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لویه جرگه و دست آوردهای 
تبلیغاتی روانی مثبت
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خانواده ها  این  به  کمک رسانی  کوهستانی، 
نیز دشوار شده است.

افغانستان   بخش  رییس  شینوی،  منوهر 
سازمان آکسفام گفت: »مردم روستاها به ما 
می گویند که خشک سالی در سال روان همه 
چیز را از بین برده است. ذخیره مواد غذایی 

آنها کم شده است و آنها نگران اند که در 
ماه های پیش رو چه کار کنند.«

سازمان  افغانستان  بخش  رییس  گفته  به 
آکسفام، زمان برای فراهم کردن کمک های 
غذایی برای جمعیت های فقیر افغانستان، از 
دست می رود، زیرا قبال برف باریده است و 
تا چند هفته دیگر راه های ارتباطی با بسیاری 

مناطق کوهستانی قطع خواهد شد.
بودن  خالی  و  خشک سالی  دلیل  به 
ذخیره گاه های مواد غذایی مردم، برخی آنها 
قبال مجبور شده اند که به شهرها بروند یا به 
پاکستان  و  ایران  مانند  همسایه  کشورهای 

مهاجرت کنند.
ادامه در صفحه 2

اقتصادشان عمدتا به زراعت وابسته است، با 
کمبود مواد غذایی روبه رو شده اند.

مشکل  بر  آمدن  فایق  برای  قبال  دولت 
کشور،  در  خشک سالی  و  گرسنگی 
از  دالر  میلیون   600 به  نزدیک  خواستار 
آمار  براساس  بود.  شده  بین المللی  جامعه 
هزار   400 رو  پیش  زمستان  در  حکومت، 
غذایی  کمک های  به  کشور  در  خانواده 

نیاز دارند.
قیمت مواد غذایی نسبت به سال پیش دوبرابر 
شده است، شماری از خانواده ها یک وعده 
غذایی را ترک گفته اند و برخی شان پول 
قرض گرفته یا مهاجرت کرده اند. از سوی 
دورافتاده  مناطق  در  برف  ریزش  با  دیگر، 

هشدار  امدادی  سازمان های  از  شماری 
داده اند که با فرا رسیدن زمستان سرد و بارش 
برف، حدود سه میلیون افغان را گرسنگی، 
می کند.  تهدید  امراض  و  سوتغذیه 
خشک سالی نیازمندی به کمک های غذایی 

در افغانستان را بیشتر ساخته است.
سازمان امدادی به شمول »آکسفام« و سازمان 
حمایت از کودکان »سیف د چلدرین«، روز 
به  که  کردند  اعالن  عقرب،   27 جمعه، 
دلیل عدم بارش کافی باران در سال روان، 
افغانستان 80 درصد محصوالت گندم خود 

را از دست داده است.
این  نتیجه  در  سازمان ها،  این  گفته  به 
که  مردمانی  و  دهقانان  خشک سالی 

هشدار سازمان های امدادی در مورد گرسنگی در افغانستان

روحیه مثبت جرگه عنعنوی 
نسبت به همکاری استراتژیک 

با امریکا

چه را از 
نمایندگان دلخواه تان 

پنهان می دارید؟
سندی  چنین  امضای  مخالف  که  برخوردم  کسانی  به  ندرت  به  من   
بوده باشد. در حالی که انتظار می رفت شماری از وابستگان استخباراتی 
کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان در این مساله مخالفت هایی 
را مطرح کنند و چنین هم کردند، اما شمار این افراد بسیار اندک و ناچیز 

بود.
در صفحه 4

افغانستان  از  امریکا   وقتی مساله مهمی چون درخواست های 
پنهان  مردم  از  استراتژیک  همکاری های  چارچوب  در 
و  مشکوک  سیاست های  چون  مسایلی  خود  به  خود  می شود 
به  البته  که  می باشد  مدنظر  حکومت  ناحیه  از  غیردموکراتیک 

می شود. گرفته  انتقاد 
4 در صفحه 

گام به گام با لویه جرگه عنعنوی 
کرزی:

پیمان استراتژیک به نفع ماست

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 8[

فراخوان سفیران...

خوشبینی ها و...

جاده ابریشم...
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جرگه عنعنوی 
و هزینه فرصت های 

ضایع شده 
از  تعدادی  برای  دولت  رییس 
خود  خانواده  اعضای  و  نزدیکان 
مانند محمود کرزی و حکمت کرزی 
و آقای اسداهلل وفا وظیفه داده است 
که مردم را در ارتباط به خواسته های 
واقعی وی آگاه بسازند یا به اصطالح 
میان  این  در  بسازند.  »مال«  عوام  
آقای حکمت کرزی که تحت افسانه 
داشتن مرکز تحقیقاتی در واقع یکی 
از شاخه های استخبارات غیررسمی 
به  حاال  است،  دولت  رییس  آقای 
جرگه  قطع نامه  اصلی  متفکر  حیث 
در میان مردم کار می کند. شایعاتی 
وجود دارد که به خاطر هموار ساختن 
حکمت  آقای  طالبان  با  سازش  راه 
دوهزار  به  نزدیک  حال  تا  کرزی 
دستگیرشده  و  توقیف شده  طالبان 
را بدون حکم محکمه با فرمان های 
رسمی و غیررسمی رییس دولت، از 

زندان ها رها کرده است.
در صفحه 5 ACKU
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جرگه عنعنوی 
حیات دوباره سیاسی برای کرزی 
تحریم ها  تهدیدها،  از  سایه ای  در  عنعنوی  لویه جرگه 
و مخالفت های طیف های مختلف سیاسی رسما آ غاز 
به کار کرد. برای حکومت افغانستان برگزاری جرگه 
می تواند  موجود  شرایط  در  وسیع  پیمانه ی  این  با 
را  جرگه  حکومت،  آید.  به شمار  بزرگ  موفقیت  یک 
در  سیاسی  صف بندی های  که  کرد  افتتاح  حالی  در 
بهم  کرزی  آقای  متحدان  و صفوف  کرد  تغییر  کابل 
خورد. مخالفان مسلح با جنگ روانی و فزیکی کوشش 
کردند تا فضای ترس و وحشت را برای اشتراک کننده 
برخی  کنند.  مختل  را  آن  کاری  روند  و  خلق  جرگه 
وارد  توان  تمام  با  پاکستان  و  ایران  مانند  کشورها 
صحنه شدند و از هر ابزار  ممکن برای اخالل و ایجاد 
فضای بدگمانی نسبت به روند کاری و اجندای جرگه 
چهره های  با  رایزنی  از  تالش ها  این  کردند؛  استفاده 
قومی و سیاسی گرفته تا صدور فتوا،  گردهمایی ها، 
مقاله های گوناگون در  تلویزیونی و نشر  برنامه های 
تمام  با  می باشد.  کشورها  این  با  همسو  رسانه های 
این فضاسازی ها  حکومت موفق شد که جرگه را با 
ترکیب و ساختاری که در آن از اقوام و جریان های 
برای  کند.  افتتاح  بود، رسما  داده شده  مختلف شکل 
رییس جمهور کرزی برگزاری این جرگه از چند جهت 

حایز اهمیت و حیاتی می باشد. 
آقای کرزی پس از آن که در انتخابات ریاست جمهوری 
باکاهش آرا مواجه شد و به نحوی مشروعیت آن زیر 
مجرای  از  تا  بود  فکر  این  در  همواره  رفت،  سوال 
این جهت  از  کند.  جبران  را  خال  این  ملی،  جرگه  یک 
از سراسر کشور  افغان  از دو هزار  بیش  گردهمایی 
تایید  و  کرزی  رییس جمهور  از  حمایت  نحوی  به 
برنامه های سیاسی کنونی و آینده ی آن تلقی می شود. 
در  و  داخلی  در صف بندی های سیاسی  کرزی  آقای 
تقابل با مخالفان صلح و نیز در موضع گیری های شان 
به  ضرورت  غربی  متحدان  و  همسایه ها  برابر  در 
جرگه  این  داشت.  آن  وسیع  پیمانه  با  ملی،  حمایت 
می تواند موقف آقای کرزی را در برابر این آدرس ها 

محکم کند و به وی اطمینان بیشتر بخشد. 
برای  کرزی  آقای  که  بود  گردهمایی  چنین  پرتو  در 
نخستین بار با صراحت تمام سخن گفت و به برخی از 
نگرانی ها و دغدغه ها پاسخ داد. آقای کرزی به خاطر 
شرایط امنیتی کشور ضرورت ایجاد تاسیسات نظامی 
و امضای پیمان استراتژیک را با امریکا و کشورهای 
دیگر مانند بریتانیا، فرانسه، استرالیا و هند مطرح کرد. 
اما وی کوشید که به نگرانی های برخی شهروندان و 
همسایگان مبنی بر این  که از این تاسیسات علیه هیچ 

کشوری استفاده صورت نمی گیرد، نیز پاسخ  داد. 
از  بخشی  گذشته  ده سال  در  افغانستان  حکومت 
سپری  خود  غربی  متحدان  با  جدال  در  را  فرصت ها 
اداره های  شبانه،  عملیات  برسر  جدال ها  این  کرد؛ 
حکومت  اکنون  بود.  خصوصی  زندان های  و  موازی 
این  به  استراتژیک  پیمان  امضای  با  که  دارد  انتظار 
به  امریکا  و  افغانستان  و  شود  داده  خاتمه  جدال ها 
عنوان دو کشور مستقل و با حفظ احترام و حاکمیت 
دهند.  ادامه  خود   سیاسی  مستحکم  روابط  به  ملی 
است؛  عنعنوی  جرگه  روز  آخرین  امروز  همه  این  با 
جرگه  اشتراک کنندگان  برای  داده شده  اجندای  ظاهرا 
هنوز با ابهام های زیادی همراه است. هنوز متن پیمان 
ایاالت متحده امریکا،  استراتژیک، به خصوص شرایط 
برای اشتراک کننده ها روشن نیست و در نبود آمادگی 
عالی  شورای  توانایی  عدم  و  مذاکره  برای  طالبان 
رییس،  یک  تعیین  در  ربانی  آقای  ترور  از  پس  صلح 
داده  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  را  مصالحه  سرنوشت 
است. حال باید  دید که محصول کار چهارروزه جرگه 
در قالب اعالمیه نهایی چگونه تبلور خواهد یافت، آیا 
خواست آقای کرزی از این جرگه برآورده خواهد شد 
و یا  آن که جرگه مسیری دیگر را در پیش خواهد گرفت. 
با این همه جرگه برای آقای کرزی به عنوان یک مانور 
سیاسی ـ تبلیغاتی در برابر مخالفان داخلی و بیرونی 
می  تواند یک دست آورد بسیار بزرگ باشد هرچند که 
از مجرای غیرقانونی و غیردموکراتیک به دست آ مده 

است. 

زنگ اول


موفقیت  امنیت  تامین  امر  در  می تواند 
آوردهای  دست  که  باشد  داشته 
مانند  کلیدی  مناطق  در  حاصل شده 

قندهار را حفظ کرده بتواند.
که  داد  هشدار  همچنان  اتمر  حنیف 
نشود  گرفته  جدی  امنیتی  مسایل  اگر 
از  وقت  از  پیش  خارجی  نیروهای  و 
افغانستان خارج شوند، حکومت کابل 
کرد  تاکید  او  کرد.  خواهد  سقوط 
زودهنگام  خارجی  نیروهای  »اگر  که 
عظیمی  کاهش  اگر  یابند،  کاهش 
بیاید...  پیش  اقتصادی  کمک های  در 
شده  ایجاد  )امنیتی(  خالیگاه  اگر  و 

شد.
به نقل از این اعالمیه، در حال حاضر 
جابجا  منطقه  در  پولیس  نیروهای 

شده اند.

محمد حنیف اتمر، وزیر داخله پیشین 
و  امریکایی  نیروهای  هرگاه  می گوید 
بین المللی براساس زمان بندی کنونی تا 
شوند،  خارج  افغانستان  از   2014 سال 
این کشور را جنگ داخلی و منطقه ای 

تهدید می کند.
حنیف اتمر که از سال 2008 تا 2010 
وزیر داخله بود، روز پنج شنبه، گفت 
ناتو  نیروهای  با خروج  که  تصور  این 
در سال 2014 خشونت ها در افغانستان 
او  است.  اشتباه  یافت،  کاهش خواهد 
نیروی  هزار   30 تا  هزار   20 که  افزود 
باقی  افغانستان  در  باید  بین المللی 

بمانند.
تحقیقات  »مرکز  در  که  اتمر  حنیف 
استراتژیک و بین المللی« در واشنگتن 
در  که  کرد  تاکید  می گفت،  سخن 
حال حاضر با وجود حضور 450 هزار 
نیروی بین المللی و داخلی، افغانستان با 

مشکل مواجه است.
افغانستان  امنیتی  وضعیت  مورد  در  او 
و  قندهار  در  پیشرفت هایی  »ما  گفت: 
جنوب  و  شرق  در  اما  داریم،  هلمند 
چرا  نداریم.  پیشرفت  افغانستان  شرق 
باور کنیم که بعد از چند سال نیروهای 
امنیتی افغانستان به تنهایی قادر به حل 

این مشکل خواهند بود؟«
به باور حنیف اتمر، افغانستان تنها زمانی 

دیش  گوهر  و  دوآب  ولسوالی های 
مخالفان  وجود  از  نورستان  والیت 

مسلح دولت پاک سازی شده اند.
وزارت امور داخله با انتشار اعالمیه ای 
مشترک  عملیات  در  که  است  گفته 
ملی  اردوی  و  ملی  پولیس  نیروهای 
دیش  گوهر  و  دوآب  ولسوالی های 
مسلح  مخالفان  وجود  از  نورستان 

دولت پاک سازی شده اند.
با  پنجشنبه  روز  صبح  عملیات  این 
آغاز  ولسوالی  دو  این  مردم  پشتیبانی 

اتمر: 
با خروج نیروهای خارجی جنگ داخلی شروع خواهد شد

دو ولسوالی نورستان از وجود مخالفان پاک سازی شدند

گردد«،  پر  منطقه ای  بازیگران  توسط 
حکومت کابل سقوط خواهد کرد.

بازیگران  از  اتمر  حنیف  منظور 
منطقه ای اشاره اش به کشورهای منطقه 
هندوستان،  پاکستان،  مانند  همسایه  و 
روسیه و ایران است. پاکستان به تکرار 
به  داخلی  و  غربی  مقام های  سوی  از 
مداخله در امور افغانستان و حمایت از 

شورشیان متهم شده است.
اتمر تاکید کرد در صورتی که  آقای 
نیروهای خارجی افغانستان را بی موقع 
در  داخلی  نیابتی  جنگ  کنند،  ترک 
در  که  شد  خواهد  شروع  افغانستان 

عملیات پاک سازی مشترک نیروهای 
نقاط  سایر  پاکسازی  منظور  به  امنیتی 
جریان  مخالفان  وجود  از  والیت  این 

دارد.
افزار  جنگ  مقداری  عملیات  این  در 
نیز به دست نیروهای پولیس ملی افتاده 

است.
پیش  که  می افزاید  داخله  وزارت 
مسلح  مخالفان  اوقات  برخی  این  از 
دولت در این مناطق دست به عملیات 

تخریب کارانه می زدند.  

این  پاشیدگی  هم  از  به  منجر  نتیجه، 
کشور خواهد گردید.

که  کرد  تاکید  همچنان  اتمر  حنیف 
افغانستان،  در  امنیتی  خالیگاه  ایجاد  با 
نیروهای پولیس اردوی ملی این کشور 
خواهند  تقسیم  مختلف  گروه های  به 
از  دولت،  از  حمایت  جای  به  و  شد 

جنگساالران حمایت خواهند کرد.
مالحظه  قابل  »بخش  افزود:  اتمر 
در  شورشیان  کنترول  در  افغانستان 
امنی  پناهگاه های  آنها  و  آمد  خواهد 
همه  و  طیبه  لشکر  القاعده،  برای 
گروهایی مهیا خواهند کرد که تنها با 

افغان ها مشکل ندارند.«
حنیف اتمر همچنان گفت که تالش ها 
مصالحه  میز  به  طالبان  کشانیدن  برای 
»از  او،  گفته  به  است.  مانده  ناکام 
تاکنون  شورشی،  هزار   30 حدود 
به روند صلح  آنها  فقط هشت درصد 
پیوسته اند و 99 درصد آنها از جنوب 

افغانستان نیستند.«
یک  از  بعد  گذشته  سال  اتمر  حنیف 
به  مقام اش  از  کابل  در  امنیتی  حادثه 
کرد.  گیری  کناره  داخله  وزیر  عنوان 
او که بعد از کناره گیری اش به منتقد 
حامد کرزی تبدیل شده است، اخیرا با 
شماری از سیاست مداران حزب جدید 

سیاسی تشکیل داده است.

هشدار سازمان های... از صفحه 1
از 34 والیت، 14 والیت در سال روان از 
وجود  با  اما  دیده اند.  آسیب  خشک سالی 
تقاضای سازمان ملل متحد برای کمک 142 
میلیون دالری، تاهنوز فقط هفت درصد آن 
توسط تمویل کنندگان بین المللی مهیا شده 

است.
از  حمایت  سازمان  مسوول  سکینر،  داوید 
کودکان »سیف د چلدرین« در افغانستان، 
در  نیازمند  خانواده های  که  است  گفته 
زمستان به وضعیتی رو به رو می شوند که 
مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی ندارند و 

راه های مواصالتی شان نیز مسدود می شود.
سکینر افزود: »ما می دانیم که با وجود سو تغذیه 
که میزانش در افغانستان باال است، کودکان با 
گرسنگی رو به رو می شوند. اگر تالش های 
کمک رسانی افزایش نیابد، کودکان زندگی 
خود را از دست خواهند داد، زیرا آنها غذای 

کافی برای خوردن ندارند.« 
دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در 
افغانستان، یوناما، نیز در یکی از گزارش های 
خود در سال روان گفته است که فقر بیشتر از 
جنگ موجب مرگ افغان ها می شود. گفته 
شده است که یک سوم جمعیت افغانستان 

در فقر مطلق به سر می برند.

