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معاون مجلس سنا: 
تاریخ افغانستان  آن چه 

بوده باید نوشته شود

8صبح، کابل: مجلس سنای کشور چگونگی 
حذف تاریخ چهل ساله ی افغانستان از سوی 
وزارت معارف را در دستور کار خود قرار 

داده است.
محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنای 
نمایندگان  با  مشورتی  نشست  در  کشور که 
با  می گفت،  سخن  جمعی  رسانه های  برخی 
افغانستان  مردم  که  افزود  مطلب  این  بیان 
کشور  تاریخ  تحریف  با  نیز  گذشته  در 
نشان داده است  بوده اند، ولی تجربه  مواجه 
نمی تواند  گروهی  یا  و  شخصی  هیچ  که 
و  حذف  تاریخ  از  را  گذشته  واقعیت های 

یا تحریف کند.
مقام های  سوی  از  که  تصمیمی  بنیاد  بر 
نصاب  محتویات  مورد  در  معارف  وزارت 
گرفته  دانش آموزان  برای  جدید  تعلیمی 
دهه ی  چهار  تاریخ  رویدادهای  است،  شده 
دوره های  دربرگیرنده ی  که  افغانستان  اخیر 
دوره ی  و  طالبان  مجاهدین،  کمونیستی، 
تعلیمی  نصاب  شامل  می شود،  کنونی 

نمی گردد. معارف 
حضور  معارف  وزارت  مقام های  هرچند 
بازیگران اصلی این چهار دهه را در قدرت، 
تعلیمی  نصاب  در  آنان  نفوذ  اعمال  احتمال 
حذف  اصلی  دالیل  را  بحران  افزایش  و 
بسیاری   و  می دانند  اخیر  دهه ی  چهار  تاریخ  
تاریخ  معارف  وزارت  که  می کنند  تاکید 
اختیار  باید در  افغانستان را آن چه که هست 

دانش آموزان قرار دهد.
مجلس  معاون  ایزدیار،  محمدعلم 
دلیل  به  مجلس  این  می گویدکه  سنا 
مورد،  این  در  شده  مطرح  نگرانی هایی 
وزارت  مقام های  پاسخگویی  خواهان 

هستند. افغانستان   معارف 
تاریخ  حذف  »مساله  گفت:  ایزدیار 
قرار  سنا  مجلس  کار  دستور  در  چهل ساله 
ظرافت هایی  و  نزاکت ها  به  توجه  با  دارد. 
که  هستیم  امیدوار  ما  دارد،  وجود  که 
قناعت  افغانستان  پارلمان  به  معارف  وزارت 
را  گذشته ها  راه  قسمت  این  در  که  بدهد 

نکند.« تعقیب 
کشور  تاریخ  نیز  گذشته   در  گفت  وی 
 آن چه که بود، نوشته نشده است، ولی پس 
از سال ها، نویسنده های آزاد ناگزیر شده اند 

که در خاطرات شان از آن یادآوری کنند.
توان  هیچ کسی  حاضر  عصر  در  گفت  وی 

پنهان  کاری و تحریف تاریخ را ندارد.
شدن  روشن  برای  که  کرد  تاکید  او 
را  کشور  تاریخ  باید  مبهم  رویدادهای 

 آن چه که هست بیان کرد.
تعلیمی  نصاب  در  ما  گفت:»اگر  ایزدیار 
چنان که  کنیم،  تحریف  را  تاریخ  خود 
در  نتوانسته  هیچ کسی  داده،  نشان  تجربه 
بکند.«  تحریف  را  تاریخ  عصری  هیچ 
چنان که  افغانستان  افزود:»تاریخ  ایزدیار 
بوده باید نوشته شود، و مردم ما، نسل امروز 

و فردای ما باید آن را بدانند.« 

نیروهای  هلی کوپتر  یک  سقوط  پی  در 
کشته  نفر   ۱۲ کابل،  شمال  در  آیساف 

شده اند.
حوت،   ۲۶ جمعه،  روز  آیساف  مقام های 
این  سقوط  خبر  اطالعیه ای  صدور  با 
که  گفته اند  و  کرده  تایید  را  هلی کوپتر 

علت سقوط آن تحت بررسی است.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در 
اطالعیه خود تاکید کرده اند که در محل 
شورشیان  نظر،  مورد  هلی کوپتر  سقوط 

نداشته اند. فعالیت 
است  گفته  بی بی سی  به  پولیس  منبع  یک 
نقص  دلیل  به  هلی کوپتر  این  ظاهرا  که 

فنی، سقوط کرده است.
این هلی کوپتر  دقیق سقوط  آیساف محل 
نکرده  مشخص  را  آن  قربانیان  هویت  و 

است.
این  که  گفته  افغانستان  پولیس  اما 
هلی کوپتر در نزدیک پایگاه نظامی بگرام 
در شمال کابل، که نیروهای امریکایی در 

آن مستقر هستند، سقوط کرده است. 
این  قربانیان  از  شماری  که  شده  گفته 

می گویند  تحلیلگران 

حلقاتی که در پاکستان 

در  را  اصلی  تصمیم 

رابطه به این مذاکرات 

موفقیت  در  می گیرند، 

نقش  گفتگوها  این 

که  آن چه  و  دارند 

اعالمیه شان  در  طالبان 

وابسته  نیز  گفته اند 

در  حلقاتی  تصمیم  به 

پاکستان می باشد.

رهبر  حکمتیار،  گلبدین  کابل:  8صبح، 
حزب اسالمی، در مصاحبه ای با تلویزیون 
از طرح های  یکی  است که  گفته  »یک«، 
برای  افغانستان  حکومت  به  حزب  این 
الغای  مذاکره،  جهت  توافقی  به  رسیدن 
را  فعلی  پارلمان  است. حکمتیار،  پارلمان 
غیرموثر خوانده و گفته است که اکثریت 
نمایندگی  مردم  از  پارلمان  اعضای 

نمی کنند.
مصاحبه  این  در  اسالمی  حزب  رهبر 
کشور  موجود  »پارلمان  است:  افزوده 
دچار  و  غیرموثر  ناکام،  موسسه ای 
منازعات شدید داخلی بوده و از اکثریت 
در  پارلمان  این  نمی کند.  نمایندگی  ملت 
نام  به  به شورایی  را  مرحله موقت جایش 
)شورای امنیت ملی( می گذارد که مشتمل 
توافق  به  بوده،  عضو  پانزده  الی  هفت  بر 
تمامی جناح های موثر تعیین می گردند که 
مهم  قضایای  در  تصمیم گیری  صالحیت 

این  اما  هستند،  ترکیه   سربازان  سانحه 
موضوع هنوز رسما تایید نشده است.

ارتش ترکیه با صدور اطالعیه ای گفته که 
شده  آغاز  سانحه  این  مورد  در  تحقیقات 

است.
یک  به  سقوط  هنگام  در  هلی کوپتر  این 
در  پولیس  و  است  کرده  برخورد  خانه 
این  در  که  است  خانه ای  جستجوی  حال 

حادثه تخریب شده است.
محل  روستای  ساکنان  از  خان،  اسداهلل 
خبرنگاران  به  هلی کوپتر  این  سقوط 
خانه  این  به  هلی کوپتر  »وقتی  گفت: 
این  که  افرادی  از  شماری  کرد،  برخورد 
زنان  جمله  از  می کردند  تماشا  را  حادثه 
و کودکان زخمی شدند. آنها به شفاخانه 
دچار  خانه  این  در  نفر  دو  شدند.  منتقل 

سوختگی شدند.«
بین المللی  نیروهای  هلی کوپترهای  سقوط 
اما  نیست،  تازه ای  خبر  افغانستان  در 
یک  که  است  باری  نخستین  این  ظاهرا 
هلی کوپتر به منطقه مسکونی سقوط کرده 

و غیر نظامیان را مجروح کرده است.

ملی را داشته و مقر آن در کابل یا والیتی 
آن  در  خارجی  نیروهای  که  می باشد 
کامل  به طور  ساحه  امنیت  و  نبوده  مستقر 

در اختیار نیروهای امنیتی افغان باشد.«
نیروهای  خروج  بر  حکمتیار  هم چنین 
و  کرده  تاکید  کشور  از  بین المللی 
کرزی،  حامد  صورتی که  در  می  گوید 
امر  این  بر  نیز  افغانستان  رییس جمهور 
حمایت  کرزی  حامد  از  او  کند،  تاکید 
حامد  جناب  »اگر  می  گوید:  او  می کند. 
نیروهای  شرط  و  بالقید  خروج  با  کرزی 
اجنبی و تاسیس حکومت منتخب اسالمی 
نه  ما  توافق کند،  افغانستان  از آزادی  بعد 
تنها هیچ مشکلی با او نخواهیم داشت بلکه 

از موضع او حمایت خواهیم کرد.«
حال  عین  در  اسالمی  حزب  رهبر  اما 
صالحیت  افغانستان  دولت  که  می افزاید 
کافی در مورد خروج نیروهای بین المللی 

از کشور ندارد.

حکمتيار:در پی سقوط هلی کوپتر ناتو ۱۲ نفر کشته شدند
 پارلمان منحل شود

تحلیلگران:  

قطع مذاکرات امریکا و طالبان 
ریشه در پاکستان دارد

در صفحه 9
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سرنوشت صلح و جنگ 
در دست کیست؟

حکومت  و  امریکا  متحده  ایاالت  حالی که  در 
به  امید  چشم  تمام،  خوش بینی  با  افغانستان، 
جریان صلح در قطر دوخته بودند، طالبان روند 
گفتگوها را به حالت تعلیق در آوردند. طالبان ادعا 
نکرده  وفا  خود  وعده های  به  امریکا  که  می کنند 
است و یک موقف روشن در قبال مذاکرات ندارد. 
تعلیق گفتگوها از سوی طالبان، نشان داد که راه 
پیچ  و  پرخم  و  دشوار  بسیار  به صلح،  رسیدن 
است که گذر از آن به آسانی ممکن نمی باشد. این 
اقدام از سوی طالبان نشان می دهد که هنوز این 
برای  می تواند  که  دارد  قرار  موقعیتی  در  گروه 
به نظر  کند.  تعیین  زمان  و  شرط  جنگ  و  صلح 
می رسد که طالبان پس از رویدادهای اخیر، مانند 
حادثه ی بگرام و پنجوایی قندهار، به شدت تحت 
برای  حداقل  و  گرفته  قرار  هواداران خود  فشار 
فاصله  امریکایی ها  از  تا  مدت کوتاهی می کوشد 
در  طالبان  چهره های  از  برخی  حضور  گیرند. 
قطر برای نسل جنگجو و افراطی آنان عدول از 
نکوهش  شدیدا  و  شده  تلقی  طالبان  ارزش های 
می گردد. همین امر سبب شد که طالبان و امریکا 
نتوانند در جریان گفتگوها به عنوان پیش شرط به 
طالبان  افراطی  فرماندهان  یابند.  دست  آتش بس 
دوام  قطر  در  مذاکرات  که  اخیری  هفته های  در 
داشت، بارها دست به عملیات های خونین، انتحار 
طالبان  سیاسی  جریان  حاال  زدند.  سربریدن  و 
نظر طرفداران و سربازان جنگی  به منظور جلب 
مانور  و  فضاسازی  با  که  می کنند  سعی  خود 
تبلیغاتی، نوعی برتری و امتیازخواهی خود را از 

امریکایی ها به نمایش بگذارند.
طالبان، با حضور در قطر، با نوعی سرخوردگی 
و احساس حقارت سیاسی همراه شدند. حضور 
طالبان در قطر نه یک پیروزی سیاسی، بلکه نشان 
از بن بست در جنگ و آغاز رویکرد این گروه به 
که  می رسد  به نظر  اکنون  بود.  سیاسی  معامله 
طالبان با انتظارات کالنی که وارد این بازی شده 
و  برگشته  مذاکره  میز  از  خالی  با دست  بودند، 
مطرح  را  مذاکرات  تعلیق  بیشتر  امتیازات  برای 

کرده اند.
تعلیق مذاکرات از سوی طالبان می تواند ریشه در 
مسایل دیگر نیز داشته باشد. مقام های پاکستان 
پس از آوازه ها در مورد توافق برخی از طالبان 
با امریکا، سراسیمه شده و سفرها ی متعددی به 

قطر انجام دادند.
به شمار  طالبان  معنوی  پدر  که  پاکستان  برای 
می رود و تنها این اهرم مهم سیاسی را در دست 
و  تسلط  آسانی  به  که  است  بسیار سخت   دارد، 

نفوذ خود را باالی این گروه کاهش دهد.
همیشه  برای  طالبان  که  می کوشد  پاکستان 
به عنوان یک ابزار بازی در اختیارش باشد و از 
جامعه ی  باالی  را  خود  سیاست های  مجرا  این 
از  مذاکرات  تعلیق  کند.  تحمیل  منطقه   و  جهانی 
پیامدهایی  نیز  امریکایی ها  برای  طالبان  سوی 
بهای  گفتگوها  این  برای  امریکا  دارد.  به همراه 
بی اعتمادی  یک سو  از  کرد.  پرداخت  را  سنگینی 
مورد  در  اوباما  و  کرزی  آقای  حکومت  میان 
آقای  دیگر  سویی  از  و  شد  خلق  قطر  مساله ی 
به شدت  خود  انتخاباتی  رقبای  سوی  از  اوباما 
بارها  اوباما  رقبای  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد 
از  با طالبان  امریکا در مذاکره  اظهار داشتند که 
موقف ضعیف وارد شده است. حال باید دید که 
سرنوشت صلح چگونه و در کجا رقم می خورد. 
به نظر می رسد که پس از بن بست در قطر این بار 
عربستان و ترکیه با محوریت حکومت افغانستان 
روند گفتگوها را میزبانی خواهند کرد و احتمال 
حکومت  سوی  از  قطر  گفتگوهای  در  اخالل 

افغانستان نیز بعید به نظر نمی رسد.

زنگ اول


که  امریکایی  نظامی  یک  وکیل 
گلوله  ضرب  به  را  غیرنظامی  شانزده 
کشته، گفته است موکلش از اعزام به 

افغانستان ناخشنود بود. 
موکل  امنیتی  نگرانی  از  همچنین  وی 

خود سخن گفته است.
اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدافع  وکیل  براون،  هنری  جان 
سرشناس شهر که در شهر سیاتل مستقر 
است  گفته  خبرگزاری  این  به  است، 
یکشنبه  روز  که  امریکایی  نظامی  که 
شانزده  بی سابقه  اقدامی  در  گذشته 
رساند  قتل  به  قندهار  در  را  غیرنظامی 
نسبت به امنیت شخصی خود و اعضای 

خانواده اش احساس نگرانی می کند.
سرشناس  وکالی  از  که  براون،  آقای 
توسط  و  امریکاست  در  سیاتل  شهر 
خانواده نظامی امریکایی برای دفاع از 
او انتخاب شده، نام موکل خود را فاش 
نکرد اما گفت که او سی و هشت سال 
دارای دو کودک سه و چهار  و  دارد 

ساله است.
این فرد پس از اقدام به قتل غیرنظامیان، 
از افغانستان به کویت منتقل شده و به 

که  گفتند  پنج شنبه  روز  طالبان 
مذاکرات با ایاالت متحده امریکا در 
درآورده اند،  تعویق  حالت  به  را  قطر 
هرگاه  است  طالبان  آمده  دربیانیه  اما 
دهند،  نشان  حسن نیت  امریکایی ها 
خواهند  ازسر  را  مذاکرات  آنها 

گرفت.  
طالبان  وب سایت  در  که  بیانیه ای  در 
نشر شده، آمده است: »متوقف کردن 
مذاکرات صلح به دلیل موقف بی ثبات 
امریکایی ها  تغییر  حال  در  مدام  و 
را  اسالمی  امارات  که  امری  است. 
با  را  مذاکره  هرنوع  ساخت،  وادار 
تعلیق درآورد.«  به حالت  امریکایی ها 
واقعه  از  یادی  طالبان  بیانیه  این  در 
کشته شدن 16 فرد ملکی توسط یک 

نظامی امریکایی نکرده اند.
از  شکایت  با  طالبان  جنگجویان 
نماینده  یک  افزودند،  امریکایی ها 
امریکایی در آخرین دیدار، لیستی از 
است  کرده  ارایه  طالبان  به  را  شرایط 
بلکه  است،  قبول  غیرقابل  تنها  نه  »که 
با برخی از توافق های پیشین در تناقض 

است.«
که  است  شده  تایید  بیانیه  دراین 
همتایان  با  قطر  در  طالبان  نمایندگان 

خدمت  آن  در  که  واحدی  به  ظاهرا 
به  که  بود  شده  داده  اطمینان  می کرد، 

افغانستان اعزام نخواهند شد.
به گفته آقای براون، موکل او چند روز 
افغان،  غیرنظامیان  قتل  به  اقدام  از  قبل 
شاهد انفجار دیگری بود که در اثر آن، 
یکی از دوستانش که مقابل چشمانش 
به شدت زخمی شد و یک پای خود را 

از دست داد.
به وکیل  امریکایی  نظامی  این  خانواده 
غیرنظامی  شانزده  قتل  که  گفته اند  او 
تکان دهنده  و  غیرمنتظره  اقدامی  افغان 
از  نشانه ای  هرگز  او  در  زیرا  بود 
خصومت نسبت به مسلمانان یا افغان ها 

مشاهده نشده بود.
بود  آرام  فردی  وی  آنان،  گفته  به 
از  نشده  تایید  گزارش های  هرچند 
مشکالت روانی این فرد، از جمله فشار 
روحی، مشکالت خانوادگی و مصرف 

به الکل حکایت دارد.
شانزده  قتل  به  متهم  چهارشنبه،  روز 
یک  به  افغانستان  از  افغان  غیرنظامی 
کویت  در  امریکایی  نظامی  پایگاه 
بازداشت  منتقل شد و در آنجا، تحت 

قرار گرفت.
ایراد  و  پرونده  تکمیل  می رود  انتظار 
رسمی اتهام علیه این فرد چند هفته به 

طول انجامد.
به  امریکایی  نظامی  حمله  حادثه 
واکنش  افغان  غیرنظامی  شهروندان 
و  مردم  از  گروه هایی  آلود  خشم 
که  آورد  پی  در  را  افغانستان  مقامات 
و  محاکمه  خواستار  آنان  از  بعضی 
کشور  دادگاه های  در  او  مجازات 

شده اند.

