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نماینده ویژه امریکا وارد کابل شد

مارک گروسمن، فرستاده ویژه 
و  افغانستان  امور  در  امریکا 
پاکستان برای آغاز دور تازه ای 
با  باره مصالحه  از گفتگوها در 

طالبان وارد کابل شده است.
امریکایی ها  این  از  پیش 
نمایندگان  با  گفتگوهایی 
داشته اند  قطر  در  طالبان  گروه 
مذاکرات،  این  براساس  و 
گروه  این  که  شده  موافقت 
قطر  پایتخت  دفتری در دوحه، 

داشته باشد.
برسر  موافقت  و  گفتگوها  این 
گشایش دفتر طالبان در دوحه، 
حامد  تند  واکنش  آغاز  در 
اما  داشت،  پی  در  را  کرزی 
از  حمایتش  کرزی  آقای  بعدا 
دفتر  گشایش  و  مذاکرات  این 

طالبان در قطر را اعالم کرد.
نگرانی های  به  پاسخ  در 
جلب  و  افغانستان  حکومت 
حمایت منطقه ای از گفتگوهای 
کرد  اعالم  امریکا  دولت  قطر، 
که مارک گروسمن به شماری 
از  و  منطقه  پایتخت های  از 

رییس جمهور دیدار هیات حزب اسالمی، به رهبری گلبدین 
با وی و سایر مقام های دولت  برای گفتگو  را که  حکمتیار 
و  خواند  موثر  بود،  آمده  کابل  به  پاکستان  از  افغانستان 

گفت منتظر نتایج مثبت آن می باشد.
کرزی، با اشاره به گرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
بین المللی به نیروهای افغان، گفت که دولت افغانستان تا 
پایان 2014 میالدی به صورت کامل مسوولیت های امنیتی 

را به عهده می گیرد.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
and DURHAM UNIVERSITY

SCHOLARSHIPS for PhD in
SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

for AFGHAN WOMEN

JOINTLY-FUNDED SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE STUDENTS.جمله کابل سفر می کند
صدور  با  امریکا  سفارت 
اعالمیه ای، گفته است که آقای 
گروسمن به کابل رسیده و قرار 
کرزی  آقای  با  دیداری  است 
داشته باشد. به نظر می رسد که 
گفتگو با طالبان موضوع اصلی 
مورد بحث در این دیدار باشد.

فرستاده  اعالمیه،  این  براساس 
که  است  گفته  امریکا  ویژه 
رهبری  به  صلح  مذکرات  از 
تا  می کند  حمایت  افغان ها 
صلح آمیز  پایان  برای  راهی 
جنگ در افغانستان پیدا شود ــ 
بارها بر  امری که آقای کرزی 

آن تاکید کرده است.
آقای گروسمن گفته است که 
دیدار  در  موضوع  این  باره  در 
خود با رییس جمهور افغانستان 

گفتگو خواهد کرد.
نماینده امریکا برای افغانستان و 
پاکستان پیش از سفر به کابل، 
نو  دهلی  در  هندی  مقام های  با 

گفتگو کرده است.
ادامه در صفحه 2

رییس جمهور در مراسم گشایش سال دوم کاری شورای ملی:

افغانستان 
آزمایشگاه سیاسی 

بیگانگان نیست

در صفحه 5

عناوین مطالب امروز:

نامه ی سرگشاده ی 
»خانه ی آزادی« 

به رییس جمهور کرزی
نگرانی های  کمیشنر،  سه  این  برکناری 
در  شما  اداره ی  تعهد  مورد  در  را  جدی 
این  می آورد.  میان  به  بشر  حقوق  مورد 
کار، تالش ها برای حساب رسی با ناقضان 
یک  و  می برد  تحلیل  به  را  بشر  حقوق 
افغانستان در  به مردم  را  آزاردهنده  پیام 
عدالت  برای  خواست شان  که  مورد  این 
گرفت،  خواهد  قرار  چشم پوشی  مورد 
انتظار  نمی تواند  افغانستان  می فرستد. 
بهتر  آینده  یک  سوی  به  را  پیشرفت 
با خشونت های  این که  مگر  باشد،  داشته 
و  کند  برخورد جدی  جاری حقوق بشری 

به بدرفتاری های گذشته پاسخ بدهد.
در صفحه 9

سال دوم ادامه 
جدایی یا آشتی 

سیاسی؟
زمانی که  تا  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
قوه های سه گانه به استقاللیت و صالحیت 
کاری همدیگر احترام نگذارند، نمی توان 
بهتر  پارلمان  کارکرد  که  داشت  انتظار 
توحیدی  آقای  بود.  خواهد  گذشته  از 
می افزاید: »در حال حاضر، رییس جمهور 
قوه  رییس  که  می کند  فکر  بیشتر  کرزی 
به  و قضاییه.  مقننه  قوه  تا  اجراییه است 
هر  استقاللیت  که  است  هم  دلیل  همین 
دشوار  است.  رفته  سوال  زیر  قوه  سه 
کرزی  جمهور  رییس  از  که  بود  خواهد 
خواسته شود که به عنوان رییس هر سه 
قوه نه، تنها به عنوان رییس قوه اجراییه 

کار کند.«                              در صفحه 4

یک آزمون 
درسه کاخ

مردم  نواندیش  گفتیم،  که  همان گونه 
رو به رو  بزرگی  آزمون  با  را  افغانستان 
پیشوایانش  که  مردمی  است.  کرده 
پیوسته از افتخارات تاریخی و فرهنگی 
اگر  پنج هزارساله سخن گفته اند. حال 
پاسخ  فراخوانی  چنین  به  مردم  این 
که  کرد  شک  می توان  ندهند،  مثبتی 
هزارساله  پنج  فرهنگ  و  تاریخ  این  یا 
دروغ است و یا هم  ما استعدادی آن را 
نداشته ایم تا از تاریخ و فرهنگ چیزی 
این  به  مردم   مثبت  پاسخ  بیاموزیم. 
امرسبب می شود تا کاخ های داراالمان، 

تاج بیک و چهل ستون بازسازی شوند.
در صفحه 6

The Open Society Foundations and Durham University invite applications 
for the above scholarships at Durham University to begin in the academic 
year 2012-2013.  Applicants will normally be both nationals of and 
resident in Afghanistan.
The scholarships are for postgraduate programmes leading to the award 
of a PhD.
Applicants should have outstanding academic qualifications and good 
English, and intend to pursue academic work in their home country or 
region on completing their studies.
Scholarships are available in the fields of Social Sciences, predominantly 
Law and related subjects (Human Rights, International Relations, Conflict 
Resolution, Human Geography, etc.), Political Sciences and  Psychology.
Each scholarship provides fees at Durham University, a stipend to cover 
living costs (for one person only), and a one-off contribution towards 
travel and visa expenses.
Further information, including Application Forms and a Guidance Note 
for Applicants are available from following website: https://www.dur.
ac.uk/international/postgraduate/fees/taughtscholarships/osf/phd for 
any further information please e-mail osf.scholarships@durham.ac.uk 
Completed applications should be submitted to Durham University by 14 
February 2012

ACKU
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پارلمان از حاشیه تا متن 
روز  ملی،  شورای  شانزدهم  دور  کاری،  دوم  سال 
پارلمان  کاری  اول  سال  شد.  آغاز  رسما  گذشته 
پارلمان  و  حکومت  میان  سیاسی  جدال های  به 
تا  کرد  تالش  حکومت  نخست  سال  در  شد.  سپری 
درگیر  را  پارلمان  یک سو  از  فراوان  با دست اندازی 
کند  سیاسی  و  قومی  رقابت های  داخلی،  مسایل 
قرار  به  حاشیه  را  مهم  نهاد  این  دیگر  از سویی  و 
دهد. در سال گذشته نه خطوط اساسی دولت برای 
نمایندگان ارایه شد و نه اعضای کابینه ستره محکمه 
و برخی ریاست ها معرفی گردید. حکومت در سال 
حداقل  به  را  پارلمان  جایگاه  تا  کرد  تالش  گذشته 
نیز  عمومی  اذهان  در  را  آنان  چهره  و  دهد  تنزیل 
رییس  گذشته  روز  که  می رفت  انتظار  کند.  تخریب 
و  تخطی ها  از  مواردی  به  حداقل  نمایندگان  مجلس 
امور قوه مقننه اشاره  دست اندازی های حکومت در 
جمهور،  رییس  حضور  در  که  بود  بجا  بسیار  کند. 
از  سرپیچی ها  و  رفتارها  این  مصادیق  و  موارد 
فیصله های مجلس بیان شود. نمایندگان مثل همیشه 
این موارد مهم و جدی چشم پوشی کرده  از همه ی 
کردند.  اشاره  حاشیه ای  و  مبهم  کلی،  مسایل  به  و 
اما  است،  آغاز شده  کاری مجلس  دوم  اکنون سال 
رییس جمهور کرزی در مراسم آغاز به کار مجلس 
نمایندگان تنها وعده ی ارایه خطوط اساسی دولت را 
برای نمایندگان داد. آقای کرزی در بیانیه ی خود به 
روابط تیره سال گذشته میان این دو قوا اشاره نکرد 
و از معرفی چهره های جدید برای وزارت خانه های که 
دو سال با سرپرست اداره می شود، چیزی نگفت. به 
نظر می رسد که آقای کرزی نیز منتظر ارزیابی های 
خود از صف بندی های سیاسی است که قطعا تاثیرات 
خود را در تصمیم گیری های پارلمان دارد. هم اکنون 
با  و  می شود  طوالنی  روز  هر  اپوزیسیون  شمار 
واکنش  تندی که آقای کرزی در برابر مطالبات آنان 
اپوزیسیون  و  حکومت  میان  بزرگی  دیوار  داشت، 
مطرح  چهره های  شمار  هرچند  شد.  خواهد  ایجاد 
نمی باشند،  برخوردار  سیاسی  ثبات  از  اپوزیسیون 
اما انتظار می رود که با سخنان آقای کرزی آنان در 

انتظار پیکارهای سخت مبارزات سیاسی باشند. 
به نظر می رسد که اپوزسیون نیز با تمام توان تالش 
و  گیرد  دست  در  را  پارلمان  نبض  تا  کرد  خواهد 
زورآزمایی  به  سیاسی  نبرد  این  در  آدرس  این  از 
تالش اند  در  اپوزیسیون  و  حکومت  اکنون  بپردازد. 
و  اداری  هیات  در  را  نظرشان  مورد  چهره های  تا 

کمیسیون های پارلمان جابه جا کنند. 
ریاست  و  اداری  هیات  بر  طرف ها  از  هریک  تسلط 
کمیسیون ها، می تواند بر فیصله ها و جهت گیری های 

پارلمان اثرگذار باشد. 
سمت های  برای  که  گسترده ای  رایزنی های  با  حال 
نایب اول و دوم آغاز شده است و چهره های زیادی 
اعالم کاندیدا کرده اند این جدال چند روز و هفته را 

در بر خواهد گرفت؟ 
پارلمان  که  است  این  اساسی  انتظار  حال،  به هر 
را  خود  گذشته ی  سال  کارنامه ی  نخست  گام  در 
از  جایگاه  تا  کند  و تالش  دهد  قرار  بازنگری  مورد 
حاشیه  از  و  بیاورد  به دست  را  خود  دست رفته ی 
با  نمایندگان،  برخی  متاسفانه  شود.  وارد  متن  به 
نمایش گذاشته اند، در حد  به  از خود  رفتارهایی که 
یک دالل پاسپورت و یا هم کمیشن کار برای تقرری 
این،  از  به خود ظاهر شده اند. گذشته  وابسته  افراد 
پارلمان صورت  داخلی  زد و بند های  در  معامله هایی 
به شدت  عامه  افکار  در  نمایندگان  جایگاه  و  گرفته 
خدشه دار و آسیب زده است؛ از این جهت، سال دوم، 
از  جایگاه  احیای  گذشته،  کارکرد  بازنگری  سال  
دست  رفته و وارد شدن در نقش محوری و تاثیرگذار 
کارایی  آن  درغیر  می باشد.  قوا  تفکیک  با  نظام  در 

پارلمان همیشه در معرض پرسش خواهد بود. 

زنگ اول
مسدود شدن مرز پاکستان مصارف ناتو را شش برابر افزایش داد

بانک انکشاف آسیایی 
برای تامین انرژی برق گرشک کمک کرد

صدها تن در اعتراض به یک فیصله قضایی 
در بلخ اعتراض کردند

یک جوان معتاد 
در یک حمام در کندز جان باخت

پانزده تن در اثر سرما در بدخشان
کشته و زخمی شدند

نماینده ویژه امریکا...                                                   ادامه از صفحه 1

اکماالتی  مسیر  شدن  مسدود  از  پس 
نیروهای بین المللی از پاکستان، ایاالت 
بیشتر  هزینه  برابر  شش  امریکا  متحده 
به  خود  نیاز  مورد  مواد  انتقال  برای 
سبب،  همین  به  می پردازد.  افغانستان 
مرز  که  می خواهد  پاکستان  از  ناتو 

خود را باز کند.
کمیته  رییس  بارتلز،  کنود  جنرال 
بازگشایی  تقاضای  گفت  ناتو  نظامی 
نیست  مفهوم  این  به  پاکستان  مرز 
دشواری  با  تدارکاتی  نظر  از  آنها  که 
یک  مورد  در  باید  اما  رو به رواند، 
مرز  این  بازگشایی  برای  زمان بندی 

گفتگو شود.
روزه  دو  مذاکرات  از  بعد  بارتلز 
افسران ارشد نظامی ناتو در بروکسل، 
نیروهای  که  گفت  خبرنگاران  به 
شمال  اکماالتی  راه های  به  بین المللی 
به  نیاز  قطعا  اما  دارند،  دسترسی 

که  است  حاکی  گزارش ها  برخی 
ارشد  دیپلومات  این  بوده  قرار 
به  کابل،  به  سفر  از  پیش  امریکایی 
پاکستان  دولت  اما  برود،  اسالم آباد 
هنوز به او اجازه نداده که به پایتخت 

این کشور سفر کند.
آقای گروسمن روز جمعه، ۳۰ جدی، 
پس از دیدار با رانجان ماتهای، وزیر 
به خبرنگاران گفت که  خارجه هند، 
حکومت و پارلمان پاکستان خواستار 
وقت بیشتری برای »بررسی و ارزیابی 

بیشتری بر می دارد.              
متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  پنتاگون، 
مسدود  از  بعد  که  است  گفته  امریکا 
شدن مرز پاکستان، برای انتقال وسایل 
طریق  از  سربازانش  به  تدارکات  و 
بیشتر  هزینه  برابر  شش  بدیل،  راه های 

می پردازد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 
نیروهای  اکماالتی  مواد  انتقال  هزینه 

جایگزین سازی  گرشک،  آبی  برق 
لین های کوچک توزیع  متر  ۳۰ کیلو 
و  بیشتر  ظرفیت  با  لین هایی  با  برق 
به  برق  توزیع  سنجش  سیستم  نصب 
مصرف خواهد رسید. این پیشرفت ها 
استفاده از برق بهتر و قابل اعتمادتری 
ولسوالی  باشنده  هزار  پنجاه  برای  را 
تضمین  محلی  تجارت  و  گرشک 

می نماید.«
مهم  مشکالت  از  یکی  برق  نبود 
به شمار می رود.  افغانستان  شهروندان 
مالیه،  وزارت  اعالمیه  براساس 
باوجودی که افغانستان از منابع خوبی 
گاز  استخراج  آبی،  برق  تولید  برای 
طبیعی و ذغال سنگ برخوردار است، 
به ده درصد مردم از  تنها نزدیک  اما 

انرژی برق استفاده می کنند.

رشوت داده و قاضی زن را به زور از  
محمد  به  و  گرفته  کنونی اش  شوهر 

رسول داده است.
فضلی،  فضل الرحمان  حال  همین  در 
رد  با  بلخ  استیناف  دادگاه  رییس 
:»قاضی  گفت  راه پیمایان،  ادعا های 
حکم  مدارک  و  شواهد  براساس 
محکمه  در  ما،  اطالع  قرار  و  می کند 
نام  محمدرسول  هم،  مارمل  ابتدایی 
اقرار  دو  هر  بی  بی گل  حاجی  هم  و 

کرده اند که طالق نشده اند.«
اگر  که  افزود  همچنین  فضلی  آقای 
چرا  داشت،  ادعایی  نام  سیف الدین 
به محکمه مراجعه نکرده است و اگر 
محمدرسول  دادن  طالق  شاهد  کسی 
در  چرا  بوده  بی بی گل  حاجی  به  نام 
نشده  حاضر  شهادت  برای  محکمه 

است. 
مارمل  نماینده  عبدالرووف  اما حاجی 
می گوید:  بلخ  والیتی  شورای  در 
استیناف  محاکم  ریاست  به  بارها  »ما 
مراجعه کردیم، ولی کسی برای ما حتا 

اجازه داخل شدن به دفاتر را نداد.«
با این حال رییس دادگاه استیناف بلخ 
ابتدایی  دادگاه  رییس  که  کرد  اضافه 

مارمل از کار برکنار شده است.
این  با  راه پیمایی  این  که  است  گفتنی 
به  بررسی  به خاطر  قضیه  که  فیصله 
دادگاه عالی کشور راجع شود و تا آن 
امن  خانه  در  بی بی گل  حاجی  زمان، 

ساکن شود، به پایان رسید.

