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رهایی سران طالبان 
از دیدگاه شهروندان کندز

4

یک عضو شورای عالی صلح و مقام پیشین 
طالبان گفته است که اگر مذاکرات صلح 
گروه های  مشارکت  و  دولت  رهبری  به 
نگیرد،  صورت  مختلف  اقوام  و  سیاسی 
این کشور با بحران جدیدی مواجه خواهد 

شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

 عامالن هتک حرمت 
حاکمه شوند

در اعالمیه ی ایتالف ملی همچنین از دولت افغانستان خواسته شده 
برای حفظ اعتبار و حیثیت ملی در این زمینه اقدام جدی کند.

افغانستان  ایتالف ملی  اعالمیه گفته شده است:»  این  از  در بخشی 
این عمل نفرت بار و زشت را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند و 
آیساف، جدا می خواهد  و  ناتو  قوای  به ویژه  و  بین المللی  نیروهای  از 
که در این مورد تحقیق همه جانبه انجام داده مرتکبین را به سزای 
نیز مکلف  افغانستان  عمل شان برسانند.« اعالمیه می افزاید: »دولت 
است که برای حفظ اعتبار و حیثیت ملی و جلوگیری از وقوع بی حرمتی 
به اجساد کشته شدگان حتا اگر آنان دشمنان نظام هم باشند، اقدام 

جدی و مناسب انجام دهد.«                                      ادامه در صفحه 6

زندان  که  کرده  اعالم  سفید  کاخ 
تعیین  قبل  از  تاریخی که  به  گوانتانامو 

شده است، مسدود خواهد شد.
سفید،  کاخ  سخنگوی  کارنر،  جی 
دستور  اوباما  جمهور  رییس  می گوید 
به  را  گوانتانامو  زندان  شدن  مسدود 
صادر  شده  تعیین  قبل  از  که  تاریخی 
ندارد  نظر  در  واشنگتن  و  می کند 
زندانیان گوانتانامو را به سایر مناطق و 

انتقال دهد. یا کشورهای دیگر 

احمد سیر یک تن از دکانداران 
در چوک کوته سنگی، می گوید که 
خواندن نوشته های دری و پشتو 
برای اکثر شهروندان مشکل است، 
بنا نصب تابلوها به انگلیسی، مشکل 
را حل نخواهد کرد. او گفت: »تقریبا 
اکثر مردم افغانستان بی سواد 
هستند، حتا نمی توانند دری و پشتو 
را بخوانند، نوشته های انگلیسی را 
چطور می توانند بخوانند. لوحه هایی 
که به انگلیسی نوشته و نصب 
شده در بعضی از چوک ها، به نظرم 
زیاد موثر تمام نمی شود. زمانی که 
یک نفر با الفبای انگلیسی آشنایی 
نداشته باشد، چطور می تواند که 
یک آدرس را از طریق این لوحه ها 
پیدا کند.«

شورای عالی صلح 
در مورد روند مصالحه با طالبان هشدار داد

گوانتانامو در تاریخ تعيين شده مسدود می شود

عالی  شورای  معاون  مجاهد،  عبدالحکیم 
اسالمی«  »امارت  پیشین  نماینده  و  صلح 
به  شنبه  روز  ملل،  سازمان  در  طالبان 
با  گفتگو  رهبری  که  گفت  بی بی سی 

طالبان باید به عهده دولت باشد.
ادامه در صفحه 2

 2002 سال  در  گوانتانامو  زندان 
که  شد  ایجاد  کوبا  جزایر  در  میالدی 
طالب  شورشیان  از  صدهاتن  آن  در 
هرچند  هستند.  زندانی  القاعده  و 
امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
در  پیروزی اش  روزهای  نخستین  در 
اعالم  امریکا،  میالدی   2008 انتخابات 
مسدود  را  زندان  این  که  بود  کرده 
عملی  اقدام  هنوز  تا  اما  کرد،  خواهد 

در این رابطه برداشته نشده است.

شهروندان کابل خطاب به شهرداری:

لوحه ها به زبان ملی باشند

آگهی بورسيه تحصيلی
الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  به آگاهی آنعده 
لیسانس به اکمال رسانیده  باشند  ابالغ می گردد که زمینه ادامه 
از  بهبودی پس  ماستری در رشتهء)مطالعات  الی درجه  تحصیل 

  )MA in Post–War Recovery Studies جنگ
برای مدت یک سال در دانشگاه یارک کشور انگلستان مساعد 
بیشتر و اخذ  توانند جهت  معلومات  شده است. عالقمندان می 

فورمه به ایمیل آدرس
 faqiri95@gmail.com
 york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره 0784609868 در تماس شوند.
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی 20 فبروری سال 2012 

میالدی می باشد.
 ،53 شماره  خانه    OSA افغانستان  باز  جامعه  موسسه  نشانی: 

چهارراهی شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

در صفحه 6

عناوین مطالب امروز:

پاکستان و تنش میان 
اردو و حکومت

دفاع  وزارت  معاون  برکناری  با 
این  صدراعظم  توسط  پاکستان 
میان  تنش  می رسد  نظر  به  کشور، 
مرحله  وارد  پاکستان  دولت  و  اردو 
رضا  سیدیوسف  است.  شده  جدیدی 
دفاع  با  پاکستان،  صدراعظم  گیالنی، 
از اقدام خود نسبت به برکناری خالد 
دفاع  وزارت  معاونان  از  یکی  نعیم، 
این کشور، گفته است که این جنرال 
وزارت دفاع به دلیل ایجاد تنش میان 
دولت  و  استخباراتی  سازمان  اردو، 
نامه ی  یک  به  پیوند  در  پاکستان 
عزل  خود  دولتی  سمت  از  محرمانه، 

شده است.
در صفحه 4

گفتگو کننده طالبان در 
قطر یک پاکستانی است!

مردی که به عنوان گفتگو کننده دوم و 
ارشد در دفتر طالبان در قطر فعالیت 
می کند، شهروند پاکستان است. این 
موضوع از طرف یک مقام استخبارات 
با  گرفت.  قرار  تایید  مورد  افغانستان 
امکانات  به  همیشه  طالبان  که  این 
هستند؛  وابسته  پاکستان  حمایت  و 
به  نباید  که  می دانند  نیز  را  این  اما 
اعتماد  مقاصد همسایگان کشور خود 
طالبان  دوم  شماره  مقام  آن  کنند. 
مال  است،  پاکستان  شهروند  که 
دارد  نام  احمدی  الرحمان  عبدالعزیز 
قطر  در شهر  تاجر  عنوان یک  به  که 

زندگی می کند.
در صفحه 4
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ولسوالی اشکمش والیت تخار از وجود 
مخالفان مسلح دولت پاکسازی شد
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اقدام هایی که 
به نفع طالبان تمام می شود 

طالبان،  اجساد  بر  امریکایی  سربازان  حرمت  هتک 
این  شد.  همراه  بین المللی  و  ملی  واکنش های  با 
روابط  که  در حالی صورت می گیرد  دقیقا،  رویداد، 
میان طالبان و ایاالت متحده امریکا در یک مرحله ی 

حساس رسیده است. 
ده ها  با  که  است  ده سال  امریکا،  متحده  ایاالت 
با  ستیز  در  نظامی،  وسیع  امکانات  و  سرباز  هزار 
اما برخی رویدادها و  جنگجویان طالبان قرار دارد. 
همواره،  امریکا،  سوی   از  صورت گرفته  اقدام های 
به نفع طالبان  تمام شده است. یکی از اقداماتی که 
می تواند از لحاظ روانی و افکار عمومی به نفع طالبان 
اجساد  به  حرمت  هتک  است:  اخیر  رویداد  باشد، 
طالبان این عمل سربازان امریکایی، با هر هدفی که 
صورت گرفته باشد، واکنش جمعی افغان ها را در پی 
داشت. برای نخستین بار است که افکار عمومی مردم 
برخورد  شیوه  مورد  در  امریکایی ها،  رفتار  علیه 
هرچند  است.  شده  تحریک  مسلح،  مخالفان  با  آنان 
برخورد  بارها خواستار  مردم  و  مقام های حکومت 
شدید در مبارزه باتروریستان شده اند، اما هیچ گاه از 
رفتار و روش هایی که کرامت انسانی و  ارزش های 

بشری را زیر سوال ببرد، دفاع نخواهند کرد. 
اکنون هر شهروند افغان، با دیدن این تصاویر، نفرت 
این  می دارد.  ابراز  رویداد  این  عامالن  از  را  خود 
به  نسبت  افغان ها  ترحم  احساس  نوعی  برخوردها، 
طالبان را به همراه داشته است. این احساس ترحم از 
سوی مردم، می تواند نفرت های به جامانده از رفتار 
خشن طالبان را از یاد ببرد و احساس نفرت و انتقام 

را نسبت به امریکایی ها بیشتر سازد. 
انجامید،  طالبان  نفع  به  که  دیگر  اقدام های  از  یکی 
اظهارات اخیر آقای جوبایدن، معاون رییس جمهور 
امریکا بود. براساس این اظهارات، هیچ دشمنی میان 
طالبان و امریکا  وجود ندارد. با این اظهارات، امریکا 
افغانستان  مردم  و  از حکومت  را  رسما صف خود 
نسبت  را  ابرازنظرها، شهروندان  این گونه  کرد.  جدا 
دولت  و  مردم  از  امریکا  سیاسی  حمایت های  به 
اظهارات  این  هرچند  ساخت.  بی باور  افغانستان 
اما هنوز آثار و  بعدا به اشکال مختلف اصالح شد، 

پیامدهای آن بر اذهان مردم باقی  است. 
است،  انجامیده  طالبان  نفع  به  که  مساله ای  سومین 
مذاکرات امریکا در قطر است. امریکا با شروع مذاکره 
با طالبان، حاضر شد که به رهایی زندانیان طالبان 
برای   را  زمینه  سیاسی،  دفتر  ایجاد  با  و  دهد  تن 
خروج طالبان از انزوای سیاسی فراهم سازد. طالبان 
با دفتر سیاسی خود در قطر، عمال به عنوان یک بدیل 
و  کرده اند  اندام  دیپلوماتیک عرض  نظر  از  سیاسی 
می توانند با استفاده از مصوونیت های دیپلوماتیک به 
رایزنی های سیاسی در محافل دیپلوماتیک بپردازند. 
نوعی  قطر،  در  طالبان  سیاسی  دفتر  با  موافقت 
مشروعیت دادن به گروهی است که از سوی امریکا 
و کشورهای دیگر به عنوان یک جریان  تروریستی 

معرفی شده است. 
امریکایی ها،  با  مذاکره  و  قطر  در  با حضور  طالبان 
عمال حکومت افغانستان را به  حاشیه رانده اند و این 
اقدام یک بار دیگر شک و تردیدها در مورد صداقت 
کرده  خلق  را  کرزی  آقای  حکومت  غربی  متحدان 
رویدادهایی  و  اقدام ها  مجموعه   حال،  هر  به  است. 
نفع طالبان  به  ناخواسته،  که اشاره شد، خواسته و 
این  آدرس  به  را  فراوانی  انجامیده و سود سیاسی 

گروه ارسال کرده است. 

زنگ اول


عدلی  طب  گروه  گزارش  در 
وزارت صحت عامه که روی تثبیت 
زمان  و  جنسیت  سن،   ،»DNA«
کرده اند،  تحقیق  قربانیان  مرگ 
»استخوان های  که:  است  آمده  نیز 
جوان  مردان  به  مربوط  کشف شده 
وکهن سال بوده و به گمان اغلب، از 
مرگ آن ها بیش از 60 سال سپری 

می شود.« 
عدلی  طب  متخصصان  گزارش  در 
در  گرچه  عامه  صحت  وزارت 
بر    »DNA« آزمایش های  مورد 
ابراز  استخوان های کشف شده  روی 
نظری نشده و دلیل آن غیرفعال بودن 
 »DNA« البراتوار مالیکولر بیولوژی
شده  تاکید  اما  است،  شده  عنوان 
این  استخوان های  در  که  است 
بر  که  خاصی  عالیم  کدام  مردگان 
مرگ های جبری داللت کند، یافت 

نشده است. 
این  می شود  گفته  حال  همین  در 
گور دسته جمعی، مربوط به تعدادی 
که  می باشد  محل  باشندگان  از 
نزدیک به 70 سال قبل، براثر شیوع 

بیماری طاعون از بین رفته اند. 
این گور دسته جمعی در تپه ای به نام 
جوازخانه در قریه ی سیاب ولسوالی 
پیدا  هنگامی  پیش  ماه  سه  رستاق، 
کندن  مشغول  محل  اهالی  که  شد 

این مذاکرات بوده است.
بر  حالی  در  مجاهد  عبدالحکیم 
رهبری دولت در گفتگوهای صلح با 
طالبان و مشارکت گروه های سیاسی 
گفتگوها  این  در  مختلف  اقوام  و 
در  بحث هایی  اخیرا  که  کرده  تاکید 

این مورد شدت یافته است.
میان  گفتگوها  از  حکومت  چند  هر 
گشایش  و  امریکایی ها  و  طالبان 
قطر  در  گروه  این  برای  دفتری 
بر  افغان ها  اما رهبری  حمایت کرده، 
این گفتگوها را مورد تاکید قرار داده 

است.
اخیرا رهبران جبهه ملی، از گروه های 
هم  کرزی،  حامد  منتقد  عمده 
گفته اند که اگر آنها در این گفتگوها 
مذاکرات  باشند،  نداشته  مشارکت 
صلح با گروه طالبان به جایی نخواهد 

رسید.
جبهه  این  رییس  مسعود،  ضیا  احمد 
و معاون پیشین رییس جمهور گفت: 
)اپوزیسیون(  نقشش  که  زمانی  »تا 
برجسته  با طالبان  در مذاکرات صلح 

8صبح،تخار: مقام ها در والیت تخار 
می گویند که یک گور دسته جمعی 
»سیاب«  قریه ی  در  پیش  که چندی 
یافت  تخار  والیت  رستاق  ولسوالی 
پیش  سال   70 تا   60 به  بود،  شده 

برمی گردد. 
رییس  فایق،  عبدالمعروف  حاجی 
8صبح  به  تخار،  استیناف  سارنوالی 
رییس  حکم  از  »پس  گفت: 
تحقیق  بر  مبنی  افغانستان  جمهور 
دسته جمعی  گور  قضیه ی  مورد  در 
رستاق،  ولسوالی  در  کشف شده 
نمایندگان  از  مرکب  هیاتی 
صحت  داخله،  امور  وزارت های 
امنیت  فرهنگ،  و  اطالعات  عامه، 
اداره ی  و  لوی سارنوالی  ملی، 
خاطر  به  محلی  ارگان های  مستقل 
بررسی این قضیه به ولسوالی رستاق 
مسووالن  ریش سفیدان،  با  و  رفته 
به  ولسوالی  آن  ولسوال  و  کشفی 
مالقات هایی  دریافت حقایق  منظور 

داشتند. 
هیات  این  گزارش  در  که  گفته  او 
گور  که  »محلی  است:  آمده 
دسته جمعی نامیده می شود، به شکل 
صوف می باشد که دارای هفت متر 
طول، سه متر عرض و دو متر ارتفاع 
دهه  هفت  تا  شش  از  بین  که  است 

قدامت دارد.«

که  وقتی  »تا  گفت:  مجاهد  آقای 
مذاکرات با دولت افغانستان صورت 
نگیرد، در روند مذاکرات جریان های 
آن  در  مختلف  اقوام  و  مختلف 
نمی کنم  فکر  باشند،  نداشته  شرکت 
پایدار و  به صلح  منتج  که مذاکرات 

دایمی در افغانستان شود.«
او همچنین هشدار داد: »شاید این امر 

یک بحران دیگری را ایجاد کند.«
تاکید  این عضو شورای عالی صلح، 
کرد که مذاکرات صلح با طالبان در 
حال حاضر »در مراحل بسیار ابتدایی« 