این  کرزی  حامد  جمهور  رییس 
ادعاهایی را که کابل مذاکره با طالبان 
را در قطر آغاز کرده است، »بی پایه« 
گذشته  در  طالبان  کرد.  رد  و  خواند 
و  خوانده  دست«  »آلت  را  کرزی 
هرگونه مذاکره با حکومت اش را رد 

کردند.
است  تایید شده  بیانیه همچنین  دراین 
را  گفتگوها  شاید  شورشیان  که 
که  صورتی  در  سربگیرند،  از  دوباره 
درباره  را  خود  موقف  »امریکایی ها 
نگرانی  مورد  موضوع های  از  برخی 
کردن  تلف  جای  به  سازند،  روشن 
وقت، حسن نیت خود را نشان دهند و 

به وعده های شان عمل کنند.«

واکنش 
خویشتن دارانه ی غرب 

به اظهارات کرزی
کرزی،  حامد  اظهارات 
بر  مبنی  کشور  رییس جمهور 
نیروهای  موعد  از  پیش  خروج 
بین المللی  واکنش های  بین المللی 
آقای  داشته  است.  همراه  به  را 
پانیتا،  لیون  با  دیدار  در  کرزی 
امریکا خواستار خروج  دفاع  وزیر 
 2013 درسال  بین المللی  نیروهای 

شد.   
 25 پنج شنبه  روز  کرزی  حامد 
»هردو  گفت:  کابل  در  حوت 
همکاری  مورد  دراین  باید  جانب 
انتقال مسوولیت ها  پروسه  کنند که 
نیروهای  به  بین المللی  سربازان  از 
 2014 سال  جای  به  افغانستان 

2013 صورت گیرد.« درسال 
امریکا  متحده  ایاالت  آلمان، 

این  به  نسبت  ناتو  هم چنین  و 
واکنش  کرزی  اظهارات 
داده اند.  نشان  خویشتن دارانه ای 
سفید  کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی 
گفته است که واشنگتن می خواهد 
را  امنیتی  مسوولیت های  مجموع 
در  است،  شده  پیش بینی  چنانکه 
واگذار  افغان ها  به   2014 سال 
در  سفید  کاخ  سخنگوی  کند. 
بارک  استراتژی  این  گفت،  ادامه 
اوباما رییس جمهور ایاالت متحده 
قرارش  این  بر  »او  و  است  امریکا 
 2013 البته در سال  ایستاده است.« 
امریکایی  نظامیان  است  نظر  در 
در  حمایت  کننده«  »نقش  یک 

دهند. انجام  افغانستان 
این  بر  نیز  آلمان  دفاع  وزیر 
برخروج  مبنی  ناتو  زمانی  جدول 
 2014 سال  در  بین المللی  نیروهای 
سخنگوی  یک  می کند.  ایستادگی 
وزارت دفاع آلمان در برلین گفته 
قبلی  هماهنگی  بنابر  »آلمان  است: 
افغان،  و  بین المللی  شرکای  با 

می گیرد.«  تصمیم 
است که  ناتو گفته  یک سخنگوی 
مسوولیت ها  واگذاری  مورد  در 
نشست  در  داخلی  نیروهای  به 
شیکاگو  در  ناتو  سران  می  ماه 
اونا  خانم  می شود.  گرفته  تصمیم 
افزوده  ناتو  سخنگوی  لونگسکو 
مسوولیت های  »انتقال  است: 
زیر  افغان ها  به  آیساف  نیروهای 
و  دارد  جریان  ناتو  فرماندهی 

است.« کرده  پیشرفت 
لیون  با  دیدارش  ضمن  کرزی 
متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  پانینتا 
آماده ایم  »ما  است:  گفته  امریکا 
کشور  امنیتی  مسوولیت های  همه 
براین،  عالوه  گیریم.«  دوش  بر  را 
فرد  شانزده  شدن  کشته  از  پس 
امریکایی  سرباز  توسط یک  ملکی 
کرزی  قندهار،  والیت  در 
سربازان  همه  عقب نشینی  خواهان 
قصبات  و  قرا  از  بین المللی 
پایگاه های شان  به  افغانستان 
خارجی  سربازان  او  نظر  به  شد. 
به  شدن  داخل  اجازه  دیگر  نباید 
باشند.  داشته  را  مردم  خانه های 
پایان  کرزی  هدف  ترتیب  بدین 
طالبان  علیه  شبانه  عملیات  به  دادن 

می باشد.

قاتل شانزده غیرنظامی مایل به انجام ماموریت در افغانستان نبود

طالبان مذاکرات با امریکا را به تعویق انداختند

گفته وکیل امریکایی، خانواده او نیز به 
پایگاه  یک  در  بیشتر  حفاظت  منظور 
نظامی در خاک امریکا اسکان یافته اند.

است  نکرده  مشخص  امریکایی  وکیل 
چه  از  خانواده اش  و  او  موکل  که 

ناحیه ای احساس ناامنی می کنند.
امریکایی  نظامی  این  گذشته،  یکشنبه 
ساکن  روستاییان  به  شب  ساعات  در 
نظامیان  استقرار  محل  اطراف  نواحی 
از  تن  شانزده  و  کرد  حمله  امریکایی 
آنان، از جمله هفت کودک را کشت.

به  متهم  براون،  هنری  جان  گفته  به 
اعزام  از  پیش  نفر  شانزده  این  قتل 
واحدهای  در  بار  سه  افغانستان،  به 
امریکایی در عراق خدمت کرده و در 
بار  دو  در آن کشور،  بمب  انفجار  اثر 

زخمی شده بود.
نظامی  این  انفجارها،  این  از  یکی  در 
انفجار  در  و  سر  ناحیه  از  امریکایی 
دیگر، از ناحیه پا آسیب دید و داکتران 
را  او  پای  از  قسمتی  شدند  ناگزیر 

بردارند.
براون گفت موکلش مایل  جان هنری 
نبود و  افغانستان  انجام ماموریت در  به 

اسرا  تبادله  درباره  امریکایی شان 
یک  گشایش  درباره  هم چنین  و 
کرده اند.  گفتگو  قطر  در  دفترطالبان 
کرزی  حامد  سخنگوی  پیش  هفته ی 
به  هیاتی  گفت،  آلمان  صدای  به 
در  تا  است  شده  فرستاده  گوانتانامو 
مورد انتقال پنج زندانی طالبان به قطر 

از نزدیک با آنها صحبت کند.
با  قطر  به  طالبان  زندانیان  انتقال  بحث 
در  شد.  مواجه  امریکا  در  انتقادهایی 
باید  »ما  است:  آمده  نیز  طالبان  بیانیه 
برسرراه  اصلی  مانع  که  کنیم  تشریح 
گفتگوها مواضع بی ثبات و غیرشفاف 
امریکایی ها بود. بنا براین آنها مسوول 

قطع گفتگوها هستند.«

8صبح، کابل: اصالحات جدی قانونی 
انتخاباتی  سیستم  در  ساختاری  و 
کشور نیازی است تا امکان برگزاری 
در  اعتماد  قابل  و  شفاف  انتخابات 

افغانستان مهیا شود. 
فعاالن  از  گروهی  را  موضوع  این 
جامعه مدنی در بازگشت از سفرهای 
افریقای  نیوزیلند،  به  حقیقت یابی شان 
جنوبی، مکسیکو و هند ابراز داشته اند. 
این گروه توسط موسسه »دموکراسی 
انترنشنل« و »موسسه حمایت از پروسه 
شده  سازماندهی  افغانستان«  انتخابات 

مدنی،  جامعه  فعاالن  شامل  که 
استادان دانشگاه  پارلمان و  نمایندگان 
را  کلیدی شان  یافته های  می شدند، 
اصالحات  و  انتخاباتی  سیستم های  از 
انتخاباتی در کشورهایی که به آن سفر 
و  داده  قرار  بحث  مورد  بودند،  کرده 
در مورد چالش های جدی که سیستم 
کشور  در  افغانستان  انتخابات  فعلی 
کردند.  نگرانی  ابراز  می کند  ایجاد 
تا  خواستند  پارلمان  از  ویژه  به  آنها 
تالش هایش را برای آوردن اصالحات 

الزم در قانون انتخابات آغاز کند.  

فعاالن جامعه مدنی:
سیستم انتخاباتی افغانستان باید اصالح شود

بود.
براساس اعالمیه ای که از سوی موسسه 
حمایت از روند انتخابات منتشر شده، 
شرکت کننده  تن   22 که  است  آمده 
حوت   22 روز  در  که  سفرها  این  در 
سرینا  هوتل  در  گردهمایی  یک  در 
بودن  بر حیاتی  بودند،  گرد هم آمده 
تاکید  انتخابات  روند  در  شفافیت 
و  سیاسی  ثبات  را ضامن  آن  و  کرده 
نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان 

دانستند.
به نقل از این اعالمیه، شرکت کنندگان 
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8صبح، پلخمری: جنرال اسداهلل شیرزاد، فرمانده امنیه 
والیت بغالن، در یک کنفرانس خبری، دست آوردهای 
خواند.  قناعت بخش  را،   1390 سال  در  بغالن  پولیس 
تنیجه ی  در  بغالن  والیت  امنیه  »فرماندهی  گفت:  وی 
یافته  دست  زیادی  موفقیت های  به  پی گیر  تالش های 
عملیات  پانزده  تاکنون  افزود که  شیرزاد  آقای  است.« 
مشترک، پنجاه عملیات مستقل و نود و شش عملیات 
یافته  انجام  بغالن  پولیس  فرماندهی  سوی  از  کمین 
مخالفان  از  تن  هشت  و  هفتاد  و  یک صد  کل  در  که 
تن  یک   و  هشتاد  همین گونه  و  شده  زخمی  و  کشته 
»به همین  گفت:  وی  باخته اند.  جان  و  مجروح  پولیس 
با زمنیه سازی این ارگان  ترتیب دوصد تن از مخالفان 
فرمانده  پیوسته اند«  صلح  پروسه  به  سالح های شان  با 
با  افزود پنج صد و نود و هشت میل سالح  امنیه بغالن 
به  مرحله  پنج  در  مهمات  هشت تن  و  مختلف  نوعیت 
پروسه دایاک تسلیم داده شده است او گفت در عین 
حال پولیس بغالن موفق به کشف و خنثا کردن نود و 
پنج ماین گردیده و همین گونه مدیریت مبارزه با مواد 
مخدر این فرماندهی در شصت و هشت قضیه، هفتاد و 
یک تن را بازداشت کرده و مقدار سی  و شش کیلوگرام 
تریاک،  کیلوگرام  دو  و  بیست  و  دوصد  هیرویین، 
سه صد و چهل و سه کیلوگرام چرس و سه صد و نود 
را کشف و ضبط کرده  الکلی  لیتر مشروبات  و چهار 
است آقای شیرزاد افزود که در پیوند به قضیه های مواد 
مخدر، پانزده عراده موتر نیز ضبط شده است. وی در 
قسمت آمار ثبت شده در بخش جرایم جنایی و ترافیکی 

8صبح، پلخمری: یک معلم با ضریات چاقو توسط 
برادرش به  قتل رسید. خانم رحیمه ظریفی، ریس امور 
زنان والیت بغالن این خبر را تایید کرده می گوید: »زن 
به  قتل رسیده، سیما نام دارد و در مکتب نسوان زرینه  
گفت:  وی  بود.«  معلم  مرکزی  بغالن  قند  فابریکه  در 
نام دارد  »خانم سیما به دست برادرش که جالل الدین 
هشت ضرب چاقو خورده و در شفاخانه بعد از عملیات 
قتل  این  انگیزه  افزود  است.« خانم رحیمه  جان سپرده 
از نهادهای عدلی و قضایی  او  اما  تاهنوز معلوم نیست 

در  شاهین   209 قول اردوی  سخنگوی  رضا،  محمد 
این  در  طالبان  نام نهاد  والی  می گوید  فاریاب  والیت 
داخلی  نیروهای  مشترک  عملیات  نتیجه  در  والیت 
ولسوالی  قل«  روزی  »بلوچ  قریه  در  بین المللی  و 

پشتونکوت این والیت بازداشت شده است.
نام نهاد  والی  معاون  پهلوان،  روح اهلل  »مال  گفت:  وی 
طالبان در فاریاب به شمول مال جیالن و مال عبدالوهاب 
می باشند که گفته مي شود آنها از افراد مال عالم، والی 

نام نهاد طالبان در این والیت هستند.«
هم چنان در پیوند این عملیات خبرنامه ای که از سوی  
سه تن،  این  است  رسیده  رسانه ها  به  آیساف  نیروهای 
جریان  در  است  گفته  و  خوانده  طالبان  رهبران  از  را 
یک  با  همراه  آیساف  و  داخلی  نیروهای  عملیات 
جنگ افزار سبک، سه پایه مخابره و پنج تلیفون همراه 

بازداشت شده اند.

وزیر خارجه روسیه خبر داده است که بر اساس یک 
امریکایی  نیروهای  متحده،  ایاالت  با  جدید  معامله 
می توانند به خاطر اکماالت نظامی شان به افغانستان، از 

مقام های محلی می گویند در اثر انفجار یک بمب کنار 
کشته  غیرنظامی  سیزده  ارزگان،  والیت  در  جاده ای 

شده اند.
این حادثه حوالی ساعات یازده پیش از ظهر )پنج شنبه، 
در  ارزگان،  والیت  دهراوود  ولسوالی  در  حوت(   25

منطقه موسوم به »سیاه جوی« روی داده است.
حامل  موتر  یک  با  بمب  این  می گویند  مقامات 

غیرنظامیان برخورد کرده است.
به  ارزگان،  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  عایل،  فرید 
یک  اعضای  همه  کشته شدگان  که  گفته  بی بی سی 

خانواده هستند.
عالوه بر این، راننده این موتر و یک کودک دیگر در 

این حادثه زخمی شده اند.
آقای عایل گفت که چهار نفر از کشته شدگان زنان و 

گفت مدیریت جنایی تاحال سه صد و سی و دو قضیه 
هم  ترافیکی  مدیرت  در  همین گونه  و  کرده  ثبت  را 
دوصد حادثه ثبت شده که در مجموع یک صد و چهل 
و هشت کشته و سه صد و هفتاد مجروح به جا گذاشته 
است. آقای شیرزاد در ادامه اظهار کرد که هنوزهم در 
تمام ولسوالی های بغالن افراد مسلح غیرمسوول وجود 
دارد، اما آن ها کوشش می کنند تا مخالفان را با تشویق 

به پروسه صلح برگردانند. 

خواست تا عامالن این قتل را مجازت کنند.
بغالن  ولسوالی  امنیه  فرمانده  کمین،  همین حال،  در 
گفته  خبرنگاران  به  خبر  این  تایید  ضمن  مرکزی 
هم  قاتل  و  نیست  معلوم  تاهنوز  قتل  انگیزه  که  است 
موفق به فرار شده که تحت پی گرد پولیس قرار دارد. 
گفتنی  است چندی پیش نیز در فابریکه قند در همین 
از  تن  برادر سیدمیر یک  معلم زن توسط  نواحی یک 
قوماندان های محلی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.

از  بازداشت شدگان  »این  است:  آمده  خبرنامه  در 
افغان و  امنیتی  نیروهای  جمله مسووالن عملیات هاعلیه 
آیساف در ولسوالی قوش تیپه  والیت جوزجان بوده که 
مسوولیت نظارت مالی و توزیع سالح و مهمات را برای 

سایر مخالفان دولت در جوزجان نیز بدوش داشتند.«
هم چنان محمد امین، ولسوال قوش تپه والیت جوزجان 
باتایید این مطلب می گوید: »قاری روح اهلل پیش از این 
در این ولسوالی در فعالیت های تخریبی دست داشت.«

ولسوال قوش تپه افزود که قاری روح اهلل از افراد برجسته 
طالبان به شمار می رود و بیشتر فعالیت های ماین گذاری 
و سازماندهی حمالت در ولسوالی قوش تپه را به عهده 

داشت.
در  آیساف  نیروهای  عملیات  اثر  در  نیز  قبل  هفته  دو 
مخالف   11 پشتونکوت  ولسوالی  عطا خواجه  منطقه 

مسلح دولت کشته شدند.

یک پایگاه هوایی روسیه استفاده کنند.
است  افزوده  روسیه،  خارجه  وزیر  الوروف،  سرگی 
که معامله استفاده از پایگاه هوایی اولیانوفسک توسط 
امنیت  نفع  به  امریکایی،  سربازان 
روسیه نیز می باشد. او گفت که این 
موضوع به زودی در کابینه روسیه 

تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
و  فضایی  حریم  گذشته  در  مسکو 
خطوط آهن خود را برای انتقاالت 
ناتو به افغانستان باز گذاشته بود. اما 
این نخستین بار خواهد بود که برای 
می شود  داده  اجازه  امریکایی ها 
تسهیالت  روسیه،  قلمرو  در  تا 

لوژستیکی را ایجاد کنند.