برای معتادان دارد، جان می بازد.
این جوان معتاد،  شاهدان گفته اند که 
از این که خودش را شست وشو  پس 
مصرف  را  نشه آورش  مواد  می دهد، 

می کند و لحظاتی بعد می میرد.
معتادان  آمار  که  است  حالی  در  این 
نبود  دلیل  به  کندز  والیت  در 
باال  پیوسته  مجهز،  درمانگاه های 

می رود. 

به گفته وی چهار تن از این متقاضیان 
تالش ها  و  می باشند  کوما  حال  در 
شیوه  منطقه  از  مجروحین  انتقال  برای 
ادامه  فیض آباد  والیتی  بیمارستان  به 

دارد.
مقام های  از  آنها  که  گفت  موصوف 
تا  خواسته اند  هلیکوپتر  مرکزی 
والیتی  بیمارستان  به  را  مجروحین 

فیض آباد انتقال دهند.
خاوری،  نور  داکتر  حال،  همین  در 
به  فیض آباد  والیتی  بیمارستان  رییس 
از  نفر  چهار  »وضعیت  گفت:  8صبح 
مجروحین وخیم  است و متباقی وضع 

خوبی دارند.«
او گفت که آن ها کمک های اولیه را 
انتقال دهند  به محل  تا  آماده کرده اند 
که  هستند  هلیکوپتر  آمدن  منتظر  و 

زخمی ها را به مرکز انتقال دهند.
وی همچنین گفت که شماری از این 
زخمی ها در خانه  ها و شمار دیگر شان 
شده اند  داده  انتقال  شیوه  کلینیک  به 
انتقال  شدید،  سرمای  دلیل  به  که 
آنها حتا به کلینیک شیوه دشوار بوده 

است.
برف کوچ  و  شدید  برف باری های 
بدخشان جان  هفته گذشته در والیت 

نزدیک به سی نفررا گرفت.
زیچ  قریه  کهی  برف باری  این  در 
زندگی  آن  در  نفر   5۰۰ حدود  که 
بود،  مانده  برف  زیر  کامال  می کنند، 
که  می گویند  محلی  مقام های  اما 

گیرمانده ها را نجات داده اند.
بدخشان  والی  سخنگوی  راسخ  آقای 
تلفات  از  که  آماری  »آخرین  گفت: 
مختلف  ولسوالی های  از  برف کوچ ها 
به ما رسیده است، حدود ۳۰ نفر کشته 

و6۰ نفر زخمی می باشد.«

شمال  راه های  طریق  از  امریکایی 
افغانستان به 1۰4 میلیون دالر می رسد. 
هزینه  از  بیشتر  میلیون   87 مبلغ  این 
انتقال این مواد از مسیر پاکستان است.

مسیر  که  گفته اند  امریکایی  مقام  ای 
اکماالتی شمال، به دلیل طوالنی بودن 
راه و مصارف بیش از حد آن، از یک 
طرف اقتصادی نیست و از سوی دیگر 

وقت زیادی در بر می گیرد.
ناتو  نیروهای  اکماالتی  مسیر  پاکستان 
سرباز   24 که  کرد  مسدود  زمانی  را 
کشته  ناتو  نیروهای  توسط  مرزی اش 
شدند. پس از آن قضیه پاکستان گفته 
با  بازبینی روابط اش  است که در حال 
ایاالت متحده امریکا می باشد. همچنان 
مسیر  پاکستان  که  است  گزارش شده 
باز  را  بین المللی  نیروهای  اکماالتی 
مالیه  آن  از  می خواهد  اما  می کند، 

بگیرد.

دسترسی به مسیر پاکستان نیز دارند.
ایاالت متحده امریکا و ناتو از مدت ها 
کردن  پیدا  تالش  در  طرف  این  به 
تدارکات  انتقال  برای  بدیل  راه های 
به  خود  نیروهای  اکماالتی  مواد  و 
از  مواد  این  اکنون  بودند.  افغانستان 
طریق روسیه و کشورهای آسیای میانه 
اما  می شود.  داده  انتقال  افغانستان  به 
هزینه  شمال  طریق  از  اموال  انتقال 

آسیایی  انکشاف  بانک  کابل:  8صبح، 
منظور  به  را  دالر  میلیون   75.4 مبلغ 
گرشک  ولسوالی  برق  انرژی  تامین 
والیت هلمند و ایجاد زمینه کار برای 
کرده  کمک  والیت  این  باشندگان 

است.
روز  بالعوض،  کمک  این  قرارداد 
نماینده  و  مالیه  وزارت  میان  گذشته 
به  کابل  در  آسیایی  انکشاف  بانک 

امضا رسیده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  مالیه،  وزارت 
گفته است که از این مبلغ برای تامین 
انرژی برق نزدیک به پنجاه هزار نفر 
در گرشک و ایجاد زمینه کار در این 
وزارت  می رسد.  مصرف  به  والیت 
»این  می گوید:  اعالمیه خود  در  مالیه 
تولید  فابریکه  تقویت  جهت  کمک 

8صبح، بلخ: صدها تن از اهالی ولسوالی  
به  اعتراض  در  بلخ،  والیت  مارمل 
صدور حکم محکمه ابتدایی ولسوالی 
قضیه طالق یک  به  ارتباط  در  مارمل 

زن، تظاهرات کردند.
قضایی کشور  تظاهرکنندگان دستگاه 
که  گفتند  و  کرده  متهم   فساد  به  را 
قاضی دادگاه ابتدایی مارمل، یک زن 
جدا  قانونی اش  و  نکاحی  شوهر  از  را 
با  را  فرمان یک جا شدن زن   کرده و 
شوهر قبلی اش که آن زن را در حدود 
چند ماه پیش طالق داده و از او جدا 

شده بود، داده است.
تظاهرکنندگان،  گفته های  بنیاد  بر 
ماه  چند  محمدرسول  به نام  شخصی 
در  را  بی بی گل  حاجی  زنش  پیش 
بعد  و  داده  طالق  همسایه ها  حضور 
شخص  با  بی بی گل  حاجی  آن،  از 
حضور  در  سیف الدین  به نام  دیگری 
ازدواج  محل  اهالی  و  دین  علمای 
کرده و شرعا زن سیف الدین نام، شده 

است.
از  بعد  که  دارند  ادعا  تظاهرکنندگان 
این  قبلی  شوهر  وقت،  چند  گذشتن 
خانم، محمد رسول، به محکمه ابتدایی 
ولسوالی مارمل می آید و ادعا می کند 
که او زنش را طالق نداده و می خواهد 

که با او زندگی کند.
راه پیمایان  از  یکی  امرالدین  حاجی 
قاضی  به  محمدرسول  که  گفت 
مارمل  ابتدایی  دادگاه  قاضی  عبداهلل،  

که  معتاد  جوان  یک  کندز:  8صبح، 
در  توانمند  خانواده ی  یک  به  مربوط 
»حاجی  حمام  در  بود،  کندز  شهر 

میری« شهر کندز، جان باخت.
جوان  این  عینی،  شاهدان  گفته ی  به 
است،  داشته  سن  سال   2۳ که  معتاد 
پس از آن که در این حمام، خودش 
فشار  اثر  به  می دهد،  شست وشو  را 
حمام  که  نامساعدی  هوای  و  اعتیاد 

و  شدید  سرمای  بدخشان:  8صبح، 
والیت  شیوه  منطقه  در  برف کوچ 
متقاضیان  از  یک نفر  جان  بدخشان 
کانکور را گرفت و چهارده تن دیگر 

را  زخمی کرد.
مقام های محلی در بدخشان ضمن تایید 
این خبر می گویند که 15تن از فارغان 
صنف دوازدهم که برای اشتراک در 
شغنان  ولسوالی  به  کانکور  آزمون 
مسیر  در  بازگشت،  حین  بودند،  رفته 
سرمای  با  شغنان  ولسوالی  و  شیوه  راه 

شدید مواجه شدند. 
راسخ،  عبدالمعروف  مولوی 
8صبح  به  بدخشان  والیت  سخنگوی 
کانکور  متقاضیان  از  »15نفر  گفت: 
ولسوالی  مربوط  شیوه  منطقه  از  که 
جهت  شغنان  ولسوالی  به  ارغنجخواه 
رفته  کانکور  آزمون  در  اشتراک 
راه،  مسیر  در  بازگشت  حین  بودند، 
اثر سرما و برف کوچ  یک تن آنها در 
شدید  دیگر  تن   14 و  باخت  جان 
چهار  وضعیت  که  شده اند  مجروح 

زخمی وخیم می باشد.«

مجدد« روابط خود با امریکا شده اند.
در پی کشته شدن 24 سرباز پاکستانی 
در اثر حمله هوایی نظامیان امریکایی 
پاکستان،  و  افغانستان  میان  مرز  در 
شدت  به  پاکستان  و  امریکا  روابط 

تیره شده است.
کابل  که  نظرند  این  به  آگاهان 
گفتگوهای  آغاز  از  اسالم آباد  و 
قطر  در  طالبان  با  امریکایی ها 
دیگر،  سوی  از  و  ناخشنودند 
مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان در 

مسایل  در  چندان  که  کشوری  قطر، 
تصمیم  بیانگر  نیست،  دخیل  منطقه 
روند  در  موثرتر  حضور  به  امریکا 

مصالحه با طالبان است.
است  ممکن  که  معتقدند  ناظران 
خود  سفر  این  در  گروسمن  آقای 
مقام های  نگرانی های  که  کند  تالش 
مورد  در  را  پاکستانی  و  افغان 
گفتگوهای قطر رفع کند و در عوض 
حمایت جدی تر آنها را در مورد این 

گفتگوها به دست آورد.

ACKU
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»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 بیات1141
ه و تنظیم:

تهی

8صبح، کندز: مسووالن گروه بازسازی والیتی در 
کندز اظهار می دارند که در زون شمال شرق با بهتر 
شدن وضعیت امنیت، آنان برنامه هایی را در زمینه ی 

معارف دارند که در حال تطبیق است.
دوکتور تاموس کورس، مسوول بخش ملکی گروه 
دو  نزدیکی،  همین  به  که  گفت  والیتی  بازسازی 
و  دشت ارچی  ولسوالی های  در  را  آموزشی  مرکز 

امام صاحب ساخته اند.
ارزش  والیتی،  بازسازی  گروه  ملکی  بخش  رییس 
مهم  افغانستان  جامعه ی  در  را  پرورش  و  آموزش 

هیالری کلینتون، وزیر خارجه ایاالت متحده با گیدو 
ویسترویله وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. 
مشترک  مطبوعاتی  کنفرانس  طی  کلینتون  خانم 
میزبانی  خاطر  به  ویسترویله  آقای  از  واشنگتن  در 
قدردانی  ابراز  افغانستان  مورد  بن در  کنفرانس دوم 
کرد و مراتب عالقمندی خود را برای اشتراک در 
بیان  شیکاگو  شهر  در  ناتو  پیمان  می  ماه  اجالسیه 

داشت.
خانم کلینتون گفت: »من و گیدو در مورد افغانستان 
آینده  یک  داشتن  برای  ما  زیرا  نمودیم  صحبت 
متعهد  شدیدا  افغانستان  در  صلح آمیز  و  ثبات  با 

می باشیم.«
خانم کلینتون مراتب تاثر عمیق خود و مردم امریکا 
را نسبت به کشته شدن چهار سرباز فرانسوی در روز 
در  پنجشنبه  روز  به  امریکایی  سرباز  شش  و  جمعه 

افغانستان ابراز داشت.
وزیر خارجه امریکا در ارتباط به عکس العمل رییس 
جمهور فرانسه که گفته بود سربازان خود را زودتر 
که  داشت  اظهار  کشید،  خواهد  بیرون  افغانستان  از 
درک  را  دردناک  مساله  این  شدید  واکنش  وی 

می کند.
وزیر خارجه امریکا افزود: »ما با همکاران فرانسوی 
خود از نزدیک به تماس هستیم و هیچ دلیلی مشاهده 

در  باسوادان  آمار  رفتن  بلند  با  که  افزود  دانسته 
افغانستان، زمینه های پیش رفت برابر می شود.

تاموس کورس گفت که آلمان متعهد به کمک ها و 
کارهایش در افغانستان است و فرایند کمک آلمان 

به افغانستان دنباله خواهد یافت.
آقای تاموس، خوشحال است که در جریان سه هفته 
افتتاح شده  بزرگ  باب مکتب  در والیت کندز، 4 
است که هزینه ی مجموعی آن یک میلیون دالر شده 
و از سوی کمک های توسعه ای آلمان پرداخته شده 

است.

پیشبرد  در  همکاری  ادامه  بجز  فرانسه  که  نمی شود 
انتقال و خروج ما، اقدام دیگری نماید،  بسیار دقیق 
و این مطابق به تعهدی است که در لیزبن داده شده 

بود.«
خانواده های  با  که  گفت  ویسترویله  گیدو  همچنین 
فراموش  نباید  ولی  می کند  همدردی  ابراز  قربانیان 
کرد که چرا ناتو و امریکا در افغانستان می باشند. او 
افغانستان  که  نمی خواهد  هیچ کس  که  کرد   تاکید 
و جامعه  مبدل شود  به النه دهشت افگنان  دیگر  بار 
جهانی باید به کار خود در آن کشور ادامه دهد زیرا 
در  مردم  زندگی  شیوه  و  آزادی ها  امنیت،  از  باید 

غرب، حراست نماید.

افزایش کمک های گروه بازسازی والیتی در کندز

کلینتون فرانسه را به ادامه  همکاری در افغانستان 
فراخواند

MSF is an international humanitarian organisation that provides emergency medical care in over seventy countries where populations are either affected by conflict and natural
disaster.
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
معلولیت  از  که  داریم  خود  با  را  برادری 
جنگ های  ثمره ی  را  این  و  می برد  رنج 
چگونگی  باره  در  و  می داند  اخیر  دهه  چهار 
متمادی  »سال های  می دارد:  بیان  چنین  حادثه 
جنگ  شوم  پیامد های  و  خشونت ها  شاهد 
بابت  این  از  و  بودیم  مستبد  حکومت های  و 
متقبل  را  جانی  و  مالی  هنگفت  خساره های 
و  کمونیستی  نظام  دست  از  زمانی  شدیم. 
همدستان جنایت کار روسی شان شب و روز ما 
تاریک بود و خواب از چشمان مان گریز کرده 
بود، بعد از شکست آنها نیروهای جهادی زمان 
که به قدرت رسیدند را بسیار خوشحال بودیم 
که دیگر جنگ پایان یافته. اما روزگار را چنان 
احزاب جهادی بر ما سیاه و وحشتناک ساختند 
کمونیست ها  زمان  تلخ  و  گذشته  به  همه  که 
شکر می کشیدند. جنگ های خونین اکثر نقاط 
یا  سال  پنج  تقریبا  مدت  و  بود  گرفته  را  شهر 

بر  که  نفرت  و  کینه  آتش  در  ما  بیشتر کشور 
ساختند،  و  سوختند  بود  استوار  قدرت طلبی 
مردم  ملکیت های  و  دولتی  دارایی های  تمامی 
که  شد  سبب  جنگ  ادامه ی  و  رفت  تاراج  به 
گروه سیاه دل دیگری به نام طالبان وارد کارزار 

و  کردند  جنایت  توان  حد  تا  نیز  آنها  و  شوند 
زمینه را برای اشغال دوباره کشور فراهم ساختند 
طالبان  و  القاعده  بهانه ی  به  نیروهای خارجی  و 
این  نخست  روزهای  شدند،  خاک  این  وارد 
مدتی  از  بعد  اما  بود،  خوش آیند  بسیار  روند 

من در والیت پکتیا بعد از مدت ها می خواستم که کشاورزی خود 
را وسعت دهم. یک روز در جریان کار ناگهان صدای مهیبی بلند 

شد و من دیگر ندانستم، زمانی که به هوش آمدم که دشمن 
پنهانی یعنی ماینی کارگزاری شده در زمین انفجار کرده بود، درآن 
حادثه المناک هر دو پایم قطع گردید و هم اکنون معلول هستم و 
رنج می برم و از دولت خود می خواهم که برایم کمک رایگان نکند، 
زمینه ی کار را فراهم سازد تا من بتوانم برای خانواده ام یک لقمه 

نان حالل کمایی کنم.