روسیه: 
تالش ها برای نابودی 
کشتزارهای کوکنار 

قانع کننده نبود
اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه می گوید، 
از  برای  امریکا  متحده  ایاالت  تالش های 
بین بردن کشتزارهای کوکنار در افغانستان، 

قانع کننده نبوده است.
فدرال  اداره  رییس  ایوانوف،  ویکتور 
روسیه برای کنترول مواد مخدر که اکنون 
برای مذاکرات با همتای امریکایی اش در 
با  او  امریکاست گفت،  ایالت شیکاگوی 
اعضای  از  شماری  کمرنگ  تالش های 
کانگرس امریکا به هدف مبارزه با کوکنار 

موافق است.
روسیه می گوید، ایاالت متحده امریکا در 
تخریب  روند  دادن  توقف  با   2009 سال 
از  باالی  تمرکز  و  کوکنار  کشتزارهای 
قاچاق  از  جلوگیری  البراتوارها،  بین بردن 
مواد مخدر و از دستگیری قاچاقبران اشتباهی 

را مرتکب شد.
از مدت زیادی تا به حال افغانستان بزرگترین 

تولیدکننده تریاک در جهان است.
ACKU
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زبان  از  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
از سوی  برادرش  و چهار  پدر  دختری می شنویم که 
نیروهای کمونیستی دستگیر شده و تا با امروز از ایشان 
»ما  بیان می دارد:  او آن حادثه را چنین  نیست  خبری 
آن  در  و  داشتیم  کابل سکونت  چهاردهی  ساحه  در 
نموده  سپری  را  خویش  زندگی  بهار   15 تازه  زمان 
کانون  روزگار  وارده  مصیبت های  ناگهان  که  بودم 
امروز در غم و  به  تا  پاشید و  از هم  ما را  خانوادگی 
اندوه به سر می بریم. با کودتای 7 ثور تمامی باشندگان 
این کشور زهر تلخ این انقالب خونین را چشیدند. ما 
که یک فامیل روشنفکر بودیم، تعدادی از ما محصل 
و تعدادی دیگر ما در دولت ایفایی وظیفه می نمودند. 
بسیار  ثور مردم روزها و شب های شان  با کودتایی 7 
نداشتند  به زنده ماندن  امید  و  به سختی سپری می شد 
بدون  را  بی شماری  افراد  وقت  دولتی  نیروهای  زیرا 
متهم  جرم  این  به  این که  گفتن  یا  و  مدرک  کدام 
خصوص  به  می کردند.  دستگیر  بی رحمانه  هستی 
زمانی که تاریکی شب همه جا را فرا می گرفت همه 
در وحشت به سر می بردند چون آنها شب هنگام باالی 
را  سرشناس  افراد  و  می بردند  یورش  مردم  خانه های 

در  کشور،  جمهور  رییس  کرزی  حامد  حالی که  در 
کرد  تاکید  عنعنوی  لویه جرگه  کار  به  آغاز  مراسم 
امضای  مورد  در  مشوره دهی  منظور  به  نشست  این  که 
امریکا و گفتگوها  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان 
برخی  اما  است،  شده  برگزار  دولت  مسلح  مخالفان  با 
رییس  که  می گویند  جرگه  این  برگزاری  مخالفان  از 
جمهور مشوره پذیر نیست تا اعضای این جرگه به وی 

مشوره بدهند.
با  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  که  عنعنوی  لویه جرگه 
شرکت بیش از دوهزار نفر در کابل آغاز به کار کرد، 
دولت های  میان  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در 
مساله  همچنین  و  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
مذاکره با مخالفان مسلح به دولت مشوره می دهد. قرار 

است این جرگه امروز به کارش خاتمه بدهد.
با این حال، برخی از مخالفان سیاسی حکومت می افزایند 
که رییس جمهور با برگزاری این جرگه می خواست تا 
مخالفت  های  اما  کند،  دنبال  را  دیگری  پنهانی  اهداف 
باعث شد که رییس جمهور  از حلقات سیاسی  برخی 
جرگه  این  طریق  از  را  خود  پنهانی«  »اهداف  نتواند 
و  نمایندگان  مجلس  معاون  بهزاد  احمد  کند.  تعقیب 
می گوید  عنعنوی،  جرگه  برگزاری  مخالفان  از  یکی 
بود،  شده  فراهم  جرگه  این  تدویر  برای  که  مقدماتی 
حکومت قصد داشت که این جرگه را تصمیم گیرنده 
عنوان بکند. آقای بهزاد گفت: »با توجه به مقاومت هایی 
که صورت گرفت و تحریم گسترده ای که این جرگه 
و  شد  افشا  حکومت  پنهان  برنامه  شد،  روبرو  آن  با 
با چراغ خاموش اهداف پنهانی  نتوانست که  حکومت 
خود را تعقیب بکند. چنان که آقای کرزی مجبور شد 
در ابتدای سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این جرگه 
این جرگه  اعالم کند که هیچ تصمیمی در  غیرقانونی 
اتخاذ نخواهد شد و صرف این جرگه مشورتی خواهد 

بود.«
سنتی  جرگه  می افزاید  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون 
که به منظور مشوره دهی برگزار شده است، به مشوره 
نخواهد  عمل  حکومت  سوی  از  آن  فیصله های  و 

دستگیر می کردند. ناگهان ناقوس این غم در یکی از 
یک  در  و  انداخت  غم  طنین  هم  ما  خانه  در  شب ها 
شب پنج تن از اعضای خانواده ی ما را ازما گرفت. آن 

شب منحوس هیچ گاهی فراموشم نمی شود.
 درست به یاد دارم که شب بسیار تاریک و ظلمانی ای 
شب  دقیقه   40 و   12 حوالی  ساعت  عقربه های  بود 

حکومت  که  صورتی  در  بهزاد،  آقای  گفته ی  به  شد. 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در 
با مخالفان مسلح مشوره می خواست،  امریکا و گفتگو 
احمد  می کرد.  ملی  شورای  با  را  کار  این  باید  ابتدا 
آقای  جناب  که  نیستم  معتقد  اصوال  »من  افزود:  بهزاد 
کرزی شخصیت مشوره پذیر باشد و یا به مشوره ها عمل 
بکند. اگر حکومت و جناب آقای کرزی مشوره پذیر 
می بودند، بهترین روش مشوره استفاده از سازوکارهای 
قانونی بود و آن حضور در شورای ملی و مشوره کردن 
تاکید  او  افغانستان می بود.«  منتخب مردم  نمایندگان  با 
کرد فیصله ای که از سوی اعضای جرگه صورت گیرد، 

جز اراده حکومت چیز دیگر نمی تواند به شمار رود.
سنتی  جرگه  اعضای  از  تن  یک  قاسم یار  اسماعیل  اما 
بودن  مشورتی  مورد  در  صلح،  عالی  شورای  عضو  و 
فیصله های  که  می گوید  و  می کند  تاکید  جرگه  این 
تمام شود.  افغانستان  مردم  به سود  می تواند  این جرگه 

در مورد این که آیا جرگه عنعنوی 
می تواند مشوره ای برای حکومت 

بدهد که تامین کننده منافع ملی مردم 
افغانستان باشد، استاد نجیب محمود 

در مورد آن می گوید که هدف از 
برگزاری این جرگه مشروعیت دادن 

به برنامه های دولت است و این مساله 
بی طرف بودن جرگه را زیر سوال 

می برد.
با این حال، حکومت تاکید دارد که 

براساس فیصله ها و مشوره این جرگه 
در مورد امضای پیمان استراتژیک 
با ایاالت متحده امریکا و مذاکره با 

مخالفان مسلح عمل خواهد کرد.

خوشبینی ها و بدبینی ها در مورد جرگه سنتی
 ظفرشاه رویی

از  عبور  با  دولتی  عساکر  ناگهان  که  می داد  نشان  را 
دیوارهای حویلی ما وارد خانه شدند و پدرم را با پنج 
برادرم با خود بردند. پدرم متخصص رشته انتمولوژی، 
کارمند دولت بود، برادر بزرگم فارغ دانشکده زراعت 
کابل، مدیر در وزارت زراعت بود، برادر دیگرم فارغ 
دانشکده ساینس کابل، استاد در یکی از مکاتب شهر، 

درست به یاد دارم که شب بسیار تاریک و ظلمانی ای بود عقربه های ساعت 
حوالی 12 و 40 دقیقه شب را نشان می داد که ناگهان عساکر دولتی با عبور 
از دیوارهای حویلی ما وارد خانه شدند و پدرم را با پنج برادرم با خود بردند. 

پدرم متخصص رشته انتمولوژی و کارمند دولت بود، برادر بزرگم فارغ دانشکده 
زراعت کابل، مدیر در وزارت زراعت بود، برادر دیگرم فارغ دانشکده ساینس 

کابل، استاد در یکی از مکاتب شهر، برادر دیگرم فارغ تحصیل از دانشکده 
فارمسی کابل، کارمند شفاخانه ملکی بغالن بود و برادر کوچکم محصل در 
دانشکده فارمسی کابل بود. عساکر دولتی همه آنها را بدون کدام جرمی 

بازداشت نمودند و با خود بردند. مدت پنج روز خانه ما در محاصره عساکر دولتی 
بود و کسی از خانه حق بیرون شدن را نداشت.

آقای قاسم یار افزود که حکومت باید مشوره های جرگه 
اضافه  او  بگیرد.  نظر  در  خود  مذاکرات  در  را  سنتی 
در  را  ملی  شورای  جای  نمی تواند  جرگه  این  که  کرد 
آن  مشوره های  اما  بگیرد،  بحث  مورد  قضایای  تصویب 
امضای  و  صلح  مذاکرات  در  حکومت  طرف  از  باید 
امریکا رعایت شود.  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان 
چهل  میان  از  دارد  »امکان  می افزاید:  قاسم یار  اسماعیل 
بیرون  آید  مشوره هایی  دارد  و چند کمیته ای که وجود 
که از مطالب به دردبخور و تامین کننده منافع ملی باشد.« 
این که  به  گذاشت  احترام  »باید  کرد:  تاکید  همچنین  او 
از والیات و مرکز و کتگوری های  قابل مالحظه  عده ای 
شانزده گانه در این جا جمع شده تا به مسایل مهم تری در 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  همکارهای های  سند  مورد 
مشوره  صلح  روند  پیش برد  مورد  در  همچنین  و  امریکا 

بدهند.«
و  حقوق  دانشکده  استاد  محمود  نجیب  حال  همین  در 
جرگه  این  که  می گوید  کابل،  دانشگاه  سیاسی  علوم 
برخالف خواست های حکومت تصمیم نخواهد گرفت. 
به گفته ی او، تدویرکننده این جرگه رییس دولت است 
و اکثر کسانی که در آن شرکت کرده اند نیز، برخالف 

کابل،  فارمسی  دانشکده  از  فارغ تحصیل  دیگرم  برادر 
کوچکم  برادر  و  بود  بغالن  ملکی  شفاخانه  کارمند 
محصل در دانشکده فارمسی کابل بود. عساکر دولتی 
همه آنها را بدون کدام جرمی بازداشت نمودند و با خود 
بردند. مدت پنج روز خانه ما در محاصره عساکر دولتی 
بود و کسی از خانه حق بیرون شدن را نداشت. بعد از 
محاصره خانه مان هرقدر تالش نمودیم از آنها اطالعی 
از آن حادثه  نتیجه می گرفتیم.  بیاوریم کمتر  به دست 
آن  که  نتوانستیم  ما  و  می گذرد  چندسالی  مدت  شوم 
واقعه را فراموش نماییم. تا زمانی که کمونیست ها برسر 
قدرت بودند کمی امید داشتیم که شاید آنها در زندان 
باشند و روزی آزاد شوند اما با سقوط رژیم کمونیستی 
آزاد  زندانیان  که  مجاهدین  دولت  آمدن  روی کار  و 
ما کم کم  نبود،  آنها  بین  ما در  فامیل  اعضای  و  شدند 
امیدمان را از دست دادیم زیرا از ایشان خبری نبود و 
تا به امروز چشم به راه ایشان هستیم. خداوند کسانی را 
که به ناحق خون بی گناهان را ریختند و فامیل شان را 
در ماتم عزیزان شان نشاندند، به آن جنایت کاران جزای 

کار های بدشان را بدهد.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
دیده ی  به  شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات، 
قدر می نگریم با شریک ساختن چنین گزارش های شما 

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

آقای  گرفت.  نخواهند  تصمیم  حکومت  خواست های 
جرگه ها  افغانستان  تاریخ  در  »معموال  گفت:  محمود 
یا مشروعیت  همیشه توجیه کننده خواست های دولت و 
بوده اند.  دولت  برنامه های  و  خواست ها  به  بخشیدن 
بسیار مهمی را در مورد  اجالتا دولت خودش هم نقش 
امریکا دارد و  با  استراتژیک  امضای سند همکاری های 
طبعا کسانی را که هم دعوت کرده است، زیاد مخالف 
و  ندارد  وجود  زیادی  مخالفت های  پس  نیستند.  دولت 
حتا در کمیته هایی که روی موضوعات مورد بحث کار 

می کنند، مخالفت های زیادی وجود نداشته است.«
اما در مورد این که آیا جرگه عنعنوی می تواند مشوره ای 
مردم  ملی  منافع  تامین کننده  که  بدهد  حکومت  برای 
آن  مورد  در  محمود  نجیب  استاد  باشد،  افغانستان 
مشروعیت  جرگه  این  برگزاری  از  هدف  که  می گوید 
بی طرف  مساله  این  و  است  دولت  برنامه های  به  دادن 

بودن جرگه را زیر سوال می برد.
با این حال، حکومت تاکید دارد که براساس فیصله ها و 
با  مشوره این جرگه در مورد امضای پیمان استراتژیک 
مسلح عمل  مخالفان  با  مذاکره  و  امریکا  متحده  ایاالت 

خواهد کرد.

عساکر دولتی همه را با خود بردند 

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
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حکومت با تبلیغات فراوان، لویه جرگه مشورتی دولتی را 
به منظور بحث روی همکاری های استراتژیک با ایاالت 
متحده و گفتگو های صلح با طالبان، به کابل فراخواند. 
اقداماتی،  به  دست  حکومت  تعجب،  کمال  در  اما 
تاکنون، در این نشست زده است که بیشتر از گذشته این 

جرگه را بی ارزش  و بی فایده کرده است.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه 
ایاالت  خواسته های  که  گفت  رسانه ها  به  مشورتی 
اشتراک کنندگان  اختیار  در  افغانستان  جانب  از  متحده 
نیست  مایل  متحده  ایاالت  چون  شد؛  نخواهد  گذاشته 
یابد.  راه  رسانه ها  به  و  شود  علنی  خواسته ها  این  که 
در  فراوان  ابهام های  از  لویه جرگه  اشتراک کنندگان 
امریکا  با  استراتژیک  همکاری های  سند  پیش نویس 
فارسی  بی بی سی  به  آنها  از  بعضی  و  می گویند  سخن 
گفته اند که در صورت روشن نشدن مطالبات امریکایی ها 
در این پیش نویس، آنها نمی دانند که روی چه مسایلی به 

حکومت مشوره بدهند.
اما  می شود  ما  تعجب  باعث  هرچند  اساسی  سوال  این 
که  می کند  برخورد  مساله  این  با  طرزی  به  حکومت 
گویا از اول قرار بود که اشتراک کنندگان ندانند امریکا 
استراتژیک  همکاری های  بدل  در  افغانستان  جانب  از 
امنیت  شورای  رییس  سپنتا  داکتر  آقای  می خواهد.  چه 
بود  داده  وعده  پارلمان  نمایندگان  به  افغانستان  ملی 
و  ندارد  آستین  در  پنهانی  اجندای  هیچ  حکومت  که 
خواهد  مطرح  جرگه  این  در  واضح  به صورت  همه چیز 
فرمایشی  لویه جرگه  با  طرزی  به  حکومت  ولی  گشت. 
به  واقعا  ارگ  حلقه ی  گویا  که  می کند  برخورد  خود 
مهمی  مساله  وقتی  است.  پنهانی  اجندای  یک  دنبال 
در چارچوب  افغانستان  از  امریکا  درخواست های  چون 
می شود  پنهان  مردم  از  استراتژیک  همکاری های 
و  مشکوک  سیاست های  چون  مسایلی  خود  به  خود 
غیردموکراتیک از ناحیه حکومت مدنظر و البته به انتقاد 

گرفته می شود.
می پرسند  خود  از  همه  اکنون  که  کرد  انکار  نباید 
بدل  در  افغانستان  دولت  از  را  چیزی  چه  امریکا  که 
همکاری های استراتژیک طلب می کند که حکومت ما 
قادر به زبان آوردن آن نیست و در لویه جرگه ای که قرار 
است روی آن مطالبات صحبت کند از اشتراک کنندگان 
دریغ می گردد. آیا در این صورت افکارعامه حق ندارد 

که بگوید دلیل واضح این پنهان کاری چیست؟ 
حکومت از همان آغاز بنا را به این گذاشت که تا حد 
توان مسایل را پیچیده کند و کسی نداند که در نهایت 
اول  در  شد.  خواهد  حاصل  دست آوردی  و  نتیجه  چه 
حکومت این توهم را به وجود آورد که گویا لویه جرگه 
همکاری های  به  ارتباط  در  را  تصمیم گیری  قدرت 
این که موج زیادی  از  استراتژیک خواهد داشت. پس 
از مخالفت های سیاسی نسبت به غیرقانونی بودن و عدم 
مشروعیت جرگه جهت تصمیم گیری از جهات مختلف 
که  کرد  تصریح  آخر  روزهای  در  حکومت  شد  ابراز 
جرگه کابل یک جرگه مشورتی است. هدف حکومت 
باره  در  نهایی حکومت  تصمیم  روی  ملی  تفاهم  جلب 
اما  است.  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های 
ظاهرا حکومت یا با سردرگمی یا با فریب و پیش دستی 
خودش  دلخواه  طور  به  جرگه  که  می خواهد  سیاسی 
مخالفت های  از  که  می گردد  احساس  و  برود  پیش  به 
از  هراس  دارد؛  هراس  شدت  به  جرگه  در  تعدادی 
دست چین  دولتی  کانال های  طریق  از  که  نمایندگی 

شده اند.
پس به چه کسی اطمینان دارند؟

لویه جرگه  کمیسیون  سخنگوی  که  این  از  پس 
اختیار  در  امریکا  مطالبات  که  گفت  صراحت  به 
اشتراک کنندگان گذاشته نخواهد شد، اولین سوالی که 
در ذهن همه به وجود آمد این بود که چرا این مطالبات 
با مردم در میان گذاشته نمی شود؟ چرا حکومت از طرح 
بنا  لویه جرگه  این  دارد؟  هراس  متحده  ایاالت  مطالبات 
به چه ضرورتی دایر شد اگر مردم نمی توانند از ماهیت 

