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چرا دولت افغانستان 
بی خبر گذاشته می شود؟

5

8صبح، تخار: حوالی ساعت 2 و 
سی دقیقه پس از چاشت دیروز، 
در  انتحاری  حمله  یک  پی  در 
نزدیکی میدان هوایی سرای سنگ 
تالقان، 19 تن کشته شده و 51 تن 

دیگر زخم برداشتند.
در میان کشته شدگان این حادثه، 
والیت  نماینده  عبدالمطلب بیک 
از  تن  یک  و  پارلمان  در  تخار 
قوماندانان اسبق جهادی نیز شامل 

است. 
رییس  رستاقی،  حبیب اهلل  داکتر 
شفاخانه والیتی تخار با تاییدآمار 
زخمی های  و  شده ها  کشته 
میان  »در  گفت:  حمله  این 
عبدالمطلب بیک،  کشته شدگان 
نیز  پارلمان  در  تخار  مردم  وکیل 

شامل است.«
او در مورد زخمی های این حمله 
تعداد  مورد  در  »هنوز  گفت: 
زخمی هایی که از وضعیت وخیم 
را  دقیقی  ارقام  برخوردارند، 
جراحت  هر  زیرا  نمی توانم  گفته 
وخیم  است  ممکن  کوچکی 

باشد.«
تخار  والیتی  شفاخانه ی  رییس 
از  پس  است  »ممکن  گفت: 
گذشت زمان بر تعداد کشته شده ها 

افزوده شود.«
در این حال فیض محمد توحیدی، 
گفت:  تخار  والی  سخنگوی 
در  انتحاری  »جسد حمله کننده ی 

اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد و 
تحقیقات پیرامون تشخیص هویت 

وی جریان دارد.«
کشته  نیز  تخار  والی  سخنگوی 
تایید  را  عبدالمطلب بیک  شدن 
کرد و گفت: »افراد دیگری که در 
این حمله انتحاری کشته شده اند، 

همه افراد ملکی می باشند.«
گفته می شود که عبدالمطلب بیک 
یک  جنازه ی  تشییع  مراسم  در 
اهالی محل زندگی اش در  از  تن 
اشتراک  سرای سنگ  منطقه ی 
حمله کننده  هدف  که  بود  نموده 

انتحاری قرار گرفت.
یک  در  نمایندگان  مجلس 
کردن  محکوم  ضمن  خبرنامه ، 
خواهان  تروریستی،  رویداد  این 
حمله  این  عامالن  تعقیب 
تروریستی شده است. در بخشی 
است:  آمده  خبرنامه  این   از 
حالی  در  وحشیانه  جنایت  »این 
بین المللی  شبکه های  توسط 
دست  به  و  طراحی  تروریستی 
عوامل جنایتکار داخلی شان انجام  
می شود که عده ای با بی اعتنایی به 
موازین حقوق بشری و با اهانت به 
مبارزه ملت افغانستان باتروریزیم، 
جنایتکاران  برای  دارند  سعی 
فراهم  دیپلوماتیک  تسهیالت 
در  خیال پردازی   با  یا  و  سازند 
میان دهشت افگنان دوست و یاور 

بیابند.«

حمله ی انتحاری در تخار 
19 کشته و 51 زخمی برجا گذاشت

عبدالمطلب بيک، یک نماینده پارلمان نيز در این حادثه جان باخته است

وزارت امور خارجه می گوید که اصل 
اساسی برای دولت افغانستان در 
امضای پیمان های استراتژیک با 

کشورهای منطقه و کشورهای دور، 
تامین منافع ملی کشور است. آقای 
موسی زی می افزاید که افغانستان 
و اتحادیه اروپا، منافع مشترک در 

عرصه های مختلف دارند که با امضای 
پیمان  استراتژیک، دوجانب از آن سود 

خواهند برد.
پیش از این کشورهای فرانسه، بریتانیا 

و ایتالیا نیز اعالن کردند که در نظر 
دارند با دولت افغانستان، پیمان های 

استراتژیک درازمدت به امضا برسانند. 
با این حال، برخی از کارشناسان 
معتقدند که امضای این پیمان ها 

می تواند بر بهبود اوضاع و آینده ی 

تا یک ماه دیگر

مذاکرات بر سر 
پیمان استراتژیک آغاز می شود

عناوین مطالب امروز:در صفحه 6

سه آینده ی قابل 
پیش بینی  برای 

افغانستان 
می شود  سبب  امریکا  مصمم  استراتژی 
را  نظامی مان  و  ملکی  همکاری  ما  که 
کابل  حکومت  که  دهیم  ادامه  زمانی  تا 
را  توانایی کنترول و حفاظت قلمرو خود 
پیدا کند. امریکا در این صورت با حکومت 
بلند مدت  پیمان های  سر  بر  افغانستان 
شامل  که  کرد  خواهد  توافق  راهبردی 
حضور متداوم نیروهای نظامی نیز در این 
کشور خواهد بود. این کار می تواند شامل 
اقدامات مکمل دیگر نیز باشد که از طریق 

آن افغانستان و منطقه به ثبات برسد.  
سه محور  بر  می تواند  امریکا  حضور 
فشار  باید  نخست  باشد:  متمرکز  عمده 
بر پاکستان را افزایش دهد تا آن کشور 
از حمایت طالبان، شبکه حقانی و دیگر 
گروه های هراس افگن دست بکشد و در 
موفقیت یک روند سیاسی همکاری کند. 
واشنگتن می تواند به پاکستان انگیزه های 
متنوعی را عرضه کند، در عین حال پاسخ 
این  از  پاکستان  مشروع  نگرانی های  به 
آن  علیه  افغانستان  خاک  از  که  طریق 
کشور حمله ایی صورت نمی گیرد، می تواند 

نیز شامل آن باشد. 
در صفحه 4

 آگهی بورسيه تحصيلی
به آگاهی آنعده از افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا الی درجه لیسانس به 
ادامه تحصیل الی درجه  اکمال رسانیده  باشند  ابالغ می گردد که زمینه 

ماستری در رشتهء های )محیط زیست، امنیت، صحت و پالیسی عامه(
 MSc in Risk and Environmental Hazards, MA in Risk and
Security, MA in Risk, Health and Public Policy
برای مدت یک سال در دانشگاه درهم Durham  کشور انگلستان مساعد شده 

است. عالقمندان می توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org - m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  14 فبروری سال 2012 میالدی می باشد.

نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 
شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

زندگی، جنگ...

سازمان ملل از...

ایستگاهی به نام...
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هوشیاری ما در برابر 
تاکتیک های تازه طالبان

شنیدن خبر انتحار و به خاک و خون کشاندن مردم، حاال 
به یک خبر متعارف در افغانستان بدل شده است. از تخار 
خبر رسید که دیروز در یک حمله انتحاری در این والیت، 
این حمله در  بیش از شصت تن کشته و زخمی شدند. 
حالی روی داد که مردم در مراسم به خاک سپاری یک 
جنازه تجمع کرده بودند. در میان کشته شدگان، برخی از 
مقام ها، از جمله عبدالمطلب بیک نماینده تخار در مجلس 
نمایندگان، نیز بوده اند. حمله به مکان ها و مراسم مقدس، 
از مدتی به این سو، آرامش مردم را ربوده است. اکنون 
اشتراک در مراسم سوگواری و جنازه نیز به یک نگرانی 
بدل شده است. دیده شده است که پس از این رویدادها، 
حقانی  شبکه ی  طالبان،  مانند  تروریستی ای  گروه های 
که حضور  جنگوی  به نام  گم نام  لشکر  یک  هم  گاهی  و 
چندانی در افغانستان ندارد، مسوولیت این رویداد ها را 
به عهده می گیرند. سازمان های تروریستی دیگر ـ مانند 
این  از  ناامنی هایی  در  نیز  ـ  ازبکستان  اسالمی  تحریک 

دست بی سهم نیستند. 
انتقال  هنگام  در  که  است  نگرانی  قابل  این  مردم،  برای 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان که والیت تخار 
نیز در آینده ای نزدیک شامل این روند خواهد شد، چگونه 
این گونه  وقوع  می افتد.  اتفاق  مرموز  رویدادهای  چنین 
رویدادها باور مردم را به نیروهای امنیتی افغان و روند 

انتقال دچار شک و تردید می کند. 
ازسویی دیگر، از دست رفتن افراد سرشناس محلی مانند 
والیت  در  مالحظه ای  قابل  نفوذ  از  که  بیک  عبدالمطلب 
تخار برخوردار بود، از یک سو ضربه ای بر پیکر نهادهای 
دموکراتیک کشور مانند شورای ملی وارد می کند و ترس 
را در میان اعضای این مجلس افزایش می دهد و از سویی 
دیگر باور پیروان چنین افراد را نسبت به توانایی حکومت 
و  امنیت سران محلی، مخدوش می سازد  تامین  امر  در 
زمینه را برای بریدن اعتماد مردم از حکومت مساعد تر. 
ترس مردم از اشتراک در مراسم محلی و سوگواری و 
خاک سپاری نیز یکی از دغدغه هایی است که می تواند به 

یک عقده بدل شود.
به  طالبان  که  داد  نشان  تخار  در  گذشته  روز  رویداد 
آسانی از اهداف ضدبشری خود دست بر نمی دارند و قتل 
برای  استراتژی دوامدار  به عنوان یک  و فضای وحشت 
این گروه بدل شده است. متاسفانه حکومت افغانستان و 
ایاالت متحده امریکا، با سیاست چندپهلو و مبهم، به طالبان 
قتل عام های  و  انفجار  انتحار،  برای  تا  می دهند  فرصت 
مردم  برای  باشند.  داشته  بیشتری  مجال  بی گناه  افراد 
افغانستان بسیار مایه ای از تعجب است که رییس جمهور 
آن می خواهد تا باالی تروریستان عملیات شبانه صورت 
نگیرد تا مبادا آرامش آنان برهم خورد. این در حالی است 
برهم  برای همیشه  را  ما  آرامش مردم  تروریستان،  که 
می زنند و برای دست یابی به هدف از هر لحظه و فرصتی 

استفاده می کنند. 
آنچه را که این رویداد ها به نمایش می گذارد، این است که 
با وجود بحث مصالحه و مذاکره با طالبان و خوشبینی ها 
برای  گروه  این  ماهیت  که  می شود  دیده  مورد،  این  در 
ادامه ی جنگ و کشتار، دگرگون شدنی نیست. از سویی 
تاکتیک های  دنبال  به  طالبان  که  است  شده  دیده  دیگر، 
جدید برای ایجاد تفرقه های مذهبی و قومی در میان مردم 
هستند. حمله به مراسم عاشورا در کابل و مزار شریف 
یک روش جدید برای ایجاد نفاق مذهبی در میان افغان ها 
بود. حمله بر مراسم جنازه و هدف قرار دادن عبدالمطلب 
جهادی  سرشناس  فرماندهان  از  یکی  عنوان  به  بیک، 
ازبک تبار در شمال-شرق، روش دیگر طالبان برای ایجاد 
تفرقه قومی در میان مردم است. ما، به عنوان یک ملت، 
در برابر این همه روش های متفاوت طالبان، برای برهم 
زدن ثبات در کشور ـ مواجه هستیم و مردم، گروه های 
و هوشیاری  دقت  با  باید  و حکومت  اجتماعی  سیاسی، 
کامل با این تاکتیک های جدید طالبان وارد مبارزه شوند. 
از جانبی هم، دیده می شود که هرگاه بحث مصالحه با 
طالبان مطرح می شود، دستگاه های امنیتی و استخباراتی 
برای  طالبان  برانگیختن  با  به نحوی  همسایه  کشورهای 
انتحار و ایجاد خشونت، بر این تالش ها سایه می افگنند و 
افکار عمومی را در مورد مصالحه و گفتگو با طالبان، از 

مسیر اصلی اش منحرف می سازند.

زنگ اول


نشده است.
مقام  یک  از  نقل  به  روزنامه  این 
امریکایی بدون ذکر نامش نوشت که 
تصمیم به انتقال پنج تن از افراد طالبان 
دلیل  به  قطر،  به  گوانتامو  زندان  از 

مخالفت حامد کرزی، عملی نشد.
مقام  یک  قول  از  پست  واشنگتن 
شدن  جدا  یعنی  شرط،  سه  امریکایی 
از  حمایت  القاعده،  از  طالبان  رسمی 
حکومت  با  مذاکره  و  اساسی  قانون 
اصلی  شرایط  عنوان  به  را  افغانستان 

این حادثه  در  امریکایی  چهار سرباز 
در  مهاجم  سرباز  اما  شدند،  زخمی 
امریکایی  نیروهای  تیراندازی  نتیجه 
کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده 

است.
فراه گفته اند  اردوی ملی در  مقامات 
که در مورد عوامل وقوع این حادثه 
احتمال  اما  است  شده  آغاز  تحقیق 
گروه  و  مهاجم  سرباز  میان  رابطه 

که  است  آمده  شده  منتشر  وزارت 
والیات  در  تازگی  به  عملیات  این 
نیمروز،  قندهار،  بغالن،  ننگرهار، 
فراه  و  هرات  غزنی،  پکتیا،  زابل، 

انجام شده است.
در بخشی از این اعالمیه از بازداشت 
اجرای  اتهام  به  دیگر  تن  چهارده 

و  طالبان  توفق  با  می گوید  دولت 
زندانی  پنج  انتقال  بر  مبنی  امریکا 
مخالف  قطر  به  گوانتانامو  از  طالبان 

است.
روزنامه  دسامبر   ۲۳ جمعه  روز 
مورد  در  را  خبری  پست  واشنگتن 
طالبان  زندانی  پنج  انتقال  تصمیم 
پیشبرد  برای  قطر،  به  گوانتانامو  از 
افغانستان،  دولت  و  طالبان  مذاکرات 

منتشر کرد.
را که  افرادی  نام های  پست  واشنگتن 
منتقل  قطر  به  گوانتانامو  از  بوده  قرار 
است  نوشته  ولی  نکرده  ذکر  شوند، 
امریکا  و  طالبان  میان  توافق  این  که 
صورت  آغا«،  »سیدطیب  وساطت  به 

گرفته است.
طالبان  رژیم  زمان  در  آغا  طیب  سید 
در  طالبان  رهبر  عمر  مال  دفتر  رییس 
از  گزارش هایی  اخیرا  بود.  قندهار 
مقام های  و  او  میان  گفتگو  و  دیدار 
و  آلمان  در  امریکایی  و  آلمانی 
این  از  هیچ یک  اما  شده  منتشر  قطر 
گزارش ها از سوی منابع مستقل تایید 