معلوم شده که القاعده در کجاست و مردم ما به 
ناحق قربانی این توطیه ها شده اند. به هر صورت 
من در والیت پکتیا بعد از مدت ها می خواستم 
روز  یک  دهم.  وسعت  را  خود  کشاورزی  که 
در جریان کار ناگهان صدای مهیبی بلند شد و 
من دیگر ندانستم، زمانی که به هوش آمدم که 
در  کارگزاری شده  ماینی  یعنی  پنهانی  دشمن 
زمین انفجار کرده بود، درآن حادثه المناک هر 
هستم  معلول  هم اکنون  و  گردید  قطع  پایم  دو 
که  می خواهم  خود  دولت  از  و  می برم  رنج  و 
برایم کمک رایگان نکند، زمینه ی کار را فراهم 
سازد تا من بتوانم برای خانواده ام یک لقمه نان 
حالل کمایی کنم و بار دوش کسی نباشم و به 
جهانیان و کسانی که دستان شان در ماشه تفنگ 
است هم می گویم که از جنگ دست بردارند 
و از این بیشتر مردم را به خاک و خون نکشند 

دیگر جنگ بس است.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
انتقادات و پیشنهادهای شما به  ما به دیدگاه ها، 
دیده ی قدر می نگریم با گزارش های خود را با 

ما به این نشانی شریک سازید.
       Info_afg@solidarityforjustice.org.af

کمک نه؛ کار می خواهم
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در  ملی  شورای  شانزدهم  دوره ی  کاری  دوم  سال 
حالی آغاز شده است که چندان خاطره خوشی نسبت 
وجود  مردم  ذهن  در  نهاد  این  اول  سال  کارکرد  به 
تا  است  گردیده  سبب  مثبت  ذهنیت  نبود  این  ندارد. 
چشم انداز کاری پارلمان در سال دوم تقنینی نیز چندان 
که  حالیست  در  این  نباشد.  همراه  امیدواری هایی  با 
نظام  تا دوره ی دوم شورای ملی در  بود  این  بر  انتظار 
درراستای  را  جدیدی  چشم انداز  بتواند  نوین  سیاسی 
دموکراتیزه شدن کشور و روند کنترول قدرت ایجاد 
در  را  حداقلی  معیارهای  با  همخوانی  بتواند  که  کند 
این زمینه داشته باشد. تنها چیزی که می تواند این باور 
در  مردم  نمایندگان  که  است  این  دهد،  تغییر  منفی را 
به  را  جدیدی  نقش  تقنینی  دوم  سال  در  ملی  شواری 
نمایش بگذارند و کوشش کنند که در نقش کنترول 
کننده واقعی قدرت آن هم به نفع مردم عمل کنند. در 
این صورت خواهد بود که نگاه ها به نقش این نهاد مهم 

تغییر خواهد کرد.
زمانی که مردم برای نخستین بار در ماه سنبله سال 1384 
اشتراک  پارلمانی  انتخابات  در  خورشیدی  هجری 
پارلمان  تشکیل  که  داشتند  را  انتظار  این  کردند، 
می تواند آرمان های مردم را در جهت به خدمت گیری 
قدرت در راستای منفعت رسانی به مردم محقق سازد. 
زیادی  شماری  شد  دیده  که  بود  امیدواری  همین  با 
از  شماری  و  رفتند  رای  صندوق های  پای  به  مردم  از 
نامزدان با به دست آوردن ده ها هزار رای از حوزه های 

انتخاباتی خویش به پارلمان افغانستان راه پیدا کردند.
نهاد  این  توجه  عطف  و  پارلمان  ضعیف  کارکرد  اما 
رسمی  پوشی  و چشم  ملی  مصالحه  قانون  تصویب  به 
تا  گردید  سبب  کشور  در  گرفته  صورت  جنایات  از 
پارلمان کمرنگ گردد.  به  امیدواری های مردم نسبت 
از همین رو دیده شد که در انتخابات مجلس شانزدهم 
محسوب  کنونی  سیاسی  نظام  در  دوم  مجلس  که 
می گردد و در سال 1389 برگزار گردید، حضور مردم 
این نظام بسیار  پارلمانی در  انتخابات نخست  به  نسبت 
امیدواری  آن  مردم  که  داد  نشان  این  کمرنگ تربود. 
داشتند،  دولتی  مهم  نهاد  این  به  نسبت  که  را  نخستین 

از دست داده اند.
تقنینی  اول  سال  در  نهاد  این  کارکرد  این که  جالب 
با مشکالتی همراه گردید که سبب  دوره ی شانزدهم 
شد تا باور مردم به حد اقل برسد. قرار گرفتن این نهاد 
تا  انتخاب رییس سبب شد  در حالت شبه بن بست در 
بسیاری از مردم نسبت به این نهاد با نا امیدی نگاه کنند. 
از سوی دیگر صف بندی این نهاد به دو قطب موافق و 
مخالف با ماجراهای مربوط به نتیجه ی انتخابات سبب 

همزمان با آغاز به کار دور شانزدهم و سال دوم تقنینی 
شورای ملی، برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که 
خواهد  ادامه  همچنان  پارلمان  و  حکومت  میان  تنش ها 

یافت.
گذشته،  سال  طول  در  کشور،  پارلمان  و  حکومت 
نتایج  اعالم  باره  در  را  زیادی  تنش های  و  جنجال ها 
انتخابات پارلمانی، انتخاب اعضای هیات اداری مجلس 
باقی مانده و  نمایندگان، تصویب بودجه، معرفی وزرای 
دیگر  و کوچک  بزرگ  موضوعات  از  برخی  همچنین 
تجربه کردند. با آنکه انتظار می رفت پارلمان فعلی نسبت 
بیشتری  دست آوردهای  و  کارایی  گذشته  پارلمان  به 
نتوانست دست آورد  این تنش ها  به دلیل  اما  باشد،  داشته 

بهتری نسبت به پارلمان قبلی از خود به جا بگذارد.
از  برخی  ملی،  شورای  کار  به  آغاز  با  حال،  این  با 
مجلس  به ویژه  ملی،  شورای  که  می گویند  کارشناسان 
درگیر  خود  کاری  دوره  این  در  همچنان  نمایندگان، 
این  گفته ی  به  بود.  خواهد  حکومت  با  مسایل  برخی 
کارشناسان، حکومت به عنوان یک قوه جداگانه، تالش 
دارد که قوه مقننه را همیشه تحت تسلط خود داشته باشد.

یک  و  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
تن از کارشناسان سیاسی، می گوید که اعضای مجلس 
»سر  مشغول  همیشه  گذشته،  سال  جریان  در  نمایندگان 
و  وزرا  معرفی  انتخابات،  نتایج  مورد  در  کله زدن«  و 
کاری  دوم  سال  جریان  در  روند  این  که  بودند  بودجه 
توحیدی  آقای  داشت.  خواهد  وجود  همچنان  مجلس 
تاکید کرد که مجلس نمایندگان توانایی اجرای کارها و 
صالحیت هایی را که قانون برایش پیش بینی کرده است، 
از  که  نتوانست  خود  کاری  یک سال  طول  در  و  ندارد 
من،  باور  »به  گفت:  او  کند.  نظارت  حکومت  کارکرد 
سال دوم کاری پارلمان همراه خواهد بود با چالش ها و 
مشکالتی که در سال اول کاری خود داشت. سال اولی 
پارلمان همیشه مشغول سر و کله زدن در  که گذشت، 
مورد نتایج انتخابات بود و از جانبی دیگر حکومت هم 
کارهای اساسی را که در اولین مراحل آغاز کار مجلس 

انجام می داد، نداد.«
در  روزنامه نگار  رضوانی،  محمدعلی  حال،  همین  در 
کابل، می گوید که پارلمان تجربه های »تلخی« در رابطه با 
تعامل با حکومت دارد. از همین رو، نیاز است که مجلس 
هیات  اعضای  انتخاب  با  اولین کار خود  در  نمایندگان 
اداری نشان دهد که تجربه تلخ دوباره تکرار نمی شود. 
من  پیداست،  که  طوری  »آن  می افزاید:  رضوانی  آقای 
کند.  معجزه   پارلمان  واقعا  که  نیستم  خوش بین  خیلی 
با توجه به فکتورهایی که در  من فکر می کنم پارلمان، 
پارلمان  در  مشکالت  سبب  و  بودند  گذار  اثر  گذشته 

شدند، این فکتورها هنوزهم از بین نرفته اند.«
زمانی که  تا  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل  حال،  این  با 
قوه های سه گانه به استقاللیت و صالحیت کاری همدیگر 
کارکرد  که  داشت  انتظار  نمی توان  نگذارند،  احترام 

گردید تا این شایعه به میان آید که شماری از اعضای 
به  نفوذ مقامات حکومت قرار گرفته و  پارلمان تحت 

میل قدرت اجرایی موضع گیری می کنند.
قالب  در  پارلمان  اعضای  شدن  دسته  دو  واقعی  در 
سبب  اصالح طلبان،  و  قانون  از  حمایت  ایتالف  دو 
آید  وجود  به  تبلیغاتی  ذهنیت  و  شایعه  این  تا  گردید 
مجلس  محترم  اعضای  از  شماری  برای  آنچه  که 
شورای ملی اهمیت دارد، این است که بتوانند بر اساس 
منفعت گرایی شخصی به بازی بپردازند. چیزی که این 
از سوی  باربار  که  بود  این  می کرد  تقویت  را  ذهنیت 
انتقاد شده است که  این موضوع  به  تحلیلگران  برخی 
کلی  صورت  به  این که  جای  به  مردم  نمایندگان  چرا 
و سازمان یافته از قدرت و اجرایات آن نظارت کنند، 
برخی  و  مردم  بین  رابط  نقش  در  به صورت شخصی 
از اداره های دولتی در آمده و در واقع نقش واسطه را 
در تعامل شماری از مراجعه کنندگان با وزارتخانه ها و 

ریاست های اجرایی بازی می کنند.
این  به  مردم  امیدواری  تا  گردید  سبب  این ها  همه 
اگر  که  گفت  می توان  این رو  از  شود.  ضعیف  نهاد 
نمایندگان مردم تالش نکنند که در سال جدید تقنینی 
نقش جدی تری را از خود نشان ندهند، به نظر می رسد 
به  نسبت  کل  در  و  نهاد  این  به  نسبت  مردم  باور  که 
ضعیف تر  ازپیش  بیش  کشور  شدن  دموکراتیزه  روند 
می گردد و این می تواند خود به عنوان یک آفت جدی 

در مسیر دموکراتیزه شدن کشور تلقی گردد.
یک  عنوان  به  تقنینی  اول  سال  اگر  که  است  طبیعی 
و  نشود  نگریسته  نهاد  این  اعضای  سوی  از  تجربه 
نمایندگان محترم مردم تالش نکنند که با عزت نفس 
بیشتری نقش نمایندگی از مردم را به صورت سازمان 
یافته و در نقش حقوقی عضو پارلمان یا سازمان نظارتی 
این  چشم انداز  که  می رسد  نظر  به  کنند،  بازی  دولت 
امید  نا  حتا  و  شفاف تر  غیر  و  مبهم تر  مراتب  به  دور 
کننده تر نسبت به دوره پیشین و سال قبلی خواهد بود.  
این در حالیست که نقش نظارتی که برای پارلمان ها در 
نظر گرفته شده است، یک دستاورد مهمی است که بر 
اثر مبارزات بسیار پیگیر شماری زیادی از تالش گران 
مهم در مسیر محو دیکتاتوری به دست آمده است. در 
واقع اگر دیده می شود که امروزه در نظام های سیاسی 
گذارده  اهمیت  قانونگذاری  نهاد  به  دموکراتیک 
مبارزه  هویت  نهاد  این  که  است  این  برای  می شود، 
دیکتاتوری  برابر  در  یافته  سازمان  و  قدرت  پر  کننده 
را باید بازی کند. از این رو اگر نسبت به این نقش از 
می تواند  گیرد  صورت  بی اعتنایی  آن  بازیگران  سوی 

واقعا پرسش برانگیز باشد.

توحیدی  آقای  بود.  خواهد  گذشته  از  بهتر  پارلمان 
بیشتر  می افزاید: »در حال حاضر، رییس جمهور کرزی 
تا قوه مقننه و  فکر می کند که رییس قوه اجراییه است 
سه  هر  استقاللیت  که  است  هم  دلیل  همین  به  قضاییه. 
قوه زیر سوال رفته است. دشوار خواهد بود که از رییس 
جمهور کرزی خواسته شود که به عنوان رییس هر سه 
او  کند.«  کار  اجراییه  قوه  رییس  عنوان  به  تنها  نه  قوه، 
همچنین گفت در صورتی که به استقاللیت قوای سه گانه 

احترام گذاشته شود، دست آورها بیشتر خواهد شد.
همچنین محمدعلی رضوانی می گوید که یکی از عوامل 
ناکامی قوه مقننه، تالش قوه اجراییه برای تسلط بر قوه 
را  اختالفاتی  مساله  این  او،  گفته ی  به  که  است  مقننه 
تاکید  وی  است.  آورده  به وجود  پارلمان  داخل  در  نیز 
می کند که مساله قوم گرایی در داخل مجلس نمایندگان 
از عوامل دیگریست که این قوه را ناتوان می سازد تا بر 
گفت:  رضوانی  آقای  کند.  نظارت  حکومت  عملکرد 
»متاسفانه گرایش ها و منافع قومی، اکثرا، نسبت به مسایل 
و منافع ملی رجحان داده می شود و این مساله در پارلمان 
مسایل  مورد  در  و  پارلمان  گذشته  سال  انتخابات  در  و 
کالن دیگر، مثل انتخابات و دادگاه ویژه انتخابات، خود 
نمایندگان  از  از دید خیلی  قومی  منافع  داد که  نشان  را 
نسبت به مسایل ملی رجحان دارد. این مساله اگر ادامه 

یابد، مشکالت همچنان ادامه خواهد یافت.«
اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان، به کاهش تنش ها 
میان حکومت و مجلس خوش بین هستند و می گویند که 
مراسم  در  کرزی  جمهور  رییس  شنبه  روز  اظهارات 
چمن شاه  است.  امیدوارکننده  ملی،  شورای  گشایش 
نمایندگان،  مجلس  در  غزنی  والیت  نماینده  اعتمادی، 
که  هستند  امیدوار  مجلس  این  اعضای  که  می گوید 
نمایندگان  مجلس  قانونی  صالحیت های  به  حکومت 
منظور  به  پارلمان  که  باشد  معتقد  و  بگذارد  احترام 
»وکال  گفت:  اعتمادی  آقای  نیست.  نظام  ساختار  تغییر 
نیامده اند که ساختار نظام را بهم بزنند و یا به اصطالح به 
نحوی در راه رشد و کار حکومت سنگ اندازی بکنند؛ 
بلکه پارلمان به عنوان یک بازوی توانا در کنار دولت و 
ملت و مشکالتی که فرا روی مردم و دولت قرار دارد، 

این مشکالت را به همکاری همدیگر بر دارند.«
نظارت  که  می کند  تاکید  همچنین  اعتمادی  چمن شاه 
پارلمان از عملکرد نهادهای حکومتی، به مفهوم مخالفت 
و تغییر ساختار نظام نیست، بلکه بهتر است که هر نهاد 

براساس صالحیت قانونی خود عمل کند.
مجلس  تقنینی  دوم  سال  کار  به  آغاز  محفل  در 
انتظار  او  که  گفت  کرزی  جمهور  رییس  نمایندگان، 
با توجه به صالحیت هایی که  دارد که نهادهای دولتی، 
همکاری  باهم  است،  شده  پیش بینی  اساسی  قانون  در 

الزم داشته باشند.
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مسوولیت های امنیتی را به عهده می گیرد.
کشورهای  با  دوامدار  روابط  داشتن  جمهور  رییس 
مردم  خواست های  به  که  صورتی  در  ـ  را  جهان 
افغانستان خواند و  نفع مردم  به  ـ  افغانستان توجه شود 
به  خارجی  کشورهای  که  پیمانی  هرگونه  که  گفت 
برای  را  آن  کشور  اساسی  قانون  مطابق  برساند،  امضا 
طی مراحل قانونی به دو مجلس شورای ملی می فرستد.

