
مجموع این بحث ها با توجه 
به پیچیدگی های سیاسی 
و اقتصادی موجود در اکثر 

پایتخت های کشورهای 
غربی، حاوی و نشانگر این 

مساله است که دیگر مساله 
افغانستان از آن جدیت 
گذشته برخودار نیست. 

جهان در صدد این است 
که برای خروج آبرومند خود 

از افغانستان یک راه حل 
کوتاه مدت پیدا کند و این کار 

خواهی نخواهی تا سال 
2014 و یا حتا قبل از آن 

صورت خواهد گرفت. 

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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ملل متحد:

استفاده از قانون محو خشونت 
علیه زنان محدود بوده است

6

رییس امور زنان کندز:
 خشونت در 

افغانستان همزاد 
دختراناست

رییس امور زنان در این مورد ادامه 
که  جرگه ای  فیصله های  که  داد 
دختران را به »بد« می دهند و جرم 
نمی پندارند،  شخصی  عمل  یک  را 
بودن  سنتی  بارز  نمونه های  از 
سنت ها  توسط  که  خشونت است 
پشتیبانی شده و با سنت ها همگام 
حرکت می کند.                 در صفحه 8

بانک جهانی 
درباره رکود 

اقتصاد افغانستان 
هشدار می دهد

حکومت  متناقض  احساسات 
خارجی  کمک های  باره  در  افغانستان 
فعالیت های  شدن  پیچیده تر  به 
است.  رسانده  مدد  بشردوستانه، 
حکومت پول های خارجی را می خواهد 
مساله  این  به  نسبت  عین حال  در  اما 
تامین خدمات و حمایت  از  ناتوان  که 
به مردم خود می باشد، بسیار حساس 

است.                              در صفحه 4

افغانستان دیگر 
اولویت جهانی نیست

ما خود باید به یک راه حل منطقی در داخل دست بیابیم

]در صفحه 4[

اطالعیه:
به اطالع خانم های عالقه مند به رشته 
مولتی مدیا،  آموزش  و  خبرنگاری 
دورۀ  اولین  که  می شود  رسانده 
آموزشی چند رسانه ای به مدت سه 
ماه، به زودی  در موسسه جامعه باز، 

آغاز می شود. 
دوره  یک  طی  عالقه مندان 
یادگیری  به  قادر  فشرده،  آموزشی 
وبالگ نویسی، عکاسی خبری، ادیت 
و  نویسنده گی  فن  عکس،  و  صدا 
خواهند  سیاسی  حقوق  با  آشنایی 

شد.
توجه: دوره آموزشی، رایگان برگزار 

می شود.
با  لطفا  بیشتر،  اطالعات  برای 

آدرس های زیر، تماس بگیرید.
شماره های تماس:

0779522350 - 0702107290
آدرس الکترونیکی: 

Opensociety.af@gmail.com

ACKU



یک سرباز کمپنى امنيتى کشته 
و 4 تن دیگر مجروح شدند
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غزنی آماده 
انتقال مسوولیت امنیتی نیست 
قرار است امروز و با سفر آقای اشرف غنی احمدزی 
انتقال مسوولیت  برنامه دور دوم  به  والیت  غزنی، 
آغاز شود. حکومت در مرحله نخست، هفت والیت را 
شامل برنامه های انتقال مسوولیت قرار داد. قرار است 

در دور دوم، هفده والیت شامل این برنامه شود. 
و  امن  کامال  وضعیت  با  والیتی  والیت ها،  میان  در 
برای  دارد؛  قرار  ناامنی  باالترین  وضعیت  با  والیتی 
نمونه می توان از والیت دایکندی که در تامین امنیت آن 
نقش خارجی ها اندک است و والیت غزنی که حداقل 12 

ولسوالی آن در معرض تهدید طالبان است، نام برد. 
سوال اساسی این است که آقای اشرف غنی با سفر به 
والیت غزنی از کدام انتقال سخن می گوید؟ در والیت 
غزنی حداقل سه  ولسوالی با امنیت کامال خوب قرار 
دارد. اما مسیری که ازمرکز والیت به این  ولسوالی ها 
می گذرد، کامال ناامن است و در هر ماه چندین رویداد 
آن  مسوول  مسلح  سارقان  و  طالبان  که  خونین 

می باشند، اتفاق می افتد. 
کنترول  در  کامال  ـ  ناوه  مانند  ـ  ولسوالی ها  برخی 
طالبان قرار دارد و حداقل هشت ولسوالی دیگر مانند 
گیالن، اندر، واغظ، جغتو، رشیدان، مقر، قره باغ و ... در 

معرض تهدید طالبان قرار دارد. 
در این ولسوالی ها صرفا فرمانده امنیه با تعدادی از 
سربازان پولیس در ساختمان  ولسوالی قرار دارد و 

فراتر از آن همه در کنترول طالبان می باشد. 
غیرفعال  را  مکاتب  برخی  ولسوالی ها  این  در  طالبان 
معلمان  خود  تعلیمی  نصاب  با  مطابق  و  کرده اند 
و  احیا  پروژه های  برنامه های  می کنند.  استخدام  را 
از  ولسوالی ها  این  از  برخی  در  نیز  دهات  انکشاف  
سوی  طالبان مختل شده است و در ولسوالی  قره باغ 
حداقل نصف بودجه انکشاف دهات را، از نزد شورای 
قریه، طالبان به دست آ ورده اند. اداره های محلی طالبان 
و  قاضی  ولسوال،  است.  فعال  ولسوالی ها  این   در 
سربازان طالبان درمحل های مشخصی روزانه پذیرای 
به  مربوط  محلی  اداره های  به  یا  که  است  مراجعینی 
به  ناچاری  روی  از  یا  و  ندارند  دسترسی  حکومت 
اداره های طالبان مراجعه می کنند. شرکت های مخابراتی 
نیز در این ولسوالی کامال قطع است و شاهراه کابل ـ 
قندهار نیز در والیت غزنی با ناامنی های زیاد همراه 

می باشد. 
در مرکز والیت غزنی، طالبان شبانه تا حوزه های 2 و 
4 و منطقه حکیم سنایی عملیات های شبانه اجرا می کنند 
و برخی از زنان را در نزدیکی فرماندهی امنیه غزنی 
امنیتی  از وضعیت  فوق  با شرح  کرده اند. حاال  اعدام 
برنامه  اشرف غنی  آقای  که  نیست  در  غزنی،  معلوم 

نمایشی انتقال را در کجای این والیت  اجرا می کند. 
انتقال  برنامه ی  احتماال  که  غزنی  والیت  مرکز  در 
می شود، حضور خارجی ها  اجرا  آنجا  در  مسوولیت 
اندک بوده و از قبل مسوولیت امنیتی مرکز به  عهده ی 
خود نیروهای افغان بوده است. حاال خوب است که در 
اجرای پروسه ی انتقال مسوولیت، مسووالن حکومتی 
از تاثیرات عملی آن برای شهروندان سخن گویند، در 
غیر آن، صرف بلند کردن یک بیرق هیچ  تغییری را در 

وضعیت عمومی این والیت ها به وجود نخواهد آ ورد. 
گام نخست که  در  که  دارند  انتظار  شهروندان غزنی 
ولسوالی های ناامن به امنیت نسبی دست یابد،  مسیر 
ختم  ولسوالی ها  به   که  راه هایی  مسیر  و  شاهراه 
می شود، امن شود و پس از آن است که می توان از 

انتقال مسوولیت سخن گفت. 
قبل  تا  به نظر می رسد که حکومت به طور شتاب زده 
از کنفرانس بن2 آمار والیت هایی را که در آن انتقال 
مسوولیت صورت می گیرد، باال برد تا میزان حضور 
این  با  بگذارد.  نمایش  به  بن2  کنفرانس  در  را  خود 
همه باید نسبت به والیت ها، واقع بینانه نگاه کرد. اگر 
به وضعیت غزنی با چشمی باز نگاه کنیم، این والیت 

آماده انتقال مسوولیت نمی باشد. 

زنگ اول


معاون وزیر امور زنان تاکید کرد که 
فعالیت های این کمیسیون برای محو 
خشونت علیه زنان در محدوده تحت 

پوشش، بسیار موثر بوده است.
تشکیل سارنوالی ویژه محو خشونت 
از  دیگر  یکی  کابل  در  زنان  علیه 
خانم  گفته  به  که  است  فعالیت هایی 
منع  قانون  اجرای  برای  مصطفوی، 

خشونت علیه زنان ایجاد شده است.
معاون وزیر امور زنان افزود که قرار 
این  والیتی  نمایندگی های  است 
افغانستان  والیت های  در  سارنوالی 

هم آغاز به فعالیت کند.
مژگان مصطفوی تالش های وزارت 
آگاهی  افزایش  برای  زنان  امور 
این  معرفی  درباره  مردم  عمومی 

معلومات  ارایه ی  از  افغانستان  سفیر 
چه  به  و  اسنادی  چه  این که  مورد  در 
شده،  سپرده  پاکستانی  جانب  به  مقدار 

خودداری کرده است.
از  خودداری  با  افغان  دیپلومات  یک 
افشای نامش گفته است، اسنادی را که 
هیات افغانی به مقامات پاکستانی سپرده 
قتل  در  را  کویته  شورای  نقش  است، 
این  می سازد.  ثابت  ربانی  برهان الدین 
دیپلومات افغان همچنان ابراز امیدواری 
کرده است که بر اساس اسناد ارایه شده، 

آغاز  تا  که  گفت  گردهمایی 
والیت  هزاره های  موقت،  اداره ی 
سهم  مقاومت  و  جهاد  در  کندز 
قربانی های  داشتند،  بسیاری 
در  آنان  سهم  ولی  دادند،  فراوان 
ناچیز  و  اندک  خیلی  حکومت، 
والیتی  شورای  کندز،  در  و  است 
را  هزاره ها  حق  که   نتوانسته است 

به آنان باز گرداند.
والیت  هزاره های  والیتی  شورای 
ولسوالی  در  پیش  چندی  کندز، 
حضور  با  کندز،  والیت  علی آباد 
بیشتر از یک هزار تن از نمایندگان 
والیت  سراسر  از  هزاره،  مردم 
کندز، راه اندازی و ایجاد شده بود.

محمدموسی  گفته های  بنیاد  بر 
از  شورا  این  اعضای  رحیمی، 
میان یک  از  آزاد،  انتخابات  طریق 
هزار نفر، 123 تن را به حیث عضو 
برگزیدند که 23 تن آنان، به حیث 

عضو رهبری شورا کار می کنند.
ساخت  تعیین شده ی  هدف های 
برای  مدنی  مبارزه ی  شورا،  این 

وزارت امور زنان گفته است که برای 
حفاظت از زنان در برابر خشونت به 

پیشرفت هایی دست یافته است.
افغانستان  زنان  امور  وزارت 
حقوق بشر  کمیسیون  تازه  گزارش 
»اجرای محدود«  سازمان ملل در باره 
رد  را  زنان  علیه  منع خشونت  قانون 

کرده است.
سی و  سه  گزارش  در  کمیسیون  این 
نوامبر   23 در  که  خود  صفحه ای 
در  پیشرفت  که  نوشته  کرد،  منتشر 
شدت  به  قانون  این  اجرای  زمینه ی 

محدود بوده است.
وزیر  معاون  مصطفوی،  مژگان  
در  گذشته  روز  افغانستان  زنان  امور 
است  گفته  بی بی سی  با  گفتگویی 
در  قانون  این  تصویب  از  پس  که 
پیشرفت های  میالدی،   2۰۰۹ سال 
قانون  این  اجرای  برای  قابل توجهی 

صورت گرفته است.
خانم مصطفوی افزود که در دوسال 
برای  عالی  کمیسیون  یک  گذشته 
کابل  در  زنان  علیه  خشونت  محو 
آن  والیتی  شعبه های  شده،  تشکیل 
یافته  گشایش  والیت  هشت  در  هم 
شش  در  که  است  قرار  و  است 
را  خود  فعالیت  هم  دیگر  والیت 

آغاز کند.

یک هیات افغانی که به خاطر تحقیقات 
در مورد کشته شدن برهان الدین ربانی، 
کشور،  صلح  عالی  شورای  رییس 
روز  به  است،  کرده  سفر  پاکستان  به 
پنج شنبه اسنادی را به مقامات پاکستانی 
شورای  داشتن  دست  که  است  سپرده 
کویته را در قتل برهان الدین ربانی نشان 

می دهد.
چهارده نفری  هیات  این  ریاست 
ملی  امنیت  ریاست  معاون  را  افغانستان 
حسام،  حسام الدین  جنرال  کشور، 

به عهده دارد.
جریان  در  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
با  افغانی  هیات  پاکستان  به  مسافرت 
مقامات  و  داخله  وزیر  رحمان ملک 
کشور  آن  استخبارتی  عالی رتبه ی 

مالقات کرده است.
در  افغانستان  سفیر  داوودزی  عمر 
افغانی  هیات  مالقات های  اسالم آباد، 
گام  یک  پاکستانی  مقامات  با  را 
آن  نتایج  می گوید  خوانده،  مثبت 
قاتل  که  بود  خواهد  کامیاب  زمانی 
قانون  چنگال  به  ربانی  برهان الدین 

سپرده شود.

شورای  اعضای  کندز:  8صبح، 
هزاره های  تازه  شکل یافته ی  والیتی 
والیت کندز، در دومین نشست شان 
آماد گی شان را برای مبارزه با ناامنی 
به  والیت  این  در  آشوب گری   و 

فرمانده پولیس کندز بیان داشتند.
رهبری  عضو   123 نشست،  این  در 
کندز،  هزاره های  والیتی  شورای 

داشتند. شرکت 
فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
گرد همایی  این  در  کندز  پولیس 
یک  که  است  خوشحال  که  گفت 
می خواهند  مردم  بزرگ  جماعت 
راه های  از  مسالمت آمیزو  طریق  از 
خواست های شان  مدنی  و  مشروع 

را طرح می کنند.
کندز  هزاره های  والیتی  شورای 
فیصله ی  از  را  پشتیبانی شان 
چندی  که  سنتی  بزرگ  جرگه ی 
بود،  شده  برگزار  کابل  در  پیش 

ابراز کردند.
شورای  رییس  رحیمی،  موسی 
این  در  کندز،  هزاره های 

وزارت زنان، کندی روند اجرای قانون منع خشونت عليه زنان را رد کرد

افغانستان شواهد خود را در مورد قتل برهان الدین ربانى به پاکستان سپرد

هزاره های کندز آماده مبارزه با ناامنى

قانون و منع خشونت علیه زنان را از 
جهت  در  وزارت  این  پیشرفت های 
زمینه سازی اجرای منع خشونت علیه 

زنان دانست.
هر چند او دوسال را برای اجرای این 
قانون مدتی کوتاه دانست، اما تاکید 
کرد که کارهایی که تا حاال در این 
خوبی  دست آورد  شده،  انجام  زمینه 

داشته است.
زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  در 
زنان  علیه  خشونت  مورد   2۰ حدود 
ازدواج  ازدواج زیر سن،  از جمله  و 
به  اجباری و خشونت هایی که منجر 
و  زنان  برای خودسوزی  زمینه سازی 
دختران می شود، جرم دانسته شده و 
برای تجاوز به عنف و ضرب و جرح 

از  تعداد  پاکستان خواسته شده یک  از 
طالبان را به شمول یک قوماندان طالب 
کویته  شهر  در  آشکار  طور  به  که 

گشت و گذار می کند دستگیر کند.
داخله ی  وزیر  ملک،  رحمان  اما 
به خبرنگاران گفته است هیچ  پاکستان 
افغانستان  حکومت  که  کسانی  از  یک 
برهان الدین ربانی  قتل  آنها را در قضیه  
دستگیری  تقاضای  و  می داند  متهم 
پاکستان  قلمرو  داخل  در  دارد،  را  آن 

نمی باشند.