اثر  در  می گویند،  امنیتی  مقام های 
ملی،  اردوی  سرباز  یک  تیراندازی 
امریکایی کشته  دو سرباز  دست کم 

شده اند.
پشت رود  ولسوالی  در  حادثه  این 
والیت فراه در غرب کشور صورت 

گرفته است.
سید محمد روشن دل، فرمانده پولیس 
دو  درگیری،  این  در  که  گفت  فراه 
زخمی  نیز  امریکایی  دیگر  سرباز 

شده اند.
حادثه،  این  که  است  شده  گزارش 
مشترک  امنیتی  گشت  جریان  در 
در  امریکایی  و  داخلی  نیروهای 

والیت فراه اتفاق افتاده است.
مسووالن اردوی ملی در فراه، وقوع 
این حادثه را تایید کرده اما در مورد 
ابراز  امریکایی  سربازان  شدن  کشته 

نظری نکرده اند.
که  گفته اند  ملی  اردوی  سربازان 

جریان  در  می گوید  داخله  وزارت 
نیروهای  مشترک  عملیات  چندین 
والیات  در  بین المللی  و  داخلی 
مخالفان  از  تن  سی  کشور،  مختلف 
مسلح دولت کشته و هفت تن دیگر 

بازداشت شده اند.
این  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 

براساس  که  است  کرده  یاد  توافقی 
از  طالبان  زندانی  پنج  بود،  قرار  آن 

گوانتانامو به قطر منتقل شوند.
اما ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی 
به  جمهور  رییس  گفته،  بی بی سی  به 
این دلیل با این موضوع مخالفت کرد 

که در جریان جزییات آن نبود.
در  امریکایی ها  افزود  فیضی  آقای 
چیزهای  طالبان،  با  مذاکره  مورد 
و  کرده اند  پنهان  دولت  از  را  زیادی 
با  مصالحه  برنامه  اصول  خالف  این 

طالبان است.
می گوید  جمهور  رییس  سخنگوی 
برنامه  اصلی  شرط های  از  یکی 
مصالحه با طالبان این است که دولت 
و  تماس ها  ریاست  خود،  افغانستان 

گفتگوها را داشته باشد.
که  می گویند  امریکایی  مقامات  اما 
از  طالبان  با  گفتگو  جزییات  تمامی 
تن  پنج  انتقال  مورد  در  تصمیم  جمله 
از افراد طالبان از گوانتانامو به قطر، در 
قرار  افغانستان  جمهور  رییس  اخیتار 

داده شده است.

پنج تن از اعضای 
کمیسیون انتخابات 

معرفی شدند
پنج  جمهور،  رییس  فرمان  اساس  بر 
مستقل  کمیسیون  اعضای  به حیث  تن 

انتخابات معرفی شدند.
 در اعالمیه ای که از سوی دفتر ریاست 
محمد  از  آن  در  شده  منتشر  جمهوری 
سید  یاری،  مومنه  گرزیوانی،  حسین 
محمد هاشم فوالد، داکتر غالم دستگیر 
اعضای  عنوان  به  عظیمی  ریدا  و  آزاد 
نام  انتخابات  مستقل  کمیسیون  جدید 

برده شده اند.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که این 
تنظیم  و  نصاب  تکمیل  منظور  به  افراد 
امور مربوط به روند انتخابات در کشور 

معرفی شده اند.
کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد 
مستقل انتخابات می گوید این کمیسیون 
سه  مدت  برای  که   دارد  عضو   هفت 

سال تعیین می شوند. 
آقای نور گفته است که مومنه یاری  و 
به سه  نزدیک  محمد حسین گرزیوانی 
سال است که عضویت این کمیسیون را 
به اساس فرمان جدید، مدت  داشتند و 
کاری آنها برای یک دوره دیگر تمدید 

شده است. 
ایوب  بجای  به  که  افزود  همچنان  وی 
سلیمان  و  ستانکزی  مستوره  اصیل، 
شده  ختم  آنها  کاری  دوره  که  حامد 
است، سه تن دیگر محمدهاشم فوالد، 
ریدا عظیمی و غالم دستگیر آزاد تعیین 

شده اند.
سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید 
معنوی رییس  احمد  دوره کاری فضل 
حسینی  وعبدالخالق  کمیسیون  این 
تکمیل  کمیسیون  این  عضو  پشه یی 

نشده است.  

گاز موجود 
در یک معدن ذغال 

13 قربانی گرفت
شدن  خارج  اثر  در  پلخمری:  8صبح، 
معدن  یک  در  کشنده  گاز  نوع  یک 
ذغال سنگ در والیت بغالن 1۳ کارگر 
این معدن جان باختند و ۲0 تن دیگر که 
برای بیرون آوردن اجساد، داخل معدن 

شده بودند، مسموم گردیدند. 
وضعیت  که  گفته اند  صحی  مسووالن 

مسموم شده ها خوب است. 
بستر   ۲5 شفاخانه  آمر  اقبال،  داکتر 
شده ها  مسموم  »وضعیت  گفت:  نهرین 
خارج  خطر  از  و  است  خوب  فعال 

شده اند.«
منطقه  در  سنگ  ذغال  معدن  این 
ولسوالی  مربوط  شن دره  و  چنارک 
و  دارد  موقعیت  بغالن  والیت  نهرین 
مرگ  محل  مردم  و  محلی  مقام های 
این 1۳ تن را به بی توجهی دولت پیوند 

می دهند.
نهرین  ولسوال  فضل الرحمان،  موالنا 
وزیر  شخص  با  چندبار  »من  گفت: 
او خواسته ام  از  معادن صحبت کرده و 
در  را  محافظتی  وسایل  و  تجهیزات  تا 
این  ولی  بدهد،  قرار  کارگران  اختیار 

حرف ها جدی گرفته نشد.«
ذغال  معدن  »ریاست  می گوید:  او 
سنگ بغالن باید همه روزه دو کارمند 
معادن  تمام  روان کند که  را  فنی خود 
خطری  امکان  اگر  و  کند  چک  را 
ندهد  اجازه  کارگران  به  بود  محسوس 
تا وارد صوف شوند، اما ریاست ذغال 

سنگ شمال این کار را نمی کند.«
از  بیش  منطقه  این  در  می شود  گفته 
که  است  موجود  ذغال  معدن  بیست 
حساب  به  معادن  این  مجموع  عواید 
تمام  ولی  می گردد،  افزود  دولت 
غیرفنی  شکل  به  معادن  این  کارگران 
وسایل  حال  تا  و  هستند  کار  مصروف 

محافظتی در اختیار ندارند.  

طالبان را رد نکرده اند.
ناتو  سربازان  بارها  نیز  گذشته  در 
افرادی در ارتش و  هدف تیراندازی 

پولیس افغانستان قرار گرفته اند.
برای  که  گفت  دفاع  وزارت  اخیرا 
جلوگیری از نفوذ گروه های شورشی 
در میان نیروهای امنیتی، روند جذب 
مورد  را  ارتش  سربازان  استخدام  و 

بازنگری قرار می دهد.

شده  داده  خبر  نیز  جنایی  جرایم 
است.

از  افراد  این  که  می شود  گفته 
میدان  و  سروبی  ولسوالی  مربوطات 

هوایی کابل بازداشت شده اند.
شدن  کشته  از  وزارت  این  همچنین 
یک فرمانده مهم طالبان نیز خبر داده 

است.
وزارت  جداگانه  اعالمیه  یک  در 
طیب  مال  که  می گوید  داخله  امور 
برجسته ی  فرماندهان  از  یکی 
فراه  والیت  در  شنبه  روز  طالبان 
کشته  محافظین اش  از  تن  چهار  با 
مال  وزارت،  این  گفته ی  به  شده اند. 
حمالت  اصلی  سازماندهنده  طیب 

تروریستی در والیت فراه بود.

مخالفت دولت با انتقال زندانیان طالبان از گوانتانامو به قطر

سرباز اردوی ملی دو سرباز امریکایی را کشت

ACKUبیش از سی تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند
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 قدرت اهلل جاوید

حزب حق و عدالت:

سازمان ملل از استقاللیت
کمیسیون حقوق بشر افغانستان

حمایت  کند

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 بیات1123
ه و تنظیم:

تهی

در ادامه ی واکنش ها به بر کناری سه عضو کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان و معرفی چهره های جدید 
افغانستان،  عدالت  و  حق  حزب  کمیسیون،  این  به 
ایتالف ملی افغانستان و همچنین شبکه ی افغانی مبارزه 
با فساد اداری در اعالمیه ها و ابرازنظرهای جداگانه ای 
نگرانی های شان را از آینده ی وضعیت حقوق بشر در 

کشور بیان کرده اند.
مولوی  و  حکیم  فهیم  نادری،  نادر  پیش،  روز  دو 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  غریب، 
سوی  از  ماموریت شان  دوره ی  پایان یافتن  آنچه  بنابر 
برکنار  کار  از  است،  شده  خوانده  ریاست جمهوری 

شدند.
گفته می شود که رییس جمهور، جنرال اصیل کمیشنر 
سابق کمیسیون مستقل انتخابات، مولوی بارکزی عضو 
سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی، هوا علم نورستانی 
و قدریه یزدان پرست اعضای سابق مجلس نمایندگان 
را به جای آن ها به عنوان کمیشنران کمیسیون مستقل 
حقوق بشر تعیین کرده است و به زودی معرفی خواهند 

شد.
حزب حق و عدالت افغانستان ایجاد کمیسیون مستقل 
از دست آوردهای  ده سال گذشته،  را، در  بشر  حقوق 
فعالیت های  حزب  این  می داند.  افغانستان  دولت  مهم 
بخش های  در  کمیسیون  این  تخصصی  و  مستقالنه  
آموزش و ترویج حقوق بشری، نظارت و پاسداری از 
کرامت انسانی، مستندسازی موارد نقض وتخطی های 

معرفی  در  پاریس،  اصولنامه ی  ویژه  به  بشر،  حقوق 
کمیشنرهای جدید به این کمیسیون عمل کند؛ امنیت 
کمیشنرهای برکنار شده را که از حقوق بشر و صدای 

مردم افغانستان دفاع کرده اند، تامین کند.
این حزب از دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیشنرهای 
سازمان های  سایر  و  سازمان  این  بشر  حقوق  عالی 
بین المللی نیز خواسته است تا از استقاللیت کمیسیون 
افغانستان حمایت کنند و نگذارند  مستقل حقوق بشر 
مستندسازی  گزارش  در  کمیسیون  این  فعالیت های 
دهه  ی  سه  جنگی  جنایات  و  بشر  حقوق  تخطی های 

اخیر مورد دستبرد قرار گیرد.
از  انتقاد  با  افغانستان  ملی  ایتالف  همین گونه،  به 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنرهای  برکناری 
افغانستان، آنان افراد متعهد به قانون اساسی کشور در 

انتخابات های گذشته افغانستان خوانده اند.
ایتالف  شورای  دوره  ای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
ملی افغانستان، می گوید که معرفی کمیشنرهای جدید 
برخالف اصول و قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر 

انجام شده  است.
عبداهلل همچنین رییس جمهور را به نقض قانون اساسی 
متهم می کند و می گوید هرگاه رییس جمهور خود را 
هفت  می دانست،  اساسی  قانون  از  حمایت  به  مکلف 
اداره  سرپرست ها  سوی  از  نباید  کابینه  وزارتخانه ی 

می شد.
از جانبی دیگر، شبکه ی افغانی مبارزه با فساد اداری با 

گسترده ی حقوق بشری و جنایات جنگی را نیز کسب 
نام نیک و شهرت بین المللی دانسته است.

حمیداهلل فاروقی یکی از اعضای رهبری و سخنگوی 
به  را  حزب  این  اعالمیه ی  که  عدالت   و  حق  حزب 
آینده ی  از  نگرانی  بیان   با  می داد،  توضیح  رسانه ها 
حقوق بشر در کشور می گوید که پروسه ی تعیین افراد 
جدید غیرشفاف و برخالف قانون و اصول کمیسیون 

مستقل حقوق بشر انجام شده است.
فاروقی گفت: »حزب  حق و عدالت، برکناری شماری 
از کمیشنران متعهد و معرفی کمیشنران جدید را بدون 
اساسی  قانون  و  پاریس  اصولنامه ی  داشت  نظر  در 
دارد،  تاکید  کمیسیون  این  استقاللیت  بر  که  کشور 
هدفمند  و  سیاسی  عمل  یک  و  بشر  حقوق  بر  حمله 
فعالیت های حقوق  سیستماتیک  کنترول  و  مهار  برای 
بشری در کشور دانسته، به این باور است که ادامه ی 
تهدید  با  را  کشور  در  بشر  حقوق  آینده ی  روند  این 

مواجه می سازد.«
این حزب همچنین عدم معرفی وزیران به هفت وزارتی 
را که از سوی سرپرست ها اداره می شوند و  همچنین 
سایر   در  را  دیگر  کمیشنرهای  برخی  کاری  تداوم 
و  غرض آلود  دوگانه،  برخورد  مستقل  کمیسیون های 
عقده مندانه با سه عضو برکنارشده ی کمیسیون مستقل 

حقوق بشر  افغانستان می داند.
حزب حق و عدالت به همین گونه از دولت افغانستان 
مورد  در  بین المللی  کنوانسیون های  به  تا  می خواهد 

نشر اعالمیه ای در کنار آن که نگرانی اش را از سرکشی 
دولت از تعهدات بین المللی در برکناری فعاالن حقوق 
بشر بیان کرده است، از  آن چه تصمیم های غیر شفاف 

دولت خوانده، انتقاد کرده است.
دراعالمیه ی این شبکه، برکناری کمیشنران کمیسیون 
مستقل حقوق بشر نه تنها که پرسش برانگیز گفته شده 
جامعه  و  بشر  حقوق  فعالیت  به  مستقیم  تهدید  بلکه 

مدنی خوانده شده است.
»درحالی که  است:  آمده  اعالمیه  این  از  بخشی  در 
قوانین  کمیسیون،  کمیشنر های  برکناری  و  تقرر  برای 
و شرایطی را وضع نموده، پس برکناری فعاالن جامعه 
مدنی و حقوق بشر به چنین نحوه نه تنها سوال برانگیز 
به  مستقیم  تهدید  یک  این  حال  عین  در  بلکه  است 
فعاالن جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان می باشد. 
مورال  به  است  لطمه  یک  غیرشفاف  تصامیم  چنین 

فعاالن حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان.«
دولت  راهبرد  نبود  از  انتقاد  با  همچنین  شبکه  این 
که  حکومت  مفسد  مقام های  مقابل  در  افغانستان 
تاکنون در پست های کلیدی حضور دارند، گفته است 
که دولت افغانستان به تقاضاهای این شبکه مبنی بر به 

دادگاه کشاندن مقام های فاسد، اقدام نکرده است.
 پیش از این، برخی از نهادهای جامعه مدنی و حقوق 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  سه  برکناری  از  نیز   بشری 
حقوق بشر انتقاد کرده اند و نسبت به آینده حقوق بشر 

در کشور هشدار داده اند.