جامعه  با  استراتژیک  روابط  داشتن  از  هدف  کرزی 
به  افغانستان  یک  رسیدن  را،  امریکا  ویژه  به  جهانی، 
ثبات، تامین امنیت و استقرار  حاکمیت ملی افغانستان 

خواند.
همکاری های  به  افغانستان  دولت  که  گفت  کرزی 
متقابل کشورهای همسایه برای تامین صلح و ثبات در 
منطقه و مبارزه با تروریزیم  نیازمند است و در صورتی 
چنین  به  خارجی  کشورهای  با  قراردادها  امضای  که 

اهدافی بی انجامد، آن را امضا خواهد کرد.
مملو  منطقه ی  در یک  می خواهیم  »ما   کرزی گفت: 
همسایه های  با  متقابل  احترام  و  دوستی  همکاری،  از 
به  باید  استراتژیک  همکاری های  کنیم.  زندگی  خود 
باشد.  تروریزم  تهدید  نابودی  و  منطقه،  امنیت  سود 
به  استراتژیک  قراردادهای  امضای  صورتی که  در 
چنین  امضای  به  ما  کند،  کمک  اهداف  این  تحقق 

قراردادهایی خواهیم پرداخت.« 
رییس جمهور در مراسم گشایش شورای ملی همچنین 
کشور  سیاسی  نظام  مورد  در  که  انتقادهایی  برخی  به 
از سوی مخالفان سیاسی حکومت مطرح شده بود نیز 

پاسخ داد.
در  که  متهم کرد  را  بیگانه  رییس جمهور کشورهای 
هستند.  افغانستان  در  سیاسی  نظام های  آزمایش  تالش 
ویرانی  جز  آزمایش ها  این  نتیجه ی  وی  گفته ی  به 

افغانستان، چیزی دیگر را به همراه نداشته است.
او گفت نظام سیاسی کنونی افغانستان به اساس اراده ی 
به  اجتماعی  عدالت  و  ملی  مشارکت  افغانستان،  مردم 
تا  داد  نخواهد  اجازه  هرگز  وی  و  است  وجود  آمده 
کشورهای بیگانه باری دیگر یک نظام سیاسی جدید 

را به آزمایش بگیرند.
افغانستان  که  کنم  تاکید  »می خواهم  گفت:  کرزی 
نیست  بیگانگان،  آزمایشگاه سیاسی، البراتوار سیاسی 
سیاسی  ساختار  و  نظام  بار  یک  چندسال  هر  در  که 
دیگر و جدیدی را در آن به آزمایش بگذارند. یکی 
از مشکالت اساسی در سیر تکامل اجتماعی و سیاسی 
ما، عدم تداوم به رشد و قوام سیاسی و نهادهای مربوط 
نوع  بار  چندین  گذشته،  سال  چهل  در  است.  آن  به 
شده  آزمایش  ما  کشور  در  سیاسی  نظام  از  جدیدی 
است که نتیجه ای به جز ویرانی و شکستن ساختار های 
این جا  افغانستان نداشته است. در  اجتماعی و ارزشی 
که  بگویم  قاطعیت  و  صراحت  بسیار  به  می خواهم 
یک  خطرناک  رویای  تا  داد  نخواهیم  اجازه  هرگز 

آزمایش سیاسی دیگر در کشور ما به واقعیت بپیوند.«

شورای  شانزدهم  دوره ی  کاری  دوم  سال  اجالس 
حامد  افتتاحیه ی  بیانیه ی  با  روز گذشته  افغانستان  ملی 

کرزی، رییس جمهور افغانستان، آغاز شد.
اجالس  کشور،  اساسی  قانون   104 ماده ی  بنیاد  بر 
باید توسط رییس جمهور  تقنینی شورای ملی  هر سال 

افتتاح شود.
بیانیه ی  در  کشور،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
افتتاحیه ی خود  در نخست، با اشاره به برخی  مشکل های 
سال گذشته دولت افغانستان، دست آوردهای حکومت 
شرکت کننده های  و  ملی  شورای  اعضای  به  نیز  را 

مراسم افتتاحیه ی شورای ملی بیان کرد.
افزیش شمار  از  مراسم  این  در  رییس جمهور کرزی 
به  نزدیک  که  کشور  مکتب های  در  دانش آموزان 
هشت ونیم میلیون تن می رسد، افزایش بورسیه ها، بهبود 
در وضعیت صحی مردم و پشتیبانی مالی از پول رایج 

کشور یادآور شد.
افغانستان  رییس جمهور کرزی همچنین گفت دولت 
و  ملی  مهم  نشست های  در  گذشته  سال  یک  در 

بین المللی در مورد افغانستان، شرکت کرده است.
رییس جمهور، اشتراک در نشست های ترکیه، نشست 
دوم بن و برخی نشست های اقصادی در مورد افغانستان 

را برای آینده ی کشور مهم و موثر خواند.
مردم  و  دولت  گفت  همچنین  کشور  جمهور  رییس 
افغانستان در یک سال گذشته قربانی های زیادی را در 
تامین  و  تروریزم  با  مبارزه  ثبات،  و  صلح  آوردن  راه 

امنیت در کشور متحمل شده اند.
شخصیت های  از  فهرستی،  خوانش  با  جمهور،  رییس 
مهم و سرشناس کشور که به شکل زنجیره ای در یک 

سال گذشته کشته شده اند نیز یادآوری کرد.
جنرال  محمدعمر،  انجنیر  ربانی،  برهان الدین  از  وی 
خان،  خان محمد  سیدخیلی،  موالنا  داوود،  داوود 
زرین،  ملک  کرزی،  احمدولی  وطنوال،  محمدهاشم 
و  دولتی  مقام های  از  دیگر  برخی  و  نوری  شاه جهان 
و  مرد  صدها  کنار  در  که  شد  یاد آور  قومی  متنفذان 
زن افغان در یک سال گذشته از سوی طالبان و سایر 

تروریستان به قتل رسیده اند.
رییس جمهور گفت باوجود تالش های دولت و مردم 
افغانستان برای آوردن صلح و ثبات در کشور، مخالفان 
مسلح دولت آماده ی صلح نشدند و به جنگ در کشور 

ادامه دادند.
 رییس جمهور طالبانی را که در برابر نیروهای امنیتی 
شده اند،  کشته  گذشته  یک سال  در  بین المللی  و 
»بردارانی« خواند که به گفته ی وی به دستور بیگانه ها 
از  را  و جان شان  مردم کشور خود جنگیده   مقابل  در 

دست داده اند.
اثر  بر  افغانستان  کرزی،  جمهور  رییس  گفته  ی  به 
مداخله ی خارجی ها طوالنی ترین جنگ ها را در جهان 
تجربه می کند؛ این مداخله ها با تنها گذاشتن افغانستان 

در زمان مجاهدین، پایه ریزی شد.
جنگ  را،  کشور  در  کنونی  جنگ  جمهور  رییس   
گفته ی  به  که  خواند  افغانستان  در  بیگانه  کشورهای 
مردم  را  آن  از  ناشی  مشکل های  اصلی  بار  وی، 

افغانستان حمل می کنند.
از جنگ  طالبان  دارد که  انتظار  رییس جمهور گفت 

دست بردارند.
جنگ  به  که  برادرانی  از  ما  :»آرزوی  گفت  کرزی 
تفنگ  زودتر  هرچه  که  است  این  هستند،  آغشته 
بیگانگانه را به زمین بگذارند، جنگ در برابر سرزمین 
ما  صلح خواهانه ی  تالش های  به  و  کنند  قطع  خودرا 

همرا شوند.«
به رهبری  رییس جمهور دیدار هیات حزب اسالمی، 
سایر  و  وی  با  گفتگو  برای  که  را  حکمتیار  گلبدین 
آمده  کابل  به  پاکستان  از  افغانستان  دولت  مقام های 
بود، موثر خواند و گفت منتظر نتایج مثبت آن می باشد.

از  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  به  اشاره  با  کرزی، 
نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، گفت که دولت 
کامل  صورت  به  میالدی   2014 پایان  تا  افغانستان 

شمول  به  سیاسی،  جریان های  از  برخی  این،  از  پیش 
تغییر  خواهان  افغانستان،  ملی  ایتالف  و  ملی  جبهه ی 
نظام ریاستی به پارلمانی و سپردن صالحیت های بیشتر 

به والیت های شده بودند.
شورای  دوم  دور  گشایش  مراسم  در  رییس  جمهور 
دولت  سه گانه  ی  نهادهای  همکاری های  از  ملی 

براساس قانون اساسی کشور نیز سخن گفت.
برای  دولت  اساسی  خطوط  شدن  از  آماده  کرزی 
که  و  گفت  شد  یاد آور  نیز  ملی  شورای  به  تصویب 
اعضای  نمایندگان،  مجلس  اعضای  با  مشوره  در 
این  به  اعتماد  رای  برای گرفتن  را  کابینه  باقی مانده ی 

مجلس می فرستد.

  
وزیر دفاع فرانسه روز شنبه، برای گفتگو با مقامات 
حالی  در  این  شد.  کابل  وارد  افغانستان  بلندرتبه 
است که پاریس هشدار داده است که ممکن است 

خروج سربازانش را از افغانستان سرعت ببخشد.
گرارد النگت صبح روز شنبه وارد کابل شد و با 
12 سرباز فرانسوی که روز جمعه مورد حمله قرار 
این سربازان بالفاصله  بودند، مالقات کرد.  گرفته 

برای درمان به فرانسه فرستاده شدند.
نام  افشای  از  که  داکتران  رییس  کریستوف، 
فرانس  خبرگزاری  به  کرد،  امتناع  خانوادگی اش 
خطر  با  )سربازان(  آنها  از  »برخی  گفت:  پرس 
مرگ روبرو هستند و یکی از آنها ممکن است به 

زودی بمیرد.«
کرزی  حامد  با  فرانسه  دفاع  وزیر  که  است  قرار 
همچنان  و  داخله  و  دفاع  وزیران  جمهور،  رییس 
جنرال جان آلن فرمانده امریکایی ناتو در افغانستان 

مالقات کند.
جمهور  رییس  سارکوزی  نیکوال  حال،  همین  در 

نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف   
قانون،  از  سرپیچی  افتتاحیه،  روز  در  نیز  کشور 
تهدیدهای تروریستی، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر 
وظایف  راه  فراه  بزرگ  چالش های  از  را  بی کاری  و 

اعضای شورای ملی خواند.
ملی  شخصیت های  زنجیره ای  کشتار  گفت  وی   
اعضای  و  مردم  برای  بزرگ  ضایعه ای  افغانستان، 

شورای ملی بوده است.
دوم  سال  افغانستان،  ملی  »شورای  گفت:  ابراهیمی 
تقنینی خود را در شرایطی آغاز می کند که کشور ما 
چالش های بزرگی را در پیش رو دارد. تهدید تروزیزم 
به قوت خود باقی است که هر روز از این ملت مظلوم 
قربانی  می گیرد. سرپیچی از قانون، فساد اداری، کشت 
دارد.  ادامه  همچنان  کشور،  در  مخدر  مواد  قاچاق  و 
بی کاری روز افزون، فقر و تهدیدات حوادث طبیعی، 

به بی چارگی مردم ما می افزاید.« 
اعضای  که  کرد  تاکید  نمایندگان  مجلس  رییس   
تا  کرد  خواهند  تالش  پیش رو  سال  در  ملی  شورای 
و  حکومت  از   نظارت  قانون گذاری،  بخش های  در 
نمایندگی از مردم مسوولیت های خود را به خوبی به 

پیش ببرند.
ماه   9 تقنینی،  سال  یک  در  ملی  شورای  اعضای 
از  نظارت  قانون گذاری،  بخش های  در  را  کاری شان 
ماه  سه  و  می گذرانند  مردم  از  نمایندگی  و  حکومت 
دیگر را برای رسیدگی به مشکل های مردم در حوزه ی 

انتخابی  شان به سر می برند.
شورای  مجلس  هر  داخلی  وظایف  اصول  اساس  بر 
آغاز  دلو  ماه  اول  در  ملی  شورای  کاری  سال  ملی، 
می شود و پس از چهار و نیم ماه، یک و نیم ماه را به  
اسد  اول  نیز در  نیمه سال کاری  و  تعطیالت می روند 

هر سال آغاز می شود.


پرسونل  رییس  و  دفاع  وزیر  به  فرانسه 
تا  است  داده  دستور  کشور  این  نظامی 
این  و  کنند  بررسی  را  روز جمعه  حمله 
مساله را ارزیابی نمایند که تا چه حدی 
آموزش  مشغول  این کشور که  سربازان 
نیروهای امنیتی افغانستان هستند، با خطر 

مواجه می باشند.
بر اساس گزارش آقای النگت، سنجیده 
نیروهایش را  خواهد شد که آیا پاریس 
پیش تر از سال 2014 از افغانستان بیرون 

خواهد کشید یا خیر.
19 سرباز غیر مسلح فرانسوی روز جمعه 
سرباز  یک  که  شدند  زخمی  و  کشته  هنگامی 
در والیت  آموزشی  پایگاه  یک  در  آنها  بر  افغان 
کاپیسا آتش گشود. سارکوزی بالفاصله ماموریت 
عملیات  همچنان  و  فرانسوی  نیروهای  آموزشی 
در  تعلیق  حالت  به  را  افغان  نیروهای  با  مشترک 

آورد.
ماموریت  از  فرانسوی ها  که  است  حالی  در  این 
ناراضی  شدت  به  افغانستان  جنگ  در  کشورشان 
هستند. به نظر می رسد که نیکوال سارکوزی قصد 
ریاست  انتخابات  به  مانده  روز   100 در  تا  دارد 
سریع  خروج  برای  را  زمینه  فرانسه  جمهوری 

نیروهای این کشور از افغانستان آماده بسازد.
قرار است شمار نیروهای فرانسوی در افغانستان تا 
در  یابد.  نفر کاهش  هزار  سه  به  سال 2012  پایان 
افغانستان  خاک  فرانسه  سرباز   200 نیز  مارچ  ماه 
مسوولیت  ناتو  است  قرار  کرد.  خواهند  ترک  را 
امنیتی افغانستان را تا پایان سال 2014 به نیروهای 

داخلی واگذار نماید.

رییس جمهور در مراسم گشایش سال دوم کاری شورای ملی:

 افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست
قدرت اهلل جاوید

ACKUوزیر دفاع فرانسه به کابل آمد
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یک  طرح  با  کابل  شهردار  نواندیش،  یونس  محمد 
آزمون  برابر  در  را  کشور  شهروندان  نو،  اندیشه ی  
بزرگ  کاخ  می خواهد  است.او  داده  قرار  بزرگی 
با  را  افغانستان  استقالل  دوران  یادگار  داراالمان، 
بازسازی  چهل ستون،  و  تاج بیک  تپه ی  کاخ های 
کند؛ برای چنین کاری به مردم مراجعه کرده است. 
شاید اندیشیده است که یادگار استقالل را نمی توان 
چنین  کرد.  بازسازی  دیگران  اسارت بار  باپول های 
ویژه ای  بانکی  حساب  کابل،  شهرداری  که  است 
سکه های  فرو ریختن  آواز  به  گوش  حال  و  گشوده 

زرین سخاوت مردم است.
کاخ  این  در  دهشت  و  ویرانی  جغد  که  سال هاست 
ترانه ی  دیگرپژواک  و  است  آراسته  النه  باشکوه، 
استقالل استاد قاسم افغان در دهلیزهای آن نمی پیچد. 
استقالل  سرگذشت  خود  گویی  داراالمان  کاخ 
می رسد،  پایان  به  استقالل  دهه ی  تا  است.  افغانستان 
مفهوم بزرگ و آسمانی استقالل در قاموس سیاست 
همان گونه  به  می ماند.  باز  شکوه  و  رنگ  از  کشور 
داراالمان  استقالل دور می شویم، کاخ  از دهه ی  که 
باخشم و نامهربانی بیشتری روزگار رو به رو می شود و 
آسمان بر برج و باروی آن آتش فرو می ریزد. کاخی 
که قرار بود به کاخ سلطنتی بدل شود و شهرنو کابل 
در  حال  و  نشد  چنین  گردد؛  برپا  آن  چارسوی  در 
چارسوی آن غاصبان زمین را می بینی؛ همان هایی را 
که کاخ استقالل افغانستان را به خرابه ای بدل کردند 
و خود به اورنگی رسیدند که آزادی را در آن راهی 

نیست.
اگر روزگاری کاخ داراالمان نماد آزادی و استقالل 
است  بوده  نمادی  پسین  سال های  در  بود،  افغانستان 
سیاسی  نظام های  وابستگی  و  افغانستان  مظلومیت  از 
دماغ  و  دل  در  کاخ   این  به  نسبت  نیز  زمانی  آن. 
که  داشت  وجود  ونفرینی  نفرت  چنان  اریکه نشینان 
پیوسته تالش می شد تا حتا نام داراالمان را با جاروب 
بروبند.  مردم  ذهن  گستره ی  از  استبداد  و  اختناق 
بودند  نشنیده  را  این سخن  گاهی  اریکه نشینان  شاید 
که تاریخ مزرعه ای است که هیچ دانه سالمی در آن 
نابود نمی شود. شاید اریکه نشینان این امر را در نیافته 
بودند که چگونه امکان دارد مردم، نامی را فراموش 

کنند که با استقالل و آزادی آنان پیوند دارد.
ویرانی های کاخ 

کاخ داراالمان روزگار تلخ و جگرسوزی را پشت سر 
محمدظاهر  زمان  در  باری  گویند  است.  گذاشته 
باور  به  که  داد  رخ  آن  در  آتش سوزی ای  شاه، 
برنامه ریزی شده.  و  ناجوان مردانه  بود  کاری  مردم، 
و  نشانه  هرگونه  تا  می خواستند  آتش افروزان  شاید 
از روی  را  استقالل  امان اهلل خان و دهه  خاطر ه ی شاه 
زمین بردارند. با این حال، در آن سال ها شهریان کابل 
روزهای جمعه برای تفریح به باغ این کاخ می رفتند 
و به خاطر  استقالل و شاه امان اهلل خان می اندیشیدند 
می گفتند.  سخن  یک دیگر  با  آن،  به  پیوند  در  و 
بزرگ ترین  به  سالیانی  داراالمان  کاخ  بدین گونه 
در  بعد  که  بود  شده  بدل  کابل  شهریان  تفریح گاه 
از  را  امتیاز  این  مردم  داوودخان،  جمهوریت  زمان 