مطالبات استراتژیک با خبر شوند؟
ناشیانه  سیاسی  لحاظ  به  برخورد  طرز  این  شک  بدون 

به رغم تمام مخالفت های پیدا و پنهان ولسی جرگه، نهادهای 
باالخره  کارشناسان،  و  سیاسی  احزاب  از  شماری  مدنی، 
شد  برپا  می رفت،  انتظار  که  همان طوری  عنعنوی  جرگه 
آن شرکت  در  افغانستان  سراسر  از  تن  دوهزار  از  بیشتر  و 

کردند. 
است،  قانونی  مشروعیت  فاقد  عنعنوی  جرگه  این که  در 
حرفی نیست. در این که اشتراک کنندگان آن نیز به صورت 
دموکراتیک انتخاب نشده اند، نیز مساله روشن است؛ اما با 
این وجود، مباحثی که در کمیته های کاری جرگه در طول 
نشانگر یک تحول عظیم  دو روز گذشته صورت گرفت، 
از مردم  باورهای سیاسی و اجتماعی بخشی  و شگرف در 
از  شماری  مباحث  که  کسی  به عنوان  من  است.  افغانستان 
کمیته های کاری جرگه را از نزدیک نظارت کردم و شاهد 
تاحدی  سیاسی   و  فکری  شگرف  تحول  این  برایم  بودم، 

زیادی غیرقابل انتظار بود.  
محور های عمده بحث در کمیته های کاری

تمام  صراحت  با  جرگه  اشتراک کنندگان  از  زیادی  شمار 
و  علنی  به صورت  را  خود  سیاسی  باورهای  و  دیدگاه ها 
به برشماری نقص ها، کاستی ها  بیان کردند و  بدون هراس 
و ناتوانی های حکومت و دست اندرکاران سیاسی افغانستان 
پرداختند. اکثریت شرکت کنندگان جرگه از نبود عدالت، 
ناتوانی  و  ضعف  فساد،  گسترش  بی قانونی،  گسترش 
این  اصلی  عامل  و  بودند  شاکی  دولتی  دست اندرکاران 
جستجو  حکومت  مدیریتی  ناتوانی های  در  را  نقص ها 

می کردند. 
در یکی از کمیته های کاری جرگه یکی از اشتراک کنندگان 
و  غافلگیرکننده  من  برای  که  کرد  مطرح  را  نظری 
سیاسی  سیستم  از  اگر  که  می گفت  او  بود.  غیرقابل انتظار 
در  به صورت گسترده  قدرت  و  تمرکززدایی شود  موجود 
میان مردم پخش گردد، مردم در سطوح محالت به خوبی 
به  آنها  زیرا  دارند،  را  خود  محلی  مشکالت  حل  توانایی 
به  و  را می دانند  خوبی عوامل و ریشه های مشکالت خود 

راه حل های آن نیز واقف اند. 
از پست های دولتی، محاکمه و  ناقضان حقوق بشر  حذف 
و  عدالت  به  دسترسی  قانون،  ناقضان  و  مجرمان  مجازات 
فرصت های برابر و تامین ارتباط اداره های حکومتی با مردم 
از  دیگر خواسته های عمده شماری  از  در سطوح محالت 

اشتراک کنندگان جرگه بود. 
حمایت از امضای قرار داد استراتژیک با امریکا

نکته جالب دیگر این بود که اکثریت قریب به اتفاق حاضران 
در جرگه از امضای سند همکاری های استراتژیک با امریکا 
حمایت می کردند و آن را عاملی برای توانا شدن افغانستان 
عنوان  همسایگان  مداخالت  از  جلوگیری  و  آینده  در 
مخالف  که  برخوردم  کسانی  به  ندرت  به  من  می کردند. 
امضای چنین سندی بوده باشد. در حالی که انتظار می رفت 
شماری از وابستگان استخباراتی کشورهای همسایه به ویژه 
ایران و پاکستان در این مساله مخالفت هایی را مطرح کنند و 
چنین هم کردند، اما شمار این افراد بسیار اندک و ناچیز بود 
و حتا در مواردی که نیز این افراد می خواستند به مخالفت 
امریکا  با  استراتژیک  همکاری های  سند  امضای  با  علنی 
بپردازند از سوی دیگر اشتراک کنندگان جرگه با عصبانیت 

و ناخوشی مواجه می شدند. 

ترکیب کمیته ها
به خوبی  جرگه  دست اندرکاران  سوی  از  کمیته ها  ترکیب 
کرده  تالش  جرگه  دست اندرکاران  بود.  شده  مدیریت 
را در هر  از حامیان حکومت  قابل توجهی  بودند که شمار 
اکثریت  که  نمی رسید  نظر  به  هرچند  کنند.  جابجا  کمیته 
نمایندگان حکومتی در کمیته های کاری، مخالفتی با امضای 
سند همکاری های استراتژیک با امریکا داشته باشند، اما در 
به ویژه در مساله  اشتراک کنندگان  شکل دادن ذهنیت های 
صلح با طالبان این افراد نقش خود را به صورت موثر ایفا 
می کردند. چنانکه تاکید بر جلوگیری از عملیات های شبانه، 
متوقف ساختن دستگیری مظنونان به اقدامات تروریستی از 
سوی نیروهای خارجی، کنترول زندان ها و نیز معافیت برای 
شماری از کسانی که به ظن همکاری و یا اتهام همکاری 
بود که  از جمله چیزهای  با تروریستان دستگیری شده اند، 
این افراد با سرسختی در صدد دست یافتن به جلب حمایت 

اشتراک کنندگان جرگه داشتند. 
دودستگی جرگه در رابطه به مساله صلح با طالبان

گروه  دو  به  عمدتا  جرگه  اشتراک کنندگان  زمینه  این  در 
دو  این  از  هرکدام  و  بودند  شده  تقسیم  مخالف  و  موافق 
گروه  دیدگاه های  پذیرش  و  سازش  به  حاضر  نیز  گروه 
داخل  در  بحث ها  از  دیدها  چشم  براساس  نبودند.  دیگر 
از  شماری  با  که  صحبت هایی  نیز  و  کمیته ها  از  شماری 
شبانه،  عملیات های  توقف  برخی ها  داشتم،  جرگه  اعضای 
با  همکاری  به  متهم  و  مظنون  زندانیان  رهایی  و  معافیت 
تداوم  زمینه  ساز  را  آن  و  دانسته  بی فایده  را  تروریستان 
جنگ از سوی طالبان و تقویت صفوف و روحیه این گروه 
تضمین های  که  زمانی  تا  که  می گفتند  آنها  می خواندند. 
ترویستان  با  افراد  این گونه  همکاری  توقف  بر  مبنی  قوی 
این  با  رها شود.  زندان  از  نباید کسی  باشد،  نداشته  وجود 
جهت  حسن نیت  نشانه ای  به عنوان  را  آن  دیگر  شمار  حال 
آن،  مقابل  در  اما  می دانستند.  موثر  طالبان  با  گفتگو  آغاز 
مخالفین این نظر باور داشتند که در جرگه منطقوی صلح 
نیز چنین کاری صورت گرفت، اما این کار نتوانست باعث 

تشویق طالبان برای گفتگو شود. 
جرگه و نمایش اقتدار کرزی

با تمام این ها، جرگه عنعنوی یک نمایش اقتدار برای رییس 
برگزاری  به  تصمیم  او  هرچند  بود.  کرزی  حامد  جمهور 
جرگه در زمانی گرفت که تنش در روابط کابل و واشنگتن 
به صورت علنی شدید بود و اکنون که این تنش ها حداقل 
که  می رسد  نظر  به  است،  یافته  کاهش  رسانه ها  سطح  در 
یک  به  کرزی  برای  نمی تواند  جرگه  این  برگزاری  دیگر 
و  نقش  می تواند  اما  شود،  مبدل  امریکا  علیه  فشار  وسیله 
برسر  را در گفتگوها  افغانستان و کرزی  جایگاه حکومت 
و  کار  این  با  کرزی  ببرد.  باال  امریکا  با  استراتژیک  سند 
بدهد که  نشان  به غرب  مخالفت ها می خواهد  تمام  به رغم 
مردم  مختلف  اقشار  میان  در  سیاسی  محبوبیت  از  هنوز 
گسترده  در سطح  را  مردم  بسیج  توانایی  و  است  برخودار 
دارد. چنانکه در بحث هایی در برخی از کمیته های کاری 
یک  کرزی  از  تا  می کردند  تالش  وی  حامیان  از  برخی 
این گونه  کنند.  ترسیم  افغانستان  در  سیاسی  بی بدیل  چهره 
مبادا  که  بود  نگران کننده  این جهت  از   من  برای  بحث ها 
بحث ها،  این  قراردادن  دستاویز  با  جرگه  دست اندرکاران 
چیزی را در اعالمیه پایانی جرگه مبنی بر تداوم کار رییس 

جمهور کرزی بعد از سال 2014 بگنجانند. 

آماده  هنوز  سیاسی  لحاظ  به  متحده  ایاالت  اگر  است. 
نیست که مطالبات نهایی اش را مطرح کند چرا حکومت 
میان  در  مردم  با  لویه جرگه  از  قبل  را  موضوع  این 
امریکایی  جانب  هنوز  اگر  که  است  واضح  نگذاشت؟ 
در قسمت خواسته های خود که در قالب همکاری های 
نیست  مطمین  شود،  برآورده  افغانستان  با  استراتژیک 
پس  دارد  وجود  آن  باره  در  بیشتر  مذاکرات  احتمال  و 
در این صورت حکومت برگزاری لویه جرگه را باید به 
تعویق می انداخت. اما آقای کرزی نه تنها حرفی از بابت 
نزد  مشورتی  لویه جرگه  در  امریکا  مطالبات  خودداری 
بلکه وانمود کرد که 2000 اشتراک کننده روی مطالبات 

دو جانب صحبت خواهند کرد.
زیر  لویه جرگه  موضوعیت  تنها  نه  اکنون  شرایط  این  با 
سوال قرار گرفته است بلکه مهمتر از آن باید پرسید که 
مساله  ویژه  به  می کند.  برخورد  این گونه  چرا  حکومت 
میان  لویه جرگه در  اعتبار  اشتراک کنندگان و  به  اعتماد 
صورت  به  کرزی  که  است  این  اول  برداشت  است. 
کمیسیون  دارد.  هراس  امریکا  مطالبات  طرح  از  روشن 
ظاهرا عذر جانب امریکا را به منظور طرح نشدن مطالبات 
مذکور بهانه می آورد. ولی به خوبی روشن است که این 
مشورتی  جرگه  اشتراک کنندگان  ویژه  به  و  مردم  حق 
متحده  ایاالت  درخواست های  چگونگی  از  که  است 
پنهان  به  نیازی  مشروع  خواسته های  زیرا  شوند.  آگاه 

کاری ندارد.
پایگاه های  ایجاد  حساسیت برانگیز  موضوعات  از  یکی 
حقوقی  مسایل  همچنان  و  است  افغانستان  در  دایمی 
نظامی  تاسیسات  از  صحبت  کرزی  آقای  حضور.  این 
می کند. ما نمی دانیم که امریکا از این تاسیسات چگونه 
موضوع  این   حساسیت  آیا  کرد.  خواهد  بهره برداری 
هر  به  است؟  امریکا و حکومت کرزی  نگرانی  موجب 
ایاالت  و  کرزی  آقای  اگر  که  است  این  واقعیت  حال 
متحده به اصول دموکراسی و حاکمیت مردم باور دارند 
در موقعیت مناسب مسایل همکاری های استراتژیک را با 
مردم افغانستان مطرح کنند. سیاست بازی و فریب کاری 
این  به ویژه  انتقادات می افزاید.  و  نا رضایتی ها  بر  بیشتر 
تزویر  این گونه  با  کرزی  که  می شود  تقویت  گمان 

سیاسی می کوشد که مسایل را به طریق خود حل کند.
تدویر  از  ملی گرایانه  افتخار  با  کرزی  آقای  که  وقتی 
یاد  افغان ها  ملی  کالن  نشست  یک  به عنوان  لویه جرگه 
رفتار  با  را  نهاد  این  صورت  این  به  نمی تواند  می کند، 
در  مشورتی  لویه جرگه  اعتبار  سازد.  بی اعتبار  ناسنحیده 
این خواهد بود که کرزی واقعا به صورت شفاف مسایل  
ملی را مطرح کند. با شیادی سیاسی تنها بر بحران نهادها 
و بی اعتمادی اجتماعی و سیاسی که در سی سال گذشته 

تا سرحد نابودی آسیب دیده است، افزوده می شود.

 با این شرایط اکنون نه تنها 
موضوعیت لویه جرگه زیر سوال 
قرار گرفته است بلکه مهمتر از 
آن باید پرسید که حکومت چرا 

این گونه برخورد می کند. به ویژه 
مساله اعتماد به اشتراک کنندگان 
و اعتبار لویه جرگه در میان است. 
برداشت اول این است که کرزی 
به صورت روشن از طرح مطالبات 

امریکا هراس دارد. کمیسیون ظاهرا 
عذر جانب امریکا را به منظور طرح 

نشدن مطالبات مذکور بهانه می آورد. 
ولی به خوبی روشن است که این 

حق مردم و به ویژه اشتراک کنندگان 
جرگه مشورتی است که از چگونگی 
درخواست های ایاالت متحده آگاه 
شوند. زیرا خواسته های مشروع 

نیازی به پنهان کاری ندارد.
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روحیه مثبت جرگه عنعنوی 
نسبت به همکاری استراتژیک 

با امریکا   واصف کبریت

 شهریار پامیر

چه را از نمایندگان 
دلخواه تان پنهان می دارید؟

ACKU
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جایگاه اش محوری است و همه را جمع کرده می تواند. 
جرگه  در  کرزی  آقای  که  است  پس منظر  این  روی 

فعلی اهداف ذیل را دنبال می کند:
اول: نمایش قدرت و جذبه شخصی به منظور جلب توجه 

جامعه جهانی و استحکام قدرت داخلی؛ 
به  مرتبط  تصمیم گیری  در  مردم  ساختن  سهیم  دوم: 
قانونمند ساختن حضور نیرو های خارجی تا از قصاوت، 
شدت، انتباه و نظر تاریخ که او نصب شده امریکاست تا 

انتخاب شده مردم، خود را برهاند؛ 
فقدان  جبران  برای  ملی  داستان  و  سوژه  ایجاد  سوم: 
نارضایتی  کاهش  و  سیاسی  محبوبیت  عدم  ابتکار، 

عمومی. 
جرگه  برخالف  کرزی  آقای  اولی،  هدف  به  نیل  در 
بزرگش  متحدین  شد.  عظیم  مشکالت  دچار  قبلی 
و  متفرق  نظر  مدنی  جامعه  کردند.  رها  را  او  این بار 
آنرا رسما تحریم  از جرگه دارد. ولسی جرگه  انتقادی 
جرگه  در  قبال  که  متوسط  و  خرد  گروه های  و  کرد 
راه  علنی  این بار  بودند،  کرده  اشتراک  مشورتی صلح 
خود را جدا کردند. این تحریم ها به حدی او را تکان 
داد که از سفارت امریکا خواهش کرد اعالم حمایت 
تعدادی حاضر  امریکا  به  احترام  یا  و  ترس  از  تا  کنند 
به اشتراک شوند. سفارت امریکا لبیک گفت، ولی به 
جز از چند تا سازمان غیردولتی و یکی دوتا حزبی که 
بیشتر شباهت به سازمان های خیریه دارند، دیگر کسی 
از جرگه نشد. آقای  به حمایت  امریکا حاضر  به خاطر 
و  جهانی  مطبوعات  در  افتتاحیه  نطق  ایراد  با  کرزی 
داخلی خبرساز شد، اما تمام مطبوعات خارجی را که 
خواندند.  محتوا  فاقد   را  جرگه  گذراندم،  نظر  از  من 
و  ملی  صحنه  روشن  سایه  در  کرزی  آقای  یقین  به 
و  پیر  »شیر  به عنوان  بیشتر  اما  گرفت،  قرار  بین المللی 
مریض« که شاید غیر از غرش چیزی از دستش بر نیاید.
است،  کرده  سرایت  بیرون  به  معلومات  که  جایی  تا 
آقای کرزی بین خواسته  های نماینده های مردم ـ حاال 
امریکا گیر  با  ـ و عهد دوستی  یا غیرواقعی  چه واقعی 
مانده است. مردم که بیشتر معلومات سطحی در اختیار 
دارند، فکر می کنند که تندخویی آقای کرزی در برابر 

نه  حضورش  و  امریکا   به  باید  و  است  واقعی  امریکا 
بگویند. اما تندروی و تندخویی آقای کرزی در برابر 
امریکا بیشتر به ناز می ماند تا به خصومت. اما او برای 
توصیف  خصومت  را  امریکا  برابر  در  نازکردن  مردم 
کرده است. بخاطر این که »نه سیخ بسوزد و  نه کباب« 
اعضای  و  نزدیکان  از  تعدادی  برای  دولت  رییس 
خانواده خود مانند محمود کرزی و حکمت کرزی و 
آقای اسداهلل وفا وظیفه داده است که مردم را در ارتباط 
اصطالح  به  یا  بسازند  آگاه  واقعی وی  به خواسته های 
عوام  »مال« بسازند. در این میان آقای حکمت کرزی 
واقع یکی  در  تحقیقاتی  مرکز  داشتن  افسانه  که تحت 
از شاخه های استخبارات غیررسمی آقای رییس دولت 
در  جرگه  قطع نامه  اصلی  متفکر  حیث  به  حاال  است، 
میان مردم کار می کند. شایعاتی وجود دارد که به خاطر 
حکمت  آقای  طالبان  با  سازش  راه  ساختن  هموار 
کرزی تا حال نزدیک به دوهزار طالبان توقیف شده و 
دستگیرشده را بدون حکم محکمه با فرمان های رسمی 
و غیررسمی رییس دولت، از زندان ها رها کرده است.