9 نفر دیگر کودکان هستند.
روز  دو  در  افغانستان  در  مرگ بار  انفجار  دومین  این 

اخیر است که غیرنظامیان در آن کشته می شوند.
والیت  مارجه  ولسوالی  در  انفجاری  چهارشنبه  روز 

هلمند، هشت غیرنظامی را کشت.
افزایش تلفات غیرنظامیان  به  سازمان ملل متحد نسبت 

در خشونت ها هشدار داده است.
افراد  تلفات  سازمان،  این  گزارش  تازه ترین  براساس 
غیرنظامی در افغانستان در سال های اخیر، همواره سیر 

صعودی داشته است.
جمله  از  مسلح  شورشیان  حمالت  با  تلفات  این  بیشتر 
انتحاری  حمالت  و  جاده ای  کنار  بمب گذاری های 
مرتبط دانسته شده است. اما نیروهای ناتو و داخلی در 
زمینه بخشی از تلفات غیرنظامیان مقصر دانسته شده اند.

فرمانده امنیه والیت بغالن:
در سال 1390 دست آوردهای خوبی داشتیم

یک زن توسط برادرش به قتل رسید

معاون والی نام نهاد طالبان در فاریاب بازداشت شد

پیشنهاد روسیه برای فراهم آوری پایگاه هوایی ایاالت متحده

ACKUاعضای یک خانواده در انفجاری در ارزگان کشته شدند
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در  امریکایی  سرباز  یک  سوی  از  تن  شانزده  کشته شدن 
پنجوایی قندهار، انعکاس غم انگیز و وسیعی در بین افغان های 
داخل و خارج داشته است. هرکسی، به نوبه خود، این جنایت 
را محکوم می کند. حتا سیاست مدارانی که در گذشته در مورد 
حوادثی از این دست صحبت نمی کردند، برای نخستین بار، با 
الفاظ شدید، جنایت پنجوایی را محکوم کردند و از حکومت 

امریکا خواستند تا مسبب حادثه را مجازات کند.
عملکرد  به  نسبت  هم  امریکایی  ارشد  مقام های  واکنش 
رییس جمهور  به  اوباما  آقای  است.  بوده  مناسب  سربازشان 
به رویداد  کرزی زنگ زد و تسلیت و تاسف خود را نسبت 
به  سفر  عازم  که  امریکا  دفاع  وزیر  کرد.  ابراز  پنجوایی 
پایگاه  روی  کشور  آن  مقامات  با  صحبت  جهت  قرغزستان، 
هوایی مناس بود، به خبرنگاران گفت که براساس قانون نظامی 
مساله  این  دارد.  وجود  مذکور  سرباز  اعدام  احتمال  امریکا، 

امریکایی  سرباز  شدید  مجازات  خواهان  که  افغان هایی  برای 
قاتل هستند، یک خبر مثبت است.

کسی در این تردید ندارد که اردوی امریکا باید بیشتر از این 
یا  و  شریف  قرآن  سوزندان  چون  ناگواری  رویداد های  جلو 
کشته شدن عمدی مردم ملکی به دست سربازان خود را بگیرد. 
در  امریکا  حضور  برای  طالبان،  از  بیشتر  حوادث،  این  زیرا 
ناکامی های  به ویژه در شرایطی که  افغانستان خطرناک است. 
به  را  مردم  مملکت  وضعیت  و  است  فزونی  روبه  حکومت 
ستوه آورده است، اشتباهات فاحش امریکا در افغانستان آتش 
خشم را نسبت به این کشور زیادتر می سازد. ناگفته پیداست 
بالقوه به جبهه  که کشته شدن هر افغان عادی، یک سرباز را 

طالبان می فرستد.
قرآن  به  اهانت  رویداد  بابت  از  اوباما  باراک  این که  از  پس 
آن  بعد  روز های  خواست،  معذرت  افغانستان  از  شریف 
داشت.  ادامه  کشور  مختلف  شهر های  در  خونین  تظاهرات 
افراد زیادی در رسانه های امریکا از خود می پرسیدند که چرا 
با وجود معذرت خواهی رییس جمهور این کشور، مردم هنوز 
برنداشته اند؟  امریکا  به  نسبت  تقبیح  و  نفرت  ابراز  از  دست 
معذرت خواهی  دیگر  که  است  و  بود  این  بسیاری ها  پاسخ 
کافی نبوده و باید اردوی امریکا در افغانستان برای جلوگیری 

از رویداد های فاجعه بار سربازان خود، دست به عمل بزند.
را  امریکا  حکومت  محض  معذرت خواهی  که  آن چه 
است.  خاطی  سربازان  توبیخ  عدم  نمی نماید،  مجاب کننده 
با  خود  برخورد  در  سوال برانگیز  بسیار  سابقه  امریکا  اردوی 
سربازان خاطی در میدان های جنگ دارد. در چندسال گذشته 
قتل  به  عمد  به  را  افغان  غیرنظامیان  بارها  امریکایی  سربازان 
در  مجازاتی  هرگز  سبک،  توبیخ  از  جز  به  ولی  رسانده اند، 
با  تازمانی که  بنا  نکرده اند.  دریافت  مرتکب شده  جنایت  حد 
نمی رود  توقع  برخوردی صورت گیرد،  سربازان مجرم چنین 
در  امریکایی  مقامات  به صداقت  افغانستان  عمومی  افکار  که 

برخورد سربازان مذکور باور پیدا کنند.
جبهه ای واحد علیه تمام جنایت های جنگی

به  اعتراض  در  کشور  نمایندگان  مجلس  8صبح،  گزارش  به 
سوی  از  دیگر  5تن  شدن  زخمی  و  16غیرنظامی  کشته شدن 
یک سرباز امریکایی در قندهار، جلسه  روز گذشته ی خود را 
علنی  محاکمه ی  خواهان  اعالمیه ای،  انتشار  با  و  کرده  ترک 
ابراهیمی،  عبدالرووف  شد.  قندهار  پنجوایی  حادثه ی  عامالن 
رییس مجلس نمایندگان افغانستان، ضمن تقبیح عمل نیروهای 
از  غیرنظامیان  ادامه ی کشتار  که  قندهار، گفت  در  امریکایی 

سوی خارجیان دردآور است.
ابراهیمی گفت: »این برای پارلمان افغانستان و نمایندگان مردم 
نیست،  یک بار  حادثه،  این  است.  دردآور  نهایت  افغانستان 
الفاظ  شدیدترین  به  را  عمل  این  و  شده  افغانستان  در  باربار 

تقبیح و محکوم می کنیم.«

نخبه ها  و  عادی  مردم  بین  در  شدید  احساسات  این  مشابه 
اجتماع  محبوب ترین  به عنوان  فیس بوک،  می شود.  دیده  زیاد 
افغان، مملو از تصاویر دل خراش کشته شدگان  مجازی جوان 
این  به  باید  شک  بدون  است.  ضدامریکایی  احساسات  و 

احساسات احترام قایل شد.
در  غیرنظامی  تلفات  که  می دهد  نشان  رسمی  گزارش های 
افغانستان به مرحله غیرقابل قبولی رسیده است. اما بخش عمده 
این تلفات به عهده طالبان هم است. این گروه برای ایجاد ترس 
و وحشت در جامعه از ارتکاب هیچ نوع قتل شنیعی خودداری 
افغانستان  دولت  با  همکاری  ظن  به  افراد  سربریدن  نمی کند. 
کشور  در  واکنش ها  است.  آن ها  وحشیانه  اعمال  نمونه  یک 
اما آیا  به اعمال این گروه بسیار ضعیف بوده است.  ما نسبت 

به  تاحال دیده و شنیده ایم که نمایندگان مجلس در اعتراض 
بسته، قطع نامه  پارلمان را  جنایات وحشیانه طالبان دروازه های 
شدید اللحن صادر کرده و از حکومت خواهان مجازات شدید 

عامالن رویداد شده  باشند؟
صدای  یک  افغانستان  جامعه  در  باید  که  است  این  منظور 
واحد علیه تمام بی رحمی ها و جنایاتی که در حق مردم عادی 
باشد. همان قدر که  کشور ما صورت می گیرد، وجود داشته 
سیاست مداران ما بیانیه های تند علیه نیروهای امریکایی صادر 
می کنند، به همان میزان در تقبیح جنایات طالبان نیز فعال باشند. 
اگر شورای علما و حکومت سوزاندن قرآن شریف در پایگاه 
بگرام را محکوم می کنند، حمالت انتحاری طالبان در مساجد 
و سوختاندن قرآن شریف به واسطه آن ها را نیز محکوم کنند.

مهم ترین فایده این کار این است که وجدان فعال در جامعه 
می آید.  به وجود  جنگ ها  جریان  در  بشری  جنایات  علیه 
از کشتار مردم ملکی زخم های  افغانستان در سه دهه گذشته 
شدیدی دیده است. آن چه که در این میان قابل توجه است، 
نوعی انفعال عمومی ما است. افغانستان نمی تواند به چند دهه 
هم  که  این  مگر  بخشد،  پایان  مردم  کشته شدن  و  خشونت 
سیاست مداران و هم مردم روی این موضوع صحبت کنند تا 

فضای مصوونیت جاری به شدت زیر سوال قرار گیرد. 
واضح است که حتا گروه طالبان اگر با احساسات و اعتراض 
باالی  شود،  مواجه  نظامیان  غیر  کشتار  به  ارتباط  در  ما  قوی 
گروه  این  اکنون  که  این  نه  خواهد گذاشت،  تاثیر  رفتارشان 
یقین دارد که حربه ایجاد ارعاب از طریق قتل های وحشیانه، 

افکار و اراده عمومی ما را ضعیف ساخته است.
در این جا قابل یادآوری می دانم که هم بستگی مردم با قربانیان 
در  جنگی  جنایات  روی  ملی  بحث  باید  پنجوایی  حادثه 
دهه  سه  در  که  سیاست مدارانی  کند.  باز  دوباره  را  افغانستان 
به شرایط  توجه  با  بوده،  بشری دخیل  در جنایت های  گذشته 
اضطراری ما، توانسته اند که خاک فراموشی را باالی گذشته 
البته چنین کاری برای آن ها ساده نمی باشد؛ هنوز  بپوشانند و 

زخم های جنایت های شان بر اندام مردم ما تازه است.
هم دردی و هم بستگی با قربانیان جنگ که در رویداد پنجوایی 
باره  بنیاد محکم ملی را برای گفتگو در  نمود خجسته یافت، 
جنایت های بشری سه دهه گذشته پایه گذاری کرده است. ما 
باید درک کنیم که فارغ از قوم و زبان، هر افغانی که کشته 
می خواهند  و  می شوند  متاثر  سرزمین  این  مردم  تمام  می شود 
که جلو تکرار چنین رویدادی گرفته شود. اگر ما این بحث را 
گشودیم، ادای دینی به خون قربانیان پنجوایی کرده ایم و اگر 
باز هم به شیوه سابق پس از چندی در الک بی تفاوتی خویش 
فرو رفتیم، تکرار چنین رویداد های خونین در این کشور قابل 
پیش بینی است، یعنی باز هم خواهیم دید که طالبان چند جوان 
را به جرم کار در دولت سرخواهند برید و باز هم یک طیاره 

امریکایی چند غیرنظامی را خواهد کشت.

علی رغم  که  است  کرده  اعالم  امریکا  دولت 
این  صلح،  مذاکرات  از  طالبان  شدن  خارج 
با  ادامه مذاکرات صلح  به  متعهد  را  کشور خود 
طالبان می داند. با ابراز این موضع از سوی ایاالت 
متحده امریکا، این سوال پیش می آید که آیا این 
محسوب  طالبان  به  امتیازدهی  نوعی  تعهد  ابراز 
نمی شود. بدیهی است که اگر طالبان این موضع 
امریکا را امتیازدهی به نفع خویش محاسبه کنند، 
و  انتحاری  حمالت  تا  می شوند  عالقمند  هم 
بخشند  تشدید  افغانستان  در  را  خویش  انفجاری 
به  نسبت  موضع گیری های شان  در  این که  هم  و 
مسایل مرتبط به مذاکرات صلح، امتیازخواهانه تر 

عمل کنند.
کرده اند  اعالم  طالبان  که  است  حالی  در  این 
مشارکت خویش در مذاکرات مرتبط به صلح را 
به حالت تعلیق در آورده اند. جالب این است که 
روند  قطع  مسوول  ادعا شده که  طالبان  از سوی 
مذاکرات مرتبط به صلح، امریکایی ها هستند که 
به وعده های شان عمل نکرده اند. از سویی دیگر، 
علی رغم این موضع گیری از سوی طالبان، ایاالت 
مذاکرات  این  به  کشور  این  پای بندی  بر  متحده 
این کار باعث  به نظر می رسد  تاکید کرده است. 
می گردد  طالبان  گروه  رهبران  تبلیغاتی  استفاده 
و رهبران این گروه سعی می کنند تا افراد تحت 
قومانده شان را به تشدید عملیات نظامی انتحاری 

و انفجاری در افغانستان تشویق کنند.
این  ابراز  با  سفید،  کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی 
که  است  گفته  متحده،  ایاالت  سوی  از  موضع 
محتمل  راه حل  هیچ  سیاسی،  راه حل  یک  بدون 
نخواهد  وجود  افغانستان  جنگ  برای  دیگری 
طالبان  تا  می گردد  باعث  نظر  ابراز  این  داشت. 

در  خویش  انتحاری  حمالت  به  جسورانه تر 
می گردد  باعث  روند  این  دهند.  ادامه  افغانستان 
در  آیا وضعیت  که  بیاید  به وجود  پرسش  این  تا 
تعمدا  که  نمی رود  پیش  به گونه ای  افغانستان 
کوشش می شود تا بزرگ نمایی بیش از حد گروه 
طالبان، زمینه بازگشت این گروه به عرصه قدرت 

در افغانستان را ایجاد کند.
با این که سخنگوی کاخ سفید گفته است طالبانی 
که می خواهند به تفاهم برسند، باید سالح های شان 
و  کنند  نفی  را  القاعده  بگذارند،  زمین  به  را 
متعهد شوند که به قانون اساسی افغانستان متعهد 
بر  امریکا  از سوی  که  اصراری  اما  بود.  خواهند 
تردید  ابراز  و  می گیرد  صورت  صلح  مذاکرات 
سایر  واقع شدن  نتیجه بخش  به  نسبت  کشور  این 
روندها در برابر طالبان، سبب می گردد تا طالبان 
سال  از  بعد  زمانی  دوران  به  نسبت  با خوش بینی 
2014 پروسه صلح را نیز به بازی بگیرند و زمان 
را به نفع خویش بگذرانند. بسیار روشن است که 
هرچه زمان بگذرد و سرنوشت تقابلی که اکنون 
در برابر طالبان وجود دارد روشن نگردد، اوضاع 

به نفع طالبان رقم می خورد.
با  مذاکرات  که  می کنند  اعالم  طالبان  وقتی 
قطع  مسوولیت  و  کرده اند  قطع  را  امریکایی ها 
روند مذاکرات را نیز به عهده امریکا می گذارند، 
نشان می دهد که طالبان به این باور رسیده اند که 
برابر زمان گیری ای که  امریکا در  ایاالت متحده 
برابر روند صلح و مذاکرات  از سوی طالبان در 
برخورد  امتیازپردازانه  بسیار  می گیرد،  صورت 
می کند و این سبب می شود تا موضع طالبان بیش 

از گذشته امتیازگیرانه تر شود.
این در حالی است که اگر روند مبارزه با طالبان 
میالدی   2010 سال  جریان  در  به صورتی که 
پتریوس  دیوید  جنرال  فرماندهی  دوره  در  و 
می شد  ضعیف  طالبان  توانمندی  می یافت،  ادامه 
برای  تا  می شدند  مجبور  گروه  این  رهبران  و 
درخواست های  به  کامل،  زوال  از  جلوگیری 
پذیریش  اساسی،  قانون  پذیرش  چون  منطقی ای 
دست آوردهای حقوقی و سیاسی ای که در جامعه 
مثبت  جواب  شوند،  نهادینه  باید  و  گرفته  شکل 

ارایه می کردند.
عملیاتی  فشار  تحت  طالبان  که  دوره ای  در 
متحمل  داشتند،  قرار  افغانستان  و  ناتو  نیروهای 
خویش  اصلی  سنگرهای  و  سنگین  شکست های 
را در قندهار و هلمند از دست دادند. هم دولت 
افغانستان و هم نیروهای ناتو تصریح می کردند که 
با وارد کردن فشار عملیاتی به طالبان، این گروه 
مجبور به ترک سنگرهای بسیار مهم خویش در 
دو والیت هلمند و قندهار شده  است. اما بعد از 
آن که روند مقابله با طالبان به یک باره تغییر کرد 
و دولت افغانستان و امریکا موضع انعطاف پذیرانه 

در برابر این گروه در پیش گرفتند، دیده می شود 
خواهانه تر  باج  گروه  این  موضع گیری های  که 
می شود. این کار سبب می شود تا چشم انداز ثبات 
افغانستان در آینده، چندان روشن معلوم  سیاسی 