دست دادند. 
پس از کودتای ثور 1357 خورشیدی و تجاوز اتحاد 
کاخ  ویرانی های  از  دور  دیگری  کشور،  بر  شوری 
داراالمان آغاز یافت. دشمن متجاوز، بر کاخی مسلط 
شد که تجسمی بود از استقالل و آزادی. در سالیان 
بود  کشور  دفاع  وزارت  مقر  داراالمان  کاخ  اشغال، 
پای چکمه پوشان  بود که صدای  و در همین سال ها 
آن  سنگ فرش های  و  دهلیز ها  در  شوروی  متجاوز 

افغانستان در کابل در حالی تاراج می شدند که بر بنیاد 
گزارش هایی در سال های اخیر حاکمیت پرچمی ها، 
انتقال  کشور  ملی  موزیم  به  نیز  غزنی  موزیم  آثار 
داده شده بود. در این  سال ها، ساختمان موزیم ملی 
باز  کاخ ها  و  ساختمان ها  دید؛  سنگینی  صدمه ی  نیز 
بر پیشانی  اما داغ دو آزرم تاریخی  سازی می شوند، 
نه  ما  این که  نخست  ماند.  خواهد  باقی  همچنان  ما 
رحمی  خود  فرهنگی  و  تاریخی  یادگارهای  به  تنها 
نکردیم و آن ها را به خاکدان نیستی نشاندیم، دیگر 
را که همان  فرهنگی خود  تاریخی و  آثار  ما  این که 
در  و  بردیم   بود،  ما  فرهنگی  و  تاریخی  هویت 
بازار های کشوری فروختم که پیوسته آن را بی تاریخ 
می خوانیم! حال نمی دانم که در این روزگار بی لگام، 

بی تاریخ  گردن افراز می زید یا تاریخ فروش؟ 
نکته های آخرین

را  افغانستان  مردم  نواندیش  گفتیم،  که  همان گونه 
که  مردمی  است.  کرده  رو به رو  بزرگی  آزمون  با 
فرهنگی  و  تاریخی  افتخارات  از  پیوسته  پیشوایانش 
به  مردم  این  اگر  حال  گفته اند.  سخن  هزارساله  پنج 
شک  می توان  ندهند،  مثبتی  پاسخ  فراخوانی  چنین 
هزارساله  پنج  فرهنگ  و  تاریخ  این  یا  که  کرد 
نداشته ایم  را  آن  استعدادی  ما  هم   یا  و  است  دروغ 
مثبت  پاسخ  بیاموزیم.  چیزی  فرهنگ  و  تاریخ  از  تا 
مردم  به این امرسبب می شود تا کاخ های داراالمان، 
بازسازی شوند. بدون تردید،  تاج بیک و چهل ستون 
بازسازی این بناها هزینه ی بزرگی می خواهد. پرسش 
و  اقتصادی  ناگوار  وضع  با  مردم  که  این جاست 
را  هزینه ای  چنین  می توانند  دارند،  که  تنگ دستی 
فراهم سازند؟ ظاهرا دشوار به نظر می آید، ولی کار 

ناممکنی نخواهد بود.
می تواند   مردم  پول  با  داراالمان  کاخ  بازسازی 
تجسمی باشد از حمایت مردم در پیوند به استقالل و 
آزادی کشور ـ حمایت از فرهنگ و تاریخ. در جهتی 
تنطیم های جهادی  برای  بهترین فرصت  دیگر، شاید 
و آن شمار فرماندهان و افرادی باشد که به گونه ای 
داشته اند،  داراالمان دست  کاخ  تاراج  و  تخریب  در 
پاسخ  فراخوان  این  به  دیگران  از  بلند تر  با صدای  تا 
مثبت دهند و بیشتر و بیشتر از دیگران در فراهم آوری 
پول بازسازی این کاخ ها سهم گیرند و دربرابر مردم، 

تاریخ و فرهنگ این سرزمین پوزش بخواهند.
بازسازی  که  است  این  پیوند،  این  در  دیگر  نکته ای 

ابنیه های تاریخی امر کارشناسانه و بسیار مهمی است 
باستان شناسی  دانش  از  عرصه ای  به  امروزه خود  که 
بدل شده است. این کارشناسان عرصه تاکید می کنند 
که بازسازی نباید بر اصالت و ارزش های تاریخی یک 
اثر صدمه بزند. بدترین نمونه  ی بازسازی را می توان 
و  تاریخی  ارزش  تمام  که  دید  پغمان  ظفر  تاق  در 
اصالت هنری آن  را از بین برده است. من هر بار که 
به تاق ظفر بازسازی شده می بینم، سرویس های شهری 
که  شکوهمندی  بنای  آن  نه  می آید،  یادم  پشاور 
چنین شکایت های  یک  بود.  استقالل کشور  یادگار 
تاریخی  ابنیه های  از  بعضی  بازسازی  به  پیوند  در 
نیز وجود  دیگر  از شهر های  بعضی  و  کابل  در شهر 
وزارت  با  همکاری  در  کابل  شهرداری  امید  دارد. 
اطالعات و فرهنگ، اکادمی علوم، دانشگاه کابل و 
دیگرنهاد های علمی، با ایجاد گروه کارشناسان به این 

امر مهم  توجه بیشتری نماید.
بانکی کار  با گشودن یک حساب  تنها  فکر می کنم 
اندیشه ی  یک  به  را  فکر  این  باید  نمی شود.  تمام 
گسترده ی ملی بدل کرد. باید در پیوند به ارزش بناها 
ارایه  مدنی  آموزش های  افغانستان  مردم  به  تاریخی 
کرد و حمایت از چنین ابنیه ها و پاسداری از ساحات 
در  رسانه های  کرد.  بدل  فرهنگ  یک  به  را  باستانی 
که  دریغ   با  دارند،  سنگینی  مسوولیت  زمینه  این 
می سنجند  آزاد  بازار  ترازوی  با  را  همه چیز  رسانه ها 
آنان  خصوصی  منافع  از  آن سو تر  که  می اندیشند  و 
سرزمین  و  منافع کشور  گستره ی  در  دیگری  چیزی 

وجود ندارد.
نا چیز  بسیار  برنامه  این  تبلیغ  تا هنوز نقش رسانه در 
بسنده  را  حسابی  گشایش  تنها  شهرداری  اگر  است. 
به  کار  صورت  این  در  و  می کند.  اشتباه  می داند، 
وزیر  که  قانونی  یونس  باری  رسید.  نخواهد  جایی 
از معارف،  بود، جهت  جلب حمایت مردم  معارف 
نام »کجکول« معارف گشود.  بانکی  را زیر  حسابی 
در آغاز سروصدایی داشت و مردم صدای فرو افتادن 
به  با گذشت زمان   اما  سکه هایی را در آن شنیدند؛ 
از  یکی  باری  که  می آید  یادم  شد.  سپرده  فراموشی 
نشریه های کابل نوشته بود: »کچکول معارف سوراخ 
این  قانونی  جناب  که  نمی دانیم  امروز  تا  برداشت.« 
ملنگان  از  یک  کدام  گردن  بر  بعدا  را  کجکول 
داده  مردم  برای  آن  از  گزارشی  و  آویخت  معارف 

نشد. 
در پیوند به چگونگی بازسازی این کاخ های سه گانه، 
مردم  به  اطالعاتی  رسانه ها،  طریق  از  باید  شهرداری 
را  مالی  کمک های  گردآوری  شیوه های  کند.  ارایه 
در  را  خود  گزارش دهی  چگونگی  سازد،  مشخص 
دهد.  توضیح  گردآمده  پول های  مصرف  به  پیوند 
شفافیت و حسابدهی داشته باشد، هرچند که این دو 
افغانستان   اداری  قاموس  از  اصطالح سال هاست  که 
خواهان  حالی  در  شهرداری  شده اند.  رانده  بیرون 
ابنیه های  بازسازی  به  پیوند  در  مردم  مالی  حمایت 
تاریخی شده است که خود به مانند اداراه های دیگر 
است. در چنین وضعی،  آلوده  اداری  فساد  با  دولتی 
جلب اعتمادد مردم شاید به پیمانه ی بازسازی کاخ ها 
فزیکی  گونه ی  به  کاخ ها  آن جا  اگر  باشد.  دشوار 
آبادان می شوند، این جا کاخ اعتماد باید در ذهن و 
روان مردم ایجاد شود که به زمان و تجربه ی درازی 

نیاز دارد. 
مردم،  کمک های  گردآوری  که  این  دیگر  نکته ای 
نیاز به گروه های حمایت از آثار تاریخی دارد  تا مردم  
را در زمینه آگاهی دهند و تشویق به حمایت کنند. 
چنین گروه های داوطلب نه تنها در شهر کابل، بلکه 
باید در سطح شهر ها و شهرک های کشور نیز ایجاد 
شوند. به همین گونه، شهرداری کابل باید امکاناتی را 
جستجو کند که چگونه می تواند گروه های حمایت 
از ابنیه های تاریخی را در کشور های همسایه و غربی 
نیز ایجاد کند، بدون تردید پناهندگان افغان عالقمند  
سهم  ملی  بزرگ  برنامه  چنین  یک  در  تا  می باشند 

داشته باشند.
نکته ی آخر این که شهرداری نیاز دارد  تا با راه اندازی 
دیدگاه های  دوروزه  یا  یک روزه  کارگاه  یک 
این  گوناگون  مراحل  به  پیوند  در  را  کارشناسان 
برنامه ی بزرگ ملی گردآوری کند تا بعد بر بنیاد آن 

راهکار های مشخصی را روی دست گیرد.

پیچید. تخریب این کاخ به گونه گسترده از همین زمان 
آغاز شد. چنان که در دلو 1368 خورشیدی روزگاری 
دفاع  وزیر  به نام  سلطانی  چنان  درآن  تنی  شهنواز  که 
حکم می راند، هرازگاهی هوس کاله شاهی بر سرش 
تبانی  در  بنیاد گزارش هایی  بر  که  بود  چنان  و  می زد 
استخباراتی  دستگاه  حمایت  و  حکمتیار  گلبدین  با 
پاکستان، در برابر داکتر نجیب کودتای خونینی کرد. 
بود  چنین  و  بود  شده  بدل  کودتاچیان  سنگر  به  کاخ 
که بر اثر بم افگنی جنگنده ها و آتش سنگین نیروهای 
طرفدار نجیب، بخشی از کاخ تخریب گردید. کودتا 
یک  از  استفاده  با  همرهان  و  تنی  شد،  کوبیده  درهم 
ـ  پاکستان  به  بگرام  هوایی  میدان  از  نظامی  هواپیمای 
سال های  در  کردند.  فرار  ـ  کودتا  فرماندهی  مقر  به 
بیشتر  و  بیشتر  داراالمان  کاخ  مجاهدین،  حاکمیت 
آن  پوست  و  گوشت  همه  این که  تا  شد  تخریب 
ماند  برجای  بندیی  استخوان  تنها  آن  از  و  فروریخت 
درهم شکسته و در هر استخوان هزار سوراخ چنان النه 

زنبوران ـ زنبورانی با زهر حادثه های کشنده.
فرماندهان   میان  در  سال ها  این  در  داراالمان،  کاخ 
تنظیم های جهادی دست به دست می شد و در هر بار 
فرود  آن  زخم خورده ی  اندام  بر  سنگینی  گلوله های 
می آمد. در آن زمان تسلط بر کاخ به مفهوم تسلط بر 
تنظیم  قرارگاه  گاهی  کاخ،  بود.  نیز  پیرامون  منطقه ی 
حرکت بود، گاهی قرارگاه وحدت، گاهی هم قرارگاه 
جنبش، جمعیت، حزب اسالمی و شاید هم تنظیم های 
و  ویرانی  در  همگان  این ها،  طالبان.  جنبش  و  دیگر 
تاراج داریی های کاخ داراالمان مسوول اند. گذشته از 
داشت،  سال ها  آن  در  کاخ  این  که  نظامی ای  اهمیت 
خود  فرماندهان  تا  می شد  سبب  که  دیگری  انگیزه ی 
را به کاخ برسانند، این بود که موزیم ملی افغانستان، 
این تجسم مادی تاریخ، مدنیت و فرهنگ کشور، در 
کنار آن موقعیت داشت. تسلط بر کاخ به مفهوم تسلط 
بود که  نیز  نظامی اطراف آن  بر موزیم و مجتمع های 
در این میان گنجینه های تاریخی و گران قیمت موزیم 
را  فرماندهان  برآمده ی  حدقه  از  و  حریص  چشمان 

به سوی خود می کشید.
افغانستان، در این سال ها بیشتر آثار موجود در موزیم 
خود را از دست داد. به زبانی دیگر، بخش بیشتر آثار 
تنظیم های  فرماندهان  وسیله ی  به  افغانستان  موزیم 
جهادی و شبکه های قاچاق آثار باستانی در بازار های 
به حراج گذاشته شد. داشته های موزیم ملی  پاکستان 

یکآزمون درسه کاخ

اگر روزگاری کاخ داراالمان نماد آزادی و استقالل افغانستان بود، در سال های 
پسین نمادی بوده است از مظلومیت افغانستان و وابستگی نظام های سیاسی 

آن. زمانی نیز نسبت به این کاخ  در دل و دماغ اریکه نشینان چنان نفرت 
ونفرینی وجود داشت که پیوسته تالش می شد تا حتا نام داراالمان را با 

جاروب اختناق و استبداد از گستره ی ذهن مردم بروبند.

 پرتو نادری
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

پیام داکتر سیما سمر
و  کوشش ها  از  پس  و  اکنون  که   دارم  مسرت 
مسووالن  تحسین بر انگیز  و  ارجمند  تالش های 
در  گزارش  پنجمین  کمیسیون،  کارمندان  و 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  وضعیت  مورد 

افغانستان را منتشر می کنیم. 
مطابق  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
قانون اساسی کشور، اسناد بین المللی حقوق بشر 
خود  و صالحیت های  وظایف  تشکیل،  قانون  و 
به طور مداوم بر وضعیت حقوق بشر نظارت کرده 
و در راستای حمایت  از حقوق بشر و توسعه آن 
به عمل آورده است. یکی  نیز تالش های جدی 
از تالش های مهم کمیسیون، نظارت بر وضعیت 
اجتماعی در کشور می باشد.  اقتصادی و  حقوق 
در  خستگی ناپذیر  به طور  کمیسیون  کارمندان 
با  کشور  نزدیک  و  دور  قریه های  و  ولسوالی ها 
تحمل دشواری های متعدد سفر کردند و از بدو 
تشکیل کمیسیون تا اکنون با بیش از 56000 نفر 

در34 والیت گفتگو کردند. 
و  اقتصادی  حقوق  وضعیت  حاضر،  گزارش 
 1389 و   1388 سال های  در  افغانستان   اجتماعی 
این  می دهد.  قرار  ارزیابی  مورد  را  خورشیدی 
حقوق  از  مردم  برخورداری  میزان  گزارش، 
و  ملی  تعهدات  بر  بنا  اجتماعی،   و  اقتصادی 
بررسی  مورد  را  افغانستان   دولت  بین المللی 
است   شده  تالش  گزارش  این  در  می دهد.  قرار 
و  اقتصادی  حقوق  وضعیت  از  کاملی  تصویر 
اما در کنار آن،  ارایه شود؛  اجتماعی در کشور 
اجتماعی گروه های  و  اقتصادی  وضعیت حقوق 
بیجا شد گان  عودت کنندگان،  مانند  آسیب پذیر 
داخلی، اطفال، زنان و اشخاص دارای معلولیت 

مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
به طور خالصه باید گفت که این گزارش واضح 

مراحل  طي  به  دسترسي  حق  نقض  موارد 
مورد   364 به   1389 سال  در  قانوني،  رسیدگي 
به  نسبت  را  افزایش  درصد   14.2 که  می رسد 
مي دهد.  نشان  بود(،  مورد   290(  1388 سال 
به  مربوط  آن  مورد   20 تعداد،  این  مجموع  از 
است.  بوده  اطفال  به  رابطه  در  مورد   26 و  زنان 
بیشترین موارد نقض حق دسترسي به طي مراحل 
بلخ  والیت های  در  ترتیب  به  قانوني،  رسیدگي 
)71 مورد( و کابل )30  )112 مورد(، جوزجان 

مورد( گزارش شده است. 
ماده ی 31 قانون اساسی کشور تایید می کند که 
هر متهم حق دارد به هدف دفاع از خودش وکیل 
مدافع انتخاب کند. و مسووالن امور مکلف اند تا 
متهم را از این حقش مطلع کرده و زمینه را برای 
کند.  فراهم  متهم  توسط  مدافع  وکیل  استخدام 
مشکالتی  مورد  این  در  کمیسیون  گزارش  ولی 

را تذکر داده می نویسد:
مراکز  در  موجود  اطفال  درصد   37.4«
جریان  در  که  گفته اند  اطفال  تربیت  و  اصالح 

ساخته است که حکومت افغانستان در ارایه بعضی 
دسترسی  و  پرورش  و  آموزش  مانند  خدمات  از 
پیشرفت های  صحی  تسهیالت  و  خدمات  به 
تامین  در  حال  عین  در  اما  است؛  داشته  نسبی 
و  اقتصادی  حقوق  عناصر  سایر  و  خدمات  این 

