  کرد.  خواهد  تالش 
– ۱۳ درصد آرا  افراطي حرکت ملي )م.ح.پ(  راست 
و ۵۴ کرسي – ضعيف است، ولي آ.ک.پ بايد تالش 
خود  که  )ج.ه.پ(  مردم  جمهوري خواه  حزب  با  کند 
را کماليست مي داند و ۲۶ درصد از آرا و ۱۳۵ کرسي 
خواهد  همچنين  آ.ک.پ  کند.  همکاري  کرده  کسب 

انتقال ترکيه از يک حکومت 
نظامي به يک حکومت 

غيرنظامي که مدت ها بود 
انتظارش مي رفت تابستان 

گذشته به پايان رسيد. در روز 
۲۹ جوالی رييس ستاد مشترک 

ارتش و فرماندهان نيروهاي 
زميني، هوايي و دريايي ناگهان 
استعفا دادند. همين چند سال 
پيش چنين حرکتي سبب بروز 
يک بحران عمده مي شد؛ اين 
بار اما با آرامش، حتا تقريبا با 

بي اعتنايي مواجه شد. اردوغان 
به معرفي کردن يک رييس 

ستاد ديگر که بيشتر مورد 
توافق همگان بود، بسنده کرد و 
هيچ واکنشي در بورس هم ديده 

نشد.

توانست با کردها و ب.د.پ )۳۶ کرسي( به توافق برسد. 
اما ب.د.پ از ماه جون تا آغاز اکتوبر نشستهاي پارلمان 
نماينده هاي  از  تن   ۶ ماندن  زندان  در  به  اعتراض  در  را 
زنداني  ضدتروريستي  قوانين  به  استناد  با  که  منتخبش 
شده اند تحريم کرده بود. تصميم ب.د.پ بر بازگشت به 
پارلمان با وجود شدت يافتن خشونت نشانگر مرحله اي 
تعيين کننده در روند اصالحات و خروج از جنگي است 
کشته  آن  در  تن  سي هزار  اين سو  به   ۱۹۸۳ سال  از  که 

شده اند.
پايان زورآزمايي با ارتش

به يک حکومت  نظامي  از يک حکومت  ترکيه  انتقال 
تابستان  مي رفت  انتظارش  بود  مدت ها  که  غيرنظامي 
ستاد  رييس  روز ۲۹ جوالی  در  رسيد.  پايان  به  گذشته 
و  هوايي  زميني،  نيروهاي  فرماندهان  و  ارتش  مشترک 
دريايي ناگهان استعفا دادند. همين چند سال پيش چنين 
حرکتي سبب بروز يک بحران عمده مي شد؛ اين بار اما 
با آرامش، حتا تقريبا با بي اعتنايي مواجه شد. اردوغان به 
معرفي کردن يک رييس ستاد ديگر که بيشتر مورد توافق 
بورس هم  در  واکنشي  هيچ  و  بسنده کرد  بود،  همگان 
ديده نشد. اين استعفاها نشانه واپسين مرحله نظامي زدايي 
از حکومت و ده سال زورآزمايي ميان آ.ک.پ و ارتش 
است. تالش هاي ارتش براي ممنوع ساختن آ.ک.پ که 
کند  ايجاد  مذهبي  حکومتي  مي خواهد  بود  شده  متهم 
حزب.  اين  محبوبيت  افزايش  مگر  نيانجاميد  جايي  به 
همچنين دادرسي هاي موسوم به ارغنکون و سلج همر که 
طي آنها پروژه هاي کودتا و توطيه هاي عليه آ.ک.پ افشا 
شد بنيان قدرت نظاميان را تضعيف نمود. افزون بر اين، 
در نتيجه اعمال نفوذ اتحاديه اروپا که عضويت ترکيه را 
ارتش که در دهه ۱۹۹۰  بود،  امر کرده  اين  به  مشروط 
قدرت را در اختيار داشت ناچار شد به پادگانها بازگردد.