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهر 
مدت  برادرش  که  داریم  خود  با  را  دردمندی 
میان گروهی  جنگ های  زمان  در  قبل  سال   18
بیان  چنین  را  حادثه  آن  او  است  شده  الدرک 
ندانستم  را  زندگی  خوشی  »روزهای  می کند: 
زیرا از روزهای که من بزرگ شدم، جنگ های 
خونین به شدت جریان داشت و روزگار مردم 
جنگ  طرف  یک  از  بود.  سخت  و  تلخ  بسیار 
و راکت پراگنی احزاب درگیر در جنگ و از 
 سوی دیگر فقر اقتصادی و کمبود مواد غذایی 
را  مردم  روان  و  روح  سخت  دیگر  طرف  از 
و  قومی  ساختار  به  نظر  منطقه  هر  می آزرد. 
زیاد  مشکالت  با  مردم  بود.  شده  جدا  تنظیمی 
تحت  که  دیگر  منطقه ی  به  منطقه  یک  از 
گشت  و  می رفتند  بود،  تنظیم ها  سایر  کنترول 
به  اوقات  اکثر  نبود.  خطر  از  عاری  گذار  و 
یا  و  سنگر  کندن  قبیل  از  شاقه  کارهای  خاطر 
نمودن خانه های مردم که گروه های  هم ویران 

درگیر می خواستند چوب های سقف و کلکین 
این  می بردند.  را  ملکی  مردم  بکنند،  آن را 
همین  جریان  در  بود.  شده  مردم  زندگی  جزو 
که   1372 سال  در  برادرم  زندگی  گیرودارها 
می خواست به خاطر بقای حیات فامیلش نماید 
به دنبال کار  به دست آورد،  نان حالل  لقمه ی  و 

رفت و دوباره برنگشت. او از همان روز الدرک 
در  برادرم  می رفت  احتمال  که  جاهایی  شد. 
آن جاها باشد با صدها مشکالت جویای احوالش 
ما  آهسته آهسته  و  می گذشت  زمان  اما  شدیم 
امید خود را از دست می دادیم. امروز مدت  هم 
وی  از  اما  می گذرد  واقعه  آن  از  سال   18 تقریبا 

 او از همان روز الدرک شد. جاهایی که احتمال می رفت برادرم 
در آن جاها باشد با صدها مشکالت جویای احوالش شدیم اما زمان 
می گذشت و آهسته آهسته ما هم امید خود را از دست می دادیم. 
امروز مدت تقریبا 18 سال از آن واقعه می گذرد اما از وی خبری 
نیست که نیست. نه تنها فامیل ما بلکه هزاران خانواده دیگر نیز 

مانند ما داغدار هستند و در فراق عزیزان شان اشک ماتم می ریزند 
و یا از معلولیت و مصیبت های وارده رنج می برند. ای کاش این جنگ 

خاتمه می یافت. از جنگ نفرت داریم زیرا جنگ جز بدبختی چیزی 
دیگری برای ما نیاورده و نخواهد آورد.

بلکه  ما  فامیل  تنها  نه  نیست.  که  نیست  خبری 
ما داغدار هستند  مانند  نیز  هزاران خانواده دیگر 
و در فراق عزیزان شان اشک ماتم می ریزند و یا 
می برند.  رنج  وارده  مصیبت های  و  معلولیت  از 
جنگ  از  می یافت.  خاتمه  جنگ  این  ای کاش 
چیزی  بدبختی  جز  جنگ  زیرا  داریم  نفرت 
در  آورد.  نخواهد  و  نیاورده  ما  برای  دیگری 
پایان به عنوان یادآوری از دولت و تمام ارگان ها 
می خواهم بگویم که باید به جنایت هایی که در 
زمان جنگ ها اتفاق افتاده است عامالن آن باید 
در برابر ملت پاسخگو باشند و آنهایی که مجرم 
که  زمانی  تا  شوند.  مجازات  می شوند،  شناخته 
مسوولیت پذیری نباشد و کسی در مقابل کارهای 
نیکش تقدیر و در مقابل اعمال زشتش مجازات 
و  رسید  نخواهیم  انسانی  جامعه  به یک  ما  نشود 
زندگی ما در تاریکی  ها همین گونه باقی خواهد 

ماند و همیشه مردم عام باید قربانی بدهند.« 
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  به دیده ی قدر می نگریم 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarityforjustice.org.af

برادرم دیگر بر نگشت
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باز خواهد گشت. 
آینده دوم: کاهش مرحله ای و بین المللی سازی 

تالش ها
چنین در نظر می آوریم که مردم امریکا و کانگرس این 
کشور فرصت یک نفس کشیدن سیاسی را فراهم خواهند 
برنامه اش  با  متناسب  با  او،  که  داد  اجازه خواهند  و  کرد 
عمل کرده و نسبت به ادامه کمک ها در افغانستان اندکی 
دراز مدت تر فکر کند. در این صورت واشنگتن برنامه ی 
خروج نیروها را طبق برنامه ریزی به گونه ای انجام خواهد 
افغان ها  به  امنیتی  مسوولیت های   2014 سال  تا  که  داد 
چیز  می تواند  هم چنان  اوباما  اداره  باشد.  شده  واگذار 
جدیدی را نیز بر  اهداف راهبردی اش بیافزاید و آن این 
بیرونی  قدرت های  از  افغانستان  ثبات سازی  با  برای  که 

دیگر نیز استفاده کند. 
با توجه به عالقمندی قدرت های بزرگ در افغانستان، این 
تصور چندان هم دست نیافتنی نیست. روسیه و هندوستان 
که  بوده اند  هراس افگن  گروه های  همان  حمالت  قربانی 
در افغانستان و پاکستان ریشه دارند. مناطق غربی چین در 
برابر فعالیت های افراط گرایان مذهبی که انگیزه های قومی 
قدرت ها  این  حال  عین  در  است.  آسیب پذیر  دارند،  نیز 
انتظار دارند که از پیشرفت اقتصادی به واسطه راه جدید 

ابریشم و یا منابع عظیم طبیعی افغانستان سود ببرند. 
دیگران  با  می تواند  واشنگتن  بیشتر،  زمان  شدن  سپری  با 
طوری کار کند که توافق و عالقمندی آنها را برای یک 
بینش مشترک نسبت به افغانستان جلب کند. در همکاری 
پاکستان  بر  آنها  نفوذ  از  می توان  منطقه ای  قدرت های  با 
جاری  جنگ  از  حمایت شان  توقف  منظور  به  ایران  و 
استفاده کرد و نیز به همکاری تشویق شان کرد. چین نفوذ 
مشترک  و همکاری های  دارد  اسالم آباد  بر  فوق العاده ای 
چین، هندوستان و روسیه می تواند سبب تغییر جهت تهران 

گردد. 
منظور  به  موفقیت آمیز  گام  یک  منطقه ای  همکاری های 
کاهش نیروها در افغانستان است، اگر سازمان ملل متحد 
با امریکا باالی یک اجماع دیپلوماتیک در  در همکاری 
جلب  طریق  از  منطقه ای  ثبات  و  صلح  تقویت  زمینه ی 
همکاری قدرت های جهانی کار کند. واشنگتن می تواند 
این چارچوپ را به مثابه ی مرکز تصمیم گیری تبدیل کند 
و قدرت های بیرونی را تنها در صورتی اجازه ی حضور در 
آن دهد که سهم عادالنه خود را در این ماموریت ادا کرده 
باشند. این هماهنگی می تواند سبب تالقی و حتا همسویی 
افغانستان  به  رابطه  در  بزرگ  قدرت های  قرمز های  خط 
افغانستان  دولت  بر  کند،  نظارت  مصالحه  روند  از  شود، 
نیروهای  تقویت  و  حکومت داری  به  تا  بیاورد  فشار 
ایجاد زیر ساخت های  بر  نهایت  پولیس تمرکز کند و در 
نماید  توجه  الین  پایپ  ایجاد  و  آهن  چون سرک، خط 
تا از طریق آن راه ابریشم جدید که آسیای میانه و جنوب 
می کند،  مبدل  بازارگانی  واحد  منطقه  یک  به  را  آسیای 
ایجاد گردد. این هماهنگی هم چنان به قدرت های بزرگ 
این اجازه را می دهد که منافع خود را نیز در افغانستان با 
کشور  این  سازی  باثبات  در  که  کنند  حفظ  شرایط  این 

نقش شان را به خوبی اجرا کنند. 
با وجود تشویق همکاری قدرت های بیرونی و تالش های 
این  افغانستان،  در  برای جهانی سازی تالش هایش  امریکا 
و  نظامی  متداوم  توجه  و  ادامه ی حضور  بدون  ماموریت 
سازمان  که  حالی  در  بود.  خواهد  ناممکن  امریکا  ملکی 
ملل متحد برای این هماهنگی تالش خواهد کرد، ایاالت 
متحد توانایی این را دارد که همکاری های جهانی را حتا 
سوق  اقتصادی  همسویی های  و  منطقه ای  مسایل  از  فراتر 
خواهند  همکاری  صورتی  در  بزرگ  قدرت های  دهد. 
گزینه  دیگر  تکروانه  رفتار های  کنند  احساس  که  کرد 
در  امریکا  حمایت  مورد  طرح های  از  همکاری  و  نیست 
منافع  برای حفظ  مناسب ترین چارچوپ  منطقه،  به  رابطه 
ملی شان است. با این حال بدون تعهدات واقعی از سوی 
روبه رو  شکست  به  می تواند  برنامه ها  بهترین  واشنگتن، 

شود. 
چشم پوشی  منطقه  از  می خواهد  امریکا  که  احساس  این 
از  ما  متحدان  از  برخی  تا  شده  سبب  حاال  همین  کند، 

موفقیت های  افغانستان،  در  امریکا  حضور  از  بعد  ده سال 
همکاران  با  همراهی  در  بین المللی  متحدان  را  واقعی 
برگشت  موفقیت ها  این  اما  به دست آورده اند،  محلی شان 
فعالیت های  قطب جهانی  دیگر  اکنون  افغانستان  پذیر اند. 
این  می توانند  شورشی  طالبان  اما  نیست؛  تروریستی 
بازسازی  برای  کمک ها  سازند.  ممکن  بار دیگر  را 
آموزش  بهداشت،  بخش  در  را  فراوانی  پیشرفت های 
مشکل  و  فساد  اما  است،  آورده  وجود  به  اقتصاد  و 
کابل  در  ازحکومت  حمایت  کاهش  سبب  حکومتداری 
و مجموع تالش های برای پیشرفت ها شده است. متحدان 
بین المللی  امنیتی  نیروهای  جهانی  حمایت  از  هنوزهم 
شدن  ناتوان  در  ناتو  این حال،  با  برخودارند.  آیساف  یا 
به  جدی  گونه ی  به  هندوستان  و  روسیه  چین،  است، 
و  پاکستان  و  می کنند  عمل  مستقل  بازیگران  عنوان 
به  خفا  در  که  هرچند  می پردازند،  حقایق  بیان  به  ایران 
پنهانی  اهداف  خاطر  به  افغانستان  بی ثبات سازی  دنبال 

خودشان اند. 
سبب  امریکا  در  اقتصادی  و  سیاسی  موجود  واقعیت های 
افغانستان  به  نسبت  را  کشور  این  توجه  که  است  شده 
نامتداوم سازد. اما همزمان با این که تعهدات متحدان در 
وضعی  چنین  در  واشنگتن  که  آنچه  است،  کاهش  حال 
آسیا  جنوب  آینده  شکل گیری  سبب  می گیرد،  تصمیم 
خواهد شد. اگر به آینده نگاه کنیم، سه سناریوی عمده را 
می توان در پیوند به چگونگی رابطه ی امریکا با افغانستان 

پیش بینی کرد. 
هرچند این مساله به چگونگی تصمیم واشنگتن در آینده، 
بستگی کامل دارد؛ اما آنچه که روشن است این که منافع 
دراز مدت  تعهدات  که  است  متکی  مساله  این  به  امریکا 
محدود  کشور  این  به  تنها  افغانستان  به  نسبت  کشور  آن 
نشده؛ بلکه تمام منطقه را شامل می شود. در عین حال نباید 
فراموش کنیم که نتایج چشم پوشی امریکا از این منطقه در 
یازدهم  وقایع  امریکا شاهد  سال 1990 سبب آن شد که 
ما  اساسی  هدف  هم اکنون  بنابراین  باشد.   2001 سپتامبر 
ایجاد  از  جلوگیری  رپاکستان،  د  القاعده  بقایای  نابودی 
اطمینان  افغانستان،  در  تروریستان  پناهگاه های  مجدد 
ساختن  مجبور  و  پاکستان  هسته ای  سالح های  امنیت  از 
پاکستان ناکارگیری از افراط گرایی به مثابه ابزار سیاست، 

می باشد. 
سه راه عمده در پیش روی ما قرار دارد. هرکدام از آنها با 
درجه های متفاوتی از خطر همراه اند و نیز هرکدام دارای 

مزیت های نیز اند. نخستین آن خطرناک ترین آن است.
آینده ی نخست: خروج زودهنگام و باز تخصیص 

منابع 
ناخشنودی در میان مردم امریکا نسبت به این جنگ نسبت 
خواست های  افزایش  است.  یافته  افزایش  زمانی  هر  به 
بارک  تا  شود  سبب  می تواند  نیز  سفید  کاخ  در  سیاسی 
عوض،  در  بخشد.  سرعت  را  نیروها  خروج  برنامه  اوباما 
کرد.  خواهد  کم  را  مالی  کمک های  نیز  کانگرس 
عمده  صورت  به  افغانستان  در  بازسازی  مسوولیت های 
کابل  در  حکومت  و  بین المللی  سازمان های  دوش  به 
اروپایی، جاپان  قدرت های  اگر  حتا  واگذار خواهد شد. 
کالن  نسبتا  کمک های  تا  بخواهند  جنوبی  کوریایی  و 
تبعیت  امریکا  از  چنان  هم  آنها  بخشند،  تداوم  را  خود 
علیه  مبارزه  ماموریت  ماجرا،  این  پایان  در  خواهند کرد. 