قرار دارد.
امریکایی ها  گفتگوهای  او،  گفته  به 
باره  در  عمدتا  حال  تا  هم  قطر  در 
بازداشتگاه  از  آزادی زندانیان طالبان 

گوانتانامو، بوده است.
آقای مجاهد افزود که حذف اسامی 
از  گروه  این  فرماندهان  و  رهبران 
دولت  و  ملل  سازمان  سیاه  فهرست 
که  جایزه هایی  همچنین  و  امریکا 
برای کشتن یا اسارت این فرماندهان 
تعیین شده، از دیگر مسایل مطرح در 

خاک از آن منطقه بودند. با کشف 
این گور که در حدود 30 جمجمه 
از  دیگری  قسمت های  استخوان  و 
داشت،  وجود  آن  در  انسان  بدن 

امنیتی  مقام های  8صبح،تخار: 
پاک سازی  از  تخار  والیت  در 
از  والیت  این  اشکمش  ولسوالی 
وجود طالبان مسلح خبر می دهند. 
سخنگوی  اسیر،  عبدالخلیل 
8صبح  به  تخار  امنیه ی  فرماندهی 
عملیات  نتیجه ی  »در  گفت: 
ملی،  امنیت  نیروهای  مشترک 
پولیس ملی ، اردوی ملی و ایتالف 
بین المللی در بیشتر از 30 قریه در 
چندین  و  اشکمش  ولسوالی 
ولسوالی های  در  دیگر  قریه ی 
بغالن،  والیت  بورکه ی  و  نهرین 
و  شورشیان  وجود  از  مناطق  این 
شده  پاک  دولت  مسلح  مخالفین 

است.«
که  شورشیان  کرد  اضافه  او 
اذیت  و  آزار  به  دست  همواره 
و  امنیت  روند  و  می زدند  مردم 
یادشده  مناطق  در  را  بازسازی 

مختل کرده بودند، بعد از این که 
با شکست روبرو شدند، به کوه ها 

و دره ها فرار کردند. 
از  پیش  اسیر،  آقای  گفته ی  به 
در  مشکوک  خانه های  تالشی 
ولسوالی  تصفیه شده ی  قریه های 
اسلحه ی  میل  یک  اشکمش، 
کالشینکوف، یک میل تفنگچه و 
پولیس  دست  به  مهمات  مقداری 

افتاده است. 
فرماندهی  سخنگوی  گفته ی  به 
به  عملیات  این  در  تخار،  امنیه ی 
درگیر  طرف های  از  یک  هیچ 

آسیبی نرسیده است. 
گفتنی است که ولسوالی اشکمش 
تخار  ناامن  ولسوالی های  از  یکی 
این سو  به  سال  چند  از  که  است 
قریه های  طالب،  مسلح  شورشیان 
تحت  را  ولسوالی  این  دوردست 

کنترول خود داشته بودند. 

بردست  مبنی  زیادی  گمانه زنی های 
در  ولسوالی  این  قوماندانان  داشتن 
وجود  قضیه  این  در  جنگ  زمان 

داشت. 

عملی  افغانستان  در  صلح  نباشد، 
نمی شود.«

عضو  دیگر  محقق،  محمد  همچنین 
مجلس  عضو  و  جبهه  این  ارشد 
و  مجاهدین  که  گفت  نمایندگان 
طالبان  علیه  گذشته  در  که  کسانی 
طالبان  اصلی«  »طرف  جنگیده اند، 
صلح  گفتگوهای  در  باید  و  هستند 

حضور داشته باشند.
است  قرار  که  است  حالی  در  این 
ویژه  فرستاده  گروسمن،  مارک 
در  پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا 
بیاید  افغانستان  به  نزدیک  آینده ای 
باره  در  مشورت  که  شده  گفته  و 
مسایل  از  طالبان،  با  صلح  مذاکرات 
افغانستان  به  او  سفر  برنامه  در  اصلی 

است.
پیش از این سفارت امریکا در کابل 
با صدور اعالمیه ای گفته بود که هر 
تحت  افغانستان،  در  گفتگویی  نوع 
صورت  کشور  این  دولت  رهبری 
آن  از  امریکا  و  گرفت  خواهد 

حمایت می کند.

داکتر عبداهلل 
در نشست برلین 
حضور نداشت

در  می گوید  امید،  و  تغییر  ملی  ایتالف 
با حضور  اوایل هفته گذشته  نشستی که 
اعضای  از  شماری  و  ملی  جبهه  رهبران 
کانگرس ایاالت متحده امریکا در برلین 
عبداهلل  داکتر  بود،  شده  برگزار  آلمان 
حضور  آن  در  ایتالف  این  رهبر  عبداهلل 

نداشت.
در گزارشی که روز چهارشنبه، بیست و 
یکم جدی، شماره 1316 روزنامه 8صبح، 
تحت عنوان »رهبران جبهه ملی و اعضای 
کانگرس امریکا: کارایی سیستم سیاسی 
بود،  رسیده  چاپ  به  است«  رفته  بین  از 
منتشر  قبال  که  لیستی  براساس  آن  در 
شده بود، نقل شده بود که داکتر عبداهلل 
عبداهلل، محمد یونس قانونی و عبدالطیف 
پدرام نیز در نشست برلین حضور داشتند.

این  انتشار  به  امید  و  تغییر  ایتالف  اما 
گفت  و  داده  نشان  واکنش  گزارش 
حضور  نشست  آن  در  عبداهلل  آقای  که 

نداشت.

یک گور دسته جمعی 70 ساله در ولسوالی رستاق والیت تخارکشف شد

شورای عالی صلح...                                                         ادامه از صفحه 1

ACKU
ACKU



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1318    یک  شنبه 25 جدی 1390    

پنج مخالف دولت در بغالن به پروسه صلح پیوستند

قرغزستان در پروژه بازسازی افغانستان سهم می گیرد

سیمینار ظرفیت سازي مديريت مكتب ها در بدخشان آغاز شد

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 بیات1136
ه و تنظیم:

تهی

مخالفان  از  تن  پنج  بغالن:  8صبح، 
دولت، با سالح دست داشته شان به پروسه 
مولوی سراج الدین سیرت  پیوستند.  صلح 
بغالن گفت:  ریاست شورای صلح  منشی 
پیوسته اند،  صلح  پروسه  به  که  »افرادی 
والیت  این  تاله وبرفک  ولسوالی  در  قبال 
بودند.«  دولتی  ضد  فعالیت های  مصروف 
پروسه  از  را  مردم  استقبال  سیرت  آقای 

قرغزستان امیدوار است که به کمک ترکیه 
سهم  افغانستان  بازسازی  پروژه های  در 

بگیرد.
روسالن قزاق بایف، وزیر خارجه قرغزستان 
که  داشته  اظهار  انترفکس  خبرگزاری  به 
این  جمهور  رییس  اتامبایف،  بیک  الماز 
کشور در جریان سفر رسمی به ترکیه در این 

مورد با مقامات ترکیه صحبت کرده است.

ارتقاي  نام  زیر  چهارده روزه اي  سمینار 
ازسوي وزارت  مدیریت مکتب ها،  ظرفیت 
در  معلم  تربیت  عمومي  ریاست  و  معارف 

بدخشان آغاز شد.
عبدالمعبود ودودي، رییس معارف بدخشان 
که در گشایش این سیمینار صحبت مي کرد، 
گفت: »وزارت معارف درنظر دارد تا انعده 
آموزگارانی را که سویه ي تحصیلي شان 12 
هاي  برنامه  تحت  را  است  ازان  تر  پایین  و 
آموزش میتودولوژي، روانشناسي و قابلیت 

هاي تدریس قرار دهد.«
به گفته او وزارت معارف به دنبال برنامه هاي 
ظرفیت  ارتقاي  برنامه  بار  این  گذشته، 
را  سرمعلم ها  و  معاونین  ها،  مکتب  مدیران 
طریق  این  از  تا  است،  گرفته  دست  روي 
بتوانند، سطح دانش مدیریت را در معارف 

»در  گفت:  و  خواند  امیدوارکننده  صلح 
مردم  داشتیم  ولسوالی ها  به  که  سفرهایی 
نشان  صلح  پروسه  به  زیاد  عالقه مندی 

داده اند.«
او درهمین حال به مشکالتی که سارنوالی ها 
و محاکم برای مراجعین پروسه صلح بعد 
از تسلیم شدن ایجاد می کنند، اشاره کرده 
وگفت: »وقتی شورای صلح زمینه پیوستن 

در  با  قرغزستان،  خارجه  وزیر  گفته  به 
علیه  ایتالف  در  اشتراک  نظرداشت 
است  ترکیه خواسته  از  قرغزستان  تروریزم، 
که زمینه اشتراک این کشور را در بازسازی 
موسسات  توسط  که  افغانستان  اقتصادی 
بزگ  قدرت های  و  بین المللی  مالی  بزرگ 

تمویل می شود، مساعد بسازد.
کار  این  به  هم  ترکیه  بایف،  قزاق  گفته  به 

باال ببرد.
وي اضافه کرد آنها براي 1120 نفر مدیران، 
برنامه  بدخشان  در  سرمعلمان  و  معاونین 
که طي  گرفته اند  درنظر  را  ظرفیت  ارتقاي 
سه دوره راه اندازي مي گردد و درهر دوره 
به تعداد357تا370تن آنان آموزش مي بینند.

مسوول  شریف  احمد  حال،  همین  در 
هماهنگي این سمینار گفت: »دریک سروي 
داشتیم  افغانستان  معارف  سراسر  از  ما  که 
در   12 صنف  از  پایین تر  آموزگار  35هزار 
حالي که  در  مي کنند،  تدریس  مکتب ها 
سویه هاي  به  اموزگار،  هزار   50 از  کمتر 
که  داریم  لیسانس  و  14پاس  تحصیلي 
ظرفیت  ارتقاي  برنامه هاي  راه اندازي  با 
این  مسلکي  و  علمي  دانش  که  مي خواهیم 

آموزگاران را بلند ببریم.«

آن  از  بعد  می کند،  فراهم  را  دولت  به 
با  را  حق اهلل  موضوع  امنیت  و  سارنوالی 
و  مشکالت  که  می کنند  مطرح  افراد  این 
رجوع کننده های  برای  را  دل سردی هایی 
وی  است.«  آورده  به وجود  صلح  پروسه 
تا  خواست  امنیتی  ارگان ها  از  همچنان 
شورای  اعضای  امنیت  تامین  درقسمت 

صلح توجه بیشتر نمایند.

شاید تمایل نشان بدهد چون نفوذ خود این 
کشور را در منطقه نیز بیشتر می سازد.

با وصف تالش های قرغزستان، تاکنون این 
کشور نتوانسته است در کدام پروژه بزرگ 
این که  از  بجز  شود،  شامل  افغانستان  در 
اکماالت  انتقال  برای  را  موصالتی  راه های 
ساخته  فراهم  افغانستان  در  خارجی  قوای 

است.

آموزگاران  براي   قراراست  که  گف  وي 
پایین تر از 12 است،  که سویه تعلیمي شان 
برنامه آموزش سریع روي دست گرفته شود 
و درنیم روز بعد از اجراي وظیفه شان این 

آموزش را ببینند.
موصوف گفت که برنامه اول براي مدیران 
مکتب ها در سراسر کشور، به یک شکل به 
پیش مي رود و تا سه دور دیگر که هر دور 

آن 12 روز مي باشد، ادامه مي یابد.
موسسات  قبال  که  را  برنامه ها  وي  گفته  به 
درزمینه بلند بردن ظرفیت درمعارف تطبیق 
بار  این  و  است  داده  نتایج خوبي  کرده اند، 
خود وزارت معارف، مستقیما در همکاري 
مسوولیت  معلم،  تربیت  عمومي  ریاست  با 

تطبیق این برنامه هارا به دوش گرفته است.

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« پدر 
داریم که مدت چهل و  با خود  را  دردمندی 
انتحاری پسر  قبل در حادثه خونین  یک روز 
حادثه  آن  و  است  داده  دست  از  را  جوانش 
را چنین بیان می کند: »زندگی را هرگونه که 
چاره ای  این  جز  زیرا  کنیم،  قبول  باید  است، 
بینوا که زندگی شان  نداریم، مردم بی چاره و 
معلوم است. ما کدام چوکی و مقامی نداشتیم 

به  را  مدتی  پسرم  باشند.  ما  دشمن  مردم  که 
به  مسافرت  در  حالل  نان  لقمه  یک  خاطر 
کشور ایران رفت و بعدا دوباره برگشت.  وی 
بدهد.  ادامه  وطن  در  را  زندگی  می خواست 
کسی  به  که  بود  مومنی  و  مسلمان  فرد  او 
از  کسی  نمی خواست  بود.  نرسیده  ضررش 
باشد. مصروف کار و روزگارش  وی آزرده 
برد.  خود  با  را  او  و  آمد  قضا  دست  اما  بود، 

این برایم مایه ی افتخار است که در راه خداوند 
جمع  در  پسرم  که  دارم  امید  و  دادیم  قربانی 
است  معلوم  همگان  برای  حادثه  باشد.  شهدا 
مرادخانی،  ساحه  در  عاشورا  دهم  روز  در  که 
ابوالفضل عباس، رخ داد. این  نزدیکی نظرگاه 
حمله ناجوانمردانه را دشمنان دین اسالم انجام 
دادند و در آن تعداد زیادی، مانند من، به ماتم 
نشستند و در سوگ عزیزان شان اشک ریختند، 
اما از خداوند برای همه شان صبر می خواهم. در 
خاتمه از دولت می خواهم که در قسمت تامین 
امنیت شهروندانش کمی دقت به خرج بدهد و 
عامالن این رویداد را مورد پیگرد قانونی قرار 
به  جلوگیری  حادثات  چنین  تکرار  از  دهد،  تا 
عمل آید و مردم در آینده، زندگی راحت در 

فضای صلح و امنیت داشته باشند.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.    

Info_afg@solidarityforjustice.org.af

پسرم مدتی را به خاطر یک لقمه نان حالل در مسافرت به کشور ایران 
رفت و بعدا دوباره برگشت.  وی می خواست زندگی را در وطن ادامه 
بدهد. او فرد مسلمان و مومنی بود که به کسی ضررش نرسیده بود. 
نمی خواست کسی از وی آزرده باشد. مصروف کار و روزگارش بود، 
اما دست قضا آمد و او را با خود برد. این برایم مایه ی افتخار است 

که در راه خداوند قربانی دادیم و امید دارم که پسرم در جمع شهدا 
باشد. حادثه برای همگان معلوم است که در روز دهم عاشورا در 

ساحه مرادخانی، نزدیکی نظرگاه ابوالفضل عباس، رخ داد. این حمله 
ناجوانمردانه را دشمنان دین اسالم انجام دادند و در آن تعداد زیادی، 

مانند من، به ماتم نشستند و در سوگ عزیزان شان اشک ریختند.