هزاره،  مردم  حقوق  به  دستیابی 
در  خوب  برنامه های  از  پشتیبانی 

کشور خوانده شده است.

یک  نتیجه  در  مسلح  طالبان 
کمپنی  یک  محافظان  بر  حمله 
والیت  جلریز  ولسوالی  در  امنیتی 
را  آنها  تن  پنج  میدان وردک، 

کردند. مجروح  و  کشته 
خبری  آژانس  گزارش  به 
شاهد  شاهداهلل  پژواک، 
والیت  این  والی  سخنگوی 
شش  ساعت  حمله  این  که  گفت 
گرفته  صورت  پنج شنبه  روز  شام 

است.
در  مسلح  طالبان  که  افزود  وی 
جلریز  ولسوالی  مالخیل  منطقه 
امنیتی  کمپنی  یک  محافظین  بر 
به  حمله کرده اند، یک محافظ را 

را  دیگر  تن  چهار  و  رسانده  قتل 
کرده اند. مجروح 

شاهد،یک  گفته های  اساس  به 
کمپنی  محافظین  سرف  نوع  موتر 
تخریب  نیز  حمله  این  در  امنیتی 

است. شده 
وی مي گوید که پولیس در منطقه 

است. آغاز کرده  را  تحقیقات 
باشندگان  از  یک تن  حسیب اهلل 
و  کرد  تایید  را  رویداد  مالخیل، 
ساعت  یک  درگیری  که  گفت 

داشت. ادامه 
این  نتیجه  در  که  مي گوید  وی 
ترافیک  روی  به  نیز  راه  درگیری 

بود. مسدود شده 

فرمانده پوليس 
ولسوالى سانچارک 

زخم برداشت
بیک،  عبدالحکیم  سرپل:  8صبح، 
سانچارک  ولسوالی  پولیس  فرمانده 
راننده اش،  با  همراه  سر پل  والیت 
کنار جاده  ماین  یک  انفجار  اثر  در 
زخم  سانچارک،  ولسوالی  بازار  در 

برداشت.
مطبوعات  مسوول  جاوید  کریم 
این  می گوید  سرپل  والیت  مقام 
گذشته،  روز  چاشت  از  پیش  حادثه 
ولسوالي  قره بخشي  منطقه ی  در 
مرکز  از  کیلومتر   7 که  سانچارک 
به  زماني  دارد،  فاصله  ولسوالي  این 
پولیس  نیروهاي  که  پیوست  وقوع 

بودند. گشت زني  درحال 
به  مجروحان  که  گفت  نامبرده 
و  یافته  انتقال  مرکزي  شفاخانه 
است،  خوب  آن ها  صحي  حالت 
شده  تخریب  آن ها  حامل  موتر  اما 

است.
این  مسوولیت  گروهي  هیچ  تاهنوز 

است. نگرفته   دوش  رابه  حادثه 
مقام  مطبوعاتي  مسوول  گفته  به 
دولت  مسلح  مخالفین  سرپل،  والیت 
ولسوالی  در  بیشتر  سرپل  والیت  در 
مقامات  و   دارند  فعالیت  سانچارک 
به  قادر  هنوز  تا  والیت  این  امنیتي 

بگیرند.  را  آنها  جلو  که  نشده  آن 

درنظر گرفته شده  مجازات  نیز  زنان 
است.

که  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در 
اجرای  زمینه  در  کارهایی  هرچند 
و  است  پیشرفت  حال  در  قانون  این 
نهادهای قضایی و پولیس در مواردی 
از این قانون استفاده کرده، اما در کل 
دولت افغانستان نتوانسته است که این 
قانون را در مورد اکثریت زنانی که 
اجرا  به  هستند،  خشونت  معرض  در 

بگذارد.
ارشد  کمیسر  پیالی،  ناوی 
امور حقوق بشر گفته  سازمان ملل در 
است تا زمانی که همه زنان افغانستان 
در برابر خشونت حفاظت شوند و از 
حقوق آنها حمایت شود، راه درازی 

در پیش است.
پیش از انتشار این گزارش، کمیسیون 
از  هم  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
خشونت  ثبت شده  موارد  افزایش 
علیه زنان در شش ماه اول سال جاری 

خورشیدی خبر داده است.
به گزارش این کمیسیون، تنها در نیمه 
اول امسال موارد ثبت شده خشونت 
به  افغانستان  سراسر  در  زنان  علیه 
2۴33 مورد رسیده، در حالی که این 
آمار در زمان مشابه در سال گذشته به 

272۵ مورد رسیده بود.
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادری را 
با خود داریم که پسرش را در زمان کمونیست ها از 
دست داده است. او آن حادثه را چنین بیان می دارد: 
»روزی در خانه نشسته بودم و با خود فکر می کردم 
می آید.  عسکری  از  پسرم  بخیر  دیگر،  هفته ی  که 
با خود می گفتم  در آن روز کدام غذا را  همواره 
با  با دیدنش خوش شود و  برایش آماده کنم تا او 
گفتن این کلمه در آغوشم بیاید و بگوید  مادر جان 

غذای دلخواهم را آماده کرد ی و مرا بوسه زند.
این هفته چگونه خواهد  با خود فکر می کردم که 
گذشت. گاهی با همسایه ها قصه می کردم و باربار 
همین کلمه را به زبان می آوردم و با خوشی و لبخند 
می گفتم که هفته دیگر پسرک ناز مادرش می آید.

همسایه ها با دیدن خوشی و لبخند به لب های من، 
می گفتند: خواهر جان! خیلی خوشحال هستیم که 
روز،  آن  انتظار  در  می بینیم.  خوشحال  را  خودت 

شب ها دراز و روزها درازتر از آن شده بود. 
چهار روز گذشت و من هنوز بی قرار دیدار پسرم 
شتاب  با  شد.  تک تک  دروازه  ناگهان  که  بودم 
فراوانی به سوی دروازه روان شدم تا ببینم کی آمده 

ده سال پس از سقوط طالبان و در آستانه دومین کنفرانس 
بین المللی بن، انجمن های روزنامه نگاران و نهادهای مدافع 
مرز  بدون  گزارش گران  و  افغانستان  در  رسانه ها  آزادی 
به  را  افغانستان و جامعه جهانی  مقامات مسوول در دولت 
اتخاذ تعهدات روشن در دفاع از آزادی بیان و اطالع  رسانی 

فرا می خوانند. 
در طول تاریخ افغانستان، هیچ گاهی به این تعداد رسانه و 
است. )حدود٢٠٠،   رسانه چاپی،  نداشته  خبرنگار وجود 
٤٤ شبکه تلویزیونی ١٤١ رادیوی »اف ام« و  بیش ٨ آژانس 
خبری(. از سوی دیگر و در ده سال اخیر،  افغانستان شاهد 
بوده و است.  افزایش خشونت علیه رسانه ها و خبرنگاران 
در  رسانه ها  و  بیان  آزادی  مدافع  موسسات  و  انجمن ها 
تا سال  از سال ٢٠٠١  بدون مرز  افغانستان و گزارش گران 
کارکنان  علیه  خشونت  مورد  صدها  کل  طور  به   ٢٠١١
رسانه را ثبت و بازشماری کرده است. سال ٢٠٠٩ از نظر 
با ٨٥ مورد ممتاز  بیشترین میزان خشونت علیه خبرنگاران 
که  غیرقانونی  اقدامات  و  خشونت  موارد  بیشترین  است. 
ترتیب در والیات  به  این موسسات گزارش شده است  به 
از والیات  برخی  است.  انجام شده  هلمند  و  هرات  کابل، 
مناطق  همچنان  کشور  شرق  و  جنوب  در  جمله  از  کشور 
سیاه اطالع رسانی استند، کنترول این مناطق از سوی طالبان 

مانع هر گونه اطالع رسانی مستقل است. 
ما بر این باوریم و تجربه ی این ده سال نیز موید این امر است 
که بدون آزادی رسانه ها، بدون تضمین امنیت برای انجام 
وظیفه اطالع رسانی ژورنالیستان، نمی توان از صلح و امنیت 
و آزادی برای همگان دفاع کرد. با آنکه در تاریخ معاصر 
افغانستان هیچ گاه مردم این کشور تا به این حد آزادانه به 
اطالعات تولید شده از سوی افغان ها برای افغان ها دسترسی 
نداشته اند، اما خطر از دست دادن این دست آورد با توجه به 

وضعیت شکننده افغانستان روز به روز بیشتر می    شود. 
و  آزادی  دشمنان  افغانستان  مناطق  از  بسیاری  در  امروز 
عالی رتبه دولتی  از  کارمندان  برخی  بیان در کنار  آزادی 
در حال تدارک نابودی این حقوق استند، که با خون مردم 
بدست آمده  است. امروز عدم شفافیت درمذاکرات صلح،  
مذاکرات مخفیانه قدرت های بزرگ  و پنهان کردن نتایح 
در  که  آینده ای  به  را  ما  عمومی،  افکار  از  مذاکرات  این 

به  لباس نظامی  ناگهان دیدم چند سرباز که  است، 
است؟  همین  حسن جان  منزل  گفتند:  داشتند،  تن 
در  حسن  گفتند:  است؟  شده  چه  اما  آری.  گفتم 
من  است،  برداشته  زخم  کمی  گلوله   برخورد  اثر 
که به این گپ ها باور نداشتم فریاد کشیدم و گفتم 
خشمگین  این  از  بیش  مرا  و  بگویید  را  حقیقت 

نسازید.
مادرجان  است  خوب  حالش  گفتند،  همقطارانش 
تشویش نکنید، با مقدار پولی که داخل یک ظرف 
به  فراوان  شتاب  با  و  برداشتم  را  آن  بودم  گذاشته 
که  این  از  بی خبر  اما  شدم،  روان  شفاخانه  سوی 
پسرم در داخل اتاق عملیات با مرگ دست و پنجه 

نرم می کند.
وقتی به شفاخانه رسیدم، دیدم که چراغ سرخ اتاق 
عملیات هنوز روشن است و عملیات ادامه دارد. به 
کمک  او  از  ناله کنان  و  می کردم  دعا  خدا  درگاه 
می خواستم و فریاد می کشیدم که خداوندا جز این 

پسر کسی را ندارم.
اگر او نباشد این زندگی را چه کنم. در همین حال 

پایدار  صلحی  پایه های  یعنی  آزادی ها  و  دموکراسی  آن 
فنای به اصطالح صلحی ناپایدار و بندوبست  های داخلی و 

بین المللی شود، نگران  می سازد.  
عالوه  خبرنگاران  و  رسانه ها  که  است  شرایطی  در  این 
اشتباهات  واسطه ی  به  شان  قدرت گیری  که  طالبان  بر 
مسووالن  ناکارایی  و  فساد  بین المللی،  قوای  استراتژیک 
مقامات  برخی  سوی  از  می شود،  بیشتر  روز  هر  داخلی 
دولتی و محلی و مراجع  غیر صالحیت دار و برخی نهادهای 
مذهبی که دارای رابطه نزدیک با باالترین مسووالن دولتی 
 استند، به شکل جدی تهدید می شوند. سکوت حامد کرزی 
نهادها  این  مواضع  اعالم  برابر  در  افغانستان  رئیس جمهور 
برای  رسانه ها  و  بیان  آزادی  به  آنها  تعرض  و  گروه ها  و 
به ویژه آنکه رییس  ما پرسش برانگیز و نگران کننده است. 
جمهور کرزی متاسفانه هنوز نظر و مشورت واپس گرایان 
و کسانی که به آزادی بیان و رسانه ها باور ندارند، بر نهادها 

و انجمن های روزنامه نگاران ترجیح می دهند. 
این رویدادها و رویکردها ما را به این باور نزدیک می کند 
که گویا تا پیش از ورود مجدد طالبان به قدرت، آزادی ها 

و آزادی بیان رسانه ها باید محدود شود. 
افغانستان   در  رسانه ها  آزادی  مدافع  موسسات  و  انجمن ها 
و  صلح  که  می کنند  اعالم  مرز  بدون  گزارش گران  و 
همزیستی صلح آمیز در افغانستان را بدون مشارکت جامعه 
بوروکراتیک  تالش هایی  همه  شکست  ساخت.  نمی توان 
و تصمیم گیری های بدون مشارکت دادن مردم در این ده 
افغانستان  در  رسانه  آزادی  شدن  محدود  با  بی رابطه  سال 
و  فحشا  فقر،  گسترش  و  فساد  با  می توان  چگونه  نیست. 
مطلع  بالیا  این  از  را  مردم  که  رسانه هایی  بدون  ارتشا، 
کنند، مبارزه کرد. وادار شدن به سانسور و خود سانسوری 
ژورنالیستان و رسانه ها از سوی تروریستان طالب و دشمنان 
و  مخدر  مواد  قاچاقبران  جنگ ساالران،  مردم،  و  آزادی 
بسیاری از مسووالن دولتی از جمله عوامل اصلی وضعیت 

کنونی است.  
از  گذشته  سال   ١٠ در  هیچ گاه  که  است  این  راست   
تغیرات  و  سیستم  اصالح  برای  افغانستان  آزاد  رسانه های 
دادن  امکان  نشد.  استفاده  مختلف  درعرصه ها  گسترده 
با  مبارزه  مالی،  و  اداری  فساد  از  درجلوگیری  رسانه ها  به 

برای افغانستانی آزاد، مستقل و دموکراتیک

با  من  شد.  خارج  عملیات  اتاق  از  داکتر  که  دیدم 
پاهایی که توان چند قدم رفتن را نداشت و دستانی 
بود،  آمده  لرزه  به  وجودم  تمام  آن  لرزش  از  که 

چهار روز گذشت و من هنوز بی قرار 
دیدار پسرم بودم که ناگهان دروازه 

تک تک شد. با شتاب فراوانی به سوی 
دروازه روان شدم تا ببینم کی آمده 
است، ناگهان دیدم چند سرباز که 
لباس نظامی به تن داشتند، گفتند: 
منزل حسن جان همین است؟ گفتم 

آری. اما چه شده است؟ گفتند: حسن 
در اثر برخورد گلوله  کمی زخم برداشته 
است، من که به این گپ ها باور نداشتم 
فریاد کشیدم و گفتم حقیقت را بگویید 

و مرا بیش از این خشمگین نسازید.