محاکمه ی شان، وکیل مدافع حضور نداشته است و 
به جرم گردیده  اقرار  به  مجبور  آنان  15.9 درصد 
نقض  موارد  از  مورد   28 این،  بر  عالوه  بودند. 
که  قانوني  رسیدگي  مراحل  طي  به  دسترسي  حق 
دفاعیه  حق  نقض   نیز  را  است  رسیده  کمیسیون  به 
مناسب تشکیل مي داد که اکثریت موارد در رابطه 
گزراش  بود.«  مدافع  وکیل  به  دسترسي  عدم  به 
این  از  یکی  جریان  بخش  این  ادامه  در  کمیسیون 

موارد را نیز شرح می دهد: 
در  کمیسیون  کارمندان  قضایا،  این  از  یکي  »در   
مواجه شدند که در جنگ  متهمي  با  والیت کابل 
بین نیروهاي امریکایي و مخالفان، مجروح گردیده 
توسط  مخالفان  گروه  در  عضویت  اتهام  به  و 
امنیت  اداره ی  به  و  دستگیر  امریکایي  نیروهاي 
مدافع داشت.  به وکیل  نیاز  و  بود  تسلیم شده  ملي 
ایشان  براي  موثري  عملکرد  با  توانست  کمیسیون 

امکان دسترسي به وکیل مدافع را میسر سازد.«
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش 
نقض  مورد   852 مجموع  از  که  می دهد  نشان 

است.  موجود  نیز  کاستی هایی  و  مشکالت  اجتماعی 
و  سیاست ها  گذشته،  سال های  طی  افغانستان   آن که  با 
پالیسی های خوبی را طرح و اجرا کرد؛ اما هنوز هم در 
سطح درآمد مردم تغییر قابل توجهی پدید نیامده و تعداد 
بی کاری رنج  فقر و  از شدت  از مردم  قابل مالحظه ای 
می برند و هنوز هم تقریبا نیمی از کودکان واجد شرایط 
اظهار  این گزارش  از حق آموزش محروم اند.  تحصیل 
می دارد که گسترش ناامنی و ضعف ادارات حکومتی، 
به ویژه ضعف نهادهای عدلی و قضایی باعث شده است 
تطبیق  و  حکومت  تعهدات  انجام  پالیسی ها،  اجرای  تا 

عدالت محدود بماند. 
و  اقتصادی  حقوق  وضعیت  بررسی  که  است  بدیهی 
را  بین المللی  همکاران  و  افغانستان  دولت  اجتماعی، 
اجتماعی  و  اقتصادی  پالیسی ها و سیاست های  در طرح 
به منظور  بنابر این   و  و اجرای آنها کمک خواهد کرد. 
این  این چنین  ،  کاستی های  و  مشکالت  به  رسید گی 
کامل  تحقق  جهت  را  مشخصی  پیشنهادهای  گزارش 
افغانستان  حکومت  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق 
همکاری  می خواهد،  کمیسیون  است.  کرده  ارایه 
نزدیک و جدی میان نهادهای دولتی به شمول شورای 
ملی، نهادهای جامعه مدنی و جامعه جهانی جهت تطبیق 

پیشنهادهای این گزارش به وجود آید.
داکتر سیما سمر

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
8 قوس 1390 هجری خورشیدی

ادامه دارد

حقوق بشری 70 مورد آن که 8/2 درصد کل را شکل 
می دهد به نقض حق مالکیت می گیرد. مبتنی بر گزارش 
دالیل  از  یکی  مالکیت  حق  از  محرومیت  کمیسیون 
اصلی مهاجرت و بیجا شدن از محل سکونت اصلی در 
آمده  گزارش  این  از  بخشی  در  چنان چه  است.  کشور 
و  زمین  نداشتن  و  مالکیت  حق  از  »محرومیت  است: 
سرپناه، یکي از دالیل اساسي بي جاشدن و مهاجرت از 
که  مي دهد. طوري   تشکیل  را  اصلي سکونت  محالت 
از مجموع بي جاشدگان داخلي، حداقل 42.7 درصد به 
علت نبود کار، 19.5 درصد مردم به دلیل نداشتن خانه 
اصلي  محالت  از  زمین  نداشتن  دلیل  به  درصد   8.5 و 

سکونت  شان، بیجا شده اند.« 
در  دولتی  مقامات  از  یکی  از  نقل  به  گزارش  این  در 

رابطه به غصب ملکیت دولتی نوشته است:
گسترده  و  حاد  موارد  از  ما  کشور  در  ملکیت  »غصب 
است. این مشکل تهدید جدي در استفاده ی آزادانه از 
حق مالکیت و مسکن محسوب مي شود. غصب ملکیت 
تصرف  و  ملکیت  اسناد  در  جعل  طریق  از  عمدتا  که 
ملکیت بدون موجب قانوني صورت مي گیرد، قضایایي 
است که در سال هاي اخیر در افغانستان به کثرت اتفاق 

افتاده است.
اراضي  اداره ی  عمومي  رییس  شهریار،  احمدشهیر 
توسط  دولتي،  زمین  جریب  میلیون   4 گفت  افغانستان 

افراد زورمند غصب شده است1. «
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1323    یک شنبه 2 دلو 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

وضعیت حقوق بشر

 قسمت ا ول

 م. آسوده                      قسمت چهارم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

پیدایش و تحول حقوق بشر
حمایت حقوقی از آزادی  های عمومی در واقع تبلور بینش ایدیولوژیکی 
خاصی از رابطه انسان واجتماع در حقوق موضوعه است. ظهور و تحول 

این حمایت تنها در ارتباط با این ایدیولوژی توضیح داده می شود.
بینشی که در فرانسه همواره بر حقوق تسلط دارد، در لحظه ای مشخص در 
بینش است  این  تاریخ، توسط سندی که منشا تکوین و اساس درخشش 
یعنی اعالمیه حقوق بشر و شهروند 1789 تصدیق شده است. نتیجتا، قبل از 
هرچیز بررسی بینش حقوق بشر در اعالمیه )که برگزاری سالگرد دویست 
نظر  به  ضروری  است(  آن  روزآمد  بودن  بر  دیگری  تاییدیه  سالگی  آن 
می رسد که فصل اول کتاب را به آن اختصاص دادیم. سپس در فصل دوم 
به جهات مختلف تحوالتی که استنباطات اولیه را تحت تاثیر قرارداده اند، 
از جمله تحوالتی که در متون قوانین اساسی و یا قوانین بین المللی در زمینه 
حقوق بشر، پس از سال 1789 پدیدار شده اند و اساس حقوق موضوعه را 

تشکیل می دهند، می پردازیم.
فصل اول

حقوق بشر به روایت اعالمیه 1789
هفده ماده از اعالمیه مصوب 27 اوت 1789 توسط مجلس موسسان، تنها 
عبارت پردازی مجموعه گرایشات و افکاری است که خود حاصل ساخت 

 وپرداختی طوالنی بوده است.
بتوانیم در  بدین ترتیب  تا  قرارمی دهیم  را مورد مطالعه  اعالمیه  ابتدا ظهور 
بر آن صحه گذاشته شده  اعالمیه  بشر را که در  بینش حقوق  بخش دوم 

است، بهتر درك کنیم.
1/ ظهور اعالمیه

پیش از آنکه به تجزیه وتحلیل منابع مستقیم اعالمیه که مورد اقتباس وسیع 
ابتدا  نظر می رسد،  به  بپردازیم، )زیر بخش 2( الزم  بوده،  بنیانگذاران آن 
منابع قدیمی را که به دلیل نقششان در تحول تدریجی افکار، به همان اندازه 

حایز اهمیت اند، مورد بررسی قرار دهیم ) زیر بخش1(.
1| منابع قدیمی

ارثیه تمدن غربی- اسطوره شناسی سیاسی، زمانی بس طوالنی، اعالمیه را 
چون فرمانی مطلق و آغاز عصر جدیدی که کامال از گذشته بریده است، 
در خود  را  اساسی  بینی، حقیقتی  ساده  با وجود  نظر  این  می کرد.  معرفی 
پنهان کرده است: در طول چندین هزاره، ذهن بشر نسبت به این ایده که 
انسان، به دلیل انسان بودنش، حقوقی را در قبال انسان های دیگر و جامعه 
شناختن  رسمیت  به  عدم  از  که  هنگامی  گاه  بود.  بیگانه  کامال  داراست، 
حقوق بشر در دنیای امروز متاثر می شویم، فراموش کرده ایم که تنها دو 
ساله  صدها  رویه  و  رسم   از  و  شده اند  پذیرفته  حقوق  این  که  است  قرن 

بریده اند.
حال  عین  در  اما  است،  آغاز  اعالمیه شاخص یک  اگرچه  این،  وجود  با 
نقطه وصل و ثمره تکوینی طوالنی  است. اعضای مجلس موسسان 1789 
وارثانی اند که توسط یک تمدن شکل گرفته اند. جریانات فکری متوالی 
که در طول قرن ها بایکدیگر برخورد کرده، گاه درآمیخته اند، ذهنیت و 
نگرش و  ساختارهای فکری ای بنیان نهادند که بدون آن ها ظهور اعالمیه 
قابل تصور نبود. گرایشات آزادی خواهی که اعالمیه بدان شهادت می دهد 
تنها در محیط هایی که آزادی را تجربه کرده اند، امکان بروز داشت. چگونه 
می توان  چیزی را طلب کرد که به دلیل عدم تجربه، هیچ تصوری در ذهن 
نظریه  ساخت.  از آن  اولی چگونه می توان  به طریق  نمی آورد؟  به وجود 
و  بردباری  به شیوه ای شگفت انگیز، عدم  انقالب،  از  قبل  فرانسه  واقع  در 
استبداد را که گاه به اوج خود می رسید، با تمایل و عادت به تهور در تفکر 

و صراحت لهجه، در آمیخته بود.
امکان داشت موجب آزردگی  نظرات در مورد مسایلی که  ابراز آزادانه 
انجام  پادشاهان،  خودکامه ترین  حاکمیت  تحت  حتا  شود،  حاکمیت 
می گرفت. وجود انسان هایی چون مولیر و الفونتن گواه این واقعیت است.

شمارش منابع دوردست اعالمیه در واقع تحلیل عناصر تشکیل دهنده تمدن 
غرب در قرن هجدهم است که مضامین زیر را دربر می گیرد:بازمانده های 
به  و  گرفته  قرار  نسل ها  شناخت  مورد  که  صورتی  به  عتیق  عهد  تفکر 
نسل های بعدی انکسار یافته است؛ حرکت های روشنفکری قرن شانزدهم 
با ره آورد دوسویه انسان محوری )اومانیسم( و نهضت اصالح دین که در 
و  بود؛  مطرح  همچنان  لیبرتن ها  توسط  رفتن  زیرسوال  با  عصر کالسیک 
سرانجام، عقل گرایی دکارتی. ما در اینجا نمی توانیم به شمارش و تحلیل 
همه این موارد بپردازیم، تنها به دو رکن اساسی از این کل اکتفا خواهیم 
کرد: از طرفی به ره آورد مسیحیت خواهیم پرداخت و از طرف دیگر تاثیر 

مکتب حقوق طبیعت و انسان ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت شانزدهم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع

معطوف به گزارش کمیسیون با عنوان وضعیت حقوق بشر 
در سال ۱۳۸۹

با آن که افغانستان  طی سال های گذشته، سیاست ها و پالیسی های خوبی را طرح و 
اجرا کرد؛ اما هنوز هم در سطح درآمد مردم تغییر قابل توجهی پدید نیامده و تعداد قابل 

مالحظه ای از مردم از شدت فقر و بی کاری رنج می برند و هنوز هم تقریبا نیمی از کودکان 
واجد شرایط تحصیل از حق آموزش محروم اند. این گزارش اظهار می دارد که گسترش 

ناامنی و ضعف ادارات حکومتی، به ویژه ضعف نهادهای عدلی و قضایی باعث شده است تا 
اجرای پالیسی ها، انجام تعهدات حکومت و تطبیق عدالت محدود بماند. 

ACKU



ناگفته:  این گفتگو بخشی از سلسه گفتگوهای »قصه  های 
این سلسه  افغانستان« است.  تاریخ شفاهی میراث فرهنگی 
اجرا شده  اکبر  میهاری و شهرزاد  گفتگوها توسط جونی 
تمویل  بین المللی   برای  گفتگوی  مرکز  هالینگز  توسط  و 
به شکل فلم در  شده است.این سلسه گفتگوها1 همچنین 

وب سایت »کابل در کار« قابل دسترسی است.
پرسش: می شود خود را معرفی کنید؟

مرکز  در  من  و  است  اچ دوپری  نانسی  من  نام  پاسخ: 
افغانستان در دانشگاه کابل کار می کنم. این مرکز دارای 

60000 سند مربوط به افغانستان است. 
شما  آمدید؟  )افغانستان(  اینجا  چگونه  شما  پرسش: 

سال هاست در افغانستان کار می کنید. 
آمدم،  امریکا  سفارت  با  نخست  بار  من  خوب،  پاسخ: 
ازدواج  دوپری  لویی  با  من  بعد  بود.  قبل  این سفر سال ها 
این جا  در  را  سال ها  بسیار  ما  و  بود  باستانشناس  او  کردم. 
گذشتاندیم و با هم به چندین والیت رفتیم. ما به قندهار، 
رفتیم.   تاریخ  قبل  غارهای  کاوش  برای  بدخشان  و  بلخ 
لویی دوپری، شوهر من در آن زمان، یگانه کسی بود که 

به دوره ی پیش از تاریخ در افغانستان عالقمند بود. 
از  دارید،  غنی  بسیار  تاریخی  میراث  جا  این  در  شما 
دوره  از  زیبا  بسیار  اشیای  ابتدایی.  بسیار  دوره های 
درخشان  دوره های  این  اسالمی.  دوره های  و  کوشانی ها 
این  در  را  بشر  تاریخ  می خواهید  اگر  اما  تاریخ شماست. 
از  پیش  دوره  از  کنید،  مطالعه  آغاز  از  باید  بدانید  منطقه 
تاریخ.  بنا بر این او بسیار عالقمند دوره قبل از تاریخ بود 
شمال  در  این جا،  در  انسان ها  گروه  یک  که  دریافت  و 
زندگی می کردند، در زمان بسیار قدیم، در دوره ی پارینه 
سنگی . بعد در دشت ناور ما آثار دوره پارینه سنگی قدیم 
باید  که  است  جدید  کامال  دوره ی  یک  این  و  یافتیم  را 

به گونه ی گسترده مطالعه شود. 
پرسش: نخستین پروژه شما درمورد افغانستان چی بود؟

پاسخ: من با گرح ندوی کار می کردم. من به بامیان رفتم 
و در آن جا هیچ راهنمای سفر نبود. نه کتاب راهنمای سفر 
وجود داشت و نه کسانی که بتوانند جهانگردان را رهنمایی 
کنند. این قصه از عجایب جهان است، من با وهاب طرزی 
صحبت کردم، او نخستین رییس گرز ندوی بود، و ریاست 
تازه تشکیل شده بود. من به او گفتم: »ببینید، این رسوایی 
ست. شما می خواهید جهانگرد جذب کنید؛ اما هیچ گونه 
معلوماتی در مورد مهمترین نقطه سیاحتی افغانستان ندارید«

او خندید و گفت: تو باید در این مورد چاره ای بیابی.
من گفتم: من نمی توانم در مورد جایی که ندیدام بنویسم. 

