
دولت  ناکامی  گفت:  کابل  در  اروپا  اتحادیه  نمایندۀ 
افغانستان در تحت پیگرد قراردادن قربانیان تجاوز و 
قرار  روانی  و  روحی  آزارهای  مورد  که  زنانی  دیگر 

گرفته اند، رسوایی است.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، فرانز میشل میلبن، 
نماینده اتحادیه اروپا در کابل گفت: اگرچه تحوالت 
تلفات  میزان  از  حوزه هایی  در  چشمگیری  عملی 
به وجود  مکاتب  دانش آموزان دختر  تعداد  تا  مادران 
مکان ها  بدترین  از  یکی  افغانستان همچنان  اما  آمده، 
برای  مبارزات جهانی  برای یک زن و خط مقدم در 

حقوق زنان محسوب می شود.
میلبن که پیشتر به عنوان نماینده دانمارک در افغانستان 
رییس  کرزی،  حامد  مستقیم  انتقاد  از  کرده،  خدمت 
جمهوری این کشور امتناع کرد اما گفت، به طور کلی 
دولت کابل در مسوولیت هایش در مورد رسیده گی به 
حقوق زنان ناکام مانده و محافظه کاران مخالف نقش 

داشتن زنان در خارج از خانه هستند.
ما  گفت:  گاردین  روزنامه  به  مصاحبه یی  در  وی 
می توانیم به دلیل اقدامات انجام شده خوشحال باشیم. 
اما متاسفانه در حال حاضر احساس می کنم که دولت 
اولویت و فوریت خود در این مساله را نشان نمی دهد. 
آنچه که ما حاال کمبود داریم، یک صدای رسمی قوی 

ادامه صفحه 6
برای مقابله...                              

    سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو پنجاو چهارم y یک شنبه 18 حوت /اسنفند y 1392 7 جمادی االول y 1435 9  مارچ 2014

از  در برابر بخت ناسازوار، هيچ واكنشي كارسازتر 
شوخ طبعِي هميشه گي نيست.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پس از آنکه چین، افراطیون در والیت سین کیانگ را به 
حمله مرگبار به یک ایستگاه قطار متهم کرد، گفت که 
با افغانستان همکاری خواهد  برای مبارزه با تروریسم 

کرد.
به گزارش شبکه الجزیره، در شرایطی که نگرانی ها از 
امنیت والیت آشوب زده سین کیانگ چین افزایش یافته 
است، وانگ یی،...                          ادامه صفحه 6

ناجيه نوری  
هارون میر آگاه سیاسی می گوید: »افغانستان با وجود تجربۀ دو 
دولت دموکراتیک و تعهد جامعه جهانی، بازهم دچار معضل 

بسیار بزرگی است«.
آقای امیر در گفت  وگو با روزنامۀ ماندگار افزود: »در سال آینده 
از یک طرف برگزاری انتخابات را پیش روی داریم که باید 
انتقال سیاسی قدرت به وجه احسن انجام شود و این انتقال 
قابل پذیرش برای همه جناح ها باشد و از جانب دیگر، در آخر 
سال میالدی قرار است که نیروهای خارجی افغانستان را ترک 

                                                        ادامه صفحه 6خواهند کرد و نیروهای امنیتی...

رییس جمهور کرزی با انتقاد از خشونت علیه زنان در 
افغانستان اظهار داشت که مردان کشور خشونت علیه 
امریکا  با  باید  اگر زور دارند  زنان را متوقف کرده و 

زور آزمایی کنند.
علیه  خشونت  انجام  افزود:  کرزی  آقای 
آن ها  ضعف  بیانگر  مردان  سوی  از  زنان 
است، زیرا آنان باید با دشمن خود بجنگند 
و این نوع خشونت ها را در برابر زنان خود 

پایان دهند.
باید  افغانستان  ملت  کرد:  تصریح  وی 
به  و  برده  بین  از  را  زنان  علیه  خشونت 

حقوق آنان احترام بگذارند.
دینی  علمای  نقش  کرزی  جمهور  رییس 
مؤثر  زنان  علیه  محو خشونت  در  را  اقوام  بزرگان  و 
برای  محافل  و  مساجد  در  باید  آنان  گفت:  و  خواند 

محو خشونت علیه زنان تبلیغ کنند.

زنان  برای  را  دولت خود  ساله   13 دستاوردهای  وی 
امیدوارکننده خواند و گفت این روند باید ادامه یابد، 

زیرا این پیشرفت های ما قانع کننده نیست.
زنان باید در انتخابات شرکت کنند

زنان  نقش  به  خود  سخنان  ادامه  در  کرزی  حامد 
می توانند  زنان  که  گفت  و  کرد  اشاره  انتخابات  در 
تعیین  از رأی خود  استفاده  با  را  افغانستان  سرنوشت 

کنند.
به اعتقاد وی، شرکت زنان در انتخابات می تواند دولت 
آینده افغانستان را به سوی ثبات برده و جایگاه خوبی 

برای آن ها در دولت آینده به وجود آورد.
عدم  صورت  در  کرد:  تأکید  کرزی  جمهور  رییس 
شرکت زنان در...                         ادامه صفحه 6

تعهد چین بر همکاری
 با افغانستان در مبارزه با تروریسم

هارون میر آگاه سیاسی:

طرِح اجندای ملی می تواند تنش  ها 

میان نامزدان را به حداقل برساند

نمایندة اتحادیة اروپا:

 ناکامی دولت کابل در حمایت از زنان رسوایی است

عدالت و عدالت 
انتقالی؛ 
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کرزی به مردان افغانستان در روز جهانی زن:

اگر زور دارید، با امریکا زورآزمایی کنید

صفحه 6

12   روز 
                         ات نو روز

مارچ و خشونِت ساختاری علیه زنان

تنها  زنان،  به  نسبت  طالبانی  نگاه 
بل  نيست؛  گروه  این  به  محدود 
گروه های دیگری نيز كه حتا تفنگ 
نگاه  زنان  به  ندارند،  اختيار  در 
ابزاری دارند. گاهی در خانواده ها 
زنان و دختران بدون آن كه صدای 
خشونت  مورد  كنند،  بلند  را  خود 
خيابان ها  در  حتا  می شوند.  واقع 
می توان شاهد نوعی بی حرمتی به 
بارها  خيابانی،  آزارهای  بود.  زنان 
را  زنان  جامعۀ  اعتراِض  صدای 

بلند كرده است.



 عدالت یک مفهوم عالی، مهم و پُرارزش است که 
ریشه در عمِق تاریخ و بلکه فطرِت بشری دارد 
و همپای حیاِت او به عنوان یک خواستۀ اصلی 
و درونی، مطرح بوده است. در این نوشتار سعی 
عدالت  واژه های  تعریِف  ضمن  که  است  آن  بر 
نظام سیاسِي  انتقالی، جایگاه آن دو در  و عدالت 
کشور و درک دریافِت خودم از این مفاهیم را به 

گونۀ فشرده تبیین نمایم.

انتقالی،  عدالت  عدالت،  کلیدی:  واژه های 
مصونیت، پاسخ گویی و مسوولیت.

عدالت
عدالت در لغت معادِل نظم و ادب است. وزن و 
میزان و تعادل، ویژه گی های ذاتِی این واژه است. 
اصِل خلقت نیز بر نظم و تعادل و میزان استوار 
است. به باور ما، میان اجزای کائنات و سازوارۀ 
هستی، چنان نظم و پیوند و همخوانی و تعادل 
گفتۀ  به  که  دارد  وجود  هم بسته گی  و  تناسب  و 
موالنا: اگر یک ذره را برگیری از جای / همه عالم 

فرو ریزد سراپای!
عدالت در زبان فارسی دری، به معنای«داد« است 
و  »دادگر«  یعنی  عادل  »بیداد«،  مفهوم  به  ظلم  و 

ظالم یعنی »بیدادگر«.
برابری،  معنای  به  اصطالح  در  »داد«  یا  عدالت 
مساوات و برخورداری هرکس از حقوق انسانی 
قانونِی خودش است. عدل یعنی گذاشتن هر  و 
چیزی سر جای خودش. عدالت یعنی سهم وحِق 
معنای  به  عدالت  دادن.  وی  برای  را  هرکسی 

میانه روی و دوری از افراط و تفریط نیز هست.
و  حقوق  فقه،  اخالق،  حوزه های  در  عدالت 
این  در  اما  است.  بررسی  و  طرح  قابل  اجتماع، 
نوشتار،  عدالت از منظر حقوق و اخالق بررسی 

می گردد.

عدالت انتقالی
است،  هستی  و  انسان  همزاد  »عدالت«  اگر 
»عدالت انتقالی« اصطالحی امروزی ست، عمری 
دوم  جهانِی  جنگ  از  بعد  دقیقًا  و  دارد  کوتاه 
مطرح شده است. در امتداد بلند تاریخ، سالطین 
معاف  مجازات  از  فرماندهان جنگ،  و  و حکما 
انتقالی  عدالت  و  عدالت  از  نام ونشانی  و  بودند 
الزم االجرا  با  سرانجام،  این که  تا  نداشت  وجود 
بین المللی در سال  کیفری  دیوان  اساسنامۀ  شدن 
2002، تحول اساسی در اجرای عدالت رخ داد. 
پیش از آن، تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو 
و به دادگاه کشاندن جنایتکاران جنگی، سرآغاز 
اجرای عدالت و بازخواست از مجرمینی شد که 
در جریاِن جنگ ها به نقض حقوق بشر و جنایات 

جنگی دست زده بودند.

عدالت  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمسیون 
انتقالی را روند جامعی دانسته که در کشورهای 
درگیر  که  کشورهایی  مخصوصًا  جنگ،  از  بعد 
جنگ های داخلی می باشند، برای تأمین مصالحه 
جنایات  تکرار  از  جلوگیری  پایدار،  آشتی  و 
آینده، مستندسازی وقایع و جریاناِت  جنگی در 
به  رسیده گی  شیوه های  و  داخلی  جنگ های 
جریان  به  گذشته  جنگی  مظالم  و  بی عدالتی 

می افتد. 
برخی دیگر معتقدند: »عدالت انتقالی، نوع خاص 
و مستقلی از عدالت نیست، بلکه رویکردی است 
برای دستیابی به انواع عدالت آن هم در دورۀ گذار 
از یک حکومت استبدادی و درگیر جنگ به یک 

حکومت دموکراتیک، پایدار و همراه با صلح«.
از عدالت انتقالی به نام های »عدالت تدریجی« و 

»عدالت دوران گذار« هم یاد شده است.

عدالت انتقالی در کشورهای پساجنگ
پساجنگ،  کشورهای  در  انتقالی  عدالت  تحقق 
و  عزم  و وجود  و سیاست ها  تغییر ساختارها  با 
ارادۀ سیاسی قوی برای حاکمیت قانون و اجرای 
عدالت مطابق با زمینه ها و شرایط موجود ممکن 
شیوۀ  با  کدام  هر  کشورها  این  است.  گردیده 
و  کرده  برخورد  قضیه  این  با  خود،  به  مختص 
تحکیم  در  مردم،  به  عدالت  بازگرداندن  ضمن 
و  ملی  هم بسته گی  دایمی،  صلح  ثبات،  پایه های 
از  آثار درد و رنج ناشی  التیام زخم ها و زدودن 
جنگ از ذهن و ضمیر قربانیان و آسیب دیده گان 

همت گماشته اند.
کمبودیا،  رواندا،  جنوبی،  افریقای  کشورهای 
نمونۀ  بوسنیا هرکدام یک تجربه و  موزامبیک و 
تاریخی اند که با عدالت انتقالی سروکار داشته اند 
روش  و  راه  و  ویژه   تدابیر  اتخاذ  با  یک  هر  و 
کرده اند.  برخورد  موضوع  این  با  مخصوص 
تفکر  و  سلیم  منطق  مبنای  بر  جنوبی  افریقای 
به  ابتکار شورانگیزی  ماندیال،  نلسون  مداراطلب 
خرج داد و فضایی ایجاد کرد که اعتراف به جرم 
تبدیل  ارزش  یک  به  قربانیان،  از  عذرخواهی  و 
شد و همراه  با آن، روحیۀ گذشت و بخشش و 
تفاهم در میاِن آسیب دیده گان به یک رویه و رفتار 
بزرگ ترین  نتیجه،  در  و  گردید  تبدیل  عمومی 
صلح  و  آمد  به وجود  ملی  همپذیری  و  همدلی 
پایدار را در این کشور تضمین کرد. در رواندا که 
یک قتل عام فجیع رخ داده بود، مجرمین شناسایی 
تعداد  اما  شدند؛  کشانده  محاکمه  میز  پای  به  و 
متهمینی که  از یک سو، طیف  آنان  از  بی شماری 
در جریان تحقیق پای شان به دادگاه کشانیده شده 
بود از سوی دیگر، و نبود دادگاه ها به میزان مورد 
نیاز، کمبود دستیاران ماهر و کارآزموده و سیستم 
که  از جانب سوم، سبب شدند  فرسوده  قضایی 

طی حدود شش سال، حتا یک  بیستِم مجرمین یا 
متهمین محاکمه نشوند. دوام و استمرار بیش از 
خصوص  در  را  نگرانی هایی  موضوع،  این  حد 
پیامد این محاکمات که احتماالً ثبات رواندا را به 

مخاطره می افگند، برانگیخت.
وضع  کشورها  این  با  مقایسه  در  افغانستان 
پیچیده تری دارد. در این کشور اوالً بر سر تاریِخ 
ضد  جرایم  ارتکاب  و  بشر  حقوق  نقض  آغاز 
برخی  ندارد.  نظر وجود  اتفاق  و  اجماع  بشری، 
ریشۀ جنایات جنگی را به سال های خیلی پیش 
از آغاز جهاد می رسانند، برخی آغاز نقض حقوق 
بشر را به رژیم های خلق و پرچم، برخی دیگر به 
حکومت مجاهدین و شماری هم به دورۀ طالبان 
و بعضی ها هم به دوازده سال حکومت داری اخیر 
در  که  عام هایی  قتل  و  ثانیًا، جنگ ها  می رسانند. 
تصفیۀ  نسل کشی،  نام  کمتر  داده،  رخ  افغانستان 
نژادی وژنوساید به خود گرفته، بلکه این جنگ ها 
از دید عامالن آن ها، جنگ های دفاعی، مشروع و 

قانونی بوده است.
تردیدی نیست که در جریان تمام این جنگ ها و 
کشمکش ها، حقوق بشرـ  گاهیـ  به پیمانۀ وسیع 
نقض گردیده و جرایم و جنایاتی رخ داده است. 
این جنایت ها، گاه به شکل قتل های دسته جمعی، 
امالک  و  اموال  تهدید، غصب  تعذیب،  شکنجه، 
به حیثیت،  توهین  و  بی حرمتی  به صورت  گاه  و 
اعتبار و شرافِت شهروندان صورت گرفته است. 
بازهم  شود،  توجیه  که  هرگونه  جنگ ها  این 
را  آن  از  ناشی  زخم های  و  دردها  نمی توان 
پوشاند و حقوق تضییع شده، خسارات وارده و 
مصیبت هایی که بر بخشی از مردم افغانستان رفته 
است را انکار نمود. جنگ، مصیبت ها و دردهای 
برخی  دست  حداقل  و  داشته  همراه  به  فراوانی 
سرقت  و  قتل وغارت  در  را  استفاده جو  افراد  از 
اموال مردم باز گذاشته و زمینۀ ظلم وحق کشی و 
بی عدالتی را فراهم ساخته است. اما نکتۀ اصلی ـ 
چنان که پیشتر اشاره شد ـ این است که در میان 
و  علل  سر  بر  مردم  مختلِف  طبقات  و  طیف ها 
عوامِل این کشمکش ها اتفاق نظر موجود نیست. 
در این جنگ ها متناوبًا مشاهده می شود که جای 
و  ستمدیده  و  قربانی  و  عامل  مظلوم،  و  ظالم 