عدلی،  سیستم  اصالح سازی  مخدر،  مواد  جنگ ساالران، 
تطبیق قانون، حکومت داری بسیار موثرتر و کم هزینه تر بود. 

برای این مهم هنوز دیر نشده است.
علیه  عقاید  تفتیش  و  غیرقانونی  رفتارهای  و  خشونت 
روزنامه نگاران یکی از تهدیدهای اصلی دستاوردهای بدست 
آمده در ده سال اخیر است. ما نهادهای حمایتی از خبرنگاران 
مصرانه  مرز  بدون  گزارشگران  و  افغانستان  در  رسانه ها  و 
علیه  قومی  و  مذهبی  قضایی،  آزارهای  به  که  می خواهیم 

روزنامه نگاران پایان داده شود.
خبرنگاران افغان  با بیش از ١٦جانباخته در ده سال اخیر، هزینه 
سنگینی را برای انجام وظیفه اطالع رسانی خود پرداخته اند. تا 
نشده  اجرا  کشته شد   گان  این  از  بسیاری  برای  عدالت  کنون 
است. هنوز آمران و قاتالن ذکیه ذکی مدیر رادیوی صدای 
و  بی بی سی  رادیو  گزارشگر  روحانی  عبدالصمد  صلح، 
مستقل و  احمد، خبرنگار  باالخره جاوید  و  پژواک  آژانس 
شده اند.  مجازات  نه  و  شناسایی  نه  کانادا،  تلویزیون  شبکه 
ناتوانی پولیس و دستگاه قضایی در دستگیری و مجازات این 
جنایتکاران عمأل تعهدات دولت افغانستان در رعایت موازین 
دولت قانونی را زیر سوال برده است. دو خبرنگار جانباخته 
دیگر افغان سلطان محمد منادی و احمد امید خپلوک، بدست 
قوای خارجی و سهل انگاری مرگبارشان به خاک افتاده اند. 
اگر در مرگ امید خپلوک نیروهای آیساف با انتشار گزارش 
چگونگی حادثه خطای خود را پذیرفته اند، اما قوای انگلیس 
تا امروز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده اند. حفظ امنیت 
ژورنالیستان، وظیفه ی بدون قید و شرط همه نیروهای درگیر 

منازعه است.  
علیه  بیشتر  خشونت های  مشوق  پیگرد،  از  مصوونیت 
است.  شده  زن  روزنامه نگاران  به ویژه  و  روزنامه نگاران 
فشارها  تهدیدات،  بیشترین  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
مختلف  گروه های  و  نهادها  طرف  از  زن  خبرنگاران  علیه 
غزنی،  یا  کندز  در  است،  گردیده  افزون  طالبان  بخصوص 
نابود  را  زنان  رسانه های  و  تهدید  را  زن  خبرنگاران  طالبان  
بار خبرنگاران  نیروی امنیت ملی چندین  کرده اند، در کابل 
زن را در هنگام انجام وطیفه اطالع رسانی خود لت و کوب 
فشارها  تحت  موارد  از  بسیاری  در  زن  کرده اند. خبرنگاران 
هم  وظیفه  ترک  به  مجبور  امنیتی  و  اجتماعی  مشکالت  و 

شده اند. 
برخی  سوی  از  موارد  اغلب  در  ژورنالیستان   علیه  خشونت 
باالترین  حمایت  از  که  است  فرقه ای  و  مذهبی  نهادهای 
در  افغانستان  علمای  شورای  برخوردارند.  افغان  مقامات 
محکومیت  در  نه  را  خود  اطالعیه های  بیشترین  مدت  این 
تروریستان و طالبان، جنگ ساالران و مسووالن قاچاق مواد 
مخدر که علیه رسانه ها و خبرنگاران افغان صادر کرده است. 
شکل  به  والیات  سطح  در  حکومتی  مسووالن  از  برخی 
ملی  امنیت  نیروهای   می کنند.  تهدید  را  رسانه ها  روزمره 
عالوه بر بازداشت های خودسرانه به جای دفاع از استقالل و  
حمایت از کار  روزنامه نگاران، آنها را در برخی مناطق برای 

جاسوسی  تحت فشار قرار می دهند.
خارجی  مداخله گر  کشورهای  و  جنگ ساالران  از  برخی 
مشخصا پاکستان و ایران با در اختیارگرفتن رسانه های تبلیغی 
استند،  طالبان  و  تروریزم  پروپاگاند  ارگان های  عمال  که 
سیاست جنگ طلبانه خود و دخالت در امور داخلی افغانستان 
را گسترش داده اند. این گونه در کنار طالبان و مقامات فاسد 
وادار  سکوت  به  و  محاصره  را  مستقل  رسانه های  دولتی، 

می کنند. 
حمایت  را  رسانه ها  آزادی  افغانستان  اساسی  قانون  آنکه  با 
می کند، اما اجرای قانون کنونی رسانه ها نیز همچنان به دالیل 
اختالفات سیاسی مسکوت مانده است. این قانون باید تکمیل 
و به فوریت به اجرا گذاشته شود. رسانه های عمومی باید به  
موسسات خدمات عامه تبدیل شوند و از حوزه نفوذ دولت 
خصوصی  تلویزیون های  و  رادیو  استقالل  و  شوند  خارج 
به  همگان  دسترسی  تسهیل  برای  قانونی  شود.  رعایت 
اطالعات همچنان در دستور روز تمامی ارگان های مربوطه 

تبدیل گردد.
فرصت  برابر  در  بدین سو  ده سال  از  و  امروز  افغانستان 
تاریخی دیگری قرار گرفته است. در این ده سال فرصت های 
بسیاری سوخته و امکانات بسیاری به هدر رفته است. برخی 
اعالم  امروز  همین  از  را  افغانستان  در  شکست  تحلیل گران 
کرده اند. جنگ تنها در جبهه ها و برخی مناطق جنگی نیست. 
تالش برای صلح و علیه جنگ کار روزمره ی مردمی است 

که باید مطلع و از حق دانستن بهره مند شوند.
جامعه  و  کنفرانس  این  شرکت کنندگان  و  برگزارکنندگان 
جهانی باید روشن و صریح از آزادی، دموکراسی و حقوق 
مردم افغانستان دفاع کنند. آزادی بیان، آزادی برای زنان و 
رعایت حقوق بشر اصلی ترین چالش های امروز در افغانستان 
و  دموکراسی  بدون  صلح  که  داشت  به خاطر  باید  است. 

آزادی نمی تواند برقرار شود. 
موسسه نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان

انجمن زنان آسیای جنوبی در افغانستان 
گزارشگران بدون مرز 

 

نزدیک رفتم و پرسیدم داکتر صاحب پسرکم چطور 
است؟ داکتر که با دیدن اشک هایم خیلی متاثر شده 
بود، کاله خود را به دست گرفت و گفت: متاسفانه 
به  گویا  دنیا  بدهیم.  نجات  را  پسرتان  که  نتوانستیم 
دنیا  و  می چرخید  به نظرم  زمین  باشد  رسیده  آخر 
در نظرم تاریک شد از همان لحظه به بعد نمی دانم 
دید  قابلیت  دیگر  چشمانم  دارم.  زندگی  چگونه 
کرده  پیدا  لکنت  زبانم  و  داده اند  دست  از  را  خود 
است. شب و روز را نمی دانم. شما حالم را می بینید 
بین  از  با  ویرانه ام  خانه ی  و  است  خراب  روزگارم 
ویران تر شده است، شب ها و  پسرم دیگر هم  رفتن 
روزها را در کنار مقبره ی پسرم می گذرانم و آرزوی 

پیوستن با وی را  دارم و بس.«
فاطمه فرهمند کوهستانی، محصل سال دوم دانشکده 

ژورنالیزم  دانشگاه  کابل
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش، ما به 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی 
با شریک ساختن چنین گزارش های  قدر می نگریم. 

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

روز و شب را در کنار مقبره اش می گذرانم 

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1103
ه و تنظیم:

تهی

فراخوان نهادهای مدافع آزادی رسانه ها در افغانستان و گزارشگران بدون مرز برای 
اتخاذ تعهدات روشن در دفاع از آزادی بیان و اطالع  رسانی
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افغانستان  جهانی،  بانک  گزارش  یک  براساس 
نیروهای خارجی  از خروج  پس  و   ۲۰۱۴ سال  در 
مواجه  رکود  با  بین المللی  کمک های  کاهش  و 
خواهد شد و اگر وضعیت امنیتی روبه خرابی بنهد 
می شود.  رو به رو  مطلق  فروپاشی  با  کشور  اقتصاد 
اقتصادی  کمک های  به  کشور  کامل  وابستگی  با 
خارجی ـ به عنوان مثال  بیشتر از ۹۰ درصد بودجه 
کمک های  ناحیه  از  کشور  دالری  میلیارد   ۱۷
افغانستان وضعیت مشابه  ـ  خارجی تامین می گردد 
همانند غزه و کناره باختری رود اردن در فلسطین 
و الیبریا در افریقا پیدا کرده است. قسمت عمده ای 

ناحیه  از  افغانستان  حکومت  درآمد  از 
امریکا در  نظامی و ملکی  مصرف بخش 

افغانستان می باشد.
جوسی بسینته سرپرست بانک جهانی در 
افغانستان، گفت: »روند انتقال مسوولیت ها 
تاثیر بسیار عمیق باالی اقتصاد و سیاست 
برجای   ۲۰۱۴ سال  از  پس  افغانستان 
 ۲۰۲۱ تا  او  گفته  به  گذاشت.«  خواهد 
دالر  میلیارد  با هفت  به طور ساالنه  کشور 
گشت.  خواهد  مواجه  بودجه  کسری 
خصوصی  به صورت  که  دیپلومات هایی 
در مورد گزارش مذکور اطالعات دارند، 
می گویند که اخبار بدی در راه است. به 
گفته یکی از آنها »ما با اقتصادی رو به رو 
مالی،  درآمد  چشم انداز  از  که  هستیم 

وضعیت باثبات و پایداری ندارد.« 
دیپلومات ها،  این  از  دیگری  یکی 
خاطره ای از خود نقل می کند که به یکی 
از  امریکایی رفت و  نظامی  از پوسته های 
در  افغان  چند  که  پرسید   مسوول  افسر 
گفت  مذکور  افسر  می کنند؛  کار  آنجا 
اعمار  پروژه  در  افغان   ۲۵ به  نزدیک  که 
پوسته مصروف کار هستند. این دیپلمات 

سربازان،  این  که  آینده  سال  بهار  »در  می گوید: 
آن  باالی  وضعیت  چه  بگویند  ترک  را  افغانستان 
آمد.  خواهد  خانواده های شان  و  افغان  کارگران 

همین طور سایر پروژه های مشابه را قیاس کنید.«
دالر   ۵۲۸ به  افغان ها  ساالنه  درآمد  کلی  به طور 
همین  حتا  که  می گوید  بسینته  خانم  اما  می رسد، 
این  شدید  فقر  واقعی  بازتاب دهنده  درآمد  میزان 
اقتصادی  کمک های  همان  زیرا  نمی باشد.  کشور 
مصرف  بی ثبات  و  ناآرام  مناطق  در  بیشتر  غرب 
ثبات  و  صلح  آن  در  که  مناطقی  ولی  می گردد، 

وجود دارد از این کمک ها بهره ای نمی برند.
ماه  گزارش  همچنان  جهانی  بانک  پیش بینی 
امریکا را  گذشته ی کمیته ی روابط خارجی سنای 
گویا  که  ایده  این  آن،  طی  که  می نماید  منعکس 
افغان ها  آمد  در  افزایش  و  کمک ها  باالی  میزان 
امنیت در کشور کمک می نماید، زیر  به گسترش 
سوال قرار گرفته بود؛ ایده ای که بخشی از استراتژی 
ضد شورش امریکا در افغانستان به حساب می آید. 
که  تاکید  دارد  امکان  این  باالی  گزارش  دو  هر 
کمک های مالی به افغانستان تنها به صورت موقت، 

اقتصاد این کشور را رونق می بخشد.
ارتباط  در  دشواری  تصمیم گیری  با  نیز  افغانستان 
این  نظامی اش مواجه است. سوال اصلی  بودجه  به 
کشور  نفری  هزار   ۳۵۲ مسلح  قوای  آیا  که  است 
گردد  کاسته  میزان  این  از  یا  و  شود  داده  توسعه 
تربیت  و  تعلیم  بخش های  باالی  بیشتر   پول  و 
شود.  مصرف  افغانستان  زیربنا های  و  صحت  و 
گزارش بانک جهانی تصریح می دارد که پول برای 
در  کشور،  ملکی  و  نظامی  بخش  همزمان  توسعه 
اختیار دولت وجود ندارد. سرپرست بانک جهانی 
مصرف  مسلح  قوای  باالی  پول  اگر   « می گوید: 

۸صبح، برلین، جرمنی: شهر برلین پایتخت جرمنی این روزها میزبان 
ده ها افغان است. این ها به نمایندگی از اقشار مختلف این کشور به 
این شهر  متعددی در  منظور شرکت در جلسات و کنفرانس های 
حضور یافته اند. اکثر این کنفرانس ها و نشست ها در پیوند به نشست 
بین المللی افغانستان  در شهر بن این کشور صورت می گیرد که ما 

به آن در افغانستان »کنفرانس بن دوم« می گوییم. 
توافقات  از  پس  ده سال  »افغانستان  نام  زیر  بین المللی  نشست  در 
بن: افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد« که از طرف بنیاد هنریش 
بول، نزدیک به حزب سبزهای این کشور به تاریخ ۲۳ نوامبر برپا 
شده بود، افغان ها حضور گسترده ای داشتند. جدا از این که در این 
نشست حدود ده نفر از نمایندگان جامعه مدنی، جریان های سیاسی، 
رسانه ها و نماینده پارلمان افغانستان حضور داشت، شمار کثیری از 

دانشجویان و افغان های مقیم آلمان نیز در آن حضور یافته بودند.
تنوع حضور مهمانان در این نشست، محور بحث های این کنفرانس 
مهمانان  که  بحث هایی  کنار  در  بود.  ساخته  متنوع  و  جذاب  را 
افغان  دانشجویان  فعاالنه  داشتند، شرکت  افغانستان  از  حضوریافته 
و  عمیق تر  را  بحث ها  فضای  جالب،  پرسش های  کردن  مطرح  با 

گسترده تر ساخت؛ این امید مردم افغانستان است.
امراهلل صالح، رییس پشین امنیت ملی افغانستان که به عنوان یکی از 
سخنرانان این نشست صحبت می کرد، ضمن برشمردن اشتباهات و 
نواقص ده سال گذشته، بر تداوم و تقویت ساختارهای دموکراتیک 
افغانستان تاکید گذاشت. او در عین حال نگرانی های خود را نیز از 
آینده افغانستان ابراز کرد و به بلند بردن کیفیت و کارآیی نیروهای 
نظامی افغانستان تاکید کرده گفت که در این عرصه توجه اصلی 
باید به پایایی این نیروها صورت گیرد و این نیروها باید به متکای 
ملی افغان ها مبدل شوند. آقای صالح برای پیش گیری از پیچیده تر 
شدن اوضاع، بر ایجاد اصالحات در ساختارهای حکومتی تاکید 
کرده گفت که باید اصالحات از همین اکنون شروع شود. زیرا تا 
هنگام خروج نیروهای خارجی در ۲۰۱۴ فرصت کافی برای این 