اسيک  جنرال  دادند؟  استعفا  نظامي  فرماندهان  چرا 
کوسانر، رييس ستاد مشترک که قاعدتا دوران خدمتش 
است  داده  توضيح  مي يافت  پايان  اگست ۲۰۱۳  ماه  در 
او  براي  همکارانش  »غيرعادالنه«  حبس  سبب  به  که 
»ادامه خدمت ناممکن بود.« اين سخنان بيانگر اين حس 
فراگير بود که مشروعيت تحقيقات در ماجراي ارغنکون 
را کاستي هاي ادله و بازداشت هاي خودسرانه )از جمله 
بازداشت شمار زيادي روزنامه نگار( و کندي رسيدگي 
از ميان برده بود. چون تقريبا يک سوم جنرال ها و شماري 
از افسران بازنشسته براي تحقيقات مقدماتي احضار شده 
بودند، جنرال کوسانر خواستار آن بود که اين دوصد و 
پنجاه افسر تا زماني که حکم دادگاه صادر نشده تنها از 
را  آنها  ولي دولت تصميم گرفت  معلق شوند،  خدمت 

بازنشسته کند.
در آينده ساختار نيروهاي مسلح بايد تغيير داده شود تا اين 
نيروها به بدنه اي حرفه اي در خدمت يک ترکيه مدرن با 
جايگاهي تثبيت شده در دنيا و زير مديريت غيرنظاميان 
فروکاسته شوند. مقام رييس ستاد مشترک که از وزير – 
از جمله از وزير دفاع – باالتر است و تنها به نخست وزير 
پاسخگو است ممکن است تغيير يابد: در نشست شوراي 
ميز  باالي  اردوغان  آقاي  استعفاها،  از  نظامي پس  عالي 
نشسته بود و نه آنچنان که رسم بود در کنار رييس ستاد 

مشترک.
ممکن است دادگاه هاي نظامي لغو شوند و بودجه دفاعي 
هم براي بررسي در اختيار پارلمان قرار گيرد. مهم ترين 
که  است  داخلي  امنيت  قانون   ۳۵ ماده  همچنان  نکته 
مستمسک همه کودتاها بوده است. اين ماده مقرر مي دارد 
که نظاميان »مکلف« اند جمهوري را در برابر »خطر« حفظ 
که  دارند  توافق  خواسته  اين  بر  سياسي  احزاب  کنند. 
را  نظاميان  که  شود  تصويب  قانون  اين  بر  اصالحيه اي 
از اين که خود خطر را تعريف کنند منع کند و آنان را 
مکلف کند که تنها در صورتي که دولت خواستار شود 

به آن ياري رسانند.
آ.ک.پ  و  اردوغان  حکومت،  دهه  يک  از  پس 
راه  به  را  ترکيه  آنان  رسيده اند.  خود  قدرت  اوج  به 
دموکراتيزاسيون و حکومت غيرنظامي رهنمون شده اند؛ 
کشوري پررونق ساخته اند که خيال قدرت مسلط شدن 
اساسي و  قانون  را در سر مي پزد. اصالح  در خاورميانه 
پيوسته  امروز  که  کردها  حقوق  شناختن  رسميت  به 
همديگرند گرچه دشوار، براي آنان مرحله اي حياتي به 

شمار مي رود.

 نويسنده: وندی کريستيان سن روزنامه نگار، لندن
 برگردان: ويدا اميرمکري

حکومت ترکيه در برابر چالش ُکرد
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برما  در  نظاميان  حمايت  مورد  دولت 
می گويد به زودی با اعالم عفو جديد، تعداد 
را  کشور  اين  سياسی  زندانيان  از  بيشتری 

آزاد می کند.
اين  آزادی  گفت  برما  رسمی  مقام  يک 

زندانيان به زودی صورت خواهد گرفت.
برما کوتاه زمانی  مقام دولت  اين  اظهارنظر 
بالی  در  آسه آن  سران  نشست  از  پيش 

صورت می گيرد.
برما  غيرنظامی  دولت  خبرنگاران،  گفته  به 
و  پيشرفت ها  نشست،  اين  در  است  مايل 
نمايش  به  را  برما  جديد  دولت  تحوالت 