  شاید آقای کرزی هدف دومی خود را قسما بدست 
منافع  خط  در  او  که  سازد  قانع  را  مردم  یعنی  آرد؛ 
آقای کرزی  این که  در  نه غرب.   دارد  قرار  افغانستان 
در خط منافع افغانستان قرار دارد نه غرب کمتر شک 
دارم  او  از  که  شناختی  و  تجربه  با  من  دارد.  وجود 
افغانستان برایش مقدم است، اما روشی را که برای ارایه 
این موضوع اختیار کرده است، موثریت ندارد. یکی از 
دالیل عدم موثریت روشش ربط می گیرد به نبود یک 
حلقه فکری و با تعهد در دستگاه تصمیم گیری و حلقه 
ریشه  نداشتن  دوگانه،  تعهدات  او.  به  نزدیک  بسیار 
منافع کوچک شخصی، خانوادگی  و سیاسی،  مردمی 
قدرت  در  او  یاران  اصلی   دغدغه  قومی  نهایت  در  و 
است.  وقتی نزدیکترین هایش یار فکری او نیستند پس 

چه توقع دارد که عوام بالواسطه او را درک کنند. 
دستیاب  مشکل  بدون  کرزی  آقای  را  سوم  هدف 
خارج  و  داخل  برای  تازه ای  داستان  او  است.  کرده 
افغانستان خلق کرده است. جرگه عنعنوی قصه ای شده 
او.  فکری  و  سیاسی  مخالفین  و  طرفداران  برای  است 
میزگرد ها  بی سوژه نیست. حاجیان  و غازیان همه قصه 
چندین  یا  چند  برای  دارند.  خرابی جرگه  و  خوبی  از 
احساس  جرگه  طراحان  و  دولت  برای  قصه  این  هفته 
موفقیت و دست آورد می دهد. وزرا به یک دیگر خود 
تبریکی موفقیت آنرا خواهند داد. والیان بعد از بازگشت 
آنرا  فیصله های  از  حمایت  ابراز  و  تبریکی  پیام های 
ارسال خواهند داشت  و دستگاه دیپلوماسی افغانستان به 
تمام دیپلومات ها وظیفه خواهد داد که برای کشور های 
مردمی  بزرگ  مشوره  این  وسیع  ابعاد  از  خود  میزبان 
صدای  و   رفت  پیش  جرگه  که  بگویند  و  کنند  قصه 
نرسید.  جایی  به  آن  علیه  غیرمدنی  و  مدنی  مخالفت 
ملکی  توانایی های  از  نمونه ای  آنرا  برگزاری  آیساف 
و نظامی افغانستان قلمداد خواهد کرد و خواهد گفت 
و  است  رفته  بلند  افغانستان ظرفیت ها  در  ببینید که  که 
است  خاطر  این  به  می شویم  خارج   2014 در  ما  اگر 
می گیرند  امنیت  خودشان  را  جرگه  حاال  افغان ها  که 
پیشرفت  حد  آن  به  و  می کنند  مدیریت  خودشان  و 
و   رفاقت  حتا  ظرفیت شده اند  که  و صاحب  کرده اند 
این  می گیرند.  مباحثه  به  نیز  را  امریکا  با  رفاقت  عدم 
برای مذاکرات  تبصره ها و سوژه ها  اعالمیه ها،  قصه ها، 
با جهان بیرون و تحکیم  دیپلوماسی داخلی و خارجی 
دست آورد های نرم و استراتژیک جرگه خواهد بود. اما 
در زندگی واقعی مردم افغانستان کدام تغییر قابل لمس 
به وجود نخواهد آمد. جرگه راه حلی برای مشکالت 
بسیار بنیادی افغانستان که عبارت اند: از بی اتفاقی، فقر، 
در  کار  نبود  آب،  نبود  فساد،  قانون،  حاکمیت  فقدان 
روستا ها  و شهرها،  ناامنی،  نبود برق و مواد سوختی و 
عدم اطمینان به آینده پیدا نخواهد کرد. بعد از چند هفته 
نتیجه  وقتی قصه جرگه کهنه شد، مردم می پرسند که 
حکومت  که  است  وقت  آن  کرد.  فایده  چه  شد.  چه 
که  گفت  خواهد  و  کرد  خواهد  مراجعه  مردم  به  باز 
قصه  اما  دوم خالص شود.  بن  کنفرانس  تا  کنید  صبر 
کنفرانس های خارجی به خاطر این که چندتا مامور نخبه 
برای  از دولت شرکت می کند قصه ای  انگلیسی فهم  و 
توده ها و عوام نخواهد بود و زود از اذهان شسته خواهد 
شد. اما بزرگترین ابتکار کتله حاکم همین جرگه است 
در  اگر  و  است  جرگه  اسمش  بود  داخل  در  اگر  که 

خارج بود کنفرانس.
 

حیثیت  که  دارد  و  داشت  ضرورت  نیز  کرزی  آقای 
لطمه دیده و صدمه رسیده خود و دولتش را ترمیم کند. 
آنکه  از  بیشتر  که  داد  انجام  اقدامات  از  یک سری  او 
حالت را بهتر سازد، وضعیت را بدتر ساخت. او بخاطر 
رییس  قدرت  اثبات  و  اقتدار شخصی خودش  نمایش 
دولت در نظام کنونی، ولسی جرگه را به حاشیه کشانید 
و حیثیتش را لگدمال کرد. قسمتی از کابینه دوسال است 
که رای اعتماد ندارد. دولت در تصویب بودجه وقعی 
به نظریات ولسی جرگه نگذاشت. تصامیم ولسی جرگه 
در مورد مسایل بزرگ ملی از جمله صلح و جنگ و 
آقای  به حاشیه کشانید. حاال  را   لویه جرگه  برگزاری 
نهاد های  دموکراسی  و  بین  اقتدار در  از دید  کرزی  
هم از دید شخصیتی خود را یکه تاز میدان ساخته است 
مردم  کردن  جمع  توان  که  می ساخت  ثابت  باید  و  
افغانستان را دارد. اهداف علنی جرگه همان است  که 
همین  هم  یکی  منظرش  پس  اما  می دارد،  بیان  دولت 

است  که توضیح شد. 
 امریکایی ها بنابر عوامل متعدد و مختلف از اواخر سال 
بیشتر  کرزی  آقای  که  می کنند  فکر  این سو  به   2008
یک باردوش است تا یک همکار.  قرار بود با برگزاری 
انتخابات، ایجاد کابینه قوی، اتخاذ سیاست های شفاف 
دیگر  بار  یک  کرزی  آقای  گذشته ها   از  متفاوت  و 
که  سازد  ثابت  را  خود  تعویض  غیرقابل  محوریت 
نشد. انتخابات پر از فریب و تقلب صورت گرفت. در 
سیاست مبارزه علیه فساد در تقابل با امریکا قرار گرفت. 
بنابر  با پاکستان و طالبان  در سیاست مصالحه و معامله 
نداشتن تیم مطمین کاری و نیروی بافکر و با تعهد در 
بحث  هر  از  مهمتر  و  شد.  شکست  به  مواجه  کنارش، 
عملیات های  ساختن  افغانی  و  دادن  توقف  در  دیگر، 
خاص که یکی از دالیل نارضایتی مردم جنوب و شرق 
و  شد  مقابل   امریکایی ها  با  است  حکومت  از  کشور 
حرفش به جایی نرسید. به عنوان وارد کردن فشار باالی 
لغو  خواست  را  امنیتی  خصوصی  شرکت های  امریکا، 
جرگه  برگزاری  فکر  به  هم  حاال  نتوانست.  که  کند 
افتاد که نشان دهد هنوز در میان سیاستمداران افغانستان 

 امراهلل صالح 

جرگه  غیرحقوقی  و  حقوقی  جایگاه  به  ارتباط  در 
تبصره های فراوانی صورت گرفته است. اهداف علنی 
نیز مدیران و طراحان آن هویدا ساختند. در  جرگه را 
این نوشته کوتاه من به سه نکته که کمتر به آن پرداخته 
شده است، می پردازم: هزینه مستقیم برگزاری جرگه، 
دورنما و پس منظر آن و اهداف واقعی و غیرعلنی که 
طراحان جرگه در سردارند. باید یادآور شد که تاریخ 
15 ثور سال جاری  ده ها هزار نفر در شهر کابل جمع 
عنعنوی  جرگه  علیه  را  مخالفت شان  صدای  و  آمدند 
این قطع نامه در سایت »روند سبز« همین  ابراز داشتند. 
اکنون هم قابل دسترس است. حافظه کتله حاکم برای 
جذب و حفظ صدای مردم افغانستان کوچک است و  

نباید شکوه داشت.
را  باال  رقم  خیلی  جرگه  غیرمستقیم  مصارف  و  هزینه 
احتوا می کند. مصارف غیرمستقیم عبارت از فرصت ها، 
این  طراحان  و  مدیران  که  است  مهارت هایی  و  زمان 
نشست که اکثرا ماموران بلندرتبه دولتی می باشند به آن 
معطوف داشته اند. در این موارد فرضیه به آن می باشد 
که اگر رهبری یک کشور وقت،  نفوذ و توانایی خود 
مصرف  رویداد  یک  سازماندهی  و  کار  یک  برای  را 
می کند کدام کار ها و برنامه های دیگر  به عقب می افتد، 
به  تحلیل گران  و  می شود  بیرون  توجه  از  مسایل  کدام 
این ها، ضریب قایل می شوند و این را می گویند: هزینه 
یک  که  است  ماه  سه  حاال  ضایع شده.  فرصت های 
ارشد  مامورین  مهارت  و  وقت  قابل مالحظه  فیصدی 
لویه جرگه  مصروف  مختلف  بخش های  در  دولتی 
است که اگر به آن ضریب قایل شویم احتماال به ده ها 
می پردازم  هزینه،  بخش  در  اما  می رسد.  دالر  میلیون 
معلوماتی  اساس  به  دید؛  قابل  و  مستقیم  مصارف  به 
حاصل شده مصارف انتقال اشتراک کنندگان، اعاشه و 
و  امنیت  تامین  معاشات،  نفوذی،  کار  و  تبلیغات  اباته، 
می کند.  احتوا  را  دالر  میلیون  به هشت  نزدیک  متفرقه 
و  شده اند  ضایع  واقع  در  هزینه ها  و  فرصت ها  این  آیا 
زیادی  حد  تا  اینها  دارند؛  قبال  در  مثبت  پیامد های  یا 
قابل پیش بینی است، اما قسما گذشت زمان آن را واضح 
خواهد ساخت. اما اکثریت چیزفهم اعتقاد به این دارند 
که فرصت ها و هزینه هایی که برای برگزاری این جرگه 

معطوف شده است ضایعه ای بیش نیست. 
و  مطبوعات  مجرای  از  امریکایی ها  آن که  از  بعد 
به  وادار  را  کرزی  آقای  نتوانستند  علنی  فشار های 
تغییر  را  خویش  روش  سازند،  اصالحات  آوردن 
دادند.  به اساس روش جدید، تمامی نقاط مورد منازعه 
به صورت  و  سقف   زیر  در  باید  کلیدی  برنامه های  و 
مستقیم در مالقات ها مطرح شود و ظاهر روابط کابل 
روش  تغییر  این  نماید.  جلوه  دوستانه  باید  واشنگتن  و 
فشار های  برابر  در  کرزی  آقای  مقاومت  نتیجه  نه تنها 
به  نسبت  نیز  امریکا  داخل  در  بلکه  بود  امریکا  علنی 
موثریت آن بحث هایی  شکل گرفت، از جمله این که 
اگر ابرقدرتی چون امریکا مساله ای  را مطرح می کند 
در  و  عامه  اذهان  در  حیثیتش  نمی کند؛  پی گیری  ولی 
سطح دنیا خدشه دار می شود.  اگر قرار باشد دست آورد 
ظهور  شماریم  بر  افغانستان  در  را  امریکا  کمک های 
به  امریکایی ها  و  است  آن  بزرگترین  افغانستان  دولت 
واقع  در  کرزی  آقای  از  انتقاد  که  رسیدند  نتیجه  این 
تضعیف دولت افغانستان است و این تیشه به پای خود 
انتقادی در  دیالوگ های  انتقاد ها و  این  اما  زدن است. 
به همان  مذاکرات و مالقات های رویاروی و دوجانبه 
مورد  چندین  از  من  می شود.  مطرح  قبلی اش  شدت 
مطلع استم که حتا طرفین در بحث ها از کلمات رکیک 

علیه یکدیگر نیز کار گرفته اند. 

جرگه عنعنوی 
و هزینه فرصت های ضایع شده 

این مقاله در جریان روزهای برگزاری جرگه، به روزنامه 8صبح فرستاده شده بود، اما به دلیل این که 
روزنامه در آن روزها نشر نمی شد، اکنون و در روز پایانی جرگه این مقاله را نشر می کنیم.

آقای کرزی نیز ضرورت داشت و دارد که حیثیت لطمه دیده و صدمه رسیده خود 
و دولتش را ترمیم کند. او یک سری از اقداماتی انجام داد که بیشتر از آنکه 

حالت را بهتر سازد، وضعیت را بدتر ساخت. او بخاطر نمایش اقتدار شخصی 
خودش و اثبات قدرت رییس دولت در نظام کنونی، ولسی جرگه را به حاشیه 

کشانید و حیثیتش را لگدمال کرد. قسمتی از کابینه دوسال است که رای اعتماد 
ندارد. دولت در تصویب بودجه وقعی به نظریات ولسی جرگه نگذاشت. تصامیم 

ولسی جرگه در مورد مسایل بزرگ ملی از جمله صلح و جنگ و برگزاری لویه جرگه 
را  به حاشیه کشانید.

ACKU
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لویه جرگه  روز  نخستین  در  کرزی  رییس جمهور 
و  افغانستان  میان  استراتژیک  پیمان  از  عنعنوی 
امریکا دفاع کرد. آقای کرزی گفت در صورتی که 
باشد،  نداشته  خود  با  را  جهان  حمایت  افغانستان 
یک بار دیگر پس از خروج نیروهای خارجی در سال 
خواهد  روبرو  همسایه  مداخله کشورهای  با    2014
برای  افغانستان  رییس جمهور کرزی شرط های  شد. 
امضای پیمان استراتژیک با امریکا را مشخص کرد 
و گفت: »ما عملیات شبانه را هرگز نمی خواهیم. قطعا 
نمی خواهیم. ما ادارات موازی خارجی با ادارات خود 

را نمی خواهیم. افغانستان می داند و حکومتش.«
آقای کرزی تاکید کرد که افغانستان تثبیت حاکمیت 
ملی خود را می خواهد و رابطه بین افغانستان و امریکا 
باید روابط بین دو کشور مستقل باشد. او گفت مردم 
بین  استراتژیک  روابط  به  »ما  و  است  افغانستان شیر 

امریکا و شیر حاضر هستیم.« 
شرط های  امریکا  اگر  گفت  کرزی  رییس جمهور 
داده  نظامی  تسهیالت  برایش  بپذیرد،  را  افغانستان 
مداخله  افغانستان  داخلی  امور  در  باید  اما  می شود، 
دین  ما،  رواج  و  رسم  ما،  عنعنه  می دانیم  »ما  نکند: 
این ها  به  ما  روابط  این  و  ما  حالی  خوش  و  غم  ما، 

)امریکایی ها( غرض نیست.« 
کرزی گفت افغانستان همزمان با روابط استراتژیک با 
امریکا با کشورهای همسایه نیز روابط خودرا نزدیک 
نگه می دارد: »در حالی که با امریکا و غرب دوستی 
ادامه  را  و روس هم دوستی خود  با چین  می کنیم، 
می کنیم  دوستی  هم  پاکستان  و  ایران  با  می دهیم 
از  که  همسایه  کشورهای  به  می دهیم  اطمینان  و 
خاک ما علیه هیچ کسی اقدام نشود.« رییس جمهور 
امریکا  با  افغانستان  شرایط  این  با  گفت  کرزی 
»به  روابط  این  و  می کند  برقرار  استراتژیک  روابط 
صورت  در  که  گفت  کرزی  است.«  افغانستان  خیر 
داشتن چنین روابط با ایاالت متحده امریکا، هم پول 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  هم  و  می آید  افغانستان  به 
دست  به  نظامی  تجهیزات  و  می بینند  آموزش 

می آورند.
با  و  است  شیر  خانه  افغانستان  کرزی  آقای  باور  به 
تامین  خانه  این  امنیت  استراتژیک  پیمان  امضای 
می شود: »ثبات عمومی این خانه شیر را برابر می کنند. 
این طرف و آن طرف بدود.  نیست که  شیر بی کار 
این ها باید این کار را بکنند. چار طرف را این ها نگاه 
کنند در خانه شیر کار نگیرند و چهارطرف جنگل را 

نگهدارند.« 
رییس جمهور کرزی تاکید کرد که نسل امروز باید 
کاری که کند تا نسل فردای افغانستان آرام باشد و 

افغانستان فردای آباد و آزاد داشته باشد. 
تاسیسات نظامی امریکا

رییس جمهور کرزی گفت تفاوت روابط استراتژیک 
از  امریکا  که  است  این  امریکا  و  افغانستان  بین 
تاسیسات نظامی افغانستان استفاده می کند. او گفت 
که امریکا به خاطر منافع خود در افغانستان تاسیسات 
نظامی می خواهد و افغانستان نیز در تالش است که 
منافع خود را در این میان جستجو کند: »امریکا از ما 
تاسیسات می خواهد تا در آن بماند و این یک موضوع 
مهم است و این تاسیسات بر ما، بر کشورهای همسایه 
افغانستان  که  کرزی گفت  دارد.«  تاثیراتی  منطقه  و 
می تواند از این تاسیسات تا اندازه ای زیاد به نفع خود 

استفاده کند.
است  گفته  لویه جرگه  سخنگوی  حال  همین  در 
نظامی  دایمی  »پایگاه های  کلمه  از  نباید  رسانه ها 
امریکا« نام ببرند، زیرا به گفته او چنین چیزی وجود 
زمان  به  محدود  امریکا  با  قرارداد  هرگونه  و  ندارد 