شورشگری به پایان خواهد رسید. 
با کاهش توجه، ایاالت متحد امریکا تالش خواهد کرد 
تا برخی از اقدامات ضد هراس افگنی خود را ادامه دهد. 
هواپیماهای  ویژه،  نیروهای  فرستادن  با  نمونه،  عنوان  به 
اما  یافت.  خواهد  ادامه  کار  این  بمباران  و  بدون سرنشین 
ادامه ی این گونه حمالت در صورت نداشتن پایگاه ها در 
منطقه، اگر نا ممکن نباشد، مشکل خواهد بود. چنان که بنابر 
درخواست پاکستان، امریکا پایگاه شمسی را تخلیه کرده 
است، پایگاهی که از آن برای هواپیماهای بدون سرنشین 
است  ممکن  میانه  آسیای  کشورهای  می شد.  استفاده 
ناراحت  پاکستان  در  پایگاه  این  رفتن  دست  از  به خاطر 
باشند، زیرا چین و روسیه آنها را تشویق خواهند کرد که 
مقاومت  پایگاه  داشتن  برای  امریکا  درخواست  برابر  در 

از قدرت های کلیدی  نفوذ بر شماری  توانایی خود برای 
نفوذ  از  همه  که  شرایطی  در  هم چنان  کنند.  صرف نظر 
این را نداشت  توانایی  استفاده می کردند، واشنگتن  خود 
در  شورشیان  از  حمایت  قطع  به  مجبور  را  پاکستان  تا 
شد  مشکل  زمانی  نیز  کرزی  با  روابط  سازد.  افغانستان 
مبارزه  کرزی  حکومت  داشتند  تالش  همه  متحدان  که 
این  تمامی  به هرحال  رابطه  قطع  کند.  آغاز  را  فساد  علیه 
مشکالت را افزایش خواهد داد، زیرا رهبران حکومت در 

نهایت نگران آینده ی خودشان اند. 
آینده ی سوم: تداوم و توجه مصممانه امریکا

همکاری  ما  که  می شود  سبب  امریکا  مصمم  استراتژی 
حکومت  که  دهیم  ادامه  زمانی  تا  را  نظامی مان  و  ملکی 
پیدا  را  خود  قلمرو  حفاظت  و  کنترول  توانایی  کابل 
بر سر  افغانستان  با حکومت  این صورت  امریکا در  کند. 
پیمان های بلند مدت راهبردی توافق خواهد کرد که شامل 
این کشور خواهد  نیز در  نظامی  نیروهای  متداوم  حضور 
بود. این کار می تواند شامل اقدامات مکمل دیگر نیز باشد 

که از طریق آن افغانستان و منطقه به ثبات برسد.  
باشد:  متمرکز  بر سه محور عمده  امریکا می تواند  حضور 
آن  تا  دهد  افزایش  را  پاکستان  بر  فشار  باید  نخست 
کشور از حمایت طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های 
هراس افگن دست بکشد و در موفقیت یک روند سیاسی 
انگیزه های  پاکستان  به  می تواند  واشنگتن  کند.  همکاری 
متنوعی را عرضه کند، در عین حال پاسخ به نگرانی های 
مشروع پاکستان از این طریق که از خاک افغانستان علیه 
آن کشور حمله ایی صورت نمی گیرد، می تواند نیز شامل 

آن باشد. 
اقدامات  اگر پاکستان همکاری نکند، واشنگتن می تواند 
تنبیهی اش را علیه آن کشور افزایش دهد، همکاری های 
نظامی اش را کاهش دهد،کمک های بین المللی از طریق 
نیز  را  پول  بین المللی  وجهی  صندوق  چون  نهادهای 
نیز عملیات علیه هراس افگنان را  می تواند کاهش دهد و 

در مناطق مربوط به پاکستان افزایش دهد. 
می تواند  متحد  ایاالت  نداد،  نتیجه ای  اقدامات  این  اگر 
بیشتر پاکستان  انزوای  بر اقدامات دراز مدت تر که سبب 
می شود که می توان به وسیله آن این کشور را به ثبات و 
میانه روی سوق داد، تمرکز کند. این کار مستلزم نگهداری 
شمار قابل مالحظه ای از نیروهای امریکا و متحدانش در 
افغانستان است تا از طریق آن بتوان عملیات ها را در آن 
سوی مرز و در قلمرو پاکستان عملی کرد. ایاالت متحد 
هند  با  جانبه  دو  مناسبات  تقویت  به  باید  هم چنان  امریکا 
توجه کند و به تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تمز کند، 
پاکستان کاسته  احتمالی  نفوذ  افزایش  از  این طریق  از  تا 
فرصت  دهلی جدید  و  کابل  به  می تواند  اقدام  این  شود. 
اسالم آباد  تا  کند  فراهم  را  الزم  فشار  اهرم های  و  کافی 
از خواست های مستدل خود  برخی  پذیرش  به  را مجبور 

نمایند. 
افغانستان  دولت  ظرفیت  بهبود  می تواند  محور  دومین 
نیازمند  مساله  این  باشد.  امریکا  متحد  ایاالت  وسیله ی  به 
که  این  نیز  و  است  شورشگری  علیه  عملیات  ادامه 
که  بود  خواهند  مساله  این  به  وابسته  نیروها  کاهش 
پیدا  را  مسوولیت ها  توانایی عهده دار شدن  افغان  نیروهای 
تداوم  برای  تالش هایش  به  چنان  هم  واشنگتن  می کنند. 
این  می دهد،  ادامه  افغانستان  به  بین المللی  همکاری های 
مساله نیازمند آن است که امریکا حتا می تواند به صورت 
ظرفیت سازی  قبال  در  را  خود  مسوولیت های  یک جانبه 

نیروهای مسلح افغانستان باال ببرد. 
در جانب سیاسی مساله، ایاالت متحد بر دولت افغانستان 
و  بخشیده  تقویت  را  فساد  علیه  مبارزه  تا  بیاورد  فشار 
در  قابل توجه  پیشرفت های  دهد.  گسترش  قانون  تطبیق 
عرصه حکومت داری باید با تکمیل قرارداد همکاری های 
در  افغانستان  حکومت  با  باید  و  باشد  مرتبط  راهبردی 
نیروهای  از سال 2014 و خروج  بعد  زمینه ی همکاری ها 
در  واقعی  پیشرفت  اگر  گیرد.  صورت  گفتگو  امریکایی 
شده  یاد  اهداف  نیامد،  به دست  حکومت داری  زمینه ی 
باید از طریق نیروهای حامی اصالحات در افغانستان ادامه 
بیابد تا در نتیجه این نیروها بتوانند از تاثیر گذاری الزم بر 

انتخابات سال 2014 برخودار گردند. 
محور سوم این است که واشنگتن با پیگیری اهداف مثبت 
از طریق همگرایی اقتصادی و ایجاد راه جدید ابریشم در 
با  همکاری  در  ترجیحا  کند.  حفظ  را  حضورش  منطقه 
متحدان، ایاالت متحد به تقویت نهادها در افغانستان توجه 
روند  جریان  در  کمک ها  از  بخشی  که  حالی  در  کند. 
انتقال ضروری و حیاتی اند، هدف اصلی باید خودکفایی 
افغان ها باشد. همکاری با بخش خصوصی در جهت توسعه 
بخشیدن به کشاورزی و منابع طبیعی افغانستان مساله مهمی 
است. دیپلوماسی فعال و کنشی امریکا می تواند به عنوان 
توسعه  و  تجارتی  موانع  کاهش  جهت  در  عمده  عامل 
جاده ها، خطوط آهن، پایپ الین ها و دیگر زیر ساخت ها 

نقش حیاتی بازی کند. 
ادامه در صفحه 8

به  دسترسی  اجازه  تا  بود  نخواهد  حاضر  نیز  کابل  کنند. 
پایگاه ها را در اختیار واشنگتن قرار دهد، در صورتی که 
و  باشد  هراس افگنی  عملیات های ضد  امریکا  تنها هدف 
این مساله  این کشور.  نه همکاری برای دولت سازی در 
سبب خواهد شد تا آینده ی افغانستان در اختیار دو عامل 
عمده قرار داده شود: عدم تداوم حکومت افغانستان و در 

نتیجه رقابت های مذهبی. 
ترک   1989 در  را  افغانستان  روس های  که  این  از  پس 
کردند، به صورت غیر منتظره  دولت کابل برای سه سال 
که  بود  نداده  رخ  زمانی  تا  اتفاق  این  آورد.  دوام  دیگر 
روس به صورت ناگهانی کمک های خود را متوقف کرد 
سبب  هراس-  و  ترس  روی  از  داخلی  کلیدی  عناصر  و 
کند.  سقوط  کابل  در  اهلل  نجیب  داکتر  حکومت  تا  شد 
حکومت کنونی افغانستان نسبت به حکومت داکتر نجیب 
اهلل از حمایت بیشتری برخودار است، اما حکومت حامد 
کرزی حتا بدون آسیب هایش، قادر به این نیست تا به پای 

خود بایستد. 
امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  که  بیاوریم  نظر  در 
همزمان   2014 سال  در  افغانستان  سراسری  انتخابات  با 
است.  ناممکن  آن  برگزاری  حساب  این  به  که  می شود 
باید بپذیریم که در عوض مردم افغانستان، این قدرت های 
بیرونی هستند که در مورد حکومت مرکزی در افغانستان 
تصمیم می گیرند. پاکستانی ها به سرعت حمایت  خود از 
طالبان را افزایش خواهند داد تا حکومت مورد نظر خود 
و  روسیه  هندوستان،  چین،  آورند.  وجود  به  کابل  در  را 
انتخابات  نتیجه  نظر داشت  در  بدون  خلیج  کشورهای 
یا  را  کار  این  و  رفت  خواهند  خود شان  منافع  دنبال  به 
موافقت  عدم  صورت  در  یا  و  کرزی  حمایت  طریق  از 
رفت.  خواهند  دیگری  متحدان  دنبال  به  منافع شان  با  او 
افزایش  گسترده  صورت  به  خشونت ها  هر صورتی،  در 
خواهد یافت و افغانستان باردیگر به مکانی برای دایره ی 

شرورانه ی جنگ های نیابتی بدل خواهد شد. 
هم  در  نتایج  سریع  خروج  امریکا  متحد  ایاالت  برای 
نیروهای  آن،  مثبت  جهت  در  داشت.  خواهد  آمیخته ای 
کانگرس  یافت،  خواهند  نجات  مهلکه  از  کشور  این 
کمک ها را کاهش خواهد داد ) با قبول این که شکست 
بزرگی را برای این جابه جایی خواهد پرداخت( و ایاالت 
مناطق  دیگر  به  توجه  برای  فراوانی  فراغت  امریکا  متحد 

جهان خواهد یافت. 
در جهت منفی آن، پناهگاه های هراس افگنان دوباره احیا 
گروه های  دیگر  و  حقانی  شبکه ی  طالبان،  شد.  خواهند 
و  گردید  خواهند  صحنه  وارد  عمل  ابتکار  با  افراطی 
انجام  افغانستان  پس گیری  باز  برای  را  تازه ای  اقدامات 
پیمان  و  دسترسی  امریکا  متحد  ایاالت  داد.  خواهند 
خواهد  دست  از  ابریشم  جدید  راه  ابتکار  برای  را  خود 
داد و این توانایی را نیز از دست خواهد داد تا از داشتن 
پایگاه ها جهت معامله با مشکالت پاکستان، ایران و دیگر 

همسایگان خطرناک این منطقه محروم گردد. 
نقطه درشت این مساله آن است که : ده سال پس از صرف 
خون ها و سرمایه ها، افغانستان بار دیگر به سال های 1990 
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کند. کمیسیون  ایثار  ناراضی« خود  »برادران  به  را  ده ساله 
حقوق بشر، یکی از نهادهایی بوده که طی ده سال گذشته 
مورد اعتمادترین ارگان در قلمرو حکوت ظاهر شده است. 
در طی این ده سال، اگر هر نهادی با اما و اگر مردم کشور 
رو به رو شده باشد، کمیسیون حقوق بشر تنها نهادی است 
کرده  بسترسازی  مردم  اطمینان  جلب  برای  اوج،  در  که 
که  بودیم  شاهد  اخیر  روزهای  همین  طی  در  اما،  است. 
دولت در این حوزه مداخالتی نسبتا غیرحقوقی را اعمال 

کرد.  
برای  یا مخالفان مسلح  مقابل  تا حاال، آدرس طرف   .3.2
به  دست  خود  اقناع  برای  دولت  نیست.  مشخص  دولت 
اقدامی زده است تا با کمک بعضی از کشورهای اسالمی 
برای مخالفان یک آدرسی ایجاد کند. ولی از نظر برخی 
از صاحب نظران، این عملکرد دولت نیز ممکن است »ره 

ترکستان رفتن« باشد؛ چون
افغانستان  مردم  برای  گذشته  مثل  دیگر  طالبان   .3.2.1
ویژگی  با  حاال  طالبان  نیستند.  سیاسی-نظامی  یک حزب 
خاصی، تبدیل به یک اندیشه و تفکر شده اند. ممکن است 
دولت با کس یا کسانی به نام »مولوی برکت اهلل« یا »آخوند 

این امر نشان می دهد که ایاالت متحد امریکا و شاید هم 
برخی دیگر از اعضای جامعه جهانی که در جهت دهی 
نقش  افغانستان  به  مربوط  سیاستگذاری های  تنظیم  و 
دولت  به  جدی  نقش دهی  به  چندانی  توجه  دارند، 
امر می تواند یک پرسش جدی  این  ندارند.  افغانستان 
افغانستان  دولت  برابر  در  ذهنینی  چنین  چرا  که  باشد 
نقش  باید  که  حالیست  در  این  است.  آمده  به وجود 
اصلی را در بازیگری و طراحی سیاست های مربوط به 

افغانستان دولت افغانستان داشته باشد.
آنچه  که  می باشند  باور  این  به  کارشناسان  از  برخی 
سبب گردیده تا نقش دولت افغانستان با جدیت در نظر 
نتوانسته است  این است که دولت کابل  گرفته نشود، 
بین المللی،  جامعه  به  نسبت  خود  تعهدات  اجرای  در 
سبب  که  دلیلی  ترین  عمده  آورد.  به دست  موفقیتی 
است،  شده  افغانستان  به  جهانی  جامعه  بی اعتمادی 
افغانستان  از سوی دولت  ناکامی  به  اعتراف  ناکامی و 
سبب  مساله  این  است.  بوده  اداری  فساد  با  مبارزه  در 
شده است تا دولت افغانستان جایگاهی را که در آغاز 

عصمت اهلل« از باب مذاکره وارد شود و با امتیاز دادن هایی، 
به نتیجه هم برسد؛ ولی دور از انتظار نخواهد بود که دیگر 
کشور افغانستان و مردم آن شاهد عملیات انتحاری نباشند. 
دست آوردهای  با  اساس  در  طالبانی  تفکر  بنیان  چون 
چندساله دولت مخالف است. برای طالبان مفاهیمی چون 
حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی 
و باالخره ترمی تحت عنوان »دموکراسی« معنا و مصداقی 

ندارد.
3.2.2.  دولت با ایجاد آدرس صوری برای طالبان، نشان 
می دهد که با خود نیز مشکل دارد. چون، همین اندیشه ای 
که امروز سمبول تحجر و واپسگرایی می باشد، هیچ گونه 
جامعه  و  دنیا  برای  خود  به  متکی  تصمیم  و  مستقل  اراده 
ماورای  از  هر چه  بلکه  است؛  نداده  نشان  خود  از  جهانی 
مرزهای جنوبی کشور برایش دیکته می شود، اجرا می کند. 