ستمگر تعویض می شود.
پرسش اساسی این است که چه گونه و از کدام 
رسیده گی  جنایات  و  جرایم  این  به  باید  طریق 
التیام  را  زخم ها  نمود،  تطبیق  را  عدالت  و  کرد 
بخشید، گذشته های سیاه را به باد فراموشی سپرد 
در  پایدار  صلح  و  آشتی  و  تفاهم  از  فضایی  و 

کشور به وجود آورد؟
کمسیون  مخصوصًا  و  بشری  حقوق  نهادهای   
مستقل حقوق بشر افغانستان در چند سال گذشته 
داده اند  انجام  خصوص  این  در  کوشش هایی 
قناعِت  حصول  سبب  تنها  نه  کوشش ها  این  اما 
قربانیان و آسیب دیده گان جنگ ها نگردیده، بلکه 
انتقادهایی را نیز در میاِن برخی حلقات سیاسی و 
اجتماعی برانگیخته است و به جای حل موضوع، 
شده  تبدیل  اختالف  و  تنش  عامل  یک  به  خود 

است.
بشر  حقوق  مستقل  کمسیون  بر  که  انتقادهایی 
افغانستان در ارتباط با برنامۀ عدالت انتقالی وارد 

گردیده، عبارت اند از این که:
بی طرف و مستقل  آن  این کمسیون و رهبری  ـ 

نبوده اند؛
فاقد  کمسیون  گزارش نویسان  و  پژوهش گران  ـ 

دانش علمی و مسلکی بوده اند؛
ایدیولوژیک،  منظر  از  آن  رهبری  و  کمسیون  ـ 
و  نگریسته  افغانستان  در  بشر  حقوق  نقض  به 
پرداخته  انتقام جویی سیاسی و عقیدتی  به نوعی 

است؛
زمینه ها  واقعیت ها،  آن  رهبری  و  کمسیون  ـ 
و  اجتماعی  ساختار  و  بافت  و  کشور  شرایط  و 

شکننده گی اوضاع را مد نظر نگرفته است؛
سیاسی  استفادۀ  انتقالی  عدالت  موضوع  از  ـ 
صورت گرفته است؛...              ادامه صفحه 7
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عدالت و عدالت انتقالی؛ 
دو مفـهوِم کاماًل غـریب در زمـانۀ ما

 

انتخابات، یگانه روندی ست که با فرا رسیدنش، نظم معموِل 
اجتماع و سیاسِت هر کشوری را برهم می زند. تاریخ به یاد 
شورش،  برای  بوده  مجالی  انتخابات ها،  از  بسیاری  که  دارد 
عقب گرد و انارشیسمی  سیاسی که دولت های فرومانده به آن 

گرفتار می شوند. 
البته، تنها دولت های ضعیف نیستند که با مشکالِت زیادی در 
انتخابات روبه رو می گردند، بل حتا کشورهای قوی و جهان 
امان  در  دارد،  همراه  به  انتخابات  که  مخاطراتی  از  هم  اول 

نیستند. 
اما افغانستان که آشکارا جزِو کشورهای ضعیف و جهان سوم 
انتخابات را چونان چالشی عظیم  تجربه کرده  است، همیشه 
است. از تقلب گرفته تا ایجاد ناامنی های خطرناک، همه و همه 

می توانند ثبات نیم بنِد کشور را به باد دهند.
این همه مخاطره از آن جا پیداست که ناامنی به عنواِن بزرگ ترین 
چالش کشور، با شدِت تمام سر جایش است؛ جامعۀ جهانی 
با سیاست های ناشیانۀ رییس جمهور کرزی کم کم از افغانستان 
دل کنده، و گروه های موافق و مخالِف نظام از فضای مسمومِ 
پیشاانتخاباتی استفاده کرده و در ترکیب های نامتجانس، وارد 
این فضا را حکومت و  انتخاباتی شده اند. مسلمًا  کارزارهای 
بسا از نامزدان، که برای پیروز شدن در انتخابات با این گروه ها 
وارد معامله شده اند، مساعد ساخته اند و اینک تاواِن آن را باید 

مردم افغانستان پس بدهند. 
بنابراین، چند مسالۀ مهم را به حیِث چالش های اصلی کشور، 
در صورتی که سالمِت انتخابات تضمین نشود و این پروسه 

به طورِ شفاف برگزار نگردد، می توان فهرست کرد. 
کشور  عمدۀ  مخاطرات  از  دیگر  برخی  و  فساد  و  ناامنی  از 
نخستین  بگذریم؛  اگر  آمده اند،  به وجود  انتخابات  از  قبل  که 
چالشی که مطرح است، خود نامزدان محترمِ انتخابات استند. 
بخش اعظمی  از این نامزدان، دارای برنامه های جدی و دقیق 
بنیاد آن بتوان  برای ادارۀ کشور نیستند. یعنی اجندایی که بر 
اولویت های مهِم ملی را دسته بندی کرد، در گفتار آن ها دیده 

نمی شود. 
کارزار کنونی، هرگز بر بنیاد برنامه و اجندای ملی و همه گیر 
قومی،  بندی های  دسته  از  برخی  اساِس  بر  بل  ندارد؛  جریان 
حزبی و منطقه یی استوار است که بی تردید در صورتی که این 
نامزدان دخیل  تعییِن  در  تقلب  بعد دست  و  یابد  ادامه  روند 

گردد، فاجعه یی بزرگ بروز خواهد کرد. 
نامزدان محترم انتخابات، کمتر توانسته اند برنامه های کاری شان 
را بر بنیاد تفاهم ملی و تکمیِل روند وحدت ملی که به شدت 
آسیب دیده است، تنظیم کنند و آن را به حیث یک ضمانِت 
نامزدانی  پیروزی  بنابراین،  کنند.  ارایه  مردم  برای  انتخاباتی 
که هیچ برنامۀ ملی و فراگیری برای کشور ندارند، به معنای 

فروپاشی نظام خواهد بود. 
مسلمًا اگر روند انتخابات شفاف و سالم باشد، چنین اشخاصی 
به پیروزی نخواهند رسید. اما از آن جایی که نقِش تقلب در 
قابل  قبل  از  آن  زمینه های  و  است  جدی  بسیار  انتخابات 

پیش بینی؛ این خطر نیز جدی به حساب می آید.
در  اکنون  که  است  جهانی  جامعۀ  حمایت  دیگر،  چالش 
واکنش  در  جهانی  جامعۀ  است.  شده  کمرنگ  افغانستان 
ادامۀ  از  دست  کرزی،  آقای  هدف مند  کاماًل  سیاست های  به 
کمک ها برداشته است؛ تا جایی که دیگر افغانستان برای هیچ 

کشوری قابل توجه نیست. 
افغانستان  از  بین المللی  نیروهای   ،2014 سال  اتمامِ  از  پس 
کاماًل خارج خواهند شد و این در حالی ست که ناامنی، ضعف 
تلِخ آقای کرزی  اقتصادی، فساد و ده ها مسالۀ دیگر، میراِث 
تضمین  انتخابات  سالمت  اگر  وضع،  این  در  و  حاال  استند. 
نشود و بنا بر تقلب، افراد و اشخاصی که هیچ برنامه یی برای 
آقای  ترمیِم خرابکاری های  نیز  و  توجه جامعۀ جهانی  جلب 
کرزی ندارند، بر کرسی قدرت تکیه زنند، سرنوشت کشور به 

کجا خواهد کشید؟ 
برنامۀ  هیچ  نامزدان،  از  بسیاری  که  پیداست  اکنون  همین  از 
مدونی برای دوام رابطۀ خوِب افغانستان با کشورهای جهان 
ندارند. اکثراً سعی بر این دارند تا به هر نحوی که شده، قدرت 
نتیجۀ کار  این طرز تفکر، بدیهی ست که  به دست گیرند.  را 
را به تقلب می کشاند. چون وقتی هدِف نهایی موجود باشد و 
هیچ قیدوبندی برای رسیدن به آن، فرا راه وجود نداشته باشد؛ 
پای وسایِل ناجایز و ناروا نیز به میان می آید. بحث تقلب را 
معجزه یی  این که  مگر  گرفت،  جدی  قیاس  همین  با  می توان 

مردم افغانستان را از شِر آن نجات دهد!

هراس از انتخابات
 و آینده یی که پیِش روست!



www.mandegardaily.com    سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو پنجاو چهارم y یک شنبه 18 حوت /اسنفند y 1392 7 جمادی االول y 1435 9  مارچ 32014

عملیات بین المللی جستجو و نجات برای یافتن یک هواپیمای خطوط 
به پکن مفقود  با 23۹ سرنشین در مسیر کواالالمپور  هوایی مالزی که 

شده، همچنان ادامه دارد.
خبرها حاکی از آن است که نیروی هوایی ویتنام دو لکه بزرگ نفتی را 

که گمان می کنند از آن این هواپیما باشد، مشاهده کرده اند.
سخنگوی دولت ویتنام گفته که این دو لکه نفتی در جنوب این کشور 

دیده شده است.
کشتی ها و هواپیمایی از مالزی، ویتنام، چین و فیلیپین در این عملیات 
شرکت دارند و سنگاپور نیز به هماهنگی عملیات جستجو کمک می کند.
سرنشینان این هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ از چهارده کشور هستند اما بیشتر 

آنها را اتباع چینی تشکیل می دهند.
و  نشده  پیدا  هنوز  هواپیما  الشه  می گوید  مالزی  نقل  و  حمل  وزیر 
نشده  تایید  می رسد،  هواپیما  سقوط  درباره  ویتنام  از  که  گزارش هایی 

است.
به گزارش رسانه های دولتی ویتنام، یک مقام نیروی دریایی این کشور 
 23۹ با  مالزی  هوایی  خطوط  شده  مفقود  هواپیمای  که  کرده  تایید 

سرنشین در آب های ویتنام در دریای جنوب چین سقوط کرده است.
عملیات جستجو در دریای جنوب چین در جریان است.

این هواپیما هنگامی که از کواالالمپور، پایتخت مالزی، عازم پکن بود 
مفقود و تماس رادار با آن قطع شد.

یکی از مقامات مرکز جستجو و نجات دریایی ویتنام به بی بی سی گفت 
در  چین  جنوب  دریای  فراز  بر  بار  آخرین  بوئینگ  هواپیمای  این  که 

فاصله حدود دویست کیلومتری شبه جزیره کا مائوی ویتنام دیده شد.
دو کشتی نجات از چین برای کمک به عملیات جستجو عازم منطقه 

شده اند.
خطوط هوایی مالزی گفته است که 1۵2 شهروند چین و افرادی از 13 

کشور دیگر در هواپیما بوده اند.
خطوط هوایی مالزی در حال تماس با بستگان درجه یک مسافران و 

خدمه هواپیماست.
قرار بود این پرواز ساعت ۶:30 بامداد روز شنبه در پکن بر زمین بنشیند 
اما تنها دو ساعت بعد از آغاز پرواز، ارتباطش را با تیم کنترل پرواز از 

دست داد.

چرا امارات، عربستان و بحرین باالی قطر 

خشمگین هستند؟
دلیل  به  بحرین  و  امارات  عربستان، 
خود  تعهدات  به  قطر  پایبندی  عدم 
در توافقنامه سران شورای همکاری 
 2013 نومبر   23 در  که  خلیج فارس 
قطر  از  را  خود  سفرای  شد،  امضا 
فراخواندند که این مساله حکایت از 
تنش های شدید میان این کشورهای 

حوزه خلیج فارس دارد.
بحرین، امارات و عربستان به دالیل 
خارج  قطر  از  را  خود  سفرای  زیر 

کردند:
1- حمایت قطر از اخوان المسلمین 
پیدا  ادامه  تونس  و  لیبی  مصر،  در 
کرده است و دوحه به پناهگاهی امن 
برای اخوان المسلمین تبدیل شده و 
دوحه این امر را نمی پذیرند که برگ 
برنده مصر از دست قطر بیرون بیاید 
و به دست عربستان و امارات بیافتد.
2- حمایت مالی دوحه از گروه های 
تندرو در سوریه ادامه پیدا کرده است 
که هدف از آن تقویت و تحکیم نفوذ 

برنده مذاکرات در سوریه  به دست آوردن برگ  قطر و 
است که دوحه می تواند از آن در جریان درگیری ها در 

منطقه جهت اعمال نفوذ بیشتر خود استفاده کند.
3- قطر سرپوشی معنوی بر گفته های یوسف القرضاوی، 
معنوی  پدر  و  مسلمین  علمای  جهانی  اتحادیه  رییس 
توهین  و  انتقاد  از  را  و وی  می گذارد  المسلمین  اخوان 

به مسووالن کشورهای حوزه خلیج فارس منع نمی کند.
خبری  شبکه  ویژه  به  قطری  رسانه های  تبلیغات   -4
الجزیره علیه حاکمان کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه 

پیدا کرده است.
و  است  سازی  عادی  حال  در  ایران  با  قطر  روابط   -۵
با  را  گفت وگوهایی  و  رفته  تهران  به  قطری  مسووالن 

مسووالن ایرانی آغاز کرده اند.
۶- دوحه مجددا با حزب اهلل روابطی را برقرار ساخته و 
همچنین مواضعی شدید در قبال مخالفان یمنی و بحرینی 

اتخاذ نکرده است.
۷- قطر با بیشتر گروه های مخالف در کشورهای حوزه 
مواضع  و  است  ساخته  برقرار  را  روابطی   فارس  خلیج 
»طارق محمد  برای محکوم کردن کشته شدن  آشکاری 
احمد الشحی«، نظامی اماراتی و همچنین کشته شدن دو 

بحرینی در انفجار بمبی در منامه در سوم مارس جاری و 
تیراندازی به نیروهای امنیتی عربستان در استان »القطیف« 
اتخاذ  فبروری گذشته  این کشور در 20  واقع در شرق 

نکرده است.
که  اتهاماتی  این  صحت  عدم  یا  صحت  از  صرف نظر 
کشورهای حوزه خلیج فارس علیه قطر مطرح ساخته اند، 
بیان این مسئله مهم است که این اختالفات در وهله اول 
درگیری های سیاسی است؛ تا جایی که ریاض مایل است 
حوزه  کشورهای  سیاست  در  تصمیم گیرنده  دولت  تنها 
خلیج فارس باشد و هر گونه تالش برای مخالفت با خود 
تا  را رد می کند. همچنین عربستان سعودی تالش دارد 
خود ترسیم کننده سیاست های خارجی در بیرون از این 

کشور باشد.
قرار  عقیدتی   – مذهبی  اختالفات  نیز  دوم  دروهله 
قطر  دائم  حمایت  و  کمک  عربستان  که  جایی  تا  دارد؛ 
به  می کند؛  رد  را  ریاض  با  مخالف  دینی  از جریان های 
توانایی زیادی در  از  المسلمین  اینکه گروه اخوان  ویژه 
خلیج فارس  کشورهای حوزه  و  عربی  کشورهای  بیشتر 
در  را  آن  حاکمیت  و  ریاض  منافع  و  است  برخوردار 

جهان عرب تهدید می کند.