مشخص است. 
شکایت از آی اس آی

در  عنعنوی  لویه جرگه  رییس  مجددی  صبغت اهلل 
سازمان  جرگه،  این  افتتاح  مراسم  در  خود  سخنرانی 
امور  در  مداخله  به  متهم  را  پاکستان  استخبارات 
افغانستان کرد. آقای مجددی گفت با توجه به شرایط 
امریکا  با  پیمان استراتژیک  افغانستان، امضای  کنونی 
یک امر انکارناپذیر است. او گفت مداخله کشورهای 
همسایه افغانستان را وادار ساخته که باید یک قدرت 
مادی و ظاهری با ملت افغانستان باشد. مجددی گفت 
در حالی  هستند  دندان مجهز  به  تا  افغانستان  دشمنان 
نمی توانند  و  شده اند  سالح  خلع  افغانستان  مردم  که 
آقای  کنند.  دفاع  خود  از  همسایه ها  تجاوز  برابر  در 
پالیسی آن کشور  پاکستان گفت  به  مجددی خطاب 
حاال  تروریزم  چنانکه  است  اشتباه  افغانستان  قبال  در 
دامن خود پاکستان را نیز گرفته است. مجددی گفت: 
»اگر پاکستان بخواهد که افغانستان را غالم خود بسازد 
از  ما  »شکایت  افزود:  او  محال.«  و  است  محال  این 
آی اس آی پاکستان است که تمام دنیا را به شور آورده 
است.« به گفته آقای مجددی کشورهای اسالمی دیگر 
داد  قرار  امریکا  با  نیز  مصر  و  عربستان، کویت  مانند 

استراتژیک امضا کرده اند. 
کار کمیته ها در لویه جرگه 

سخنرانی  با  لویه جرگه  کاری  روز  نخستین 
رییس جمهور کرزی آغاز شد و پس از آن صبغت اهلل 
مجددی به عنوان رییس لویه جرگه عنعنوی تعیین شد. 
حج  پیشین  وزیر  شهرانی  نعمت اهلل  مجددی،  آقای 
معاونین  عنوان  به  نورزی  عارف  محمد  و  اوقاف  و 

لویه جرگه انتصاب شدند.
 41 به  جرگه  این  اعضای  لویه جرگه  روز  دومین  در 

کمیته کاری تقسیم شدند و در هر کمیته روی امضای 
پیمان استراتژیک با ایاالت متحده امریکا بحث و تبادل 
نظر کرد. هرچند در ابتدا اختالف نظرهایی در رابطه به 
امضای این پیمان در کمیته ها وجود داشت ولی صفیه 
صدیقی سخنگوی لویه جرگه عنعنوی گفت که چنین 
این  روز  آخر  در  و  است  طبیعی  نظرهایی  اختالف 

اختالف ها نیز حل شده است. 
کمیته 39 تشکیل نشد

 39 کمیته  تشکیل  با  لویه جرگه  اشتراک کنندگان 
مخالفت کردند. آنها گفتند که چون شماره 39 در بین 

مردم معنای بدی دارد، بنابراین نباید تشکل شود.
این موضوع باواکنش های تند مواجه شد، اما سخنگوی 
جرگه عنعنوی گفت از این بابت متاسف است چون 

باور در رابطه به عدد 39 خرافاتی است.
جزییات مبهم پیمان استراتژیک 

شماری از اعضای کمیته های لویه جرگه به خبرنگاران 
گفتند که متن کامل پیمان استراتژیک در اختیار آنها 
قرار نگرفته است بلکه تنها موارد کلی ای که تاحال بین 
حکومت افغانستان و ایاالت متحده امریکا به صورت 
عمومی در رابطه به این پیمان مطرح بوده به دست آنها 
رسیده است. آنها تاکید داشتند که به درستی نمی دانند 
محتوای اصلی پیمان استراتژیک چیست و افغانستان با 
امضای این پیمان چه چیزی را بدست می آورد و یا از 

دست می دهد. 
خواست های  تمام  گفت  لویه جرگه  سخنگوی  اما 
ایاالت  با  استراتژیک  سند  امضای  باره  در  افغانستان 
متحده امریکا در اختیار کمیته های کاری قرار گرفته 
خواستی  دلیل  به  امریکا  خواست های  اما  است، 
اعضای  اختیار  در  داشته اند،  امریکایی  مقامات  که 

لویه جرگه قرار نگرفته است. 

هم  کسانی  لویه جرگه  اشتراک کنندگان  میان  در 
بودند که نمی دانستند چگونه در مورد امضای پیمان 
بگیرند. حاجی عزیزاهلل  امریکا تصمیم  با  استراتژیک 
که از والیت کندز به این لویه جرگه آمده است نظر 
خود در رابطه به امضای پیمان استراتژیک را این گونه 
داشته  اسالم  به  مفادی  پیمان  این  »اگر  می کند:  ابراز 
اسالم  به  مفاد  اگر  و  را می خواهیم  مفاد  این  ما  باشد 
نباشد ما این استراتژیک را هیچ نمی خواهیم. شخصا 
خود من به این نظرم که اگر مفاد به اسالم نباشد من 

هرگز این استراتژیک را نمی خواهم.« 
افغانستان  از  امریکا  خواست های  تحلیلگران  باور  به 
برای امضای پیمان استراتژیک بسیار با اهمیت است، 
زیرا با فهمیدن آن خواست هاست که افغان ها می دانند 

امریکا چه چیزی از افغانستان می خواهد. 
قرار است نظرات این کمیته ها در اختیار هیات رییسه 
لویه جرگه قرار گیرد و در آخرین روز جرگه که روز 
شنبه می باشد، اعالم شود. همچنین کمیته های کاری 
با  مصالحه  برسر  جرگه  روز  سومین  در  لویه جرگه 

طالبان بحث خواهند کرد. 
حوادث امنیتی

امنیتی  رویداد  وقوع  بدون  لویه جرگه  روز  نخستین 
سپری شد. نیروهای دولتی تدابیر شدید امنیتی را در 
اطراف دانشگاه پولی تخنیک کابل که لویه جرگه در 
آن برگزار شده، روی دست گرفته است. در روزهای 
تمام  امنیتی  نیروهای  لویه جرگه  برگزاری  از  پیش 
خانه های اطراف جرگه را تالشی کردند و در روزهای 
لویه جرگه  مقر  به  نزدیک  مغازه های  تمام  جرگه، 
جاده های  تمام  تنها  نه  امنیتی  نیروهای  بود.  مسدود 
بلکه  بودند  کرده  مسدود  را  پولی تخنیک  به  منتهی 
برای هیچ کس اجازه تردد از جاده های این مناطق را 

نمی دادند. 
لویه جرگه  روز  دومین  صبح   8 ساعت  در  آن هم  با 
تاالر  نزدیکی  در  که  باال  باغ  تپه  به  یکی  راکت  دو 
لویه جرگه موقعیت دارد، اصابت کرد و راکت دومی 
در چهارراهی سرسبزی در تایمنی کابل برخورد نمود 

که در اثر آن یک فرد ملکی زخم برداشت. 
نیروهای امنیتی گفته اند که عامل اصلی این حمالت 

راکتی را از شهر کابل بازداشت کرده اند.
مصالحه با طالبان 

در سومین روز جرگه عنعنوی کمیسیون های 41 گانه 
لویه جرگه در رابطه به آینده مصالحه با طالبان بحث 
تمام  تقریبا  که  است  گفته  جرگه  سخنگوی  کردند. 
اعضای جرگه در رابطه به مصالحه با طالبان نظر مثبت 
طالبان  با  جرگه  شیوه های  به  رابطه  در  ولی  داشته اند 

اختالف نظرهایی وجود داشته است. 
روز  عنعنوی  لویه جرگه  سخنگوی  صدیقی  صفیه 
جمعه گفت قرار است جمع بندی بحث های کمیته ها 
در اختیار هیات رهبری لویه جرگه قرار گیرد و در روز 

شنبه در رابطه به این نتایج بحث شود.
پایانی  روز  به  رابطه  در  بحث ها  خانم صدیقی گفت 
هنوز  و  دارد  جریان  کمیته ها  رییسان  بین  لویه جرگه 
معلوم نیست که روز شنبه روز نهایی خواهد بود یا خیر. 
او گفت در صورتی که بحث ها در کمیته ها ناتکمیل 
دارد.  وجود  لویه جرگه  زمان  تمدید  احتمال  باشد، 
حکومت افغانستان پس از کشته شدن برهان الدین ربانی 
رییس شورای عالی صلح، روند مصالحه با طالبان را 
متوقف کرد و رییس جمهور کرزی گفت حتا آقای 
ربانی با کسی برسر میز صلح نشست که انتحاری بود 
قتل رساند. آقای کرزی پس  به  اورا  باالخره خود  و 
طالبانی  با  مصالحه  گفت  ربانی  آقای  شدن  کشته  از 
که آدرس و اختیار ندارند سودی ندارد بنا براین باید 
مستقیما با حلقاتی در پاکستان گفتگو شود که حامیان 

اصلی گروه طالبان می باشند. 
لویه جرگه گفت کشته  کرزی در سخنرانی خود در 
را  صلح  اعتماد  و  صلح  آرزوی  ربانی،  آقای  شدن 
صدمه زد، اما آرزوی صلح بر جای خود باقی است 
و افغانان صلح می خواهند. او گفت این که پس از این 
باکی صلح شود با طالبان و یا با پاکستان، این مساله ای 
دهد.  مشوره  باید  مورد  این  در  لویه جرگه  که  است 
کرزی به اعضای لویه جرگه گفت که باید به حکومت 
چگونه  صلح  روند  این  از  پس  که  دهند  مشوره 
با  صلح  تالش های  کرزی  آقای  گفته  به  یابد.  ادامه 
کشورهای  خصوص  به  منطقه  و  همسایه  کشورهای 
ترکیه و عربستان سعودی ادامه خواهد یافت تا آن که 
به  رابطه  در  نیز  لویه جرگه  مشوره  آینده  روز  تا چند 

مصالحه در اختیار حکومت قرار گیرد.

گام به گام با لویه جرگه عنعنوی 

 حکیمی

کرزی:

پیمان استراتژیک به نفع ماست

ادامه از صفحه 1
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

در  را  شهروندان  با  پوليس  برخورد  زير،  قضيه 
افراد  آن  در  که  مي دهد  نشان  بدخشان  واليت 
عادي و بي گناه، بي هيچ دليلي مورد ضرب وشتم 

قرار گرفته اند. 
و  بي غرضي ام  و  غريب  »فردي  مي گويد:  شاکي 
مالداري و دهقاني خود مي باشم.  فقط مصروف 
اما  ندارم،  دشمني  هيچ کسي  با  که  حالي   در 
ساعت  حوالي   1389 سال  حمل   26 شب  در 
چهارونيم حين اداي نماز صبح، قوماندان کندك 
باالي  امرش،  تحت  افراد  از  تعدادي  و  منتظره 
بعد  کردند.  حمله  مواشي ام  و  مال  چوپان ها، 
به  که  کردند  لت وکوب  را  ما  به شدت  حمله  از 
با  را  شبانم  تا  چهار  و  من  دست هاي  آن  تعقيب 
تالشي  به  و  بستند  محکم  ريسمان  و  دستمال 
ما  تالشي،  از  بعد  کردند.  آغاز  نشيمن  اتاق هاي 
نيمه راه  در  و  بردند  بسته  دستان  با  منطقه اي  تا  را 
برهاني  و  دليل  هيچ  بدون  عمل  اين  رها کردند. 
اتفاق افتاد، حاال از کميسيون مستقل حقوق بشر 
اين  به  عادالنه  رسيدگي  به  رابطه  در  خواستاريم 
و  تکرار  صورت  در  کنند.  همکاري  ما  با  قضيه 
مجازات  عدم  و  قضايا  چنين  به  رسيدگي  عدم 
عامالن اين قضايا، ما مجبوريم که منطقه را ترك 

کرده و بي خانمان گرديم. 
نظارت  بخش  مسوول  قضيه،  اين  پي گيري  براي 
امنيه  قوماندان  با  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
واليت بدخشان و مدير حقوق بشر آن قومانداني 
مطرح  آ  ن ها  با  را  قضيه  جريان  و  کرده  صحبت 
و  کرد  تاييد  را  قضيه  مذکور  قومانداني  کردند. 

در يکی از گزارش های تحليلی هيات معاونت 
عنوان  زير  )يوناما(  افغانستان  برای  متحد  ملل 
گفته  افغانستان«  در  فقر  بشری  حقوق  »ابعاد 
شده است که فقر در اين کشور بيشتر از جنگ 

موجب مرگ مردم می شود. 
جنگ  يا  خشک سالی  عمدتا  افغانستان  در   
و  جنگ  می دانند.  گرسنگی  و  فقر  عامل  را 
اقتصاد  پايه های  زدن  برهم  در  خشک سالی 
سالم نقش ويرانگری دارد، اما داليل فقر با اين 
در  نيز  متحد  ملل  می ماند.  پنهان  ساده سازی ها 
گزارشش نخواسته است به چنين تقليل گرايی 

در يافتن ريشه های فقر در افغانستان اتکا کند.
جهان  کشورهای  فقيرترين  از  يکی  افغانستان 
فقر  در  کشور  اين  جمعيت  يک سوم  است. 
مطلق به سر می برند.  افغانستان در سطح جهانی 
دارد.  را  مادران  مرگ و مير  بلند  نرخ  دومين 
يعنی ساالنه 25 هزار زن در هنگام زايمان جان 

می دهند.
تنها 23 درصد مردم افغانستان به آب نوشيدنی 
تنها 24 درصد کسانی  صحی دسترسی دارند. 
بخوانند  از 15 سال دارند، می توانند  باالتر  که 

مدير حقوق  به  قضيه  اين  قربانيان  در حضورداشت 
بشر آن قومانداني هدايت جدي داد تا عامالن قضيه 
را احضار و به مراجع مربوطه جهت برخورد قانوني 
قرباني  ولي  بخشد.  اطمينان  وي  به  و  کرده  معرفي 
قضيه بعد از مدتي به دفتر واليتي کميسيون مراجعه 
مسلح  فعال  بنده  مدعيان  که  کردند  خاطرنشان  و 
مي باشند و خود وي  همراه با فاميلش در يک منطقه 
دورافتاده زند گي مي کند. وي خواست تا زماني که 
افراد زورگو کوتاه نشود و زمينه دادخواهي  دست 
داده  پايان  قضيه  به  مي خواهم  نگردد،  فراهم  برايم 
حل  نا موفقانه  ترتيب  اين  به  قضيه  اين،  بر  بنا   شود. 

گرديد.«
دولت  از  مردم   که  مي دهد  نشان  رفتارهايی،  چنين 
آن  تداوم  و  شده  نااميد  دولت  امنيتي  کارمندان  و 
منفي  تاثير  اجرايي  نهادهاي  مشروعيت  بر  به نحوي 
به  نسبت  مردم  اعتماد  يا  بي اعتمادي  مي گذارد. 
دولت، قطعا تاثير مستقيمي بر ثبات، امنيت و تحقق 
نهادهاي  اگر  اما  دارد،  بشري  حقوق  ارزش هاي 
امنيتي و اجرايي دولت، در زمينه توجه کافي مبذول 
پيش  از  بيش  وضعيت  که  است  بديهي  ندارند، 

شکننده تر و بحراني تر خواهد شد. 
2. 3 لت و کوب توسط افراد مسلح غير مسوول

مسوول،  غير  مسلح  افراد  فعاليت هاي  و  وجود 
مشکل بزرگي در راستاي تامين حقوق بشري افراد 
تامين  و  گسترش  نه تنها  امر  اين  مي رود.  شمار  به 
مانع  بلکه  مي کند  سد  را  بشري  حقوق  ارزش هاي 
به  نيز  کشور  ثبات  و  امنيت  تامين  راه  در  بزرگی 
افغانستان  اسالمي  دولت جمهوري  مي آيد.  حساب 

زنان خيلی  بی سوادی در  البته درصد  بنويسند.  و 
که  است  گفته  يونيسف  است.  مردان  از  بيشتر 
افغانستان  در  مکاتب  دانش آموزان  درصد   30
خانواده های شان  نان آور  يگانه  و  می کنند  کار 

می باشند.
فقر می کشد. در واقعيت امر فقر بيشتر از کسانی 
که مستقيما در نتيجه جنگ مسلحانه در افغانستان 
قربانی  را  سرزمين  اين  مردم  می شوند،  کشته 
از  را  افغانستان  جمعيت  دو سوم  فقر  می کند. 
زندگی شايسته و با وقار محروم کرده است. زيرا 
آنها از تعليم و تربيه و خدمات صحی برخوردار 

نيستند.
اما در افغانستان کی ها فقيراند و چرا فقيراند؟ در 
احصاييه هايی که در مورد فقردر افغانستان انتشار 
افغانستان  در  فقر  علل  و  ريشه  غالبا  است،  يافته 
پنهان نگه داشته شده است. اين آمار بيشتر توجه 
به عوامل  تا  فقر جلب می کند  پيامدهای  به  را  ما 

آن.
ابعاد  فقر  نيز  افغانستان  در  جهان  نقاط  همه  مانند 
متعدد دارد. فقر نه امر تصادفی است و نه چيزی 
پيامد ضعف  و هم  معلول  فقر هم  اجتناب ناپذير. 