کار وجود ندارد. 
در  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  پیشین  نماینده  وندرل،  فرانسیس 
افغانستان اذعان  از اشتباهات جامعه جهانی در  بر برخی  سخنانش 
کرد و گفت که افغانستان در ده سال گذشته دست آورد های کالنی 
نیز داشته است؛ اما با این حال برخی اشتباهات جدی باعث شد که 
به نظر نرسد. او گفت که گمارش  امیدوارکننده  آینده ای چندان 
پست های  در  مختلف  وابستگی های سیاسی  با  غیرمتخصص  افراد 
افغانستان از یک سو و عدم جدیت پروسه  اداری و سیاسی  های 
تطبیق پروسه  نیز عدم  از سوی دیگر و  »دی دی آر« و خلع سالح 
به  افغانستان  شد  باعث  که  بود  مواردی  جمله  از  انتقالی  عدالت 

وضعیت فعلی برسد.
نکته جالب سخنرانی او این بود که گویا حاال باید افغان ها توقعات 
جهان،  و  منطقه  واقعیت های  با  متناسب  و  دهند  کاهش  را  خود 
سیاسی،   راه حل  از  او  منظور  بیابند.  دست  سیاسی  راه حل  یک  به 
شامل کردن طالبان در قدرت است که این روزها در پایتخت های 
به  وندرل  فرانسیس  چون  زیادی  طرفداران  اروپایی  کشورهای 
آن می اندیشند؛ بدون این که پیچیدگی های موجود در این امر را 

بسنجند و برای حل جدیت و انگیزه ای الزم وجود داشته باشد. 
به همسایگان و فرصت ها و ظرفیت های  در بحث دیگر در رابطه 
گرفت.  صورت  جالبی  بحث های  نیز  منطقه ای  همکاری های 
هرچند کسی که در این بحث به عنوان نماینده یکی از نهادهای 
همکاری های  که  می گفت  می کرد،  صحبت  آلمان  تحقیقاتی 
منجر  منطقه ای  تنش های  کاهش  به  تنهایی  به  نمی تواند  اقتصادی 
نویسنده  اعجاز حیدر،  کند.  تامین  را  از دست رفته  اعتماد  و  شود 
و تحلیلگر پاکستانی در این بحث در پاسخ به این سوال که منافع 

در بحث پایانی این کنفرانس فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
ضمن بر شمردن تبعات منفی خروج نیروهای خارجی بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط 

بعد از آن، تاکید کرد که کمک ها و تعهدات جهانی باید برای افغانستان متدوام شود. او 
گفت که برای بهبود وضعیت افغانستان کلید اصلی مساله، تاکید به حکومت داری خوب و 
تقویت نهادهای دموکراتیک است. به باور آقای حکیم، در روند مذاکره با طالبان نیز باید 
ارزش ها و دست آوردهای افغانستان حفظ شود و مذاکره نباید به قیمت از دست رفتن 

ارزش های دموکراتیک افغانستان بیانجامد. 

و اهداف پاکستان در افغانستان چیست، ضمن برشمردن این نکته 
بر  افغانستان حمایت می کند،  امنیت  و  ثبات  از  پاکستان گویا  که 
این نکته تاکید گذاشت که باید مسایل سرحدی میان افغانستان و 

پاکستان حل شود. 
به  نسبت  امریکا کار می کند،  با کانگرس  برنر، کسی که  دارسی 
ابهامات سیاست امریکا در افغانستان صحبت کرد و این که چگونه 
امریکایی ها پس از ده سال به این نتیجه رسیده اند که حضورشان در 

افغانستان بی فایده و در عین حال پرهزینه است. 
همکارهای  تقویت  بر  بحث  این  در  افغانستان  نماینده  این حال  با 
اعتمادسازی  و  پیشرفت  کلید  اصلی ترین  عنوان  به  منطقه ای 
منطقه ای تاکید گذاشت و حتا در پاسخ به نگرانی های مطرح شده 
از سوی تحلیلگر پاکستانی گفت که هرچند بحث  در مورد مسایل 
سرحدی در افغانستان بسیار حساس است، اما در نهایت باید شروع 
شود و این تنها زمانی صورت می گیرد که پاکستان از یک موضع 
افغانستان  نماینده  شود.  بحث  وارد  افغانستان  با  صادقانه  و  شفاف 
هم چنان به تبعات منفی این مساله که چگونه ابهامات در سیاست 
افغان ها  میان  در  سرخوردگی  و  نومید  نوعی  ایجاد  باعث  امریکا 
شده است، تاکید کرد و خواستار وضاحت و روشنی در این امر 

شد. 
در بحث پایانی این کنفرانس فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان ضمن بر شمردن تبعات منفی خروج نیروهای 
خارجی بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط بعد از آن، تاکید کرد 
که کمک ها و تعهدات جهانی باید برای افغانستان متدوام شود. او 
گفت که برای بهبود وضعیت افغانستان کلید اصلی مساله، تاکید 
به حکومت داری خوب و تقویت نهادهای دموکراتیک است. به 
و  ارزش ها  باید  نیز  طالبان  با  مذاکره  روند  در  حکیم،  آقای  باور 
از  قیمت  به  نباید  مذاکره  و  شود  حفظ  افغانستان  دست آوردهای 

دست رفتن ارزش های دموکراتیک افغانستان بیانجامد. 
برای  آلمان  نماینده خاص  مایکل شتاینر،  این بحث،  ادامه  اما در 
افغانستان و پاکستان همسو با صحبت های فرانسیس وندرل، نماینده 
پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان به این نکته تاکید گذاشت که 
افغان ها باید توقعات خود را کاهش دهند و باید این توقعات را با 
واقعیت های موجود و آینده منطقه و جهان منطبق سازند. او گفت 
که جهان تغییر کرده است و افغانستان دیگر به مثابه یک اولویت 
مطرح نیست. به گفته او کنفرانس دوم بن در واقع آخرین چانس 

برای افغانستان است. 
با توجه به پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی  مجموع این بحث ها 
موجود در اکثر پایتخت های کشورهای غربی، حاوی و نشانگر این 
مساله است که دیگر مساله افغانستان از آن جدیت گذشته برخودار 
خود  آبرومند  خروج  برای  که  است  این  صدد  در  جهان  نیست. 
خواهی  این کار  و  کند  پیدا  کوتاه مدت  راه حل  یک  افغانستان  از 

نخواهی تا سال ۲۰۱۴ و یا حتا قبل از آن صورت خواهد گرفت. 
این  و  افغان هاست  به  متعلق  افغانستان  که  است  این  اساسی  مساله 
به یک راه حل  به ویژه نخبه های کشور است که  مسوولیت مردم 
و  چالش ها  باید  بیابند.  دست  باید  همه  پذیرش  مورد  و  منطقی 
مشکالت فعلی به فرصت های جدی و اساسی برای بهبود وضعیت 
مبدل شود. مساله عمده این است که ما باید برای افغانستان به توافق 
به صورت جدی  با همسایگان  باید  برسیم،  میان خود  عمومی در 
وارد مذاکره شویم و نگرانی های مشروع آنها را پاسخ دهیم. در 
را  خوب  حکومت داری  و  کنیم  آغاز  را  اصالحات  باید  داخل 
کار  این  برای  زیادی  فرصت  افغانستان  بخشیم.  تقویت  و  توسعه 
به  را  نکته  این  دوامدار  صورت  به  ساعت  تیک و تاک  و  ندارد 
به  و  می مانیم  ما  و  است  رسیدنی   ۲۰۱۴ که  می کند  یادآوری  ما 

اصطالح لحاف مال.


اگر  برعکس  می بیند.  آسیب  ملکی  بخش  شود، 
نظامی  بخش  گیرد  قرار  توجه  مورد  ملکی  بخش 

کشور ضرر می بیند.«
به  محتاطانه،  به صورت  بانک جهانی  البته گزارش 
خوش بین  افغانستان  اقتصادی  و  مالی  منابع  توسعه 
اکتشاف یافته ای  تازه  معادن  شامل  منابع  این  است. 
و  لوگر  والیت  در  عینک  مس  معدن  چون 
از  بسیاری  اما  است.  بامیان  والیت  در  آهن  معدن 
افغانستان  که  نیستند  مطمین  غربی  دیپلومات های 
منابع  اکتشاف  عمومی جهت  امنیت  تامین  توانایی 
بیرون  به  نزدیک  آینده ای  طبیعی و صدور آن در 

را داشته باشد. 
معادن  اگر  که  می کند  پیش بینی  جهانی  بانک 
با آن  تولید کند  این کشور درآمد  برای  افغانستان 
و  دالری  میلیارد   ۷ بودجه  کسری  با  افغانستان  هم 
رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد الی سال ۲۰۱۸ رو به رو 
خواهد بود. بدون معادن رشد اقتصادی نزدیک به 
وضعیت  اگر  و  بود  خواهد  سال  در  درصد  چهار 
صفر  به  رشد  از  میزانی  این  شود  خراب  اقتصادی 

تقلیل پیدا خواهد کرد.
باره  در  افغانستان  حکومت  متناقض  احساسات 
فعالیت های  پیچیده تر شدن  به  کمک های خارجی 
پول های  حکومت  است.  رسانده  مدد  بشردوستانه 
خارجی را می خواهد اما در عین حال نسبت به این 
مساله که ناتوان از تامین خدمات و حمایت به مردم 

خود می باشد، بسیار حساس است.
در این اواخر گروهی از سازمان های کمک رسانی 
گفتند  بیانیه ای  انتشار  با  پاملرنه  و  اکسفام  از جمله 
که چهارده منطقه ای از افغانستان با خطر گرسنگی 
و خشکسالی بد مواجه بوده و پس از افتادن برف 
در  می  شوند.  بیرون  دسترس  از  مناطق  آن  زمستان 
مذکور  سازمان های  تالش های  از  استقبال  عوض 
زراعت کشور  وزیر  مالی  منابع  به خاطر جستجوی 
آقای آصف رحیمی بیانیه مذکور را یک تعرض و 
انتقاد نسبت به فعالیت های وزارت زراعت افغانستان 
تلقی نمود. او در کنفرانس خبری اخیر خود نسبت 
به نگرانی سازمان های مذکور واکنش بسیار منفی 

نشان داد.
انجو ها  این  »بیانیه  زراعت  وزارت  بیانیه  اساس  بر 
اخیر در  پیشرفت های  بوده و  نادرست  دارای آمار 

این راستا را نا دیده می گیرد.«
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افغانستان دیگر اولویت 
جهانی نیست
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بانک جهانی درباره 
رکود اقتصاد افغانستان 

هشدار می دهد
ما خود باید به یک راه حل منطقی 

در داخل دست بیابیم
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در روستاها و بسیاری از جاهای دیگر کشور ما زمانی 
چیزی  سریع  می شد،  صرع  تشنج های  دچار  فردی  که 
را می سوزانند و پیش بینی او می گیرند تا به هوش آید. 
فرد واقعا هم بعد از چند ثانیه  تا حداکثر چند دقیقه به 
هوش می آید. ولی این قضیه در اصل هیچ ربطی به آن 
ماده سوخته شده ندارد. اکثر بیماران تشنجی صرعی بعد 
از چند ثانیه خود بخود به هوش می آیند. چه ما کاری 
بکنیم چه نکنیم. اما مردم بر حسب همان عادت و ارتباط 
غیرمنطقی که بین تالش از روی ناچاری خودشان انجام 
داده اند و اتفاقی که بعد از آن افتاده است و البته هیچ 
ربطی هم به دست آمده ندارد به این باور می رسند که 
رفتار خودشان باعث بهبودی بیمارشان شده است. البته 
فردی  را  تالشش  و  خودش  نمی آید  هم  بدش  انسان 
نتیجه یک رفتار و  تاثیرگذار و مفید احساس کند. در 
رفتارهای خرافی  متاسفانه  باور خرافی شکل می گیرد. 
تبدیل  خرافه ها  نمی ماند.  باقی  همین حدودش  در  تنها 
را  مردم  و  می شوند  مردم  ثابت  روش های  و  اصول  به 
وقتی  می کند.  دور  دیگر  روش های  سمت  به  رفتن  از 
به راحتی  پیدا کردند  اعتقاد  به روشی خرافی  که مردم 
روش های  جایگزین  دیگر  روش های  نمی دهند  اجازه 
این  سنتی شان شود. مشکل زمانی عمیق تر می شود که 
رفتار و باور ارتباطی با یک باور مذهبی هم داشته باشد. 
خیانت،  احساس  به نوعی  روش  تغییر  صورت  این  در 
تداعی  فرد  ذهن  در  را  جسارت  و  بی ادبی  و  بی دینی 
موهومی  و  خرافی  روش های  بسط  و  تعمیم  می کند. 
تدریج  به  می کند.  رسوخ  زندگی  زمینه های  سایر  در 
تبدیل به یک روش زندگی می شود. در کشور ما هم 
می توان شاهد این قضیه بود. تصمیم به انتخاب دو تن از 
نمایندگان پارلمان برای اعزام به کنفرانس بن از طریق 
و  به یک روش خرافی  توسل  اصل  در  نیز  قرعه کشی 

موهوم است. 
افکار  از  دست  سختی  به  مردم  که  است  این  واقعیت 
به  چسبیده اند  آنها  به  سرسختانه  و  برمی دارند  خرافی 
درون  در  ریشه  می رود خرافات،  احتمال  همین جهت 

شخصیت افراد داشته باشد.
اسپینوزا درباره خرافات و عدم قطعیت می نویسد: اگر 
آدمیان قواعد مشخصی برای اداره امور زندگی خود در 
اختیار داشتند و یا بخت همیشه با آنها یار بود، هرگز به 
خرافات روی نمی آوررند. اما چون اغلب به مشکالت 
نیست،  آنها  پاسخگوی  قواعد موجود  برمی خورند که 
زودباور  سخت  و  شده  سرگردان  امید  و  ترس  بین 
می شوند. البته باید پذیرفت افرادي که نمي توانند افکار 
و احساسات خود را کنترل کنند بیشتر به عقاید خرافي 
اعتقاد دارند و در مقابل افرادي که بر افکار و احساسات 
خود کنترل دارند واقع بین تر با مسایل برخورد مي کنند. 



پیشنهادهای نهادهای 
جامعه مدنی افغانستان

 کنفرانس بن  
بن،  نشست  برگزاری  نزدیک شدن  با  کابل:  8صبح، 
نهادهای جامعه مدنی خواهان بررسی دقیق حکومت از 
مرحله ی اول انتقال مسوولیت ها به نیروهای امنیتی شده 

تا طرح مرحله دوم با موفقیت عملی شود.
اعالم  خبری  نشست  یک  در  مدنی  جامعه ی  اعضای 
کردند که سه عضو این نهادها در نشست بن پیام جامعه 
بیان  بن  نشست  شرکت کننده های  به  را  افغانستان  مدنی 

خواهند کرد.
در پیامی که قرار است نهادهای جامعه مدنی افغانستان در 
کنفرانس بن دوم مطرح کنند، آمده است که مرحله دوم 
انتقال مسوولیت های امنیتی پس از ارزیابی دقیق مرحله 
اول و درس های آموخته شده از آن با در نظرداشت منابع 
بشری و مالی، رضایت مندی و خواست مردم آغاز شود.