چاره ای 
جز تحمل 

نداریم
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از نخستین روشنایی خفیف صلح  بیشتر  هیچ چیزی 
این  به  کسی  اگر  نمی بخشد.  گرمی  منازعات  به 
اندازد، جایی  نگاهی  افغانستان  به  دارد  گفته شک 
که نخستین اخبار گفتگوهای صلح رییس جمهور 
امریکایی  متحدین  برای  تا  انگیخت  بر  را  کرزی 
خود هشدار دیگری صادر کند. همچنان جنگجویان 
با  گفتگو  حال  در  رهبری شان  که  این  از  طالب 
به  رهبران شان  که  می کنند  احساس  هستند،  امریکا 

آنها خیانت کرده اند.
طرز  به  کرزی  آقای  گذشته،  هفته  آخر  در 
امریکا خواست  متحده  ایاالت  از  غافلگیرکننده ای 
که کنترول زندان بگرام را ظرف 30 روز به حکومت 
گفتگوی  در  کرزی  آقای  کند.  واگذار  افغانستان 
اختصاصی خود با هفته نامه نیوزویک و سایت دیلی 
به دو شرط  این کار  بیست، خاطر نشان ساخت که 
صورت  به  شبانه  حمالت  تمام  به  است:1-  عملی 
تحویل دهی  روند   -2 شود.  داده  خاتمه  فوری 
او  یابد.  سرعت  افغانستان  به  بگرام  زندان  کنترول 
افغانستان  کنترول  »عدم  در مصاحبه ی خود گفت: 
امضای  ماست.  ملی  حاکمیت  نقض  زندان  این  بر 
قرارداد همکاری های استراتژیک منوط به برآورده 
شدن خواسته های مذکور است.« مقامات امریکایی 
بگرام  زندان  بر کنترول  مبنی  افغانستان  از خواست 
حکومت  که  نمی بردند  گمان  اما  بودند؛  مطلع 

کرزی پیش از موقع بر آن خواسته پافشاری کند.
در  کابل  ارگ  می کند؟  بی قراری  قدر  این  او  چرا 
این ارتباط خاموش است؛ اما یک مقام سابق طالبان 
که اکنون در کابل زندگی می کند و ارتباط خوبی 
با حکومت و طالبان دارد، برای این عجله توضیح 
کنترول  »اگر  او،  گفته  به  می دارد.  ارایه  منطقی 
در  باشد،  داشته  خود  اختیار  در  را  طالب  زندانیان 
میز گفتگو و چانه زنی دستش باالست و دلش پر.« 
این  در  که  می گویند  افغان  عالی رتبه ی  مقامات 
مرحله مقدماتی، گفتگو کنندگان طالب بیشتر از هر 
چیزی در باره یک موضوع  فکر می کنند: آزادی 
بخشی. و کرزی می خواهد که به این طریق سرنخ 

معامله را در اختیار خود بگیرد.
و  امریکایی ها  این که  از  افغانستان  جمهور  رییس 
با  او  آگاهی  بدون  و  مدید  مدت  برای  اروپایی ها 
نمایندگان طالبان برسر گشایش دفتر نمایندگی قطر 
کرزی  آقای  گشت.  رنجیده خاطر  داشتند،  گفتگو 
موضع  دولت مرد  یک  همانند  خود  گفتگو  در 
انجام  عمل  یک  با  که  پذیرفت  چون  می گرفت. 
شده مواجه شده است. به گفته او، »ما به خاطر صلح 
در افغانستان با این پروسه همراه می شویم.« کرزی 
هیچ دوست ندارد که با او هم چون مقام دست دو 
برخورد شود؛ اما اگر بتواند کنترول زندانیان طالب 
را از دست امریکایی ها بگیرد، آن گاه در گفتگو با 

شورشیان فرد تعیین کننده می شود. 
زمانی  هر  تا  که  می دانند  طالبان  گروه  رهبران 
موقعیت شان  باشند،  زندان  در  مهم شان  فرماندهان 
بدون  بود.  خواهد  ضعیف  نسبتا  جنگ  میدان  در 
بردن  باال  برای  قوی  نیروی  آنها یک  رهایی  شک 
روحیه جنگجویان شان نیز است، چیزی که به خاطر 
است؛  گرفته  قرار  منفی  تاثیر  زیر  قطر  گفتگوهای 
بر  »اگر  می گوید،  طالبان  سابق  دیپلومات  آن 
برای  شوند،  رها  را  طالب  زندانیان  گفتگوها  اثر 
که  می گردد  ثابت  عادی شان  افراد  و  فرماندهان 
گفتگوها با امریکایی ها روی هدفی صورت گرفت 
و دستاوردی هم برای شان داشت، نه این که جهاد 

آنها در معرض معامله قرار گرفته باشد.«
افغانستان،  شرق  در  طالبان  فرمانده  یک  گفته ی  به 
از  تعدادی  قطر  گفتگو های  موضوع  هم اکنون 
شورشیان را در حالت »ناباوری و سردرگمی« قرار 
اصلی گروه خروج کامل  قبال خواسته  است.  داده 

پیش شرط  عنوان  به  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
گروه  این  رهبری  اکنون  اما  بود.  مطرح  گفتگو 
عدول  خود  قبلی  موضع  از  مقدمه ای  هیچ  بدون 
کرده است. این فرمانده طالبان می گوید: »بسیاری از 
طالبان متحیر گشته اند. هیچ نمی دانند که چه اتفاقی 
است.«  باور  غیر قابل  وضعیت  ما  برای  است.  افتاده 
تماس  این  طالبان،  مذکور  دیپلومات  گفته ی  به 
»خودکشی«  همانند  گروه  رهبری  برای  گفتگو  و 

محض است.
لحاظ  به  »افرادش  طالبان می گوید که  فرمانده  این 
آنها  نیستند.  آماده  گفتگویی  چنین  برای  ذهنی 
حالی  در  امریکایی ها  با  که  کنند  تصور  نمی توانند 
افغانستان  در  هنوز  که  می گیرد  صورت  گفتگو 
حضور داشته و ما را می کشند.« به گفته او، آن چه 
باره  در  سردرگمی  و  ابهام  می دهد،  آزار  را  آنها 
»اگر  که   می دهد  هشدار  او  است.  آینده  اتفاقات 
افراد ما این شک ایجاد  حتا یک ذره هم در ذهن 
شود که جنگ کنونی نه به خاطر اسالم که به خاطر 
تقسیم قدرت است، در آن صورت بسیاری از آنها 
سابق  دیپلمات  می گویند.«  ترک  را  جنگ  میدان 
رهبران  از  بعضی  که  می دارد  تصریح  نیز  طالبان 
به  »50 درصد جنگجویان شان  که  نگران اند  طالبان 
سبب خبر گفتگوهای قطر در بهار سال آینده به نبرد 

باز نگردند.«
ارشد  مقامات  که  است  هم  نگرانی  همین  دلیل  به 
طالبان نمی خواهند که به صورت رسمی دیدارهای 
نیز  سکوت شان  که  این  با  کنند،  تایید  را  قطر 
گفته  به  می کند.  شدیدتر  را  گروه  افراد  بدگمانی 
است.  خوب  جنگ  »ختم  طالبان،  مذکور  فرمانده 
بدانیم که در  باید  قربانی دادن  قدر  این  از  اما پس 
عوض صلح چه به دست می آوریم. من نمی خواهم 
تا زمانی که از مال عمر مستقیما نشنوم مالقات های 

قطر را باور کنم.«
آزار  را  طالبان  از  بعضی  نیز  دیگر  چیز  یک  اما 
دوم  گفتگو کننده  عنوان  به  که  مردی  می دهد. 
می کند،  فعالیت  قطر  در  طالبان  دفتر  در  ارشد  و 
شهروند پاکستان است. این موضوع از طرف یک 
قرار گرفت.  تایید  مورد  افغانستان  استخبارات  مقام 
حمایت  و  امکانات  به  همیشه  طالبان  که  این  با 
که  می دانند  نیز  را  این  اما  هستند؛  وابسته  پاکستان 
نباید به مقاصد همسایگان کشور خود اعتماد کنند. 
پاکستان  شهروند  که  طالبان  دوم  شماره  مقام  آن 
نام دارد که  الرحمان احمدی  است، مال عبدالعزیز 
به عنوان یک تاجر در شهر قطر زندگی می کند. در 
عین حال، برادرش حافظ رشید احمد، یک مدرسه 
دینی را در یک شهرک مرزی کویته اداره می کند. 
از سال 1979  پیشتر  بود،  پدر آنها که مرد متمولی 

میالدی از افغانستان به کویته مهاجرت کرد. 
در  شاید  احمدی  مال  پاکستانی  تابعیت  افزود  باید 
نتایج گفتگوها تاثیر برجسته ای داشته باشد. در زمان 
اول سفارت  احمدی سکرتر  طالبان، مال  حاکمیت 
قونسلگری  در  برادرش  و  بود  ابوظبی  در  طالبان 
از  یکی  آنها  پدر  می کرد.  کار  جده  در  رژیم  این 
سال های  همان  از  مالعمر  مهم  کنندگان  تمویل 
که  می شود  گفته  می شود.  شناخته  میالدی   1984
مقامات  با  به عنوان یک گفتگو کننده  احمدی  مال 
طالبان  سیاسی  دفتر  ایجاد  برای  امریکایی  و  قطری 

در قطر نقش ایفا کرده است. 
رسمی  صورت  به  ظاهرا،  بازیگر،  یک  تا اکنون، 
بدون همکاری  پاکستان.  است:  از گفتگوها غایب 
افغانستان  در  جدی  چشم انداز  صلح  اسالم آباد، 
گفتگوهای  در  احمدی  مال  اشتراک  شاید  ندارد. 
از  قطر  سیاسی  گفتگوهای  پذیرش  نشانه ی  قطر، 

سوی پاکستان باشد.


توسط  پاکستان  دفاع  وزارت  معاون  برکناری  با 
صدراعظم این کشور، به نظر می رسد تنش میان اردو 
است.  شده  جدیدی  مرحله  وارد  پاکستان  دولت  و 
با دفاع  سیدیوسف رضا گیالنی، صدراعظم پاکستان، 
از  یکی  نعیم،  خالد  برکناری  به  نسبت  خود  اقدام  از 
این  که  است  گفته  کشور،  این  دفاع  وزارت  معاونان 
اردو،  میان  تنش  ایجاد  دلیل  به  دفاع  وزارت  جنرال 
سازمان استخباراتی و دولت پاکستان در پیوند به یک 
نامه ی محرمانه، از سمت دولتی خود عزل شده است. 
می کنند  امیدواری  ابراز  کارشناسان  از  برخی  اگرچه 
پاکستان  رویکرد  تغییر  سبب  بتواند  وضعیت  این  که 
رویکرد  می رسد  نظر  به  اما  گردد؛  افغانستان  قبال  در 
پاکستان نسبت به افغانستان یک رویکرد ثابت مبتنی بر 
سودجویی مطلق می باشد که تغییر در مهره های سیاسی 
نخواهد  ثابت  سیاست  این  بر  تغییری  هیچ  کشور  آن 
به  نسبت  را  پاکستان  رویکرد  می تواند  آن چه  داشت. 
از سوی دولت  است که  تعاملی  تغییر دهد،  افغانستان 

کابل با اسالم آباد صورت می گیرد. 
گزارش  محلی  منابع  از  نقل  به  منطقه  رسانه های 
با  گفتگو  در  گیالنی  رضا  یوسف  سید  که  داده اند 
رییس  با  نظامی  مقام  این  که  است  گفته  خبرنگاران 
دیوان  به  خود  پاسخ  ارسال  در  استخبارات،  سازمان 

عالی پاکستان در پیوند به نامه ی محرمانه آصف علی 
زرداری، رییس جمهور این کشور، به مقامات نظامی 
را  پاکستان  اساسی  قانون  و  حقوقی  مراحل  امریکا، 
حکومت  که  است  گفته  گیالنی  نگرفته اند.  نظر  در 
پاکستان هیچ گزینه ای، به پیوند به جز عزل جنرال خالد 
صدراعظم  گیالنی،  رضا  یوسف  است.  نداشته  نعیم، 
پاکستان، گفته است که جنرال خالد بدون رضایت و 
هماهنگی با وزیر دفاع، پاسخ و نظر خود را به دیوان 
عالی پاکستان ارسال کرده است. گیالنی همچنین در 
این گفتگو از اقدام مشابه رییس ستاد مشترک ارتش 
کرده  انتقاد  نیز  پاکستان  استخبارات  سازمان  رییس  و 
و به خبرنگاران گفته است که جنرال کیانی و جنرال 
پاشا بدون مجوز وزیر دفاع پاکستان برای ارسال پاسخ 
به دیوان عالی این کشور به گونه ای، وزارت قانون و 

حقوق پاکستان را دور زده اند.
اقدامی جنرال  یوسف رضا گیالنی روز چهارشنبه در 
به دیوان  به دلیل ارسال غیرقانونی پاسخ  نعیم را  خالد 
دوسیه  در  محرمانه  نامه ی  به  پیوند  در  پاکستان  عالی 
طی  بی درنگ  و  کرده  برکنار  سمتش  از  »مموگیت« 
دفتر  رییس  سیتهی«  »نرگس  خانم  دیگری  حکم 
وی  جای  به  را  پاکستان  دولت  کابینه  سکرتریت 
گفتگو  این  در  گیالنی  البته  است.  کرده  منصوب 
کوشش کرده است که اختالف بین اردو و دولت این 
بین  از هماهنگی  نشان دهد. وی حتا  اندک  را  کشور 
وزارت دفاع و دولت در این زمینه سخن گفته و مدعی 

نیز بر بررسی اقدام  شده است که وزیر دفاع پاکستان 
غیرقانونی جنرال نعیم و اتهامات او تاکید کرده است.  
کلید  آن  از  بعد  پاکستان  دولت  و  اردو  بین  اختالف 
خورد که در رسانه های بین المللی گزارشی منتشر شد 
ملکی  حکومت  مقامات  که  گردید  اعالم  آن  در  و 
پاکستان با ارسال نامه ای به دریاساالر مایک مولن لوی 
نظامیان  تالش  از  امریکا  متحده  ایاالت  سابق  درستیز 
برای تحت تاثیر قرار دادن حکومت این کشور شکایت 
ابراز  تالش  گونه  این  عواقب  به  نسبت  حتا  و  کرده 
نگرانی کرده اند. در برخی از گزارش ها حتا ادعا شده 
بود که در نامه ای که توسط یکی از تاجران پاکستانی به 
مایک مولن رسیده است، از ارتباط پنهان سازی اسامه 
بن الدن رهبر شبکه القاعده و سایر رهبران شبکه های 
مرتبط با القاعده با اردو و سازمان استخبارات پاکستان 

نیز سخن گفته شده بود.
به آن در رسانه ها سبب  نامه و خبر مربوط  این  انتشار 
شد تا تغییراتی در نمایندگی پاکستان در واشنگتن رخ 
دهد. حسین حقانی که گفته می شد تهیه کننده این نامه 
به  رحمان  شیری  خانم  و  داد  استعفا  کارش  از  است، 
ایاالت متحده  پاکستان در  جای وی در مقام سفارت 
پاکستانی  مقامات  این که  با  شد.  منصوب  امریکا 
نامه  انتشار  افشا شدن  از  بعد  فضای  کوشش کردند 
غیرمستقیم مقامات رهبری دولت غیرنظامی پاکستان به 
مقامات امریکایی را از تب افتاده ترسیم کنند؛ اما در 

پی اقداماتی که اخیرا و با مداخالت محکمه این کشور 
صورت گرفته، موضوع نامه غیرمستقیم مقامات رهبری 
تازه  امریکا دوباره  ارتش  به رییس ستاد کل  پاکستان 

گی یافته و مورد توجه قرار گرفته است.
از کارشناسان  برخی  انفعاالت،  و  فعل  این  به  توجه  با 
سیاسی به این نظراند که این اختالفات می تواند منجر 
به مداخله ی اردو در سیاست و در نتیجه اجرای کودتا 
در  کودتا  می رسد  نظر  به  اما  گردد؛  کشور  این  در 
اساس  بر  که  نیست  محتمل  جهت  این  از  کشور  این 
گیالنی  و  کیانی  اشفاق  جنرال  بین  رابطه  گزارش ها 
مناسب بوده و کیانی در دیدار های خصوصی با برخی 
به کودتا  مبادرت  از عدم  پاکستانی  سیاست مداران  از 
محکمه  اکنون  آن جایی که  از  اما  است.  گفته  سخن 
عالی پاکستان نیز وارد این ماجرا شده است، برخی از 
کارشناسان پیش بینی می کنند که زمینه ی سقوط دولت 
تحت رهبری آصف علی زرداری با رای محکمه عالی 
از  اخیرا  که  فیصله ای  اساس  بر  شود.  مهیا  کشور  این 
سوی محکمه عالی پاکستان صورت گرفته، مصونیت 
فساد  به  متهم  این کشور که  مقامات  از  برخی  قضایی 
مالی می باشند، لغو شده و این می تواند زمینه ی تعقیب 
در  آورد.  وجود  به  اسالم آباد  رهبران  از  دسته  این 
صورتی که این افراد تحت تعقیب قضایی قرار گیرند، 
زیر  کشور  این  سیاسی  رهبری  برای  شایستگی شان 
سوال می رود و در نتیجه زمینه برای انحالل دولت این 

کشور فراهم می گردد. 
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گفتگو کننده طالبان در قطر 
پاکستان و تنش میان یک پاکستانی است!