بگذارد.
از  بيش  برما  دولت  امسال،  اکتوبر  ماه  در 

سياسی  زندانی   180
را آزاد کرد. بسياری 
سال ها  افراد،  اين  از 

در زندان بودند.
از  بين  الملل،  عفو 
حقوق  سازمان های 
است  گفته  بشری 
برما  دولت  اگر 
اصالحات  به  نسبت 
اين کشور جدی  در 
تعداد  بايد  است، 

بيشتری از زندانيان سياسی را آزاد کند.
سن  آنگ  سخنگوی  شنبه  روز  سويی  از 
دموکراسی  طرفدار  مخالفان  رهبر  سوچی، 
خانم  که  کرد  مطرح  را  احتمال  اين  برما، 
ميان  انتخابات  در  است  ممکن  سوچی 
آينده  ماه  اين کشور که طی چند  دوره ای 

برگزار خواهد شد، شرکت کند.
سوچی  سن  آنگ  آزادی  از  سال  يک 
می گذرد و قرار است حزب تحت رهبری 
او به زودی جلسه ای برگزار کند تا در مورد 
ثبت نام مجدد به عنوان يک حزب سياسی 

تصميم گيری کند.
تحت  حزب  دموکراسی«  برای  ملی  »ليگ 

سال  که  را  انتخاباتی  سوچی  خانم  رهبری 
پيش برگزار شد، تحريم کرده بود.

انتخابات  در  حزب  اين  که  صورتی  در 
شرکت کند، راه برای حضور مجدد آنگ 
فراهم  برما  سياسی  عرصه  در  سوچی  سن 

می شود.
چند  دارد،  سال   66 که  سوچی  سن  آنگ 
پانزده  و  شد  نوبل  جايزه  برنده  پيش  سال 
گذشته  سال  يک  و  بيست  مجموع  از  سال 

را در حبس گذرانده است.
سال  عمومی  انتخابات  در  چی  سو  خانم 
نظامی  رهبران  ولی  شد  پيروز  برما   1990
برما اين انتخابات را باطل اعالم کردند و از 
آن هنگام تا روز آزاديش در سيزده نوامبر 
در  مختلف  اتهامات  با  ارتباط  در   ،2010

بازداشت بود.
نظاميان  حمايت  مورد  که  برما  فعلی  دولت 
مورد  که  انتخاباتی  برپايی  از  پس  است، 
شکل  گرفت،  قرار  گسترده  انتقادهای 

گرفت.
زده  اصالحاتی  به  دست  اخيرا  دولت  اين 
اما هنوز ميزان اين اصالحات و کارايی آن 

مشخص نيست.

عمومی  مديريت  کارمندان  کابل:  8صبح، 
استخبارات پوليس زون آسمايی 101 کابل 
منطقه  از  را  دولتی  ضد  شبنامه  قطعه  يازده 

بتخاک واليت کابل کشف کرده اند.
زون آسمايی 101 کابل با انتشار اعالميه ای 
ساحه  از  شبنامه ها  اين  که  می گويد 
ولسوالی  مربوط  بتخاک  منطقه  چهارراهی 
است.  شده  کشف  دکان  يک  از  بگرامی 
ارتباط  در  تن  يک  اعالميه،  اين  از  نقل  به 
قضيه  و  است  شده  بازداشت  مساله  اين  به 

تحت تحقيق پوليس قرار دارد.
نامه های  تصديق  ديگر،  خبر  يک  براساس 
از سربازان جزوتام های قوماندانی  150 تن 
يک  طی  ديروز  کابل  آسمايی   101 زون 
زون  گفته  ی  به  شد.  توزيع  خاص  محفل 
مدت  سربازان  اين  پوليس،  آسمايی 
هشت هفته توسط استادان مجرب و مسلکی 

تحت آموزش قرار داشتند.
درمحفلی که به همين مناسبت تدوير يافته 
زون  قوماندان  سالنگی  ايوب  محمد  بود، 

سربازان  اين  تمام  از  کابل  آسمايی   101
صداقت  به  را  خود  وظايف  تا  خواست 
در  همواره  و  ببرند  پيش  به  ايمانداری  و 
براه  وی  همچنين  باشند.  مردم  خدمت 
انداختن چنين کورس ها برای ارتقا ظرفيت 
دانسته و وعده سپرد که  را يک گام موثر 
بلند  برای  نيز  آينده  در  کورس ها  نوع  اين 
راه اندازی  پوليس  ظرفيت  ارتقای  بردن 

خواهد شد.