این حقیقتی است که دولت هم به خوبی می داند.
نیست.  خود  دولت  مشکالت  از  بی خبر  افغانستان،  ملت 
اما بر دولت هم شایسته است بیش از این دیگر برای نسل 
صلح«  و  »جنگ  به  فقط  را  زندگی  وطن،  این  سرگردان 

محدود نکند.

تصور می شد در سیاستگذاری های مربوط به افغانستان 
داشته باشد، از دست بدهد.

نیز  افغانستان  دولت  تا  است  گردیده  سبب  روند  این 
در برابر این گونه رفتار ها واکنش نشان دهد. البته هنوز 
بر  این وضعیت مبتنی  نمی توان اطمینان داشت که در 
متضرر  چه کسی  و  می برد  نفع  چه کسی  بی اعتمادی 
این  از  که  گفت  می توان  اطمینان  به  اما  می شود؛ 

وضعیت مردم افغانستان نفعی نمی برند.
به نظر می رسد اعالم مخالفت رییس جمهور با ادامه ی 
عملیات شبانه نیز یکی از همین واکنش هایی است که 
دیده می شود رهبری دولت افغانستان نسبت به برخی از 
برنامه ها و ساز و کارهای مربوط به جنگ در افغانستان 
ناسازگاری نشان می دهد. در رسانه ها اعالم شده است 
که رییس جمهور کرزی توقف عملیات شبانه را شرط 
امضای پیمان استراتژیک با امریکا خوانده است. آقای 
عملیات  توقف  بدون  که  است  کرده  اعالم  کرزی 
افغانستان،  امریکا و  میان  پیمان راهبردی  ناتو،  شبانه ی 
امضا نخواهد شد.  وی در جمع اعضای هیات تحقیق 

امضای  که  است  گفته  نظامیان  غیر  تلفات  مورد  در 
با امریکا مشروط به پایان یافتن  توافقنامه استراتیژیک 

عملیات شبانه ی نیروهای بین المللی خواهد بود.
این در حالیست که پیش از این رییس جمهور با وصف 
اما شرط  این که چنین عملیات هایی را تقبیح می کرد؛ 
و شروط کالنی را در مسیر آن قرار نمی داد. اما اکنون 
در  ناتو  نیروهای  فرماندهی  مقامات  این که  علیرغم  و 
افغانستان با اعالم این که عملیات های شبانه سودمندی 
زیادی در تضعیف مخالفان دولت داشته و بر ضرورت 
موضع  آن  برابر  در  جمهور  رییس  دارند،  تاکید  آن 

می گیرد و خواستار توقف آن می شود. 
از سوی دیگر، فرماندهان ناتو به این نظر می باشند که با 
توجه به وضعیت کنونی افغانستان، ادامه عملیات شبانه 
یک نیاز است و نمی توانند آن را متوقف کنند. همچینن 
با  شبانه  عملیات  که  می کنند  عقیده  ابراز  نیروها  این 
و  می گیرد  صورت  افغانستان  داخلی  نیروهای  حضور 
در عین زمان در کاهش تلفات غیر نظامیان و همچنین 
است.  بوده  موثر  بسیار  نا آرامی ها  سطح  آمدن  پایین 
عملیات ها  نوع  این  که  مدعی شده اند  نیروها  این  حتا 
این  عملیاتی  قدرت  و  شده  مخالفان  تضعیف  سبب 
نیروها را کاهش داده است. بر اساس خبرهایی که از 
در  است که  نقل شده، گفته شده  ناتو  با  مرتبط  منابع 
نزدیک  خود  پایان  به  که  میالدی  جاری  سال  جریان 
می شود، هم تلفات اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی 
کم بوده و هم تعداد تلفات نیروهای خارجی نسبت به 
سال پیش کاهش داشته است. در پیوند به این کاهش 
گفته شده است که یکی از دالیل آن وارد شدن فشار 
که  بوده  دولت  مسلح  مخالف  نیروهای  بر  عملیاتی 
عملیات های شبانه یکی از این فشارها بوده است. حال 
شبانه  عملیات های  توقف  از  وقتی  وضعیتی  چنین  در 
که  می رسد  ذهن  به  گمان  این  می شود،  گفته  سخن 
تاکیدی، همپیمانان  با چنین  رییس جمهور می خواهد 
غربی خود را تحت فشار قرار دهد تا نقش بیشتری در 
افغانستان برای دولت تحت رهبری  سیاستگذاری های 

وی در نظر گیرند. 
 

مواردی  در  حتا  و  رفاهی  تسهیالت  قالب  در  مخالفان  به 
امکانات نقدی، پست و مقام های دولتی بوده است. دقیقا 
به  دولت  توجهی  کم ترین  که  آرامی  والیت های  عکس 
آن ها نداشته است. شاید بارها از زبان اپوزیسیون سیاسی و 
منتقدان دولت مطرح شده باشد که این شیوه، والیت های 
و  می دهد  قرار  روانی  مطلق  تنگناهای  در  را  کشور  آرام 
چه بسا امکان دارد در آینده ها، آن ها را نیز به سوی ناامنی 
ترویج  دولت،  امتیازدادن های  شیوه های  زیرا  دهد؛  سوق 

بیشتر ناامنی محسوب می شود.
آن چه  ندارد.  صلح  از  تطبیقی  قابل  تعریف  دولت،   .3
صلح  با  رابطه  در  افغانستان  دولت  آدرس  از  رسانه ها  در 
برداشت  مفهوم  این  از  افکار عمومی جامعه  و  مطرح شده 
کرده است، عبارت است از: »صلح با طالبان به منظور قطع 
عملیات انتحاری گاه و بی گاه این گروه در نقطه نقطه این 

کشور.« در این تعریف، دست کم دو مشکل وجود دارد:
نظر  به  محدود  بسیار  تعریف،  این  در  صلح  دامنه   .3.1
می رسد و فقط به قطع عملیات انتحاری منحصر شده است. 
متاسفانه به نسل سه دهه جنگ کشور همواره زندگی چنان 
قطع  حالت  در  یا  باشی  جنگ  در  »یا  که  است  شده  معنا 
جنگ.« حالت قطع جنگ هم بیشتر، صلح معنا شده است. 
یعنی صلح اکثر معادل قطع جنگ تعبیر گردیده است.  در 
حالی که صلح تنها با قطع عملیات انتحاری و جنگ تحقق 
نمی یابد. اگرچه فاکتور عمده در رابطه با استقرار صلح در 
کشور، قطع عملیات انتحاری می باشد، ولی این تمام مساله 
نیست. از طرفی، قطع عملیات انتحاری در ازای چه امتیازی 
باید باشد. گاهی احساس می شود که طرف دولت ممکن 
است باالترین امتیاز را برای تحقق این منظور به مخالفان 
بدهد و چنان از موقف حاتم بخشی وارد گفتگو می گردد 
که برایش حتا ممکن است مساله ای نباشد تمام دست آورد 

درست  گذشت.  افغانستان  برحال  دولت  عمر  از  ده سال 
حامد  جمهور  رییس  که  بود   1380 سال  جدی  اول  در 
کرزی زمام قدرت را در دست گرفت. زمانی که جناب 
بیش  ویرانه ای  کشور  گرفت،  دست  به  را  قدرت  کرزی 
کوشش  و  سعی  و  مردم  دلسوزانه ی  تالش های  نبود. 
غیرسیستماتیک و نسبتا پراکنده ی دولت و جامعه ی جهانی 
در طی این ده سال به این جا رسید که کشور در مقایسه با 

دو دهه ی 60 و 70 به یک ثبات نسبی برسد.
دست آوردهای نظام کنونی در جامعه ی 72 ملتی افغانستان 
در حوزه بازسازی آموزه های اجتماعی و در دوره میانی این 
ده سال )سال های 84 تا 86( تا حدی امیدوارکننده بود. اما، 
اتفاقاتی که بعد از دوره ی دوم انتخابات ریاست جمهوری 
نسل  و  ملت  برای  را  سوال هایی  است،  پیوسته   وقوع  به 
نگران کشور خلق کرده  است. در میان این اتفاقات، بخشی 
کشور  رهبری  تیم  مدیریت  ضعف  از  ناشی  می توان  را 
دانست که هرجا مواجه با بن بست برنامه ریزی شده است؛ 
برای امتیازدهی به منتقدان و محدودکردن دامنه اعتراضات 
بخش  ولی  است.  زده  اقدامی  به  ملت، دست  انتظارات  و 
دیگری که دولت خود عامل و مباشر آن بوده است، مایه 

نگرانی اقشار مختلف کشور را فراهم کرده است.
در میان این دسته ی اخیر می توان مواردی چون به چالش 
اعضای  میان  تفرقه  ایجاد  پارلمان،  مشروعیت  گرفتن 
و  سنا  دو مجلس  بین  تضاد  ایجاد  قانون گذاری،  نهاد  این 
نمایندگان، به وجود آوردن ارگان های موازی با ریاست ها 
و حتا وزارت های فعال کشور را نام برد. در همین راستا، 
موضعی که دولت در طی یک سال و نیم در برابر مخالفان 
مسلح گرفته است، جایی برای جوالن داشته و در نهایت به 

چند دلیل قابل بحث است:
و  شده  صحنه  وارد  ضعیف  موقف  از  همواره  دولت   .1
را  مخالفان  است  باج دادن ها، تالش کرده  انواع  با  همیشه 
وادار به سکوت موقت کند. آن چه در طی این سال ها در 
والیت هلمند به وقوع پیوست، از دید مردم و تاریخ کشور 

پنهان نخواهد ماند. 
بوده  مبهم  همیشه  با صلح،  رابطه  در  دولت  2. چشم انداز 
نشان  خود  از  صلح  تعقیب  برای  خاصی  استراتژی  و 
امتیاز دادن  تعریف شده دولت،  استراتژی  تنها  است.  نداده 

دولت  که  است  شده  گزارش  خبری  رسانه های  در 
افغانستان با توافق طالبان و امریکا مبنی بر انتقال شماری 
نشان  مخالفت  قطر  به  گوانتانامو  از  طالب  زندانیان  از 
رابطه  این  در  که  گزارش هایی  اساس  بر  است.  داده 
جمهور  رییس  سخنگوی  فیضی  ایمل  رسیده،  نشر  به 
امریکایی ها  که  است  گفته  مطلب  این  ابراز  ضمن 
چیزهای زیادی را در مورد گفتگو با طالبان از دولت 
در  گزارش ها  از  برخی  به  نگاهی  با  کرده اند.  پنهان 
پیوند به افغانستان می توان گفت که طرح گشایش دفتر 
زندانیان طالب  از  برخی  انتقال  و  قطر  طالبان در  برای 
از گوانتانامو به این کشور عربی، از مواردی است که 
واکنش  به  توجه  با  افغانستان  دولت  مداخله ی  نقش 
نقش  و  به صورت جدی  تصامیم  این  برابر  در  هایش 
اول به چشم نمی آید. به نظر می رسد این یک پرسش 
در  تصامیمی  از  افغانستان  دولت  چرا  که  است  جدی 
پیوند به موضوعات افغانستان، بی خبر گذاشته می شود.

به  از گوانتانامو  طالبان  زندانی  پنج  انتقال  تصمیم  خبر 
قطر، برای پیشبرد گفتگوهای طالبان و دولت افغانستان 
روز جمعه 23 دسمبر در روزنامه واشنگتن پست منتشر 
شده است. این روزنامه نام های افرادی را که قرار بوده 
ولی  نکرده؛  نوشته  شوند،  منتقل  قطر  به  گوانتانامو  از 
بیان داشته است که این توافق میان طالبان و امریکا به 
طالبان  حکومت  زمان  در  که  آغا  سیدطیب  وساطت 
رییس دفتر مال عمر رهبر طالبان در قندهار بود صورت 

گرفته است.
به  واکنش  در  رییس جمهور  فیضی، سخنگوی  ایمل 
این  به  رییس جمهور کرزی  که  است  گفته  خبر  این 
جریان  در  که  کرده  مخالفت  موضوع  این  با  دلیل 
است  گفته  همچنین  فیضی  است.  نبوده  آن  جزییات 
امریکایی ها در مورد گفتگو با طالبان، چیزهای زیادی 
خالف  این  و  کرده اند  پنهان  افغانستان  دولت  از  را 

اصول برنامه مصالحه با طالبان است.