اردو و حکومت
 دولتمرادی

 منبع:نیوزویک
 برگردان:واصفکبریت

ACKU
ACKU
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يعني اين كه قانون اساسي امر وضع قوانين و مقررات در 
فردی  آزادی های  حوزه  در  مثال  موضوعات  از  بعضي 
مانند انتخابات را در حيطه صالحيت اختصاصي پارلمان 
قرار مي دهد و سومين ضمانت، حمايت قضايي است و 
كليه  مشروعيت  بر  قضايي  كنترول  از  است  عبارت  آن 

اعمال قوه مجريه.
بر  مقننه  قوه  برتری  مساله ی  افغانستان  اساسی  قانون  در 
ديگر قوا به شکلی تلويحی مورد قبول قرار گرفته است؛ 
اما ضمانت اجرای عملی و معين برای تصميمات پارلمان 
صالحيت  حيطه  طرفی  از  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
به صورت  به حقوق شهروندان  مربوط  موارد  قانون در 
قانون  مثال  عنوان  به  است.  نشده  مشخص  اختصاصی 
انتخابات افغانستان در سال 1386 مورد قبول پارلمان قرار 
اختصاصی  كامال  مساله  اين  وجودی كه  با  اما  نگرفت؛ 
حوزه  در  و  می شد  مقننه  قوه  صالحيت  به  مربوط  و 
قانون  بود،  افغانستان«  شهروندان  فردی  »آزادی های 
طرف  از  مردم،  نمايندگان  مخالفت  عليرغم  انتخابات 
رييس جمهور توشيح شد و به بحران انتخابات دامن زد. 
نيز  می باشد  پارلمان  قضايی  حمايت  كه  ديگر  ضمانت 
دست كم به عنوان يک عرف رايج از طرف قوه مجريه و 
قضاييه زير سوال رفته است و تصاميم پارلمان افغانستان 
دموكراسی  بودن  وارداتی  است.  كشيده  چالش  به  را 
سبب شد تا ساختارهای رسمی مردم ساالر كه از حقوق 
شهروندان نمايندگی می كنند مورد حمايت حقوقی قرار 
عمل  جامه  موارد  از  بسياری  در  تصاميم شان  و  نگيرند 

نپوشد. 
زيادي  انتظارات  افغانستان  پارلمان  از  كه  است  طبيعي 
مردم  نمايندگان  كه  است  اين  قدم  نخستين  و  رود  مي 

متفکران  همه  نزد  در  بدين سو،  سال   سال   های  از 
داشتند،  دست  در  را  زمانه  روح  نبض  كه  صاحب  نام 
يک  در  بايد،  جوامع  كه  شد  ايجاد  باور  اين  رفته رفته 
بدين  طريق  شوند.  دموكراتيک  گريزناپذير،  سرنوشت 
دموكراسی قدرتی به نظر آمد كه با قطعيت پديد خواهد 
يارای  كسی  اين كه  بدون  يافت،  خواهد  اشاعه  و  آمد 

مقاومت با آن را داشته باشد.
به  الهی  مشيتی  گويی   1789 در  كه  نگذشت  مدتی 
دموكراتيک  خروشان  امواج  و  داد  رای  دموكراسی 
پس  يکی  نداشت،  وجود  آن  مقابل  در  هيچ سدی  كه 
هيچ گاه  امواج  اين  نورديد.  در  را  جهان  ديگری  از 
 2001 سپتمبر   11 حادثه  پی  در  اما  نرسيد!  افغانستان  به 
شنيده  افغانستان  در  دموكراسی  خروشان  امواج  صدای 
در  دموكراتيک  نظام  يک  تا  شد  آن  بر  تصميم  و  شد 
اين سرزمين پايه ريزی شود تا ما هم از كاروان نظام های 
صدای  اين كه  از  غافل  نمانيم،  عقب  دموكراتيک 
دموكراسی ناخودآگاه به اين ناكجا آباد رسيده بود! اما 
هرچه بود دموكراسی نه به عنوان يک موج خودجوش 
يک  پی  در  بلکه  جامعه؛  اكثريت  متن  از  برخواسته 
تصميم سياسی وارد افغانستان شد و امروز حدود يازده 

سال از عمر اين نظام مدرن در كشور می گذرد. 
اصلی  بعد  يک  به  را  مطلب  اين  در  محوری  نگرش   
اصل  تعبيری  به  يا  نمايندگی  يعنی  دموكراسی 
نهادينه شدن  تا  می دهيم  اختصاص  پارلمانتاريسم 
مردم ساالری در افغانستان را از اين طريق آسيب شناسی 
كنيم. نگاه رايج بر اصل پارلمانتاريسم می تواند عرصه ی 
اعتراض و حضور مردم  در جامعه  باشد كه  صدای خود 
را همپای صدای قدرتمندان جامعه  برمی سازند. پارلمان 
جايی است كه  فراموش شدگان جامعه  كه اغلب اكثريت 
را تشکيل می دهند نمايندگانی از كل جامعه را به آن جا 
مشروعيت  برابری خواهی،  فرياد  اين  به  تا  می فرستند 
كه  است  نقطه ای  همان  درست  پارلمان  باشند.  داده 
توده های مورد اجحاف قرار گرفته را به صحنه می آورد 
و بساط پر زرق و برق حاكمان را بر هم می ريزد. تجلی 
خاموش  اكثريت  كه   است  لحظه ای  پارلمانتارسيم، 
كه  هستند  مردمی  آنها  می كنند.  پيدا  صدا  جامعه، 
آرمان شان چيزی جز برابر شمرده¬ شدن و تعلق داشتن 

نيست.
بود  لحظه ای   1389 پارلمانی  انتخابات  نمونه  به گونه ی 
مردم،  داد.  رخ  پارلمانتاريسم  قالب  در  دموكراسی  كه 
و  كردند  تجربه  رهايی بخش  به گونه ای  را  سياست 
نام  به  به كنشی عمومی  بهبود وضعيت شان دست  برای 

انتخابات زدند.
هم  شايد  و  كردند  فراموش  فداكار  مردم   اين  اما 
نمی دانستند كه برای رهايی از بی عدالتی فقط رای دادن 
تاريخ  طول  در  كه  داده  نشان  تجربه  نيست.  كافی 
و  قدرت  بزرگترين  عمومی  افکار  پارلمانتاريسم، 
حاكمان  است.  بوده  پارلمان ها  تصاميم  اجرای  ضمانت 
و  عمومی  اعتراض  صدای  خاموش كردن  برای  فقط 
نمايندگان  تصاميم  به  عامه  انظار  در  محبوبيت  حفظ 
مردم در پارلمان احترام می گذارند. در غير اين صورت 
و  برابری خواهی  فرياد  از  ترسی  و  نباشد  اعتراضی  اگر 
عدالت خواهی مردم وجود نداشته باشد، پارلمان به يک 
نمايش می ماند كه سناريوی آن متشکل از خواسته هايی 
است كه هيچ گاه به آنها از طرف حاكمان جواب داده 

نخواهد شد. 
ضمانت  پارلمان  تصاميم  برای  بايد  حقوقی  ديدگاه  از 
قانون  در  نمونه  گونه ی  به  باشد.  داشته  وجود  اجرايی 
پارلمان  حمايت  براي  عمده  ضمانت  سه  ايتاليا  اساسي 
در مقابل قوه مجريه وجود دارد. نخستين ضمانت برتري 
قوه مقننه بر قوه مجريه و متابعت قوه مجريه از قوه مقننه 
است. به گونه ی كلی قانون اساسی حقوق شهروندان را 
دومين  است.  كرده  ضمانت  مقننه  قوه  چهارچوب  در 
ضمانت، مساله احترام به »حيطه ی صالحيت قانون« است؛ 

در پارلمان بايد به مسايل و ضرورت هاي اساسي كشور 
بپردازند؛ اما در اين مسير يک مانع اساسی وجود دارد. 
از وزرايي كه  تعدادی  به  دادن مجدد  مثال راي  به طور 
هنوز هم سرپرست هستند در دستور كار پارلمان دوره 
درخواست های  علی رغم  ولی  داشت؛  قرار  شانزدهم 
مکرر پارلمان در طول يک سال و حتا صرف نظر نمودن 
مجلس نمايندگان از رفتن به وقفه ی تابستانی سال 1389، 
معرفی  برای  پارلمان  نمايندگان  درخواست  به  هرگز 
وزرای وزارت های دارای سرپرست از طرف مسووالن 
پاسخی داده نشده است. پارلمان افغانستان اين را درک 
می كند كه نظارت بر كاركرد حکومت و مبارزه با فساد 
اداري و تنظيم سياست هاي داخلي و خارجي افغانستان 
بايد در  امنيتي  و مسايل  اقتصادي  اولويتهاي  به  توجه  و 
نهاد  اين  و  شود  مطرح  جدي  صورت  به  ملت  خانه ی 
بايد كوشش كند كه براي منافع مردم افغانستان گام هاي 
بدون  اين گام های عملی  اما  بردارد؛  را  و عملي  جدي 
حمايت های حقوقی از يک طرف و بدون پشتيبانی افکار 

عمومی از طرف ديگر هيچ گاه استوار نخواهد بود. 
برترين قدرت  نمايندگی می كند كه  از مردمی  پارلمان 
در طول تاريخ محسوب می شوند، چنانچه قول معروفی 
است كه »توان مقابله با مردم را كسی ندارد؛ اما در اين 
می خورد؛  به چشم  كشور  در  زيادی  كاستی های  راستا 
كه  است  شده  باعث  كشورمان  در  دموكراسی  خامی 
ده  در  مردم  توسط  مردم ساالر  ارزش های  درک  مسير 
مردم  گردد.  روبرو  نشيب هايی  و  فراز  با  گذشته  سال 
ستيز  هم  آن  و  دارند  ستيز  از  فربه ای  ادبيات  ما  عزيز 
افتاده  جا  ادبيات  متاسفانه  ما  كشور!  پارلمان  مقابل  در 

ما باید دموکراسی را
 از پایین ترین سطوح اجتماعی 

تا به رسمی ترین سطح آن 
که پارلمان کشور است، 
سازمان دهی کنیم تا این 

شبکه های اجتماعی خود به 
خود به بدنه دولت تحمیل 

شده و مطالبات مردم را 
رسمی و سازمان یافته کنند. 

در چنین فرایندی است که به 
تدریج، پارلمان در یک نظام 
رقابت حزبی به کانون تجمع 

خواسته های مردم و سپس 
تبدیل آنها به سیاست مبدل 

می شود.

و  نداشته ايم  سازش  برای  اتفاقی  مورد  روش های  و 
است.  سازش  و  ستيز  از  تركيبی  سياست،  كه  ندانستيم 
و  يک سو  از  حاكمان  استبداد  و  انحصار طلبی  با  ستيز 
پارلمان  با  به سازش  نياز  ديگر،  از سوی  برابری خواهی 
دارد. همکاری و سازش عمومی با اين نهاد دموكراتيک 
شهروندی  حقوق  به  احترام  كردن  نهادينه  تضمين 
اين جاست  پرسش  اما  بود؛  افغانستان خواهد  شهروندان 
نمايندگی  آنها  از  پارلمان  كه  مردمی  زمانی كه  آيا  كه 
برای  ضرورتی  چه  نشنوند،  را  پارلمان  صدای  می كند 
قوای ديگر كه به تعبيری هم زر دارند و هم زور، وجود 

دارد تا به خواسته های پارلمان پاسخ بگويند. 
دامن گير  كه  است  ديگری  آسيب  نيز  بی تجربگی 
زمينه ی  در  تاريخی  تجربه  است.  شده  كشور  پارلمان 
پارلمانتاريسم را نمی توان به طور مصنوعی ايجاد كرد. 
پارلمانتاريسم با يک سنت كهن همخوانی دارد. بريتانيا 
نخستين بار در سال  برای  به شکل مدرن آن  را  پارلمان 
1215 ميالدی در قالب منشور كبير تجربه كرده و ترويج 
حدود  را  خود  تکاملی  سير  پارلمانتاريسم  ارزش های 
با  مقايسه  در  است.  پارلمان گذرانده  اين  در  سال   800
آن نخستين بار فکر ايجاد پارلمان در افغانستان كه بيشتر 
از تحوالت منطقه و جهان الهام گرفته بود، در زمان شاه 
امان اهلل خان طرح شد و پس از آن نخستين پارلمان به شيوه 
سلطنت  دوره  در  بين المللي  جامعه  در  مروج  و  معاصر 
محمد نادر شاه در سال 1311 خورشيدي معادل با 1932 
پارلمانتاريسم  ميالدی اساس گذاري شد. بستر تاريخی 
در افغانستان آن هم به شکل غيردموكراتيک و انتصابی 
نبايد از نظر دور داشت كه  نهايتا قدمتی 80 ساله دارد. 
تا سال1384 پارلمان افغانستان به شکل دموكراتيک آن 
ايجاد نشده بود. از آن زمان تا به حال، اين 6 سال ناچيز 
تجربه ای نيم بند از پارلمان داری در كشور است كه به 
پارلمانتاريسم  ساله   800 تجربه  با  مقايسه  قابل  هيچوجه 

مدرن كشورهای غربی نيست. 
را  نمايندگان  مجلس  پرولتاريا،  پيروزی  از  پس  روسيه 
ابزاری برای تفهيم عينی اختالف بين شوراها و مجلس 
موسسان قرار داد تا از اين طريق شوراها را به عنوان تنها 
راه حل ممکن جلوه گر سازد. استفاده ابزاری از پارلمان 
ديگر  قوه  دو  توسط  افغانستان  بی پشتوانه ی  و  بی تجربه 
مثابه ی  به  نيز می تواند  و حتا گروه های سياسی مختلف 
يک مانع اصلی فراراه نضج گيری يک پارلمان موفق در 

افغانستان بروز كند كه نياز به توجه جدی دارد. 
نقش  نمی توان  قاعده محوری  عنوان يک  به  اين همه  با 
پارلمان را در ايجاد تغيير مثبت در جامعه ناديده گرفت. 
پارلمانی  حركتی  با  همراه  انقالبی  بحران های  بيشتر 
پارلمان ها  از  تاريخی  انقالب های  اكثر  است.  بوده 
با  انقالبی  پيشرفت های  تمام  تجربه  گرفته اند.  سرچشمه 
پارلمانتاريسم گره خورده است. پارلمان حوزه ی تنازع 
بزرگ ترين  كه  مسيری  است.  مختلف  افکار  منطقی 
سياست مداران تاريخ از آن گذشته اند و می توان گفت 
كه اين نهاد می تواند تنها تجربه ماندگار مردم رنجديده 
افغانستان برای رسيدن به يک افغانستان مترقی و آباد و 

سربلند باشد.
پارلمان  اصالحی  نگرش  دو  از  می بينم  الزم  اخير  در 
كشور سخن به ميان آورم . ابتدا از اصالحاتی كه نماد 
و سخنگوی آن نسل نو و پر انگيزه ی جوان است. اين 
تجربه  و  جنگ  ديروز  تجربه ی  از  برخورداری  با  نسل 
امروز توسعه، توان بسيار بااليی را در راستای ايجاد يک 
پارلمانتاريستی   اصالحات  می كند.  ايفا  معياری  پارلمان 
از ظرفيت های موجود در رقابت های سياسی  با استفاده 
ذيل  در  كه  چهارچوب هايی  و  اساسی  قانون  سايۀ  در 
به  نسبت  را  عموم  نگرش  می تواند  می گنجد،  انتخابات 
اخالقی  و  معنوی  پايگاه  پارلمان  بدهد.  تغيير  پارلمان 
بايد  دموكراتيک  ارزش  اين  و  می باشد  دارا  را  بسزايی 

در كشور نهادينه شود.
مسير  در  نيز  اصالحی  ديگر  شيوه  يک  اساسی  لزوم 
آن  و  می شود  احساس  شديدا  افغانستان  پارلمانداری 
مقاومت مدنی است. نهادهای جامعه ی مدنی، مطبوعات 
و گروه های سياسی و فشار نبايد فراموش كنند كه پارلمان 
به مثابه ی تنها نهاد رسمی دموكراتيک افغانستان، بدون 
تصاميمش  اجرای  برای  ضمانتی  آنها  مستمر  مبارزه ی 
سطوح  پايين ترين  از  را  دموكراسی  بايد  ما  ندارد. 
تا به رسمی ترين سطح آن كه پارلمان كشور  اجتماعی 
است، سازمان دهی كنيم تا اين شبکه های اجتماعی خود 
را  مردم  مطالبات  و  تحميل شده  بدنه دولت  به  به خود 
رسمی و سازمان يافته كنند. در چنين فرايندی است كه 
به تدريج، پارلمان در يک نظام رقابت حزبی به كانون 
تجمع خواسته های مردم و سپس تبديل آنها به سياست 

مبدل می شود.