روز  کرزی  جمهور  رييس  کابل:  8صبح، 
در  ملی  امنيت  شورای  جلسه  در  گذشته 
تدابير  اتخاذ  به  رياست جمهوری  ارگ 
برگزار شدن  به منظور مصوون  امنيتی  بهتر 

لويه جرگه عنعنوی تاکيد کرده است.
براساس يک اعالميه دفتر رياست جمهوری، 
رياست  معاونين  که  جلسه  اين  در 
جمهور،  رييس  ارشد  مشاور  جمهوری، 
ملی،  امينت  مشاور  داخله،  دفاع،  وزرای 
لوی درستيز،  ملی،  امنيت  عمومی  رييس 
مواد  عليه  مبارزه  ماليه،  خارجه،  وزرای 
ارگان  های  رييس  سرحدات،  و  مخدر 
خارجه  امور  وزارت  سياسی  معين  محل، 
اشتراک  دولتی  مقامات  ديگر  عده ای  و 
امنيتی  بهتر  تدابير  اتخاذ  روی  داشتند، 
بخاطر برگزاری موفقانه لويه جرگه عنعنوی 
بحث شده است. در اين جلسه فيصله شده 
محمدی  بسم اهلل  جنرال  سرپرستی  تحت  تا 

امنيتی بخاطر  بهتر  امور داخله، تدابير  وزير 
برگزاری موفقانه لويه جرگه عنعنوی اتخاذ 
در  جرگه  اين  اشتراک کنندگان  تا  گردد 
فضای آرام و مطمين به کار شان بپردازند.

مسوولين  ملی  امنيت  شورای  جلسه  در 
امنيتی کشور به شورای امنيت ملی اطمينان 
و  شب  امنيتی  نيروهای  که  گفتند  و  دادند 
در  لويه جرگه  که  هستند  تالش  در  روز 

برگزار  موفقانه  آرامش  و  صلح  فضای 
گردد. 

لويه جرگه عنعنوی که در آن مسايل عقد 
پيمان استراتژيک با اياالت متحده امريکا و 
گفتگو با مخالفان مسلح دولت مورد بحث 
بيست و پنجم  در  است  قرار  می گيرند،  قرار 
همين ماه با حضور بيش از دو هزار تن در 

کابل برگزار شود.

تعداد بیشتری زندانیان سیاسی برما آزاد می شوند

کشف شبنامه های ضد دولتی در کابل

بحث به منظور اتخاذ تدابیر بهتر امنیتی برای تدوير لويه جرگه عنعنوی

معاون يک اداره در 
تهران ريیسش را با تیر زد

يداهلل صادقی رييس سازمان صنعت، معدن 
به  شنبه  روز  ظهر  از  بعد  تهران  بازرگانی  و 
از  و  گرفته  قرار  تير  هدف  معاونش  وسيله 

ناحيه صورت به شدت آسيب ديده است.
نشده  مشخص  هنوز  سوقصد  اين  علت 
است اما رسانه های ايران نوشته اند که فرامز 
سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون  ابراهيمی 
صنعت، معدن و تجارت واليت تهران بوده و 
وقتی از تصميم رييسش برای برکناری خود 
مطلع می شود، ضمن مشاجره با آقای صادقی 

با اسلحه به صورت وی شليک کرده است.
منابع  از  نقل  به  تهران  چاپ  شرق  روزنامه 
آگاه نوشته که آقای صادقی در کما به سر 
می برد اما حميد حسينی عضو اتاق تجارتی 
آقای  صورت  به  »گلوله  که  گفته  تهران 
صادقی اصابت کرده، اما خطر جدی نداشته 