نشود.
سوی  از  هم  که  انعطاف پذیرانه ای  روند  اما 
امریکا  دولت  سوی  از  هم  و  افغانستان  دولت 
تا  است  گردیده  سبب  شده،  گرفته  دست  روی 
طالبان به بسیار صراحت این موضع را اعالم کنند 
که علی رغم وارد شدن به مذاکره با امریکا و یا 
تا  نیستند  متمایل  جهانی،  جامعه  اعضای  دیگر 
قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. طالبان به تاریخ 
به صورت  میالدی،   2012 سال  جنوری  ماه  سوم 
رسمی اعالم کردند که جهت تفاهم با جهانیان و 
غرض گفتگو با امریکایی ها بر سر چند موضوع 
و  کرده  حاصل  موافقه  قطر  کشور  با  مشخص، 
پذیرفته اند که در این کشور دفتر سیاسی خویش 
را ایجاد کنند. اما در همان زمان تصریح کردند 
اساسی  قانون  پذیرش  معنای  به  کار  این  که 

افغانستان نمی باشد.
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نزدیک  کم کم  میالدی   2013 سال  حالی که  در 
غزنی  وکالی  از  برخی  آن طوری که  ـ  اما  می شود، 
میان  الزم  هماهنگی های  و  آمادگی ها  ـ  می گویند 
ادارات محلی والیت غزنی و نمایندگان این والیت در 
پایین قرار دارد. ماه های  شورای ملی، در سطح خیلی 
پیش از 2013 برای والیت غزنی از جمله اوقات خیلی 
و  هماهنگی   به  نیاز  مساله  این  و  می شود  پنداشته  مهم 
این والیت در شورای  نمایندگان  میان  بیشتر  نزدیکی 

ملی و ادارات محلی دارد.
متنوع  تاریخی  آثار  و  آبده ها  دارای  والیت غزنی که 
است، قرار است در سال 2013 میالدی به عنوان مرکز 
تمدن اسالمی معرفی شود. وزرای فرهنگ کشورهای 
تصمیم  اجالسی  در  میالدی   2007 سال  در  اسالمی 
را  غزنی  والیت  میالدی،   2013 سال  در  که  گرفتند 

به عنوان مرکز تمدن کشورهای اسالمی معرفی کنند.
با این حال، برخی از نمایندگان والیت غزنی در مجلس 
نمایندگان می گویند که آنان در تعیین اولویت  ها برای 
برای  این والیت و آمادگی ها  انکشافی در  پروژه های 
استقبال از سال 2013 نقش مهمی ندارند و در این راستا 

هماهنگی نیز میان آنان و ادارات محلی وجود ندارد.
نمایندگان والیت  از  محمد عارف  شاه  جهان، یک تن 
غزنی در مجلس نمایندگان می گوید در حالی که مساله 
سال  در  اسالمی  تمدن  مرکز  به عنوان  غزنی  انتخاب 
2013، فراتر از غزنی است، اما حکومت تاکنون کاری 
نکرده که تمام مردم افغانستان در مورد آن توجه کنند. 
به گفته ی او، این مساله از سوی حکومت یک موضوع 
این  مسووالن  تنها  باید  که  می شود  پنداشته  محلی 
والیت به آن توجه کنند. آقای شاه جهان تاکید می کند 
این  و  نگرفته  صورت  غزنی  در  هیچ کاری  تاحال  که 
مساله را هم نپذیرفته اند که حداقل دوتن از نمایندگان 
این والیت در کمیسیونی که برای سال 2013 تشکیل 
شده است، شامل شوند. او گفت: »در دوسال گذشته 
هم در هیچ موردش در غزنی کاری صورت نگرفته... 
تاهنوز  داشتیم،  وزیر  هر  با  که  مسلسلی  تماس های  با 
حاضر نشده اند که حتا دو تن از نمایندگان غزنی عضو 
سطح  همین  در  ما  ارتباطات  باشند.  کمیسیون  همان 

است ولی ما مایوس هستیم.«
را  کمیسیونی  قبل  مدت ها  از  افغانستان  حکومت 
تحت رهبری معاون اول رییس جمهور به منظور اتخاذ 
توجه  و جلب  از سال 2013  استقبال  برای  آمادگی ها 
موسسات کمک کننده برای تمویل پروژه های انکشافی 
در والیت غزنی، تشکیل داد، اما این کمیسیون اخیرا 
منحل و کمیسیون دیگری که در راس آن والی غزنی 
کمیسیون  این  اعضای  بیشتر  شد.  ایجاد  دارد،  قرار 
نمایندگان ادارات سکتوری هستند و از نمایندگان این 
والیت در شورای ملی حتا یک نفر هم در آن عضویت 

ندارد.
محمد عارف  شاه  جهان می افزاید که نمایندگان غزنی 
و  اولویت ها  تعیین  در  نقشی  هیچ  ملی،  شورای  در 
والیت  این  در  انکشافی  پروژه های  تطبیق  چگونگی 
بودجه  تصویب  زمان  در  می توانند  تنها  اما  ندارند، 
بودجه  اختصاص  و  نمایندگان  مجلس  در  دولتی 
گفت:  او  کنند.  نظر  اظهار  والیات،  برای  انکشافی 
مسوولیت  پروژه ها  مورد  در  تصمیم گیری  »اگرچه 
وکال نیست و ادارات محلی غزنی در آن نقش دارند و 

غزنی  نمایندگان  از  می شویم، کسی 
ندارد.  را  کمیسیون  این  عضویت 
در  »متاسفانه  گفت:  اعتمادی  آقای 
دور شانزدهم بین مسووالن نهادهای 
والی  جناب  خصوصا  غزنی،  محلی 
وجود  آن چنانی  هماهنگی  وکال  و 
زیادی  کشورهای  آن که  با  ندارد. 
کمک  سرمایه گذاری،  آماده ی 
اما  هستند،  غزنی  در  بازسازی  و 
غزنی  محلی  نهادهای  متاسفانه 
که  می دهند  نشان  تمایل  کم تر 
سرمایه  شود.  انجام  کارها  این  وکال  با  هماهنگی  در 
در  تاحاال  و  می شود  مصرف  غزنی  در  که  عظیمی 
کجا به مصرف رسیده و از این به بعد در چه کارهایی 
نیستیم.«  جریان  در  خیلی  ما  رسید،  خواهد  به مصرف 
آقای اعتمادی از احتمال این که فرصت، باقی  مانده نیز 

مانند سال های قبل به هدر رود، هشدار می دهد. 
در همین حال امین احمدی، از نمایندگان والیت غزنی 
در مجلس سنا می گوید که ارتباطات 
مسووالن  و  آنان  میان  مشخصی 
ندارد،  وجود  غزنی  والیت  محلی 
از  برخی  با  ملی  شورای  اعضای  اما 
وزرا در مورد سال 2013 در غزنی، 
آقای  به گفته ی  دارند.  تماس هایی 
احمدی، آخرین باری که برای اتخاذ 
نمایندگان  میان  غزنی  در  آمادگی ها 
نهادهای  مسووالن  و  والیت  این 
گرفت،  صورت  بحثی  محلی 

یک سال قبل بود. 
والیت غزنی در شورای ملی، شانزده 
نماینده دارد که یازده نفر آنان در مجلس نمایندگان و 
پنج نفر دیگر در مجلس سنا هستند. با آن که اکثر این 
نمایندگان اعتراف می کنند که آنان هماهنگی الزم با 
ادارات محلی این والیت ندارند، اما حمیداهلل نوروزی، 
نمایندگان  که  می گوید  غزنی،  والیتی  رییس شورای 
خوبی  روابط  محلی  ادارات  با  ملی  شورای  در  غزنی 
وجود  »هماهنگی ها  می گوید:  نوروزی  آقای  دارند. 
شورای  با  پارلمان  محترم  اعضای  مخصوصا  دارد، 
والیتی بسیار از نزدیک تماس دارند؛ با ادارات دولتی 
و با خود والیت تماس دارند و بعضا 
به غزنی می آیند  سفرهایی دارند که 
والیتی  شورای  اعضای  و  مردم  با  و 
کدام  ناحیه  این  از  می کنند.  دیدار 
که  هرباری  و  ندارد  وجود  مشکلی 
آمده اند، از نزدیک با ادارات دولتی 

در تماس بودند.«
هم چنین رییس شورای والیتی غزنی 
در  محلی  ادارات  میان  که  می افزاید 
وجود  خوبی  روابط  نیز  غزنی  خود 
میان  خاصی  مشکل  تاکنون  و  دارد 

این ادارات بروز نکرده است.
احمدی،  محمدعلی  همین حال  در 
میان  الزم  ارتباط های  می گوید  غزنی،  والی  معاون 
قناعت کننده  والیت  این  محلی  ادارات  و  نمایندگان 
والیت  این  نمایندگان  خود  راستا  این  در  و  نیست 

روند قانونی خود را هم باید بپیماید. 
تنها ما باید ادارات محلی را در کابل 
کمک کنیم. در این رابطه ما کسی را 
مرکزی  و حکومت  نمی دانیم  مقصر 
هم که امکاناتی برای تمویل پروژه ها 

ندارد.«
رضایی،  شاه گل  همین حال،  در 
والیت  نمایندگان  از  دیگر  یک تن 
می گوید  ملی،  شورای  در  غزنی 
انتخابات  از  پس  جنجال های  که 
اعضای  تا  شد  باعث  پارلمانی، 

حوزه های  محلی  ادارات  کارکرد  از  نتوانند  مجلس 
انتخاباتی خود نظارت دقیق تری داشته باشند. به گفته ی 
تاکنون  غزنی  والیت  در  پروژه ها  اکثر  رضایی،  خانم 
بدون هماهنگی مورد اجرا قرار گرفته است. او گفت: 
از کارکردهایی  بوده که  این  بر  »تالش وکال همواره 
می گیرد،  صورت   2013 با  رابطه  در  خصوصا  که 
این که  اما  بگیرد.  معلومات  مربوطه  ادارات  طریق  از 

در  تالشی  محلی  ادارات  طرف  از 
و  وکال  با  هماهنگ سازی  راستای 
باشد،  گرفته  صورت  محلی  ادارات 
رضایی  شاه گل  است.«  بوده  کم تر 
در مورد عدم هماهنگی میان وکالی 
والیت  این  محلی  ادارات  و  غزنی 
فکر می کنم کوتاهی  »من  می افزاید: 
از دوطرف صورت گرفته است. در 
گذشته  دوسال  به  نزدیک  جریان 
جنجال هایی  با  وکال  و  پارلمان  که 
نقش  دیگر  از طرفی  و  بودند  مواجه 
حکومتی  ادارات  در  نظارت پذیری 

افغانستان هم خیلی کم بوده است؛ این مساله باعث این 
نه  پذیرفته شود.  پارلمان  نظارتی  نقش  شده که کم تر 
تنها در سطح والیتی، در سطح ملی در خیلی از موارد 
چالش  به  حکومت  توسط  پارلمان  نظارتی  صالحیت 

کشیده می شود.«
شاه گل رضایی عالوه می کند که اکثر مقام های محلی 
روابط«  و  »شناخت  براساس  والیات  و  ولسوالی ها  در 
می شود  باعث  مقرری ها  این گونه  و  می شوند  مقرر 
نظارت کننده  نهادهای  به  کم تر  محلی  مقام های  تا 

این  او،  به گفته ی  باشند.  پاسخگو 
مقرر  سیاسی  پشتوانه  براساس  افراد 
را  خود  همین رو،  از  و  می شوند 
مردم  نمایندگان  برابر  در  پاسخگو 

نمی دانند. 
با این حال، شاه گل رضایی می گوید 
که او به صورت انفرادی تالش کرده 
تا مسایل مربوط به غزنی و برنامه هایی 
از 2013 مدنظر  استقبال  برای  را که 
مرجع  بلندترین  با  شده اند،  گرفته 

مسوول در میان بگذارد. 
چمن شاه اعتمادی یک نماینده دیگر 
نیز،  ملی  شورای  در  غزنی  والیت 

غزنی  والیت  نمایندگان  از  دوتن  گرچند  می گوید 
برای  آمادگی ها  پانزدهم، عضو کمیسیون  پارلمان  در 
سال 2013 بودند، اما اکنون که به این سال نزدیک تر 

نمایندگان  از  برخی  او،  به گفته ی  می کنند.  کوتاهی 
پارلمانی  انتخابات  از  پس  ملی،  شورای  در  غزنی 
این گونه  به  و  نداشته  سفری  غزنی  به  هم  یک بار  حتا 
نمی توانند که نظارتی از کارکرد ادارات محلی داشته 
باشند. آقای احمدی گفت: »همکاری یک امر دوجانبه 
پیشنهادهای  و  نظرات  باید  آدرس حکومت  از  است. 
جریان  در  باید  هم  وکال  شود.  گرفته  محترم  وکالی 
تصمیم گیری ها قرار بگیرند. وکیل صاحبی که فعال در 
پارلمان است یک و نیم سال پیش از مردم رای گرفته، 
ولسوالی  مردم  که  نکرده  رنجه  قدم   هم  یک بار  اما 

مربوطه و والیتش چه مشکل دارند.«
معاون والی غزنی می افزاید زمانی که مسووالن محلی 
 2013 برای  آمادگی ها  مورد  در  جلساتی  والیت  این 
دارند، نمی توانند که نمایندگان این والیت را از کابل 
به غزنی بخواهند. به گفته ی او، بهتر است که نمایندگان 
بسازند.  دخیل  تصمیم گیری ها  در  را  خود  غزنی 
خود  توسط  باید  »ارتباط  گفت:  احمدی  محمدعلی 
یک  ریاست  یک  وقتی  شود.  ایجاد  محترم  وکالی 
پروژه را پیشنهاد می کند و اگر وکالی محترم حداقل 
دوماه یا سه ماه بعد بیایند و بدانند که برای یک ولسوالی 
نهادهای محلی چه پروژه دارند، ریاست ها عمال جواب 
خواهند گفت. اما وقتی که وکیل صاحب در طول یک 
و نیم سال یک بار هم به غزنی تشریف نیاورد، ما رییس 
خود را به مرکز روان کرده می توانیم که برود در مورد 
یا  می کنند  قبول  وکال  که  کند  مشوره  با وکال  پروژه 

خیر؟ این انتظار و توقوع مناسب نیست.«
بی خبر از موکالن

نیز از نمایندگان  با این حال برخی از شهروندان غزنی 
خود در شورای ملی شکایت می کنند و می گویند که 
والیت  این  به  کم تر  پارلمانی  انتخابات  از  پس  آنان 
رسیدگی  مردم  مشکالت  به  هم چنین  و  کرده  سفر 
به عدم رسیدگی  نیز  این والیت  نمایندگان  نکرده اند. 
آنان،  مشکالت  بررسی  و  مردم  خواست های  به 
اعتراف کرده می گویند که در این راستا کوتاهی شده 
است. شاه گل رضایی، نماینده غزنی در شورای ملی، 
تنها وکالی  نه  می گوید: »در جریان یک سال گذشته 
به خاطر  پارلمان  وکالی  مجموع  در  غزنی،  والیت 
جنجال هایی که بین پارلمان و حکومت وجود داشت، 
تا یک سال کامل پارلمان اصال نمی دانست که جایگاه  
سپرده  پارلمان  به  اساسی  قانون  در  تعریف شده اش 
خواهد شد یا نه. بعد از آن که محکمه خاص و حذف 
شصت و دو نفر به میان آمد، اصال جایگاه پارلمان در 
قانونی  مجموع زیر سوال رفت. وقتی اصل صالحیت 
پارلمان زیر سوال قرار گرفته بود، به این اساس وکال 
تبارز  باید  انتخابات آن چنانی  که  از  نتوانستند که پس 

داشته باشند، نداشتند.«
هم چنین چمن شاه اعتمادی نیز می گوید که باشندگان 
بی توجهی  به  نسبت  اعتراضی  تا  دارند  حق  غزنی 
تاکید می کند که  او  اما  باشند.  داشته  نمایندگان خود 
اکثر نمایندگان از متن غزنی آمده اند و با مشکالتی که 
مردم مواجه هستند، بدون رفتن به محالت از مشکالت 
در مدت  »ما  می افزاید:  اعتمادی  آقای  دارند.  آگاهی 
کمبودی ها  و  مشکالت  تمام  که  می شود  یک سال 
نهادهای  و  مجلس  خود  تریبون  رسانه ها،  طریق  از  را 
مسوول و تمویل کننده دنبال کرده ایم. مثل سرکی که 
از غزنی از مسیر قره باغ، جاغوری و مالستان تا ارزگان 
را  کارش  چندبار  شده،  تعطیل  کارش  اما  می گذرد 
وزارت خانه ها  و  سفارت خانه ها  به  کرده ایم  دنبال 
رفته ایم.« او تاکید کرد آن چه که در توان وکال بوده 
کابل  در  مردم  خواست های  به  رسیدگی  برای  است، 

تالش کرده اند.
که  می گوید  نیز،  سنا  مجلس  عضو  احمدی،  امین 
از  جاری  خورشیدی  سال  آغاز  در  غزنی  سناتوران 
غزنی دیدن کرده و دیدارهای نمایندگان از این والیت 
کم تر است. او گفت: »مسیر حرکت کندتر است. یک 
به  ما  هفته  هر  در  اما  است.  راه  مشکالت  هم  دلیلش 
وزارت های مربوط جهت حل مشکالت مردم مراجعه 

کرده ایم.«
والیت غزنی از جمله والیات ناامن به شمار می رود، اما 
مسوولیت تامین امنیت شهر غزنی، در مرحله دوم انتقال 
نیروهای داخلی واگذار شد.  به  امنیتی،  مسوولیت های 
از یک سو این والیت در ناامنی به سر می برد و از سویی 
دیگر هماهنگی الزم میان مسووالن محلی و نمایندگان 
این والیت در شورای ملی وجود ندارد، احتمال دارد 
باقی  مانده، از دست  فرصت اندکی که تا سال 2013 