که  تصمیم  این  که  نیست  تردیدی  هیچ 
با حمایت مصر نیز انجام شده است، در 
اقتصادی  راستای فشار دینی، سیاسی و 
کردن  وادار  آن  هدف  و  است  همزمان 
سیاست های  در  بازنگری  برای  دوحه 
خود است؛ چیزی که کشورهای حوزه 
از به حکومت رسیدن  خلیج فارس پس 
به آن  امیر قطر  ثانی،  تمیم بن حمد آل 

امید بسته بودند.
به نظر می رسد دوحه که قدرت نظامی، 
سیاسی و مردمی عربستان و حتی امارات 
در  گزینه  دو  تنها  ندارد،  اختیار  در  را 
این که تسلیم فشارها  یا  پیش رو دارد: 
مواضع  از  تدریجی  صورت  به  و  شود 
خود عقب نشینی کند تا تالش ها برای به 
انزوا کشیدن این کشور را ناکام بگذارد 
یا اینکه به عنوان یک بازیگر منطقه ای به 
تالش هایش برای ناکام گذاشتن فشارها 
ادامه دهد.  این کشور  علیه  تهدیدات  و 
اما انتخاب گزینه دوم تناقض های زیادی 
را  نامشخصی  نتایج  به همراه دارد و  را 
اخوان  از  قطر  بار می آورد؛ چرا که سیاست  حمایت  به 
المسلمین و تندروها با سیاست برقراری رابطه میان دوحه 
با ایران و دیگر طرف ها مغایرت دارد و علت این امر را 
می توان این گونه عنوان داشت که ایران به شدت مخالف 

گروه های تندرو در سوریه و دیگر کشورها است.
از جمله مسایل ذکر شده در توافقنامه کشورهای شورای 
این  به  می توان   2013 سال  در  خلیج فارس  همکاری 
موارد اشاره کرد: پایبندی به عدم مداخله در امور داخلی 
کشورهای عضو این شورا و عدم حمایت از طرف هایی 
که در پی ضربه زدن به امنیت و ثبات کشورهای عضو 

این شورا هستند.
قاهره نیز از دوحه خواسته است تا چند تن از افراد فراری  
از سوی دادگاه مصر را تحویل مسووالن  تحت تعقیب 
مصری بدهد و به تحریکات رسانه ای خود علیه مصر و 
ارتش این کشور و همچنین حمایت از اخوان المسلمین 
پایان دهد. قاهره نیز از اوایل فوریه گذشته در اعتراض 
به سیاست های قطر در قبال مصر، سفیر خود را از دوحه 

خارج کرده است.

ادامه عملیات جستجو برای یافتن
 هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی

اخوان المسلمین:

از تصمیم عربستان غافلگیر شدیم!
مادورو خطاب به امریکا:»زبان بدن« پوتین زیر ذره بین پنتاگون

 به ونزویال احترام بگذارید
تیم های  از  یکی  کردند،  اعالم  امریکایی  مقام های 
بدن«  »زبان  تحلیل  حال  در  پنتاگون  تحقیقاتی 
برای  خارجی  رهبران  دیگر  و  روسیه  رییس جمهوری 

پیش بینی بهتر رفتار آن هاست.
تحت  پیشتر  که  پروژه  روسیه،  این  گزارش صدای  به 
حاضر  حال  در  بود،  امریکا  خارجه  امور  وزارت  نظر 
این  دفاع  وزارت  نهایی«  »ارزیابی  دفتر  حمایت  تحت 

کشور قرار دارد.
روان شناسی  تاریخه  گفت،  پنتاگون  مقام های  از  یکی 
بار در  والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه آخرین 

سال 2012 میالدی به روز شده است.
حامیان این مطالعات می گویند، این تحلیل به مقام های 
امریکایی کمک می کند تا اقدامات پوتین را پس از اعزام 
و استقرار نیروهایش در اوکراین و تحت کنترل گرفتن 
با  تنش هایی  باعث  که  کریمه  خودمختار  جزیره  شبه 

غرب شده، پیش بینی کنند.
جمله  از  خارجی  رهبر   1۵ حدود  پنتاگون  تحلیلگران 
دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، صدام، دیکتاتور 
بن  اسامه  و  کره شمالی  رهبر  اون،  کیم جونگ  عراق، 
الدن، رهبر سابق القاعده را مورد بررسی و تحلیل قرار 

داده اند.
البته  دریادار جان کربی، سخنگوی پنتاگون تاکید کرد: 
را  نظامی  سیاست  درباره  تصمیمات  مطالعات  این 
تحت تاثیر قرار نمی دهد. آن طور که من فهمیده ام،  این 
مطالعات مستقیما در دفتر »ارزیابی نهایی« ثبت می شوند 
و بر هیچ تصمیم گیری برنامه ایی یا سیاسی در وزارت 

دفاع تاثیر نمی گذارد.
وی افزود، از سال 200۹ میالدی هر ساله حدود 300 
هزار دالر بودجه برای این مطالعات اختصاص می یابد.

مطالعه و بررسی ژست و زبان بدن افراد

 )Body language( معموال با استفاده از تصاویر ویدیویی 
رفتاری،  عادت های  تشخیص  و  تعیین  به  می تواند 

خصوصیات روحی و روان شناسی افراد کمک کند.
پنتاگون در سال 2004  برندا کونورز، یکی از محققان 
میالدی زبان بدن پوتین را این گونه تحلیل کرد: پوتین 
در  است،  بیزار  کردن  خطر  از  و  دارد  هراسی  ریسک 
انتقاد  به  نسبت  شدت  به  و  افتاده  گیر  مکان  و  زمان 

حساس است.
وی در سال 200۵ میالدی به مجله »آتالنتیک« گفت: 
مشکل راه رفتن پوتین احتماال به این دلیل است که او 
در بچگی سینه خیز نرفته است و خواست قاطعانه ای را 
در او ایجاد کرده که از این مساله نجات پیدا  کند و این 
باعث انگیزه ای برای تعادل و تقویت بدنش شده است.
روی  اسکیت باز  یک  مثل  او  داد:  ادامه  کونورز  برندا 
مادرزادی  )دفورمیتی  پاچنبری  بیماری  که  می ماند  یخ 
است.  شده  تبدیل  المپیک  اسکیت باز  به  و  داشته  پا( 
واقعا دیدن او در تصاویر تلویزیونی گزنده است. این 
طور  به  او  که  است  حاد  و  قدیمی  عمیق،  لطمه  یک 

چشمگیری یاد گرفته که چطور با آن کنار بیاید.

در حالی که قاهره تصمیم عربستان برای درج نام اخوان المسلمین 
در فهرست گروه های »تروریستی« را ستود اخوان المسلمین نسبت 
به این تصمیم ریاض اظهار تعجب و تاکید کرد که این تصمیم مغایر 

تاریخ روابط این گروه با عربستان است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، بدر عبدالعاطی، سخنگوی وزارت 
نام  ثبت  در  ریاض  مقامات  تصمیم  از  استقبال  مصر ضمن  خارجه 
اخوان المسلمین درفهرست گروه های »تروریستی« اعالم کرد که این 
ریاض  و  قاهره  میان  همبستگی  و  هماهنگی  میزان  نشانگر  تصمیم 

است که پایه و اساس فعالیت های عربی مشترک هستند.
موضعی  نیز  عربی  دیگر کشورهای  است  امیدوار  اینکه  بیان  با  وی 
مشابه عربستان اتخاذ کنند اظهار کرد: این تصمیم عربستان در پی آن 
اتخاذ شد که دولت مصر اخوان المسلمین را یک گروه »تروریستی« 
اتحادیه  این  اعضای  تا  خواست  عرب  اتحادیه  از  قاهره  و  خواند 
یک  تروریسم  با  مبارزه  عربی  توافق  براساس  را  المسلمین  اخوان 

گروه »تروریستی« معرفی کنند.
از  مصر  کرد:  خاطرنشان  همچنین  مصر  خارجه  وزارت  سخنگوی 
با  مبارزه  در  خود  مسئولیت های  به  تا  دارد  انتظار  کشورها  دیگر 

تروریسم عمل کنند.
به  را  احزاب و جریان ها  از  فهرستی  داخلۀ عربستان  وزارت  پیشتر 
عنوان گروه های تروریستی اعالم کرد که در این فهرست نام اخوان 
دولت  گروه  النصره،  جبهه  شاخه های  تمام  و  القاعده  المسلمین، 
اسالمی عراق و شام )داعش( و حزب اهلل در داخل عربستان به چشم 

می خورد.
از  بیانیه یی اعالم کرد که  المسلمین مصر در  از سوی دیگر، اخوان 
بیانیه وزارت داخلۀ عربستان جهت قرار دادن این گروه در فهرست 

گروه های تروریستی غافلگیر شده است.
ریاض  جدید  موضع  این  که  کرد  اعالم  همچنین  المسلمین  اخوان 

کاماًل با تاریخ روابط این کشور با اخوان المسلمین مغایرت دارد.
در این بیانیه آمده که اخوان المسلمین با مسووالن سیاسی در جهان 
این  رابطه  و  دارند  تعامل  مشخص  فکری  باورهای  براساس  اسالم 

گروه با کشورها براساس نصیحت و ارشاد است.

اخوان المسلمین تاکید کرد که با تمام مردم کشورها همکاری دارد و 
با گروه ها و شخصیت های ملی علی رغم رویکردهای سیاسی، دینی، 

مذهبی و نژادی آنها همپیمان است.

رییس  جمهوری ونزوئال تاکید کرد که از عملکرد دولتش 
در قبال اپوزیسیون در ناآرامی های اخیر، پشیمان نیست.

با  مصاحبه  در  ونزویال  رییس جمهوری  مادورو،  نیکالس 
اگر  که  کنید  فکر  این  به  گفت:  ان  ان  سی  خبری  شبکه 
یک گروه سیاسی نقشه راهی برای سرنگونی باراک اوباما، 
رییس جمهوری امریکا طرح ریزی کند، عکس العمل دولت 

چه خواهد بود.
وی ادامه داد: بدون شک دولت امریکا از همه اختیاراتی 
که قانون به آن داده است برای بازگرداندن نظم و مجازات 

مسببان  آشوب، استفاده خواهد کرد.
مادورو با بیان اینکه گروه کوچکی از اپوزیسیون، مسوول 
طرح های خشونت بار در این کشور هستند، گفت: لئوپولدو 
لوپز، یکی از رهبران مخالفان به این دلیل محبوس است که 

به دنبال سرنگونی دولت بود.
اعتراض  معترضان  به  شدیدا  تظاهرات  این  طی  مادورو 

کرده و آنها را افراطی و فاشیست خوانده است.
وی با بیان اینکه میراث هوگو چاوز، رییس جمهوری سابق 

ونزویال را دنبال کرده است گفت که آرامش خاطر دارد.
برای  زیادی  تالش های  امریکا  که  داشت  اظهار  مادورو 
پایان انقالب و سرنگونی چاوز کرد و روابط دو کشور به 

همین دلیل ضعیف است.
در حالی که ونزویال اخیرا خواستار آغاز روابط با امریکا 
شده است اما به نظر می رسد که واشنگتن تمایل چندانی 

به این امر ندارد.
به  گفت:  امریکایی  مقامات  به  نهایت خطاب  در  مادورو 
ونزویال و امریکای جنوبی احترام بگذارید و بیایید روابط 

تازه ای را آغاز کنیم.

                                                                                                            النشره
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بخش نخسـت

10 دشـمـِن آقـایـان

1ـ بیماری های قلبی
پیش  با  اما  است،  مردان  سالمت  جدی  تهـدیدهای  از  یکی  قلبی،  بیماری های 
گرفتن شیوۀ زنده گی سالم از این خطر رهایی پیدا خواهید کرد. برای این منظور 

الزم است که:
ـ سگرت کشیدن را ترک کنید و با دود سگرِت افراد سگرتی هم مواجه نشوید و 

هرگز سراغ الکول نروید.
ـ رژیم  غذایی سالمی را دنبال کنید؛ رژیمی سرشار از میوه و سبزی و دارای غالت 
و حبوبات، فیبر و ماهی. غذاهایی را انتخاب کنید که اسید چرب غیراشباع داشته 

و دارای نمک کم باشد.
به توصیه های  باال دارید،  یا فشارخون  باال است  ـ اگر سطح کلسترول خون تان 

پزشکی توجه کنید.
ـ ورزش کنید و وزن تان را در حد ایده آل نگه دارید.

ـ اگر دیابت دارید، حتمًا شکر خون تان را تحت کنترول داشته باشید.
ـ روش های مقابله با استرس را یاد بگیرید.

 
2ـ سرطان ها

مردان  میان  در  مرگ ومیر  دالیل  از  دیگر  یکی  ریه  سرطان ها، مخصوصًا سرطان 
است.

و  پروستات  سرطان  امریکا،  سرطان  انجمن  آمارهای  طبق  ریه  سرطان  از  بعد 
سرطان رودۀ بزرگ بیش از سایر سرطان ها، سالمت مردان را تهدید می کنند. برای 

پیش گیری از سرطان ها الزم است که:
ـ سگرت نکشید و در مواجهه با دود سگرِت دیگران قرار نگیرید.

ـ ورزش را فراموش نکنید.
 ـ وزن تان را کنترول کنید و اجازه ندهید اضافه وزن پیدا کنید و چاق شوید.

ـ رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی داشته و از خوردن غذاهای پُرچرب بپرهیزید.
ـ کمتر در معرض تابش نور آفتاب قرار بگیرید و از ضدآفتاب استفاده کنید.

ـ  برای انجام آزمون های غربال گری به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
ـ  از مواجهه با عوامل سرطان زا مثل رادون، آزبست و آلوده گی هوا بپرهیزید و اگر 
در محیط هایی کار می کنید که عوامل خطرناک در آن وجود دارد، هرازچند گاهی 

از نظر پزشکی معاینه شوید.

3ـ سوانح راننده گی
هنگام  که  است  حوادثی  مردان،  میان  در  کشنده  تصادفات  دالیل  از  یکی 
تصادفات  خطر  کاهش  برای  می افتد.  اتفاق  راننده گی  و  موتورسایکل سواری 

راننده گی الزم است که:
 ـ حتمًا هنگام راننده گی از کمربند ایمنی استفاده کنید.

ـ سرعت مجاز هنگام راننده گی یا موتورسایکل سواری را رعایت کنید.
ـ هرگز از مواد مخدر و الکول قبل از راننده گی استفاده نکنید.

ـ با خواب آلوده گی یا خستگی راننده گی نکنید.
 

4ـ سکته های قلبی و مغزی
شاید نتوان برخی از عوامل خطر سکته نظیر سابقۀ خانواده گی، سن و جنس را 
تغییر داد، اما می توان سایر عوامل خطر را کاهش داد. برای این منظور الزم است 

که:
ـ کشیدن سگرت را ترک کنید.

باال هستید، حتمًا توصیه های پزشکی را  یا فشارخون  باال  اگر دچار کلسترول  ـ 
رعایت کنید.

ـ از مصرف اسیدهای چرب اشباع در رژیم غذایی خود، خودداری کنید.
ـ وزن تان را در حد متعادل نگه دارید و ورزش کنید.