و وی به هوش آمده است.«
معدن  صنعت،  وزير  غضنفری  مهدی 
به  پاسخ  در  يک شنبه  روز  تجارت  و 
خبرنگارانی درباره اين ماجرای سو قصد و 
»جزييات  که  گفته  متواری شدن ضارب  و 
ندارم و می توانيد  اين موضوع را در اختيار 
عمومی  روابط  از  را  آن  تکميلی  اطالعات 
دريافت کنيد.« آقای صادقی 30 سنبله امسال 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  سوی  از 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رييس  عنوان  به 

تجارت واليت تهران انتخاب شده بود.
سربازان پرتگال به طرح 

رياضت اقتصادی اعتراض 
کردند 

کاهش  به  اعتراض  در  پرتگالی  سربازان 
حقوق و مزايای ارتش تظاهرات کردند.

پايتخت  ليسبون،  در  که  تظاهرات  اين  در 
پرتگال، برگزار شد شعاری داده نشد.

نظاميان و پوشيدن  قوانين پرتگال تظاهرات 
لباس نظامی در راهپيمايی را ممنوع می کند.

توسط  که  پرتگال  اقتصادی  نجات  بسته 
اتحاديه اروپا تنظيم شده شامل کاهش شديد 
هزينه های دولت است و اين کشور را بسيار 

تحت تاثير قرار داده است.
کشف هشت کیلوگرام 

هیرويین در بغالن
8صبح، پلخمری: پوليس مبارزه با مواد مخدر 
را  هيرويين  کيلوگرام  هشت  بغالن  واليت 

کشف و بدست آورده  است. 
جنرال اسداهلل شيرزاد فرمانده پوليس واليت 
مبازره  »پوليس  گفت:  خبرنگاران  به  بغالن 
شب  نيم  و  يک  ساعت  ما  مخدر  مواد  با 
يک شنبه اين مقدار مواد را از ساحه شمرق 

بدست آوره  است.«
 وی افزود که در پيوند به اين قضيه دو تن 
را نيز باز داشت کرده اند. آقای شيرزاد اظهار 
داشت که مواد کشف شده در يک موتر نوع 
کروال جابجا شده بود و از مرکز به واليت 

بلخ قاچاق می شد.

بازداشت زنی فراری 
در زندان مردان بولیوی

بازداشت کرده که  بوليوی زنی را  پوليس 
به منظور فرار از بازداشت، در يک زندان 

مردانه مخفی شده بود.
می کنند  متهم  را  زن  اين  قضايی،  مقامات 
به  را  کالهبردار  گروه  يک  رهبری  که 

عهده داشته است.
گروه  اين  اعضای  از  يکی  می گويند  آنها 
زن  اين  با  بود،  شده  بازداشت  پيشتر  که 
که  بود  داده  هشدار  او  به  و  گرفته  تماس 

پوليس به دنبال اوست.
اين زن سپس به ديدار اين زندانی رفت و 
برای چهار روز در زندان او در شهر الپاز 

مخفی شد.
زن  اين  که  آن  از  پس  زندان  ماموران 
را  او  کند،  ترک  را  زندان  کرد  تالش 

بازداشت کردند.
فرستاده  زنان  زندان  يک  به  اکنون  هم  او 

شده است.

روسیه بر سر طرح ايجاد 
سپر موشکی اروپا با 

امريکا اختالف نظر دارد
دميتری مدودف، رييس جمهور روسيه، به 
طرح امريکا برای ايجاد سپر دفاع موشکی 
اختالف  مورد  موضوع  عنوان  به  اروپا  در 

دو کشور اشاره کرد.
با  ديدار  از  پس  که  مدودف  دميتری 
در  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
حاشيه نشست سران سازمان همکاری های 
سخن  )آپک(  آسيا-اقيانوسيه  اقتصادی 
برسر  امريکا  با  موضع کشورش  می گفت، 
اين مساله را »بسيار متفاوت« توصيف کرد.