برود.
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هشتم  مناسبت  به  که  همایشی  در  کرزی،  رییس جمهور 
سند  گفت  بود  شده  برگزار  زن  جهانی  روز  مارچ، 
همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا پیش از 
امضا می شود. رییس جمهور  برگزاری کنفرانس شیکاگو 
نظامی  همکاری های  به  رابطه  در  گفت  هم چنین  کرزی 
میان امریکا و افغانستان قرار است یک موافقت نامه دیگر به 
امضا برسد و این موافقت نامه یک سال پس از امضای سند 
امضا  افغانستان،  و  امریکا  میان  استراتژیک  همکاری های 
بر می آید که سند  از گفته های آقای کرزی  خواهد شد. 
موارد  امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک  همکاری های 
ذکر  آن  در  است  ممکن  می گیرد.  بر  در  را  کلی  خیلی 
ادامه  امنیتی  همکاری های  به  افغانستان  و  امریکا  که  شود 
متعهد  تروریزم  با  مبارزه  به  امریکا  که  این  یا  و  می دهند 
همکاری های  سند  در  است  ممکن  نیز  افغانستان  است. 
در  شود.  متقبل  را  کلی  تعهدات  رشته  یک  استراتژیک 
که  استراتژیک  سند همکاری های  اجرایی  مورد ضمانت 
شود  امضا  شیکاگو  در  ناتو  کنفرانس  از  پیش  است  قرار 
و  مشخص  چیز  تاکنون  آن  حقوقی  رژیم  هم چنین  و 
امنیت  مشاور  دادفرسپنتا  داکتر  است.  نشده  گفته  روشنی 
مورد  این  در  گذشته  سال  تابستان  ریاست جمهوری  ملی 
افغانستان  جانب  که  گفت  پارلمان  نمایندگان  حضور  در 
سال  از  پس  افغانستان  و  امریکا  همکاری های  می خواهد 
دوهزار و چهارده بر مبنای یک پیمان شکل گیرد. به گفته 
در  دارد.  نیرومندی  اجرایی  ضمانت  پیمان  سپنتا  داکتر 
بود  گفته  کابل  در  امریکا  سفیر  رایان کراکر  زمان  همان 
که کشورش خواستار امضای یک اعالمیه همکاری های 
که  بود  کرده  استدالل  کراکر  آقای  است.  استراتژیک 
پیمان  یک  امریکا  و  افغانستان  میان  شده،  امضا  سند  اگر 
نظام  در  گوناگون  فلتر های  از  باید  آن صورت  در  باشد، 

چگونگی  مورد  در  امروز  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
استیضاح و یا عدم استیضاح 15وزیری که نتوانسته بودند 
بیش از 40درصد بودجه ی انکشافی سال 1389شان را به 

مصرف برسانند، تصمیم می گیرد.
از  آن که  پس  پیش،  یک ماه  کشور  نمایندگان  مجلس 
نمایندگان  مجلس  اعضای  برای  را  سال1389  قطعیه ی 
که  را  وزیرانی  تا  گرفت  تصمیم  ندانست،  قناعت بخش 
انکشافی خود را در سال  از چهل درصد بودجه ی  کم تر 
1389 مصرف کرده اند، برای استجواب به نشست عمومی 

این مجلس فراخواند.
وزیر  انوری،  جماهیر  مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  حضرت 
وزیر  احدی  انورالحق  عودت کنندگان،  و  مهاجرین 
اقتصاد،  وزیر  ارغندیوال  عبدالهادی  صنایع،  و  تجارت 
حبیب اهلل  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزیر  مقبل  احمد  ضرار 
غالب وزیر عدلیه، محمدیوسف نیازی وزیر ارشاد حج و 
هوانوردی،  و  ترانسپورت  وزیر  نجفی  داوودعلی  اوقاف، 
سیدمخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ، اسداهلل خالد 
وزیر  رحیمی  آصف  محمد  قبایل،  و  سرحدات  وزیر 
وزیرانی اند  از  خارجه  امور  وزیر  زلمی رسول  زراعت، 
به  مجلس  نمایندگان  پرسش های  به  پاسخ  برای   که خود 

جلسه های استجوابیه ی حضور یافته بودند.
انکشاف  و  عالی  تحصیالت  و  آب،  انرژی  وزارت های 
دهات، معینان خود را برای توضیح عدم مصرف بودجه ی 

انکشافی شان به مجلس نمایندگان فرستاده بودند.
را  پیشنهادی  این، رییس جمهور کرزی 9وزیر  با  هم زمان 
از  نتوانسته بودند بیش  شامل برخی سرپرست وزیرانی که 
40درصد بودجه ی انکشافی سال 1389 خود را به مصرف 
نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای  برسانند، 

معرفی کرد.
سوی  از  به تازگی  که  9وزیری  میان  در  این حال،  با 
محمداسماعیل  گرفته اند،  اعتماد  رای  نمایندگان  مجلس 

حقوقی و اداری ایاالت متحده بگذرد. سفیر امریکا در آن  
زمان هم چنین گفته بود این امر خیلی دست  و پاگیر است و 
وقت زیادی را ضایع می کند. پیش از برگزاری لویه جرگه 
عنعنوی در تابستان سال جاری خورشیدی نیز این بحث در 
امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر  داکتر  پارلمان کشور مطرح شد. 
ملی ریاست جمهوری در پاسخ به نمایندگان پارلمان گفت 
افغانستان تفاهم  امریکا و  در مورد رژیم حقوقی سند میان 
اعالمیه  افغانستان  سپنتا  داکتر  به گفته  است،  نشده  حاصل 
در  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  کرد.  نخواهد  امضا 
استراتژیک  اعالمیه همکاری های  سال 2005 میالدی یک 
که  است  این  هم  افغانستان  استدالل  بودند.  کرده  امضا 
به  نیاز  است  شده  امضا  کشور  دو  میان  اعالمیه  یک  چون 
امضای یک اعالمیه دیگر نیست. به نظر می رسد که در مورد 
قبل  افغانستان  و  امریکا  میان  است  قرار  که  سندی  نوعیت 
هنوز  آن  رژیم حقوقی  و  امضا شود  شیکاگو  کنفرانس  از 
بعید  زیاد  اما  است.  نشده  حاصل  کشور  دو  میان  توافقی 
شود.  موافقت  نیز  مورد  این  در  کشور  دو  میان  که  نیست 
همان گونه که در مورد جدول زمانی انتقال مسوولیت زندان 
که  در سخنانش گفت  هم  آقای کرزی  شد.  توافق  بگرام 
تفاهمی  دارد،  تفاهم وجود  امریکا  و  میان حکومتش  حاال 
این است که  اما نکته مهم  این وجود نداشت.  از  که پیش 
موافقت نامه همکاری های امنیتی میان دو کشور که حضور 
نظامی محدود امریکا را پس از سال دوهزار و چهارده در 
نخواهد  امضا  دیگر  یک سال  تا  می کند  تضمین  افغانستان 
شد. افغانستان به حضور نظامی امریکا پس از سال دوهزار 
نیروهای  تمامی  سال  آن  در  دارد.  نیاز  سخت  چهارده  و 
مسوولیت های  و  می کنند  ترک  را  افغانستان  خارجی 
جنگ و امنیت را به صورت کامل نیروهای داخلی به دوش 
در  افغانستان  ملی  پولیس  و  ارتش  زمان  آن  در  می گیرند. 

ترانسپورت و  انرژی و آب و داوودعلی نجفی وزیر  وزیر 
هوانوردی، کسانی هستند که بر بنیاد حساب دخل و خرج  
دولت )قطعیه( 1389 کم تر از 40درصد بودجه ی انکشافی 

1389 را به مصرف رسانده اند.
چگونگی  توضیح  برای  گذشته  یک ماه  طی  که  وزیرانی 
به نشست های عمومی  انکشافی شان  عدم مصرف بودجه ی 
آن ها،  بیشتر  بودند،  شده  استجواب  نمایندگان  مجلس 
نادرست خوانده  گزارش قطعیه ی دولت در سال 1389 را 
و ادعا کردند که وزارت خانه های تحت امر آن ها بیشتر از 
توسط  دولت   1389 سال  قطعیه ی  گزارش  در  که  ارقامی 

وزارت مالیه نشان داده شده، مصرف کرده اند.
اما وزیر و سایر مقام های وزارت مالیه اظهارات شماری از 
به  قطعیه  حساب  که  شدند  مدعی  و  کردند  رد  را  وزیران 

اساس گزارش مصارف خود وزارت خانه ها تهیه شده بود.
با این حال، اعضای مجلس نمایندگان کشور می گویند که 
به دلیل تفاوت در ارقام های داده شده از سوی وزارت خانه ها 
استجواب شده،  وزیران  برخی  توضیحات  مالیه،  وزارت  و 

مورد قناعت آن ها قرار نگرفته است.
نمایندگان هم چنین می گویند وزیرانی که  اعضای مجلس 
پاسخ های شان مورد قناعت اعضای مجلس قرار نگرفته، باید 

استیضاح و سلب صالحیت شوند.
عبیداهلل رامین، رییس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست 
می گوید بررسی های آنان نشان می دهد که برخی اداره های 
را  خود  کار  دولت  قطعیه ی  بررسی  و  تهیه  در  مسوول 

به درستی انجام نداده اند.
عدم  مورد  در  وزیران  برخی  گفته های  وی،  به گفته ی 
جانب  از  تعهدشده  پروژه های  هزینه های  پرداخت 
کمک کننده های بین المللی، حساب پروژه های چندین ساله 
اداره های  برخی  بودجه های  دادن  نشان  مالی،  یک سال  در 
اعضای  به  امنیتی،  مشکالت  و  وزارت ها  برخی  به  مستقل 

توسط  که  تروریستی-  شبکه های  دیگر  و  طالبان  با  جنگ 
سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه حمایت می شوند 
نیاز  توپ خانه  و  زرهی  تدارکاتی،  هوایی،  پشتیبانی  به   –
گوید.  پاسخ  می تواند  امریکا  صرف  را  نیازها  این  دارند. 
امضای  به  افغانستان  می گوییم  که  است  دلیل  به همین 
نیاز دارد. آقای کرزی می گوید  با امریکا  توافق نامه امنیتی 
که مذاکرات برای امضای این پیمان امنیتی یک سال را در 
بر می گیرد. آقای کرزی هم چنین گفت در مذاکراتی که به 
این منظور صورت می گیرد روی چگونگی حضور نظامی 
و چهارده، شمار  دوهزار  سال  از  پس  افغانستان  در  امریکا 
باقی می مانند، نحوه استفاده آنان از تاسیسات  نظامیانی که 
نظامی افغانستان و دیگر مسایل فنی بحث می شود. تا این جا، 
که  است  و ضروری  نیست. خیلی الزم  نگرانی  هیچ  جای 
همکاری های امنیتی افغانستان و امریکا پس از سال دوهزار 
و چهارده میالدی به صورت جامع در موافقت نامه ای که به 
آن  ثغور  و  حدود  شود.  تعریف  می شود  امضا  منظور  این 
تعیین گردد. وظایف و مسوولیت هریک از طرفین مشخص 
به  رسیدن  برای  باشد.  قابل قبول  طرف  هردو  برای  و  شود 
نیاز به مذاکرات سخت و طوالنی است و الزم  این هدف 
همه  طرف  هردو  از  متخصصان  و  کارشناسان  که  است 
تا  کنند  بررسی  همه جانبه  و  عمیق  به صورت  را  نکات  این 
درج توافق نامه گردد. اما نگرانی عمده این است که آقای 
و  شخصی  کار  دستور  مورد  در  مذاکرات  این  در  کرزی 
با  کرزی  آقای  یعنی  بزند.  چانه  امریکایی ها  با  تیمی اش 
عنعنوی،  لویه جرگه  شرایط  مانند  ابزار هایی  از  استفاده 
افغانی سازی  لزوم  ملی،  حاکمیت  حق  غیرنظامی،  تلفات 
را طوالنی  مذاکرات  غیره...  و  عملیات های ضدتروریستی 
مورد  فرد  یا  و  او  ابقای  با  بخواهد  امریکایی  ها  از  و  سازد 

مجلس قانع کننده بوده است.
به  از وزیران  استجواب  با  نمایندگان  اما گفت مجلس  وی 
را  کارهایی  چه  وزارت ها  کدام  که  دادند  آگاهی  مردم 
انجام  بود،  انجام داده اند و چه کارهایی که مسوولیت شان 

نداده اند.
که  را  بودجوی  واحدهای  دادیم  »تکان  گفت:  رامین 
نتوانستند درک کنند، و دوم، محاکمه ی  مسوولیت شان را 
سیاسی و علنی نمودیم تمام این واحدهای بودجوی را که 
در این جا )مجلس نمایندگان( خواستیم، که شما کارهایی 

را که باید انجام می دادید، انجام داده نتوانستید.«
کمیسیون  ایجاد  خواهان  هم چنین  مجلس  عضو  این 
محاسبات مالی در مجلس نمایندگان، ارتقای ظرفیت کاری 
در اداره ی کنترول و تفتیش و گزارش دهی هر چهارماهه ی 

وزارت مالیه به مجلس نمایندگان شد.
می گویند  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  گونه،  به همین 
پاسخ های  و  بوده  قناعت بخش  وزیران  برخی  پاسخ های 

شماری دیگر آن ها قناعت بخش نبود.
داوود کلکانی، نماینده ی مردم کابل در مجلس نمایندگان 
می گوید که برای بررسی گفته های وزیران استجواب شده، 
کمیسیون ویژه ای که در ماده ی 89 قانون اساسی و اصول 

وظایف داخلی نیز بر آن تاکید شده، ایجاد گردد.
استیضاح  برای  موجه  دلیل  حاضر  حال   در  می گوید  وی 

موافقت  چهارده  و  دوهزار  سال  از  پس  قدرت  در  او  نظر 
کنند. این نگرانی در میان فعاالن سیاسی و مدنی کشور و 
از  نقل  به   است.  بسیار جدی  دموکراسی  مدافعان  هم چنین 
محافل نزدیک به آقای کرزی گفته شده که درپایان سال 
دوهزار و چهارده میالدی ایشان قصد دارند از طریق اعالم 
دوره  عنعنوی  لویه جرگه  فراخواندن  یا  و  اضطرار  حالت 
محافل  کند.  تمدید  نامعلوم  مدت  برای  را  ماموریت اش 
طرفدار آقای کرزی گفته اند در پایان سال دوهزار و چهارده 
می کنند،  ترک  را  افغانستان  خاک  خارجی  نیروهای  که 
طالبان حمالت تهاجمی شان را شدت می بخشند و این مساله 
که  همان طوری  نشود.  برگزار  انتخابات  تا  می شود  سبب 
مذاکراتی  در  آقای کرزی  که  است  این  نگرانی  آمد  قبال 
راه اندازی  امریکا  با  امنیتی  موافقت نامه  تنظیم  به منظور  که 
حمایت  برنامه اش  از  بخواهد  کشور  این  از  می شود، 
مدنی،  جامعه  دموکراسی،  طرفدران  تمامی  نگرانی  کند. 
رسانه های آزاد و دیگر ارزش های دموکراتیک در کشور 
منافع علیای  نباید آقای کرزی  درحال حاضر همین است. 
کشور را فدای منافع زودگذر سیاسی و تیمی اش کند. آقای 
کرزی رسالت دارد در ختم ماموریت اش انتخابات شفاف 
را برگزار کند و قدرت را به منتخب مردم بسپارد. این وظیفه 
قانونی آقای کرزی است و ایشان در مراسم تحلیف، برای 
به  باید  ایشان  بودند.  یاد کرده  قانون اساسی سوگند  تطبیق 
سوگندشان وفادار بمانند. آقای کرزی نباید سد راه تجربه 
دموکراسی درافغانستان قرار گیرد. تیم آقای کرزی و حلقه 
مطالبات  با  تقابل  در  اگر  که  بدانند  باید  هم  او  مشاوران 
در  را  دموکراسی  کنونی  تجربه  و  گیرند  قرار  مردم  برحق 
کشور ناکام سازند، بهای سنگینی خواهند پرداخت. امریکا 
دهند.  باج  اقتدارگرایان  برای  نباید  هم  جهانی  جامعه  و 
حمایت از اقتدارگرایی و تعطیل دموکراسی سبب می شود 

تا افغانستان هم چنان کانون بحران های متراکم باقی بماند.

برخی وزیران وجود ندارد و از همین رو کمیسیون ویژه در 
مورد وزیرانی که باید استیضاح شوند، بررسی کند.