چرادولتافغانستانبیخبرگذاشتهمیشود؟

زندگی،جنگ،صلحودیگرهیچ

 دولتمرادی

ACKU )علیعالمیکرمانی(



 ظفرشاه رویی

1 
حه

صف
از 

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1304    دو  شنبه 5 جدی 1390    

کشور،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  حالی که  در 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  برای 
وزارت  مقام های  اما  است،  گذاشته  شرط  امریکا 
باره ی  در  رسمی  مذاکرات  می گویند  خارجه  امور 
پیمان، در سال جدید خورشیدی، میان  این  امضای 

دو کشور آغاز می شود.
حامد کرزی روز شنبه در واکنش به ادامه ی عملیات 
ناتو،  رهبری  به  بین المللی  نیروهای  سوی  از  شبانه 
خانه ها  تالشی  به  ناتو  نیروهای  زمانی که  تا  گفت 
استراتژیک  سند  ندهند،  خاتمه  شبانه  عملیات  و 
امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت  میان 
دفتر  اعالمیه ی  یک  از  نقل  به  شد.  نخواهد  امضا 
اظهارات را در  این  ریاست جمهوری، آقای کرزی 
منظور  به  که  تحقیقی  هیات  یک  اعضای  با  دیدار 
تلفات غیرنظامیان در والیات قندهار، پکتیا  بررسی 

و کاپیسا موظف شده بودند، بیان کرده است.
رییس جمهور در جمع اعضای این هیات و شماری 
در  شان  خانواده ی  اعضای  مدعی اند  کسانی که  از 
که  است  گفته  شده اند،  قربانی  ناتو  عملیات های 
عملیات شبانه و تالشی  خانه ها توسط نیروهای ناتو، 
یکی از جنجالی ترین موضوع میان دولت افغانستان 
و نیروهای بین المللی، طی ده سال اخیر، بوده است. 
این طرف  به  سال ها  »از  است:  گفته  کرزی  آقای 
عنوان  به  خانه پالی ها،  و  خودسرانه  عملیات های 
یک مشکل جدی میان افغانستان و قوای ناتو مطرح 
بوده است و یکی از موانع عمده در راه امضای سند 
امریکا،  و  افغانستان  میان  استراتژیک  همکاری های 
دفتر  اعالمیه  در  همچنین  می باشد.«  مساله  همین 
ریاست جمهوری آمده است: »رییس جمهور تاکید 
کرد تازمانی که عملیات های شبانه و خانه پالی ها قطع 
نخواهد  امضا  استراتژیک  نشود، سند همکاری های 

شد.«
تا  کردند  اعالن  گذشته،  هفته  ناتو،  مقام های  اما 
امنیت  تامین  برای  داخلی  امنیتی  نیروهای  زمانی که 
کامل این کشور آماده شوند، آنان به عملیات شبانه  
گفته ی  به  داد.  خواهند  ادامه  همچنان  افغانستان  در 
مقام های ناتو، اکثر عملیات های شبانه در هماهنگی 

کامل با نیروهای امنیتی افغان اجرا می شود.

مسووالن امور مهاجران والیت بغالن اظهار می دارند 
که هزاران خانواده عودت کننده نیازمند در بغالن، به 

کمک های فوری نیازمند اند.
نعیم خان کاکر، رییس امور مهاجران و بی جاشدگان 

 ابراهیم زمانی – پلخمری

همکاری های  می تواند  پیمان  این  امضای  گفت  و 
زمینه های  در  را،  افغانستان  دولت  با  اروپا  اتحادیه  
مختلف، گسترش دهد. جانان موسی زی می افزاید: 
با اتحادیه ی اروپا شامل  »سند استراتژیک افغانستان 
دو  بین  موجود  همکاری های  از  وسیعی  طیف 
امنیتی، همکاری های  طرف می باشد؛ همکاری های 
همکاری های  فرهنگی،  همکاری های  سیاسی، 
و  تقویت  به  مربوط  مسایل  همچنین  و  اقتصادی 
حمایت دموکراسی جوان افغانستان، جامعه مدنی و 
این سند خواهند  بشر شامل  به حقوق  توجه متداوم 

بود.«
وزارت امور خارجه می گوید که اصل اساسی برای 

دشت  اتحاد  »شهرک  ساحه  دو  در  و  شده اند  ثبت 
مرکزی«  بغالن  در  صلح  »شهرک  و  الوان«  خواجه 

زندگی می کنند. 
او افزود: »تا حال کار های بنیادی مانند توزیع زمین، 
ساختن مکاتب، کلینک صحی، حفر چاه های آب 
از  سرک ها  جغل اندازی  و  پلچک  ساختن  صحی، 
سوی این ریاست انجام شده است، اما باید راهکاری 
را جستجو کرد که عودت کنندگان خود کفا شوند.«

امور مهاجران، در   آقای کارکر گفت که وزارت 
نظر دارد تا اقداماتی را روی دست گیرد که بعد از 
این مهاجران و عودت کنندگان به پا ایستاده شوند و 

از وابستگی به کمک دفاتر رها گردند.
برنامه های  بغالن  مهاجرین  برای  »ما  افزود:  وی 
که  کرده ایم  راه اندازی  را  پیشه   و  حرفه  فراگیری 
نجاری،  فلزکار،  بخش های  در  عمال  حاال  همین 
قالین بافی و خیاطی تعدادی زیادی مصروف کار اند.«

وزارت  اصلی  برنامه های  از  »یکی  گفت:  وی   
و  خودکفا  باید  مهاجرین  که  است  این  مهاجرین، 
صاحب درآمد حالل گردند، تا دیگر دست کمک 

به هیچ موسسه دراز نکنند.«
آقای کاکر که در برنامه توزیع کمک های زمستانی 

با این حال، مقام های وزارت امور خارجه می گویند 
مذاکرات رسمی در مورد امضای پیمان استراتژیک 
با ایاالت متحده امریکا در آغاز سال جدید میالدی، 

آغاز می شود.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
کرزی  آقای  شنبه  روز  اظهارات  گرچند  گفت 
باره ی  در  افغانستان  دولت  کلی  سیاست  بیان کننده 
امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای 
درنظرداشت  با  مذاکرات  این  است  قرار  اما  است، 
خواست های دولت افغانستان رسما آغاز شود. آقای 
موسی زی گفت: »مذاکرات افغانستان و ایاالت متحده 
درازمدت  همکاری های  سند  عقد  مورد  در  امریکا 
استراتژیک بین جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت 
متحده امریکا، رسما ماه آینده، در شروع سال جدید 

میالدی دوباره از سر گرفته خواهد شد.«
ادامه ی  با  که  نیست  معلوم  هنوز  حال،  این  با 
سند  کشور،  در  ناتو  نیروهای  شبانه  عملیات های 
همکاری های استراتژیک درازمدت با ایاالت متحده 
امریکا امضا خواهد شد یا خیر. اما سخنگوی وزارت 
به منظور آمادگی ها برای آغاز  خارجه می گوید که 
این گفتگوها، معین سیاسی این وزارت در حال حاضر 

سرگرم دیدار از ایاالت متحده امریکا و کاناداست.
امضای پیمان استراتژیک با اتحادیه اروپا

آغاز  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  همچنین 
استراتژیک  پیمان  امضای  منظور  به  رسمی گفتگوها 
داد  خبر  نیز  اروپا  اتحادیه ی  و  افغانستان  دولت  میان 

پنج هزار  و  چهل  جمع  »در  می گوید:  بغالن  والیت 
زندگی  بغالن  در  که  بی جا شده  و  مهاجر  خانواده 
می کنند، پانزده هزار آن نیاز به کمک فوری دارند.«

آنها  اداره   در  عودت کنندگان  این  که  می افزاید  او 

با  استراتژیک  پیمان های  امضای  در  افغانستان  دولت 
کشورهای منطقه و کشورهای دور، تامین منافع ملی 
کشور است. آقای موسی زی می افزاید که افغانستان و 
مشترک در عرصه های مختلف  منافع  اروپا،  اتحادیه 
دارند که با امضای پیمان  استراتژیک، دوجانب از آن 

سود خواهند برد.
نیز  ایتالیا  و  بریتانیا  فرانسه،  کشورهای  این  از  پیش 
افغانستان،  دولت  با  دارند  نظر  در  که  کردند  اعالن 
با  برسانند.  امضا  به  درازمدت  استراتژیک  پیمان های 
این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که امضای این 
پیمان ها می تواند بر بهبود اوضاع و آینده ی افغانستان 

موثر تمام شود.

به  بود،  کرده  اشتراک  مهاجر  خانواده   500 برای 
دفتر  مالی  کمک های  از  پروژه  این  گفت  8صبح  
نمایندگی  دفتر  توسط  دبلیو اف پی   و  یو ان اچ سی آر 

مدیوتیک در بغالن تطبیق شده است. 
در  مدیوتیک  نمایندگی  دفتر  مسوول  هبا،  رسول 
توزیع  »مواد که  این کمک ها گفت:  باره  در  بغالن، 
شده است، شامل دو بوری ذغال سنگ، یک بوری 
ترپال،  تخته  تخته کمپل، دو  پنج  50 کیلویی گندم، 

یک بالون گاز و یک بسته لباس زمستانی است.«
 وی افزود که در جمع این کمک ها یک بوری 50 
دفتر  سوی  از  نقد  پول  افغانی   500 و  گندم  کیلویی 
از  مواد  باقی  و  مساعدت شده  غذا  جهانی  پروگرام 

کمک های دفتر  امور مهاجرین ملل متحد است. 
برای هر خانواده توزیع  افزود ارزش موادی که  وی 

می شود، به 250 دالر امریکایی می رسد. 
تاکنون،  روان  سال  آغاز  »از  می گوید:  هبا  آقای 
قریه های  در  مستحق  خانواده  نوزده  و  برای یک صد 
و  غوری  دند  شهاب الدین،  دند  دوشی،  ولسوالی 
پلخمری، سرپناه دو اتاقه ساخته ایم و در ضمن به هر 
کدام این خانواده 120 دالر پول نقد کمک کرده ایم.«

 آقای هبا نیازمندی های جدی مهاجران بغالن را نبود 
آب آشامیدنی، عدم دسترسی به مراکز صحی نداشتن 

سرپناه و محرومیت از نعمت سواد خواند. 
مال محمد سرور، باشنده بغالن مرکزی و یک تن از 
مهاجرانی که از این کمک ها مستفید شده است، نیز 

گفته های آقای هبا را تایید کرد.
 او در کنار آن که از کمک های به دست آورده اظهار 
به  راضی  هم  سروی  روند  از  و  می کرد  خوشحالی 
نظر می رسید، گفت: »هنوز هم اکثر مهاجرین به نبود 
سرپناه، آب آشامیدنی، کلینیک های صحی و مکتب 

مواجه اند.«


تا یک ماه دیگر
مذاکرات برسر پیمان استراتژیک

آغاز می شود

خانواده های بی جاشده در بغالن:

به کمک های فوری نیازمندیم

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

معلمان  ساير  براي  هشدار  اين که  منظور  به 
و  توضيحي  جلسه  باشد،  موثر  مکتب  اين 
دفتر  اطفال  بخش  سوي  از  آگاهي دهي 
ساحوي کميسيون براي 37 تن از استادان آن 
ليسه تدوير يافت. در اين جلسه پيرامون نحوه 
اطفال صحبت شد و  با شاگردان و  برخورد 
استادان از اتفاقي که در آن مکتب رخ داده 
است، اظهار تاسف کرده وعده سپردند تا در 
آينده کاري که خالف مواد اين قانون باشد، 

در مکتب شان رخ ندهد. 
شيرخان  ليسه  در   1389/6/7 تاريخ  در 
با  ليسه  آن  استادان  از  يکي  کندز،  واليت 
و  شده  صنف  داخل  خويش  چوب دستي 
مي دهد  قرار  لت وکوب  مورد  را  شاگردان 
که در نتيجه، چوب به سر يکي از شاگردان 
اصابت مي کند و طفل مجروح و به شفاخانه 
)بخيه(  داده مي شود  که هفت کوك  انتقال 

خورده است. 
به  اطفال  بخش  مسووالن  اطالع،  دريافت  با 
آدرس طفل مراجعه کردند تا حقايق روشن 
را  موضوع  قضيه،  مستندسازي  از  بعد  شود. 
با مدير و رييس معارف مطرح کرد تا وارد 
شاگرد  برا در  مدت  اين  در  شوند.  اقدام 
عارض  امنيه  قومانداني  به  نيز  موصوف 
مي شود و حوزه مربوطه معلم را جلب، ولي 
با  باالخره معلم  پنهان مي کند.  را  معلم خود 
منزل  به  عذرگونه  ديگر  معلمان  از  تعدادي 

5 سال پيش محجوبه؛ دختری با 9 سال عمر 
به اين دليل که خواهرش از خانه شوهر با مرد 
ديگری فرار نموده است به »بد«، داده شده و 
محکوم به جرمی می گردد که هرگز مرتکب 

نگرديده بود.
پنج سال زندگی محجوبه با شوهر خواهرش 
که اينک بربنياد عرف و عنعنه ی محلی )بد( 
گفته ی  به  می گردد،  محسوب  نيز  او  شوهر 
تمام  قرنی گذشته است که در  پنج  خودش 
آن زمان، حسرت حتا يک روز خوش را در 
يک  حتا  دريغ  و  برده  خود  با  تنهايی هايش 

لحظه آرامی را به همراه داشته است.
خشونت  مورد  گذشته  سال  پنج  تمام  در  او 
اعضای  از  برخی  و  شوهر  بدرفتاری  و 
که  ندارد  به ياد  و  بوده  شوهرش  خانواده ی 
از طرف خانواده  بدون دردی که  را  روزی 
سپری  می گرديد،  تحميل  او  بر  شوهرش 

نموده باشد.
غذای او پسمانده های غذای اعضای خانواده 
اتاق زندگی اش چارديواری تنگ و  بوده و 
قفل  پشت  از  ورودش  از  پس  که  تاريکی 

می گرديد.
خانه  سخت  کارهای  تمام  تنها  نه  محجوبه 
مجبور  مواردی  در  بلکه  می داد  انجام  را 
بود همراه با مردان خانواده بر زمين زراعتی 
نحيفش  و  الغر  بدن  با  و  نموده  کار  نيز 

متعلم مي روند و بعدا پدر شاگرد وي را مورد 
عفو قرار مي دهد. 