ـ اگر دیابت دارید، شکر خوِن خود را در حد ایده آل نگه  دارید.
منبع:
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       هادی ميران
ایجاد دولت وحدت ملی، الزامات و شرایط 
عنواِن  به  که  دیرزمانی ست  از  آن،  تشکیل 
یک بحِث بی سرانجام در محافِل سیاسی و 
از  و  داشته  افغانستان جریان  روشن فکرِی 
چشم اندازهای مختلف به آن پرداخته شده 
به  ملی  وحدِت  دولت  هنوز  تا  اما  است. 
تمام  ارادۀ  که  فیزیکی  واقعیِت  عنوان یک 
مردمِ افغانستان را در مناسباِت عملی تمثیل 
نماید، شکل نگرفته است. این نقیصه سبب 
جامعۀ  بی دریغ  حمایِت  به رغم  که  شده 
بحران  مهار  موجود،  دولت  از  جهانی 
جاری در این کشور، از جغرافیای ظرفیِت 
سیاسی و اداری نظام خارج گردد و مردم 
افغانستان هم چنان گروگاِن جنگ و ناامنی 

باقی بمانند. 
یک  برآیند  که  هرچند  موجود  دولِت 
دانسته  دموکراتیک  ظاهراً  انتخاباِت 
در  آن  اساِس  که  آن جایی  از  اما  می شود، 
خود  آمده،  پدید  قومی  سیاست های  بستر 
قومی  سیاست های  ترویِج  و  تکثیر  در  نیز 
نمی  توان  همین رو  از  که  است  بوده  سهیم 

مردم  ملِی  عالیق  و  ظرفیت  ممثِل  را  آن 
افغانستان دانست.

بسیار  تعریفی  نخست  جستار،  این  در   
مختصر و فشرده از ساختار و مفهومِ دولت 
آن،  از  پس  و  می گردد  ارایه  ملی  وحدِت 
به یکی از راهکارهایی که می تواند شرایط 
تشکیل دولِت وحدت ملی را فراهم نماید، 

اشاره خواهد شد. 
دولت وحدت ملی:

دولت وحدت ملی، به عنوان یک پارادایِم 
یک  در  که  تعریفی  ساده ترین  در  سیاسی 
مثل  چندفرهنگی  و  چندقومی  کشور 
داشته  عملی  برد  کار  می تواند  افغانستان 
سیاسی  مکانیزمِ  یک  از  عبارت  باشد، 
توزیع  و  ملی  توافق شدۀ  منافِع  اساس  بر 
می شود.  دانسته  ملی  مقیاِس  در  امتیازات 
که  است  مکلف  سیاسی،  مکانیزم  این 
عواطف و احساساِت قومی را به عواطف 
و احساساِت ملی تبدیل نموده و حمایت از 

گروه های مدنی و تأمین حقوق شهروندی 
را در چهارچوب معیارهای دموکراسی، از 

اولویت های کاری خود قرار دهد.
 ترویج و تقویت روحیۀ همگرایی، ترویج 
عصیبت های  مهار  ملی،  خویشاوندی 
ساختِن  نهادمند  مذهبی،  و  زبانی  قومی، 
جریان پرورش اجتماعی یا سوسیالیزیشن 
بر مبنای فضیلِت شهروندی و دموکراسی، 
از مکلفیت های اصلِی دولت وحدت ملی 

دانسته می شوند. 
سیاسی  میکانیزم  چنین  تطبیِق  و  تعریف 
در افغانستان که دست کم در سه دهۀ اخیر 
از  سیاسی  بازی های  و  تعامالت  بیشترین 
از  آدرس قومی صورت گرفته است، قبل 
و  قومی  احزاِب  از  عبور  مستلزم  همه چیز 
سیاست  به  نسبت  قومی  نگرِش  از  گذار 
نشان  افغانستان  سیاسی  تاریخ  می باشد. 
می دهد که میکانیزم فراگیر وحدت ملی که 
ملی  احساساِت  و  عواطف  مبلِغ  و  مروج 
قرار  تجربه  مورد  سرزمین  این  در  باشد، 
بستر  در  افغانستان  افتادن  است.  نگرفته 
که  گردید  سبب  سرد،  جنگ  پایانی  دهۀ 

به  اسالمی  رادیکالیسِم  گسترش  و  ترویج 
کمونیسم،  علیه  غرب  مقابلۀ  ابزار  عنوان 
قومی  عصبیت های  ساختِن  شعله ور  به 
و  احزاب  و  گردیده  منجر  کشور  این  در 
جریان های سیاسی، ماهیت و هویِت قومی 
سیاست  وضعیت،  این  ادامۀ  نماید.  کسب 
مسالمت آمیز  همزیستِی  ترویج  ابزار  از  را 
منافع  تأمین  ابزار  به  عامه  رفاه  تأمین  و 
که  است  کرده  تبدیل  گروهی  و  قومی 
از  موجود،  بحران  اصلی  عوامل  از  یکی 
همین آبشخور تغذیه می گردد. از همین رو 
جریان ها و احزاب سیاسی در افغانستان به 
جای این که ممثل منافع تعریف شدۀ اجتماع 
فراقومی باشند، بازتاب دهندۀ عالیق قومی 
با  اخیر  دهۀ  سه  در  دست کم  که  بوده اند 
استفاده از هویت و کمیت قومی به عنوان 
ابزار بازی های سیاسی، یکی از موانع جدی 
در مسیر ایجاد دولت وحدت ملی دانسته 

می شود.  

در  که  موجود  سیاسی  موزاییک  ساختار 
واقع حاصل توافق بن می باشد، در نخستین 
شدِن  قومی  و  قومی  سیاست  چشم انداز، 
سیاست را در این کشور بازتاب می بخشد، 
که نماینده گان اقوام، نماد حضور اقوام در 
گردیده  تعریف  سیاسی  مدیریت  ساختار 
به  آن  از  که  بن  توافق نامۀ  فرایند  است. 
فضیلت های  تکثیر  و  ترویج  بستر  عنوان 
قبل  می شود،  یاد  افغانستان  در  دموکراسی 
فضیلت های  تکثیر  و  ترویج  به  این که  از 
قومی  به  باشد،  گردیده  منجر  دموکراسی 
شدن و نهادینه شدِن سیاست قومی کمک 
برجستۀ  عوامل  از  یکی  که  است  کرده 
قابل  بستر  همین  در  موجود،  بحران  ادامۀ 
تحلیل و تفسیر می باشد. تهییِج احساسات 
و عواطِف قومی و استفادۀ ابزاری از آن در 
تعامالت سیاسی که به عنوان یک فرهنگ 
سیاسی وارد شریان های مناسباِت اجتماعی 
را  سیاسی  نظام  یک سو  از  است،  گردیده 
در گرداب تعلقات و احساساِت قومی فرو 
برده است و از سوی دیگر، ماهیت جریان 
پرورش اجتماعی را که الگوهای اخالقی و 
رفتاری جامعه را شکل می بخشد، محتوای 
این تعامل در  قومی بخشیده است. فرایند 
نخستین نگرش، سیاست را در این کشور 
گسترش  و  خشونت  تولید  ابزار  به  به 

بی اعتمادی تبدیل کرده است. 
لذا با توجه به این واقعیت، گذار از احزاب 
به  نسبت  قومی  نگرِش  از  گذار  و  قومی 
ایجاد  راستای  در  اقدام  اولین  سیاست، 
که  می شود  دانسته  ملی  وحدت  دولت 
سیاسی  انتگریشن  چهارچوِب  در  امر  این 
نخبه گان فکری جامعه امکان پذیر می گردد. 
منظور از انتگریشن سیاسی، تعامل نخبه گان 
فراقومی  باورهای  آدرِس  از  جامعه  فکری 
فراگیر  توافق  یک  به  یافتن  دست  برای 
بتواند به جای تکثیر و  سیاسی می باشد که 
عواطف  قومی،  عواطف  و  نگرش  ترویج 

و احساسات ملی را ترویج و تبلیغ نماید.
 اکنون که مردم افغانستان در آستانۀ سومین 
دور انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند، 
انتخابات، چیزی  این  دل  از  برآمده  دولت 
نخواهد  موجود  سیاسی  ساختار  از  بهتر 
انتیگریشن  حاال  همین  از  این که  مگر  بود 
از  عبور  و  جامعه  فکری  نخبه گان  سیاسی 
نامزدان  سیاسی  اهداف  در  قومی  سیاست 
ریاست جمهوری، مورد توافق قرار گرفته 
و نسبت به عملی کردن این توافق، تعهد و 

الزاماِت عملی سپرده شود. 
با توجه به داده های علوم معاصر اجتماعی، 
چندقومی  کشور  شناسه های  با  افغانستان 
را  ارزشمندی  پتانسیل  چندفرهنگی،  و 
اما  دارد،  نهفته  خود  دِل  در  توسعه  برای 
امکان پذیر  زمانی  پتانسیل  این  از  استفاده 
به  سیاسی،  انتگریشن  فرایند  که  می گردد 
انتگریشن ملی منجر گردد. انتگریشن ملی، 
مهار  را  قومی  حساسیت ها و عصیبت های 
روابط  شبکه های  و  مناسبات  می سازد، 
را  فراقومی می سازد، سیاست  را  اجتماعی 
می کند،  تبدیل  خدمت  و  توسعه  ابزار  به 
خویشاوندی ملی و فضیلت های شهروندی 
امنیت  نهایت،  در  و  می سازد  نهادمند  را 

روانی را در یک جامعه ثباتمند می کند. 
تمرین و ترویج این فضیلت ها در شرایطی 
ممکن می گردد که نگرش قومی نسبت به 
و  گردد  تبدیل  انسانی  نگرش  به  سیاست، 
اساِس دولت وحدِت ملی در  چهارچوب 

مکانیزم انتگریشن سیاسی پدید آید.  

عبور از احزاب قومی؛

 پیش نیـاِز دولِت وحــدت مـلی



       زهره روحی
مسلمًا  و  غرورآفرین اند  به راستی  کتاب ها  از  برخی 
آن چه آن ها را به این جایگاه می رساند، شرایط اجتماعی 
کتاب  می کنند.  »ظهور«  آن ها  در  که  است  تاریخی یی  ـ 
»هویت های مرگبار« )1۹۹8(،  اثر امین معلوف )نویسندۀ 
لبنانی ـ فرانسوی و دریافت کنندۀ جایزۀ گنکور، 1۹۹3 ( 
دقیقًا یکی از آن هاست. و برای من افتخاری ست که بتوانم 

آن را به فارسی زبانان معرفی کنم.
رساست،  و  واضح  کاماًل  کتاب  این  در  معلوف  پیام 
برساند؛  ما  همۀ  گوش  به  را  خود  می تواند  که  آن چنان 
وجه  هیچ  به  او  زیرا  کرد،  دقت  باید  سخن  این  در  اما 
قصد ندارد تا تک تک »ما« را به یک جمع بسته تقلیل 
دهد، یعنی به یک »هویت قبیله یی« تبدیل کند. به عکس، 
تالش معلوف همه صرِف این می شود که ما را به بازبینِی 
موقعیت های متفاوِت هویِت »خود« نزدیک سازد؛ درست 
تجربه   آن ها   در  را  خود  همه روزه،  که  شکل  همان  به 
اتفاقًا از این روست که پیام او به گوش همۀ  می کنیم. و 
افسانۀ  درگیِر  را  خود  آن که  جای  به  زیرا  می رسد.  ما 
بدین  )و  سازد،  یگانه«  »خود  یا  و  چندپاره«  »خودهای 
ترتیب انرژی خود را به غلط، صرف حمایت از یکی از 
آن دو کند،( بر وضعیِت ترکیبی یی  انگشت می  گذارد که 
همه روزه در حال تجربه اش هستیم و  در آن ها »زنده گی 
متفاوِت  انواع  بر  به موقع  کردِن  زوم  با  آن هم  می کنیم«، 
است  گفتن  به  الزم  وابسته ایم.  آن ها  به  که  »تعلقات«ی 
از  یکی  واقع  در  می گذارد،  بحث  به  معلوف  آن چه  که 
مباحث بسیار مهم »شبکه های اجتماعی« در جهاِن حاضر 
است که با قلم و نگاه پختۀ وی ثبِت تاریخ می شود، حتا 
اگر با چنین قصدی کتابش را ننوشته باشد! به عنوان مثال 

می گوید:
عرب  هر  از  چون  مسیحی،  هر  از  مرا  چیزها  »بسیاری 
هر  با  دیگر  سوی  از  اما  می کند،  جدا  مسلمان  هر  از  و 
یک از آن ها یک خویشاوندی انکارناپذیر وجود دارد؛ در 
یک مورد دینی و فکری، در مورد دیگر زبانی و فرهنگی 
در عین حال عرب و  که  است  این  دیگر  واقعیت   .]...[
مسیحی بودن، یک وضعیت خیلی خاص است. وضعیِت 
خیلی در اقلیت دوگانه، شخص را عمیقًا و پایدار تحت 
انکار نمی کنم که این  تأثیر قرار می دهد؛ در مورد خود، 
واقعیت در بسیاری از تصمیم هایی که مجبور بوده ام در 
تعیین کننده  کتاب،  این  نوشتن  جمله  از  بگیرم،  زنده گی 
بوده است. با مالحظۀ جداگانۀ این دو مولفۀ  هویتم، خواه 
از راه زبان خواه از راه دین، با نیمی از بشریت احساس 
با  معیار  دو  این  هم زمان  مالحظۀ  با  و  می کنم؛  نزدیکی 
ویژه گی ام رویاروی می شوم. می توانم همان مالحظه را با 
سایر مولفه های هویتم از سر بگیرم: در واقعیِت فرانسوی 
بودن  لبنانی  میلیون شخص، در واقعیِت  با شصت  بودن 
لبنانی های  احتساب  با  شخص،  میلیون  ده  تا  هشت  با 
هم زمان  واقعیِت  در  اما  هستم؛  شریک  دنیا،  در  پراکنده 
با چند شخص شریکم، حداکثر چند  لبنانی  فرانسوی و 

هزار شخص...«)صص 24 ـ 2۵(
بودن،  نویسنده   فرضًا  معلوف،  هویتِی  مولفه های  به  اگر 

فالن  و شیفتۀ صدای  زیستی،  انجمن محیط  فالن  عضو 
یا  و  فلسفه  فالن  دوست دار  آهنگ ساز،  یا  و  خواننده  
ویژه گِی  کلی  و  نقاش  فالن  یا  و  رمان نویس  فیلسوف، 
وجودی و شخصیتِی دیگر  را هم اضافه کنیم، خواهیم 
یا  واقعِی معلوف  برای درِک حقیقتی که هویت  دید که 
هر انسان دیگری را می سازد، می باید دل مشغول جهانی 
تعدد  لحاظ  به  که  ویژه گی هایی  شویم؛  ویژه گی ها  از 
پرشمارشان اصاًل قابل شمارش نیستند و ما صرفًا به دلیل 
را  آن ها  می خواهیم  داریم،  که  ناقصی  و  محدود  دانش 
سالخی کنیم و تا حد یکی دو وضعیت کلیشه یی همچون 
دهیم؛ شاید  تقلیل  فرهنگ  یا  و  ملیت  یا  و  زبان  یا  دین 
کردِن  کم  و  کوچک  حذف،  با  می خواهیم  آن که  برای 
»دیگر«  شخص  تک تک  هویت ساز  که  متفاوتی  عناصر 
است، آن هستِی کهکشانی وجود او در جهان را در مقابل 