از  نظارت  به خاطر  خاص،  کمیسیون  »در  گفت:  کلکانی 
معرفی  نفر  یک  یک-  کمیسیون  هر  از  حکومت،  اعمال 
شود، کمیسیون در ظرف یک هفته، مشکالت و چگونگی 
عدم مصرف شان را بررسی و ارزیابی کند و به مجلس ارایه 
به  نسبت  که  وزیرانی  از  عده  »آن  افزود:  کلکانی  کند.« 
بی کفایتی، بی ظرفیتی و عدم دل سوزی به مردم، نتوانسته اند 
آن  مورد  در  مجلس  برسانند،  به مصرف  را  خود  بودجه ی 

تصمیم بگیرد.«
انتقاد  مجلس  اعضای  از  نمایندگان،  برخی  این حال،  با 
40درصد  از  کم تر  که  وزیرانی  برخی  به  چگونه  می کنند 
به مصرف رسانده اند، رای اعتماد  انکشافی شان را  بودجه ی 

دادند.
مجلس  در  بغالن  مردم  نماینده ی  مهدی،  محی الدین 
رییس جمهور  سوی  از  کسانی که  می گوید  نمایندگان، 
معرفی شد،  نمایندگان  به مجلس  اعتماد  رای  برای گرفتن 
بودجه  40درصد  از  کم تر  که  بودند  سرپرستانی  شامل  
دو  »کسانی که  بودند:  رسانده  به مصرف  را  خود  انکشافی 
هفته پیش از مجلس رای اعتماد گرفتند، اسامی شان شامل 
وزارت خانه های بود که کم تر از 40درصد بودجه خود را 
مصرف کرده بودند. با کمال تاسف ولسی جرگه به این نقطه 
توجه نکرد و به همان مردم رای اعتماد داد. آیا می شود باور 
به  کنید؟  استیضاح  و  بخواهید  را  آن ها  دیگر  بار  که  کرد 
این تناقض ولسی جرگه باید به مردم افغانستان پاسخ بدهد.«

مهدی می گوید امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته است و 
از  بودجه  تطبیق  امنیت در  نبود  گفته های وزیران در مورد 

وزیران »تنبل« پذیرفته نمی شود.
این عضو مجلس تاکید می کند که مجلس نمایندگان نباید 

معیار 40درصد را در بودجه برای وزیران تعیین کند.
تنبل«  به گفته ی وی، این عمل مجلس »باعث تربیه وزیران 

می شود.
مجلس  دیگر  عضو  یک  سادات،  حبیبه  ترتیب  به همین 
استیضاح  به  برای  مجلس  تصمیم  که  می گوید  نمایندگان 
کشاندن وزیران رای گرفته »خنده آور« است. خانم سادات 
بودجه ی  واقعا  بودند  سرپرست  وزیر  که  »آن هایی  گفت: 
کم خود را به مصرف رسانده بودند. اما در این جا )مجلس 
ما  برای  آیا  گرفتند.  اعتماد  رای  کیلو  به  کیلو  نمایندگان( 

جای شرم نیست که آن ها را دوباره استیضاح کنیم؟«
برای  نصاب  عدم  به دلیل  نمایندگان  مجلس  این حال،  با 
تصمیم گیری این مجلس در هفته ی گذشته، فیصله استیضاح 
و یا عدم استیضاح وزیرانی را که گفته های شان مورد قناعت 

قرار نگرفته است، به روز شنبه )امروز( موکول کرد.

موافقت نامه امنیتی و دستور کار شخصی

استیضاح برخی وزیران 
ACKUامروز مشخص می شود



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بخش سوم
تشکیل  و  ازدواج  در  آزادی  حق 

خانواده
تشكيل  را  جامعه  زيربناي  واقع  در  خانواده 
ثبات  و  سالمت  لحاظ  اين  از  و  مي دهد  
سياست گذاري ها  اولويت هاي  از  يكي  آن 
مي رود.  به شمار  انسان ها  دغدغه هاي  و 
اين  بر  عمومی  اجماع  كه  اين روست  از 
خانواده  تشكيل  و  ازدواج  امر  تا  قرارگرفته 
حقوق  جمله  از  را  امر  اين  در  آزادی  و 
و  تشكيل خانواده  به شمار آورد. حق  بشری 
آزادي در ازدواج،  در دسته بندي هاي حقوق 
اجتماعي  حقوق  جمله ی  از  انسان ها،   بشري 
به  ملزم  به حساب آمده كه دولت هاي عضو 
عمل  در  آن  رعايت  و  حق  اين  از  حمايت 

مي باشند.                                                         
اسناد،  قوانين و تعهدات بين المللي زيادی در 
مورد حقوق بشر وجود دارد كه بر اهميت،  
حفظ، حراست و تقويت نهاد خانواده تاكيد 
و توجه كرده است. از اين ميان به عنوان نمونه 
بين المللي  ميثاق    ) 10( دهم  ماده   به  مي توان 
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره 
ازدواج  حق  و  خانوادگي  زندگي  كه  كرد 
براي  را  رضايت  و  مي شناسد  به رسميت  را 
شرايط  از  يكي  نهاد  اين  تحكيم  و  ايجاد 
مهم مي پندارد. در ماده مذكور آمده است: 
قابل  دوطرف  آزادانه  رضايت  با  » ازدواج 
نهاد  ايجاد  و  حمايت  حق  است.«  انعقاد 

به  وضعيت  اگر  دارد  باور  حيدری  بانو 
اين  ديگری  كس  و  يابد  دوام  همين گونه 
مركز ترک اعتياد را حمايت و كمک نكند، 
اين مركز  نخواهد داشت كه  ترديدی وجود 
او  زيرا  برود؛  بين  از  و  بازمی ماند  فعاليت  از 
دست  در  مالی  امكانات  از  كه  را  هر آن چه 
رسانده  به مصرف  مركز  اين  در  است،  داشته 
كار  اين  ادامه ی  اقتصادی  توان  ديگر  و 
كه  است  حالی  در  اين  داشت.  نخواهد  را 
هم وطنان  كمک های  با  كه  دارد  آرزو  وی 
نوع دوستش، مركز ديگری را مخصوص زنان 
با  مردان  كه  دارد  باور  او  كند.  ايجاد  معتاد 
تمام مشكالتی كه دارند نسبت به زنان بازهم 
مصايب كم تری دارند. او ايجاد مركز ترک 
از ضرورت های جدی  را  برای زنان  اعتيادی 

تلقی می كند.
مشكالت  بر  عالوه  حيدری،  خانم  به گفته ی 
است،  موجه  آن  با  مركز  اين  كه  مالی 
يكی  كه  دارد  وجود  نيز  ديگری  مشكالت  
از آن ها مخالفت برخی از مردم با موجوديت 

خانواده اساسا دربرگيرنده  رضايت در ازدواج،  
منع ازدواج اطفال و تضمين حقوق مردان و زنان 
. همين طور،  انحالل آن مي باشد  ازدواج و  در 
عليه  تبعيضات  كليه  رفع  كنوانسيون   16 ماده 
حق  به  مربوط  حقوق  از  زيادی  موارد  زنان 
ازدواج و برابری در استيفای اين حق و مسايل 
ماده  است.  اين  تصريح كرده  را  آن  به  مرتبط 
كليه  در  زنان  برای  مساوی  حقوق  اعطای 
در  مساوی  حقوق  فرزندان؛  به  مربوط  مسايل 
و  فرزندان  تعداد  به  رابطه  در  تصميم گيری 
فاصله زمان بارداری، منع و غيرقابل اجرا بودن 
موضوع ازدواج اطفال و تعيين سن قانونی برای 
ازدواج، اعطای حقوق و مسووليت های مشابه با 
مردان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستی، 
منافع  اولويت  به  توجه  با  فرزند خواندگی 
و  زن  برای  مساوی  حقوق  اعطای  كودكان، 
مرد در انتخاب نام خانوادگی، را در نظر گرفته 
و  ازدواج  در  آزادي  حق  از  تفسير  اين  است. 
تشكيل خانواده در واقع ابعاد مختلف اين حق 

را در نظر گرفته است.         
زمينه هاي  ما،   كشور  در  زنان  كه  آن جا  از 
در  مصروفيت  و  اشتغال  كار،  براي  محدودي 
مي توان  دارند،  خانه  چهارديواري  از  بيرون 
گفت كه بخش عظيم تخطی ها از حقوق زنان 
در درون خانواده ها اتفاق مي افتند. حق حمايت 
ازدواج،  آزادي  بر  نخست  قدم  در  خانوادگي 
و  ازدواج  در  زنان  و  مردان  حقوق  تضمين 
متمركز  منع خشونت خانوادگي  و  آن  انحالل 

اين مركز در محلی كه قرار دارد، می باشد.
در  حيدری  بانو  اعتياد  ترک  مركز  است  گفتنی 
به نام  كه  منطقه ای  در   13 ناحيه ی  آخر  قسمت  
قرارگاه  يک  كنار  در  دارد،  شهرت  نو«  »قلعه ی 

كوچک پوليس، واقع شده است. 
به من  از مردم  »تعدادی  خانم حيدری می گويد: 
اين  از  را  مركز  اين  بايد  كه  است  داده  هوشدار 
در  ندارند  دوست  آنان  زيرا  دهم؛  انتقال  محل 
معتاد  آدم  زندگی شان يک گروه  محل  نزديكی 
اقامت داشته باشند. بخش  عمده ای از مردم به اين 
باور ند كه معتادان افراد خطرناكی بوده و به امنيت 

محل ضرر می رسانند.«
با  و  قبل  4ماه  از  حيدری  ليال  بانو  است  گفتنی 
ايجاد اين مركز عمال خود و امكاناتش را وقف 
اين كار بشردوستانه كرده و 24ساعت در همين 
مركز همراه با كسانی كه تحت قرنطينه قرار دارند، 

زندگی می كند.
او می گويد: »زندگی در اين جا همراه با كسانی كه 
تحت تداوی قرار دارند، برايم رضايت بخش بوده 
و در آخر هردوره وقتی می بينم تعدادی از جوانانی 

كه در بدترين وضعيت قرار داشتند، سالمتی اش 
را دوباره به دست آورده و شاد و خندان با قلب 
باز  خانواده های شان  با  زندگی  به  اميد  از  مملو 
به  پيش  از  بيشتر  و  داده  اميد  من  به  می گردد، 

ادامه ی اين كار  تشويقم می كند.
وقتی می بينم كسانی كه يک ماه قبل نمی توانستند 
راه بروند و در انبوه كثافات زير پول سوخته به 
می كردند،  مصرف  مخدر  مواد  و  افتاده  خاک 
به  و  ايستاده  پاک  و  سالم  بدن  با  برابرم  در 
می باشند،  سال  و  هم سن  من  با  بعضا  كه  من، 
به خاطر كاری كه برای شان انجام داده ام، »مادر« 
دل  ته  از  واقعا  و  می بالم  خودم  بر  می گويند، 

خوش حال می شوم.«
گفتگو،  از  لحظات  آخرين  حيدری  در  خانم 
روبه مردم و هم وطنان نوع  دوستش، چنين ابراز 

می دارد:
و  با احساس  هم وطناِن  كمک  »بدون 
و  نهادها  معاونت های  و  مسووليت شناس 
اين كار،  ادامه ی  موسسات دولتی و غيردولتی، 
هم وطنان  اميدوارم  پس  بود.  خواهد  سخت 
دولتی  نهادهای  و  موسسات  مسووالن،  عزيز، 
اهميت  بشری،  حقوق  به ويژه  و  غيردولتی  و 
نگذارند.  تنها  مرا  و  كرده  درک  را  كار  اين 
و  حمايت ها  به  واقعا  من  كار،  اين  ادامه  برای 

كمک  های همه ی شما نيازمندم.«


مقرر  نيز  افغانستان  اساسي  قانون   45 ماده  است. 
داشته است: »خانواده ركن اساسی جامعه را تشكيل 
دولت  دارد.  قرار  دولت  حمايت  مورد  و  می دهد 
خانواده،  روحی  و  جسمی  سالمت  تامين  به منظور 
باالخص طفل و مادر، تربيت اطفال و برای از بين 
بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسالم تدابير 

الزم اتخاذ می كند.«                                         
به منظور  افغانستان  دولت  اساسی،  قانون  برمبنای 
تاريخ  به  زن،  عليه  خشونت  با  مستمر  مبارزه 
را  زن«  عليه  خشونت  منع  »قانون   1388/4/15
رييس جمهور  توشيح  از  پس  كه  كرد  تصويب 
جريده   989 شماره  در  تقنينی  فرمان  به صورت 
رسيد.  به نشر   1388 سال  اسد   10 رسمی  به تاريخ 
براساس اين قانون، خشونت عليه زن عمل مجرمانه 
می باشد.  مجازات  مستوجب  آن  مرتكب  و  است 
»خشونت  است :  آمده  قانون  اين  چهارم  ماده  در 
جرم بوده، هيچ كس حق ندارد در محل سكونت، 
اداره دولتی و غيردولتی، موسسات، محالت عامه، 
وسايط نقليه، يا ساير محالت، مرتكب آن شود. در 

صورت ارتكاب مطابق قانون مجازات می شود.«                
پيش گفته،  خشونت  قانونی  ضمانت های  باوجود 
نكاح  مختلف؛  به گونه هاي  افغانستان  در  زنان  عليه 
بددادن،  قانونی،  اكمال سن  از  قبل  اجباري،  نكاح 
ممانعت از حق ازدواج يا حق انتخاب همسر، تجاوز 
جنسی، قتل، لت وكوب، دشنام، تحقير و تخويف، 
و  تعليم  حق  از  منع  اجباری،  كار  اذيت،  و  آزار 
ادارات مربوطه  به مشاهده رسيده و در  تربيت و... 

ثبت شده است.                
ادامه دارد
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

خانه ای برای ترک اعتیاد
 سلیم                               قسمت سوم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

قسمت سی و هفتم

احترام به حقوق بشر، احترام به خویشتن بوده و مهم ترین ضمانت 
ایجاد خانواده و جامعه  سالم محسوب می گردد.

پی نوشت ها:
1 - کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، معيارهاي قانوني ملي و بين المللي، کابل، سال 2006م 

گامی بشردوستانه  از سوی بانو لیال حیدری

در عين حال بايد متذكر شد كه فلسفه به تنهايی قادر به طرح و پاسخگويی 
از  فلسفی  دريافت  نيست.  بشر  حقوق  موضوع  به  مربوط  پرسش های  همه 
مفهوم حقوق بشر هرچه كه باشد، حقوق بشر، حقوقی تعيين شده توسط 
حقوق  قراردادهای  به  مربوط  موضوعی  نيز  و  مشخص  حكومت های 
موضوع  حال  عين  در  بشر  حقوق  زاويه،  اين  از  هست.  نيز  بين المللی 
مهمی برای نظريه های حقوقی و نيز سياست بين المللی به شمار می رود و با 
نظريه های مربوط به دموكراسی پيوند ناگسستنی دارد. عالوه بر آن، ادعای 
فلسفی آن  به آن می گردد كه موضوعيت  منجر  بشر  جهان شمولی حقوق 
با مشكالت عديده مربوط به تفاوت های عميق فرهنگی جهان ما برخورد 

نمايد.
در كتابی تحت عنوان »فلسفه حقوق بشر« كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد 
تصويب منشور جهانی حقوق بشر در آلمان منتشر شد، جمعی از متفكران 
و پژوهندگان حقوق بشر، از جمله به اظهار نظر در باره پاره ای از اختالفات 
اثر  اين  به همه مسايل مطروحه در  پرداختن  پرداخته اند.  اين مفهوم  نظری 
خواندنی، طبعا در چارچوب اين نوشته ممكن نيست، اما اشاره وار می توان 

مشكالت نظری منعكس شده در آن را در چند حوزه ی عمده برشمرد:
الف ـ دشواری های تبيين مفهومی حقوق بشر

ب ـ پيوند حقوق بشر و عدالت اجتماعی
ج ـ موانع جهان شمولی حقوق بشر

در حوزه تبيين مفهومی و در پاسخ به پرسش هايی نظير: معنای حقوق بشر 
چيست؟ آيا حقوق بشر به مثابه حقوق اخالقی پيش از تشكيل دولت، از 
حقوق قضايی بنيادين قابل تفكيک است؟ آيا حقوق بشر تنها يک مفهوم 
اين پرسش ها، ما  به  حقوقی است؟ روبه رو می شويم. پاسخ های گوناگون 
آشنا  انديشه  اين  به  نسبت  بشر  متفكران حقوق  مختلف  رويكردهای  با  را 

می سازد.
اخالقی  مفهومی  بشر صريحا  برای حقوق  »اوتفريد هوفه« در بحث خود، 
قايل می شود. وی تصريح می كند كه آ ن چه برخی از منتقدان حقوق بشر 
بخشی  حقيقت  در  می نامند،  مدرنيته«  مدنی  »مذهب  كنايه آميز  شكل  به 
اغماض ناپذير از اخالق حقوقی و دولتی به شمار می آيد. او اضافه می كند 
كه اگرچه در عصر ما حقوق بشر به مثابه معياری حقوقی اعتبار يافته است، 
اما هنوز جای خود را به عنوان سنجيداری واحد و فراگير برای مشروعيت 

حكومت ها كامال نگشوده است.
بشر و  مفهوم حقوق  تحليل  به  توگندهات« در بحث خود عمدتا  »ارنست 
ارتباط آن با مشروعيت حكومتی می پردازد. به نظر او، اين ادعا كه حقوق 
بشر خصلت جهان شمول دارد، هيچ معنايی جز اين ندارد كه حكومتی كه 
كه  می كند  تصريح  وی  است.  نامشروع  نمی كند،  تضمين  را  بشر  حقوق 
دموكراسی و حكومت اكثريت به تنهايی برای مشروعيت يک نظام كافی 
نيست و در يک نظام سياسی واقعا دموكراتيک، آزادی تک تک افراد نيز 
بايد تضمين شده باشد. تنها چنين نظامی از يک مشروعيت واقعی برخوردار 

است.
بر  پرسش  اين  به  دادن  پاسخ  تالش  در  خود،  بحث  در  لومان«  »گيورگ 
استدالل  چنين  او  هستند.  بشر  دارای حقوق  وقت  انسان ها چه  كه  می آيد 
می كند كه حقوق »ضعيف« اخالقی افراد، به طريق ويژه ای از تاثير متقابل 
با »وظايف اخالقی« حاصل شده است. از همين رو می توان حقوق بشر را 
گام هايی  در  و  تاريخی  روندی  در  كه  دانست  اخالقی  حقوق  از  بخشی 
سه گانه به ابعادی اخالقی، قضايی و ماال تاريخی ـ سياسی دست يافته است.