به  افغانستان  دولت  که  است  شده  گفته  پیام  این  در 
به  انتقال،  پروسه  ملکی  بخش  در  توازن  ایجاد  منظور 
کیفیت  اداری،  فساد  با  مبارزه  خوب،  حکومت داری 
و  اصالح  بشر،  تعمیم حقوق  اجتماعی،  عرضه خدمات 

استقاللیت سیستم قضایی کشور توجه کند.
این درحالی است که دولت افغانستان اعالم کرده است 
که مرحله پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
نیروهای داخلی را در والیت های بدخشان،  به  خارجی 
هرات،  هلمند،  غور،  غزنی،  دایکندی،  بلخ،  بادغیس، 
کابل، لغمان، ننگرهار، نیمروز، پروان، سمنگان، سرپل، 

تخار و وردک به زودی آغاز خواهد کرد.
آمده  همچنین  افغانستان  مدنی  جامعه  نهادهای  پیام  در 
از  تا  می شود  برده  توقع  بین المللی  جامعه  از  که  است 
ساختارهای موازی جلوگیری و بر تقویه ی نیروهای ملی 

افغانستان تمرکز کند.
بین المللی  جامعه  از  همچنین  مدنی  جامعه ی  اعضای 
و  افراد  به  کمک  و  حمایت  جای  به  تا  خواسته اند 
گروه های مشخص، سیستم ها و نهادهای دموکراتیک و 

جامعه مدنی را تقویت کند.
بین المللی(  )جامعه  است:  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
در  افغانستان  دولت  با  را  خود  درازمدت  همکاری های 
قسمت تطبیق پروژه های درازمدت توسعه ای- برنامه های 
آبیاری،  زراعت،  صنایع،  از  حمایت  فقرزدایی،  موثر 
اعمار سرک ها و سایر تاسیسات زیربنایی- که افغانستان 

را به خودکفایی و توسعه پایه دار برساند، ادامه بدهد.
در  تروریزم-  با  مبارزه  گذشته  تجارب  درنظرداشت  با 
زرع،  مخدر-  مواد  و  بین المللی-  و  منطقه ای  سطوح 
و  و ظرفیت ها  نموده  مبارزه جدی  قاچاق آن-  و  تولید 
با  افغانستان را در مقابله  توانمندی های دولت جمهوری 

آن تقویت کند.«
نهادهای جامعه مدنی افغانستان همچنین در این پیام شان 
که قرار است در کنفرانس بن خوانده شود، گفته اند که 
جامعه بین المللی باید دولت افغانستان را در ارایه ارقام و 
احصاییه های دقیق از طریق راه اندازی سرشماری ملی از 

لحاظ مالی، تخنیکی و امنیتی یاری رساند.
از  افغانستان  مدنی  جامعه  نهادهای  دیگر،  سوی  از 
برنامه های مصالحه دولت که مبتنی بر حمایت از حقوق 
کرده  حمایت  باشد  زنان  حقوق  انتقالی،  عدالت  بشر، 

است.
و  گذشته  تجارب  بنیاد  »بر  شده:  گفته  پیام  این  در 
یک جانبه،  امتیازدهی  سیاست های  ناکارایی های 
استراتژی صلح و ادغام مجدد باید جز الینفک و متمم 
برنامه های حکومت داری، تشدید مبارزه با فساد، اصالح 
نظام قضایی استقاللیت عمل آن، ختم فرهنگ معافیت 
و تامین عدالت باشد و به صورت شفاف و موثر تطبیق 

شود.«
اشتاینر،  مایکل  که  می شود  مطرح  آن  از  پس  پیام  این 
کمیسیون  از  افغانستان،  امور  در  آلمان  خاص  نماینده 
مستقل حقوق بشر خواسته است تا نهادهای جامعه مدنی 
افغانستان را منسجم و نظریات آنان را در مورد کنفرانس 

بن جمع آوری کند.
گفتنیست که باری سالم، ضیا مبلغ و یک عضو دیگر به 
نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس 
بن دوم که قرار است تا 9 روز دیگر در آلمان برگزار 

شود، شرکت می کنند. 


پدیده قدرت مندی  واقعا  اعتراف کرد که خرافه   باید 
است. 

اجتماعی  و  سیاسی  زمینه های  با  معموال   خرافات 
هرکشور پیوند دارد. به همین جهت ارایه تعریف دقیق 
از آن به سختی امکان پذیر است. خرافه را هرنوع عقیده 
نیز  حقوق دانان  کرده اند.  تعریف  بی اساس  و  نامعقول 
به  باورها  دیگر  از  خرافات  بین  قایل شدن  تمایز  برای 
اساس  این  بر  و  می شوند  متوسل  معقول  انسان  مفهوم 
عملی  و  عقیده  هر  می کنند:  تعریف  چنین  را  خرافه 
خرافی  را  آن  تحصیل کرده  و  معقول  آدم های  که 
ما  کشور  قالب  در  تعریف  این  ظاهرا  اما  می شناسند. 
چندان قابل ارایه نیست. با اتفاقی که در لویه جرگه افتاد 
یا باید تعریف انسان معقول را در این کشور تغییر داد، 
این کشور  در  پذیرفت که  هم  یا  را.  تعریف خرافه  یا 

انسان های به ظاهر معقول هم دچار خرافه می شوند.
تحصیل کرده  انسان های  کرد  ادعا  نمی توان  که  ظاهرا 
که  خرافه هایی  تنها  نمی شوند.  خرافه  درگیر  اصال 
دارند  اعتقاد  آن  به  منطقی  و  تحصیل کرده  انسان های 
بسیار کمتر و متفاوت تر است. استعمال لفظ خرافه نسبی 
است و به زمان و مکان بستگی دارد. چنان که اروپای 
خرافی  امروز  که  بود  عقایدی  در  غرق  وسطی  قرون 
از جادوگران،  بود  پر  شناخته می شوند. دنیای آن زمان 
و  بود  آمیخته  جادو  با  آنان  پزشکی  پری ها.  و  دیوها 

معجزه برای آنان یک پدیده روزمره بود. 
کامال  تداعی  و  ارتباط  نوعی  نتیجه  اصوال  خرافات 
غیرمنطقی پدیده ها با یکدیگر در ذهن انسان هاست. اگر 
یا قضاوت  ادراک،  حافظه  در  اشتباه  خرافات حاصل 
خرافه هایی  اما  است.  ساده تر  تاحدی  آن  اصالح  باشد 
اعتقادی،  مسایل  امنیت،  احساس  مانند  مسایلی  با  که 
باشد  داشته  ارتباط  انسان  زندگی  معنی  و  سرنوشت 
به  را  خرافات  حتا  برخی  نیست.  راحتی  کار  آن  تغییر 
عنوان یک پالسیبوی )دارونمای( اجتماعی می شناسند. 
مسکن  می تواند  خرافات  که  است  همین  هم  واقعیت 
بسیار قدرتمندی برای تسکین درِد استیصال و ناچاری 
روستایی  در  که  کنید  تصور  را  مادری  باشد.  انسان ها 
او  است.  مریضش  فرزند  رنج  و  درد  شاهد  افتاده  دور 
نمی تواند دست روی دست بگذارد و بیکار بماند. باید 
کاری کند تا حداقل بتواند خودش را به این لحاظ آرام 
داده.  انجام  می آمده  بر  دستش  از  کاری  هر  که  کند 
طبیعی است و شاید حق داشته باشد که به هر ایده ای تن 
دهد. پای درخت حاجت روستا برود و تکه پارچه ای 
را به امیدی، گره ببندد. ورد بخواند. تعویز بگیرد. پنبه 
سوخته شده پیش بینی فرزند دچار تشنج شده اش بگیرد. 
و  بی مسوولیتی  به  متهم  تا  کند  کاری  باید  هرحال  به 

بی مهری نشود. حداقل در نزد خودش. 

داستان عدد 39 را اولین بار وقتی یکی از دوستان موتری 
5000 دالری را به قیمت 2500 دالر خریده بود، شنیدم. 
دلیل این خرید نصف قیمت، شماره پلیت این موتر بود. 
عدد 39 به عنوان یکی از خرافه های رایج این مردم در 
ذهنم ماند تا رسیدیم به لویه جرگه. جنجال احمقانه ای 
که برسر این موضوع در لویه جرگه شد خیلی چیزها را 
در مورد عمق خرافه گرایی در باورهای اجتماعی و حتا 
سیاسی مردم برایم مشخص کرد. همان طور که اکثر مان 
شنیده ایم نمایندگان کمیسیون 39 حاضر نشدند به دلیل 
این  وارد   39 عدد  به  کمیسیون شان  شماره  انتساب 
بود. عدد 39  بسیار ساده  راه حل  البته  کمیسیون شوند. 
را حذف کردند و از عدد 40 ادامه دادند. اما واقعیت 
این است که اصل این خرافه زدگی چیز ساده و پیش پا 
در  ملت  نمایندگان  میان  در  آن هم  نیست.  افتاده ای 
بودند  نماینده ملت  اینان  بماند که  لویه جرگه عنعنوی. 
یا نه. اصوال هیچ بحثی فعال برسر این موضوع نداریم. 

موضوع ما دقیقا عدد 39 و خرافه گرایی است.
باور  این  تسلیم  نیز  جرگه  اجرایی  مسوولین  متاسفانه 
تن  کودکانه،  اعتراض  این  پذیرش  با  و  شدند  خرافی 
به  اگر  این که  از  غافل  دادند.  جدید  راه حل  ارایه  به 
و  گرفتن  قوت  تایید،  باعث  بدهیم  بها  اشتباه  باوری 
نشان دادن  ضعف  و  بی خردی  شد.  خواهیم  آن  تداوم 
به این باورها، احتماال ما را در برنامه های مشابه  نسبت 
آینده نیز دچار چالش خواهد کرد. می توانید تصورش 
چه  کشور  این  سیاسی  جلسات  آینده  در  بکنید  را 
بن.  کنفرانس  در  اولینش  بیافتد.  است  قرار  اتفاق هایی 
همین  از  یکی  نصیب   39 شماره  صندلی  کنید  تصور 
به راه  جنجالی  احتماال  شود.  خرافه گرا  نمایندگان 
تنظیم  این  از  و غرضی  قصد  افتاد که شما چه  خواهد 
جایگاه من داشتید. یا از این به بعد برنامه ریزان جلساتی 
همیشه  دارند،  حضور  آن  در  افغانستان  نمایندگان  که 
از جمله مسایلی که باید در برنامه های شان لحاظ کنند 
این است که چوکی و اتاق، و طبقه و شماره عضویت 
حین  در  که  است  مسلم  البته  و  نشود.  برابر  آنها  با   39
برنامه ریزی های شان ممکن است که ما به دیده تحقیر و 
تمسخر هم بنگرند و کمی هم بخندند و شاید کنارش 

سری از روی تاسف تکان دهند. 
پی گیر داستان خرافه 39 شدم تا ببینم این عدد به ظاهر 
نحس از کجا ظاهر شده. در گذشته نحس بودن 13 را 
شنیده بودم. این را هم شنیده بودم که در سازمان ملل 
هم صندلی شماره 13 نداریم. داستان خرافات نحس و 
سعد اعداد موضوع منحصر به کشور و مردم ما نیست. 
بیشتر کشورها چنین خرافه هایی در بین خودشان دارند. 
بخش بزرگي از باورهاي خرافي، اعتقادات افراد درباره 
از  بسیاري  در  شد،  گفته  که  طور  همان  هستند.  اعداد 
عنوان یک عدد نحس شناخته  به  فرهنگ ها، عدد 13 
و  است. در کشور جاپان  بدیمني  نشانه  است که  شده 
بدیمن  و  نحس  عدد  یک  عنوان  به   4 عدد  نیز  کوریا 
پذیرفته شده است. تلفظ این عدد در زبان جاپاني معادل 
تلفظ کلماتي نظیر مرگ و نابودي است. در این کشور 
ندرت  به  ستاره.  پنج  یا  ستاره اند  سه  یا  هوتل ها  اغلب 
ممکن است یک هتل چهار ستاره در جاپان ببینید. در 
لفت ساختمان ها نیز شما هیچ گاه عدد 4 را نمي بینید چرا 
که اساسا در این کشور طبقه اي به اسم 4 وجود ندارد 
اتاق  هم  کشور  این  هوتل هایی  در  این که  جالب تر  و 
شماره چهار وجود ندارد. در مقابل در کشور چین عدد 
8 نشانه خوش  یمني است و اعداد و تاریخ هایي که باهم 
شباهت دارند براي آنها به عنوان روزهاي بسیار خوبي 
براي برگزاري مراسم  خاص هستند. اما نحس بودن 39 

جدید است. 
داستان تولد این عدد ظاهرا به حدود 100 سال قبل بر 
می گردد. مکان تولد آن هم شهر هرات است. این عدد 
از آن جایی که با محاسبه حروف »ابجد« معنی »دله« را 
می دهد، از سوی شهروندان هرات در موارد گوناگون 
پذیرفته نمی شود. این خرافه مانند هر خرافه ی دیگری 
مرزهای جغرافیایی و قومی و دینی و  هر مرز دیگری را 
می شکند و کار خودش را می کند. تا به حال که رسیده 
به شهر کابل و موضوع سیاست. آن هم در حد کالن  
لحاظ  همین  به  مردم.  نمایندگان  بین  در  و  لویه جرگه 

خرافات؛ مسکن دردهای
 جامعه توهم زده

 سید روح اهلل رضوانی
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تالش دولت برای صلح و چشم انداز 
آینده
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و  صریح  بسیار  به صورت  حاال  تا  طالبان  درحالی که 
روشن به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تمایل 
نشان نداده و آن را رد کرده اند، دولت افغانستان بازهم 
کرده  تاکید  برآن  و  گفته  سخن  طالبان  با  مذاکره  از 
است. این که دولت افغانستان و به ویژه با تاکیداتی که بر 
عدم کارآیی روند مذاکره با طالبان در جرگه عنعنوی 
تاکید  طالبان  با  مذاکره  بر  بازهم  گرفت،  صورت 
می باشد.  سوال برانگیز  مردم  از  بسیاری  برای  می کند، 
برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می باشد که از 
این همه تاکید بدون نتیجه بر مذاکره با طالبان، دولت 
به دنبال چه هدفی می باشد. طالبان تا کنون به صورت 
در  و  گفته اند  سخن  دولت  با  مذاکره  عدم  از  صریح 
بسیاری موارد با انجام حمالت انتحاری و انفجاری به 
دعوت های دولت پاسخ داده اند. برای مردم این سوال 
وجود دارد که آیا موضع طالبان تغییر کرده است که 
سر  از  را  گروه  این  با  صلح  پروسه  می خواهد  دولت 