»دید« و در معرض نظارت و کنترِل خویش درآوریم.
بر  سر  »من«  درون  از  نگرشی  چنین  من،  باور  به  اما 
نمی آورد، بلکه به یارِی »نظام نظارتی و کنترلی« در مراکز 
آموزشی  )از دبستان ها گرفته تا دبیرستان ها و دانشگاه ها( 
چنین  خود  به  بنابراین  و  می شود.  داده  آموزش  »ما«  به 
تعلقاِت  )و  عالقه مندی ها  تمامی  بر  که  می کنیم  تلقین 
ما  حضور  نحوۀ  عماًل  که  آن ها(  به  وابسته  و  برخاسته 
در جهان را مدیریت می کنند و به معنایی، جهان هستِی 
هویِت ما را در برگرفته اند، سرپوش بگذاریم و آن ها را  
فقط به عنوان وضعیِت انتزاعِی »عالقه مندی«ها که گویی 
در خأل جای دارد، شناسایی کنیم! حال آن که اگر با نگاهی 
عمیق  و جامع تر سراغ »هویت« رویم، با شبکه یی از روابط 
زبانی،  مذهبی،  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی، 
نژادی، جنسیتی، و... مواجه خواهیم شد که در کهکشانی 
این  برای درک  اما  نمادینی اند.  تعامالت  درگیر  الیتناهی 
تا  باید خوب دقت کرد  شبکه های اجتماعی ـ تعامالتی 
در دام نگرش مکانیکِی »مصرف کننده« نیفتیم. زیرا کنش 
واقعی یی که در هر یک از این شبکه ها رخ می دهد، پیش 
داشتن  مشارکت  و  کردن  »زنده گی  مصرف کننده گی،  از 
در شیوۀ هستی«ِ آن هاست. به بیانی دقیق تر، فقط به دلیل 
زنده گی کردن در این شبکه هاست که می توانیم از آن ها 
استفاده کنیم. به عنوان مثال، مهاجری که به زبان فرانسه 
تکلم می کند، اگر در آن زبان زنده گی نکند، نمی تواند از 
استفاده  روزمره اش  زنده گی  امور  گذران  برای  زبان  آن 
کند. زبان سویدنی یا فرانسوی یا ایتالیایی برای مهاجران 
ساکن آن کشورها، صرفًا یک وسیلۀ رفت وآمد به قلمرو 
عمومی کشور میزبان )فرانسه یا سویدن یا ایتالیا و یا...( 
نیست؛ این زبان ها به نوعی برای مهاجران »محل سکونت 
و نیز نحوۀ سکونت« اند؛ که هر مهاجری با سکونت در 
چه  و  ضعیف  )چه  آن  با  ارتباط گیری اش  نحوۀ  و  آن 
خالق( به تعامل درمی آید. و یا در مثال موردِی مربوط به 
آیین های تاریخی می توان گفت، برگزاری مراسم نوروز 
پارسی زبانی که  برای هر  پهن کردن سفرۀ هفت سین،  و 
بیش از 30  سال است در کشور فرانسه و یا ایتالیا و یا 
نیست،  نوستالوژیک  آیین  یک  فقط  می کند،  زنده گی   ...
در  مراسم  این  برگزارِی  در  خود  مشارکت  با  او  بلکه 
حقیقت هم چون سایر هم زبانان و هم میهنانش دیگر )اعم 
زنده گی  آیین  این  در  مهاجر(  غیر  یا  کرده  مهاجرت  از 
با  و  می کند  برقرار  آن  با  که  ارتباطی  نحوۀ  با  و  می کند 
به گونه یی  را  امکان تجربۀ خود  تعامل درمی آید،  به  آن 
به جای  نکنیم که روزگاری  پیدا می کند. فراموش  دیگر 
از  نشان  امر،  همین  که  داشته ایم  هفت شین  هفت سین، 
تعامل با آیین هاست. به بیانی، آن چه که موجب تغییر شین 
به سین شده است، صرفًا یک دستور دینی نبوده است، 

دقت شود در پِس این دستور، نحوۀ درک و شیوه یی از 
و  تاریخی  موقعیت  به  توجه  با  که  است  حاکم  ارتباط 

اجتماعِی اجداد ما صورت گرفته است.
کنترلِی  ـ  نظارتی  نظام های  تصور  برخالف  باری،   
هویت ساز، )که بدبختانه ناخواسته نحوۀ نگاه ما را متعین 
نوشته های  بشود  که  نیست  سیاه  تختۀ  آدمی  ساخته  اند(، 
قبلی را از رویش پاک کرد و نوشته یی جدید بر روی آن 
با موقعیت های پیشین اش،  نوشت. و یا به هنگام مواجه 
به  را  آن  و  کند  پَِرش  فعلی اش  روی وضعیِت  از  بتواند 
بودن«  اجتماعی  »فرایند  معجزۀ  آدمی  بسپارد؛  فراموشی 
از  بنابراین  تعامل؛  اهل  و  تاریخی  ذهنی  با  همرا  است، 
چنین موجودی نمی توان توقع داشت که خود را هم چون 
یک بقچه پهن کند و »بار خاطراتش« را )که حقًا از این رو 
به  اوست(،  کردۀ  زنده گی  گذشتۀ  حاوی  که  است  بار 
بعد  بریزد،  درون خود  کمپیوتری  بی جان  داده های  مثابۀ 
سرشان را  هم آورد و گره بزند و بیاندازد گوشۀ کمد و به 
هنگام لزوم آن را بیرون کشد. نه! از آدمی نمی توان توقع 
داشت با هویتش این گونه برخورد کند و ماهیت خود را 
انتقال دهد و  قرارگرفته گی«  انفعالِی »حاشیه  به موقعیت 
به آن اکتفا کند. خطای بزرگ نگرش های مبتنی بر نظام 
کنترلیـ  نظارتی این است که گمان می شود، انسان مهاجر 
فقط با چمدان کوچِک لوازم شخصی  اش به کشوری دور 
اساس همین نگرش غلط  بر  و  مهاجرت می کند.  دست 
هم  او را با تصویر کلیشه یِی چمدان کوچکی در دست 
به جهان بحران زده معرفی می کنند. غافل از این که  او با 
انبانی از »نحوۀ درک از جهان« تن به مهاجرت می دهد. 
»نحوه هایی از درک« که در پیش فهم هایش نهفته اند. و او 
در آن ها زنده گی می کند. درست به همان اندازه که من و 
شما در گذشتۀ خود و موقعیت های متفاوت  آن زنده گی 
کرده ایم و هم چنان در ما به زنده گی شان ادامه می دهند.  

بگذریم، امین معلوف کتاب را این گونه آغاز می کند:
»از وقتی که در سال 1۹۷۶ برای اقامت در فرانسه، لبنان 
راترک کرده ام، بارها و بارها با ُحسن نیتی تمام، دوستان 
و آشنایان از من پرسیده اند، آیا خودم را »بیشتر فرانسوی« 
می دانم یا »بیشتر لبنانی«. من همواره پاسخ داده ام: هم این 
و هم آن. نه از سر دغدغۀ عدالت یا انصاف، بلکه با دادن 
پاسخی دیگر، دروغ می گفتم. آن چه سبب می شود خودم 
باشم و نه دیگری، این است که من در حاشیۀ دو کشور، 
این دقیقًا همان  یا سه زبان و چند فرهنگ زیسته ام.  دو 
چیزی است که هویت مرا می سازد. آیا با مثله کردن پاره یی 
]...[ مؤلفه های شخصیت...  از خودم، واقعی تر می شدم؟ 
شیوۀ  اعتقادات،  زبان،  از  عبارت اند  آن ها  پرشمارترند. 
زنده گی، روابط خانواده گی، سلیقه های هنری یا ذائقه های 
اروپایی و غربی که  غذایی، نفوذ فرهنگ های فرانسوی، 
الجزایری  والدینی  از  فرانسه  در  که  ]شخصی  وجود  در 
بربرها،  اعراب،  فرهنگ های  نفوذ  با  است[،  شده  متولد 
افریقایی ها، مسلمانان و... در هم آمیخته اند.« )ص ۹، 11(
 اما آیا حقیقت هستی شناسانۀ »درهم آمیختگی هویتی«، و 
تقاضا برای تفکیک و یا تحریف آن، فقط مسالۀ »مهاجران« 
است؟ مسلمًا نه! می توان در هر کشور به اصطالح جهان 
تقاضا  با همین  و  کرد  زنده گی  غیردموکراتیک  و  سومی 
مواجه شد. به همان گونه که می توان در فرانسه، امریکا، 
آلمان، سویدن و یا ...، هم زنده گی کرد و بازهم )و البته با 
تعجب و شگفتی( چنین تقاضایی را دید. زیرا در جهانی 
به سر می بریم که روابط حاکم بر آن از الگوهای »تفکیک« 
دلیل  به  زادگاه،  محیط  از  انسان  تفکیک  می کند.  تبعیت 
تعقیب  دلیل  به  زادگاه،  محیط  از  فرار  یا  و  یافتن شغل، 
رفاهی  سیاست های  فقدان  در  که  جهانی  ...؛  و  سیاسی، 

است:  زده  دامن  امنیت  عدم  انواع  به  عدالت محور،  و 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، عقیدتی و... .  

زمانی  معلوف،  امین  راستین   بازنمایی های  بنابراین 
اثرگذاری ِ واقعی تری پیدا می کند که حداقل نیم نگاهی به 
نیولیرالیستی اش  مدیریت  با  که  باشد  داشته  جهانی  متن 
است.  شده  هویتی  بحران های  از  بسیاری  آتش افروز 
دالیل  اجمال  به  چند  هر  معلوف  که  است  این  واقعیت 
)»صعود  خودش  گفتۀ  به  یا  و  دینی  بنیاد گرایی  بروز  
سپس  »انحطاط،  از  ناشی  جهات  برخی  از  را  دینی«( 
فروپاشی دنیای کمونیستی« می داند)صص 100 ، 101(، 
اما ظاهراً تمایلی به گشودن بحث های کالن ندارد. و در 
تنها  هم  الگوهای»غربی«  از  برآمده  مشکالت  خصوص 

بسنده می کند به این که:
که  واقعیتی  به رغم  و  پیروزی اش  به رغم  غربی  »مدل 
نفوذش را بر پنج قارۀ دنیا گسترش می دهد، مدل خودش 
را  فقر  مشکالت  نیست  قادر  که  می بیند  بحرانی  در  را 
بی کاری،  نیست  قادر  کند،  حل  متروپل های خودش  در 
آفت های  بسیاری  و  مخدر  مواد  به  اعتیاد  بزه کاری، 
دیگر را مهار کند. وانگهی این یکی از گمراه کننده ترین 
تناقض نماهای عصر ما است که پرجاذبه ترین مدل جامعه، 
مالیده  خاک  به  را  دیگر  مدل های  همۀ  پشت  که  مدلی 
است، دربارۀ خودش عمیقًا دچار تردید است.«)ص 102(
بین  معلوف   نظر  از  ظاهراً   می بینیم،  که  همان طور 
وجود  معلولی  و  علت  رابطۀ  غربی«  »مدل  و  »بی کاری« 
ندارد. اما اگر منظورش از مدل غربی، نیولیبرالیسمی باشد 
»کارشناسانه«ی  ظاهراً  راهکارهای  و  وام ها  طریق  از  که 
غیر  و  سوم  جهان  کشورهای  به  جهانی  بانک  صندوق 
دموکراتیک نیز سرایت کرده است، )و عماًل همان اندک 
مسوولیت و سیاست هایی که دولت های آن ها  در ظاهر 
سعی در دنبال کردن شان می کردند را حذف کرده است،( 
بی تردید رابطه یی عمیق بین باندهای بزرگ مواد مخدر، و 
انواع و اقسام آفت های اجتماعی و اخالقی آشکار خواهد 
برادرکشی ها  که تحت  از  بسیاری  دلیل  شد)و هم چنین 
لوای نسل کشی و »دیگرکشی«های هویتی انجام می گیرد(.
تصویرهای  مرگبار«،  »هویت های  کتاب  حال،  هر  به 
را  حاضر  جهان  در  تحریف کننده   روابط   از  بی شماری 
پیش روی ما می گذارد؛ روابطی که وقتی در مجموع به 
»بی هویت«  جهت  در  عظیم  تالشی  می کنیم،  نگاه  آن ها 
کردن »همه گان« خواهیم دید. زیرا در صدد است ما را از 
درونی مان  کهکشان های  همانا  که  ارتباطی مان  شبکه های 
که  تفکیک سازی هاست  این  در  و  سازد.  منفک  است، 
بسیاری  خالف  بر  او  زیرا  می شود.  ظاهر  معلوف  هنر 
به اصطالح  هیچ وجه  به  متکثر«،  »هویت  خوانش های  از 
نگاهی »چند پاره« و یا »چهل تکه« به این جهان کهکشانی 

ندارد. چنان که می گوید:
»تا این جا من پیوسته روی این موضوع اصرار ورزیده ام 
اما  است؛  شده  ساخته  چندگانه  تعلق های  از  هویت  که 
است  یگانه  هویت  که  کرد  تأکید  قدر  همان  است  الزم 
می کنیم.  زنده گی  یک پارچه  کل  یک  چونان  را  آن  ما  و 
هویِت یک شخص چیدمانی از تعلق های مستقل نیست؛ 
نیست،    )patechwork( تکه«  »چهل  ]لحاف[  یک  هویت 
بلکه طرحی روی یک پوست کشیده شده است که اگر 
تنها یک تعلق لمس شود، کل شخص مرتعش می شود.« 

)ص 34(
و از قضا درک همین یک پارچه گی است که باعث می شود 
هویت هایی  به  کردن  پشت  یا  و  کردن  پنهان  جای  به 
هم چون مسلمان یا عرب بودن، به مقابله با  سیاست هایی 
برخاست که از یک سو توسط  امثال بن الدن و بنیادگرایان 
را   اتخاذ می شود و در پی اش ملت های ترسیده  اسالمی 
به نفرت از مسلمان بودن و عرب بودن تشویق می کند، 
و از سوی دیگر در جهان غرب، در برابر سیاست هایی 
و  اسالم  چهرۀ  با  را  »تروریسم«  که  کرد  ایستاده گی 
اثری  به  را  کتاب  آن چه  باری،  می کند.   شناسایی  عرب 
لذت بخش و قابل اعتماد تبدیل می سازد، ایستاده گی در 
برابر ایده های فاجعه  باری است که امروزه از همه سو ما 
بر  و  کنیم  فراموش  را  تاریخ  این که  کرده اند؛  احاطه  را 
جنایات قرون وسطایی چشم ببندیم و نامنصفانه به اسالم 
بی فرهنگی  و  خشونت  تهمت  دنیا  سراسر  مسلماناِن  و 
و  بنیادگرا  قدرت هایی  که  این رو  از  صرفًا  آنهم  زنیم، 
فرصت طلب، اسالم را دست  آویز خود کرده اند. در همین 

رابطه با گفتۀ امین معلوف متن را به پایان می برم:
»آن چه من علیه آن مبارزه می کنم و همیشه خواهم کرد، 
ـ  دین  یک  طرف،  یک  آن:  موجب  به  که  است  ایده یی 
مسیحیت ـ تقدیرش در همۀ زمان  ها این بوده است که 
دنیا عرضه کند؛ و  به  آزادی، مدارا و دموکراسی  تجدد، 
آغاز محکوم  همان  از  ـ  اسالم  ـ  دین  دیگر، یک  طرف 
رسا  صدای  با  است.  بوده  تاریک اندیشی  و  استبداد  به 
می گویم این ایده غلط است، خطرناک است، و چشم انداز 
آیندۀ بخش بزرگی از بشریت را تیره کرده است!« )ص 

)۶۶
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        احمـد عمران

در  همیشه  مثل  زن،  جهانی  روز  مارچ،  هشتم 
سراسِر جهان برگزار شد و از جمله در افغانستان. 
آغاز این روز، به اعتراِض یک زِن کارگر در شهر 
نیویارِک امریکا پیوند خورده است؛ زنی که پرچِم 
به  نسبت  شجاعانه  و  برافراشت  را  زنان  آزادِی 
وضعیِت نابه هنجارِ زنان  فریاد زد. از آن زمان تا 
به امروز، هشتم مارچ به عنوان روز جهانی زن، 