ادغام  و  عمومي  سالح  خلع  برنامه  تشکيل،  آغاز  از 
گرفت،  روي دست  را  غيررسمي  مسلح  نيروهاي  مجدد 
اما متاسفانه اين برنامه آن گونه که پيش بيني شده بود به 
که  است  بديهي   .)2010  ,Edwards( نيامد  در  اجرا 
ناامني  از  زيادي  حدود  تا  مي تواند  عمومي  سالح  خلع 
شهروندان  با  خودسر  افراد  غيرمسووالنه  برخوردهاي  و 
جلوگيري کند، اما اين امر به تنهايي کافي نيست. ضمن 
نيز وجود دارند که  افراد ديگري  اشاره شد،  آن چه که 
مشکالت فراواني را در رابطه با تامين حقوق بشري افراد 
به وجود مي آورند. در اين ميان مي توان از خودسري ها و 
برخوردهاي توهين آميز اشخاص غيرمسوول و زورمندان 
محلي ياد کرد که به شکل گسترده اي حقوق شهروندان 
سبب  آن ها  برخوردهاي  و  رفتار  مي کنند.  نقض  را 
انساني، حق آزادي  تا حق حيات، حق کرامت  مي شود 
و  مالکيت  مصوونيت  و  آزادي  حق  شخصي،  امنيت  و 
بسا حقوق بشري ديگر نقض و تهديد شود. براي اثبات 
جمع آوري   و  ثبت  فراوان  شواهِد  و  قضايا  موارد،  اين  
در  طرح شده  ادعاهاي  به وضوح  زير،  قضيه  است.  شده 

رسانه ها، نيز شکايت هاي شهروندان را ثابت مي کند. 
مدعي  مي باشد  بادغيس  واليت  ساکن  که  »شاکي ای 
به  منسوب  که  موجود  ولسوال هاي  از  يکي  که  است 
يکي از احزاب قدرت مند جهادي مي باشد و افراد تحت 
امرش نيز اسلحه هاي خود را تحويل نداده اند همواره بر 
مردم در ولسوالي قادس و به خصوص يکي از قريه هايش 
را  مردم  همواره  موصوف،  افراد  مي کند.  ستم  و  ظلم 
لت و کوب کرده و مورد شکنجه قرار مي دهند. در يک 
واقعه که اخيرا اتفاق افتاد، افراد وي به دو خانم تجاوز 
و  مردم  اذهان  کردن  منحرف  براي  و  کرده اند  جنسي 
تبريه خودشان، به يک قريه ديگر حمله ور شده و فردي 
اين  به  امر  اين  دادند.  قرار  لت وکوب  مورد  به شدت  را 
منظور صورت گرفت که گويا اين اقدام را آن ها انجام 
دستگيري  براي  آن ها  که  داده  انجام  فردي  بلکه  نداده، 
وي دست به اين حمله زده اند. همه مي دانند که تجاوز، 
مقدار  آن  ضمن  و  بوده  ولسوال  امر  تحت  افراد  کار 
و  کرده  جمع آوري  زور  به  مردم  از  نيز  را  پول  زيادي 
يک راس گوسفند مردم را هم با خود بردند. تاکنون هر 
ارگان هاي  و  مقامات  به  افراد  اين  به  نسبت  شکايتي که 

مسوول صورت گرفته، به نتيجه ای نرسيده است.« 
ادامه دارد

گسترده حقوق بشر است. اين ضعف حقوق بشر شامل 
معافيت های گسترده و عدم سرمايه گذاری مقتضی و 
عدم توجه الزم به حقوق بشر است. حمايت ها، فساد، 
معافيت و تاکيد بيش از حد روی اهداف کوتاه مدت 
به جای پروژه های توسعه يی هدفمند و ديرپا، اوضاعی 

را که موجب فقر گرديده است، وخيم تر می گرداند.
اين  به  گزارش اش  در  متحد  ملل  عالی  کميساريای 
به  وابسته  فقر  نتيجه رسيده است که کاهش دوامدار 
تالش های است تا دست های نقض کننده حقوق بشر 
گروهی  و  شخصی  شده  تثبيت  منافع  گردند.  کوتاه 
با قانون و سياست و يا  افغانستان هميشه در رابطه  در 
عمومی  کار  دستور  در  مالی  و  پولی  منابع  تخصيص 

قرار می گيرند.
فقرا  به  تا  می کند  تقاضا  همچنان  متحد  ملل  گزارش 
موقع داده شود که در مرکز روند تصميم گيری هايی 
باشند.  داشته  قرار  می گذارد،  تاثير  برزندگی شان  که 
و  آزادانه  انتخاب  بتوانند  تا  گردند  توانمند  بايد  فقرا 

آگاهانه در مورد آينده شان داشته باشند.
پول  بيشتر  گزارش همچنان عالوه می کند که بخش 
توسعه يی که در اين کشور مصرف می شود بايد برای 
حصول اولويت های حکومت افغانستان در مبارزه عليه 
فقر اختصاص يابد. اهداف امنيتی نبايد نيازهای عاجل 

برای امحای فقر را از صحنه دور کند.

تطبيق  مساله  شوراها  و  جرگه ها  يا  سنتی  عدالت  سيستم  در  ديگر  مشکل   -
طريق  از  بيشتر  شورا  و  جرگه  توسط  شده  اتخاذ  فيصله ها  و  تصاميم  است. 
فشارهای اجتماعی و مکانيزم های محلی و قومی غيررسمی تطبيق می شوند، 
در بعضی موارد )به خصوص در مناطق جنوب کشور( تصاميم از طريق نيروی 
غيرقانونی و استفاده نامنظم از زور توسط افراد غيرمسوول به نام اربکی مورد 
قريه،  وجوان  مجرد  مردهای  معموال  اربکی ها  می گيرد.  قرار  اجباری  تطبيق 
افراد  اين  به  گاهی  هستند.  می کنند،  فعاليت  غيررسمی  پوليس  منحيث  که 
دستورداده می شود تا خانه شخص متخلف را که به فيصله های جرگه يا شورا 
به  بزنند.  آتش  می دهد،  ادامه  تجاوزکارانه اش  رفتار  به  يا  و  درنمی دهد  تن 
امنيتی  برای سکتور  ايجاد مشکالت جدی  به  منجر  نيروها،  کارگيری چنين 
می باشد.  مشروع  خشونت  کارگيری  به  انحصار  جهت  دولت  تالش های  و 
در  و  پوليس  توسط  قضايی   – عدلی  ادارات  در  فيصله ها  تطبيق  درحالی که 
اين  اقدمات  و  فعاليت ها  تماما  که  می گيرد،  صورت  اجراييه  قوه  مجموع 
ارگان ها مقيد و محدود در چهارچوکات قانون و طرزالعمل های مخصوص 

به خود می باشد. 
سیستم  در  حساب دهی  شفاف  مکانیزم  یک  موجودیت  عدم   

عدالت سنتی یا نهادهای عدلی غیررسمی
هيچ نوع  دارای  سيستماتيک  طور  به  افغانستان  غيررسمی  عدلی  نهادهای   
ارگان های  در  درحالی که  نمی باشند.  معين  ساختار  با  حساب دهی  مکانيزم 
و  اجراات  از  آنها  هرکدام  سيستماتيک   و  منظم  طور  به  قضايی  و  عدلی 
عملکردهای شان به نهادها و مراجع به خصوصی )چون ادارات تفتيش، پارلمان 
کارکردهای شان  قبال  در  و  نموده  ارايه  پاسخ  بايد  و...(   جمهور  رييس  و 

احساس مسووليت نمايند.
همچنان يکی از ويژگی های مهم جرگه ها و شوراها اين است که فقط زمانی 
از نظر اخالقی و اجتماعی، شخص خاصی را مقيد می سازد که فيصله منصفانه 
صورت گرفته باشد و توسط فرد متضرر، متهم و قريه نيز منصفانه تلقی گردد.

هرگاه يکی از طرفين ذی نفع به ويژه طرف اصلی قضيه، فيصله را غيرمنصفانه 
بپندارد، می تواند به جرگه محول نمايد.

اين مساله اغلب زمانی به وقوع می پيوندد که قوانين عنعنوی به طورنادرستی 
اجراشده و يا دچار سوتعبير شده باشند و يا هم فساد و طرفداری ميانجی گرها 
تا  دارد  ناراضی حق  اين صورت طرف  در  گردد.  مشاهده  طرفين،  يکی  از 
به جرگه ديگری مراجعه نمايد. اگر جرگه دومی تاييد کند که فيصله اولی 
منصفانه نبوده، بزرگان و ريش سفيدان جرگه اولی ممکن است شهرت و حق 
مجبور  آنها  شايد  برعالوه  بدهند.  از دست  را  آينده  در جرگه های  اشتراك 

شوند تا برای طرفين تاوان )غرامت( بپردازند. 
با وجود اين که در غياب نظام عدلی رسمی فعال، جرگه ها و شوراها بخش 
عمده ای از خالهای حاکميت قانون را، به ويژه در ساحات دورافتاده به نحوی 
بسيار  با آن هم جرگه ها و شوراها دارای خصوصيات  اما  انحا پرکرده اند،  از 

منفی نيزاند.
که مهم ترين آنها، عدم اشتراك زنان و نحوه ی برخورد با آنها در روند حل 
تسلط  و  اختيار  تحت  که  محلی  شوراهای  معمول  طور  به  است.  اختالفات 
مردان اند، زنان و جوانان را از شرکت در روند تصميم گيری حذف می نمايند.

طرف  هردو  در  زنان  متاسفانه  می شود  مشاهده  عمل  در  که  جايی  تا  حتا 
يعنی در مکانيزم های حل اختالفات سنتی و سکتوری قضايی رسمی  ميدان 
به عدالت محدود  آنها  نظام دسترسی  استند. در هردو  بازنده  و  ندارند  جای 
است حتا زنان و دختران امکانات کمتری برای جبران مساويانه خسارات در 

مکانيزم های سنتی حل اختالفات دارند. 
افزون بر موضوع اشتراك و جريان عدلی زنان، فيصله ها و تصاميم جرگه ها 
به طور  باشد.  زيان بار  و  مضر  بسيار  دختران  و  زنان  برای  می تواند  شوراها  و 
مثال جرگه ها گاهی بد دادن را پيشنهاد می نمايند، اقدامی که آشکارا اصول 
شريعت اسالمی، قوانين افغانستان و اصول جهانی حقوق بشر را نقض می کند.

نادرست  بسيار  اقدامات  جمله  از  متخلف  شخص  خانه  سوزاندن  همچنان 
جرگه ها و شوراهای قومی می باشد.

بايد هرچه  نهادهای عدلی قضايی دولتی  نتيجه می گيريم که  اخير چنين  در 
رسمی  عدالت  مکانيزم های  روی همرفته  و  يابد  گسترش  و  تقويت  بيشتر 

جاگزين سيستم عدالت غيررسمی يا ساختارهای سنتی گردد. 
يک  در  فقط  سنتی  عدلی  نهادهای  از  استفاده  شد  اشاره  که  همانطوری 
قوانين  اسالم،  شريعت  مناقض  که  گيرد  صورت  بايد  معياری  و  چهارچوب 

نافذه کشور و اصول جهانی حقوق بشر نباشد.
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راه ابریشم در زمان حاکمیت مسلمین
لشکر  عربستان،  در  اسالم  مقدس  دین  ظهور  از  پس 
شانزدهم  سال  در  مداین  شدن  متصرف  با  مسلمین 
دیگر،  قسمت های  و  نهاوند  بعدا  دجله،  کرانه  هجری، 
آن،  تعقیب  به  درآوردند.  کنترول  تحت  را  راه  این 
راه  این  اسالم،  سپهساالران  از  یکی  قیس،  ابن  احنف 
وی،  از  بعد  داد.  قرار  خود  اختیار  در  بلخ  شهر  تا  را 
»طوس«،  »بی حق«،  »ری«،  شهر های  عامر،  بن  عبداهلل 
»مرو« و »سمرقند« را تصرف کرد و بر قسمت بزرگی 
از راه ابریشم استیال یافت. از آن بعد، فاتحان مسلمان، 
بعد از دست یافتن به آسیای میانه و افغانستان فعلی، بر 
دیده  بعدا  شدند.  مسلط  ابریشم  راه  از  بزرگی  قسمت 
می شود که در قرن اول هجری، هنگامی که لشکریان 
عرب به کرانه های سیحون رسیدند، بازرگانان اسالمی 
و جامه های  به غرض آوردن حریر  با چین  تجارت  به 
از  آگاهی  محض  به  »لیکن  پرداختند،  چینی  ابریشمی 
اسالمی  بازرگانان  مرو،  در  ابریشم  صنعت  پیشرفت 
تنها تا مرو پیش می رفتند و کلیه اقالم تجارتی خود از 
جمله پارچه های ابریشمی، نیمه ابریشمی، روسری های 
تهیه  مرو  از  را  خود  منسوجات  سایر  و  پنبه  ابریشمی، 
مروی،  پارچه های  عرب ها  براین،  عالوه  می کردند. 
عسل،  مویز،  کنجد،  مس،  پنیر،  و  گاو  مروی،  دستار 
انجیر و زرنیخ را که از اقالم دیگر تجارتی مرو شمرده 
بازار های  به خریداران در  از مرو می خریدند و  می شد 

دیگر می فروختند.«)26(
این هنگامی بود که صنعت کشتی سازی تحول پذیرفته 
بود و دریانوردان ماهری به وجود آمده بودند. چینایی ها 
با استفاده از این امکانات جدید، راه بحری تجارت را 
این را داد  امکان  به تاجرانی چینایی  این راه  گشودند. 
افریقای شمالی،  به  از طریق کشتی  را  امتعه خویش  تا 
خلیج فارس، دریای سرخ، عربستان سعودی و نواحی 
مورد  کاالهای  آنجا ها  از  و  دهند  انتقال  آن  اطراف 

ضرورت خویش را به چین انتقال دهند. 
راه ابریشم در زمان زمامداری غزنوی ها

در دوران حاکمیت سلطان محمود غزنوی که مرز های 
قلمرو تحت حاکمیت آن تا ساحات وسیع هندوستان، 
قسمت  در  مناطقی  و  میانه  آسیای  کنونی،  افغانستان 
در  قلمرو،  این  در  ساکن  مردم  می رسید،  ایران  شرقی 
صلح و امنیت کامل به سر می بردند، این شرایط مساعد 
باعث آن گردید تا وضع زراعت، مالداری، باغداری و 

صنعت در تمام عرصه ها روبه بهبود برود. 
کاروان های  که  بود  جغرافیایی  جغرافیا،  این  چنانکه 
هند،  چین،  کشور های  به  آن  از  قطع  بدون  تجارتی، 
ایران، ماورالنهر، بلغاریا، روسیه، و بنادر واقع در مدیترانه 
کاروان های  که  کاالهایی  بودند.  رفت و برگشت  در 
عبارت  می دادند،  انتقال  نامبرده  کشور های  به  مذکور 
ادویه،  عطریات،  منسوجات،  اهلی،  حیوانات  از:  بود 
و  مسی  ظروف  کاغذ،  کریمه،  احجار  فلزی،  آالت 
اسلحه،  روغن،  شمع،  پوست،  چرم،  پشم،  شیشه ای، 

حبوب، پارچه های ابریشمی و غیره. 
در  که  راهی  هر  از  استفاده  با  کاروان ها  این 
رفت و برگشت بودند، تحت حفاظت حکام دولتی قرار 
داشتند. در طول این راه ها، کاروانسرا ها وجود داشت و 
تاجران با اطمینان خاطر از آن ها استفاده می کردند.)27(

راه ابریشم در زمان زمامداری سلجوقی  ها
سلجوقی ها که از لحاظ تعلقات نژادی به شاخه ترکمن 
را  آنها  رهبری  زمان  آن  در  مربوط اند،  ترک  نژاد 
شخصی به نام »دقاق« به عهده داشت و بعد از درگذشت 
از  ماند،  میراث  به  سلجوق  پسرش  به  سمت  این  وی، 
این رو بود که به مرور زمان ترکمن ها به اسم سلجوقی ها 
مشهور شدند. این گروه بیابان گرد، در زمان حاکمیت 
افغانستان  از  قسمت هایی  و  میانه  آسیای  بر  سامانی ها 

به  جغرافیا  این  در  و  گردیدند  ماورالنهر  وارد  کنونی، 
سلطان  گردیدن  مسلط  از  پس  پرداختند.  دامپروری 
محمود بر ماورالنهر، به ایشان اجازه داد تا در قسمت های 
شمال غربی افغانستان بروند و به چراندن رمه های خویش 
بپردازند. او، پس از مدتی از این سخاوت خود پشیمان 
قسمت های  به  مذکور  ترکمن ها ی  که  داد  فرمان  و  شد 
شمالی ایران کوچ کنند. پس از به قدرت رسیدن سلطان 
سلطان  محمود،  سلطان  پدرش  مرگ  از  بعد  مسعود 
مذکور از آن ها دعوت کرد تا دوباره وارد ساحاتی که 
مدتی  برگردند.  بود،  داده  ایشان  به  قبال  محمود  سلطان 
نگذشت که دستگاه استخباراتی سلطان مسعود، گزارش 
داد که ترکمن ها قصد تعرض بر قلمرو تحت حاکمیت 
جهت  لشکرکشی  امر  اساس،  این  به  او،  دارند.  را  وی 
سرکوبی ایشان را صادر کرد. در جنگی که میان طرفین 
صورت گرفت، لشکر سلطان مسعود شکست خورد و به 
تا خود  واداشت  را  سلطان  امر،  این  نشست.  غزنه عقب 
دندان  جنگ  در  نیز  او  شود.  ترکمن ها  با  جنگ  وارد 
قان از ایشان شکست خورد و به جانب غزنی فرار کرد. 
سلطان مذکور، به حدی از مقابله با ترکمن ها که طغرل 
و چغر بیک ایشان را رهبری می کردند، ترسیده بود که 
پس از باربندی آنچه که در خزانه داشت، غزنه را به قصد 
برادرش  به گردیز رسید،  پشاور ترک گفت. همین که 

که  سپاهی  راس  در  خود  و  رساند  قتل  به  را  او  ابراهیم 
سلطان مسعود را همراهی می کرد به غزنه برگشت. طغرل 
و  مرو  قان،  دندان  در جنگ  پیروزی  به دست آوردن  با 
نیشاپور را در سال 1038 و ساحات دیگر شمال افغانستان 
کنونی را در سال 1039، خوارزم را در سال 1043 تصرف 
کرد. به همین ترتیب تا سال 1062 بر ایران، شام و بغداد 
ارسالن  او آلپ  برادرزاده  از طغرل،  مسلط گشت. پس 
و  رسیدند  قدرت  به  ملک شاه  پسرش  وی،  از  بعد  و 
ملک شاه مذکور ماورالنهر را تصرف کرد. با درگذشت 
وی، جانشینان او، مانند محمود، برقیارق، ملک شاه ثانی 
و محمد، توانایی این را نداشتند تا سرزمین های متصرفه 
ملک شاه را به شکل یک دست اداره کنند؛ چون هریک 
از ایشان بر قسمتی از آن حکومت کردند، نه برتمام آن. 
سلجوقیان  به  را  سلجوقی  شاهان  آشتیانی،  اقبال  عباس 
بزرگ و سلجوقیان عراق تقسیم کرده است. از دیدگاه 
وی، سلجوقیان بزرگ که از سال 429 تا سال 552 قمری 
تا  کاشغر  از  ایشان  حاکمیت  قلمرو  کرده اند،  حکومت 
زمان  او،  ترتیب،  همین  به  است.  داشته  وسعت  انطاکیه 
 590 سال  تا   511 سال  از  را  عراق  سلجوقیان  حاکمیت 
پیرامون  اگر  اساس،  این  به  است.  کرده  تثبیت  قمری 
از  که  تجارتی ای  راه های  و  تجارت  وضع  چگونگی 
سواحل مدیترانه تا کاشغر امتداد داشتند، چیزی بنویسم، 