گیرد؟
استانکزی رییس  رسانه ها گزارش داده اند که معصوم 
داراالنشای شورای عالی صلح گفته است که تالش ها 
برای از سرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان آغاز 
به  همچنین  صلح  عالی  شورای  مقام  این  است.  شده 
بی بی سی گفته است که مذاکرات با گروه طالبان در 
صورت ایجاد یک دفتر سیاسی از سوی گروه طالبان 

وارد مراحل عملی خواهد شد.
این اظهارات از سوی رییس داراالنشای شورای عالی 
صلح در زمانی مطرح می گردد که به دنبال کشته شدن 
برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح، این مانور 
تبلیغاتی از سوی دولت آغاز شده است که روند صلح 
با طالبان بی نتیجه بوده و این روند تغییر باید پیدا کند. 
اما اکنون دیده می شود که بدون این که از تغییر روند 
این مذاکرات سخن گفته شود، بر انجام اصل مذاکرات 

تاکید صورت می گیرد.
جالب این است که از صلح با طالبان و آغاز مذاکرات 
عالی  داراالنشای شورای  رییس  از سوی  این گروه  با 
صلح در هنگامی سخن گفته می شود که رییس جمهور 

سازمان ملل متحد در گزارش ساالنه خود گفته است 
که افغانستان قانون محو خشونت علیه زنان را به درستی 
تطبیق نکرده است. مقامات ملل متحد می گویند تطبیق 
بسیار  می شود،  عدالت  اجرای  به  منجر  که  قانون  این 

محدود بوده است. 
که  است  آمده  متحد  ملل  سازمان  گزارش  این  در 
سارنواالن تنها یک چهارم مسایل گزارش شده در رابطه 
همچنین  و  کرده اند  بررسی  را  زنان  علیه  خشونت  به 
هفت درصد از قضایای گزارش شده مورد تحقیق قرار 

گرفته  است. 
در قانون محو خشونت علیه زنان تجاوز و لت و کوب 
زنان جرم پنداشته شده و این قانون برای مرتکبان چنین 
موارد جزا تعیین کرده است. گزارش بخش حقوق بشر 
سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در افغانستان منتشر شد. 
این گزارش که در 33 صفحه به نشر رسید مسووالن 
حقوق بشر ملل متحد گفته اند که پولیس و مراجع عدلی 
و قضایی در برخی از موارد از قانون محو خشونت علیه 
زنان استفاده کرده اند، ولی دولت افغانستان در اجرا و 
تطبیق این قانون بر زنانی قربانی خشونت های مختلف 

بوده اند با ناتوانی هایی روبرو بوده است. 
و  عدلی  اداره های  مسووالن  گزارش،  این  براساس 
خانوادگی  خشونت های  قربانی  که  زنانی  بر  قضایی 
خود  رسمی  شکایت  از  که  آورده اند  فشار  بوده، 
بسیاری  در  برگزینند.  را  میانجیگری  راه  و  بگذرند 
مناطق روستایی افغانستان مردم همچنان برای حل این 

کرزی نیز نسبت به پروسه صلح با طالبان نظریه جدیدی 
از کشته شدن  بعد  آقای کرزی  است.  مطرح کرده  را 
برهان الدین ربانی این نظریه را مطرح کرد که باید برای 
دستیابی به مصالحه با گروه طالبان با پاکستانی ها سخن 

گفته شود و با دولت اسالم آباد مذاکره صورت گیرد.
بسیاری از کارشناسان به این باور می باشند که در میان 
گذاشتن پروسه صلح با اعضای جرگه عنعنوی از سوی 
رییس جمهور کرزی و تغییر لحن وی نسبت به طالبان 
به این پروسه  امیدی  نیز  نشان می دهد که آقای کرزی 
ندارد و علی رغم اصراری که در این زمینه داشته است، 
گذشته  در  که  کرزی  آقای  است.  نرسیده  نتیجه ای  به 
باربار طالبان را برادران عزیز خطاب می کرد، سرانجام به 
این باور رسید که این برداران عزیز دارای اراده مستقلی 

نیستند و تابع اراده آی اس آی می باشند.
خود  لحن  کرزی  جمهور  رییس  که  بود  همین رو  از 
و  داد  تغییر  را  مذاکره  خصوص  در  خود  پالیسی  و 
این  و  گفت  سخن  زمینه  این  در  جدید  استراتژی  از 
استراتیژی را مطرح کرد که باید برای رسیدن به صلح، 
طالبان از اولویت خارج شوند و پاکستان به عنوان طرف 

اصلی مذاکره، مورد نظر قرار گیرد.
بدون  صلح  عالی  شورای  که  می شود  دیده  اکنون  اما 
موفقیت  برای  موجود  این که در خصوص تضمین های 
این پروسه آگاهی به مردم ارایه کند، از به جریان افتادن 
مجدد این پروسه سخن می گوید. به گزارش بی بی سی، 
معصوم استانکزی رییس داراالنشای این کمیسیون گفته 
است که مساله چگونگی مذاکره با طالبان، در تازه ترین 
و  شده  مطرح  عالی صلح  شورای  رهبری  هیات  جلسه 
تاکید شده است که با طالبان باید از یک نشانی مشخص 

تماس گرفته شود.

مشکالت به شوراهای محلی مراجعه می کنند.
ابتدایی  محاکم  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  براساس 
قانون کار  این  از  فیصله های شان  تنها در چهار درصد 

گرفته اند. 
با این هم مسووالن حقوق بشر ملل متحد ابراز امیدواری 
کرده اند که استفاده از قانون محو خشونت علیه زنان در 
برای  که  گفته اند  آنها  است.  گسترش  به  رو  افغانستان 
پایان دادن به خشونت علیه زنان در افغانستان راه درازی 

در پیش است.
قانون محو خشونت علیه زنان با تالش نهادهای مدنی و 
مدافع حقوق بشر در سال 2009 به تصویب رسید. فعاالن 
حقوق زن به این باورند که در صورت تطبیق این قانون 

موارد خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. 

جالب این است که رییس داراالنشای شورای عالی صلح 
افتتاح دفتر سیاسی  این نظریه را مطرح کرده است که 
برای طالبان می تواند بر بهترسازی روند صلح تاثیر کند. 
با داشتن  استانکزی همچنین گفته است که اگر طالبان 
یک دفتر سیاسی توافق می کنند، بهترین محل برای آن 
داخل افغانستان خواهد بود. به نظر می رسد مطرح کردن 
این سخن که دفتر سیاسی برای طالبان آن هم در داخل 
افغانستان، می تواند برتری مشروعیتی و تبلیغاتی دولت را 

تحت تاثیر قرار دهد.
دولت افغانستان اکنون حیثیت یک نهاد مشروع را دارد 

ملل  سازمان  ویژه سرمنشی  نماینده  ستیفن دی میستورا، 
کنفرانس  در  چهارشنبه  روز  که  افغانستان  برای  متحد 
به زنان  بشر ملل متحد در رابطه  انتشار گزارش حقوق 
زنان  ده سال  در  اظهار داشت که  افغان سخن می گفت 
افغان سهم نسبتا خوبی در عرصه های سیاسی و اجتماعی 
ایفا کرده اند. او گفت که حاال زنان در پارلمان افغانستان 
مدنی  نهادهای  عضو  زنان  از  شماری  دارند،  حضور 
هستند در ادارات حکومتی کار می کنند و در عرصه های 

مختلف اجتماعی فعالیت دارند. 
دی میستورا همچنین با اشاره به پروسه مصالحه با طالبان 
در  دست آوردهایی  گذشته  ده سال  در  افغانستان  گفت 
به  می خواهند  طالبان  اگر  و  داشته  زنان  حقوق  عرصه 
سهم  و  واقعیت ها  افغانستان  باید  بپیوندند  صلح  پروسه 

از  افغانستان  از  در خارج  هم  و  داخل کشور  در  هم  و 
حمایت های الزم برخوردار می باشد. این در حالی است 
که اگر طالبان بتوانند به حیث یک گروه سیاسی مشروع 
و ملی در داخل افغانستان دفتر ایجاد کنند، باعث خواهد 
گذشته  به  نسبت  گروه  این  روانی  وضعیت  تا  گردید 
بهتر شود و حتا کشورهای منطقه که در تالش هستند 
جنجال ها در افغانستان ادامه پیدا کند، تالش خواهند کرد 
تا با تقویت طالبان و تشویق این گروه به تمامیت خواهی 
بیشتر، بی ثباتی ناشی از خشونت و جنگ را در افغانستان 

بیشتر سازند.

زنان در سیاست و اجتماع را بپذیرند. 
تا  نیاز دارد  افغانستان  آقای دی میستورا گفت که هنوز 
تالش های بیشتری را برای استفاده از قانون محو خشونت 
علیه زنان در محاکم و مراکز عدلی و قضایی به خرج 

دهد. 
نگرانیازفیصلهجرگهها

مناطق  اکثر  در  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  براساس 
نهادهای  به جای  زنان  علیه  قضایای خشونت  افغانستان، 

قانونی در جرگه ها حل و فصل می شوند. 
این  می گویند  افغانستان  در  زن  حقوق  مدافع  نهادهای 
زنان  حقوق  آن  در  که  می کنند  فیصله هایی  جرگه ها 
پایمال می شود، زیرا تقریبا در هیچ یک از این جرگه ها 
این  در  که  فیصله هایی  براین  بنا  ندارند،  حضور  زنان 

جرگه ها می شود اکثرا به ضرر زنان تمام می شود. 
نهادهای مدافع حقوق بشر نیز پیش از این ابراز نگرانی 
بودند که حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان  کرده  
و  می کند  زیرپا  را  آنها  حقوق  محلی  جرگه های  در 
فیصله های این جرگه ها مغایر اصول حقوق بشر و حقوق 

زنان می باشد. 
پیشنهادات  می گویند  متحد  ملل  بشر  حقوق  مسووالن 
خود برای بهبود وضع زنان و بهره مندی زنان از حقوق 

شان را در اختیار دولت افغانستان قرار داده اند. 
که  بود  گفته  گزارشی  نشر  با  این  از  پیش  متحد  ملل 
یک سوم زنان در افغانستان از خشونت های فزیکی رنج 
می برند و حدود 25 درصد از زنان افغان با خشونت های 

جنسی روبرو هستند.
این در حالی است که مسووالن کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان می گویند اکثر قضایای خشونت علیه زنان 
نمی شوند،  ثبت  افغانستان  ناامن  و  جنوبی  والیات  در 
زیرا به گفته آنها زنان در این والیات نمی توانند از خانه 
برایند و در مراکز عدلی شکایات شان را ثبت کنند. به 
در  زنان  حاضر  حال  در  کمیسیون  این  مسووالن  گفته 
والیات شمالی، غربی، شمال شرقی و مرکز افغانستان تا 
اندازه ای می توانند موارد خشونت را به پولیس، نهادهای 
مدنی و مدافع حقوق زن شکایت کنند، اما در والیات 
ناامن به دلیل محدودبودن زنان در چهار دیواری خانه ها 
این دلیل  به  نمی توانند  ثبت کرده  را  آنها شکایات شان 
ناامن نسبت به  درصدی خشونت علیه زنان در والیات 

والیات دیگر کمتر است.

دولتمرادی

استفاده از قانون محو خشونت علیه زنان 
محدود بوده است

مللمتحد:

ACKUحکیمی
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رییس امور زنان کندز:

  نورالعین - کندز

 رضا تقی زاده 

خشونتدرافغانستانهمزاددختراناست

جنبش اعتراضی در جهان عرب 

بهارعربیباگلهایکاغذی

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1283      شنبه 5 قوس 1390    

برای محو خشونت علیه زنان  افزون  بر تالش هایی که 
در والیت کندز صورت گرفته است، در آستانه ی روز 
محو خشونت علیه زنان، آمار خشونت ها در این والیت 
نیافته است و ریاست امور زنان کندز 72 مورد  کاهش 

خشونت بر زنان در این والیت را به ثبت رسانده است.
از  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  آن که  با 
افزایش خشونت ها در کشور خبر داده است، نادره گیاه، 
رییس امور زنان والیت کندز در گفتگو با 8صبح، گفت 
که آمار خشونت در این والیت، به سان سال پار بوده و 

کاهشی در این زمینه به میان نیامده است.
در کنار دیگر موارد،  فروکش نکردن ناامنی ها از شمار 
انگیزه های عدم کاهش و افزایش خشونت در کندز به 

شمار می آید.
ساره، دختر 13 ساله ای است، اما حاال او را دیگر پدر و 

مادرش نمی گذارند که به مکتب برود. 
یکی  در  مکتب ها،  از  یکی  پنجم  صنف  پار،  سال  او 
می گوید:  ساره  بوده است.  کندز  والیت  روستاهای  از 
ادامه بدهم و  به درس هایم  این بود که  »یگانه آرزویم 
بتوانم به دانشگاه راه پیدا کرده، در یکی از موسسه های 

خیریه کار کنم.«
او می گوید: »پدر و مادرم می گویند که دختران همین 
که دست چپ شان را از دست راست شان بشناسند، بس 

است.«
اما، محروم سازی، یا جلوگیری از تعلیم و تحصیل زنان، 

تنها خشونتی نیست که بر آنان روا داشته می شود.
ریاست  که  دارد  فراوانی  گونه های  زنان،  بر   خشونت 
زنان والیت کندز یکی یکی آنان را شمرده است و انواع 
موجود خشونت که این اداره در جریان فعالیت هایش 
کودکان  در  جنسیتی  تبعیض  از  برخورده است،  آن  به 
شروع، تا محروم ساختن زنان از ارث دنباله یافته و عدم 

واکنش اولیه مخالفان علی عبداهلل صالح، رییس جمهور 
یمن که تحت فشار شورای امنیت و عربستان سعودی، 
از  قبول کناره گیری  به  از 33 سال حکمرانی وادار  بعد 
قدرت و انتقال آن به مردم شد، در قبال محتوای »سند 
نارضایتی آن ها دست کم در  از  ریاض« منفی و حاکی 

مورد اعطای مصوونیت قضایی مورد درخواست او بود.
تامین  قدرت،  از  صالح  کناره گیری  شروط  از  یکی 
ماه  از  است.  خانواده اش  و  او  برای  قضایی  مصوونیت 
جنوری سال جاری تاکنون که دور تازه ای از نا آرامی های 
داخلی در یمن، همزمان با تحوالت موسوم به بهار عربی 
آغاز شد، صد ها تن از مخالفان دولت جان خود را در 

برخورد با نیرو های امنیتی صالح از دست داده اند.
صالح،  علی  احمد  وی  فرزند  صالح،  عبداهلل  بر  عالوه 
فرمانده گارد ریاست جمهوری و برادر زاده های صالح 
شامل  دارند،  قرار  نظامی  ارشد  منصب های  در  که 

مصوونیت های قضایی قرار گرفته اند.
سوی  از  قدرت  تدریجی  ترک  پیشنهادی  شیوه 
رییس جمهور نیز به گونه ای است که در طول ۹۰ روز 
دوره اولیه انتقالی و بعد از آن، از پیگیری قضایی صالح و 

خانواده او پیشگیری به عمل آید.
فبروری  ماه  تا  صالح  ریاض،  در  امضاشده  سند  مطابق 
هنوز  ماند.  خواهد  باقی  رییس جمهور  همچنان  آینده 
روشن نیست که طی دوران ۹۰ روزه، صالح در ریاض 

باقی خواهد ماند و یا به صنعا باز خواهد گشت.
وی،  فرزند  علی،  احمد  که  نمی رسد  نظر  به  عالوه  به 
به ترک پست فرماندهی گارد  انتقالی، مایل  در دوران 
ظاهرا  نیز  وی  عموزاده های  بشود.  جمهوری  ریاست 
همچنان پست های نظامی خود را تا تکمیل دوران انتقال 

حفظ خواهند کرد.
رییس جمهور بعدی یمن، بنا بر مفاد سند تنظیم شده در 
ریاض، منصور هادی، معاون کنونی عبداهلل صالح خواهد 
انتخابات ماه فبروری آینده، قرار است منصور  بود. در 
بدون  و  شود  جمهوری  ریاست  مقام  نامزد  تنها  هادی 

رقیب در انتخابات شرکت کند.
کناره گیری اجباری

در نتیجه ادامه خونریزی های داخلی در یمن، صبر جامعه 
برای  صالح  عبداهلل  وعده شکنی های  مقابل  در  جهانی 

که  می گوید  و  می داند  جامعه  در  موجود  ناپسند 
در  زنان  بر  خشونت  پایداری  کالن  انگیزه ی  سنت ها، 

افغانستان است.
رییس امور زنان در این مورد ادامه داد که فیصله های 
جرگه ای که دختران را به »بد« می دهند و جرم را یک 
عمل شخصی نمی پندارند، از نمونه های بارز سنتی بودن 
با  و  شده  پشتیبانی  سنت ها  توسط  که  خشونت است 

سنت ها همگام حرکت می کند.
خشونت  که  می گوید  کندز  والیت  زنان  امور  رییس 
بیشتر در روستاها است و در میان خانواده های شهرنشین 

نیز از میان نرفته است.