 در مسیر یک پارلمان
 معیاری

ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان
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به  امریکایی  سربازان  حرمت  هتک  این که  با  همزمان 
را  بین المللی  و  ملی  گسترده  محکومیت  طالبان  اجساد 
به دنبال داشت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
به رهبری  افغانستان  ملی  ایتالف  و  سنا  اعضای مجلس 
جداگانه ای،  واکنش های  در  نیز  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
این عمل نیروهای امریکایی را تقبیح کرده و نسبت به 

پیامد های این گونه رویدادها هشدار داده اند.
در  آن  گسترده ی  انتشار  و  انترنت  در  ویدیویی  نشر 
سرباز  چهار  آن  در  که  بین المللی  و  ملی  رسانه های 
امریکایی بر جسد سه طالب بی حرمتی می کنند، در سه 
امریکا  افغان،  روز گذشته واکنش های جدی مقام های 

و برخی گروه ها و نهادهای مستقل را به همراه داشت. 
اعالمیه ای  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
که به رسانه ها فرستاده است، رفتار توهین آمیز سربازان 
تقبیح کرده، و  را  به جسد های طالبان  نسبت  امریکایی 
خواهان پیگیری و مقابله با چنین بی حرمتی ها شده است.

در  تصاویر  نشر  که  است  گفته  این کمیسیون همچنین 
امریکایی،  سربازان  از  شماری  توهین آمیز  رفتار  مورد 
معیاری های  و  بشری  ارزش های  تمامی  به  مخالفت  در 

بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد.
در اعالمیه گفته شده است که تمامی طرف های درگیر 
جنگ مکلف به راعایت کرامت انسانی می باشند و باید 

از هرنوع هتک حرمت انسانی خوداری کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین می گوید که این 
کمیسیون به صورت جدی نسبت به عدم رعایت موازین 
توسط  بشردوستانه  حقوق  و  بشر  حقوق  بین المللی 
طرف های درگیر در افغانستان اعتراض و به تکرار آن 

هشدار داده است.
حقوق  مستقل  کمیسیون  است:»  آمده  اعالمیه   در 
مکلفیت  بر  تاکید  ضمن  دیگر  یک بار  بشراففانستان، 
معیارهای  رعایت  به  جنگ  در  درگیر  اطراف  تمامی 
این گونه  بشردوستانه،  حقوق  بین المللی  و  انسانی 
رفتارهای توهین آمیز را شدیدا محکوم کرده و خواستار 
پیگیری و بررسی جدی موضوع و محاکمه و مجازات 

مرتکبان آن می باشد.«
اعالمیه ای  در  نیز  افغانستان  ملی  ایتالف  همین گونه،  به 
رفتار سربازان امریکایی بر جسدهای طالبان را »شرم آور« 
خوانده و از نیروهای ناتو و آیساف خواهان پیگیری و 

ایاالت  رهبری  به  بین المللی  نیروهای  حضور  از  پس 
از  بخشی  افغانستان،  در   2001 سال  در  امریکا  متحده 
مکاتبات در ادارات دولتی و غیردولتی که پیش از آن به 
لسان های رسمی کشور صورت می گرفت، جای خود 
زبان های  امروز  است.  انگلیسی خالی کرده  لسان  به  را 
فارسی دری و پشتو که زبان های رسمی کشور هستند، 
در خیلی از مکاتبات و حتا در جاده ها اهمیت و ارزش 
به  تابلوها  بیشتر  و  داده اند  دست  از  را  خود  گذشته ی 

لسان انگلیسی نوشته می شوند.
بازار کار هم، رسم بر این شده است که متقاضیان  در 
زندگینامه ی  باید  غیردولتی،  و  دولتی  ادارات  در  کار 
اکنون کمتر  کنند.  ارسال  و  نوشته  انگلیسی  به  را  خود 
به  را  متقاضیان  زندگینامه های  که  می شود  پیدا  نهادی 
که  زمانی  همچنین  بپذیرند.  پشتو  یا  و  دری  لسان های 
از  افراد صحبت می کنند، در گفتارشان حتما  از  خیلی 
شان  مخاطبان  از  بخشی  شاید  که  انگلیسی  واژه  چند 

اصال از آن بویی نبرند، استفاده می کنند.
شهرداری کابل نیز از شرایط موجود متاثر شده و خیلی 
از تابلوهایی را که تازگی ها به منظور راهنمایی مردم در 
به  کرده،  نصب  کابل  شهر  جاده های  کنار  و  چارراه ها 

لسان انگلیسی نوشته است.
این تغییر در حالی صورت می گیرد که اکثر شهروندان 
پشتو  و  نوشتن دری  و  نعمت خواندن  از  افغانستان حتا 
تابلوهایی را  بتوانند  محروم هستند و چه رسد که آنان 

که به انگلیسی نوشته  شده اند، بخوانند.
نصب   می گویند  شهروندان  از  برخی  حال،  این  با 
جاده ها  کنار  و  چهارراهی ها  در  راهنمایی  تابلوهای 
برای  آدرسی  یافتن  به  نمی تواند  انگلیسی،  لسان  به 

سربازان  امریکایی را متهم به هتک حرمت به جسد های 
طالبان می سازد.

نیروهای  بلندرتبه ی  مقام  یک  آموس،  جیمز  جنرال 
مسلح  نیروهای  سه ستاره ی  جنرال  به  امریکا،  بحری 
امریکا وظیفه داده است که بررسی های شان را در مورد 

تصاویر نشد شده در رسانه ها، بیشتر سازند.
جنرال آلن گفته است که بدرفتاری با معیارهای ارتش 
امریکا در تضاد مستقیم قرار دارد و آنها چنین انتظاری 

را از سربازان شان ندارند.
مورد  در  را  خود  نگرانی  نیز  امریکا  دفاع  وزارت 
افغانستان  در  کشور  آن  سربازان  بدرفتاری  پیامد های 

ابراز داشته است.
درهمین حال، برخی رسانه های خارجی گزارش داده اند 
که چهار سربازی که در تصاویر دیده شده اند، شناسایی 

فروشگاه ها می بینیم. این مساله تاثیرپذیری مردم کشور 
ما را از فرهنگ های بیگانه نشان می دهد.«

تمام  در  بیگانه  فرهنگ های  که  می کند  تاکید  وی 
عرصه  در  جمله  از  و  کرده  نفوذ  افغانستان  در  زمینه ها 
فرهنگی، این مساله بیشتر محسوس است. آقای حضرتی 
از  واکنشی  اقدام ها  این  به  که  صورتی  در  می گوید، 
که  می رود  احتمال  نشود،  داده  نشان  شهروندان  سوی 
کامال جای  دیگر  سال  چند  تا  رسمی کشور  زبان های 

خود را به لسان انگلیسی خالی کنند.
آنان  که  می گویند  کابل  شهرداری  مسووالن  اما 
را  کالنی  بلبوردهای  و  تابلوها  تمام  تا  دارند  نظر  در 
کنند.  اصالح  شده،  نوشته  خارجی  لسان های  به  که 
شهرداری  نشرات  مسوول  صمدی،  اسحاق  محمد 
لسان  به  اخیرا  که  تابلوهایی  از  برخی  می گوید،  کابل 

شده و با دوتن آن ها نیز گفتگو شده است.
امریکا، گفته است  پانه تا، وزیر دفاع  لیون  این حال،  با 
نادرست  استفاده  ویدیویی  تصاویر  از  که  است  ممکن 
شده باشد، ولی برای امریکا این موضوع مهم است که 
در این مورد به  دست به اقدام های فوری بزند و نشان 

دهد که امریکا این گونه رفتار را نه می پذیرد.
از جانبی دیگر، کمیسیون امور بین المللی مجلس سنای 
افغانستان نیز نسبت به  هتک حرمت سربازان امریکایی 
بر جسدهای طالبان واکنش نشان داده و گفته است که 

عامالن آن به اشد مجازات محکوم شوند.
مجلس  بین المللی  امور  کمیسیون  عضو  حارث،  نثار 
را  رفتارها  چنین  ادامه ی  که  حالی  در  کشور،  سنای 
به  نسبت  مردم  نفرت  و  احساسات  برانگیختن  باعث 
حضور نیروهای بین المللی می خواند، اما تاکید می کند 
که عامالن بدرفتاری با جسدهای طالبان به اشد مجازات 

محکوم شوند.
حارث گفت: »با وصف این که وزارت دفاع و نیروهای 
را  سربازان  از  دونفر  که  کردند  اعالم  امریکا  دریایی 
مورد شناسایی قرار داده اند، ما امیدوار هستیم که این ها 
و  کنند  محکوم  مجازات  اشد  به  را  متهم(  )سربازان 
همچنین مردم امریکا و حکومت ایاالت متحده امریکا، 
به خصوص نیروهای دریایی امریکا، باید رسما از مردم 

افغانستان معذرت بخواهند.«
این در حالی است  که به باور بسیاری از آگاهان مسایل 
از  رفتارها  چنین  ادامه  اصلی  نفع  افغانستان،  در  سیاسی 
با  تعلق می گیرد که  طالبان  به  نیروهای خارجی،  سوی 
توجه به حمله های ترورسیتی از جانب طالبان، این گروه 

سزاوار آن نیست.

باره جمع آوری و  نوشته و نصب شده اند، دو  انگلیسی 
به لسان های رسمی کشور نوشته و نصب می شوند. آقای 
تمام  که  دارد  تصمیم  کابل  »شهرداری  صمدی گفت: 
لوحه ها را از سر اصالح سازد. حتا اشتهارات کالنی که 
مربوط به کمپنی ها هستند، کار اصالح سازی آن شروع 
همچنین  کابل  شهرداری  نشرات  رییس  است.«  شده 
افزود: »اصال ما می خواهیم که اصطالحات خارجی به 
الفبای دری و یا پشتو نوشته نشوند. مثال یک فروشنده 
می تواند لوایح خود را به دری نوشته کند؛ اما در پایین 
که  نمی تواند  اما  می تواند.  نوشته  هم  انگلیسی  به  آن 

اصطالحات انگلیسی را به دری و پشتو به کار ببرد.«
از  افغانستان  مردم  که  می رود  انتظار  حال،  این  با 
عوام زدگی و تاثیرپذیری از فرهنگ های بیگانه ، نجات 

یابند و بیشتر در غنای فرهنگ خود توجه کنند.

مجازات عامالن این رویداد شده است.
افغانستان  دولت  از  همچنین  ملی  ایتالف  اعالمیه ی  در   
خواسته شده برای حفظ اعتبار و حیثیت ملی در این زمینه 

اقدام جدی کند.
ایتالف ملی  اعالمیه گفته شده است:»  این  از  در بخشی 
شدیدترین  با  را  زشت  و  نفرت بار  عمل  این  افغانستان 
به ویژه  بین المللی و  نیروهای  از  الفاظ محکوم می کند و 
مورد  این  در  که  می خواهد  جدا  آیساف،  و  ناتو  قوای 
تحقیق همه جانبه انجام داده مرتکبین را به سزای عمل شان 
نیز مکلف  افغانستان  »دولت  اعالمیه می افزاید:  برسانند.« 
جلوگیری  و  ملی  حیثیت  و  اعتبار  حفظ  برای  که  است 
به اجساد کشته شدگان حتا اگر آنان  از وقوع بی حرمتی 
دشمنان نظام هم باشند، اقدام جدی و مناسب انجام دهد.«

مقام های  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
که  شده اند  تصاویری  بررسی  تالش  در  نیز  امریکایی 

اکثر مردم  این شهروندان،  به گفته ی  مردم کمک کند. 
نوشته های  که  نمی توانند  و  هستند  بی سواد  افغانستان 
دکانداران  از  تن  یک  سیر  احمد  بخوانند.  را  انگلیسی 
در چوک کوته سنگی، می گوید که خواندن نوشته های 
بنا  است،  مشکل  شهروندان  اکثر  برای  پشتو  و  دری 
کرد.  نخواهد  حل  را  مشکل  انگلیسی،  به  تابلوها  نصب 
او گفت: »تقریبا اکثر مردم افغانستان بی سواد هستند، حتا 
انگلیسی  نوشته های  بخوانند،  را  پشتو  و  دری  نمی توانند 
انگلیسی  به  که  لوحه هایی  بخوانند.  می توانند  چطور  را 
نوشته و نصب شده در بعضی از چوک ها، به نظرم زیاد 
موثر تمام نمی شود. زمانی که یک نفر با الفبای انگلیسی 
آشنایی نداشته باشد، چطور می تواند که یک آدرس را 

از طریق این لوحه ها پیدا کند.«
این شهروند کابل تاکید می کند که شهرداری کابل باید 
در این زمینه توجه کند و دست کم پس از این تابلوهایی 
را که در چوک ها و جاده ها نصب می کند، به لسان های 
توانایی  شهروندان  تا  باشد  شده  نوشته  کشور  رسمی 

خواندن و نوشتن آن را داشته باشند.
از  تن  یک  حضرتی،  حسین  غالم  حال  همین  در 
دانشجویان دانشگاه کابل، می گوید که نصب تابلوهایی 
در چوک ها و باالی فروشگاه ها، نشان دهنده تاثیرپذیری 
افغانستان  مردم  او،  به گفته ی  است.  فرهنگ خارجی  از 
به  و  می کنند  فراموش  را  خود  اصلی  فرهنگ  زود 
می پردازند.  بیگانگان  سنت های  و  فرهنگ ها  از  پیروی 
فرهنگ  به  متاسفانه هیچ وقت  افغانستان  »در  وی گفت: 
خودی توجه نشده و فرهنگ های مختلف در این کشور 
ما و  است که  تابلوهایی  بارزش هم  نمونه  دارند.  وجود 
از  بعضی  دروازه  باالی  و  چهارراهی ها  بعضی  در  شما 