جاده  سلجوقی ها  حاکمیت  زمان  در  که  می باشد  این 
می شدند،  یک جا  آن  با  که  فرعی ای  راه های  و  ابریشم 
از رونق خوبی بهره داشته اند. از این رو، میر غالم محمد 
سلجوقی،  عهد  اقتصادی،  نظر  از  »اما  است:  نوشته  غبار 

عهد توسعه تجارت بود.« )28(
راه ابریشم در زمان زمامداری غوریان

اساس حاکمیت غوری ها، در سال 1148 توسط سلطان 
در  او،  که  گونه ای  به  شد.  گذاشته  غوری  عالوالدین 
و  برانداخت  قدرت  از  را  غزنوی  بهرام شاه  سال  همین 
شهر غزنه را که مرکز فرمانروایی اش بود، آتش زد. از 
از  پس  یافت.  شهرت  جهان سوز  عالوالدین  به  این رو، 
غوری  غیاث الدین  سلطان  غوری،  عالوالدین  سلطان 
پس  بود،  زندانی  شهاب الدین  سلطان  زندان  در  که 
رسید.  پادشاهی  به   ،1162 سال  در  و  شد  رها  زندان  از 
سال های  بین  فاصله ای  در  شهاب الدین،  برادرش  و  او 
هرات،  بلخ،  قندهار،  غزنی،  میالدی،   1195 و   1175
مکران،  سیستان،  تخارستان،  غرجستان،  مرو،  نیشاپور، 
گرگان، کابلستان، گردیز، ملتان، پشاور، الهور، پنجاب، 
را  آن  حوالی  و  بنارس  دهلی،  رای  گاندی  پتهواری، 

تصرف کردند. 
شهاب الدین،  برادرش  و  غیاس الدین  سلطان  از  بعد 
بود، شهر دهلی،  قبال والی غور  قطب الدین  ای بیک که 
حاکمیت  وسیع  قلمرو  به  را  نداون  و  نهرواله  قنوچ، 
غوری ها ضمیمه کرد. به این صورت، مرزهای تصرفات 
سالطین غوری، از سال 1148 تا 1214، از کنار دریای 
بلوچستان  تا  جیحون  رود  از  و  جمنا  سواحل  تا  خزر 
وسعت یافت. میرغالم محمد غبار پیرامون وضع راه های 
»با  است:  نوشته  غوری ها  حاکمیت  زمان  در  تجارتی 
آن که خوارزمی مستقل، در مرکز شاهراه تجارتی آسیای 
وسطی قرار گرفته بود، افغانستان، راه تجارتی هندوستان 
داشت.  دست  در  ایران  و  مرکزی  آسیای  و  چین  با  را 
شهر های کابل، بلخ و هرات، مراکز تجارتی آسیای میانه 

محسوب بود.«)29( 
راه ابریشم در زمان حاکمیت مغول ها

طوری که اسناد مربوط به وقایع ایجادشده از اثر هجوم 
آسیای  منطقه  در  زمانی که  تا  می دهد،  نشان  چنگیزخان 
جریان  جنگ  ایران  کشور  و  کنونی  افغانستان  میانه، 
تجارت  و  گراییده،  خرابی  به  ابریشم  راه  وضع  داشته، 
رونق  از  راه،  این  طریق  از  غربی  و  شرقی  ممالک  میان 
می افتد. این وضع تا مسلط گردیدن فرمانروایان مغول، بر 
ادامه  افغانستان کنونی و آسیای میانه،  ایران،  کشورهای 

می یابد. 

به  بازهم  ابریشم  راه  منطقه،  در  صلح  برقراری  از  پس 
رونق  غربی،  و  شرقی  تاجران  میان  تجارتی  راه  صفت 
از دست رفته خویش را باز می یابد. در این مقطع تاریخی، 
که  »نیکوپولو«  و  »مافیوپولو«  چون:  ونیزی  تاجرانی 
پسر  مارکوپولو  و  داشتند،  برادری  مناسبت  باهم  هردو 
بودند که  اروپایی  تاجرانی  اولین  پولو،  مافیو  پانزده ساله 
در سال )1271( میالدی از طریق راه ابریشم وارد چین 
شدند، به دربار قوبیالی قاآن نواسه چنگیزخان راه یافتند. 
پس از مدتی، مافیوپولو و نیکوپولو، به ونیز بر می گردند 
باقی  قوبیالی آن  دربار  در  سال   17 مدت  مارکوپولو  و 
از 17 سال در حالی وارد ونیز  می ماند. مارکوپولو پس 
می گردد، که میان ونیز و »جمهوری جنوا« جنگ دریایی 
سال  سپتامبر   7 تاریخ  به  مارکوپولو  و  می گیرد  صورت 
)1298( میالدی با هفت هزار هموطنان خویش به اسارت 

جنوایی ها می افتد و در زندان »مالیاگا« زندانی می شود. 
که  می گیرد  جا  اتاقی  در  مارکوپولو  زندان،  این  در 
شخصی به نام »روستی چلو« که نویسنده توانا است، با او 
هم اتاق می شود. مارکوپولو هرآنچه را که در سفر های 
خویش در طول راه رسیدن به چین دیده بود، برای وی 
قصه می کند و »روستی چلو« آن را با قلم شیوای خویش 
که  می آید  به وجود  جالبی  داستان  آن  از  و  می نویسد 

هزاران نسخه آن نقل شده و به زبان های مختلف ترجمه 
بر  وسطا  قرون  مناسبات  که  است  زمانی  این  می گردد. 
اروپا سایه افگنده است. به این اساس، اروپایی ها آنچه را 
که مارکوپولو از آن حکایت کرده بود، خیال بافی و دور 

از واقعیت می پندارند.)30(
 راه ابریشم در زمان فرمان روایی امیر تیمور و 

بازمانده های وی
را  ابریشم  راه  از  بزرگی  قسمت  تیمور  امیر  هنگامی که 
توجه  به حدی  آن  امنیت  تامین  در  می شود؛  متصرف 
می کند که کاروان های تجارتی در زمان حاکمیت آن با 
کوچک ترین ناامنی مواجه نمی شوند. پس از امیر تیمور، 
قسمتی  بر  به خانواده وی که هریک  متعلق  فرمانروایان 
کارهایی  آن  امنیت  تامین  در  بودند،  مسلط  راه  این  از 
تیموری های  فرمانروایی  سقوط  از  بعد  دادند.  انجام  را 
هرات، ازبک ها، صفوی ها و نادر افشار که بر شاخه هایی 
خویش  توان  حد  در  داشتند،  حاکمیت  ابریشم  راه  از 
آن  مدرک  از  منافعی  و  می کردند  تامین  را  آن  امنیت 
سلطان  از دست یافتن  پس  راه،  این  می آوردند.  به دست 
محمد فاتح یکی از امپراتوران عثمانی، در سال 1453 بر 
قسطنطنیه، از رونق می افتد و مرکز امپراتوری روم شرقی 
که بعد از سقوط امپراتوری روم غربی توسط قبایل بدوی 
بود، مضمحل  پابرجا  اروپایی، در حدود یک هزار سال 
می گردد. با آن هم استفاده از این راه توسط تاجران غربی 

و شرقی، کامال قطع نمی شود. 
و  بودند  واقع  ابریشم  جاده  مسیر  در  که  شهر هایی 
اهمیت  یا کمرنگ شدن  و  رونق  اسباب  می توانستند که 

آن را فراهم سازند، عبارت بودند از:
پترا، صور و  انطاکیه، تیسفون،  بابل،  1- در غرب آسیا: 

صیدا؛ 
2- در فالت ایران: اکباتان )همدان( و »ری«؛ 

تاشکند،  مرو،  ترکستان:  علف  و  بی آب  دشت  در   -3
سمرقند، بخارا و بلخ؛

4- در برآمدگی کوهستان های پامیر: کاشغر و یارکند؛
تاریم: ختن، شان، کوجا، قره شهر،  بیابان حوزه  5- در 

بوالن و تورفان؛
و  بودا  هزار  غارهای  هوانگ،  دون  چین:  در   -6

پایتخت های باستانی چانگ، ولویانگ.)31(
قسمت دوم

راه ابریشم و شاخه های این راه که از کشور چین آغاز و 
تا مدیترانه امتداد می یافت، مورد استفاده تاجران، زایرین 
و سیاحان بود. این در حالی بود که جاده های فرعی دیگر 
یک جا  آن  با  ایران  جنوبی  قسمت  و  هند  کشور  از  نیز 
می شد. از این که در این راه ها اکثرا کاروان های تجارتی 
به انتقال ادویه به بازار هایی که تاجران از فروش آن نفع 
بیشتر می بردند، می پرداختند؛ این راه ها به راه های ادویه 
شهرت یافتند. مسیر راه های مذکور به گونه ای استقامت 
یافته بود که تا قسمت های شمالی پیش می رفتند و درازی 
به همین  می شد.  تخمین  کیلومتر  هشت هزار  راه،  این 
ترتیب، فاصله میان شهر منیج )هیراپولیس( که در شمال 
سوریه قرار داشت، تا برج سنگی و از آنجا تا چانگ آن، 
می شد.  بالغ  کیلومتر  یازده هزار  به  قدیم،  چین  پایتخت 
از  از عبور  از سرزمین چین آغاز و پس  نامبرده  شاهراه 
در  واقع  انطاکیه  به  شامات،  و  بین النهرین  ایران،  فالت 
ساحل دریای مدیترانه می انجامید. این در حالی بود که 
در هنگامی که هنوز امپراتوری روم غربی توسط تهاجم 
این  قلمرو  در  ساکن  مردم  بود،  نکرده  سقوط  بربرها 
زمان  آن  پیشرفته  فرهنگ  و  مدنیت  با  اکثرا  امپراتوری، 
ابریشمی  پارچه های  خرید  تقاضای  و  داشتند  آشنایی 
بلندی  درحد  ایشان  میان  در  لوکس،  کاالهای  دیگر  و 
در  که  بزرگی  کاروان های  لحاظ،  این  به  داشت.  قرار 
بنادر دریایی مدیترانه و کاشغر و ختن  شاهراه های میان 
ابریشمی ساخت  پارچه های  بودند،  برگشت  و  در رفت 
چین و کاالهای تجارتی دیگر را به بنادر نام برده انتقال 
یا  چین  در  که  تجارتی ای  اموال  این جا  از  و  می دادند 
کشورهایی که در عرض راه ابریشم قرار واقع بود و بازار 
خوب داشتند، به آن ها می بردند. شهر های مهم و بزرگی 
که در طول راه ابریشم قرار داشت و تاجرانی آن شهر ها 
با تجار ممالک دیگر به معامالت تجارتی می پرداختند، 
رود  کنار  در  که  )شهری  هرپولیس،  از:  می شد  عبارت 
)همدان(،  هکباتان  سیبی،  ادس،  داشت(،  قرار  فرات 
فعلی  تهران  نزدیکی  در  که  »ری«  یا  راغس  یا  راگس 
قرار داشت، هکاتوم پولیس، یعنی شهر ی که در حوالی 
این که کاروان های تجارتی  از  بعد  شاه رود قرار داشت، 
از شاخه ای که  را طی می کردند،  این حوزه کاروان رو 
در فاصله بین مرو و هرات موقعیت داشت، می گذشتند 
به  مذکور،  راه  بلخ،  به  رسیدن  با  می شدند.  بلخ  وارد  و 
دو شاخه تقسیم می شد، یک شاخه آن از طریق ساحل 
چپ دریای آمو و دیگرش از ساحل راست آن به جانب 

کاشغر و ختن پیش می رفت.)32(
ادامه دارد

)قسمت سوم(
 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
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فراخوان سفیران کشورهای عرب از دمشق؟ 
 

رضا تقی زاده

لویه جرگه و دست آوردهای تبلیغاتی روانی مثبت 
 

محمدهاشم قيام

خارجه  وزيران  نوامبر   12 روز  تصميم  تاييد 
عضويت  تعليق  برای  عرب  اتحاديه  عضو 
سوريه در اتحاديه، طی اجالس روز چهارشنبه 
ضمن  رباط،  در  عرب  کشور   22 نمايندگان 
هموار ساختن مسير طرح و تصويب قطعنامه ای 
زمينه  اسد،  حکومت  عليه  امنيت  شورای  در 
را  دمشق  از  عرب  کشورهای  سفرای  احضار 

فراهم خواهد ساخت.
اردوغان  طيب  رجب  تند  اظهارات  طرح  با 
ضمن  آنکارا  اسد،  عليه  ترکيه  وزير  نخست 
خارج کردن خانواده اعضای سفارت خود از 
دمشق، کارکنان غير حياتی سفارت خانه خود 

در آن شهر را نيز باز گرداند.
افزايش فشار های سیاسی

دعوت عبداهلل پادشاه اردن از اسد برای کناره 
در  او  آشکار  هم صدايی  و  قدرت  از  گيری 
اين زمينه با اردوغان، تنها نقطه شروع حرکت 
از  بعد  انتظار می رود  تازه ای است که  جمعی 
اجالس رباط شکل منسجم تری گرفته، و طی 
آن ديگر رهبران کشور های عربی نيز خواستار 

تغيير حکومت کنونی در دمشق بشوند.

نهايی  سقوط  تقريبی  زمان  تعيين  چه  اگر 
و  ابهام  در  همچنان  دمشق  در  اسد  حکومت 
موضوع حدس و گمان و ارزيابی های ناظران 
و دولتهای عالقمند است، درعين حال تصور 
و  کنونی  وضعيت  از  اسد  حکومت  نجات 
قابل  نيز  ميان مدت  ادامه آن، حتی در  امکان 

تصور نيست.
گسترش جنگ داخلی

و  سوريه  در  داخلی  جنگ  يافتن  گسترش 
نظامی  مداخله  از  نوعی  شدن  ناپذير  اجتناب 
خارجی در آن کشور، به دليل باالرفتن تلفات 
و  ترکيه  احتمالی  مشارکت  )با  غيرنظاميان 
حمايت اتحاديه عرب( يکی از الگوهای تغيير 
و بيش و کم مشابه الگويی است که پيش تر در 

ليبيا تجربه شده است.
در طول ماه های اخير تعداد زيادی از مخالفان 
طی  مسلح  عوامل  اين  شده اند.  مسلح  اسد 
عمليات سازمان داده شده، گروه های امنيتی و 

سربازان اسد را هدف قرار می دهند.
سوريه  در  سياسی  تغيير  هزينه تر  کم  راه 
توسط  نظامی  کودتای  يک  شکل گرفتن 

است  سنی  فرماندهان 
که در باطن با حکومت 
خانواده  و  علوی ها 
مخالف  دمشق  در  اسد 

هستند.
در  تغيير  ديگر  راه 
پذيرفتن  سوريه، 
قبول  تونس،  الگوی 
اتحاديه  خواسته های 
همسايگان،  و  عرب 
از  اسد  کناره گيری 
به  دادن  تن  و  قدرت، 
در  سراسری  انتخابات 

آن کشور است.
حکومت، آويخته به قدرت

ميالدی،  جاری  ماه  ابتدای  در  اسد  حکومت 
خود  ساختن  خارج  مورد  در  نوامبر،  ماه 
خاتمه  شهر ها،  از  تانک ها  و  نظامی  رو های 
زندانيان  آزادی  مخالفان،  کشتار  به  دادن 
گزارشگران  به  حضور  آزادی  دادن  سياسی، 
عرب و غير عرب در سوريه و آغاز مذاکره با 

مخالفان، با اتحاديه عرب به توافق رسيده بود.
مفاد اين توافق، که حد اقل خواسته مخالفان 
اجرا  موقع  به  هرگز  است،  اسد  حکومت 

گذاشته نشد.
گذشته از حزب اهلل لبنان و حماس، حکومت 
اسد تنها از حمايت رهبران جمهوری اسالمی 

برخوردار است.

مورد  در  فراوان  بحث های  علی رغم 
قانونی بودن يا نبودن لويه جرگه عنعنوی، اين 
به کار آغاز کرد  به تاريخ 25 عقرب  جرگه 
اعالم  نشست  اين  نتيجه  امروز  است  قرار  و 
در  موجود  متفاوت  ذهنيت  به  توجه  با  شود. 
برابر لويه جرگه از يک سو و فضای موجود در 
لويه جرگه از سوی ديگر، به نظر می رسد که 
خوب است از حالت سربستگی خارج شد و 
اين جرگه را از جهت های مثبت و منفی مد 

نظر قرار داد.
منظر  از  لويه جرگه  اين  که  نيست  شکی 
حقوقی و به عنوان يک نهاد حقوقی نمی تواند 
برخوردار  قانون  در  پذيرفته شده  جايگاه  از 
صورت گرفته  اعتراض های  اين رو  از  باشد. 
می تواند  جرگه  اين  قانونيت  عدم  مورد  در 
در  نهاد حقوقی  زيرا يک  باشد.  قابل پذيرش 
از هويت حقوقی و شخصيت حقوقی  زمانی 
تاسيس  و  تشکيل  که  می گردد  برخوردار 
قانون  در  تنظيم شده  خطوط  مبنای  بر  آن 
شکلی  شرايط  با  مطابق  نيز  آن  تشريفات  و 
لويه جرگه  اين رو  از  باشد.  قانون  در  موجود 

عنعنوی نمی تواند يک نهاد حقوقی باشد.
و  لويه جرگه  که  شود  باعث  نبايد  اين  اما 
تحرک  اين  که  مثبتی  دست آوردهای  تمام 
و  سربسته  صورت  به  کند  ايجاد  می تواند 
بدون واقع گرايی رد شود. اگر به صحبت های 
سوی  از  لويه جرگه  افتتاح  در  صورت گرفته 
رييس جمهور و رييس جرگه نگاهی انداخته 
شود، اگر به جو موجود در جرگه ديده شود، 
اگر به بی تاثيری تبليغات منفی مخالفان جرگه 
از  ديده شود که حتا  اين  به  اگر  و  نظر شود 
مخالفت  ابراز  جرگه  اين  با  که  جريان هايی 
کردند،  اشتراک  جرگه  در  نيز  می کردند، 
روانی  نظر  از  جرگه  اين  که  گفت  می توان 
مثبتی داشته  بسيار  تبليغاتی دست آوردهای  و 
است که اگر اين دست آوردها و به خصوص 
آينده  برای  می تواند  ذهنيت حفظ شود،  اين 

بسيار مفيد باشد.