گذشته  ماه های  طی  یمن  نظامی  فرماندهان  از  تعدادی 
از صف حامیان صالح جدا شده و به قبیله های مخالفان 
پیوسته اند. از جمله جنرال علی محسن و برادران احمر، 
که در رقابت با نیرو های احمد علی صالح، فرزند عبداهلل 
صالح، کنترل نظامی شمال و غرب صنعا، پایتخت یمن را 

در دست گرفته اند.
جنرال علی محسن چندماه پیش لشکر زرهی یمن را به 
دونیمه تقسیم کرد و همراه واحد های تحت فرماندهی 

خود به مخالفان پیوست.
نظامیان،  صفوف  در  رقابت  و  جدایی  از  گذشته 
نیز  خواسته های جدایی طلبان جنوب و شورشیان شمال 
از خانواده صالح، می باید مورد توجه  انتقال قدرت  در 

قرار گیرد.
باال« در یمن که نقشه راه  از  با »تغییر  مخالفت جدی تر 
آن روز چهارشنبه در ریاض امضا شد، از سوی جوانانی 
تظاهرات  تاکنون،  جنوری  ماه  از  که  شد  خواهد  دیده 
گسترده خیابانی علیه حکومت صالح را در خیابان های 

پرداخت نفقه، لت و کوب زنان، فرار از منزل، عروسی های 
اجباری، ادعای تفریق، ازدواج های پیش از وقت، فسخ 
نامزدی ها، غصب ملکیت زنان و ... از موردهای خشونت 

بر زنان در والیت کندز است.
مسووالن در ریاست امور زنان والیت کندز می گویند: 
مورد  جوانی،  و  کودکی  ویژه  به  سنین،  همه  در  »زنان 
افغانستان، همزاد  قرار می گیرند و خشونت در  خشونت 

دختران است.«
به باور بانو گیاه، دختران در بیشتر خانواده های افغانستان، 

همراه با کلمه تاسف بار »ُوی« به جهان می آیند. 
زاده  خانواده  یک  در  کودکی  که  »زمانی  گفت:  او 
اگر  دختر؟  یا  است  پسر  که  می شود  پرسیده  می شود، 
پاسخ بدهند که پسر است، »بیشک!« و »آفرین!« برایش 
می گویند، ولی اگر بگویند دختر است، تنها چیزی که 

برایش می گویند »ُوی!« است.«
بیشتر  کندز،  والیت  زنان  امور  رییس  گفته ی  به 
خشونت کنندگان در خانواده ها، مردان و بزرگان خانواده 
هستند و کمتر زنانی را می بینیم که زنان را مورد خشونت 

قرار بدهند.
بحران های  و  کالن  مساله های  در  حتا  که  می گوید  او 
معلول شدن  و  کشته شدن  جنگ،  مانند  کشوری  بزرگ 
و  می بینند  خشونت  زنان  بیشتر  هم   باز  خانه،  نان آوران 
مجبوراند که خودشان مسوولیت خانه را به دوش گرفته، 

نان آور شوند که این نیز خود خشونت است.
جریان  در  مردان  مرگ  با  که  »یعنی  گفت:  گیاه  بانو 

جنگ ها و مسایل دیگر نیز، قربانی اصلی زنان هستند.«
عامل ها و انگیزه هایی خشونت علیه زنان را رییس امور 
زنان والیت کندز، برخاسته از عدم آگاهی و سنت های 

کناره گیری از قدرت طی ماه ها اخیر رو به اتمام نهاد. او 
بار وعده فراهم ساختن زمینه اصالحات و  نیز سه  پیشتر 

ترک قدرت را داده بود.
قطعنامه  آرا،  اتفاق  به  امنیت  شورای  پیش  ماه  سرانجام 
به صالح 3۰ روز  و  از تصویب گذراند  را  شماره 2۰1۴ 
با قبول شرایط سازمان همکاری های خلیج  تا  مهلت داد 

فارس، به انتقال قدرت تن در دهد.
همزمان با افزایش فشار های شورای امنیت، امریکا و جامعه 
اروپا نیز آماده می شدند که در اقدامی مشابه با تحریم های 
اسالمی  جمهوری  نظامی  و  اداری  وابستگان  جانبه  یک 
و  دهند  قرار  تحریم  تحت  را  او  خانواده  و  ایران، صالح 

دارایی های آن ها را ضبط کنند.
و  عربستان  خواسته  قبول  از  خودداری  صورت  در 
و  عربستان  حمایت  صالح  قدرت،  ادامه  در  اصرار  ادامه 
دولت های عرب همسایه در خلیج فارس را نیز از دست 

می داد.
جمع  در  دولت  رییس  چهارمین  تغییر  لحاظ،  این  از 
کشور های عربی در سال جاری، تحت فشار و در نتیجه 
مرحله  از  آرام  با هدف گذشتن  و  باال  از  دستور  صدور 

انتقالی در آن کشور صورت گرفت.
عربستان مایل است با خاتمه دادن به نا آرامی ها در یمن، 
قابلیت های خود را برای پیشگیری از سرایت »بهار عربی« 

به سایر نقاط جنوبی خلیج فارس افزایش دهد.
نگرانی های آینده

در  صالح  عبداهلل  علی  فراوان  وعده شکنی های  به دلیل 
گذشته، مخالفان او ضمن نارضایتی از نحوه انتقال قدرت، 
اطمینان  ریاض  سند  در  تنظیم شده  وعده های  اجرای  به 

چندان ندارند.

در حالی که بر پایه ی گفته های رییس امور زنان والیت 
موجودیت  آگاهی،  و  آموزش  نبود  کنار  در  کندز 
سنت های ناپسند حاکم، یکی از بنیاد های خشونت بر زنان 
میان  از  راه های  از  یکی  نیز  دانسته می شود، سنت زدایی 

برداشتن خشونت به شمار می آید.
او می گوید که آنان پیوسته باالی سنت های بانی خشونت 
بر زنان، در هرجا تاخته اند و نیز برنامه هایی را برای از میان 

برداشتن این سنت ها به راه انداخته اند.
این در حالی است که برخی زنان کارهای ریاست زنان 
در زمینه ی سنت زدایی را اندک و نااثرگذار می خوانند و 
می گویند که سنت زدایی و از میان برداشتن خراف ها در 
جامعه، نیازمند گام های گروهی است که در آن بر بنیاد 
آگاهی و فهم واقعی، همه باید در برابر عنعنه های مروج 
مانند: سنت های ناپسند حاکم در روستاها و جرگه ها قرار 

بگیرند.
جمیله رویا، یکی از آموزگاران در کندز می گوید: »در 
جامعه ی ما، پیش تر از هر چیز، حرف نخست را عنعنه ها 
این  این،  از  بیش  نگذاریم  باید  که  حالی  در  می زنند، 

خرافات حرف اول تر از اسالم را بزنند.«
سنت های بنیان گذار خشونت بر زنان، توسط عالمان دین 

پیوسته مخالف دستورهای اسالمی خوانده شده است.
مولوی محمد نور، یکی از امام جمعه ها در حاشیه ی شهر 
کندز، در گفتگو با 8صبح گفت که در اسالم به بد دادن 
دختران، ندادن نفقه، لت و کوب شدید، محروم سازی از 
از آموختن علم،  نفقه، جلوگیری  ارث و عدم پرداخت 
نکاح های جبری و زیر پا نهادن دیگر حقوق اسالمی زنان، 

مردود و حرام است.
مسوولیت  یک  دین،  عالمان  همه ی  بر  که  می گوید  او 
است که مردم را در هر زمینه ای در روشنی قرار بدهند 

و جلو سنت های ناپسند را بگیرند.
در حالی که گفته می شود شمار اندکی از عالمان دین در 
زنان  علیه  تحریم خشونت  مساله ی  به  سخنرانی های شان 
می گوید  زنان  امور  رییس  ولی  می پردازند،  اسالم  در 
که شماری از عالمانی نیز هستند که برای ادای رسالت 
و مسوولیت اسالمی و انسانی شان، در حاشیه ی حرف ها و 
موعظه های شان به نادرست خوانی خشونت کردن بر زنان 
و منع   آن، در سایه ی فرموده های اسالم می پردازند که این 
موضوع، می تواند دامنه ی گسترش خشونت را کوتاه کند.

صنعا ترتیب داده اند.
نحوه  به  بی شباهت  در صنعا که  آینده  احتمالی  تغییرات 
با  لیبیا است،  تغییرات سیاسی گذشته در تونس، مصر و 
ابتکار عربستان و به منظور آرام ساختن بخش جنوبی خلیج 

فارس صورت می گیرد.
حمایت  از  پیشتر  یمن،  در  سیاسی  تغییرات  انجام  نحوه 
امریکا برخوردار شده و بعد از اعالم مفاد سند ریاض نیز 
ابراز  رییس جمهور امریکا رضایت خود را در این مورد 

کرد.
نحوه تغییرات سیاسی مورد توافق قرار گرفته برای انتقال 
قدرت در یمن، بیشتر شبیه تزیین باغچه با گل های کاغذی 
است، تا روییدن گل های طبیعی در فصل بهار. بهار عربی 
در یمن ظاهرا تا مدتی به صورت تزیینی و مصنوعی شکل 
خواهد گرفت، به این امید که در ماه فبروری و انجام اولین 
دور انتخابات، نخستین جوانه های بهار عربی در آن کشور 

دیده شود. 
منبع: فردا

ACKU



9سال پنجم   شماره مسلسل 1283    شنبه 5 قوس  1390

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي	

8

www.8am.af :وب سايت

0777625262

همکاري های هسته ای- نظامی 
کوريای شمالی و ايران 

حسین آرين
و  اسراييل  در  گمانه زني ها  باالگرفتن  با  همزمان 
هسته ای  تاسيسات  به  مورد حمله  در  غربی  کشورهای 
در  جاپان  و  جنوبی  کوريای  از  گزارش هايی  ايران، 
مورد حضور کارشناسان کوريای شمالی در تاسيسات 

هسته ای ايران انتشار يافته است.
در  اظهارنظر  از  جنوبی  کوريای  مقام های  تاکنون 
و  شمالی  کوريای  ولی  کرده اند،  خودداری  اين باره 
سفارت ايران در سيول گزارش های همکاری هسته ای 

دو کشور را رد کرده اند.
حضور کارشناسان کوريای شمالی

تاريخ  در  جنوبی  کوريای  ايلبو«  »چوسان  وب سايت 
دانشمندان  از  تن  صد ها  که  داد  گزارش  عقرب   23
و  هسته ای  مرکز   10 در  شمالی  کوريای  مهندسان  و 
اين  برنامه های  پيشبرد  به  نطنز  جمله  از  ايران  موشکی 

مي کنند. کشورکمک 
جنوبی  کوريای  »يوينهاپ«  خبرگزاری  گزارش  به 
طريق  از  شمالی  کوريای  مهندسان  و  دانشمندان 
کشورهای ثالث، مانند روسيه و چين، به ايران مي روند 
و در پايان ماموريت خود که معموال شش ماه به درازا 

مي کشد، به کشور خود باز مي گردند.
»سانکی  جاپانی  روزنامه  گزارش ها،  اين  با  همزمان 
شمالی  کوريای  دانشمندان  که  است  نوشته  شيمبون« 
خود  ايرانی  همتايان  با  ايران  هسته ای  مرکز  سه  در 
شبيه سازی  با  هسته ای  انفجار  ايجاد  شيوه های  درمورد 
شمار  روزنامه  اين  مي کنند.   همکاری  کامپيوتری 
محققان و کارشناسان کوريای شمالی را تا ده نفراعالم 

کرده است.
پيشتر در ماه اگست امسال روزنامه آلمانی »زود دويچه 
تسايتونگ« گزارش کرده بود که کوريای شمالی يک 
با  که  است  داده  ايران  به  ويژه ای  کامپيوتری  نرم افزار 
واکنش های  مي توانند  ايران  هسته ای  دانشمندان  آن 
انفجار های  توليد  برای  که  را  خودبه خودی  زنجيری 
با اين نرم افزار  هسته ای حياتی است، شبيه سازی کنند. 
بمب  يک  انفجار  عدم  يا  و  انفجار  احتمال  مي توان 

هسته ای را تعيين کرد.
در  که  است  شده  منتشر  حالی  در  گزارش ها  اين 
آخرين گزارش 25 صفحه ای آژانس بين المللی انرژی 
همکاری  به  ايران  هسته ای  برنامه  مورد  در  اتومی 
نشده است.  اشاره ای  ايران و کوريای شمالی  هسته ای 
از  تازه ای  موج  به  گزارش ها  اين  انتشار  اين،  رغم  به 
نگرانی ها در غرب دامن زده است؛ نگراني هايی که به 
سياسی  روابط  شمالی،  کوريای  هسته ای  آزمايش های 
نظامی  همکاري های  تهران،  و  بانگ  پينونگ  نزديک 
و  باليستيک  موشک های  توليد  زمينه  در  به ويژه  آنها 
فعاليت  بودن  نظامی  مورد  در  آژانس  تازه  گزارش 

هسته ای ايران ارتباط  دارند.
همکاري های هسته ای

بروس بنت، تحليلگر ارشد امور دفاعی و اطالعاتی در 
موسسه »راند« امريکا، در رابطه با گزارش های حضور 
کارشناسان کوريای شمالی در تاسيسات هسته ای ايران 

 2006 سال های  در  شمالی  رسانه ها گفت: کوريای  به 
ما  و  داد  انجام  هسته ای  آزمايش  دو  ميالدی   2009 و 
در مورد حضور کارشناسان و دانشمندان ايران در اين 
کوريای  اگر  و  کرديم  دريافت  خبرهايی  آزمايش ها 
شمالی اطالعات و دانش خود را در اختيار ايران قرار 
داده باشد، ما با وضعيت خطرناک تری روبرو خواهيم 
بود، زيرا کوريای شمالی در اين زمينه خاص، از ايران 

جلوتر است.
هم  لندن  استراتژيک  مطالعات  بين المللی  موسسه 
به  تاکيد  با  است  داده  انتشار  امسال  که  درگزارشی 
همکاری دوجانبه ايران و کوريای شمالی آورده است 
برای غنی سازی  تکنالوژی  نظر  از  که کوريای شمالی 
يورانيم و توليد تجهيزات هسته ای، به ويژه توليد فوالد 

با مقاومت باال از ايران پيشی گرفته است.