در حوزه ی رابطه ميان حقوق بشر و عدالت نيز با رويكردهای گوناگونی 
مواجهيم. »اشتفان گوزه پات« اين نظر را نمايندگی می كند كه حقوق بشر 
تقسيم  اصل  يک  توسط  می تواند  به راحتی  اجتماعی،  عرصه  در  به ويژه 
عمومی  طرح  يک  چارچوب  در  او  به نظر  شود.  مستدل  اجتماعی  عدالت 
براساس اخالق و حق، می توان سه اصل راهنما برای حقوق بشر اجتماعی 
توزيعی  يا  منقسم  عدالت  و  اوليه  نيازهای  ارضای  آزادی،  حفظ  يافت: 
)distributiv(. به عقيده او انديشه ی عدالت برای هرسه اين برداشت ها، 
و  آزادی  تضمين  در  را  بشر  اگر حقوق  همين رو  از  راهنماست.  انديشه ی 
برآوردن حداقل نيازهای ضروری خالصه كنيم، دچار رويكردی تک بعدی 
خواهيم شد. به باور او چالش اخالقی بزرگ كنونی در سطح جهان، تقسيم 
حق  آزادی،  )حق  حقوقی  گروه  سه  است.  موجود  ثروت های  عادالنه تر 
مشاركت و حق اجتماعی( به راحتی می توانند از اين اصل حقوقی عدالت 
منقسم مشتق شوند و از همين رو اين اصل بايد از جايگاهی برابر با حقوق 

اخالقی و ايجابی برخوردار شود.

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت هفتم   

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی

ACKU



 آژند - هرات
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مراجعه  که  موترشویی  به  هر  شهر  سطح  در  روز ها  این 
البته  می شوی.  روبه رو  موتر ها  از  طویلی  صف  با  کنی، 
به دلیل آن است که موتر زیاد شده  نه  این صف طویل 
است؛  کم  موترشویی ها  تعداد  این که  دلیل  به  هم  نه  و 
کنار  در  انتظار  صف های  آمدن  به وجود  اصلی  دلیل 
موترشویی، این است که آنان کار اصلی را کنار گذاشته 
موترشویی  هر  کنار  در  آورده اند.  رو  قالین شویی  به  و 
و حتا  قالینچه  و  قالین  از  رنگارنگی  و  متنوع  منظره ی  با 
مبل و فرنیچر روبه رو می شوی که یا شسته شده اند یا هم 
در حال شستشو اند. به یکی از این موترشویی ها مراجعه 
کردم. احمداهلل مسوول این موترشویی می گوید بیش از 
ـ  دو  از  و  بوده  موترشویی  کار  در  که  است  هشت سال 
سه سال به این طرف کار را رونق داده و شستن قالین و 
قالینچه را هم اضافه کرده است. از وی می پرسم که چرا 
این همه موتر منتظر شستشو مانده اند و با خنده می گوید: 
خوب دلیل اصلی این است که این روز ها مراجعه برای 
نو آمدنی است و  قالین زیاد شده است. سال  شستشوی 
همه  مردم می خواهند قالین های شان را بشویند. ما هم که 
شستن قالین به ما مفاد بیشتر می دهد بیشتر درگیر شستن 
شسته  دستگاه  یک  توسط  فقط  موتر ها  و  هستیم  قالین 

می شود و بقیه قالین می شویند. 
سال  به  نزدیک  روز های  در  وضعیت  هرساله  می پرسم 
ده  وقتی  همیشه  بلی.  می گوید:  و  است  همین طور  نو 
آوردن  به  شروع  مردم  بماند،  نو  سال  به  روزی  بیست 
برای شان  زودزود  هم  ما  و  می کنند  قالین های شان 

می شوییم. 
معموال در هرات پاک کاری خانه ها یا همان خانه تکانی 
خصوصا شستشوی قالین ها نشانه های آمدن سال نو است. 
خانم های خانه و با طلب همکاری از اعضای خانواده و 
دیوار های  تا  و  به جان خانه می افتند  قوم و خویش  حتا 
خانه را به شستشو می گیرند. هما، یکی از کسانی است 
داده  اختصاص  خانه تکانی  به  را  سال  آخر  هفته  دو  که 
است. او معلم نیز می باشد، ولی فعال تنها و تنها به پاک 
کردن خانه ها می اندیشد. خانم هما می گوید: پذیرایی از 
از چند  مشاهده می رسد.  به  زنان  میان  در  بیشتر  نو  سال 
اضافه  زنان در داخل خانه  فعالیت  نو  به سال  مانده  روز 
می شود. از پاک کاری خانه گرفته تا پختن سمنک و تهیه 
همه  برای  نو  لباس  تهیه  و  خانه ای  کلچه های  و  شیرینی 
اعضای خانواده از عمده ترین کار ها برای استقبال از سال 
»برای کسانی که  می گوید:  هم چنان  هما  خانم  است.  نو 
زیرا  دارد،  خاصی  حس  روز ها  این  هستند،  نامزد دار 
آوردن نوروزی برای عروس از جمله رواج های متعارف 
برای خانواده  لباس و شیرینی  در هرات است و معموال 
داماد  برای  تهیه می گردد و خانواده عروس هم  عروس 
چیز هایی تهیه می کند که معمول ترین آن پیراهن تنبان که 

یخن آن هم خامک دوزی شده است، می باشد.« 
می گوید  می پرسم،  سمنک  تهیه  مورد  در  هما  خانم  از 
دیگر آن شور و حال تهیه سمنک در میان مردم نمانده 
دختر های  و  زن ها  همه  سمنک  تهیه  برای  سابق  است. 
و  دختر ها  شب ها  حتا  و  می شدند  جمع  خانواده  یک 
زن های همسایه برای کفگیرزدن می آمدند، ولی امروزه 
تنهایی سمنک  به  باشد، خودش  هرکسی دوست داشته 
تهیه می کند. خانم هما می گوید: »رسم و رواج ها مانند 
یکی  نوروز  که  این  با  نیست  پررنگ  و  شیرین  گذشته 
سرزمین  این  در  اعیاد  تاریخی ترین  و  قدیمی ترین  از 
برای  نه عالقه ای  امروزه دیگر  محسوب می گردد، ولی 
تجلیل باشکوه آن مانده و نه انگیزه ای.« او نابسامانی های 
نوروز  دلیل کم رونق شدن  مهم ترین  را  اخیر  چند دهه 

می داند. 
شکریه  نمی کنند.  فکر  هما  خانم  مانند  همه  این حال  با 
با شادی تمام می گوید وقتی نوروز  باوری، خانم خانه، 
می شود، او هم مانند شاخه های درختان دوباره می شکفد 
گویا  که  می نشیند  نوروز  پیشواز  به  عالقه  با  چنان  و 
خانم  برمی گردد.  یک ساله  سفر  از  او  کس  عزیزترین 
باوری می گوید از چند روز مانده به نوروز چنان با تالش 
نوروز  روز  در  زمانی که  که  می آورند  رو  خانه پاکی  به 
خانه  تمیزی  و  از صفا  می آیند  آنان  دیدن  به  خانواده ها 
حیران می مانند. او می گوید همیشه در سال نو برای خود 
دارد  عقیده  و  می سازد  نو  لباس  شوهرش  و  فرزندان  و 

ضد  اعتراضات  سالروز  با  همزمان  پنجشنبه  روز 
درمناطق  تازه ای  درگیری های  بحرین  در  حکومتی 
و  معترض  گروه های  میان  کشور  آن  شیعه نشین 

نیروهای امنیتی روی داده است.
بنابر گزارش ها، پولیس بحرین روز پنجشنبه با شلیک 
گاز اشک آور، گلوله های پالستیکی و نارنجک های 

صوتی با گروه های تظاهر کننده به مقابله پرداخت.
به  بحرینی  تظاهرکنندگان  که  است  حالی  در  این 
سوی نیروهای امنیتی بمب های پترولی و سنگ پرتاب 

در  که  کرد  اذعان  نخستین بار  برای  ناروی  پولیس 
در  تابستانی  اردوگاه  و کشتار یک  به حمله  واکنش 

این کشور می توانسته سریع تر وارد عمل شود.
و  ناروی  پایتخت  اسلو،  در  بمب  انفجار  جریان  در 
این  برینگ برویک، شهروند  حمله مسلحانه آندرس 
تابستانی جوانان عضو حزب  اردوگاه  به یک  کشور 
ماه  در  اسلو  غرب  شمال  در  اتوییا  جزیره  در  حاکم 
زیادی  شمار  و  کشته  نفر   ۶۹ گذشته  سال  جوالی 

برنامه کوریای شمالی برای پرتاب موشک ماهواره بر 
جنوبی  کوریای  و  جاپان  امریکا،  سوی  از  بلند  برد 

محکوم شده است.
اعالم  دولت کوریای شمالی  روز جمعه، ۲۶ حوت، 
سالگرد  بزرگداشت یک صدمین  منظور  به  که  کرد 
خلق  جمهوری  پایه گذار  سونگ،  این  کیم  تولد 
کوریای و پدر بزرگ کیم جونگ اون، رهبر کنونی 
این کشور، در نظر دارد ماهواره را توسط یک فروند 

موشک برد بلند به مدار زمین پرتاب کند.
خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گفته است که این 
پرتاب  فضا  به  اپریل   ۱۶ تا   ۱۲ روزهای  بین  موشک 

خواهد شد.
در پی پخش این خبر، وزارت خارجه ایاالت متحده 
اخیر دو  توافقنامه  مغایر  را  اقدام کوریای شمالی  این 

کشور دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
براساس توافقی که دو هفته پیش بین ایاالت متحده و 
کوریای شمالی به دست آمد، دولت کوریای شمالی 
وسیع  کمک های  دریافت  برابر  در  که  کرد  موافقت 
غذایی از امریکا، برنامه آزمایش موشک های برد بلند 

خود را به حالت تعلیق در آورد.
کوریای شمالی با مشکالت شدید اقتصادی و از جمله 
از  تن  هزاران  می شود  گفته  که  است  مواجه  قحطی 

مردم این کشور را گرفتار گرسنگی کرده است.
کوریای  دولت  از  انتقاد  با  امریکا  خارجه  وزارت 
شمالی به خاطر زیر پاگذاشتن توافقی که تنها شانزده 
از  بلند  برد  موشک  پرتاب  آمد،  دست  به  پیش  روز 
سوی کوریای شمالی را اقدامی »بسیار تحریک آمیز« 

توصیف کرده است.
دستیابی  شمالی  کوریای  و  امریکا  فبروری،   ۲۶ روز 
به توافقنامه ای را اعالم کردند که براساس آن، دولت 
غنی سازی  برنامه  که  شد  متعهد  شمالی  کوریای 

می کردند.
آن  در  را  قدرت  که  خلیفه  آل  خانواده  بحرین  در 
و  دولت  در  نفوذ  اعمال  با  دارد،  دست  در  کشور 
و  اساسی  قانون  در  اصالحات  ایجاد  از  مانع  مجلس 

شکل گیری دولت فراگیر می شود.
شیعه  رهبران  از  بحرین  دولت  حاکیست  گزارش ها 
خواسته است برای متوقف کردن جوانان معترض که 

آنها را »اراذل و اوباش« می خواند، بیشتر تالش کنند.


مجروح شدند.
محل  به  تیراندازی  آغاز  از  پس  ساعت  یک  پولیس 
ناروی  پولیس  رییس  مالند،  اویستین  رسید.  حادثه 

بابت این تاخیر از مردم عذرخواهی کرده است.
او گفت: »بار سنگینی وقتی می دانی که اگر نیروهای 
پولیس زودتر به محل حادثه می رسیدند، عده ای جان 

خود را از دست نمی دادند.«

یورانیم خود را نیز متوقف کند.
ناظران  از  برخی  تا  شد  باعث  طرف  دو  توافق  اعالم 
دولت  خارجی  روابط  در  تنش  کاهش  به  نسبت 
تغییر  این  و  کرده  امیدواری  ابراز  شمالی  کوریای 
رهبر  ایل،  جونگ  کیم  تمایل  از  نشانه ای  را  جهت 

جدید آن کشور به بهبود روابط با غرب بدانند.
کیم  پدرش،  درگذشت  از  پس  اون  جونگ  کیم 
و  رسید  او  جانشینی  به  دسامبر  ماه  در  ایل،  جونگ 

رهبری کوریای شمالی را در دست گرفت.
موشک  پرتاب  برای  شمالی  کوریای  دولت  تصمیم 
با امریکاست که  برد بلند عمال به منزله لغو توافقنامه 
براساس آن، قرار بود ایاالت متحده هرسال دوصد و 
چهل هزار تن مواد غذایی را به طور رایگان در اختیار 

آن کشور قرار دهد.
آخرین باری که کوریای شمالی یک موشک برد بلند 
را به فضا پرتاب کرد در اپریل ۲۰۰۹ بود که این اقدام 
از سوی شورای امنیت محکوم و به وضع تحریم های 

بین المللی گسترده تر علیه کوریای شمالی منجر شد.
که  گفتند  شمالی  کوریای  منابع  نیز  زمان  آن  در 

ماهواره ای را به فضا پرتاب کرده اند.
که  کرده  تاکید  همواره  شمالی  کوریای  دولت 
منحصرا  می کند  پرتاب  فضا  به  که  را  ماهواره هایی 
آنها  ماموریت  و  است  صلح آمیز  هدف های  دارای 

انجام تحقیقات علمی است.
کوریای  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه های 
هرگونه  و  اتومی  آزمایش های  انجام  از  را  شمالی 
آزمایشی که در آن از فن آوری موشکی استفاده شده 

باشد منع کرده است.
جاپان نیز نسبت به تصمیم کوریای شمالی برای پرتاب 

موشک بردبلند به شدت اعتراض کرده است.

هم  آنان  می گردد،  تازه  دوباره  جهان  همه  که  هم چنانی 
باید هم چنان تازه و سرحال باشند. خانم باوری می گوید: 
»ما از دو سه روز پیش سفره هفت سین و سمنک خود را 
به  آماده کردیم که هرکس  میوه هم  تهیه کردیم. هفت 
به او تعارف می کنیم  خانه ما می آید مقداری هفت میوه 
و حتا به خانه بعضی از اقوام هم می بریم. در شب سال نو 
ما  ماست هم در کنار سفره  و  حتما سبزی پلو می خوریم 
با خنده و شادی  را  حتما است و لحظه های تحویل سال 
می گذرانیم، زیرا عقیده  داریم که در لحظه تحویل سال 
اگر خرسند باشیم تا آخر سال هم چنان شاد خواهیم ماند.« 
و به این گونه است که نوروز در هرات تجلیل می گردد. 
به عقیده صاحب نظران، هرات از مهم مناطقی در افغانستان 
نقیب  می گردد.  تجلیل  به خوبی  آن  در  نوروز  که  است 
آروین، شاعر و نویسنده هراتی، می گوید: »به عقیده من 
نقاط کشور  دیگر  به  نسبت  هرات  در  نوروز  به  پرداختن 
پررنگ تر است. در هرات مردم چندین روز را برای نوروز 
هزینه می کنند و تنها به یک روز سال نو بسنده نمی کنند.« 
به گفته نقیب آروین، رسم و رواج های مردم برای نوروز 
متنوع است و از تهیه لباس نو تا تهیه سمنک و هفت میوه و 
خانه تکانی و تهیه سبزه در اشکال مختلف و بردن نوروزی 
مناطق  و  تفریحگاه ها  به  رفتن  و  نامزددار  دختران  برای 
سرسبز و انجام بازی های محلی خاص سال نو در مناطق 
مختلف را در بر می گیرد. آروین خانه تکانی را مهم ترین 
با  خانواده ها  می گوید  او  می داند.  نوروز  از  تجلیل  اصل 
خانه تکانی در روز های نزدیک سال نو نه تنها خانه را از 
گرد و غبار سال گذشته پاک می کنند بلکه با این شکل 
آنان  برای  گذشته  سال  که  را  غصه ای  و  غم  می خواهند 

داده است، از خانه بروبند. 
در کنار تجلیل از خود سال نو آخرین چهارشنبه سال نیز 

به عنوان چهارشنبه سوری در هرات تجلیل می گردد. 
جمع  هم  کنار  در  خانواده ها  بیشتر  تقریبا  شب  این  در 
با روشن کردن آتش بزرگ و  می شوند. جوانان شب را 
حتا جمله ی خاصی  می کنند.  سپری  آن  روی  از  جهیدن 
از روی آن ورد  تهیه آتش و جهیدن  زمان  هنوز هم در 
به آتش می گویند: زردی  است که خطاب  زبان جوانان 
من از تو و سرخی تو از من و منظور مراد از آن است که 
طرف دوست دارد غم ها و غصه هایش را فراموش کند و 

سال آینده را با سرور و خرسندی سپری کند.
ارزش و مقام نوروز به عنوان یکی از مهم ترین اعیاد جهانی 
چنان بزرگ شده است که از یکی دو سال به این طرف 
از  یکی  به عنوان  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  روز  این 
مناسبت های جهانی تثبیت شده و در همه  تقویم ها به عنوان 

یک روز مهم درج شده است. 