به نظر می رسد، همين ذهنيت مثبت جرگه بود 
که باعث شد مخالفان مسلح دولت تحريک 
ناموفق  راکتباری  هدف  را  جرگه  تا  گردند، 
داد که  نشان  اين جرگه مشورتی  قرار دهند. 
اگر تالشی برای منطقی فکر کردن در رابطه 
از  افغانستان صورت گيرد، می تواند  آينده  با 

طرف مردم افغانستان با حمايت روبرو شود.
سخنرانی  و  لويه جرگه  افتتاح  جريان  در 
رييس  اظهارات  سپس  و  رييس جمهور 

به  آشکار  بسيار  واقعيت  يک  لويه جرگه، 
نزد  در  اين که  آن  و  شد  گذاشته  نمايش 
سياستمداران افغانستان اين باور به وجود آمده 
است که بايد از حالت وابستگی به فشارهای 
سياست های  اتخاذ  در  و  شد  خارج  منطقه ای 
قابل تصور  امکانات  تمام  از  بايد  بنيادين، 

بهره گيری کرد.
حامد کرزی، رييس جمهور به صورت بسيار 
در  لويه جرگه  گشايش  در  آشکار  و  واضح 
تامين  و  تثبيت  صورت  در  که  گفت  کابل 
با  استراتژيک  پيمان  در  افغانستان  منافع 
در  می تواند  امريکا  متحده  اياالت   امريکا، 
اين  باشد.  داشته  نظامی  تاسيسات  افغانستان 
است  اين  نشان دهنده  کرزی  آقای  اظهارات 
که افغانستان در نظر دارد در عرصه بازيگری 
بين المللی، گام  در صحنه سياسی منطقه ای و 
بلندتری بردارد و خود را از تاثيرپذيری مطلق 
از  به خصوص  و  منطقه  در  موجود  فشار  از 

جانب همسايگان خارج سازد.
کرزی  آقای  گفته های  در  ديگر  مثبت  نکته 
بود.  همسايگان  به  وی  منطقی  اطمينان 
پيمان  که  کرد  تاکيد  کرزی  رييس جمهور 
کشورهای  ساير  يا  امريکا  با  استراتژيک 
استفاده  جواز  به معنای  عنوان  به هيچ  جهان، 
ديگر  کشورهای  عليه  افغانستان  خاک  از 
به هيچ  افغانستان  نمی شود و دولت  محسوب 

کشوری اجازه نمی دهد تا از قلمرو افغانستان 
عليه کشور ديگر منطقه و همسايگان افغانستان 

استفاده کند.
به  خطاب  در  رييس جمهور  شفاف گويی 
مبنی  مشورتی  لويه جرگه  شرکت کنندگان 
امريکا  با  استراتژيک  پيمان  امضای  اين که  بر 
می شود  باعث  و  است  افغانستان  سود  به 
در  کشور  اين  حمايت های  از  افغانستان  تا 
خود  اردوی  تجهيز  و  اقتصادی  عرصه های 
جرگه  مثبت  نکات  از  يکی  گردد،  بهره مند 
مهم  را  آن  می توان  که  بود  کابل  مشورتی 
شمرد. اين بسيار خوب است که سياستمداران 
و  نفع  به  منطقه  تاثيرات  از  خارج  افغانستان 
و  تحليل ها  در  و  اندازند  نظر  افغانستان  ضرر 
خود  تصميم گيری های  و  خود  ارزيابی های 

خارج از فشارهای منطقه ای عمل کنند.
از سوی ديگر سخنان رييس لويه جرگه مبنی 
شده  باعث  منطقه ای  فشارهای  اين که  بر 
پيمان های  انعقاد  پی  در  افغانستان  تا  است 
کشورهای  با  استراتژيک  همکاری های 
می باشد.  قابل توجه  نيز  برآيد  جهان  قدرتمند 
پاکستان  سياست های  به  لويه جرگه  رييس 
يک  اظهارات  اين  کرد.  انتقاد  همسايگان  و 
اين که  آن  و  می دهد  نشان  را  تلخ  واقعيت 
سياست های  با  اخير  سال  سی  در  افغانستان 
سودجويانه همسايگان خود روبرو بوده است. 

می بيند  مجبور  را  خود  افغانستان  اين رو  از 
کشورهای  با  همکاری  قرارداد  انعقاد  با  که 
عمومی  سياست گذاری های  بر  تاثيرگذار 
در  برابری  برای  الزم  توانمندی  به  جهان، 

سياستگذاری های منطقه ای دست پيدا کند.
با توجه به استقبال شرکت کنندگان در جرگه 
رييس  اظهارات  و  رييس جمهور  اظهارات  از 
که  بی اعتنايی  به  توجه  با  هم چنين  و  جرگه 
برخی از شرکت کنندگان مرتبط با کانون های 
مخالف برگزاری جرگه نشان دادند و در اين 
جرگه اشتراک کردند، می توان گفت که اين 
اشکاالتی  با  حقوقی  منظر  از  اگرچه  جرگه، 
مواجه می باشد، اما از منظر تبليغاتی و از نظر 
تاثيرگذاری مثبت روانی بر ايجاد و يا بازيافت 
اهميت  از  همسايگان  فشار  از  خروج  روحيه 

بسيار زيادی برخوردار می باشد.
روحيه  و  جرگه  برگزاری  می رسد،  نظر  به 
مثبتی که در نزد اشتراک کنندگان در جرگه 
وجود داشت، اين اميدواری را ايجاد می کند 
منطقی  استقالل گرايی  سوی  به  افغانستان  که 
وسيع  امکانات  از  استفاده  قدرت  با  معقول  و 
و گسترده بين المللی گام بردارد و خود را از 
فشار منطقه ای و ناگزيری بر تصميم گيری های 
حتا  و  غيرواضح  اراده های  مبنای  بر  سياسی 
سودجويانه ای که از سوی همسايگان صورت 

می گيرد، خارج سازد.
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پیش نویس قطعنامه علیه 
حکومت سوریه در سازمان 

ملل ارایه شد

به  را  قطعنامه ای  پیش نویس  بریتانیا  و  فرانسه  آلمان، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کرده اند که 
تاکید  در سوریه  بشر  نقض حقوق  موارد  توقف  بر 
دارد. این طرح همچنان خواهان اجرای طرح اتحادیه 
عرب برای توقف خشونت ها در سوریه است و چهار 

کشور عرب از آن حمایت می کنند.
شورای  در  حاضر  غربی  قدرت های  میان  اختالف 
امنیت با روسیه و چین باعث شد این قطعنامه به جای 
این شورا به یکی از کمیته های مجمع عمومی ارجاع 

داده شود.
سعودی،  عربستان  حمایت  متحد،  ملل  سازمان  در 
اردن، قطر و مراکش از قطعنامه پیشنهادی از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
گسترده  حمایت  امیدوارند  غربی  دیپلومات های 
کشورهای عرب از چنین قطعنامه ای بتواند به برطرف 
با  امنیت  شورای  اعضای  از  بعضی  مخالفت  شدن 

اعمال فشار بیشتر بر حکومت سوریه کمک کند.
سرگیی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه 
با ابراز نگرانی از وضع سوریه، شرایط در این کشور 

را شبیه به »جنگ داخلی« دانست.
او با اشاره به حمله گروهی از جداشدگان از ارتش 
اطالعات  حفاظت  واحد  یک  ساختمان  به  سوریه 
نیروی هوایی در حومه شمالی دمشق، توقف خشونت 
را ضروری دانست و گفت مخالفان هم باید پاسخگو 
به  اسلحه  قاچاق  از  همچنین  الوروف  آقای  باشند. 

سوریه برای کمک به مخالفان خبر داد.
چین هم از افزایش خشونت ها در سوریه ابراز نگرانی 
عرب  اتحادیه  که  است  حالی  در  این  است.  کرده 

سوریه را به تحریم تهدید کرده است.
گذشته  چهارشنبه  اتحادیه  این  خارجه  وزیران 
به  که  دادند  مهلت  روز  سه  سوریه  حکومت  به 
خشونت ها پایان دهد یا در معرض تحریم قرار گیرد.

اتحادیه عرب اوایل این ماه در طرحی از حکومت 
شهرهای  از  را  ارتش  تانک های  خواست  سوریه 
را  تظاهرکنندگان  به  حمله  کند،  خارج  آشوب زده 

متوقف کند و با مخالفان وارد گفتگو شود.
این طرح در ابتدا مورد پذیرش بشار اسد قرار گرفت 

ولی دولت او از اجرای آن خودداری کرد.
در حمله هواپیماهای 

بدون سرنشین 7 طالب در 
وزیرستان کشته شدند

هواپیماهای  حمالت  نتیجه  در  گزارش ها،  براساس 
بدون سرنشین امریکایی در منطقه وزیرستان شمالی 

هفت تن از طالبان مسلح کشته شده اند.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، شام روز پنجشنبه 
یک هواپیمای بدون سرنشین امریکا سه راکت را بر 
یک منزل مسکونی در 65 کیلومتری غرب میرانشاه  

در منطقه بادامشاه شلیک کرد.
شود  ذکر  نامش  نخواسته  که  پاکستانی  مقام  یک 
نورزلی  قوماندان  منزل  بر  این حمله  است که  گفته 
که مربوبط به گروه حافظ گل بهادر می باشد صورت 

گرفته است.
به گفته او افراد مربوط به گروه گل بهادر از این منزل 

بحیث قرارگاه تعلیمی و عملیاتی استفاده می کردند.
این مقام پاکستانی کشته شدن هفت تن را تصدیق 
طالبان  همه  شدگان  کشته  که  است  گفته  و  نموده 

پاکستانی بودند.

پیامدهای  مورد  در  امریکا،  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون 
ناخواسته حمله به ایران هشدار داد و گفت چنین حمله ای 
می تواند به اقتصاد جهان ضربه بزند. وی افزود روز جمعه 
اسراییلی  با همتای  را  این مورد  نگرانی های واشنگتن در 

خود مطرح خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع امریکا که برای 
حضور در یک نشست امنیتی به کانادا سفر کرده است، به 
خبرنگاران گفت ایاالت متحده معتقد است که بهترین راه 
ایران فشار دیپلوماتیک و تحریم  برنامه هسته ای  با  مقابله 

است.
وی افزود امریکا معتقد است که با همکاری با متحدانش 
و  دیپلوماتیک  تالش های  می توان  بین الملل  جامعه  و 
تحریم ها را گسترش داده و »ایران را هر چه بیشتر منزوی 

کنیم.«
ایران  علیه  تحریمی  قطعنامه  تاکنون چهار  امنیت  شورای 
را  غنی سازی  تا  خواسته  کشور  این  از  و  کرده  صادر 
متوقف کند. تهران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده و 

غنی سازی را حق خود می خواند.
آقای پانه تا با اشاره به یک گزارش تحلیلی امریکا گفت 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران فقط به مدت یک یا دو 

تاخیر  به  را  ایران  هسته ای  برنامه  می تواند  سال 
بیندازد.

غرب و اسراییل تهران را متهم می کنند که قصد 
ایران همواره  اتومی را دارد، ولی  ساخت بمب 
برنامه هسته ای خود  اتهامات را رد کرده و  این 

را برای مقاصد صلح آمیز می خواند.
ناخواسته  پیامدهای  مورد  در  امریکا  دفاع  وزیر 
می تواند  این حمله  ایران گفت  به  امریکا  حمله 
میدان  به  را  منطقه  در  امریکایی  نیروهای  پای 

بکشاند.
هرگونه  به  است  کرده  تهدید  همواره  ایران 
منافع  و  اسراییل  و  داد  خواهد  پاسخ  حمله ای 
امریکا در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
وی همچنین گفت: »من باید به شما بگویم که 

این حمله پیامدهای اقتصادی نه فقط برای اقتصاد ما، بلکه 
جهان خواهد داشت.«

تنگه  بستن  به  قادر  ایران  می گویند  کارشناسان  از  برخی 
هرمز است. تنگه هرمز آبراهی حیاتی برای عبور جریان 
نفت بین دو کشور ایران و عمان است و حدود ۴۰ درصد 
نفت جهان از این مسیر به بازارهای جهانی ارسال می شود.

آقای پانه تا در کنفرانس امنیتی که در هالیفکس در کانادا 
اسراییل،  دفاع  وزیر  باراک،  ایهود  با  می شود،  برگزار 

دیدار و گفتگو می کند.
وزیر دفاع ایاالت متحده گفت وی نگرانی های امریکا از 
پیامدهای ناخواسته هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را در 

گفتگو با همتای اسراییلی اش مطرح خواهد کرد.

یک فضاپیمای چینی پس از تکمیل اولین مانور این کشور 
در مدار زمین برای اتصال به یک آزمایشگاه فضایی، به 

زمین بازگشته است.
کپسول شنژوی ۸ ساعات دیروقت پنجشنبه )به وقت پکن( 

پس از بازکردن چترهایش در صحرای گبی فرود آمد.
ماموریت بدون سرنشین شنژو درحالی که در مدار زمین 
بود به آزمایشگاه کوچک چین به نام تیانگونگ-۱ که از 

قبل در فضا بود متصل شد.
موفقیت این عملیات راه را برای بازدید فضانوردان از این 

آزمایشگاه فضایی در سال آینده هموار می کند.
مقام ها ابراز عالقه کرده اند یک یا دو ماموریت سرنشین دار 
را در سال ۲۰۱۲ راهی فضا کنند. آنها همچنین گفته اند 
که حتا شاید در سال ۲۰۱۲ اولین فضانورد زن این کشور 

راهی یک ماموریت شود.

در نهایت، چین امیدوار است که پیشرفت فنی اش در مدار 
زمین به توسعه یک ایستگاه تمام عیار فضایی در پایان دهه 

منجر شود.
بود که  مدار  در  روز  از ۱۷  مجموع کمتر  در   ۸ شنژوی 

بلندترین ماموریت یک شنژو بود.
به  اتصال  و  شدن  نزدیک  ماموریت  این  از  هدف 
کردن  متصل  برای  چین  توانایی  تا  بود  تیانگونگ-۱ 
ساختارهای  ساختن  برای  که  فضا  در  متعدد  واحدهای 

بزرگتر الزم است محک زده شود.
شنژوی ۸  اما  نبود  پرواز  این  در  فضانوردی  هیچ  هرچند 
سلول های  جمله  از  بیولوژیکی  آزمایش های  حامل 

سرطانی انسان بود.
این مطالعات که مشترکا توسط دانشمندان چینی و آلمانی 
در  زمین  به  کپسول  بازگشت  از  پس  بود  شده  طراحی 

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت پکن از آن خارج شد.
در  بعدی  فاز  را  شنژو  و  تیانگونگ  پهلوگیری  پکن 
رویکرد گام به گام به سوی دستیابی به مهارت عملیات 

در فضا توسط انسان می داند.
است  امیدوار  چین  که  است  آموزشی  منحنی  یک  این 
ایستگاه  این  شود.  منجر  فضایی  ایستگاه  یک  ساختن  به 

می تواند تا قبل از ۲۰۲۰ شکل بگیرد.
این ایستگاه به وزن 6۰ تن به میزان قابل توجهی کوچکتر 
امریکا،  توسط  که  است  بین المللی  تنی   ۴۰۰ ایستگاه  از 
روسیه، اروپا، کانادا و جاپان مدیریت می شود اما حضور 

آن در فضا یک دستاورد بسیار مهم خواهد بود.
براساس طرح های اولیه ماژول اصلی ۲۰ تا ۲۲ تن خواهد 
نصب  آزمایشی  کوچکتر  واحد  دو  آن  کنار  در  و  بود 

خواهد شد.

مردی که مظنون به تیراندازی به سوی کاخ سفید است 
باراک  جان  به  سوقصد  برای  تالش  به  رسمی  طور  به 

اوباما یا یکی از کارکنانش متهم شده است.
اسکار اورتگا هرناندز که چهارشنبه گذشته در پنسیلوانیا 
در  تا  شود  منتقل  واشنگتن  به  است  قرار  شد،  دستگیر 

یک دادگاه فدرال محاکمه شود.
آقای اورتگا هرناندز که ۲۱ سال سن دارد و از ساکنان 
که  است  باور  این  بر  که  گفته  است،  آیداهو  ایالت 

خداوند به او ماموریت داداه به کاخ سفید حمله کند.
پرخاشگر  و  ندارد  روانی  ثبات  او  پولیس،  گزارش  به 

است.
صدای  شدن  شنیده  از  واشنگتن  در  دولتی  مقام های 

تیراندازی در اطراف کاخ سفید در روز جمعه خبر داده 
بودند.

اسلحه  همراه یک  به  را  متروک  موتر  بعدا یک  پولیس 
پیدا کرد.

رییس  اقامتگاه  جنوبی  ضلع  به  که  گلوله  دو  همزمان، 
اتاق  شدند.  بودند، کشف  کرده  اصابت  امریکا  جمهور 

خواب آقای اوباما در این قسمت ساختمان قرار دارد.
شیشه  نخست  الیه  به  اصابت  از  پس  گلوله ها  از  یکی 

پنجره، در شیشه ضدگلوله پشت آن گیر کرده بود.
گلوله دوم به دیوار اصابت کرده بود.

واشنگتن  در  حادثه  هنگام  در  همسرش  و  اوباما  آقای 
نبودند ولی گزارشی از محل حضور فرزندانشان در آن 

لحظه منتشر نشده است.
به گفته پولیس مخفی امریکا که مامور حفاظت از جان 
شده  پیدا  گلوله های  ارتباط  هنوز  است،  جمهور  رییس 
قطعی  شده،  پیدا  سفید  کاخ  نزدیکی  در  که  تفنگی  با 

نشده است.
خانواده آقای اورتگا در ۳۱ اکتوبر خبر مفقود شدن او 

را به پولیس اعالم کرده بودند.
و  تگزاس  یوتا،  ایالت های  در  بازداشت  سابقه  دارای  او 
شناخته  ارتباط  فاقد  پولیس  گفته  به  ولی  است  آیداهو 

شده با سازمان های تندرو است.



 پانه تا: حمله به ایران می تواند به اقتصاد جهان ضربه بزند

فضاپیمای چینی پس از تکمیل ماموریت به زمین بازگشت

ACKUمظنون تیراندازی به سوقصد علیه اوباما متهم شد
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