عامالن هتک حرمت محاکمه شوند

شهروندان کابل خطاب به شهرداری: لوحه ها به زبان ملی باشند

 قدرت اهلل جاوید
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

18- حق تابعیت
کميسيون  ساحوي  ناظران  که  مصاحبه هايي   
نفر،   7444 با   1389 سال  در  بشر  مستقل حقوق 
سال   5 سن  زير  اطفال  تولد  تصديق  مورد  در 
انجام داده اند، نشان مي دهد که تنها 5. 7 درصد 
مصاحبه شوندگان گفته اند که اطفال شان تصديق 
5 سال  زير سن  اطفال  از  بسياري  دارند.  والدي 
تصديق  مصاحبه شوندگان  از  درصد   94.3 يعني 
ناظران  انجام شده  مصاحبه هاي  ندارند.  تولد 
 7444 با  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  ساحوي 
در  اطفال  هويت  تذکره  داشتن  مورد  در  نفر 
اطفال  نشان مي دهد که 90.7 درصد  سال1389 
همچنين  ندارند.  تابعيت  تذکره  سال   5 سن  زير 
از مجموع 7461 مصاحبه )69.7 درصد( گفته اند 
تابعيت  تذکره  سال شان  پنج   5 باالي  اطفال  که 
ندارند. البته اکثريت مطلق )94.3 درصد( کساني 

يک  در  تحمل  فرهنگ  يا  تحمل  از  وقتی  سوال: 
در  متفاوت  موضوع  دو  می زنيم،  حرف  جامعه 
با  افراد  فزيکی  تحمل   -1 است:  مطرح  هم  کنار 

تفاوت  های اتنيکی و قومی- نژادی که دارند.
 2- تحمل باورها و اعتقادات، اجتماعی و فرهنگی 

که ممکن افراد يک جامعه داشته باشند. 
از فرصت هايی چون  ما  اين جاست که وقتی  سوال 
و  جامعه  يک  افراد  بين  تماس  زمينه های  ايجاد 
يک  افراد  بين  شناخت  ميزان  بلند بردن  نهايت  در 
قالب شهرنشينی  بلندبردن سواد آن ها، در  جامعه و 
قبول  ممکن  می زنيم،  حرف  آن  شبيه  کارهای  يا 
و  اتنيکی  تفاوت های  با  افراد يک جامعه  کنيم که 
نژادی که دارند، بتوانند حضور همديگر را در يک 
جامعه بپذيرند. ولی فراموش نبايد کرد که بخشی از 
تفاوت هايی که به باورها و گرايش  های افراد ارتباط 
دارند، زمينه  های واقعا جدی اصطکاک و برخورد 
را در جامعه ی با اين ترکيب دارند. به اين معنا که 
در جامعه شهری و حتا جوامعی که افراد آن از سواد 
توسعه  و  رشد  امکان  برخوردارند،  بهتری  دانش  و 
و  اجتماعی  سياسی،  متفاوت  و گرايش  های  باورها 
فکر  بنابراين  دارد.  وجود  بهتری  به شکل  فرهنگی 
نمی کنيد توسعه ی چنين باورها و انديشه ها می تواند 
و  آورده  وجود  به  را  مشکالتی  خود  ذات  در 
زمينه های اصطکاک و برخورد را به وجود آورده و 

در نهايت فرهنگ تحمل را تضعيف کند؟
که  است  داده  نشان  ما  جامعه ی  در  تجربه  جواب: 
بر  مبتنی  را  جدی  اختالف  هيچ  افغانستان  مردم 
باورها و گرايش  های سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
اين اختالف وجود  اگر در مواردی هم  نداشته اند. 
تاريخی  سابقه ی  در  ريشه  ترديد،  بدون  داشته، 
به  توجه  با  بيرون  از  و  داشته  افغانستان  از  خارج  و 
شده  رهبری  دارد،  وجود  که  تاريخی  عقده های 

است.
در طول سال های گذشته ما شاهد برخی از اتفاقات 
دردناکی در اين زمينه بوديم، ولی به نظر من تمام 
داشته  افغانستان  از  بيرون  در  ريشه  يا  اتفاقات  اين 

به  اقدام  هيچ گاه  ندارند،  تذکره  اطفال شان  که 
گرفتن تذکره نکرده اند. 

در  ثبت شده  موارد  مجموع  از   1389 سال  در 
کميسيون، صرف يک مورد تخطي از حق تابعيت 
که  است  شده  ثبت  کميسيون  معلوماتي  بانک  در 
تابعيت و  به اخذ تذکره  دربرگيرنده موارد مربوط 

ثبت بعد از تولد مي باشد. 
 اين در حالي است که در سال 1388 دفتر ساحوي 
مشترک  جلسه  شريف،  مزار  شهر  در  کميسيون 
دفتر  بلخ،  واليت  نفوس  احوال  و  ثبت  اداره  با 
داير  ان. آر. سی  و  يوناما  يونيسف،  يو ان اچ سي آر، 
کرد و نتيجه جلسه به مقام واليت بلخ ابالغ شد و از 
به مقام  تابعيت جوگي ها  آن طريق، مشکل تذکره 
وزارت داخله در ميان گذاشته شده است، متاسفانه 
تاکنون پيرامون رفع مشکل تذکره تابعيت اين قوم، 

اجراات الزم صورت نگرفته است. 

اختالفات  اين گونه  در  مهمی  نقش  افغانستان  مردم  و 
نداشته اند يا اين که مبتنی بر عقده های تاريخی اشخاص 
قدرت  صدر  در  توانسته اند  که  کسانی  به خصوص  و 
جای بگيرند، دارد. مردم افغانستان سال های طوالنی در 
کنار هم زندگی کرده و بدون هيچ مشکلی همديگر 
از حاکميت  بعد  در سال های  تنها  تحمل کرده اند.  را 
جريان های  بين  که  مشکالت  از  بعضی  نجيب  داکتر 
می دانيم  همه  آمد،  وجود  به  کشور  نظامی  و  سياسی 
هم  مواردی  در  می شد.  رهبری  بيرون  از  به نحوی  که 
فکر  که  داشتند  دست  به  را  قدرت  کسانی  متاسفانه 
بلکه  نه،  افغانستان  مردم  حق  حاکميت  می کردند 
که  آن گونه  نتوانسته  بنابراين  و  بوده  او  شخصی  حق 

شايسته ی مردم افغانستان بود، از مردم حمايت کنند.
در زمينه ی باورهای اعتقادی من معتقدم هرچه فرصت 
ايجاد  مردم  بين  باورها  اين  از  شناخت  برای  بيشتر 
گردد، به همان اندازه مشکالت و چالش های موجود 
می رود.  بين  از  نيز  ايده آلی  باورهای  و  مذاهب  بين 
متوجه  کابل  دانشگاه  در  را  کار  اين  از  نمونه ای  ما 
درسی  مضمون  يک  عنوان  به  شيعه  فقه  وقتی  بوديم. 
تدريس  مورد  شرعيات  دانشکده ی  درسی  نصاب  در 
مذهب  دو  علمای  تا  شد  ايجاد  فرصتی  گرفت،  قرار 
شيعی و حنفی بعد از شناخت کامل که از هر دو فقه 
به دست آوردند، در کنار هم با صميميت دريافتند که 
هيچ مشکلی بين اين دو فقه وجود نداشته و حتا عين 
بين اين دو  همديگراند. جريانی که فرصت تحمل را 

مذهب به شکل جدی تقويت کرد.

سوال: اگر به صورت خالصه در مورد پيامدهای ناشی 
از حاکميت فرهنگ عدم تحمل معطوف به جامعه ی 
خود حرف بزنيم. به نظر شما چه مشکالتی به صورت 
موجوديت  عدم  از  ناشی  ما  جامعه ی  در  مشخص 

فرهنگ تحمل به حساب می آيد؟
جواب: متاسفانه می توانم بگويم آن چه را که تا امروز 
ما در جامعه ی خود از جنگ ها و خشونت ها داشته و 
تولورانس  نبود  و  تحمل  عدم  از  ناشی  عمدتا  داريم 
تاريخ  گفتم  نيز  قبال  که  همان گونه  است.  سياسی 

در  يونيسف  سازمان  رييس  بينگو،  مي  کاترين  »خانم   
به  جوگي ها  مکاتب  گشايش  به خاطر  که  افغانستان 
واليت بلخ سفر کرده بود، گفت: »دسترسي به آموزش 
يکي از اهداف جهاني است براي هرطفل از هرکجا و 
از هرقوم و هرنژادي که باشد. قوم جوگي که از مردم 
محروم  آموزش(  )حق  امکانات  اين  از  گوشه نشين اند، 
موسسه  معارف،  محترم  وزارت  لحاظ  اين  به  بوده اند. 
را  اين  امکانات  يک جا  هم  با  آشيانه  دفتر  و  يونيسف 
ميسر ساختند تا اطفالي که در اين نقطه زندگي مي کنند، 

بتوانند از اين حق شان برخوردار شوند.«
دولت در حالي از توزيع تذکره تابعيت به اين قوم امتناع 
بشر  حقوق  جهاني  اعالميه  پانزدهم  ماده  که  مي ورزد 
چنين  مي گويد: »هرکس حق دارد داراي تابعيت باشد، 
يا از حق  تابعيت خود  از  احدي را نمي توان خودسرانه 

تغييرتابعيت محروم کرد.«
قانون اساسي کشور  از ماده چهارم  هم چنين در بخشي 
چنين آمده است: »ملت افغانستان عبارت ]است[ از تمام 

افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.« 
نتیجه گیري 

مي دهد  نشان  بشر  حقوق  ساحوي  ناظران  مشاهدات 
به  تابعيت،  حق  نقض  زمينه  در  موارد  عمده ترين  که 
جعل کاري  و  رشوه ستاني  تذکره،  اخذ  به  مربوط  امور 
تابعيت  تذکره  داشتن  اهميت  از  مردم  آگاهي  عدم  و 
برمي گردد. به استثناي موارد يادشده، مورد ديگري که 
تذکره  نداشتن  می شود،  مردم  تابعيت  نقض حق  باعث 
و  بي جاشده  خانواده های  اطفال  و  جوگي ها  تابعيت 

مهاجران مي باشد. 
ادامه دارد

جامعه ی ما شاهد وقايع دردناکی بوده است که در آن در 
گرفته  صورت  که  طوالنی  و  خونين  جنگ های  نتيجه ی 
است، تعداد زيادی از شهروندان ما کشته شدند. می خواهم 
بگويم اگر جامعه ی ما در چندين دهه ی گذشته جنگ های 
خونينی را که بعضا با عنوان جنگ های جريانی يا تنظيمی 
و بعضا با عنوان جنگ های مذهبی و قومی عنوان گرفته اند، 
عمدتا ناشی از عدم تحمل در ميان افراد و اشخاصی که در 
سطح رهبری قرار داشته و با تاکيد بر سود و منافع شخصی 
تالش کردند تا از مردم به عنوان نيروی موفقيت خودشان 
و  اندوه  و  غم  در  را  آنان  طوالنی  سال های  و  برده  سود 
ناامنی و خشونت نگهدارند. چنانکه در شرايط فعلی باز هم 
متاسفانه کسانی هستند که با بهره برداری از سادگی مردم در 
تالش تامين منافع شخصی خودشان بوده و جامعه ی ما را در 

ناامنی و تشتت نگهداشته اند.
ناامنی  از  امروز  تا  که  را  آنچه  بگويم  تاکيد  با  می خواهم 
از  ناشی  دقيقا  داريم  و  داشته  خود  جامعه ی  در  تشتت  و 
و  رهبری  دايره ی  در  به خصوص  تحمل  فرهنگ  فقدان 

شخصيت های سياسی جامعه ی ما می باشد.
با  تحمل  فرهنگ  و  تحمل  از  محافل  از  برخی  در  سوال: 
ناديده گرفتن آنچه که در جريان سه  و  مقدمه ی گذشت 
اخير در جريان جنگ ها و خشونت های داخلی در  دهه ی 
در  ما  چنانکه  می گردد.  تعريف  است،  افتاده  اتفاق  کشور 
برخی از جلسات مجلس نمايندگان در سال  گذشته وقتی 
ديديم  می کردند،  تصويب  را  ملی  آشتی  و  عفو  قانون 
گرفتن  ناديده  و  از گذشت  وقتی  نمايندگان  از  برخی  که 
اين  می زدند،  حرف  گذشته  دهه ی  چندين  جنايت های 
عنوان  کشور  در  تحمل  فرهنگ  تقويت  به نحوی  را  کار 
و  جرايم  گرفتن  ناديده  بپرسم  می خواهم  می کردند. 
رنج  را  افغانستان  مردم  طوالنی  سال های  که  جنايت هايی 
داده است با تحمل يکديگر و توسعه ی حاکميت فرهنگ 

تحمل در کشور رابطه دارد يا خير؟ 
با  ارتباطی  هيچ  مورد  دو  اين  می کنم  فکر  من  جواب: 
همديگر نداشته و ندارد. وقتی ما از تحمل حرف می زنيم، 
اين به اين معنا نيست که ما ظلم و خشونتی را که سال های 
بگيريم.  ناديده  است،  شده  داشته  روا  ما  مردم  بر  طوالنی 
و  جرايم  به  رسيدگی  و  عدالت  تامين  که  معتقديم  ما 
تحمل  فرهنگ  تقويت  راستای  در  جنگی  جنايت های 
به جرايم  رسيدگی  من  نظر  به  آن.  با  مغايرت  در  نه  است 
و تامين عدالت يک بحث ديگری بوده و اصال ارتباط به 
تحمل،  فرهنگ  در  بحث  ندارد.  تحمل  فرهنگ  و  تحمل 
تحمل وجودی همديگر با تمام برنامه ها، ويژگی ها، باورها 
تامين عدالت  به  ارتباطی  هيچ  امر  اين  عقايد آن هاست؛  و 

نداشته و ندارد. 
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان

فرهنگ تحمل

 قسمت پنجاه  و  دوم

 م. ع. بشارت                                  قسمت سوم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

حقوق بشر بنياد آزادی، دموکراسی
 و جامعه ی مدنی است.