مرا دوباره به بامیان بفرست. 
من حدود یک ماه در بامیان ماندم، به همه غارها رفتم و 

همه چیز را مطالعه کردم. و بعد راهنمای بامیان را نوشتم.
تنها در  نه  نویس شدم. من  راهنما  بود که من  این گونه  و 
و  هرات،  بعد  و  کابل  مورد  در  بلکه  نوشتم؛  بامیان  مورد 
بعد در مورد شمال، والیات شمال، نوشتم. و بالخره، من 

راهنمای عمومی برای افغانستان را نشر کردم. 
در  حاال  که  افغان  زن  یک  عنوان  به  من  برای  پرسش: 
اطراف  به  کردن  سفر  تنها  و  می کنم  زندگی  افغانستان 
شما  که  است  عجیب  بسیار  می یابم،  دشوار  را  افغانستان 
در آن زمان به همه این مناطق سفر کردید. تجربه شما از 

سفرها چی بود؟ مردم چگونه برخورد می کردند؟
خارجی ها  آنها  که  می دانید  شما  افغان ها،  مردم،  پاسخ: 
گذشته  در  حداقل  یا  اول.  درجه  در  می کنند،  احترام  را، 
می کردند. آنها همچنان به زنان احترام می گذارند. بنابراین 
من در تنها سفر کردن هیچ مشکلی نداشتم.  مردم همیشه 

بسیار مهمان نواز بودند و می خواستند به من کمک کنند. 
کتاب  برای  و  می کردم  سفر  من  که  زمانی  همچنان، 
می کردم،  سفر  شوهرم  با  می کردم،  جمع  معلومات  هایم 
دنبال  به  او  کردم.  ازدواج  این جا  در  من  این که  از  بعد 
برای  به دنبال مواد جالب  بود و من  تاریخ  غارهای ماقبل 
کتاب های راهنما، بنا بر این ما با هم کار می کردیم. یک 
رابطه ی بسیار خوب و همراه با همکاری بود. او همچنان 
تحکیم  در  مساله  این  می کنم  فکر  بود.  من  تصویربردار 
رابطه ما بسیار نقش داشت. این که ما با هم کار می کردیم 

ما را به هم نزدیک تر کرد. 
در  کردید؟  ترک  را  افغانستان  زمانی  چه  شما  پرسش: 

زمان جنگ های داخلی شما در افغانستان بودید؟ 
پاسخ: قبل از آمدن شوروی ها، من در زمان تره کی )نور 
اخراج  ما  کی  تره  زمان  در  شدم.  اخراج  تره کی(  محمد 
شدیم و شوهرم زندانی شد. در ان زمان ما در پشاور زندگی 
می کردیم. او )شوهرم( با مجاهدین برمی گشت؛ اما من با 
نخواهد  منصفانه  می کردم  فکر  من  آمدم.  نمی  مجاهدین 
سنت های  اساس  بر  چون  برگردم  مجاهدین  با  من  بود 
اگر  و  می گذاشتند  احترام  پیر  زن  به یک  آنها  افغانستان، 
کمک  من  به  تا  می ماندند  آنها  می آمد،  هلی کوپتر  یک 
کنند. و من جان آنها را به خطر می  انداختم و حق نداشتم 

این کار را کنم. 
با مجاهدین زندگی می کرد  بز   اما مثل یک  اما شوهرم؛ 
. آنها به آسانی سرپناه می یافتند؛ اما همچنان او مجاهدین 
پشاور  در  را  افغان  مهاجرین  رشد  من  می کرد.  مطالعه  را 

چی خواهم گفت. قبل از این که او به کنار من بیاید، همه 
برو و  اسید، خانه  تنیک  اسید،  تنیک  زنان شروع کردند: 
است.  آموزش  این  می بینید  که  »همانگونه  تیار کن  چای 
مسایل  آموختن  بلکه  مالل آور؛  شیوه ای  به  آموزش  نه 
عملی و آموختن با خوش طبعی.  به همین دلیل است که 
نشر  کتاب  یافته ها  سواد  تازه  برای  که  دارم  برنامه ای  من 
می کند. بسیار ساده است؛ اما پیام بسیار قوی دارد.  نه تنها 
در مورد صحت؛ بلکه همچنان در مورد جغرافیه، در مورد 
و  بیست  و  صد  یک  ما  خانه.   مدیریت  مورد  در  تاریخ، 
دو، نه، حاال بیشتر، دو صد و هفت عنوان کتاب داریم در 
کتابخانه ای که ما به آنها توانا می گویم، کتابخانه سیار، این 
کتاب ها به لیسه های ولسوالی و به مناطق روستایی می رود. 
و این کاریست که ما در مرکز افغانستان در دانشگاه کابل 
این  همه  داریم.  هزار سند  این جا شصت  در  ما  می کنیم. 
اسناد کاتالوگ شده هستند. این کاریست که بسیار زمان 
نیاز دارد. همه این اسناد همچنان دیجیتل شده اند.  اکثریت 
به هرصورت،  است.  مانده  کار  هنوز  و  شده اند  دیجیتل 
دیجیتال کردن شان  دلیل  شده اند.  دیجیتل  سه چهارم شان 
همچنان  اما  کنیم.  حفظ شان  می خواهیم  که  است  این 
بسیار خوب است که آنها در قفسه داشته باشیم. من بسیار 
فخر می کنم به این و همه این اسناد بسیار منظم دسته بندی 
شده اند.  هر چه را می خواهی می توانی پیدا کنی. می توانی 

جستجوی شان کنی و بعد پیدای شان کنی. 
درد  هیچ  به  اسناد  این  اما  است؛  خوب  کارها  این  همه 
نمی خورد. اگر کسی از آنها از قفسه نگیرد و نخواند.  بنا 
ما  باشیم،  داشته  تری  توزیع گسترده  این که  برای  این،  بر 
همه این مواد دیجیتل شده را در دی وی دی ها می اندازیم 
و آنها را به هرات، مزار، کندهار، خوست، و یا هر جایی 
که آنجا دانشگاه باشد می فرستیم، یا جاهایی که تسهیالت 

برای استفاده از آنها وجود دارد. 
ما این معلومات را با همه افغانستان به اشتراک می گذاریم. 
به  است:  این  کابل  دانشگاه  در  افغانستان  مرکز  شعار 
شما  چون  سازی.  ملت  برای  معلومات  گذاشتن  اشتراک 
بهبود  از این معلومات زندگی مردم را  با استفاده  میتوانید 
دسترسی.  است.  مهم  بسیار  بسیار  این  معتقدم  من  بخشید. 
به یک شبکه ی ملی معلومات  افغانستان  به علم.  دسترسی 
نیاز دارد. چون خیلی معلومات وجود دارد. مثال، ما یک 
نکته خیلی جالب را می دانیم. ما می دانیم که در افغانستان 
مرگ و میر کودکان باالست. بسیار باال. و مادران. مرگ 
و میر مادران هم بسیار باالست. و 87 درصد دلیل این رقم 
باال این است که مردم نمی دانند این قابل پیشگیری است.  
باال جلوگیری کنید.  میر  از دالیل مرگ و  شما می توانید 
مورد  در  معلومات  ارایه  توسط  می توانید جلوگیری کنید 
در  آنها  که  این  میکروب ها،  مورد  در  مریضی،  عوامل 
باشیم.   دور  آنها  از  چگونه  و  می باشند،  شما  خانه  کجای 
مورد  این  در  ما  دست.  شستشوی  مثل  ساده ای  چیزهای 

کتاب داریم.
خوش  ما  کنیم.  کار  انزوا  در  نداریم  خوش  ما  همچنان، 
داریم درهماهنگی با وزارت های دولت کار کنیم.  مثال، 
در مورد صحت: دولت برای کاهش آمار مرگ و میر کار 
می کند. این یکی از دست آوردها، موفقیت های این دولت 
صحی  محلی  کارمندان  طریق  از  را  کار  این  آنها  است. 

آموزش  برای  را  صحی  محلی  کارمندان  آنها  می کنند. 
می آورند و بعد به محالت شان می فرستند؛ اما دولت هیچ 
کارمند  که  زمانی  بنابراین  نمی دهد.  آنها  به دست  چیزی 
محلی صحی فکر می کند، »خدای من، آیا در این دوا دو 
آورد  نمی  خاطر  به  چیزی  بیاندازم؟«  نمک  قاشق  سه  یا 
که  نوشتیم  کتابی  ما  بنابراین  نیست.  برای گفتن  و چیزی 
هیچ  است.  عامه  صحت  وزارت  پیام های  اساس  بر  دقیقا 
چیز دیگری نیست. فقط تکرار همان پیام ها؛ اما این چیزی 
است که آنها می توانند در دست داشته باشند. ما این کار 
بر  این   انجام می دهیم،  برای زارعین،  برای وترنرها، و  را 
بسیار  آنها  است، که  تاریخ  کتاب های  و  معلومات  عالوه 

خوش دارند. 
پرسش: مرکز چه زمانی تاسیس شد و چند نفر برای شما 

کار می کنند؟ آیا کارمندان افغان ها هستند؟
پاسخ: همه به جز من، افغان هستند. و به زودی، در اکتبر، 
یک افغان بسیار توانا به جای من می آید و من از این امر 
که  آنهایی  می کند:  کار  این جا  نفر   23 خوشحالم.  بسیار 
معلومات را دیجیتل می کنند، کاتالوگ گران، و کارمندان 
ما  معلوماتی.  تکنالوژی  بخش  کارمندان  و  مالی،  بخش 
همچنان یک اتاق مطالعه در کتابخانه داریم. شما می توانید 
اگر می خواهید عکس هایی از اتاق مطالعه بگیرید، جایی 
ما  و  دارند.  ما دسترسی  اسناد  به  استادان،  و  که شاگردان 
کم  جای  چون  می کنیم  اعمار  جدید  ساختمان های  حاال 
داریم.  به اشتراک گذاشتن معلومات تنها کاتالوگ کردن 
کتاب ها نیست؛ بلکه تنظیم نمایشگاه ها، سخنرانی ها، فلم ها 
به توزیع معلومات کمک می کند؛  انواع گرد همایی ها  و 
اما ما امکانش  را نداریم. ما در این جا فضای کافی نداریم 
از  می توانید  می کنیم.   اعمار  جدید  ساختمان  این  بر  بنا 
به  اهلل  انشا  آنجا.  در  کند،  تصویربرداری  ساختمان جدید 
زودی آماده خواهد شد. من دقیق نمیدانم. حاال باید آماده 
می بود؛ اما نیست. شاید تا نوروز گشایش یابد، اما آن زمان 
ما می توانیم رویدادهای بسیار داشته باشیم، به شمول ویدیو 
دیگر،  آموزشی  مراکز  در  دانشجویان  برای  کنفرانس ها 
باید  در کشورهای دیگر، بسیار چیزهای دیگر. شما فقط 

خالقانه در این مورد فکر کنید.  
و همان گونه که گفتم، این فقط یک قدم است، یک قدم 
به سوی تاسیس یک شبکه ی ملی معلومات، که باید داشته 
راهی  هیچ  اما  است؛  بسیار  معلومات  این جا  چون  باشیم، 
برای انتشار آن وجود ندارد. این جا تمرکز معلومات است. 
به گونه ی نمونه، ما کتابخانه های توانا را داریم، ما این ها را 

در شوراهای والیتی داریم. 
می دانید، اساس دموکراسی، شوراهای والیتی ست. من به 
آنها حتی یک  دیدم.  را  رفتم و شورای والیتی  چاریکار 
به  می توانید  چگونه  شما  نداشتند.  را  اساسی  قانون  کاپی 
خود  حقوق  حتا  وقتی  باشید  موثر  والیتی  شورای  عنوان 

را نمی دانید؟
بنا بر این، در آغاز، ما فقط کتاب ها را به مردم می فرستادیم. 
و مردم در محالت خود، این کتابخانه های سیار را مدیریت 
می کردند. ما این کار را نمی کنیم. ما قوطی ها/کارتن های 
چه  که  می کنند  تعیین  مردم  خود  و  می فرستیم  را  کتاب 
که  می گیرند  تصمیم  آنها  بود.  خواهد  آن  مراقب  کسی 
از  کارتن های توانا،  کتاب ها را در کجا بگذارند. بعضی 
مکاتب هستند  در  آنها  از  بعضی  سیار هستند.  کارتن های 
خوب،  بعضی ها،  و  هستند،  کلینیک ها  در  بعضی ها  و 
مسجد  در  می آید.  خوششان  بسیار  کتاب ها  این  از  مالها 
در یک دکان، چون،  بعضی وقت ها  یا  و  می گذارندشان 
میدانید، این ها کتابخانه ها هستند.  وقتی مردم می آیند که 
آنها  کنند،  قرض  نو  کتاب  و  گردانند  بر  را  کتاب  یک 
ممکن است چیزی بخرند، به این دلیل، دکانداران هم از 
این ها خوششان می آید. بنا بر این بستگی دارد، به این که 
را  کتابخانه ها  این  و چگونه  می گیرند  تصمیمی  مردم چه 

مدیریت می کنند.
پرسش: شما در مورد پروژه های جاری حفظ آثار تاریخی 
چی فکر می کنید، در مورد پروژه ها در غزنی، هرات، مس 

عینک، و گروه های که در آن جا کار می کنند؟
پاسخ: خوب، من با موزیم کار کرده ام، برای چندین سال، 
نمی گویم چند سال چون شما مرا بسیار پیر تصور خواهید 
کرد؛ اما موزیم کابل برای من بسیار عزیز است و چپاول 
خاک  اما  بود؛  دردآور  من  برای  جنگ  جریان  در  آن 
عینک  ما مس  تاریخی. حاال  آثار  با  است  غنی  افغانستان 
را داریم که آن زمان حتا چیزی در موردش نمی دانستیم.   

هیچ  از  پشاور  در  مهاجرین  کمپ های  می کردم.   مطالعه 
شروع شد و رشد کرد. من یک تصویر دارم، تصویر یکی از 
بزرگترین کمپ های مهاجرین را، زمانی که فقط یک خیمه 
صدها  و  صدها  شد.  تبدیل  بزرگ  شهر  یک  به  و  داشت. 
خانه؛ اما ما از آغاز در آن جا بودیم. من توسعه مهاجرین را 

مطالعه می کردم و او با مجاهدین سفر می کرد. 
بودید، آیا کار حفظ آثار  پاکستان  پرسش: زمانی که در 

تاریخی را پیش می بردید؟
حفظ  جز  به  نبود،  کار  در  چندانی  حفظ  خوب،  پاسخ: 
معلومات.  این کار بسیار مهمی است چون کاری است که 
این یکی  و  است.  نشده  توجه  به آن  )افغانستان(  این جا  در 
است،  کابل  دانشگاه  در  افغانستان  مرکز  وجود  دالیل  از 
مرکز من. من نتیجه ی کار همه را گردآوری می کنم، همه 
تحقیق  کار  معموال  زیرا  می گیرد؛  انجام  حاال  که  تحقیقی 
در افغانستان بدین منوال است، این موسسات بزرگ، یک 
می پردازند،  زیاد  پول  می آورند،  را  مشاور  یا  گزارشگر 
یک گزارش می نویسند، و گزارش برای یک مدت کوتاه 
معلومات  آن  همه  می شود.  ناپدید  بعد  و  می شود،  توزیع 
تالش  یا  می کنیم،  گردآوری  ما  این  بر  بنا  می شود.  ضایع 
می کنیم گردآوری کنیم همه گزارش های را موسسات غیر 
دولتی، موسسات دولتی، موسسات مربوط به ملل متحد، نشر 
می کنند، هرچیزی که وضعیت افغانستان را و شرایط کنونی 
را تشریح می کند. و دلیل این کار ما این است که که من 
معلومات  به  دسترسی  افغانستان  مردم  به  اگر  که  دارم  باور 
را خودشان  توسعه  کار   80 انها  شود،  ایجاد  نیاز شان  مورد 
پیش می برند. مردم فکرمی کنند که مردم دهکده ها/ مناطق 
دور افتاده چون نمی توانند بخوانند و بنویسند، احمق هستند.  
در  را  این  و  هستند  هوش  با  بسیار  مردم  نیست.  طور  این 
دوره مهاجرت ثابت کردند. آنها خیلی چیزها را آموختند. 
ذهن شان باز بود و برای آموختن تشنه بودند. آنها هر چه را 
که برایشان سود مند است می آموزند.  اگر معلوماتی را در 
اختیارشان قرار بدهی که فکر می کنند، سودمند نیست، نمی 

گیرند؛ اما اگر سودمند باشد، می گیرند. 
من در این اواخر تجربه ای مرتبط با این مساله داشتم. زمانی 
من در قریه ای زندگی می کردم در شمال افغانستان. نزدیک 
به کندن کاری های شوهرم. دو زن آمدند با کودکان شان و 
پنیسیلین  آنها  بود.  به هم چسپیده  پلک های کودک کامال 
چای  بروید،  خانه  شما  گفتم:  برای شان  من  می خواستند. 
بسیار قوی بسازید و من می آیم »آنها به من خندیدند. آنها 
گفتند:  ها ها. ما می آییم و از این زن کمک می خواهیم و او 

به ما می گوید چای تیار کن«
چای  رفتم  وقتی  بعد  روز  چند  رفتند.  و  می خندیدند  آنها 
روز  دو  با چای شستیم.  را  ما چشمان کودکان  بود.  آماده 
کودک  بود،  باز  کودک  چشمان  و  برگشتند  آنها  بعد تر 
چشمان بسیار زیبا و کالن داشت. هیچ چیز زیباتر از چشمان 

افغان ها نیست. 
دارویی  ببینید. چای  بلی، شما  ببین. من گفتم:  آنها گفتند: 

بهتر از پنیسلین هست. چای تنیک اسید  دارد. 
یک ماه بعدتر من به یک فاتحه رفته بودم. ما همه در یک 
مژه هایش  که  کودکی  با  زن  یک  بودیم.  آمده  گرد  اتاق 
چسپیده بود، به من نزدیک شد. همه زنانی که آن جا نشسته 
بودند می دانستند که او به طرف من می آید و می دانستند من 

نانسی دوپری:

افغانستان غنی از آثار تاریخی است
گفتگو با نانسی اچ دوپری،

مردم شناس و کارشناس میراث تاریخی افغانستان 
در مرکز افغانستان در دانشگاه کابل توسط شهرزاد  اکبر
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تا برای شرفمان کشته شویم.«به رییس جمهور کرزی
حساب  به  میانه رو  فردی  قاسم  شیخ 
صلح آمیز  تظاهرات  از  که  می رفت 
خشونت  از  را  مردم  و  می کرد  حمایت 

منع می کرد.
اخیر  خطبه  می گویند  گزارشگران  اما 
نشان می دهد که مردم این کشور نسبت به 
ایجاد  و  ارتش  مهار  در  دولت  بی تفاوتی 
و  هستند  خشمگین  کشور  در  اصالحات 

این عصبانیت روز به روز بیشتر می شود.
در  این خطابه که  ویدیوی  انتشار  از  پس 
شبکه های اجتماعی پوشش زیادی یافت، 
رفتند  منامه  شهر  جاده های  به  نفر  هزاران 
دولت  به  نسبت  را  خودشان  نارضایتی  تا 
بحرین  امیر  خلیفه،  آل  عیسی  بن  حمد 

اعالم کنند.
معترضین  شیعه نشین،  روستاهای  در 
تایرهای وسایط نقلیه را به آتش کشیدند، 
آسمان  غلیظی  دود  می گویند  شاهدان  و 

شهر منامه را تیره کرده است.
شاهراه های  از  یکی  گزارش ها،  اساس  بر 
شهر منامه نیز بسته شده و مردم در جاده ها 

تجمعات اعتراضی بر پا کرده اند.