ادامه اضافه کرد  رييس جمهور روسيه در 
به  که  کرده اند  موافقت  کشور  هردو  که 
اين  رفع  برای  احتمالی  راه حل های  دنبال 

اختالف باشند.

يک گروه خرابکار در 
بحرين بازداشت شد

مسلح  گروه  يک  می گويد  بحرين  دولت 
عليه  تروريستی  حمله  انجام  صدد  در  که 

اين کشور بود، به دام انداخته است.
خبرگزاری رسمی بحرين اعالم کرد چهار 
نفر از اعضای اين گروه در قطر و يک نفر 

نيز در بحرين دستگير شده است.
بدنبال  گروه  اين  که  است  شده  گزارش 
حمله به ساختمان وزارت داخله در منامه، 
نيز  و  سعودی  عربستان  سفارت  پايتخت، 
جاده ای بوده است که جزيره بحرين را به 

عربستان متصل می کند.
منتشر  تاکنون  مظنونين  تابعيت  و  اسامی 

نشده است.
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خداحافظی برلوسکونی با 
پست نخست وزیری و سیاست

سمت  از  را  خود  استعفای  برلوسکونی  سیلویو 
ناپولیتانو،  به جورجیو  ایتالیا رسما  نخست وزیری 
گفته  و  داده  تحویل  کشور  این  جمهور  رییس 
است برای همیشه با سیاست خداحافظی می کند.

را  برلوسکونی  آقای  استعفای  ناپولیتانو  آقای 
کمیشنر  مونتی،  ماریو  احتماال  و  است  پذیرفته 
عنوان  به  را  اروپا  اتحادیه  در  ایتالیا  سابق 
نخست وزیر جدید مسوول تشکیل دولت خواهد 

کرد.
جمع  ریاست جمهوری  کاخ  مقابل  در  بسیاری 

شده اند و در حال جشن و پایکوبی هستند.
عمیق  بحران  جریان  در  برلوسکونی  آقای 
بدهی های ایتالیا که ثبات مالی و اقتصادی حوزه 
یورو را تهدید می کند حمایت اکثریت نمایندگان 

پارلمان این کشور را از دست داده بود.
تازه  طرح  تصویب  از  پس  که  بود  داده  قول  او 
خود  از سمت  پارلمان  توسط  اقتصادی  ریاضت 

کناره گیری کند.
بسته  استعفا  این  از  پیش  ساعاتی  ایتالیا  پارلمان 
پیشنهادی دولت این کشور برای در پیش گرفتن 
تصویب  را  اقتصادی  ریاضت  به  منجر  اقدامات 
حمایت  مورد  که  اقتصادی  بسته  این  کرد. 
اتحادیه اروپا نیز بوده است، برای اطمینان از توان 
وام های  بازپرداخت  در  ایتالیا  دولت  اقتصادی 

کالن دریافتی اش ارایه و تصویب شد.
مجلس سنای ایتالیا بسته پیشنهادی دولت را روز 
نمایندگان  و  کرد  تصویب  نوامبر،   ۱۱ جمعه، 
پارلمان برای بررسی آن در روز شنبه، ۱۲ نوامبر، 

نشستی اضطراری تشکیل دادند.
هیچ  برای  دیگر  است  گفته  برلوسکونی  آقای 
تحلیلگران  اما  نمی شود.  نامزد  سیاسی  سمت 
این  وارد  دیگر  بار  او  است  بعید  که  می گویند 
و  سیاسی  بحران های  با  همواره  او  نشود.  عرصه 
اما همیشه  بوده،  روبرو  زیادی  اخالقی  اتهام های 
توانسته حمایت میلیون ها شهروند عادی را برای 

خود نگهدارد.
در  ریاضتی  اقتصادی  بسته  بررسی  با  همزمان 
محوطه  در  مردم  از  گروهی  ایتالیا،  پارلمان 
نیز محل سکونت نخست وزیر  و  پارلمان  بیرون 
می دادند:  شعار  و  بودند  کرده  تجمع  کشور  این 

»استعفا بده« و »خداحافظ سیلویو.«
مخالفان آقای برلوسکونی پس از استعفای او به 

شادی در جاده های رم پرداختند.