که  موانعی  رغم  به  مي گويند  هسته ای  کارشناسان 
برنامه  راه  برسر  ايران  عليه  بين المللی  تحريم های 
اسالمی  جمهوری  است،  کرده  ايجاد  ايران  هسته ای 
ايران باتوجه به تجربه وافری که برای دور زدن و گريز 
از تحريم ها دارد، مي تواند بخشی از نيازهای خود را از 

طريق کوريای شمالی تامين کند.
درباره  گذشته  سال  در  ويکی ليکس  گزارش های 
تاسيسات غنی سازی يورانيم در کوريای شمالی اذعان 
برای  را  گسترده ای  شبکه های  کشور،  اين  که  دارد 
کرده  ايجاد  خود  هسته ای  تجهيزات  و  قطعات  خريد 

است.
به کاررفته  تجهيزات  زمينه ها  برخی  در  اين  بر  اضافه 
مانند  شمالی،  کوريای  و  ايران  هسته ای  برنامه  در 
اين  و  دارند  هم  به  زيادی  شباهت  سانتريفيوژها، 

به گزارش  باشد.   ايران  برای  بزرگی  مي تواند کمک 
شماری از منابع اطالعاتی در غرب هر دو کشور ايران 
هسته ای  قاچاق  شبکه  مشتريان   از  شمالی  کوريای  و 
بودند  پاکستان  هسته ای،  بمب  پدر  خان،  عبدالقدير 
از  آن  که  شمالی  کوريای  سانتريفيوژهای  طرح  و 
پاکستان دريافت کرد مشابه سانتريفيوژ های اوليه ايران 
پاکستان  از  را  پی يک  سانترفيوژ  طرح  ايران  است؛ 
سانترفيوژهای  آن  از  الگوبرداری  با  سپس  و  گرفت 

آی- آر يک را ساخت.
همکاري های نظامی

همکاری ايران و کوريای شمالی در حيطه نظامی يک 
موضوع  پنهان نيست. ايران که پس از پايان جنگ  با 
عراق برنامه موشکی خود را به طور جدی آغاز کرد، 
در  گرفت.  بهره  شمالی  کوريای  فنی  کمک های  از 
ابتدای کار که دو کشور در مورد موشک های اسکاد 
با هم کاری مي کردند، به باور شماری از کارشناسان، 
مي کرد  تامين  را  موشک ها  اين  توليد  سرمايه  ايران 
تحويل  و  ساخت  طراحی،  وظيفه  شمالی  کوريای  و 
زمان  آن  از  اين که  يعنی  داشت،  عهده  به  را  آنها 
تاکنون ايران در توليد موشک های گوناگون از جمله 
موشک های باليستيک، پيشرفت قابل مالحظه ای داشته 

است و از بسياری جهات به خودکفايی رسيده است.
ايران و کوريا، شباهت  اين، طرح موشک های  به رغم 
 3 شهاب  باليستيک  موشک  دارند.  يکديگر  به  زيادی 
نام های  به  آن  پيشرفته تر  و  بعدی  نمونه های  که  ايران 
نودانگ  موشک  از  شدند  ساخته  سجيل  و   »1- »قدر 

کوريای شمالی الگوبرداری شده است.
تشديد نگرانی غرب

کارشناسان  حضور  درمورد  گزارش هايی  انتشار 
ايران  هسته ای  تاسيسات  در  شمالی  کوريای  هسته ای  
کرده  تشديد  ايران  مورد  در  را  غرب  نگرانی های 
موسسه  بررسي های  تازه ترين  از  يکی  پايه  بر  است. 
حاضر  حال  در  لندن،  استراتژيک  مطالعات  بين المللی 
کوريای شمالی از تکنالوژی ايران برای پيشبرد برنامه 
با دراختيار  و در عوض  بهره مي گيرد  تسليحاتی خود 
در  را  کشور  اين  ايران  به  الزم  تکنالوژی  گذاردن 
ياری مي دهد.  يورانيم غنی شده  بيشتر  توليد  و  بازدهی 
پيشتر همين موسسه در گزارشی تحت عنوان »کوريای 
شمالی، مسايل امنيت« آورده بود که ايران و کوريای 
شمالی به طور مشترک برنامه ساخت موشک دوربردی 
را طراحی مي کنند که قادر به حمل کالهک هسته ای 

باشد.
ارزيابی هايی از اين دست توام با گزارش هايی درمورد 
هسته ای  تاسيسات  در  کوريايی  کارشناسان  حضور 
برنامه  تداوم  به  تازه آژانس  ايران درحالي که گزارش 
هسته ای ايران در زمينه نظامی اشاره دارد، بعد تازه ای 
داده  امريکا،  ويژه  به  نگرانی های کشورهای غربی،  به 
است و مي رود که صفوف حاميان جنگ عليه ايران را 

فشرده تر کند. 

انتشار گزارش هایی درمورد حضور کارشناسان هسته ای  کوریای 
شمالی در تاسيسات هسته ای ایران نگرانی های غرب را در مورد 
ایران تشدید کرده است. بر پایه یکی از تازه ترین بررسي های 
موسسه بين المللی مطالعات استراتژیک لندن، در حال حاضر 

کوریای شمالی از تکنالوژی ایران برای پيشبرد برنامه تسليحاتی 
خود بهره مي گيرد و در عوض با دراختيار گذاردن تکنالوژی 

الزم به ایران این کشور را در بازدهی و توليد بيشتر یورانيم 
غنی شده یاری مي دهد.
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اتحادیه اروپا خواستار پذیرش 
ساکنان اردوگاه اشرف در 

کشورهای عضو است

 

 
در  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  اشتون،  کاترین 
اجالس  در  امنیتی،  سیاست  و  خارجی  امور 
وزیران خارجه کشورهای عضو که هفته آینده 
برگزار خواهد شد از آنان خواهد خواست تا به 
حدود سه هزار و چهارصد شهروند ایرانی ساکن 

اردوگاه اشرف در عراق پناهندگی بدهند.
به گزارش بی بی سی، قرار است اجالس وزیران 
خارجه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا 

روز ۱ دسامبر در بروکسل تشکیل شود.
اعالم  اشتون  خانم  جاری،  سال  سپتامبر  ماه  در 
خود  مشاور  عنوان  به  را  ژان دو رویت  کردکه 
انتخاب  اشرف  اردوگاه  وضعیت  بررسی  برای 

کرده است.
ماموریت جدید آقای دو رویت، که نمایندگی 
برعهده  هم  را  اروپا  اتحادیه  در  بلژیک  دایم 
عضو  کشورهای  با  مذاکره  و  تماس  دارد، 
عراق،  دولت  اروپا،  پارلمان  اعضای  اتحادیه، 
هدف  با  کشورها  سایر  و  متحده  ایاالت  دولت 
دستیابی به راه حلی برای مشکل ساکنان اردوگاه 

اشرف اعالم شده است.
تاکید  اشتون  خانم  اروپا،  اتحادیه  منابع  گفته  به 
به اصول  با توجه کامل  باید  این مساله  دارد که 
بشردوستانه و رعایت موازین حقوق بشر حل و 

فصل شود.
اروپا برای پذیرش  اتحادیه  تقاضا از کشورهای 
اردوگاه  در  اعضای سازمان مجاهدین خلق که 
مطرح  حالی  در  داشته اند  سکونت  اشرف 
افراد  این  است  گفته  عراق  دولت  که  می شود 
باید تا پایان سال میالدی جاری، محل اردوگاه 

را ترک کنند.
عراق  نماینده  جاری،  سال  جنوری  ماه  در 
عراق  دولت  که  گفت  متحد  ملل  سازمان  در 
اشرف  اردوگاه  ساکنان  که  است  آن  خواستار 
دولت  که  افزود  اما  کنند  تخلیه  را  محل  این 
اقدامات  به  منظور  این  برای  ندارد  نظر  در  او 

خشونت آمیز متوسل شود.
 

از  گزارش هایی  جاری،  سال  اپریل  ماه  در 
نظامیان  اردوگاه اشرف و  بین ساکنان  درگیری 
عراقی انتشار یافت که به گفته سازمان مجاهدین 
از ساکنان اردوگاه  به کشته شدن تعدادی  خلق، 

منجر شد.
به  از مقامات سازمان ملل که  ماه گذشته، یکی 
به  سازمان  این  که  گفت  بود  کرده  سفر  عراق 
دریافت  برای  اشرف  اردوگاه  ساکنان  تقاضای 
جهان  مختلف  کشورهای  از  سیاسی  پناهندگی 

رسیدگی خواهد کرد.
برخی از ساکنان اردوگاه اشرف سال هاست که 
در این محل سکونت دارند و در همین اردوگاه 

به میان سالی رسیده اند.

مصری   - امریکایی  فعال  و  روزنامه نگار  الطحاوی،  منا 
مدت  در  و  بازداشت  را  او  مصر  پولیس  که  می گوید 

بازداشت مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.
این روزنامه نگار آزاد می گوید ماموران امنیتی در قاهره 

او را مورد ضرب و جرح و آزار جنسی قرار داده اند.
وی می گوید در حال عکس گرفتن از درگیری ماموران 
با  ضدشورش  پولیس  مامور  پنج  که  بود  معترضان  و 

دنده ی برقی به او حمله کردند.
این  گچ گرفته شده  بازوی  و  کبود  دستان  از  تصاویری 

شهروند امریکا در انترنت منتشر شده است.
به گزارش بی بی سی، منا الطحاوی می گوید 
که طی ۱۲ ساعتی که در ساختمان وزارت 
کشور بازداشت بوده، توسط چند مرد مورد 

آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفته است.
مقام های مصری تاکنون به این اتهام واکنش 

نشان نداده اند.
این خبر در حالی اعالم می شود که شورای 
به خاطر  کشور  این  مردم  از  مصر  نظامی 
معترضان  از  نفر   ۳۵ حداقل  کشته شدن 

عذرخواهی کرده است.
حکومت  سرسخت  منتقدان  از  یکی  الطحاوی  خانم 
حسنی مبارک، رهبر سابق مصر است و از فعاالن لیبرال 

عرب به شمار می رود.
سال  اعتراضات  خبری  پوشش  طول  در  الطحاوی  منا 
جاری در کشورهای عرب به ویژه مصر بسیار فعال بوده، 
از  استفاده  با  که  لحظه ای  به  لحظه  اخبار  با  به خصوص 

شبکه اجتماعی توییتر ارسال می کند.
روزنامه های  چون  رسانه هایی  برای  الطحاوی  خانم 

در  و  قلم زده  بریتانیا  گاردین  و  امریکا  واشنگتن پست 
واشنگتن چهره ای شناخته شده است.

خانم  شرایط  درباره  قاهره  در  متحده  ایاالت  سفارت 
الطحاوی ابراز نگرانی کرده است.

با  این باره  در  امریکایی  دیپلومات های  بر گزارش ها،  بنا 
مقام های دولت مصر گفتگوهایی داشته اند.

این در حالی است که دادگاهی در قاهره حکم آزادی 
را  اعتراضات  در  شرکت  به  متهم  امریکایی  جوان  سه 

صادر کرده است.
امنیتی  ماموران  سوی  به  که  بودند  متهم  نفر  سه  این 
سه  که  اتهامی  کرده اند.  پرتاب  آتش زا  بمب های 

امریکایی بازداشت شده آن را بی اساس می دانند.
خویشتن داری  خواهان  اوباما  باراک  دولت  همزمان 

نیروهای مصری در برابر معترضان شده است.
در شرایطی روی می دهد  اخیر مصر  تحوالت روزهای 
انتخابات  اولین  برگزاری  برای  را  خود  کشور  این  که 
آماده  مبارک  حسنی  حکومت  سقوط  از  پس  پارلمانی 

می کند.

در  بیالروس  محکمه ی  یک  حکم   غربی،  کشورهای 
مورد الیس بیالیاتسکی یک فعال پیشتاز حقوق بشر این 
کشور را، محکوم کردند و از مقامات بیالروس خواستار 

رهایی تمام زندانیان سیاسی شدند.
بیالیاتسکی روز پنج شنبه، به اتهام نپرداختن مالیه از سوی 

یک محکمه، به چهارونیم سال زندان محکوم شد.
این حکم محکمه،  برابر  وکیل مدافع وی گفت که در 

استیناف طلب شده است.
اتحادیه اروپا، حکم محکمه علیه بیالیاتسکی را نشانه ای 
از افزایش اقدامات سرکوبگرانه بر ضد جامعه مدنی در 

بیالروس توصف می کند.
 رابرت گوالنسکی سخنگوی یک مقام اتحادیه اروپا در 

این مورد به رادیو آزادی گفت:
به  بیالیاتسکی  غیرقانونی  دستگیری  از  اروپا  »پارلمان 

اتهام گریز از پرداخت مالیه و صدور حکم محکمه در 
مورد او، شدیدا نگران است. پارلمان اروپا این اتهامات 
رهبری  می داند.  غیرموجه  و  سیاسی  انگیزه  از  ناشی  را 
آقای  که  می خواهد  بیالروس  مقامات  از  اروپا  پارلمان 
بیالیاتسکی و دیگر زندانیان سیاسی را فورا و بدون قید و 

شرط رها کنند.«

پولیس قاهره متهم به آزار جنسی  یک خبرنگار زن شد

کشورهای غربی، حکم یک محکمه  بیالروس را محکوم کردند

پیام تسلیت دفتر هماهنگی هراتیان مقیم کابل! 
جناب آقای عبدالجلیل فیضان!

درگذشت همسر گرامی تان ما را نیز اندوهگین ساخت، 
و  دست رفته  از  عزیز  آن  برای  الهی  رحمت  و  غفران 
سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پرودگار 

متعال خواهانیم. 
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