در نتيجه مالقات بخش اطفال با رييس معارف 
از  يکي  به  مکتب  مدير  و  معلم  کندز،  واليت 

ليسه هاي شهر کندز تبديل شدند. 
مصاحبه  شاگرد  با  دوباره  وقتي  يادداشت: 
صورت گرفت وي صحت ياب شده بود اما به 

رفتن مکتب حا ضر نبود وقتي ازطفل موصوف 
علت پرسيده شد، طفل سبب نرفتن خويش را 
برخورد نادرست معلم خويش عنوان کرد که 
به  اولياي طفل مذکور، وي  با  از مشورت  بعد 
يکي از مکاتب ديگر شهر سه پارچه شده و به 

دروس خويش ادامه مي دهد. 
نيز  کشور  معارف  جديد  قانون  خوشبختانه 

تصريح کرده است که:
شاگردان،  روحي  و  جسمي  تعذيب  »هرنوع 

جزای  کم ترين  بزند.  بيل  آن ها  دوشادوش 
زمين  و  از کار خانه  ماندن  هنگام عقب  در  او 

دشنام های ناموسی و توهين و تحقير بود.
شوهر  خانواده  همسايه های  از  يکی  گفته ی  به 
تحمل  با  که  است  بوده  دخترکی  او  محجوبه، 
تمام سختی های خانه ی شوهر بد رفتارش، هيچ 

حتا به منظور تاديب و اصالح آن ها ممنوع مي باشد. 
متخلفين مطابق به احکام قانون مورد تعقيب عدلي 

قرار مي گيرند.« 
 فقره دوم ماده ۲8 کنوانسيون حقوق طفل ينز چنين 

تصريح مي دارد: 
 »کشورهاي متعهد به اين کنوانسيون تدابير مناسب 
به نحوي  مکتب  انضباط  و  نظم  تا  مي نمايند  اتخاذ 
و  بوده  انساني طفل سازگار  مقام  با  تطبيق شودکه 

با اين کنوانسيون مطابقت داشته باشد.«
 از محتوا و روح فقره متذکره آشکار مي شود که 

بايد از خشونت در برابر اطفال جلوگيري شود. 
در  اطفال  جسمي  تنبيه  بررسي  گزارش  در 
اين  جواب  »در  است:  آمده  افغانستان  مکتب هاي 
پرسش که آيا شما در جريان سال تعليمي گذشته 
خير،  يا  شده ايد  مواجه  جسمي  تنبيه  با  مکتب،  در 
65 درصد )۲3 درصد دختران و ۴۲ درصد پسران( 
اطفال، پاسخ مثبت و 35 درصد )16 درصد دختران 

و 19درصد پسران( جواب منفي داده اند. 

تنبيه  که  هويداست  و  آشکار  تحقيق  يافته هاي  از 
جسمي عليه اطفال در مکتب هاي کشور به درصدي 
در  گفته اند،  شاگردان  بيشترين  و  دارد  وجود  باال 
با خشونت جسمي در مکاتب  تعليمي  جريان سال 
روبه رو شده اند.«  ارقام هويدا مي سازد که اکثريت 
با مشکل تنبه  آن هم تنبه  اطفال )دختران و پسران( 

جسمي مواجه بوده اند. 
ادامه دارد

شبی را بدون گريه نخواهد خوابيده باشد.
از  تا خودش  اراده نموده است  محجوبه چندين بار 
به  ولی  يابد  رهايی  زندگی  غذاب  از  و  برده  بين 

گفته ی خودش حتا مرگ نيز او را نمی پذيرد. 
»دوبار به قصد خودکشی مواد زهری خوردم ولی 
تداوی شدم و يک بار هم خواستم خودم را آتش 
زده و خودسوزی کنم که بازهم فرصت اين کار را 
نيافتم. ای کاش می توانستم کاری کنم که بميرم و 
از درد اين زندگی خالص شوم. زندگی ای که داغ 
حتا يک روز خوشی را درآن به گور خواهيم برد.«

محجوبه به نحوی از انحرافات جنسی شوهرش ياد 
نموده و با اندوه فراوان به واقعيت های تلخی اشاره 
می کند که در آن شوهری که روزی با غرور فرياد 
خشم و نفرتش را نسبت به خواهر محجوبه که در 
خانه  از  او  متداوم  خشونت های  و  بدرفتاری  نتيجه 
فرار نموده بود، بلند کرده و داد مردانگی و غيرت 
تا دختری را که  را می زد، به خود اجازه داده بود 
اينک خانم او محسوب می گرديد، در برابر پول به 

انسان های هوس باز به فروش برساند.  
»تقريبا هرچند روز بعد، يگان مرد بيگانه را به خانه 
می آورد تا مرا مورد استفاده نامشروع قرار دهد. اگر 
کوب  و  لت  مرا  نکنم  رفتار  آن ها  خواست  مطابق 
نموده و مجبور به روابطی می کنند که از گفتن آن 

شرم دارم.«
نوت: نام محجوبه واقعی نيست 

آیا روشی »انسانی« برای اعدام کردن وجود دارد
در ميان انواع شيوه های اعدام، از قبيل صندلی الکتريکی، دار زدن، تيرباران، خفه 
کردن با گاز، سنگسار، برخی روش تازه ای را ترجيح می دهند که تزريق کشنده 
است، چون به اصطالح، انسانی تر است. با وجود اين، برخی موارد اخير موجب 
اين را که واقعا وسيله ای  بازبينی شود، و  اين روش  بردن  به کار  شده است که 
انسانی برای گرفتن جان افراد به نام دولت وجود داشته باشد، پرسش برانگيز کرده 

است.
دولت با اعمال مجازات اعدام، دست به عملی می زند که قوانين بين المللی قويا 
يا  شده  برنامه ريزی  قتل نفس  قضايی،  نظام های  همه  در  می کنند.  تقبيح  را  آن  
خونسردانه، سنگين ترين کيفر را می بيند. در حالی که هيچ قتل نفسی، برنامه ريزی 
شده تر و خونسردانه تر از اعدام نيست. اعدام، همچون شکنجه جسمی، تعرضی 
عامدانه است که فرد زندانی را هدف می گيرد. به بيان ديگر، نمی توان کسی را به 
شيوه ای انسانی به قتل رساند. يافتن شيوه ای برای اعدام که بيرحمانه، غيرانسانی و 

توهين آميز نباشد، ناممکن است.
طی دو قرن گذشته، روش های اعدام متحول شده و از شيوه هايی برای وارد کردن 
پذيرفته  و عملی  مدرن  رهيافت  به  زندانيان،  به  دردناك ترين عذاب های ممکن 
اعدام متوسل می شوند،  به مجازات  اکثريت کشورهايی که هنوز  از سوی  شده 
و  رنج  ايجاد  نه  و  است  زندانی  کشتن  رهيافت،  اين  در  اصل  است.  يافته  تغيير 

عذاب بيشتر.
سبب ساز  که  است  ممکن  و  مشکل ساز اند  اعدام  روش های  کليه  اين،  وجود  با 
درد و رنجی طوالنی مدت شوند. تيرباران، دار و گردن زدن، هميشه به مرگی 
فوری نمی انجامد و گاه توسل به خشونت های مضاعف برای مرگ زندانی ضرور 
می شود. برخی از دولت ها که با اين صحنه های هولناك روبرو شده اند، به تزريق 

کشنده، به عنوان روش مدرن اعدام، روی آورده اند.
از  را  زندانی  يک  نخستين بار  برای   ،1998 سال  فبروری   1٠ تاريخ  به  گواتماال 
نام داشت.  مارتينز کورونادو  مانويل  اين زندانی،  اعدام کرد.  تزريق کشنده  راه 
و  گريه  می رسد  نظر  )به  بودند  پريشان حال  چنان  آشکارا  اعدام  انجام  ماموران 
امر داشته است( که  اين  فرزندان زندانی سهمی در  زاری تحمل ناپذير همسر و 
بعدی  تزريق کشنده  برای آماده کردن  تزريقی  برای نصب آمپول  وقت زيادی 
صرف کرده اند. قطع برق در جريان اجرای اعدام، تزريق ماده مهلک را متوقف 

او  دادن  جان  کامل  جريان  است.  کرده  فوت  بعد  دقيقه  هجده  زندانی  و  کرده 
مستقيما از تلويزيون دولتی پخش شده است.

بوده  سهل انگارانه  کشنده،  تزريق  راه  از  اعدام  مورد  چندين  متحده  اياالت  در 
است. مردی با اصليت پورتوريکايی به نام آنجل دياز، که به جرم قتلی در سال 
1979 محکوم به مرگ شده بود، در 13 دسامبر سال ۲٠٠6 از طريق تزريق کشنده 
اعدام شد. مرگ او، طبق گفته برخی منابع، 3۴ دقيقه به طول انجاميد. ۲٠ دقيقه 
بزند.  داشت حرف  و تالش  می کرد  اخم  می خورد،  تکان  هنوز  تزريق،  از  پس 
مجبور شدند آمپول ديگری آماده کنند، تا اين که پزشکی که برای ناشناس ماندن 

ماسکی بر چهره اش داشت، اعالم کرد که او مرده است.
اياالت متحده نخستين اعدام از راه تزريق کشنده را در سال 198۲ انجام داد و اين 
روش را انسانی ترين راه پايان دادن به زندگی محکوم به مرگ دانست. تا به امروز، 
9٠٠ محکوم به مرگ در اين کشور از اين طريق اعدام شده اند و روش های ديگر 
تيرباران، عمال کنار گذاشته  و  با گاز  اعدام  دار زدن،  الکتريکی،  چون صندلی 
تزريق کشنده در  راه  از  اعدام  از گنجاندن  به ۲٠ سال پس  نزديک  شده است. 
قوانين امريکا، کشورهای چين، گواتماال ، فيليپين )مجازات اعدام در اين کشور 

در سال ۲٠٠6 لغو شد(، تايوان و تايلند نيز از اين شيوه استفاده می کنند.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1304    دو شنبه 5 جدی 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، شدیدترین کيفر

حتا مرگ نيز مرا نمی پذیرد

 قسمت سی و نهم

م.ع. بشارت

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامين زمينه های 
توسعه و رشد آن در جامعه است.

 

آمار تنبیه جسمي در مکتب هاي زیر پوشش تحقیق، با تفکیک جنسیت

درصدی مجموعبلیخیرجنسیت

39 درصد23 درصد۱۶ درصددختران
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دولت با اعمال مجازات اعدام، دست به عملی می زند 

که قوانین بین المللی قویا آن  را تقبیح می کنند. در 
همه نظام های قضایی، قتل نفس برنامه ریزی شده یا 

خونسردانه، سنگین ترین کیفر را می بیند. در حالی که هیچ 
قتل نفسی، برنامه ریزی شده تر و خونسردانه تر از اعدام 
نیست. اعدام، همچون شکنجه جسمی، تعرضی عامدانه 

است که فرد زندانی را هدف می گیرد. به بیان دیگر، 
نمی توان کسی را به شیوه ای انسانی به قتل رساند. یافتن 
شیوه ای برای اعدام که بیرحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز 

نباشد، ناممکن است.
 ACKU



سه آینده ی قابل پیش بینیایستگاهی به نام کانکور
برای افغانستان 
چرا افغانستان به کمک درازمدت
ایاالت متحد امریکا نیازمند است

از صفحه 4

 سید روح اهلل رضوانی قسمت دوم و پایانی

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1304    دو  شنبه 5 جدی 1390    

پس از پرداختن به آنچه باید قبل امتحان کانکور و 
در مرحله آمادگی آن را رعایت کرد، در این قسمت 
به نکاتی که باید در جلسه کانکور به آن توجه شود، 

می پردازیم.
جلسه  این  اهمیت  باب  در  که  ندارد  لزومی  هیچ 
هرکسی  از  بهتر  خود،  محصلی  هر  کنیم.  صحبت 
آنچه  دارد.  اهمیتی  این جلسه چه  می داند که  دیگر 
مدیریت  چگونگی  بپردازم  آن  به  می خواهم  من 

روانی و عملی این جلسه است.
امتحان  جلسه  در  باید  که  نکته ای  اولین   -1
رعایت کرد، این است که سعی نکنید در مورد نتیجه 
جلسه امتحان، پیش بینی و قضاوت کنید. هر فردی، 
داشت.  تشویش خواهد  مقداری  موقعیت،  در چنین 
داشتن تشویش در چنین جلسات کامال طبیعی است. 
هر وقت انسان با موضوع مهمی در زندگی اش مواجه 
شود، به احتمال زیاد با احساس تشویش مواجه خواهد 
تشویشی  فرد  که  است  این  بدانید،  باید  آنچه  شد. 
حرکت  آینده  پیش بینی  سمت  به  ذهنش  معموال 
بود.  خواهد  منفی  همواره  پیش بینی،  این  و  می کند 
می شوید،  وارد  کانکور  جلسه  به  که  زمانی  در  شما 
احتمال دارد ذهن تان به دلیل داشتن تشویش به سمت 
افکاری در مورد نتیجه امتحان کشیده شود؛ افکاری 
در  نکند  بدهم؟  را خوب  امتحان  نتوانم  نکند  مانند: 
جواب  نکند  شوم؟  تشویش  دچار  امتحان  جلسه 
دلیل  به  سواالت  این  تمامی  نیاید؟  یادم  سواالت 
شکل  محصالن  اکثر  تقریبا  ذهن  در  تشویش  همان 
می گیرد. در مدیریت این افکار، بهترین پاسخی که 
واقع بین  که  است  این  بدهید،  خودتان  به  می توانید 
باشید. واقعیت این است که هیچ فردی از آینده خبر 
خواهیم  مواجه  سواالتی  چه  با  نمی دانیم  ما  ندارد. 
من  که  بود  این خواهد  منطقی ترین جواب  لذا  شد. 
که  می دانم  اما  بود.  خواهد  چطور  امتحان  نمی دانم 
بپرسیم  از خود  باید  درس خوانده ام. تالش کرده ام. 
آیا واقعا دلیلی برای پذیرفتن افکار منفی که در ذهنم 
وجود دارد، دارم. شما هر حسی در آن زمان داشته 

باشید، نباید زیاد به احساس تان اعتماد کنید. 
محصالن در این زمان، دچار مشکلی به نام استدالل 
اساس  بر  فرد،  مشکل  این  در  می شوند.  هیجانی 
آن  مورد  در  دارد،  موضوع  به  نسبت  که  احساسی 
نتیجه گیری می کند. مثال فرد چون احساس تشویش 
دارد، ممکن است نتیجه بگیرد که امتحان را خوب 
نتیجه گیری اش،  این  برای  او  دلیل  اما  داد.  نخواهد 
ممکن است تنها احساسی که دارد، باشد. اگر از او 
بپرسیم دلیلت چیست؟ بیشترین دلیلش همان احساس 
و هیجان تشویش خواهد بود. به این نوع نتیجه گیری، 
استدالل هیجانی می گویند. ما باید یاد بگیریم که در 
این مواقع، به احساس مان اعتماد نکنیم. انسان می تواند 
و  عملکرد   دارد،  تشویش  احساس  این که  حین  در 
و  پرداختن  با  نباید  تنها  کند.  حفظ  را  توانایی اش 
به  تشویشش  احساس  روی  بر  حد  از  بیش  تمرکمز 
کنید  سعی  نه  کند.  بزرگ تر  را  آن  و  بدهد  بها  آن 
که آن احساس را به زور از بین ببرید و نه سعی کنید 
باید متوجه عمل و کاری که  تنها  به آن فکر کنید. 
باشید. در همان حین  انجام دهید،  زمان  باید در آن 
خواهید  کنید.  تحمل  هم  را  تشویش تان  احساس 
پیدا  کاهش  تدریج  به  تشویش تان  احساس  که  دید 
را دارد  این خاصیت  خواهد کرد. احساس تشویش 
حال  به  آن  کردن  رها  و  بی توجهی  صورت  در  که 
خودش، به تدریج کم خواهد شد. زمان کاهش این 
نکنید  افراد فرق می کند. همچنین سعی  احساس در 
در  ببرید.  بین  از  زور  به  را  خود  بدنی  واکنش های 
بلرزد،  پاهای تان  یا  و  دست  است  ممکن  زمان  این 
برخی افراد ضربان قلب شان باال می شود و برخی هم 
احساس گم گشتگی می کنند. سعی نکنید به زور از 
این نشانه ها خالص شوید. با هر مقدار تمرکزی که 
باید انجام دهید فعال بمانید.  دارید، روی کاری که 
شما  در  تسلط  احساس  تدریج  به  که  دید  خواهید 

ایجاد خواهد شد. 
2- نکته ی دوم در ارتباط با مدیریت سواالت امتحان 

نتایج امتحان مثبت اندیش باشید. در این زمینه، خود 
تصور  شرایط  سخت ترین  در  باشید.  داشته  باور  را 
کنید که این امتحان تنها یک سوال دارد که اگر آن 
سوال را جواب بدهید، قبول خواهید شد. پس همیشه 
بلد  را  جوابش  که  بگردید  سوال  یک  دنیال  به  تنها 
سراغ  بروید  دادید  سوال جواب  آن  به  وقتی  باشید. 