شمار قربانیان انفجار معدن 
در چین به ۳۴ تن رسید

شمار قربانیان انفجار معدن زغال سنگ در چین به  
۳۴ تن رسید.

روز  که  ذغال  معدن  این  داخل  در  گاز  انفجار 
پنج شنبه در جنوب غربی این کشور رخ داد، موجب 
محبوس شدن ۴۳ تن از معدنچیان در این معدن شد.

تلویزیون دولتی چین، روز یک شنبه اعالم کرد که 
جستجو برای نجات معدنچیان گرفتار در زیرزمین 

همچنان ادامه دارد.
چین،  معادن  در  ایمنی  سطح  بودن  پایین  علت  به 
قبیل  این  از  حوادثی  با  همواره  کشور  این  معادن 

روبه رو بوده است.

انتخابات  برای  جمهوری خواهان  نامزدهای 
باراک  خود  اخیر  مناظره  در  امریکا،  ریاست جمهوری 
ایران  قبال  در  مالیمی  سیاست  که  کردند  متهم  را  اوباما 

در پیش گرفته است.
این هشت نامزد در این مناظره که شنبه شب درباره سیاست 
خارجی و دفاعی امریکا در کارولینای جنوبی برگزار شد 
گفتند که برنامه اتومی ایران را متوقف می کنند، اما درباره 

نحوه مقابله با تهران اختالف نظر دارند.
در همین حال باراک اوباما پس از مالقات با رهبران چین 
علیه  »سیاست مشترک  به سوی یک  و روسیه گفت که 

ایران« گام بر می دارد.
هرمن کین تاجر ثروتمند و یکی از نامزدهای رقابت های 
درون حزبی جمهوری خواهان با عملیات نظامی مخالفت 
کرد و گفت اگر رییس جمهور شود به گروه های مخالف 
این  علیه  اقتصادی  شدید  تحریم های  از  و  کمک  ایران 

کشور حمایت می کند.
اما میت رامنی، والی پیشین ایالت ماساچوست، گفت اگر 
همه فشارهای اقتصادی و دیپلوماتیک علیه ایران شکست 

بخورد به شیوه نظامی متوسل می شود.
بوده  ایران  علیه  رامنی  آقای  نظر  اظهار  صریح ترین  این 

است.
این در حالی است که او در مقاله ای که اخیرا در روزنامه 
دیپلوماسی  را  خود  سیاست  نوشت  ژورنال  استریت  وال 

توام با گزینه نظامی جدی عنوان کرده بود.
آقای رامنی در مناظره اخیر گفت: »اگر ما اوباما را دوباره 

اما اگر  اتومی خواهد داشت.  ایران سالح  انتخاب کنیم، 
مرا به ریاست جمهوری انتخاب کنید، ایران، سالح اتومی 

نخواهد داشت.«
امریکا  نمایندگان  مجلس  پیشین  رییس  گینگریچ،  نیوت 
جمهوریخواهان  حزبی  درون  رقابت های  دیگر  نامزد  و 
سیاست  اوباما  دولت  گفت  مشابهی  اظهارات  در  نیز 

هوشمندانه ای در مورد ایران نداشته است.
او افزود امریکا در انجام عملیات مخفیانه علیه تاسیسات 

زمینه  این  در  اسراییل  با  همکاری  یا  و  ایران  اتومی 
»کوتاهی« کرده است.

این مناظره در حالی برگزار می شود که آژانس بین المللی 
انرژی اتومی در گزارش اخیر خود گفته است بخش هایی 

از برنامه هسته ای ایران احتماال ابعاد نظامی دارد.
ایران این اتهام را به شدت رد کرده و گفته است گزارش 

آژانس حاوی اطالعات قدیمی و بی پایه است.

اوباما به برخورد نرم در برابر ایران متهم شد
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