1 ـ اصل احترام به شخص انسان ـ 
اين اصل يکی از عميق ترين خواست های بشر را تشکيل می دهد و 
به ويژه خواستی است اخالقی که امانويل کانت، فيلسوف آلمانی، 
»چنان  است:  کرده  توصيف  چنين  آن  را  هجدهم  قرن  اواخر  در 
عمل کن که انسانيت را هم نسبت به خود و هم نسبت به ديگری 
رعايت کنی و بدان چون هدفی بنگری و نه تنها چون وسيله ای.« 
موضوعه  حقوق  وساطت  يمن  به  بی قيد و شرط  اخالقی  الزام  اين 
به کمال خود  رسيده است.  در واقع تنها حقوق موضوعه قادر به 

تحميل اين الزام اخالقی  است. 
به طور ملموس، شان متعالی انسان، با تکريم حق حيات تضمين شده 
است يا به طور دقيق تر، با دفاع از انسان در مقابل رفتار غير انسانی.  
اسارت می کشد و  به  انسان را عميقا  از رفتاری  که  يعنی حفاظت 
اهانت و تحقير می کند؛ رفتارهايی چون: جرايم عليه بشريت، انجام 

آزمايشات بر انسان، شکنجه، برده داری، مجازات اعدام و غيره. 
روشی  نيز  خود،  جسم  به  نسبت  انسان  بودن  مختار  حق  تاييد 
با  البته  او،  برای  بايد  که  بشری  بشر،  تفوق  به  احترام  برای  است 
به  پايان دادن  محدوديت های خاص، آزادی توليد مثل، اختيار در 
همچنين  و  خود  بدن  اعضای  اهدای  در  آزادی  خويشتن،  حيات 
سودآور،  فعاليت های  از  بعضی  در  خود  جسم  از  استفاده  امکان 
پديد  آزادی ها  اين  که  مشکالتی  اما  شود.   شناخته  به رسميت 

می آورند، بی شمار اند. 
پژوهش هاي  گسترش  با  که  دارند  قرار  مشکالتي  مقدم،  خط  در 
که  مشکالتی  به وجود  آمده اند.   انسان  بدن  بر  پزشکي  زيست ـ 
)قانون 25  قوانينی سعی در حل آن کرده است  با وضع  قانونگذار 
اختيار  در  را  از کسانی که خود  مورد حفاظت  جوالی 1994 در 
در  جوالی   29 قانون  در  و  می دهند  قرار  پزشکی  پژوهش های 
بدن(.   اعضای  از  استفاده  مورد  در  و  انسان  بدن  به  احترام  مورد 
قانون اهداف خاصی را برای فعاليت های تحقيقاتی ممنوع ساخته 
)انجام تحقيقات بهبود ژن با سمت و سوی گزينش نژادی( و برای 
روش های تحقيق مقرراتی وضع کرده است )پيوند اعضا، غير قابل 
و  اهداکننده عضو  الزامی بودن رضايت  و  آن  بودن  خريدوفروش 

غيره.(
جسم  بر  انسان  حق  که  برمی خوريم  شديدی  مشکالت  به  سپس 
خود، چه در آغاز زندگی او و چه در پايان آن برمی انگيزد: يعنی 
حيات،  بر  جنين  حق  مديد،  مدت های  زندگی.   و  مرگ  مشکل 
 1975 جنوری   17 قانون  می شد.   شناخته  مطلق  حقی  عنوان  به 
دسامبر   31 قوانين  توسط  تغيير  موارد  برخی  در  و  تاييد  مورد  که 
مجاز ساختن سقط جنين  با  قرار گرفته،  4 جوالی2001  و   1979
در مواردی خاص، اين حق را محدود کرده است.  پيشرفت علم 
ژن شناسی و امکان پيش بينی های پزشکی قبل از تولد، همتا سازی 
پرورش جنين در آزمايشگاه، منجمد کردن جنين، »کاشتن جنين 
در شکم ديگری«، داده های اساسی در مورد توليدمثل را زير سوال 
می برد.  از سويی ديگر اين پرسش مطرح می شود که آيا حق بشر 
در داشتن اختيار بر جسم خود، پايان دادن به زندگی زجرآور را 
مجاز می  کند؟ يا برعکس مستلزم شدت معالجات است.  هيچ مورد 
ديگری وجود ندارد که تا اين حد در مورد احترام به شخص انسان 

مساله برانگيز باشد. 
٢ ـ امنیت یا آزادی فردی ـ 

اين آزادی بنيادين به آزادی های انسان مادی تعلق دارد و عبارت 
که  خودکامه ای  موازين  اعمال  از  شهروندان  بودن  امان  در  است 
جانب  از  خصوص  به  مادی،  آزادی   از  انسان  محروميت  موجب 
نام  قدرت حاکمه، می شود.  از جمله می توان از توقيف يا حبس 
برد.  اما مفهوم امنيت بسيار وسيع تر از اين است: مفهومی که ورای 
را  خودکامه  سرکوب  از  شکل  هر  جسمی،  آزادی  از  محروميت 
ايمنی حقوقی فرد در  امنيت،  نتيجه موضوع  محکوم می کند.  در 
مقابل حکومت است.  از اين رهگذر نيز امنيت، حمايت وسيع تری 
نسبت به ساير آزادی ها در بر دارد و خود آزادی بنيادينی است که 

ضامن ساير آزادی هاست. 
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت یازدهم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
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معلوالن و ورثه شهدای تخار مظاهره کردند

از دیدگاه شهروندان کندز
رهایی سران طالبان

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1318    یک  شنبه 25 جدی 1390    

همایش  یک  در  تخار  شهدای  ورثه ی  و  معلوالن 
به  نسبت  شد،  برگزار  گذشته  هفته  که  اعتراض آمیز 
نرسیدن تمام و یا قسمتی از معاش شان در سه سال اخیر، 

دولت را متهم به سهل انگاری کردند.
آنان که در محوطه ی اداره ی کار، امور اجتماعی، شهدا 
بودند،  زده  اعتراض  به  دست  والیت   آن  معلوالن  و 
معلوالن  معاش  از  افغانی  میلیون  هفتاد  که  داشتند  ابراز 
زیر پوشش اداره ی کار، اموراجتماعی، شهدا و معلوالن 
تخار از مدت سه سال به این طرف نزد دولت باقی مانده 
است و هیچ مقامی در این ارتباط پاسخ روشنی به آنان 

نمی دهد. 
سال  سنبله ی  ماه  تا  شهدا  خانواده های  و  معلوالن 
معاش می گرفتند که پس  افغانی  نه هزار  1389،  ساالنه 
امتیازات معلوالن و  افزایش معاش و  قانون  نافذ شدن  از 
به  آنان  معاش  سال،  همان  سنبله  ماه  در  شهدا،  ورثه ی 

هجده هزار افغانی در یک سال افزایش یافت.
اعتراض کنندگان می گویند که در سال جاری با آن که 
قانون افزایش معاش و امتیازات معلوالن  و خانواده های 
شهیدان نافذ بود، همان نه هزار افغانی سال های قبل را به 

آنها دادند و آن هم به اکثر شان نرسید.
معلوالن معترض  گفتند که در سال جاری نیز تا همین 
حاال هیچ معاشی دریافت نکرده اند و هراس از آن دارند 
که بازهم چون سال های گذشته، معاش شان به سال بعد 
تخصیص  که  بگویند  آنها  به  هم  بعد  سال  در  و  بماند 

پارسال در امسال قابل اجرا نیست.
و  معلوالن  اجتماعی  نهاد  مسوول  جاللی،  محمدنادر 
ورثه ی شهدای تخار می گوید: »یک صد تن از معلوالن 
و  نگرفته اند  معاش  تاکنون   1388 سال  از  والیت  این 
معاش 473 تن از آنان از سال 1389 تا حاال باقی مانده 

است.«
اجتماعی،  امور  کار،  وزارت  بود،  »قرار  می افزاید:  او 
شهدا و معلوالن، در ربع چهارم سال  جاری 91 میلیون 
و چهارصدهزار افغانی معاش معلوالن تخار را به ریاست 

طالبان  سران  از  است که شماری  تصمیم گرفته  امریکا 
با طالبان،  برای آتش بس و توافق  پیشواز مذاکره  به  را، 
رها کند. این تصمیم امریکا، واکنش های گونا گونی را 

در پی داشته است. 
در میان سرانی که قرار است رها شوند، مالنوراهلل نوری 
و مال  از والیت های شمال  طالبان در یکی  پیشین  والی 

خیراهلل خیرخواه وزیر داخله ی طالبان شامل اند. 
باشندگان کندز نگرانی ها،  افراد در میان  اما رهایی این 

ترس و خوشبینی هایی را نیز به بار آورده است.
نورمحمد انوری، فعال مدنی در والیت کندز می گوید 
وقتی  سران طالبان، توسط سردمداران مبارزه با تروریزم 
می شوند،  بخشیده  مالحظه ای  بی هیچ  و  می شوند  رها 
جنگ یک دهه ی جامعه ی جهانی با این گروه افراطی را 

بی معنا جلوه می دهد. 
هستند  جنایت کارانی  طالبان،  این که  »تازه  می گوید:  او 
اگر  امریکا  کرده اند،  ظلم  افغانستان  شهروندان  بر  که 
به  را  طالبان  سران  باید  باشد،  بشر  حقوق  پشتیبان  واقعا 
دادگاه های بین المللی بسپارد، نه این که به خاطر آرامی 

خودش، به مردم افغانستان خیانت کند.«
را  طالبان  کندز،  والیت  دیگر  شهروندان  از  شماری 
دارای یک هویت »بد« می دانند و می گویند که اگر آنان 
می خواهند به »دامن مردم« بربگردند، باید برای خودشان 

یک »نام نیک« درست کنند.

دریافت نکرده ایم.«
برخی  به  نسبت  دولت  دوگانه  دید  خاطر  به  محمدعمر 
»تاجایی  انتقاد کرده گفت:  تخار،  از جمله  از والیات، 
که من خبر دارم، دولت تنها معاش معلوالن جوزجان و 
تخار را پرداخت نکرده است و معاش افراد زیر پوشش 

در دیگر والیات را کامال تادیه کرده است.«
حاجی کالنتر، نماینده ی معلوالن و خانواده های شهدای 
ولسوالی خواجه غار، می گوید: »از سال 1388 تعداد 14 
تن از معلوالن و ورثه ی شهدا معاش نگرفته اند، از سال 
را  معاش شان  افراد  این  از  تن  یک صد  از  بیش   1389
پول  این  با  نیست  معلوم  امسال هم  و  نکرده اند  دریافت 
کمی که به اداره ی معلوالن تخار رسیده است، چند تن 
از دریافت  اداره هستند،  این  زیر پوشش  افراد  از  دیگر 

معاش محروم می شوند.«
مقام ها در اداره ی کار، اموراجتماعی،  شهدا و معلوالن 

قانون  در  که  فردی  آزادی های  و  بیان  آزادی  زنان، 
اساسی نیز ذکر است، از شرط های اصلی دولت افغانستان 

و جامعه ی جهانی برای مصالحه با طالبان بوده است.
با این حال، طالبان در آخرین گفته های شان ابراز داشته اند 
قانون  پذیرفتن  معنای  به  امریکا  با  آنان  گفتگوها ی  که 

اساسی افغانستان نیست.
در  انترنت  طریق  از  گذشته  هفته  که  اعالمیه ای  در 
به  تفاهم  »این  است:  آمده  قرار گرفت،  رسانه ها  اختیار 
نیست  معنا  این  به  نیست و همچنین  معنای خاتمه جهاد 
که ما قانون اساسی اداره )دولت( دست نشانده کابل را 

بپذیریم.«
کندز،  شهروندان  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
برنامه ی  بر  را،  طالبان  سران  رهایی  عدم  یا  و  رهایی 
برای  اثربخش نمی دانند و می گویند که  صلح و جنگ 
استواری و پایداری ثبات در کشور، باید دنبال کارهای 

دیگری بود.
محمد ولی، یک تن از آموزگاران در کندز، می گوید: 
نمی تواند  زندان،  در  طالبان  سران  نگهبانی  یا  و  »رهایی 
در صلح و یا جنگ افغانستان با طالبان اثرگذاری فراوان 
انگیزه های  اگر  دیگر  طالبانی،  تفکر  زیرا  باشد،  داشته 
پیوند  ما  جامعه ی  از  بخشی  به  برداریم،  را  بیرونی اش 
گونه ای  به  آن  از  افغانستان  از  بخشی  و  خورده است 
امید  و  طالبان  سران  رهایی  جای  به  می کنند،  پشتیبانی 

صلح با این گروه، باید به دنبال چاره ای دیگر بود.«
رهایی  کندز،  شهروندان  از  دیگری  شمار  حال،  این  با 

تخار نیز با تایید اعتراض معلوالن و خانواده های شهدای 
غیرعادالنه ی  تقسیم  به  متهم  را  مربوطه  وزارت  تخار، 
میان  شهدا  خانواده های  و  معلوالن  معاش  تخصیص 

والیات کشور می کنند.
و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  رییس  عینی،  جنیداهلل 
معاش  پرداخت  برای  »ما  می گوید:  تخار  معلوالن 
وزارت  از  والیت،  این  شهدای  خانواده های  و  معلوالن 
کرده  درخواست  افغانی  میلیون   95 خود  مربوطه ی 
بودیم، اما وزارت تنها 29 میلیون و شش صد هزار افغانی 
برای ما ارسال کرده  است که این پول، با توجه به تعداد 

افراد زیر پوشش ما، پول ناچیزی می باشد.«
آقای عینی، نرسیدن معاش کامل معلوالن و خانواده های 
پول  غیرعادالنه ی  تقسیم  از  ناشی  را  تخار  شهدای 
مجموعی معاش معلوالن و خانواده های شهدا در وزارت 

مربوطه اش می داند. 
رییس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن تخار اضافه 
می کند: »تا اکنون 500 نفر از معلوالن تخار، معاش سال 
گذشته ی خود را دریافت نکرده اند و در مجموع  معاش 
سه هزار معلول و ورثه ی شهیدا در تخار باقی مانده است.«

به  هزار   18 از  معاش  افزایش  با  همچنان،  که  افزود  او 
تفاوت  هنوز  تا  دیگر  نفر  چهارهزار  سال،  در  هزار   22
حالی  در  این  و  نکرده اند  دریافت  تاهنوز  را  معاش شان 
است که پول رسیده به ما، تکافوی پرداخت معاش این 

عده را نمی کند.
مقام های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن،  
وزارت  نشدن  قانع  از  ناشی  را  مشکل  این  بروز  علت 

مالیه ی دولت افغانستان، عنوان می کنند.
امور  کار،  وزارت  حسابی  و  مالی  رییس  نوید،  خالد 
به  تلیفونی  تماس  یک  در  معلوالن  و  شهدا  اجتماعی، 
ارقامی  از  مالیه ی کشور  وزارت  »قناعت  8 صبح گفت: 
که ما به آنان ارایه کرده ایم، فراهم نشده و تا زمانی که 
تعداد  از  دقیقی  ارقام  مالیه،  وزارت  والیتی  ادارات  از 
معلوالن و ورثه ی شهدا به دست ما نرسد، نمی توانیم این 

مشکل را حل کنیم.«

و  می دانند  جنگ  و  ناآرامی  نفع  به  را  طالبان  سران 
می گویند که این اقدام، »برتری خواهی« طالبان را بسیار 

می سازد. 
محمدطاهر ایثار، یکی از دانشجویان در کندز، با افزودن 
این که امریکا هر گامی را که به سیاست خودش خوب 
بود، بر می دارد می گوید: »رهایی سران طالبان، به تقویت 
طالبان می انجامد و توقعات طالبان را در مذاکره ها، باال 
می برد و طالبان حاال اگر هر قدر بد هم باشند، جزیی از 

افغانستان هستند.«
برتری جویی  که  است  این  نگرانی  »ولی  افزود:  او  اما 
این گروه، نباید آرمان های دیگران را به خاک بسپارد؛ 
نظر گرفته شود، اگر مداخله های  باید کثرت گرایی مد 
همسایگان را از میان برداریم، طالبان، بخش کوچکی از 

افغانستان هستند و باید به همان حق خود برسند.«
و  جنگ  متن  در  که  کندز  باشندگان  حال،  این  با 
خشونت ها زیسته اند، نیز در این مورد، به گونه ای دیگر 

می اندیشند. 
خان محمد، کشاورز در ولسوالی چهاردره ی کندز ابراز 
پاکستان  از  که  درس خواندگانی  جز  »طالبان  می دارد: 

می آیند، کسانی دیگر نیستند.«
او گفت: »اگر این افراد در خود افغانستان درس بخوانند، 
به این اندازه در ویران کاری سهم نمی گیرند. حاال اگر 
در رهایی طالبان، پاکستان دست نداشته باشد و پس از 
این جلوی پاکستان از مداخله در افغانستان برداشته شود، 

کار خوبی است.«

علت  نمی دانیم  اما  کند،  ارسال  تخار  در  مربوطه اش 
چیست که تنها 29 میلیون افغانی رسیده است.«

او گفت: »اگر قرار بر این باشد که امسال هم با توجه به 
پول ناچیزی که برای معلوالن تخار ارسال شده، معاش 
عده ی زیادی از معلوالن و ورثه ی شهدا باقی بماند، ما 
دیگر تحمل این همه رنج را نداریم و مجبور هستیم برای 

گرفتن حق خود دست به مظاهره بزنیم.« 
شهدای  خانواده های  و  معلوالن  نماینده ی  محمدعمر، 
از  تن   200 حدود  »در  می گوید:  ینگی قلعه،  ولسوالی 
معلوالن ولسوالی ینگی قلعه از مدت سه سال به این طرف 