سوال بعدی.
بسیاری  در  کنید.  دقت  خوب  سوال،  افعال  به   -4
درک  در  اشتباه  باعث  خواندن،  سریع  سواالت،  از 
افعال مثبت و منفی مانند »است«، »نیست«، »می شود«، 
تغییر  را  معنی کل سوال  و... می شود که  »نمی شود« 

می دهد و سبب اشتباه جواب دادن می شود.
5- پس از هر 10 سوال، شماره تست  ها را با پاسخنامه 
خود تطبیق دهید. برای جلوگیری از اشتباه، در پایان 
در  که  شماره هایی  با  را  سوال  شماره  تست،   10 هر 
پاسخنامه عالمت زده اید، مقایسه کنید تا در صورت 
خطا  درصدی  و  راحت تر  آن  جبران  اشتباه،  بروز 

کاهش یابد.
بکشید.  خط  سوال،  در  کلیدی  کلمات  زیر   -6
»به ندرت«،  »گاهی«،  »معموال«،  قبیل  از  کلماتی 
... می تواند تمام معنای  »شاید«، »همیشه«، »هرگز« و 
سوال را تغییر دهد و شما را به اشتباه بیندازد. این نوع 
کلمات در امتحانات چندجوابی اهمیت خاصی دارد.
سواالت  از  نخوانده اید،  خوب  را  مبحثی  اگر   -7
ندهید.  هدر  را  خود  وقت  و  بگذرید  بخش  آن 
مطمین باشید داوطلبان زیادی همانند شما هستند که 
دادن  راه  بدون  بخوانند.  را  مبحث  چند  نتوانسته اند 
نگرانی به خود، به سراغ سواالت مباحث بعدی رفته و 
در صورت وقت اضافی در انتهای کار، به سراغ این 

سواالت بر گردید.
جواب   2 معموال  چهارجوابه  آزمون های  در   -8
شباهت زیادی به هم دارد و ممکن است داوطلب با 
خواندن نخستین جواب، آن را صحیح بداند و همان 
دیگر  گزینه   3 خواندن  از  واقع  در  کند.  انتخاب  را 
صرف نظر کند. برخی فکر می کنند که با این کار در 
وقت خود صرفه جویی می کنند، در صورتی که این 

مساله می تواند به ضرر شما تمام شود.
هم  سر  پشت  تست  چند  به  پاسخ گویی  در  اگر   -9
پاسخ  هیچ کدام  به  نتوانسته اید  و  شده  مشکل  دچار 
دهید، چند لحظه دست از خواندن بکشید. چند نفس 
خوراکی  یک  و  بنوشید  آب  کمی  کشیده،  عمیق 
چیز  یک  و  نبات  آب  کشمش،  قبیل  از  کوچک 
شیرین بخورید. با این کار استرس را در خود کاهش 
سواالت  پاسخ گویی  به  بیشتری  آمادگی  با  و  داده 

بپردازید.
10- هیچ گاه روی سوالی که نمی دانید، خیلی وقت 
و  اضطراب  افزایش  باعث  بیشتر  چون  نگذارید، 

نگرانی در شما می شود.

برای  گزینه  بهترین  امریکا  حضور  تداوم  هم اکنون 
اطمینان از امنیت منطقه است. عملیات های سنگین الزم 
نیست دیگر ادامه یابند، اما منافع کلیدی امریکا مستلزم 
آن است که این کشور در افغانستان به حضور خود تا 
یک دهه دیگر ادامه دهد تا از این طریق نیروهای افغان 
آموزش یافته و توانایی اجرای عملیات علیه شورش ها را 
به تنهایی پیدا کرده و به برخی از تهدیدهای احتمالی در 
به صورت عمده،  پاسخ دهند. در حال حاضر و  منطقه 
به  رابطه  در  کالن  استراتژی  یک  دارای  اوباما  اداره ی 
این  که  رسیده  ضروری  زمان  حاال  است.  افغانستان 
استراتژی به صورت درست تدوین شود. تداوم حضور 
فرصت  این  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
توانایی  افغان  امنیتی  نیروهای  تا  کرد  خواهد  فراهم  را 
نیروهای  از  را  مسوولیت ها  و  آورده  به دست  را  کافی 
ایاالت  صورت  این  در  بگیرند.  خود  به دست  ایتالف 
متحد امریکا فرصت ها و امکانات متنوعی را در اختیار 
خواهد داشت تا با مسایل ناخواسته ای در منطقه معامله 
کند، یکی از آن احتماالت می تواند فروپاشی حکومت 
سالح های  به  افراطی  نیروهای  دسترسی  و  پاکستان 

هسته ای این کشور باشد. 
مهمتر از همه این که ادامه ی حضور امریکا می تواند این 
اقدامات  از  تا  ایجاد کند  را  امیدواری  و  اطمینان خاطر 
منطقه ای  قدرت های  و  افغان  بازیگران  از  برخی  منفی 
جز  به  انتخابی  آنها  که  نگذاریم  باید  کند،  جلوگیری 
یک  باید  افغانستان  که  باشند  داشته  واقعیت  این  قبول 
کشور قوی و با ثبات و برخوردار از حمایت سیاسی و 

نظامی امریکا باشد. 
به سوی کدام آینده 

بدون توجه به این که ما کدام یک از اهداف را انتخاب 
باید به وسیله ی  می کنیم، آمیزه ای از تمامی این اهداف 
ایاالت متحد امریکا دنبال شود و واشنگتن باید خودش 

را برای احتماالت گوناگونی آماده کند. 
ایاالت  آن  در  که  مثبت  سناریوی  یک  وجود  با  حتا 
علیه  مبارزه  اولویت های کلیدی چون  در  امریکا  متحد 
شورشگری، کنترول پاکستان، بازسازی، اصالحات در 
دست  پیشرفت های  به  منطقه ای  همگرایی  و  حکومت 
امریکا برای  ادامه همکاری های  باید حضور و  می یابد، 
این  نظامی  مولفه ی  یابد.  ادامه  نیز  دیگر  مدت  یک 
در  باشد،  ناچیز  و  کوچک  بسیار  می تواند  استراتژی 
حالی که نقش دیپلوماسی و همکاری های اقتصادی باید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 
موفق  امریکا  متحد  ایاالت  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
بسیار  مناطق  به  متحدانش  با  همکاری  در  تا  بوده 
پرمخاطره – حتا برای چندین دهه- نیرو نظامی بفرستد، 
به  و  دهند  پاسخ  مشترک  تهدیدات  به  طریق  این  از  تا 

تقویت ثبات و پیشرفت ها کمک کنند. 
و  اروپا  در  عمده  جنگ های  تا  شد  سبب  شیوه  این 
نیم  تقریبا  ازای  در  سرد  جنگ  شمول  به  آسیا  شرق 
برسند.  پایان  به  تاریخی  و  به صورت موفقیت آمیز  قرن 
اندازه  به  میانه  آسیای  و  آسیا  جنوب  در  تداوم حضور 
بلوک کمونیستی  بر  امریکا  شد  که سبب  آن جنگ ها 
غلیه کند، پرهزینه و مشکل نیست. با توجه به خطرات و 
فرصت های که در آینده وجود دارد، سرمایه گذاری در 
این عرصه به آنچه که از آن به دست می آید، می ارزد. 

با  ارتباط  در  را  چیز  دو  بتواند  باید  محصل  است. 
سواالت امتحانی مدیریت کند. اول درجه سختی و 
آسانی سواالت و دوم زمان. در کانکور محدودیت 
وقت بسیار مهم است. متاسفانه اکثر محصالن بیش از 
حد وقت و زمان خود را مصروف سواالتی می کنند 
انتهای  در  دلیل  همین  به  ندارند.  تسلط  آن  به  که 
زیادی  سواالت  که  می شوند  متوجه  کانکور،  وقت 
در  نرفته اند  آنها  سراغ  به  اصال  محصالن  که  مانده 
باشند.  داشته  هم  یاد  را  آن ها  است  ممکن  حالی که 
نحوه مدیریت درجه سختی و زمان با یکدیگر مرتبط 

است.
دقت کنید سواالتی که شما با آنها مواجه می شوید، 

سه حالت دارد:
1- سواالتی که شما جواب آن را بلد هستید؛

2- سواالتی که نسبت به جواب آن شک دارید اما تا 
حدودی نیز مطلب بیادتان است؛

3- سواالتی که اصال آن موضوع را نخوانده و یا بیاد 
ندارید. 

شما در ابتدا، باید سواالت را بخوانید و تنها وقت تان 
را صرف سواالتی کنید که جواب آن را یاد دارید. 
شماره  کنار  دادید  صحیح  جواب  سوالی،  به  اگر 
بزنید؛ یعنی پاسخ داده شد. سواالتی  سوالی عالمت 
عالمت  سوالش  شماره  کنار  دارید،  شک  که  را 
تعجب )!( بزنید. به این معنی که باید باز برگردید و 
در موردش خوب فکر کنید تا جوابش را پیدا کنید. 
اما حاال وقت فکر کردن روی این سوال نیست بلکه 
بعد از مرور همه سواالت باید به سراغ آن ها برگشت. 
دسته ی سوم هم سواالتی که اصال یاد ندارید. کنار 
شماره این سواالت عالمت چلیپا بگذارید. یعنی یاد 
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متحده  ایاالت  مرکزی  استخبارات  اداره ی 
و  امریکا  میان  تنش ها  کاهش  منظور  به  امریکا، 
پاکستان، حمالت هواپیماهای بدون سرنیشن خود 
قبایلی  مناطق  در  شورشیان  پناهگاه های  باالی  را 

پاکستان متوقف کرده است.
روزنامه الس انجلس تایمز به نقل از مقام های فعلی 
و سابق اداره استخباراتی امریکا گزارش داده که 
از  بدون سرنشین  هواپیماهای  حمالت  توقف 
در  بی اعتمادی ها  کاهش  منظور  به  سیا  سوی 

روابط پاکستان و امریکا صورت می گیرد.
میان  در  حمالت  این  توقف  می نویسد  روزنامه 
رییس  اوباما،  باراک  اداره  در  شدید  بحث های 
عملیات  آینده  خصوص  در  امریکا،  جمهور 
مطرح  پاکستان  در  بدون سرنشین  هواپیماهای 

شده است.
از  تن  ده ها  حاال  تا  امریکا  استخباراتی  سازمان 

صدها  و  القاعده  شبکه  فعاالن 
جریان  در  را  طالبان  افراد  از  تن 
بدون سرنشین  هواپیماهای  حمالت 
مرز  نزدیکی  در  قبایلی،  مناطق  در 
گفته  اما  است.  کشته  افغانستان 
شماری  حمالت،  این  که  می شود 
خشمگین  را  پاکستانی ها  از  زیاد 

ساخته است.
می نویسد  الس انجلس تایمز 
وزارت  در  مقامات  از  شماری 
خارجه و شورای امنیت ملی امریکا 
حمالت  از  بسیاری  می گویند 
نتیجه  بدون سرنشین  هواپیماهای 

معکوس دارد.
به  طالبان  صفوف  که  می کنند  استدالل  آنها 

رقیب اصلی اوباما 
در ایالت خودش هم تایید نشد

برای  جمهوری خواه  حزب  نامزدهای  شاخص ترین  از  یکی  گینگریچ،  نیوت 
رقابت با باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امریکا، موفق به 

جمع آوری امضای کافی برای رای گیری مقدماتی در ایالت ویرجینیا نشد.
پیش از این و بر اساس نظرسنجی ها آقای گینگریچ در میان سایر نامزدهای حزب 
جمهوری خواه از شانس بیشتری برخوردار بود. اما برای شرکت در رای گیری 
میان  از  امضا  هزار   ۱۰ کم  دست  می بایست  او  ویرجینیا  ایالت  در  مقدماتی 

هوادارانش جمع آوری می کرد.
حزب جمهوری خواه در ایالت ویرجینیا اعالم کرد که آقای گینگریچ موفق به 

جمع آوری این تعداد امضا نشده است.
منتقدان این سیاستمدار جمهوری خواه می گویند که ناتوانی او در تهیه این تعداد 
امضا در ایالتی که به آن تعلق دارد، نشان از شکست او در برنامه ریزی و ساماندهی 

تشکیالت انتخاباتی اش است.

حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان متوقف شده است

ادعای  اما  می تواند،  شده  تعویض  سادگی 
که  نظامیان  غیر  شدن  کشته  مورد  در  پاکستان 
حکومت  می کند،  رد  را  آن  متحده  ایاالت 

آصف علی زرداری را بی ثبات ساخته است.
از جانبی دیگر ایاالت متحده گفته که برای کار 
با پاکستان و حمایت از دموکراسی در این کشور 

متعهد است.
به  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  تونر  مارک 
روبه رو  آن  با  ما  که  »مسایلی  گفت:  خبرنگاران 
خیلی  هستیم،  مواجه  که  چالش هایی  با  و  هستیم 

مهم هستند.«
روابط  خواهان  متحده  ایاالت  تونر،  گفته  به 
نزدیک و موثرتر با پاکستان در عرصه های نظامی 
نزدیک  هماهنگی  برای  کار  و  است  سیاسی  و 

ادامه دارد.
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