درگیری های جدیدی در بحرین روی داد

پولیس ناروی بابت تاخیر خود در جریان کشتار
سال گذشته عذرخواهی کرد

محکومیت برنامه کوریای شمالی برای پرتاب
موشک ماهواره بر

نوروز در هرات باستان
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می دانند و این جا حکومت وجود دارد.«
قاسم یار تاکید کرد که دیگران نمی توانند به نمایندگی 
از مردم افغانستان به طالبان امتیاز دهند و هرنوع امتیازی 
هم که داده می شود، باید با رضایت مردم همراه باشد. 
این  اعضای  می گوید  صلح  عالی  شورای  عضو  این 
به  افغانستان  سوی  از  که  هیاتی  ترکیب  در  شورا 
این  گفت  قاسم یار  دارد.  اشتراک  رفته،  گوانتانامو 
او می گوید  هیات نظرات زندانیان را بررسی می کند. 
زندانیان  انتقال  با  تا  است  امیدوار  صلح  عالی  شورای 
طالبان از گوانتانامو به قطر، اعتماد های اولیه برای آغاز 

گفتگوها به دست آید. 
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مراکشی،  ساله   16 دختر  فاللی،  امینه  خودکشی  با 
تالش فعاالن مدنی برای تغییر قانون رسیدگی به تجاوز 
قانون، مردی  این  بر اساس  جنسی تشدید شده است. 
از  پرهیز  برای  می تواند  ربوده  را  »صغیری«  زن  که 

زندان، با آن زن ازدواج کند.
امینه پس از آنکه مجبور شد با فردی که به او تجاوز 
مورد  فرد  این  توسط  شدت  به  کند،  ازدواج  کرده 
با خوردن سم  متعاقبا  و  می گیرد  قرار  و جرج  ضرب 

خودکشی می کند.
حال فعاالن مدنی با انتشار طوماری در اینترنت خواهان 
منع این نوع ازدواج ها شده اند و تجمعی اعتراضی نیز 

برای روز شنبه برنامه ریزی شده است.
تنها  عمال  قانون  این  می گویند  زنان  حقوق  فعاالن 
فرد  به  که  است  قدیمی  سنت  یک  برای  توجیهی 
متجاوز اجازه می داد برای حفظ »شرف« خانواده زن 

قربانی، با او ازدواج کند.
فیروزه اصولی، دبیر اتحادیه دموکراتیک برای حقوق 
زنان به بی بی سی گفته است: »تبصره 475 قانون جزای 
مراکش برای وجهه متجدد و دموکراتی که این کشور 
سعی دارد در سطح بین المللی از خود نشان دهد، مایه 

شرمساری است.«
حافظ  قانون  مراکش،  »در  می افزاید،  اصولی  خانم 

اخالق عمومی است، نه حقوق فردی شهروندان.«
قوانینی که مجلس مراکش برای منع هر نوع خشونت 
تصویب  همسر،  به  شوهر  تجاوز  جمله  از  زنان،  علیه 

کرده، از سال 2006 تا کنون ابالغ نشده اند.
حداقل سن قانونی ازدواج در مراکش 18 سال است، 
مگر آنکه به تشخیص قاضی، زوجه مشمول »شرایط 
ویژه ای« شود. بر همین اساس بود که امینه فاللی علی 
ازدواج  متجاوز  مرد  با  قانونی،  سن  به  نرسیدن  رغم 

کرده بود.
راهی  عنوان  به  را  ازدواج  می تواند  زمانی  تنها  قاضی 
پیشنهاد کند که همه  پرونده تجاوز  فیصله یک  برای 
طرف ها با آن موافق باشند. اما فعاالن مدنی می گویند 
قربانی  خانواده  جنجال،  از  جلوگیری  برای  معموال 
تحت فشار قرار می گیرند تا با این گزینه موافقت کنند.

پدر امینه می گوید وقتی او گزارش کرد که دخترش 
مورد تجاوز قرار گفته، مقام های قضایی به او پیشنهاد 

کردند که دخترش را به عقد مرد متجاوز درآورد.
به گزارش رسانه های محلی، امینه به خانواده اش گفته 
آنها  اما  می زند،  سیلی  را  او  همسرش  مرتب  که  بود 
به  را  او  نهایت  در  که  نشدند  وی  پذیرش  به  حاضر 

خودکشی واداشته است.
می فهمد  آنکه  از  پس  امینه  همسر  می گویند  شاهدان 
او سم خورده، آمنه را با گیسوانش به کوچه می کشد. 

اندکی بعد آمنه جان می بازد.

اعتراضات مدنی در مراکش
 در پی خودکشی قربانی تجاوز

تحلیلگران:
  قطع مذاکرات امريکا و طالبان ريشه در پاکستان دارد

به دلیل  که  کرده اند  اعالم  اعالمیه ای،  نشر  با  طالبان، 
صادق نبودن امریکایی ها در انجام مذاکرات، این روند 
را متوقف می کنند. در این اعالمیه آمده است که در 
ایاالت  امریکایی،  مقامات  با  طالبان  مالقات  آخرین 
متحده امریکا فهرستی از خواست های شان را به طالبان 
داده که از سوی این گروه غیرقابل قبول و با برخی از 
توافق های به وجود آمده در تناقض قرار دارد. اعالمیه 
پابند  تعهداتش  بر  امریکا  صورتی که  در  است  گفته 

باشد، مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.
طالبان در حالی از تعلیق مذاکرات خبر داده اند که در 
حال حاضر هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان 
به جنگ  با مخالفان مسلح  از طریق گفتگو  امیدوارند 

افغانستان پایان دهند. 
می گوید  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  صیقل،  محمود  اما 
دیگر  کشمیر  به  را  افغانستان  می خواهند  پاکستانی ها 
تبدیل کنند و از مذاکرات صلح نیز به منظور چانه زنی ها 
برای به دست آوردن منافع سیاسی و اقتصادی شان سود 

ببرند. 
اول   تراز  مقامات  »تازمانی که  می گوید:   صیقل  آقای 
به  و  نباشند  افغانستان  معضل  آی اس آی عالقمند حل 
تداوم وضعیت کنونی تمایل داشته باشند و از مصالحه 
آرزوهای  پیشبرد  برای  دوم  شیری  گاو  به عنوان 
خودشان استفاده کنند، مذاکرات هم نتیجه ای نخواهد 

داشت.«
در  که  حلقاتی  می گویند  تحلیلگران  همین حال  در 
مذاکرات  این  به  رابطه  در  را  اصلی  تصمیم  پاکستان 
و  دارند  نقش  گفتگوها  این  موفقیت  در  می گیرند، 
آن چه که طالبان در اعالمیه شان گفته اند نیز وابسته به 

تصمیم حلقاتی در پاکستان می باشد. 
محمد اسماعیل قاسم یار، مشاور امور بین المللی شورای 

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی چین - شین هوا 
- دولت این کشور، بو ژیالی، از سیاستمداران برجسته 
و رهبر شعبه حزب کمونیست در منطقه مهم چونگ 

چینگ را از مقامش برکنار کرد.
بو ژیالی، که شصت و دو سال دارد، از جمله کسانی 
در  است  قرار  که  تغییراتی  در  می رفت  انتظار  که  بود 
کمونیست  حزب  رهبری  کادر  در  جاری  سال  پایان 

درباره آینده این مقام ارشد حزبی دامن زده بود.
بو ژیالی پس از یک دوره سکوت طوالنی، سرانجام 
سابق  رییس  جون،  لی  وانگ  درباره  گذشته  هفته 
پولیس صحبت کرد و به سوال های خبرنگاران در این 

رابطه و در حاشیه اجالس پارلمان، جواب داد.
وی گفت که تصورش را هم نمی کرد که آقای وانگ 
فرار کند و اقدام رییس پولیس منطقه را ناگهانی و دور 

از انتظار توصیف کرد.
که  شد  آغاز  زمانی  بو  آقای  آینده  مورد  در  تردید 
یافته  ارتقا  این سمت  به  او  به دستور  پلیس که  رئیس 
بود یک روز در سفارت امریکا ماند و هنگام خروج 
از این محل، توسط نیروهای امنیتی چین بازداشت شد.

در ابتدای انتشار این خبر، شایعه شد که آقای وانگ به 
سفارت آمریکا پناهنده شده است اما پس از بازداشت 
وی رسانه های دولتی گزارش کردند که او به تعطیالت 
را  کاری  فشارهای  از  یافتن  بهبودی  قصد  و  بود  رفته 

داشته است.
با آنکه آقای بو رسما با این پرونده مرتبط دانسته نشد 
و هرگونه دست داشتن در این ماجرا را هم رد کرد، 
بسیاری معتقد بودند که این رسوایی لکه ننگی بر دامان 

وی خواهد بود و ظاهرا همین طور هم بوده است.

از  شورا  این  گفت  8صبح  با  گفتگو  در  صلح،  عالی 
عوامل پشت پرده ای که سبب توقف مذاکرات امریکا 
و طالبان شده است، آگاهی کامل ندارد. قاسم یار گفت 
مذاکراتی که تاکنون بین امریکا و طالبان وجود داشته، 
حکومت  رسمی،  مذاکرات  آغاز  با  و  بوده  مقدماتی 
افغانستان و شورای عالی صلح در این مذاکرات نقش 

بازی می کنند. 
است  افغان ها  مربوط  »افغانستان  گفت:    قاسم یار  آقای 
امریکا  به شمول  ما  بین المللی  دوستان  نمی کنم  فکر  و 
تصمیم  افغانستان  مردم  طرف  از  بتوانند  یا  بخواهند 
بگیرند؛ مردمی که حاکمیت ملی خود را از آن خود 

بگیرد  صورت  چین 
تصدی  نامزدهای  از 
این  ارشد  سمت های 

حزب باشد.
با این همه، ماه گذشته 
سابق  پولیس  رییس 
مدت  به  منطقه  این 
یک روز در سفارت 
یافت  اقامت  امریکا 
باعث  واقعه  همین  و 
بو  موقعیت  تضعیف 
ژیالی و انتقاد شدید 

از او شد.
شین  گزارش  طبق 
هوا، ژانگ دجیانگ، 
ریاست  مقام  بو  آقای  جای  به  وزیر،  نخست  معاون 
خواهد  عهده  بر  را  منطقه  این  در  کمونیست  حزب 

گرفت.
برکناری این مقام حزبی پس از خاتمه اجالس ساالنه 
پارلمان، کنگره ملی خلق، صورت گرفت در حالی که 
زنی هایی  به گمانه  این اجالس  از  او  غیبت  پیشاپیش، 

يکی از مقامات ارشد حزب کمونیست چین برکنار شد
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حقوق  مدافع  و  امدادی  سازمان های  که  بیانیه ای  در 
بشر از ۲۷ کشور جهان منتشر کردند، از شورای امنیت 
سازمان ملل متحد خواسته شده تا با صدور قطعنامه ای، 
خشونت، شکنجه و بازداشت های خودسرانه غیرنظامیان 

توسط دولت سوریه را محکوم کنند.
ماموریت  از  تا  جهانی خواستند  جامعه  از  این گروه ها 
به  که  متحد  ملل  سازمان  سابق  کل  دبیر  عنان،  کوفی 
به  عرب  اتحادیه  و  سازمان  آن  ویژه  فرستاده  عنوان 

سوریه اعزام شده، حمایت کنند.
به  صلح  طرح  یک  ارایه  برای  پیش  هفته  عنان  آقای 
آقای اسد به سوریه سفر کرد. در این طرح، از دو طرف 
با آتش بس موافقت کنند، به  خواسته شده تا بالفاصله 
و  بدهند  تردد  و  عبور  اجازه  انسان دوستانه  کمک های 

مذاکرات سیاسی را آغاز کنند.
جانب  از  پاسخی  او  عنان گفت  آقای  یک سخنگوی 
پاسخ  این  به  نسبت  اما  کرده،  دریافت  اسد  آقای 

سواالتی دارد که منتظر جواب آنها است.
به بی بی سی  نیز  یک سخنگوی وزارت خارجه سوریه 
عنان  آقای  طرح  به  مثبتی  پاسخ  اسد  آقای  که  گفته 
عنان  آقای  ماموریت  است  مایل  او  چون  کرده،  ارایه 

موفقیت آمیز باشد.

مقابل، خبر آزادی این دو را تکذیب کرده اند.
این زن و شوهر در حال حاضر  »از  اطهرعباس گفت: 
در پیشاور در مورد چگونگی فرارشان تحقیق می شود.« 
چگونگی آزادی گروگان های سویسی هنوز مشخص 

نیست.
ناحیه  این زوج را در  ادعا کردند که  پاکستانی  طالبان 
گروگان  به  جوالی  اول  در  بلوچستان  ایالت  لورالی 
گرفته اند. آنها خواستار تبادله این زن و شوهر سویسی 
با عافیه صدیقی، زن دانشمند اعصاب پاکستانی بودند 
مامورین  قتل  اتهام  به  نیویارک  در   ۲010 سال  در  که 
زندان شده  به 86 سال  افغانستان محکوم  امریکایی در 

است.
که  طالبان  تحریک  از  شاخه ای  معاون  ولی الرحمان، 
را  این دو  القاعده درارتباط است، مسوولیت ربودن  با 
به عهده گرفت و در ماه جوالی به خبرگزاری فرانس 
این زن و شوهر سویسی در »جای  بود که  پرس گفته 

بسیار امنی« هستند و »در صحت کامل به سر می برند.«
زمینه  ندارد  کنترول  درآن  حکومت  که  مرزی  مناطق 
است.  ساخته  مساعد  پاکستان  گیری  برای گروگان  را 
البته گروگان گیری درپاکستان محدود به مناطق مرزی 
نبوده است، در برخی مواقع جنگجویان دست به ربودن 
خارجی ها می زنند. به طور مثال دو مددکارغربی توسط 
تاریخ  به  پاکستان  ملتان  مرکزی  شهر  در  مسلح  مردان 
با  که  بریتانیایی  داکتر  یک  شدند.  ربوده  جنوری   19
شهر  در  می کرد،  کار  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
کویته به تاریخ 5 جنوری اختطاف شد. در اگست سال 
امریکایی، در  گذشته وارن واین ستاین، یک مددکار 
شهر مرکزی الهور به گروگان گرفته شد. القاعده ادعا 
کرده  اختطاف  دسامبر  در  را  ستاین  واین  که  می کند 

است.
رایج  نسبتا  پاکستان  در  پول  دریافت  برای  آدم ربایی 
هدف  خارجی ها  که  می آید  پیش  کم  اما  است، 

گروگان گیران باشند.

آینده  روز  چند  ظرف  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
هیاتی را برای بررسی وضعیت به سوریه اعزام خواهد 

کرد.
این هیات بخشی از یک گروه وسیع تر خواهد بود که 
نمایندگانی از سازمان کنفرانس اسالمی نیز در ترکیب 
آن حضور دارند. هدایت گروه را دولت سوریه برعهده 

خواهد داشت.
از  حکومت،  مخالفان  اصلی  کانون های  از  گروه  این 
خواهد  بازدید  درعا  و  حماه  حمص،  شهرهای  جمله 

کرد.
اعالم  در سوریه  اعتراضات  آغاز  سالگرد  در  خبر  این 
شده که تا کنون بیش از 8000 قربانی بر جای گذاشته 

است.
در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  معاون  آموس،  ولری 
امور بشردوستانه، با صدور بیانیه ای بر اهمیت »دسترسی 
شناسایی  منظور  به  زده(  بحران  نقاط  همه  )به  آزادانه 
اولیه«  و  اضطراری  کمک های  تامین  و  نیازها  فوری 

تاکید کرده است.
بشر  حقوق  مدافع  و  امدادرسانی  سازمان   ۲00 پیشتر 
تا  خواستند  چین  و  روسیه  از  مشترکی  بیانیه  صدور  با 
به  دادن  پایان  برای  متحد  ملل  سازمان  تالش های  از 

خشونتها در سوریه حمایت کنند.
سازمان  قطعنامه های  چین  و  روسیه 
سوریه  حکومت  محکومیت  در  ملل 

را وتو کرده اند.
پنج شنبه هزاران  در همین حال، روز 
سوریه،  پایتخت  دمشق،  در  نفر 
اسد،  بشار  از  حمایت  در  تجمعی 
برگزار  کشور  آن  رییس جمهور 
اعالم  همواره  اسد  آقای  کردند. 
کرده که نظامیانش در حال مبارزه با 
»گروه های مسلحی« هستند که تالش 

دارند سوریه را دچار بی ثباتی کنند.

سویسی  زوج  گفت،  پاکستان  ارتش  سخنگوی  یک 
که توسط طالبان در ایالت بلوچستان ربوده شده بودند، 
موفق به فرارشده  اند. این دو از ماه جوالی سال گذشته 
خارجه  وزارت  می بردند.  سر  به  طالبان  اسارت  در 

سویس گفت، وضعیت آنها  رضایت بخش است. 
بلوچستان  ایالت  در  جوالی  ماه  در  شوهر  و  زن  این 
پاکستان ربوده شده و در وزیرستان شمالی در اسارت 
استخباراتی در  منابع  براساس گزارش  به سر می بردند. 
وزیرستان شمالی، این دو در یک محل تالشی شناسایی 
شده و با هلیکوپتر به پیشاور فرستاده شدند. مرد سویسی 

31 سال و همسرش ۲9 سال دارد.
تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان به 
از محل  »آنها می گویند که  خبرگزاری رویترز گفت: 

اسارت شان گریخته اند.«
وزیرخارجه سویس طی بیانیه ای گفت: » سفیر سویس 
در پاکستان با این دو در ارتباط مستقیم است و وضعیت 

صحی آن ها نیز رضایت بخش است.«
بگویند  نمی توانستند  پاکستانی  مقامات  این  از  پیش 
یا  شده  پرداخت  دو  این  آزادی  قبال  در  پولی  آیا  که 
در  طالبان  شده اند.  پذیرفته  طالبان  درخواست های 
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