پاس داشت می شود. 
اما هشتِم مارچ در افغانستان رنگ و حال وهوای 
در  طالبان،  از  پس  افغانستاِن  در  دارد.  دیگری 
حالی از هشتم مارچ سخن گفته می شود که هنوز 
نابه سامانی های سیاسی،  و  قربانی خشونت  زنان 
اجتماعی و فرهنگی اند. آمار خشونت علیه زنان 
باشد،  یافته  کاهش  سال ها  این  در  آن که  به جای 
محصوِل  وضعیت،  این  است.  یافته  نیز  افزایش 
سیاست هایی ست که نسبت به زنان روی دست 
شعارهای  که  سیاست هایی  است؛  شده  گرفته 
دهان پرکن، کِل محتوای آن ها را فرا گرفته است. 
پروژه یی شدن بحث زنان، از همان سال نخستیِن 
برخوردهایی  بود.  مشخص  طالبان  رژیم  سقوط 
فرصت های  برخی  ایجاد  مثبت،  تبعیض  مثل 
عماًل  دولتی،  نهادهای  و  مجلس  در  نمایشی 
به جای مطرح کردِن جایگاه واقعی زن در جامعه 
کاذب و  و سیاست، باعث ایجاد نوعی سیاست ِ 
که  سیاست هایی  شد؛  این خصوص  در  مقطعی 
از گذشت دوازده سال، عدم موفقیِت  حاال پس 

آن ها را می توان حس کرد. 
و  دقیق  برنامه ریزِی  به جای  افغانستان  دولت 
منسجم برای حضور زنان در جامعه، از آن به سود 
سیاست های خود استفاده های ابزاری کرد. شاید 
رابطه  در  شهرها  سطِح  در  تغییر  نوعی  از  بتوان 
وضعیت  ولی  آورد؛  مثال هایی  زنان  وضعیِت  با 
تغییر  چندان  روستایی،  و  دوردست  مناطق  در 
می تواند  ستاره،  نمی دهد.  نشان  را  چشم گیری 
نمونۀ تمام عیارِ خشونت ساختاری در جامعه علیه 
زنان باشد؛ زِن هراتی یی که شوهرش با بی رحمی 
تمام، لب ها و بینی اش را با کارد برید. آیا این به 

معنای رجعت به گذشتۀ تاریک نیست؟ 
عنوان  به  جامعه،  از  وسیعی  بخش های  در  زنان 

به زنان هنوز  نگاه  جنِس دوم شناخته می شوند. 
نگاهی توام با نوعی تحقیر و اهانت است. دولت 
افغانستان در عرصۀ سیاست گذاری برای زنان نه 
تنها موفق عمل نکرد، بل زمینه را برای تقویِت 

روحیۀ خصومت علیه زنان وسعت بخشید. 
طالبان در بخش های تحت کنترول خود، هنوز با 
روش های قرون وسطایی با زنان برخورد می کنند. 
برای  موقعیتی  هیچ  بدوی،  ذهنیت  با  گروه  این 
گذشته،  سال های  طی  مگر  نیست.  قایل  زنان 
شاهد شالق خوردن و سر بریدِن زنان به وسیلۀ 
طالبان نبوده ایم؛ همان گروهی که ارگ نشینان در 

پی مصالحه با آن استند؟
نگاه طالبانی نسبت به زنان، تنها محدود به این 
حتا  که  نیز  دیگری  گروه های  بل  نیست؛  گروه 
تفنگ در اختیار ندارند، به زنان نگاه ابزاری دارند. 
آن که  بدون  زنان و دختران  در خانواده ها  گاهی 
واقع  خشونت  مورد  کنند،  بلند  را  خود  صدای 
می شوند. حتا در خیابان ها می توان شاهد نوعی 
بارها  خیابانی،  آزارهای  بود.  زنان  به  بی حرمتی 
بلند کرده است.  صدای اعتراِض جامعۀ زنان را 
بودن،  زن  به دلیل  زنان  کشور،  محاکم  در  گاهی 
از حقوِق خود محروم شده اند. این واقعیت های 
تلِخ جامعۀ ماست و نباید از آن ها انکار ورزید. 
نامزدان  برخی  وقتی  انتخابات،  آستانۀ  در  حتا 
برنامه های  در  زنان  حقوق  از  ریاست جمهوری 
بودِن  شعاری  می توان  می گویند،  سخن  خود 
انتخابات  نامزد  کدام  کرد؛  حس  را  سخنان شان 
شده  ظاهر  عمومی  انظار  در  زنش  با  کشور، 
برخوردی  چنین  سیاست مداران  وقتی  است؟!... 

دارند، از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟ 
پنهان  ارگ  پستوی  در  رییس جمهوری  همسر 
است و آن وقت آقای کرزی از حقوِق زنان سخن 
می گوید. کدام دستور دینی و شرعی، دسِت این 
آقایان را بسته که از قرار گرفتِن همسران شان در 
مگر  می ورزند؟  ابا  عمومی  انظار  در  خود  کنار 
نمی شناسیم؟  نام شان  با  ما  همۀ  را،  پیامبر  زنان 
مگر عایشۀ صدیقه به دلیل نقل احادیث، نیم دین 
آن همه  اسالم  صدر  در  چرا  نمی شود؟  خوانده 
قرن  در  ولی  بود،  شاهد  می توان  را  زن  حضور 
در  را  خود  زنان  ما  سیاست مداراِن  بیست ویک 

قصرهای طالیی زندانی می کنند؟ 
زنان  علیه  خشونت  افزایش  از  حال،  همین  در 

نماد  شاید  ستاره،  کرد.  چشم پوشی  نباید  نیز 
خشونِت  ولی  باشد،  خانواده گی  خشونت های 
ساختاری و سازمان یافته علیه زنان در شریان های 
جهانی،  مسوول  نهادهای  دارد.  جریان  جامعه 
در  زنان  علیه  خشونت  درصدی   2۵ افزایش  از 
کشور خبر می دهند. این آیا چیزی غیر از ناکامی 

برنامه های دولت در این عرصه می تواند باشد؟
 بر اساس ارقامی که در مورد خشونت ها علیه زنان 
بین سال های 1382 تا 13۹0 خورشیدی توسط 
یوناما  توسط  و  جمع آوری  داخله  امور  وزارت 
ارایه شده؛ طی این سال ها 133 مورد خودسوزی، 
333 مورد خودکشی، ۵1۵ مورد قتل، 4۵1 مورد 
تجاوز جنسی، 438 مورد فرار از منزل، 40 مورد 
قاچاق زنان، 24 مورد ازدواج  اجباری و هم چنین 
نزدیک به 23000 مورد لت وکوب رخ داده است. 
خشونت   علیه زنان در حالی افزایش می یابد که 
دولت به منظور کاهش آن در سال 1388، قانون 
منع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. هرچند 
کار باالی این قانون در مجلس نماینده گان تا هنوز 
تقنینِی  فرمان  توسط  قانون  این  اما  نیافته،  پایان 
بدون  آمار  این  است.  شده  نافذ  رییس جمهور 
شک تکان دهنده است و نشان می دهد که تنها با 
تصویب قانون، نمی توان تغییر مثبتی در زنده گی 
زنان به وجود آورد. در کنار تصویب قوانین، باید 
به گونۀ جدی به پرونده های زنان رسیده گی شود 
و از حق مساوِی دسترسی به عدالت برخوردار 

شوند. 
در بسیاری موارد، وقتی زنان مورد خشونت قرار 
در  موجود  سنت های  و  عرف  به دلیل  می گیرند، 
هراس،  این  با  می هراسند.  دادخواهی  از  جامعه، 

باید مبارزه صورت گیرد. 
در همین حال، باید از جنبش های مداقِع حقوق 
زنان،  حامی  جنبش  مهم ترین  کرد.  یاد  نیز  زنان 
می گوید  که  جنبشی  فمینیست هاست؛  جنبش 
تفاوت ها میان زنان و مردان پیش از آن که ژنتیکی 
هواخواهاِن  جنبش،  این  است.  فرهنگی  باشد، 
چون  نام هایی  و  است  یافته  جهان  در  زیادی 
سیمون دوبوار با کتاب »جنس دوم« و ویرجینیا 
خود«،  آن  از  »اتاقی  کتاب  نوشتن  با  وولف 
توانستند انقالبی در وضعیِت زنان در جهان ایجاد 
کنند. با الهام از چنین جنبش هایی، می توان آیندۀ 

زنان را واقعاً تغییر داد. 
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ناکامی دولت کابل در...
با واکنش ها است. این مساله باعث می شود تا 

مقابله با این روند دشوار شود. ما به شدت به دنبال 
سیاست قاطعانه دولت در این خصوص هستیم.

زنان  مدافعان حقوق  از  یکی  را  کرزی همیشه خود 
توصیف کرده اما پس از سرنگونی طالبان از قدرت 
داشته  وجود  متزلزل  دستوردهای  بر  سنگینی  فشار 
افغانستان  پارلمان  میالدی  جاری  سال  اوایل  است. 
قانونی را تصویب کرد که با ممنوع ساختن شهادت 
خشونت   قربانیان  صدای  یکدیگر،  علیه  بستگان 
خانگی را خفه می کرد اما این قانون سپس به دستور 

کرزی اصالح شد.

این مساله رخ داد چرا  از زنان معتقدند که  بسیاری 
که همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

ظاهر  غرب  در  تدریج  به  کشور  این  سیاسی  منافع 
نیروهای  کامل  خروج  با  می ترسند،  آن ها  می شود. 
افغانستان،  از  میالدی  جاری  سال  پایان  در  خارجی 
محافظه کاران به سرعت حقوق آن ها را پایمال کرده 
و یا به سادگی از آن ها به عنوان ابزاری در مذاکره با 

طالبان استفاده کنند.
به  نسبت  زنان  چرا  که  می کنم  درک  گفت:  میلبن 
را  مساله  این  دایمًا  آن ها  هستند.  نگران  بسیار  آینده 
با من مطرح می کنند. تصمیمات زنان افغانستان برای 
استفاده از تمامی فرصت های ممکن، برای من الهام 

بخش است.
کشور  این  سراسر  در  افغان  زنان  امروز  افزود:  وی 
اولین زنی هستند  آنها  از  برخی  »پیشگامان« هستند. 
که در میان اعضای خانواده شان به مدرسه می روند، 
یا کسب و کار راه می اندازند و یا سمت های دولتی 
حاضر  حال  در  بسیاری  آگاهی  می گیرند.  عهده  به 

در میان زنان افغان وجود دارد که برای نسل آتی و 
دخترانشان مفید خواهد بود.

دارد  قصد  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  هیات  رییس 
در جریان خدمتش در کابل حقوق زنان را به عنوان 
اتحادیه  ارزش گذاری  خارجی  سیاست   از  بخشی 
اروپا در اولویت قرار دهد. وی گفت: معتقد نیستم 
طلب تر  جاه  باید  ما  است  گزینه  یک  سکوت  که 
پیشرفت  و  یافته  ادامه  باید  ما  کاری  برنامه  باشیم. 
از روی کار آمدن دولت  تا پس  ما در تالشیم  کند. 
جدید فهرستی از مسایل مربوط به حقوق زنان را با 
قانونی جرایم روحی  پیگرد  بگذاریم.  میان  در  آن ها 
زنان  برای  مصیبت  یک  که  است  چیزی  روانی  و 
زنان  معناست که  بدان  این  افغان محسوب می شود. 
و دخترانی که قربانی هستند بار دیگر توسط دولت 
هر کشوری  برای  رسوایی  یک  این  می شود.  قربانی 

است که چنین قوانینی دارد.

اگر زور دارید، با...
انتخابات خارجی ها سرنوشت آنان را تعیین خواهند 

کرد.
کرزی نام دختر خود را با مشورت زنان »مروه بهار« 

گذاشت
این  در  کننده  شرکت  زنان  از  برخی  حال،  این  با 
مجلس به رییس جمهور افغانستان پیشنهاد دادند تا 

نام دختر خود را مروه بهار بگذارد.
حامد کرزی نیز این نام را توصیف کرد و آن را رسمًا 

به عنوان نام دختر خود پذیرفت.
در اکثر کشورهای جهان هشتم مارچ به عنوان روز 
مانند  نیز  افغانستان  که  شده  نامگذاری  زن  جهانی 
این  از  که  است  سالی  چند  جهان  کشورهای  سایر 

روز تجلیل می کند.

تعهد چین بر همکاری...
وزیر امور خارجه چین اعالم کرد: ما نیز برای مبارزه 
افغانستان و دیگر کشورهای همسایه  با  با تروریسم 

همکاری خواهیم کرد.

میزبان  اگست  ماه  در  چین  کرد:  اظهار  یی  وانگ 
تا  بود  خواهد  خارجه  وزرای  سطح  در  کنفرانسی 
کشورها را به تالش برای دستیابی به صلح پایدار در 

افغانستان ترغیب کند.
در شرایطی که احتماالً امریکا و نیروهای ناتو تا پایان 

سال جاری میالدی از افغانستان خارج خواهند شد، 
پکن نگران است که در صورت بروز دوباره بی ثباتی 
استان  بر  وضعیت  این  است  ممکن  افغانستان،  در 

سین کیانگ نیز اثر کند.

8 مارچ و خشونِت ساختاری علیه زنان

د ښځو ورځ ملانځل کايف نه...

افغانستان  ټاکنې په مخکې لري، باید ښځې دا یو فرصت وګڼي، 

همغږي يش او په ګډه حرکت وکړي.

اغلې ګېالين زیاته کړه، په دې باید بحث ويش چې ښځو د دې 

امله چې کوم  له  تېرو جګړو  او د  امله  له  او کمزوري نظام  فاسد 

ځانونه  شته  مخکې  په  چې  یې  ستونزې  کومې  او  لیديل  زیانونه 

خالص کړي.

ده چې  ډېر رشم خربه  د  دا  لپاره  د حکوممت  وینا،  په  نوموړې  د 

یوازې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مساله په هره غونډه کې یادوي؛ 

ښونځیو ته د نجونو تګ ان ۵۰ کاله وړاندې دوام درلود او دا کومه 

نوې خربه نه ده.

ښځې  افغان  وویل،  مرشې  ټولنې  اجامع  د  ښځو  د  افغانستان  د 

دمګړۍ له پراخو ستونزو رسه الس او ګرېوان دي، امنیت نه لري، 

اقتصاد یې نیم ژواندی دی، کار ته الرسسی نه لري، ډوډۍ نه لري، 

برخه کې السته  په  د حقونو  د ښځو  دوه درې ښارونو کې  په  که 

راوړنې شته نور په ټول هېواد کې په دې برخه کې پرمختګ نه دی 

شوی، چې حکومت باید ورته پام وکړي. نوموړې په دې اند ده، 

چې افغان ښځې امن، سوله، ثبات، اقتصاد او کار غواړي.

د مارچ امته هر کال په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړۍ والې ورځې په 

توګه ملانځل کېږي. له تېرو دیارلسو کلونو راهیسې دا ورځ هر کال 

په افغانستان کې هم ملانځل کېږي؛ خو د ښځو د حقونو فعاالنې 

وايي، چې ال هم د افغان ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. 

په لرو پرتو سیمو کې ښځې حتی په دې هم نه پوهېږي چې د دوی 

په نوم هم کومه ورځ شته.