معاش نگرفته اند.«
افغانی  هزار   18 ساالنه  معلوالن،  »ما  می کند:  اضافه  او 
معاش داریم و برای گرفتن این معاش ناچیز تا حاال پنج 
به مرکز والیت آمده ایم و  ینگی قلعه  از ولسوالی  مرتبه 
همان معاش را کرایه کرده ایم، اما تاهنوز این معاش را 

و  آموزشگاه ها  از  یکی  در  دانش آموز  نظریار،  مجتبی 
یکی از کسانی که آزمون کانکور را امسال سپری کرده 
است، می گوید: »نخست باید طالبان از جنایت های شان 
دست بردارند، قتل و کشتار را پایان بدهند، هویت خوبی 
برای خود درست کنند، به حقوق زنان و دست آوردهای 
در  قانون  بهترین  که  اساسی  قانون  و  اخیر  دهه ی  یک 
تاریخ افغانستان است، احترام بگذارند، بعد هم باید یک 
از  پس  و  شود  متحمل  افغانستان  دولت  را  خطر  مقدار 
اخیر،  دهه ی  یک  دست آوردهای  از  نگهبانی  تضمین 

راه هایی را برای آوردن آنان هموار سازد.« 
پذیرفتن ارزش هایی مانند مشارکت اجتماعی و سیاسی 

جان محمد نبی زاده ـ تالقان
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جاسوسان سازمان استخبارات اسراییل، موساد، به عنوان 
جنگجویان  استخدام  عملیات  در  امریکایی  جاسوسان 

پاکستانی »جنداهلل« انجام وظیفه می کردند.
در گزارشی که روز جمعه، 23 جدی، در مجله »فارن 
پالیسی« منتشر شد، آمده است که بر اساس یادداشت های 
از  استفاده  با  اسراییلی  جاسوسان   2008 و   2007 سال 
پاسپورت های امریکایی و دالر، خود را به عنوان ماموران 

سازمان استخبارات امریکا، سیا وانمود کرده اند.
ایالت بلوچستان  گروه جنداهلل می گوید که برای منافع 

می جنگد و هواداران آن غالبا سنی مذهب می باشند.
بلوچستان پاکستان مرز مشترک با ایران و افغانستان دارد، 
جنگجویان  تا  است  شده  سبب  منطقه  ناآرامی های  و 

جنداهلل پناهگاه امنی را در مناطق مرزی داشته باشند.
جنداهلل  گروه  میالدی،  گذشته  سال  جوالی  ماه  در 
مسوولیت حمله به مسجد جامع شهر زاهدان ایران را بر 
عهده گرفت که در آن 28 عضو سازمان سپاه پاسداران 

ایران کشته شدند.
فارن  مجله  به  امریکا  استخباراتی  سازمان  افسر  یک 
پالیسی )سیاست خارجی( گفته است: »جالب است که 

در  شنبه،  روز  جورنال  وال استریت  امریکایی  روزنامه 
امریکا  دولت  مقامات  فزاینده«  »نگرانی  از  گزارشی 
ایران خبر داده و می گوید  به  اسراییل  نظامی  از حمله 
آماده  در حال  متحده  ایاالت  اعتراض  به رغم  اسراییل 

شدن برای حمله است.
از  امریکا  نگرانی  که  می نویسد  جورنال  وال استریت 
این حمله تا حدی است که در حال برنامه ریزی برای 
در  تا  است  منطقه  در  نیروهای خود  از  بیشتر  حفاظت 
در  حمله  این  تبعات  گزند  از  اسراییل  حمله  صورت 

جمعه  روز   که  بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
ایران  اگر  می گوید  کرده،  دیدار  سعودی  عربستان  از 
بخواهد تنگه هرمز را ببندد کشورهای جهان اجازه این 
در یک مصاحبه  دیوید کامرون  داد.  نخواهند  را  کار 
منافع  هرمز،  تنگه  مورد  »در  کرد:  تصریح  تلویزیونی 
من  و  بماند  باز  تنگه    این  که  است  این  در  همه جهان 
مطمینم، اگر هرگونه تهدیدی برای بستن آنها صورت 
گیرد، جهان دست به دست خواهد داد و کاری خواهد 

کرد که این تنگه ها باز بماند.«
دیوید کامرون در سفر یک روزه اش با ملک عبداهلل و 

دیگر اعضای بلندپایه خاندان سعودی دیدار کرد.

امان بمانند.
آغازین  در  که  گزارشی  در  روزنامه  این 
منتشر  آن  وب سایت  در  شنبه  روز  ساعات 
محرمانه«  »پیام های  از  زمینه  همین  در  شده 
دفاع،  وزیر  امریکا،  رییس جمهور  شخص 
رهبران  به  امریکا  عالی  مقامات  دیگر  و 

اسراییل خبر داده است.
به گفته وال استریت جورنال، مقامات عالی 
به  محرمانه  پیام های  این  در  متحده  ایاالت 
حمله  که  داده اند  هشدار  اسراییل  رهبران 
به ایران »عواقب خطرناکی« در پی خواهد 

داشت.
از زمان آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما 
در سال 2008 تاکنون این نخستین بار است 
رابطه جمهوری  به ویژه  و  منطقه خاورمیانه  اوضاع  که 
این  به  اسراییل  و  امریکا  غربی،  با کشورهای  اسالمی 
حد از تنش رسیده است. گزارش وال استریت جورنال 
از  منتشر شده است که یکی  از آن  تنها سه روز پس 
نطنز جمهوری اسالمی  اتمی  ارشد در سایت  مقامات 
با شیوه ای  روز چهارشنبه در تهران ترور شد، آن هم 
که پیشتر دامن دست کم دو دانشمند هسته ای ایران را 
روشن،  احمدی  مصطفی  مرگ  دنبال  به  بود.  گرفته 

با  دیدارش  در  گفت  همچنین  بریتانیا  نخست وزیر 
درباره  درازا کشید،  به  دو ساعت  عربستان که  پادشاه 
ایران و همچنین یمن، سوریه و سومالیا گفتگو داشته 
است. سفر نخست وزیر بریتانیا، همزمان است با افزایش 
تنش میان ایران و کشورهای غربی؛ در حالی که امریکا 
تنگ تر  را  ایران  تحریم های  حلقه  غربی  کشورهای  و 
می کنند و در عین حال  واشنگتن و اسراییل هم از  همه 
از  شماری  می گویند،  سخن  ایران  قبال  در  گزینه های 
مقام های لشکری و کشوری ایران تهدید به بستن تنگه 

هرمز کرده اند.
اول  معاون  رحیمی،  محمدرضا  تهدید  از  پس 

ایران  به  متحدانش  و  امریکا  که   بود  احمدی نژاد، 
ماند؛  نخواهد  بی پاسخ  اقدامی  چنین  دادند که  هشدار 
وزیر دفاع بریتانیا از جمله این هشداردهندگان به ایران 

بود.
 برپایه گزارش های منتشرشده، بریتانیا،  همزمان با این 
تهدیدها یکی از پیشرفته ترین کتشی های خود را روانه 

آب های منطقه کرده است.
از دیگر سو، در حالی که ایاالت متحده با تحریم بانک 
کرده  مواجه  مشکل  با  را  ایران  نفت  فروش  مرکزی، 
نیز،  اروپا  اتحادیه  در  است،  کاسته  ریال  ارزش  از  و 

رایزنی ها برای تحریم نفت ایران ادامه دارد.

معاون بازرگانی سایت نطنز، وزارت خارجه ایران در 
دو یادداشت اعتراضی خطاب به امریکا و بریتانیا آنها 
این دانشمند هسته ای دست  را متهم کرد که در ترور 
داشته اند، اتهامی که هر دو کشور رد کرده و اسراییل 

نیز از عوامل آن ادعای بی خبری کرده است.
پیام های  در  امریکا  جورنال،  استریت  وال  گزارش  به 
محرمانه خود به اسراییل از مقامات این کشور خواسته 
است صبر پیشه کنند تا تحریم ها بر جمهوری اسالمی 
عقیده  به  که  تحریم هایی  بگذارد،  اثر  پیش  از  بیش 
اسالمی  جمهوری  اخیر  ماه های  در  امریکایی  مقامات 

را بسیار در تنگنا گذاشته اند.
این روزنامه امریکایی همچنین می گوید باراک اوباما 
در راستای تالش برای ممانعت از حمله اسراییل به ایران 
اسراییل، گفت وگوی  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  با 
نیز  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  و  داشته  تلفنی 
نظامی  مقامات  با  باره  آینده در همین  هفته  است  قرار 

اسراییل در تل آویو دیدار کند.
گزارش وال استریت جورنال از احتمال حمله اسراییل 
به ایران تنها ساعاتی پس از آن منتشر شد که خبر رسید 
تماس  ایران  در  رهبری  بیت  با  مستقیما  امریکا  دولت 
چه  از  نیست  مشخص  هنوز  که  تماسی  کرده،  برقرار 

کانالی انجام شده است.

اسراییلی ها فکر کردند که می توانند از این 
داد:  توضیح  ادامه  در  او  بگریزند.«  مساله 
»فعالیت های استخدامی آنها تقریبا آشکار 
بود. ظاهرا که آنها هیچ نگرانی از ]واکنش[ 

ما نداشتند.«
این  است  آمده  همچنین  گزارش  در 
ریاست  اخیر  سال های  در  که  یادداشت ها 
جمهور  رییس  بوش،  جورج  جمهوری 
»خشم  باعث  شدند،  تهیه  امریکا  پیشین 

مطلق« او گردیدند.
در همین حال، یک مقام امریکایی به مجله 
گفته است: »این گزارش از این جهت که 
برنامه اسراییل امریکایی ها را با خطر مواجه 

می کند، باعث نگرانی کاخ سفید شده است.«
سوال  جای  »هیچ  کرد:  نشان  خاطر  همچنان  مقام  این 
نیست که امریکا با اسراییل در عملیات استخباراتی علیه 
متفاوت  مساله  این  اما  است،  کرده  همکاری  ایرانی ها 
است. هیچ مهم نیست که دیگران چه فکر می کنند، ولی 
ما در ترور مقامات ایرانی و یا قتل افراد ملکی آن دخالت 

نمی کنیم.«
عالوه بر این، فعالیت های سازمان استخبارات اسراییل، 
موساد، می تواند بیش از پیش روابط بین ایاالت متحده 
امریکا  که  چرا  کند؛  خدشه دار  را  پاکستان  و  امریکا 
همواره خواسته است تا پاکستان علیه گروه جنداهلل اقدام 

کند.

موساد به عنوان ماموران »سیا« جنگجویان پاکستانی را استخدام می کرد 

نگرانی فزاینده امریکا از حمله اسراییل به ایران 

کامرون: کشورهای جهان تنگه هرمز را باز نگه می دارند 

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

تیلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: 0799000262	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعین، تیلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: 0772501770	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: 0774595283	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  0799037083- 0705159271	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي 0799319534	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق 0778470061	
• توزیع و اشتراک: 0708144047	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین 0779262458   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	

8

www.8am.af :وب سایت

0777625262

ACKU
ACKU



5th Year    No: 1318   Sunday  15 January, 2012    Price: 5 Afghani

subh
8

گفت  پاکستان  نخست وزیر  گیالنی،  رضا  یوسف 
پارلمان این کشور در جلسه رای اعتماد به او باید بین 

»دموکراسی و دیکتاتوری« یکی را انتخاب کند.
پارلمان پاکستان قرار است روز دوشنبه )۱۶ جنوری( 
کشور  این  دولت  به  اعتماد  رای  طرح  بررسی  برای 

تشکیل جلسه دهد.
این رای گیری در حالی انجام می شود که تنش میان 
و  گرفته  باال  پاکستان  قضاییه  قوه  و  ارتش  دولت، 
ضرب االجل دادگاه عالی پاکستان به دولت این کشور 
برای بازگشایی پرونده های فساد سیاسی نیز در حال 

پایان یافتن است.
این ضرب االجل بعد از آن اعالم شد که دادگاه، عفو 
علی  از جمله آصف  پاکستان  سیاست مداران  دولتی 

زرداری، رییس جمهور این کشور را لغو کرد.
پارلمان  جلسه  تشکیل  اعالم  خبرنگاران  گزارش  به 
برای گرفتن رای اعتماد، بعد از چندین مورد مناقشه 
علنی میان دولت و ارتش، و سرد شدن بی سابقه رابطه 

این دو نهاد صورت گرفت.
آقای گیالنی، نخست وزیر پاکستان، در یک سخنرانی 
از  تا  پارلمان خواست  نمایندگان  از  پرشور و صریح 

دموکراسی در این کشور حمایت کنند و 
گفت که او »از هیچ کس برای حمایت از 

خود گدایی نخواهد کرد.«
دولت  حذف  به  کس  هر  گفت  او 
پاکستان رای دهد، به دموکراسی در این 

کشور ضربه زده است.
گیالنی  آقای  می گویند  تحلیلگران 
احتماال روز دوشنبه از پارلمان رای اعتماد 
موضع  پارلمان  تایید  و  گرفت  خواهد 

سیاسی او را تقویت خواهد کرد.
زرداری،  علی  آصف  حال  همین  در 
به  دوبی  از  کوتاه  سفری  از  بعد  پاکستان  جمهور  رییس 

پاکستان بازگشته است.
سفر او باعث دامن زدن به شایعاتی درباره احتمال رخ دادن 

کودتای نظامی در کشور کودتاخیز پاکستان شد.
در  شرکت  برای  او  که  گفتند  کشور  این  مقام های  اما 

یک مراسم عروسی به دوبی رفته است. آقای زرداری ماه 
گذشته میالدی هم برای درمان بیماری قلبی خود به دوبی 

سفر کرد.
قبلی اش مجرم  اتهامات  را در  اگر دادگاه، آقای زرداری 

بشناسد، او باید از سمت خود کناره گیری کند.
تنش میان دولت و ارتش پاکستان در روزهای اخیر و بعد از 
آن شدت گرفت که ارتش علنا از آقای گیالنی انتقاد کرد 
و نسبت به پیامدهای احتمالی اظهارات او هشدار داد. پیش 
رهبران  رسانه ای،  گفتگوی  یک  در  گیالنی  آقای  آن  از 

ارتش را به باد انتقاد گرفته بود.
همزمان با این تنش ها آقای گیالنی وزیر دفاع خود را، که 

روابط نزدیکی با ارتش داشت، از سمتش برکنار کرد.
ماه گذشته هم آقای گیالنی بدون اشاره مستقیم به ارتش 
کردن  سرنگون  برای  توطیه هایی  که  بود  گفته  پاکستان 

دولت او در جریان است.

مردم تایوان به پای صندوق های 
رای رفتند

مردم تایوان دیروز برای انتخاب رییس جمهور و نمایندگان 
انتخابات،  این  در  رفتند.  رای  صندوق های  پای  به  پارلمان 
آینده  دیروز، در  انتخابات  بود.  تنگاتنگی در جریان  رقابت 
را  تایوان  چین،  دارد.  حیاتی  اهمیتی  چین  و  تایوان  روابط 
والیت شورشی قلمداد می کند که با جنگ داخلی سال ۱۹۴۹ 
کنونی  رییس جمهور  یینگ جو،  ما  این کشور جدا شد.  از 
تایوان که مجددا نیز نامزد ریاست جمهوری است، روابط با 

چین را بهبود بخشیده است. 
تسای اینگ ون، رقیب اصلی او، رهبر مخالفان و اولین زنی 
تایوان  جزیره  در  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  است 

کاندیدا شده است.
وی هشدار داده که نزدیکی روزافزون به چین ممکن است 

حاکمیت تایوان را به مخاطره بیاندازد.
سونگ  جیمز  ریاست جمهوری  پست  برای  سوم  کاندیدای 

است.

ACKUگیالنی: پارلمان دموکراسی یا دیکتاتوری را انتخاب کند
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