نگهداری  لیبیا  شرقی  جنوب  در  واقع 
می شود.

قذافی  معمر  دولت  بازرسان،  این  گفته  به 
انهدام  مرکز  که   ۲۰۱۱ سال  فبروی  ماه  تا 
تسلیحات شیمیایی لیبیا همچنان فعال بود، 
موفق شده بود مقداری از مهمات شیمیایی 

خود را نابود کند.
تا آن زمان حکومت سابق لیبیا ۵۴ درصد 
اعالم  را  آن  وجود  که  را  خردلی  گاز  از 
مواد  از  درصد   ۴۰ همچنین  و  بود  کرده 
اولیه مورد استفاده در تولید سالح شیمیایی 
نابود  و  آورد  بیرون  خود  انبارهای  از  را 

کرد.
سالح های  ممنوعیت  بر  نظارت  سازمان 
لیبیا  انتقالی  دولت  که  می گوید  شیمیایی 
اکنون تا ۲۹ آپریل سال ۲۰۱۲ فرصت دارد 
که جزییات برنامه خود را برای انهدام این 
همچنین  و  کند  اعالم  شیمیایی  تسلیحات 
باید مشخص کند که این برنامه چه زمانی 

قرار است تکمیل شود.
که  بین المللی  پیمان  یک  چارچوب  در 
سالح های  از  جهان  پاکسازی  آن  هدف 
کشور  یک  عنوان  به  لیبیا  است،  شیمیایی 
تسلیحات  که  بود  موظف  امضا کننده 
آپریل سال ۲۰۱۲  تا ۲۹  را  شیمیایی خود 

نابود کند.
اما به دلیل تعلل شماری دیگر از کشورهای 
امضا کننده پیمان مانند روسیه و امریکا که 
دارای انبارهای بزرگ تسلیحات شیمیایی 
هستند، بعید به نظر می رسد که هدف این 

پیمان تا آن تاریخ عملی شود.

مردم  از  بحرین  در  ارشد  روحانی  یک 
خواسته تا در مقابل حمله نیروهای امنیتی 

به زنان شیعه مقابله کنند.
در  قاسم،  عیسی  شیخ  که  اخطاری  در 
کشور  این  ارتش  به  جمعه  نماز  خطبه 

داده، این موضوع مطرح شده است.
منتشر  زمانی  قاسم  عیسی  شیخ  فراخوان 
می شود که تنش ها در این جزیره کوچک 

حوزه خلیج فارس باال گرفته است.
در ماه های اخیر سرکوب تظاهرکنندگان 
وفادار  امنیتی  نیروهای  توسط  کشور  این 
به خاندان حاکم، به کشته و زخمی شدن 
مردم  اکثریت  است.  شده  منجر  نفر  ده ها 
بحرین خواهان اصالحات سیاسی هستند.

ماه  در  تظاهرات  اولین  که  زمانی  از 
فلم های  شد،  آغاز  گذشته  سال  فبروری 
انترنت  در  زیادی  آماتوری  ویدیویی 
ارتش،  نیروهای  آن  در  که  شده  منتشر 
زنان را دستگیر می کند و یا مورد ضرب 

و جرح قرار می دهد.
توسط  آن  ویدیوی  که  خطبه  این  در 
بی بی سی تایید شده، شیخ قاسم که بسیار 
خشمگین به نظر می رسد می گوید: »باشد 

منع  پیمان  اجرای  بر  ناظر  بین المللی  نهاد 
امحای  و  شیمیایی  سالح های  از  استفاده 
آنها گفته است که معمر قذافی، رهبر سابق 
لیبیا انباری از سالح های شیمیایی داشته که 

وجود آن را اعالم نکرده بوده است.
سالح های  ممنوعیت  بر  نظارت  سازمان 
هفته  بازرسانش  که  می گوید  شیمیایی 

گذشته از لیبیا بازدید کرده اند.
تاول زدن  باعث  گاز خردل، که می تواند 
شیمیایی  مهمات  جمله  از  شود،  پوست 
بازدید  این  جریان  در  بازرسان  که  است 

کشف کردند.
به  مربوط  اطالعات  لیبیا  جدید  رهبران 
از  بعد  گذشته  سال  را  مهمات  انبار  این 
سرنگونی حکومت معمر قذافی در اختیار 
ممنوعیت  بر  نظارت  سازمان  مسووالن 

سالح های شیمیایی قرار دادند.
که  می گویند  سازمان  این  مسووالن 
بازرسانشان وجود این سالح های شیمیایی 
بوده  آنها  میان  در  هم  خردل  گاز  که  را 
گاز  که  افزوده اند  ولی  کرده  تایید  است، 
خردل در داخل مهمات کارگذاری نشده 

بود.
به  بازرسان  مسووالن،  این  گفته  به 
مهمات  لیبیا،  مقامات  درخواست 
گلوله های  آنها  بیشتر  که  را  کشف شده 
توپ بوده، مورد بررسی قرار داده و اعالم 

کرده اند که این سالح ها شیمیایی است.
ممنوعیت  بر  نظارت  سازمان  بازرسان 
تمام  که  می گویند  شیمیایی  سالح های 
رواغه،  در  انباری  در  کشف شده  مهمات 

یک روحانی بحرینی: به زنان حمله نکنید

حکومت قذافی سالح شیمیایی داشته است

• کابل: کوچه شماره ۵، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: ۰7۰۵۹6۲7۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰7۹7۴۱6۰6۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰7۹۹۰۰۰۲6۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰77۲۱۹8۵8۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰7۹3۴۰۵۵۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰77۲۵۰۱77۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰۵۵38۰8۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴۵۹۵۲83	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰۵۵۵8۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، 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  ۰7۹۹۰37۰83- ۰7۰۵۱۵۹۲7۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰7۰۰۲۲8۹88	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰7۹۹3۱۹۵3۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰778۴7۰۰6۱	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰8۱۴۴۰۴7	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰77۹۲6۲۴۵8   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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جاللتماب حامد کرزی رییس جمهوری اسالمی افغانستان!
کابل، افغانستان

جناب رییس جمهور کرزی!
به وسیله نوشتن این نامه، می خواهم مراتب نگرانی عمیقم را در مورد 
مولوی غالم محمد  و  فهیم حکیم  احمد  نادری،  احمدنادر  برکناری 

غریب از کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز کنم.
همان گونه که می دانید، آقای نادری با استواری تمام برای حقوق بشر 
در افغانستان برای سالیان متمادی مبارزه کرده است. او در برابر کشتار 
افراد ملکی از سوی نیروهای ناتو و طالبان، علیه غصب زمین از سوی 
افغان هایی که دارای رابطه نزدیک با دولت اند، و بر ضد تقلب های 
انتخاباتی صدایش را بلند کرده است. او در آستانه ی به پایان رساندن 
یک گزارش که به صورت همه جانبه بی رحمی های انجام شده را در 
است،  کرده  مستندسازی  افغانستان  جنگ  گذشته ی  دهه ی  سه  طی 
قرار داشت. آقای حکیم و آقای غریب نیز به صورت برابر صدای شان 
را در موارد نقض حقوق بشر بلند کرده اند و با آقای نادری در تهیه ی 

این گزارش در مورد قساوت های گذشته همکاری داشته اند.
برکناری این سه کمیشنر، نگرانی های جدی را در مورد تعهد اداره ی 
برای  تالش ها  کار،  این  می آورد.  میان  به  بشر  مورد حقوق  در  شما 
پیام  یک  و  می برد  تحلیل  به  را  بشر  حقوق  ناقضان  با  حساب رسی 
برای  این مورد که خواست شان  افغانستان در  به مردم  را  آزاردهنده 
افغانستان  می فرستد.  گرفت،  خواهد  قرار  چشم پوشی  مورد  عدالت 
نمی تواند انتظار پیشرفت را به سوی یک آینده بهتر داشته باشد، مگر 
این که با خشونت های جاری حقوق بشری برخورد جدی کند و به 
شما  از  اصرار  با  آزادی  خانه ی  بدهد.  پاسخ  گذشته  بدرفتاری های 
به  را دوباره  و آقای غریب  نادری، آقای حکیم  تا آقای  می خواهد 

کمیسیون حقوق بشر بگمارید.
کارکرد کمیشنرهای حقوق بشر 
آنان را در خطر حمله ی فزیکی 
در  که  طوری  می دهد،  قرار 
برمکی  حمیده  گذشته  جنوری 
آنان  گرفت.  قرار  حمله  مورد 
برای  تالش های شان  جریان  در 
آوردن عدالت به شهروندان شان، 
بدرفتاری های افراد قدرتمند را با 

چالش مواجه می سازند.
مرگ  به  عمال  نادری  آقای 
ما  این رو،  از  است.  شده  تهدید 
مصوونیت  تا  می خواهیم  شما  از 
و  حکیم  آقای  نادری،  آقای 

آقای غریب را تضمین کنید.
شما  از  اصرار  با  همچنان  ما 
می خواهیم تا یک روند شفاف و 

مشورتی را در گماشتن اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بیاید که کمیشنرهای بعدی این  تا این اطمینان به دست  اتخاذ کنید 
کمیسیون اشخاص متخصص و اصالتا مستقل باشند که برای حمایت 

از حقوق بشر تعهد دارند.

 با احترام
دیوید جی. کریمر

رییس

با این وجود هنوز تصمیم نهایی درباره بستن سفارتخانه ایاالت متحده 
گرفته نشده است.

پیشتر در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعالم شده بود که در ده روز 
اول حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه دست کم ۴۰۰ نفر در این 

کشور کشته شدند.
علیه  اعتراضات  آغاز  زمان  از  که  بود  کرده  اعالم  پیشتر  ملل  سازمان 
 ۲۰۱۱ سال  مارچ  ماه  در  سوریه  جمهور  رییس  اسد،  بشار  حکومت 

میالدی، بیش از ۵۰۰۰ نفر در این کشور جانشان را از دست داده اند.
نا  اعالم کرده که در جریان  این در حالی است که دولت سوریه هم 
را  این کشور جان خود  امنیتی  نیروهای  از  نفر  آرامی ها، حدود ۲۰۰۰ 
هنگام مبارزه با »باندهای تبهکار مسلح و تروریست ها« از دست داده اند.

قرار است وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز درباره ادامه 
مذاکره  و  بحث  سوریه  در  اتحادیه  این  ناظران  ماموریت 

کنند.
ناظران  هیات  رییس  توسط  که  گزارشی  می رود  انتظار 
وزرای  نشست  از  پیش  است،  شده  تهیه  عرب  اتحادیه 

خارجه در قاهره، پایتخت مصر، مورد بررسی قرار بگیرد.
ریاست هیاتی که قرار است امروز به بررسی گزارش هیات 
نخست وزیر  ثانی،  آل  حمد  شیخ  برعهده  بپردازد  ناظران 
به سرکوب  دادن  پایان  برای  این  از  پیش  قطر  است.  قطر 

معترضان خواستار اعزام نیرو به سوریه شده بود.
پیشنهادی که با واکنش تند سوریه روبرو شد.

 ۱۹( پنج شنبه  روز  عرب  اتحادیه  ناظر   ۱6۵ ماموریت 
جنوری( در حالی پایان یافت که همچنان نشانه ای از توقف 

سرکوب معترضان ضد دولتی در سوریه دیده نمی شود.
تحلیل گران می گویند انتظار می رود که اتحادیه عرب ماموریت ناظران 

را برای یک ماه دیگر تمدید کند.
روز جمعه خشونت ها همچنان در سراسر سوریه ادامه داشت و فعاالن 
خبر  امنیتی  نیروهای  توسط  نفر  هفت  دست کم  شدن  کشته  از  سوری 

داده اند.
در همین حال امریکا گفته است به دلیل افزایش خشونت ها و نگرانی 
بررسی  حال  در  سوریه،  در  کارکنانش  امنیت  تامین  به  نسبت  فزاینده 

بستن سفارت امریکا در دمشق است.
مسووالن  بر  عالوه  باره  این  در  که  گفته اند  همچنین  امریکا  مقامات 
سفارتخانه های  که  چین  و  بریتانیا  مقام های  با  گفتگو  حال  در  سوری، 

شان در نزدیکی سفارت امریکا قرار دارد، هستند.

بررسی ادامه ماموریت اتحادیه عرب در سوریه

ACKU
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داده  هشدار  فرانسه،  جمهور  رییس  سارکوزی،  نیکوال 
هسته ای  تاسیسات  علیه  نظامی  اقدام  هرگونه  که  است 

ایران، به »جنگ و هرج ومرج« در خاورمیانه می انجامد.
نیکوال سارکوزی در جمع دیپلومات ها در پاریس گفت: 
می کند  بتواند  کاری  هر  فرانسه  است.  محدود  »فرصت 

برای  تنها یک راه  اما  از مداخله نظامی پرهیز شود،  تا 
پرهیز از این مداخله نظامی است: تحریم های سخت  تر 

و قاطع تر.«
کشورها  دیگر  از  همچنین  فرانسه  جمهور  رییس 
خواست که دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود 

و از واردات نفت ایران خودداری کنند.
نیکوال سارکوزی تصریح کرد: »آنهایی که نمی خواهند  
که  درآورند  اجرا  به  رژیمی  علیه  را  تحریم ها  این 
کشورش را با دنبال کردن سالح اتومی به سوی فاجعه 
خواهند  مسوول  جنگ  ویرانی  خطر  قبال  در  می برد، 
بود.« رییس جمهور فرانسه گفت: »من به دوستان چینی 
در  تضمین صلح  برای   را  ما  می گویم:  خود  روس  و 

جهان یاری کنید ... ما بی تردید به شما نیاز داریم.«
نظامی  »مداخله  گفت:  ادامه  در  فرانسه  جمهور  رییس 

در  هرج و مرج  و  جنگ  به  اما  نمی کند  حل  را  مساله 
خاورمیانه و چه بسا همه جهان بینجامد.«

خارجه   وزیر  ژوپه،  آلن  نیز  این  از  پیش  روز  یک   
فرانسه با متهم کردن ایران به جدی نبودن در  مذاکرات 
هسته ای اظهار داشت برای پرهیز »از یک گزینه نظامی« 

باید بر شدت تحریم های ایران افزود.
که  است  بوده  کشورهایی  مقدم  صف  در  فرانسه 

خواستار  شدت بخشیدن بر تحریم های ایران بوده اند.
روز پنج شنبه دیپلومات های اروپایی گفتند، کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران به 
توافق رسیده اند.  به گفته این دیپلومات ها،  برپایه این 
توافق کشورهای اروپایی به صورت گزینشی می توانند 
دارایی هایی را  که گمان می رود به برنامه هسته ای ایران 

ربط دارد، مسدود کنند.
پیش از این ایاالت متحده و بریتانیا نیز بانک مرکزی ایران 

را  تحریم کرده بودند.

اعالن كاريابي
د افغانستان بانک به افراد مسلکي ، مجرب ، شایسته و واجد شرایط براي  پُستهای:  

پنج پُست ریسک آفیسر گرید 7    	•
چهار پُست ریسک منیجر گرید 8    	•

مربوط به مدیریت عمومی خطرات مالی نیاز دارد.   
www.CentralBank. به ویب سایت  پُستهای متذکره  شایقین کار میتوانند جهت دریافت شرایط 

gov.af مراجعه نموده و در صورتیکه واجد شرایط باشند یک نسخهCV  و یا خلص سوانح شان را معه 
درخواست عنوانی پُست انتخابی، کاپی دیپلوم ، شهادتنامه و  تصدیق نامه های خویش   الی  تاریخ 18  

دلو 1389 به ایمل آدرس: dab.jobs@centralbank.gov.af بفرستند.

درخواستی های پائینتر از معیار هاي تعیین شده و از مراجع غیر مستقیم به هیج وجه قابل پذیرش  نبوده و 
صرف با کاندیدان شامل در شارت لست جهت امتحان و انترویو تماس گرفته خواهد شد.

ساركوزی: 
ACKUمداخله نظامی در ايران به جنگ در خاورمیانه می انجامد 
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