طرِح اجندای ملی می تواند...
دوش  به  را  کشور  کل  امنیتی  مسوولیت های  افغانستان 

گیرند«.
این اگاه بین الملل تاکید کرد: »در کنار این دو، افغانستان 
زیرا  بگیرد،  دوش  به  باید  هم  را  اقتصادی  مسوولت 
خروج  با  روی  پیش  سال  در  جهانی  جامعۀ  کمک های 
این موارد  تمام  یافت،  نیروهای خارجی کاهش خواهد 
افغانستان  اند که پیش روی حکومت آینده  چالش هایی 
قرار دارد؛ اما متاسفانه در ترکیب ایتالف های سیاسی و 
آینده  در  بتوانند  که  نداریم  ترکیبی  انتخاباتی  تکت های 
را  توکیو  و  بن  تعهدات  بتواند  که  قوی  حکومت  یک 
عملی بسازد، به این معنا که حکومت آینده توانایی مبارزه 
نخواهد  را  فقر  کاهش  و  ثبات  امنیت،  ایجاد  فساد،  با 
داشت، زیرا ترکیب های انتخاباتی بیشتر بر اساس قوم و 
سمت بنا گذاشته شده، نه براساس طرح و برنامه؛ بنابراین 
ممکن است که حکومت آینده دچار بحران بسیار شدید 

اقتصادی و سیاسی شود.«
به باور میر، بنابر همین دالیل نیاز است تا افغان ها یکبار 
دیگر همان طوری که پس از سقوط طالبان در بن گردهم 
نیاز  نیز  بار  آمدند و روی یک برنامه توافق کردند، این 
است تا روی یک دولت وحدت ملی توافق کنند، زیرا 
من به این باور استم که هیچ تیم انتخاباتی این توانایی را 
ندارد که بتواند افغانستان را از سه بحرانی که قباًل ذکر 

کردم نجات دهد.
این آگاه بین الملل گفت: »چون تیم های انتخاباتی در یک 
نوع تقابل باهمدیگر قرار دارند و کمتر باهمدیگر توافق 
که  است  گزینه یی  یکانه  ملی  اجندای  طرح  اما  دارند؛ 
عملکرد آن تا کنون موثر بوده و از این پس هم می تواند 
زیرا  بیاورد،  دست  به  را  سیاسی  فعاالن  اکثریت  اعتماد 
اجندای ملی تا کنون در مسایل انتخاباتی بی طرف باقی 
مانده و توانسته است که یک برنامه ملی را به خاطر حل 

مشکالت افغانستان ارایه کند«.
وی اضافه کرد: » مشکل اساسی میان تیم های انتخاباتی 
اعتماد به یکدیگر است و شاید در روزهای آینده که به 
نامزدان  میان  اعتماد  بحران  می شویم،  نزدیکتر  انتخابات 
برنامه  عنوان یک  به  ملی  اجندای  اما طرح  بیشتر شود؛ 
ملی می تواند به عنوان بهترین گزینه میان نامزدان بحران 

اعتماد را کاهش داده و تنش ها را به حد اقل برساند«.
می تواند  اینکه  کنار  در  ملی  اجندای  میر، طرح  گفتۀ  به 
برای ایجاد اعتماد میان نامزدان موثر واقع شود، در روند 
گفت وگوهای صلح با طالبان نیز مفید واقع خواهد شد، 
بود  کرده  آغاز  حکومت  که  را  گفت وگویی  روند  زیرا 
به  می تواند  ملی  اجندای  طرح  اما  ماند؛  ناکام  بدبختانه 
و  مسلح  مخالفین  حکومت،  میان  جریان  یک  عنوان 
جریان های خارج از حکومت که در گذشته با طالبان در 
به یک گفتمان ملی داخلی  مخالفت قرار داشتند، منجر 
شود و من فکر می کنم که پس از انتخابات طرح اجندای 

ملی شاید در این خصوص نیز برنامه های داشته باشد.
می خواهیم  ما  زمانی که  کرد،  تاکید  بین الملل  آگاه  این 
اعتماد شخصیت های سیاسی را در راستای ایجاد دولت 
مسلح  مخالفین  پس  بیاوریم،  دست  به  ملی  وحدت 
سیاسی دولت هم نیاز دارند به یک مکانیزم یا برنامه ی 
اجندای  ترکیبی طرح  و  باشد  داشته  اعتما  آن  باالی  که 
ملی به گونه است که می تواند این اعتماد را کسب کند.



دو زن افغانستانی 

جایزۀ سال »آلمان و فرانسه« را به دست آوردند
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سنای  مجلس  نمایندگان  از  تن  دو 
اخراج  خواستار  نامه ای  در  امریکا 
برزیل   2014 جهانی  جام  از  روسیه 

شدند.
در  امریکا  سنای  مجلس  نمایندگان 
واکنش به تصرف منطقه کریمه توسط 
روسیه اعالم کردند فیفا باید روسیه را 
از حضور در جام جهانی 2014 برزیل 
محروم کند و میزبانی این کشور را نیز 

در جام جهانی 2018 باطل کند.
اعالم  امریکا  سنای  مجلس  نمایندگان 
به  روسیه  که  این  به  توجه  با  کردند 
بی احترامی  فیفا  و  بین المللی  قوانین 
شده،  آن  نقض  به  منجر  و  کرده 
امیدواریم که شما نیز مانند ما تشخیص 
دهید روسیه صالحیت حضور در جام 

جهانی 2014 برزیل را ندارد و 
از  کشور  این  حذف  بر  عالوه 
جام جهانی حق میزبانی روسیه 
را نیز از جام جهانی 2018 لغو 

کنید.
در نامه این افراد به فیفا همچنین 
 »3« ماده  مبنای  بر  است:  آمده 
یا  کشوری  هر  فیفا  اساسنامه 
از  طریقی  هر  به  که  گروهی 
جمله فرهنگ، جنسیت، زبان، مذهب 
به هر دلیل دیگری علیه  یا  ، سیاست 
با  شود  قائل  تبعیض  دیگر  کشوری 
محرومیت و تعلیق روبرو خواهد شد.

روسیه در دسامبر سال 2010 توانست 
بلژیک،  و  هلند  انگلیس،  شکست  با 
به عنوان میزبان جام  پرتغال  اسپانیا و 

جهانی 2018 انتخاب شود.
روسیه در گروه H جام جهانی 2014 
و  الجزایر  بلژیک،  تیم های  با  برزیل 
کره جنوبی همگروه است. این تیم با 
هدایت فابیو کاپلو موفق شد به عنوان 
فرانسه  از  باالتر  تیم نخست گروهش 
جواز حضور  جهانی  جام  انتخابی  در 

در برزیل را به دست آورد.

سنای امریکا خواستار اخراج روسیه از جام جهانی 

2014 شد

ورزش

دویچه وله
به  بار  نخستین  برای  فرانسه  و  آلمان 
زن  دو  به  زن،  بین المللی  روز  مناسبت 
آمنه حسنی  دادند.  افغانستان جایزه  فعال 
سال  »زن  جایزه  سرور  دانش  شریفه  و 
2014« را به دست آوردند. در این نوشته 

به معرفی آمنه حسنی می پردازیم..
 زنان برنده از سوی هیات داوران تعیین 
کارشناسان  از  متشکل  که  می شوند 
بلندرتبه بین المللی و افغان می باشد. به هر 
یک از برنده گان این جایزه 20 هزار یورو 
تعلق می گیرد. در سال روان آمنه حسنی، 
زن جوان عکاس و شریفه دانش سرور، 
شاعر افغانی این جایزه را در کابل به پاس 
فعالیت هایشان برای بهبود وضعیت زنان 
است  قرار  کردند.  دریافت  افغانستان  در 
که در آینده نیز، هر سال از زنانی تقدیر 
و  می برند  سر  به  افغانستان  در  که  شود 
جهت تحول و تغییر در جامعه و پیشرفت 

زنان فعال می باشند.
در  شاغل  زنان  برای  خطرناک  شرایط 

افغانستان
آسانی  کار  جایزه  این  برای  برنده  تعیین 
نیست، چون بیشتر زنان افغانستان به ویژه 
آن هایی که مشغول به کار هستند، هر روز 
در معرض خطرهای گوناگون قرار دارند. 
حیث  به  است  سال ها  که  حسنی  آمنه 
عکاس در والیت بامیان کار می کند، این 
است:  کرده  تجربه  نزدیک  از  را  خطرها 
»)کار کردن به حیث عکاس( ساده نیست. 
زیادی  دشواری   های  شغل  این  برای  من 
توهین  اغلب  آدم  به  ام.  کرده  تحمل  را 
دست  در  کمره  که  هنگامی  و  می کنند 
داری، مجبور هستی گپ مفت برخی از 
طی  بار  یک  حتی  کنی«.  تحمل  را  مردم 
یکی از حمالت به او، کمره عکاسی اش 
مبارزه  لحنی  با  جوان  زن  این  می شکند. 
جویانه تعریف می کند: »یک بار یکی مرا 
به مرگ تهدید کرد، اما من تسلیم نشدم و 

)به کارم( ادامه دادم«.
در دهه گذشته پیشرفت های زیادی در راه 
افغانستان کسب  در  زنان  بهبود وضعیت 
توجه  به  دستاوردها  این  اما  است،  شده 
به شدت  المللی  بین  نیروهای  به خروج 
نیروهای  نفوذ  دارند.  قرار  تهدید  مورد 
سیاست  صحنه  در  تنها  نه  کار  محافظه 
با توجه به افزایش خشونت ها نیز  بلکه 
مشهود است. وزارت زنان افغانستان چند 
سال  در  فقط  که  کرد  اعالم  پیش  روز 
زنان  علیه  خشوت  مورد   4۵0۵ گذشته 
ثبت شده است. اما رقم واقعی این موارد 
چند برابر ارزیابی می شود. 12 سال پس 
از براندازی حکومت طالبان در افغانستان، 
زنان امروز باید دوباره برای حقوق شان 
در جامعه  از جایگاه شان  و  کنند  مبارزه 

دفاع نمایند.
اما به حیث یکی از معدود عکاسان زن در 
کشور از این مساله آگاهانه استفاده می کند. 
از مکان هایی  او می گوید: »من می توانم 
عکاسی کنم که به مردان اجازه ورود به 
این ترتیب  او به  آن جا داده نمی شود«. 
می تواند از فاصله خیلی نزدیک زندگی 
زنان و دختران را ثبت کند و در معرض 
دید عموم مردم بگذارد. در جامعه بسیار 

از  عکاسی  اجازه  مردان  افغانستان  سنتی 
زنان را ندارند. آمنه حسنی می گوید: »من 
عاشق این هستم که مشکالت زنان افغان 

را در معرض دید جهانیان بگذارم«.
سن  در  را  مادرش  و  پدر  حسنی  آمنه 
برادر  هشت سالگی از دست داده است. 
کوچکش آن زمان فقط پنج سال داشت. 
این دو خواهر و برادر یتیم که از امکانات 
مالی نیز بی بهره هستند، مجبور بودند به 
تنهایی بر دشواری های زندگی غلبه کنند. 
و  کند  پیدا  کار  که  شود  می  موفق  آمنه 
همزمان مکتب را به پایان برساند. ذوق و 
با دیدن  برای عکاسی  شوق دختر جوان 
توریست های غربی که به بامیان می آیند 
عکس  بودا  معروف  های  مجسمه  از  تا 
بگیرند، بیدار می شود. امروز آمنه حسنی 
افغان  زنان  و  دختران  برای  خواهد  می 
یک الگو باشد و با لبخند می گوید: »من 
تاکید  جوان  دختران  همه  به  می خواهم 
شان  رویاهای  به  رسیدن  برای  که  کنم 
نیز می توانند به  تالش کنند. اطفال یتیم 

موفقیت دست یابند«.
امروز او می خواهد یک سرمشق باشد و 
با لبخند می  گوید: »من می خواهم به همه 
دختران جوان تاکید کنم که رویاهای شان 
را تعقیب کنند و برای آن سخت کار کنند. 
اطفال یتیم نیز می توانند به جایی برسند«.
که  شده  موفق  حال  به  تا  حسنی  آمنه 
نمایشگاه  از  برخی  در  را  عکس هایش 
های ملی و بین المللی به نمایش بگذارد. 
کار  سوم(  )چشم  آی«  »ترد  برای  او 
می کند که یک خبرگزاری افغانی می باشد 
و متعلق به اتحادیه »شبکه عکاسی افغان« 
می باشد. این زن جوان برای آینده آرزوی 
بهبود شرایط کار برای عکاسان زن افغان 
امنیتی  اگر شرایط  گوید،  می  او  دارد.  را 
هراس  این  از  شوند،  تر  وخیم  همچنان 
دارد که معدود زنان افغان، کمره را به کنار 

بگذارند.

عدالت و عدالت انتقالی...
ـ به عدالت انتقالی از منظر الگوهای ارزشی و 

فکری غرب نگاه شده است؛
حقوق  اعادۀ  به جای  انتقالی  عدالت  موضوع  ـ 
التیام  و  دردها  دوای  و  مظالم  رفع  و  قربانیان 
به  در کشور،  آشتی  و  تحکیم صلح  و  زخم ها 
برخی  بر  برخی  فشار  ابزار  و  حربه یی سیاسی 

دیگر تبدیل شده است.

و  بوده  دیگری  عناصر  و  گروه ها  مقابل،  در 
هستند که کمسیون و رهبری آن را: 

ـ به جبن
ـ مصلحت گرایی

ـ ضعف
ـ بی کفایتی

ناقضان  و  زورمندان  برابر  در  عقب نشینی  ـ 
حقوق بشر

ـ برخورد نمادین، تبلیغاتی و شکلی با حقوق 
بشر و عدالت انتقالی

متهم کرده و کارکرد این کمسیون را زیر سوال 
برده اند.

و  فکری  تالش های  علی رغم  می رسد  نظر  به 
روشن گری هایی که از ناحیۀ کمیسیون و برخی 
و  مفهوم  و  معنا  خصوص  در  دیگر  نهادهای 
صورت  انتقالی  عدالت  گوناگون  جنبه های 
گرفته، هنوز هم سطح آگاهی و درک عموم از 
این مقوله ناقص است و برخی ها فکر می کنند 
کشتن  و  آویختن  دار  به  یعنی  انتقالی  عدالت 
که  طوری  آن.  امثال  و  انتقام جویی  و  بستن  و 
برمی آید،  جنگ  از  پس  کشورهای  تجارب  از 
اخالقی،  ارزش های  بر  عمیقًا  انتقالی  عدالت 
انتقام گیری  تا  است  متکی  آشتی  و  عدالت 
به  دادن  پایان  آن  از  هدف  و  کینه توزی،  و 
نوین،  جامعه یی  اعمار  و  کینه ها  و  دشمنی ها 

سالم، دموکرات، مسوولیت پذیر و تفاهم جو.
 به باور برخی کارشناسان، در نظام دموکراتیکی 
که پس از جنگ ها، خون ریزی ها و کشمکش ها 
هدِف  دو  با  انتقالی  عدالت  می شود،  حاکم 
کوتاه مدت و بلند مدت به مرحلۀ اجرا گذاشته 

می شود. هدف کوتاه مدت عبارت است از:
- محو فرهنگ معافیت

- احیای شأن و منزلِت از دست رفتۀ قربانیان
- التیام زخم ها و دردها و تسکین آالم روحی 

و جسمی آنان
- بهبود وضعیت افراد آسیب دیده با شیوه های 

موثر.

اهداف بلندمدِت عدالت انتقالی عبارت اند از:
و  سالم  آزاد،  جامعۀ  ایجاد  برای  تالش   -

مسوولیت پذیر
طریق  از  جامعه  وضع  بهبود  در  سعی   -

جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر
- تقویت روحیۀ هم بسته گی و صلح و آشتی در 
تمام سطوح جامعه بر مبنای عدالت  و امنیت 

روانی
- برخورداری و بهره مندی تمام افراد از حقوق 
شهروندی و نهادینه ساختِن فرهنگ حقوق بشر
- »تقویت زیرساخت ها برای دموکراسی سازی 
و حقوق بشر به منظور ایجاد حکومت قانون و 

نظم دموکراتیک«
بشر  حقوق  دیگر  این که  مورد  در  تضمین   -

نقض نمی شود
- ارتقای همزیستی و صلح پایدار.

روند  در  موضوع  اساسی ترین  و  مهم ترین 
دموکراسی،  پایه های  تحکیم  انتقالی؛  عدالت 
رشد و تقویِت فرهنگ شهروندی، تأمین حقوق 
و  ایجاد  مخصوصًا  و  مردم  مدنی  و  اساسی 
کردن  مستحکم  و  استحکام همدلی، همگرایی 
در  است.  جامعه  در  آشتی  و  صلح  اساساِت 
ملی  سنت های  افغانستان،  نظیر  کشورهایی 
نقش  می توانند  که  دارند  وجود  ریشه داری  و 
یکی  کنند.  ایفا  موارد  گونه  این  در  کارسازی 
از کارویژه های آیین ریش سفیدی در افغانستان، 
و  منازعات  حل  و  اختالفات  رجوِع  و  رفع 
برقراری صلح وآشتی و آرامش در جامعه بوده 
و هست. باید از این سنت ها و عنعنه ها استفادۀ 
اعظمی به عمل آورد و فضای همدلی و شفقت 
را در جامعه گسترش داد و البته بسیار ضروری 
اقدامات  به  آن،  پهلوی  در  که  است  الزمی  و 

ساختِن  نهادینه  قانون،  حاکمیت  زیربنایی، 
گسترش  و  فرهنگ سازی  شهروندی،  حقوق 
ارزش های عالی اخالق، معنویت، حفظ عزت 
پرداخته  نیز  انسانی شهروندان  کرامت  و  نفس 

شود.
مانند  کشمکش  و  جنگ  از  برآمده  جوامع 
نظام  و  جدید  حاکمیت  وجود  با  افغانستان، 
مبتنی بر دموکراسی، وضعی شکننده و متزلزل 
چالش ها،  برخی  برابر  در  بسا  چه  و  دارند 
بیاورند.  تاب  نتوانند  فشارها  و  دشواری ها 
پایه های  تقویت  و  نظام  استحکام  برای  تالش 
دموکراتیک آن، از اولویت های اساسی است و 
مخاطره  به  را  نظام  کلیت  که  اقدامی  نوع  هر 
گردد،  آن  ضعف  و  سستی  باعث  و  افکند 

ناصواب خواهد بود.

عدالت  مورد  در  شد،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
انتقالی چند کار ضروری و الزم باید انجام شود:
- توافق و اجماِع نظر در مورد سرآغاز تاریخِی 
نخبه گان  میان  افغانستان  در  بشر  حقوق  نقض 

کشور
- تشکیل کمسیون حقیقت یاب مرکب از افراد 

مسلکی، مستقل و بی طرف
- ثبت وقایع و رخدادها و مستندسازی نقض 

حقوق بشر در تمام اشکال آن
- بررسی جدی، کارشناسانه و همه جانبۀ نقض 
حقوق بشر و نشانی کردِن عوامل یا عامالن آن

از روی  ـ  به هردلیلی  که  اشخاصی  و  افراد   -
ظلم وستم ـ حقوق انسانی شهروندان را نقض 
قرار  بازخواست  و  شناسایی  مورد  کرده اند، 

گیرند
مردم،  کردن حق  پامال  مورد  در  که  کسانی   -
ملت،  ناموس  و  جان  به  تجاوز  و  تعدی 
اجحاف  و  و ظلم  دارایی های عمومی   غصب 
به  باید  می شوند،  شناخته  مجرم  هموطنان  به 
تطبیق  موردشان  در  عدالت  و  معرفی  محکمه 

گردد
و  روحی  آالم  وتسکین  دردها  التیام  برای   -

جسمی قربانیان، اقدام مقتضی صورت گیرد
- از هر شهروندی که مال و خانه و زنده گی و 
زمین و مایملِک خود و یا عضو خانوادۀ خود 
از   - وستم  ظلم  به   - جنگ ها  جریان  در  را 
دست داده و یا به هر شکلی از این کشمکش ها 
متضرر شده است، باید جبران خسارت شود و 

قناعتش حاصل گردد
میان  در  تساهل  و  مدارا  و  گذشت  فرهنگ   -
و  بخشش  و  عفو  اصل  و  ترویج  شهروندان، 

گذشت به یک ارزش افتخارآمیز تبدیل گردد
شهروندان  و  مردم  نگاه  که  کرد  کاری  باید   -
پیش  فردا  افق  و  برگردد  آینده  به  از گذشته ها 

روی شان زیبا و امیدبخش جلوه گر شود
و  زورگیری  فساد،  خشونت،  فرهنگ  با   -
بی امان  و  پی گیر  جدی،  مبارزۀ  قانون ستیزی 

گردد
جامعه  در  همدلی  و  آشتی  و  فرهنگ صلح   -

تقویت گردد
روند  و  اصالح  قضایی،  و  عدلی  سیستم   -
موثر  و  کوتاه  دعاوی  حل وفصل  و  دادرسی ها 

گردد
به یک  و  امر جدی  به یک  قانون  - حاکمیت 

اولویِت اصلی نظام تبدیل شود
بسترهای  و  زمینه ها  بردن  بین  از  برای   -
بی وقفه،  تالش  نزاع،  و  کشمکش  خشونت، 

موثر و جدی صورت گیرد
دشمنی،  نفرت،  کینه،  خصومت،  ریشه های   -
خشکانده  جامعه  دروِن  در  بدگمانی  و  بدبینی 

شود
- سرمایه، انرژی، توان و تحرک جامعه به سمت 
سازنده گی، خالقیت، ابتکار و نوآوری بسیج و 
هدایت گردد و و روح نشاط و سرزنده گی در 

میان شهروندان احیا شود
غنابخشِی  و  گسترش  اشاعه،  تبیین،  برای   -
فرهنگ و ارزش های ملی و دینی به عنوان مایه 
و مالط هم بسته گی و وحدت ملِی افغانستانی  ها 

تالش جدی صورت گیرد.
------------------- 

از  نوشته،  این  در  که  است  یادآوری  شایان 
جزواِت کمیسیون مستقل حقوق بشر، مقاالتی 
از انترنت و نوشته ها و گفته هاي برخي هموطنان 

استفاده شده است. 

کنفرانس اجندای ملی...
اجندای ملی، بر ایجاد دولت وحدت ملی 

تأکید کرده اند.
احمدولی مسعود ابراز امیدواری کرد که این 

تفاهمنامه عملی شود.
در  ملی  اجندای  کنفرانس های  این  از  پیش 
برگزار  پنجشیر  و  هرات  کابل،  والیت های 

شده بود. 
قرار است نشست هایی دربارۀ طرح اجندای 
ملی در تمامی والیت های کشور برگزار شود.

ترور یک مقام محلی...
می کنند اما مسوولیت این رویداد را فرد 
یا گروهی تا حاال به عهده نگرفته است.

در  دیگری  انفجار  در  حال،  همین  در 
لغمان  والیت  در  ننگرهار  همسایگی 
چهار عضو ارتش و 2 سرباز پلیس ملی 

و پولیس محلی افغانستان کشته شدند.
گذشته  روز  صبح  هشت  انفجار  این 
هنگامی که ماموران امنیتی مشغول خنثی 
کردن بمب کنار جاده یی بودند، در شهر 

مهترالم مرکز لغمان رخ داد.
لغمان  والی  سخنگوی  زواک،  سرحدی 
مسلح  مخالفان  توسط  مین  که  می  گوید 
و  بود  شده  جاسازی  افغانستان  دولت 
»انفجار زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی 

می خواستند این مین را خنثی کنند.«
پولیس  سرباز  دو  می گوید  زواک  آقای 
دیگر هم در این رویداد زخمی شده اند.
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د  ښځو  د  او  غړي  جرګې  وليس  د 

ښځو  د  چې  وايي،  فعاالنې  حقونو 

څو  ده،  اړتیا  ته  چارو  بنسټیزو  لپاره 

خالصې  ستونزو  اوسنیو  له  ښځې 

نړۍ  له  ښځو  د  وایي،  هغوی  کړي. 

والې ورځې یوازې یادونه او منانځنه 

کايف نه ده.

د  لپاره  افغانستان  د  خوا  بلې  له 

پر  هم  سفیرې  اتحادیې  اروپایي 

ښځو  د  چې  کړې،  نیوکه  حکومت 

حقونو ته پام نه کوي او افغان ښځې 

په ناوړه وضعیت کې اوسېږي.

ولسمرش حامد کرزي تېره ورځ د ښځو د ورځې په ملانځغونډه 

کې د ښځو په برخه کې شته پرمختګونه وستایل؛ خو ویې ویل 

چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ال هم یوه ستونزه ده. هغه 

وویل، چې د ښځو زده کوالی يش دا ستونزه له منځه یويس.

ته  ورځپاڼې  ماندګار  کارګر  رنګینې  غړې  جرګې  وليس  د 

کې  کلونو  دیارلسو  تېرو  په  لپاره  د ښځو  وویل،  کې  مرکه  په 

اسايس کارونه نه دي شوي، چې له امله یې د ښځو وضعیت 

بنسټیز بدلون وکړي او ښه والی په کې رايش.

د دې په خربه، دغه راز له دیارلسو کلونو وروسته هم د ښځو 

پر وړاندې تاوتریخوالی د یوې سرتې ټولنیزې ستونزې په توګه 

پاتې ده؛ چې حکومت یې د ملنځه وړلو لپاره بنسټیز کار نه 

دی.

کسان  هغه  هغه  وړاندې  کاله  وه چې څو  کار  په  وايي،  هغه 

یې  رسه  ښځو  له  چې  وای،  رسېديل  سزا  په  اعاملو  خپلو  د 

تاوتریخوالی کړی دی.

د  له لوري  په وینا، د حکومت  د وليس جرګې د دغې غړې 

تاوتریخوايل  وړاندې  پر  ښځو  د  کېدو  پيل  کولتور  معافیت 

زیاتېدو ته زمینه برابره کړې او عاملین یې په سزا نه رسېږي.

د  حکومت  راتلونکی  چې  غواړي  دوی  کړه،  زیاته  نوموړې 

ښځو پر وړاندې تاوتریخوايل د مخنيوي، د ټولنیز عدالت او 

نور هغه قوانین چې په دې برخه کې رامنځته يش په پوره توګه 

پيل کړي، څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پاته ورسېږي.

ښځو  د  یا  امته  مارچ  د  چې  هم  څه  که  وویل،  کارګر  اغلې 

نړۍ واله ورځ په افغانستان کې په پالزمېنه کابل کې هر کال 

ملانځل کېږي؛ خو په والیاتو کې یا نه ملانځل کېږي او یا هم 

په محدودو کړیو کې ترې یادونه کېږي.

له دې ورځې ښځې  او ولسوالیو کې  کلیو  په  اند،  په  د هغه 

لپاره هم  د دوی  پوهېږي، چې  نه  او  نه دي  حتی خربې هم 

کومه ورځ شته.

د نوموړې په خربه، خو بیا هم د دې لپاره چې د ښځو له هڅو 

او پر وړاندې یې له شته ستونزو یادونه ويش، ښه ده چې دا 

ورځ په پراخ ډول وملانځل يش.

فتانه  مرشه  ټولنې  اجامع  د  ښځو  د  افغانستان  د  همدارنګه 

ګېالين وايي، چې یوازې د ښځو د نړۍ والې ورځې ملانځل 

تررسه  بنسټیزې چارې  لپاره  د ښځو  باید  بلکې  نه دي؛  کايف 

يش.

وویل،  کولې  یې خربې  ورځپاڼې رسه  ماندګار  له  هغې چې 

اقتصادي  ورسېږي،  ته  سولې  او  ثبات  امن،  باید  ښځې 

وضعیت یې ښه يش او په ژوند کې یې مثبت بدلون رامنځته 

يش.

د دې په وینا، د مارچ امته یوازې د ملانځلو لپاره نه بلکې؛ په 

 ادامه صفحه 6
داسې وضعیت کې چې...                            

کنفرانس اجندای ملید ښځو ورځ ملانځل کايف نه دي؛ باید بنسټیز کارونه ويش

 در والیت غور برگزار شد
روز  ملی  اجندای  کنفرانس 
با  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ 
فرهنگیان،  از  حضور شماری 
شورای  نامزدان  روشنفکران، 
پارلمان،  اعضای  والیتی، 
علمای  محلی،  مقام های 
رؤسای  و  دانشجویان  دینی، 
نامزدان  انتخاباتی  ستادهای 
ریاست جمهوری و صدها تن 
از شهروندان والیت غور در 

شهر چغچران برگزار شد.
با  اشتراک کننده گان  بزرگ،  نشست  این  در 
احمد  زحمات  ملی،  اجندای  طرح  از  حمایت 
از  عبور  برای  را  طرح  این  طراِح  مسعود  ولی 

بحران کنونی ستایش کردند.
در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  بر  همچنان  آن ها 
حکومت  از  و  کردند  تأکید  انتخابات  فرایند 
انتخابات  یک  برگزاری  زمینۀ  که  خواستند 

شفاف، سالم و دموکراتیک را فراهم سازد. 
در این نشت، محورهای اجندای ملی که عبارت 
از گفت وگوی بین  االفغانی، پروسۀ اعتمادسازی، 
انتخابات،  فرایند  در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
می باشد،  عدالت  بر  مبتنی  و  پایدار  تأمین صلح 

مورد بحث قرار گرفت.

طرح  طراِح  مسعود  ولی  احمد  حال،  این  در 
اجندای ملی، طی صحبت تلیفونی، ضمن تشکر 
طرح  که  گفت  نشست  این  برگزارکننده گان  از 
و  کشوری  کالن  منافع  خاطر  به  ملی  اجندای 

ایجاد یک دولت مقتدر ملی، ارایه شده است. 
آقای مسعود گفت که روی این طرح از چند سال 
بدین سو با جمعی از نخبه  گان و سیاست مداران 

مطرح کشور کارکرده است. 
برای  راه  یگانه  کنونی  شرایط  در  او،  گفتۀ  به 
رسیدن به صلح پایدار، ایجاد یک دولت ملی در 

فرایند انتخابات می باشد. 
نامزدان  که  کرد  تصریح  همچنان  او 
تفاهمنامه یی  طی  این  از  پیش  ریاست  جمهوری 

با حمایت از طرح...                ادامه صفحه 7

در انفجار صبح روز گذشته در والیت ننگرهار، 
ولسوال نازیان این والیت کشته و شش نفر دیگر 

زخمی شدند.
روز گذشته  بامداد   ۹ رویداد حوالی ساعت  این 
در مرکز شهر در نزدیکی دانشگاه طبی جالل آباد 

اتفاق افتاد.
پولیس  سخنگوی  مشرقی وال،  حسین  حضرت 
مین  انفجار  از  ناشی  رویداد  که  گفت  ننگرهار 
کامران  نورآغا  بود که در موتر حامل  مغناطیسی 

ولسوال نازیان کارگذاری شده بود.
دفتر والی ننگرهار هم خبر داده که در این رویداد 
شش نفر به شمول یک محافظ آقای کامران زخمی 
شده اند. مسووالن بیمارستان مرکزی ننگرهار هم 
تایید کرده اند که شش زخمی و جسد یک کشته 

به این بیمارستان انتقال یافته است.

ننگرهار با پاکستان هم مرز است و مخالفان مسلح 
فعالیت  آن  از  بخش هایی  در  افغانستان  دولت 
دارند و هر از گاهی حمالت انتحاری و عملیات 
انفجاری سازماندهی...               ادامه صفحه 7

ترور یک مقام محلی ننگرهار www.mandegardaily.com      
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