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پیشین  فرمانده  کریستال  مک  استنلی  جنرال 
نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان که پس 
از مصاحبه با مجله رولینگ استون برکنار شد 

از اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
امریکا  دفاع  وزارت  تحقیقات  اساس  بر 
مدارک کافی وجود ندارد که نشان دهد که 
جنرال مک کریستال معیارهای ارتش امریکا 

را نقض کرده است.
مجله  که  مطالبی  است  گفته  گزارش  این 
که  آن طور  کرده  منتشر  استون  رولینگ 
رولینگ  اما  است.  نداده  رخ  شده  گزارش 
استون بر صحت جزییات این مقاله تاکید کرده 

است.
منتشر شد  در جون گذشته  این مصاحبه که 
درباره  توهین آمیزی  قول های  نقل  حاوی 
باراک اوباما رییس جمهور امریکا، جو بایدن 

معاون او و چند مقام دیگر این کشور بود.
در این مصاحبه گفته شده بود که آقای اوباما 

تالش دولت های 
ایران  افغانستان و 

برای آزادی انجنیران 
ربوده شده ی ایرانی

در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
افغانستان  دولت های  که  می گوید  کابل، 
ربوده  انجنیران  تا  تالش اند  در  ایران  و 

شده ی ایرانی را آزاد سازند.
دوازده  روز یک شنبه  مسلح عصر  مردان 
یک  در  که  را  ایرانی  انجنیران  از  تن 
کار  فراه  والیت  در  سرک سازی  پروژه 

ربودند. می کردند، 
فدا حسین مالکی سفیر جمهوری اسالمی 
خبری  بیانیه  یک  در  کابل،  در  ایران 
گفته است که یک تن از انجنیران ربوده 
دیگر  به  ربایندگان  و  شده  آزاد  شده 
داده اند  اجازه  نیز  خود  گروگان های 
آقای  بگیرند.  تماس  خود  خانواده  با  که 
است:  افزوده  اعالمیه  این  در  مالکی 
ایرانی  انجنیران  از  نفر  یک  »آدم ربایان 
داده اند  اجازه  بقیه  به  و  کرده  آزاد  را 
او  بگیرند.«  تماس  خانواده های شان  با 
حاکی  »شواهد  است:  گفته  همچنین 
در  شده  ربوده  ایرانی  اتباع  که  است 
سالمت کامل به سر می برند و تالش های 
سفارت  و  افغانستان  دولت  مشترک 
افغانستان   در  ایران  اسالمی  جمهوری 

برای آزادی آنها همچنان ادامه دارد.«
که  گفتند  محلی  مقام های  دوشنبه  روز 
سازی  راه  پروژه  یک  در  انجنیران  این 
به  را  ایران  که  بودند  کار  به  مشغول 

والیت فراه وصل می کند.
رسانه ها  با  تماس  در  طالبان  گروه  افراد 
عهده  به  را  حادثه  این  مسوولیت 

گرفته اند.
کوه  پشت  ولسوال  امین اهلل،  گفته ی  به 
این  رهایی  برای  ربایندگان  فراه،  والیت 
انجنیران ایرانی درخواست پول کرده اند.

تن  پانزده  که  می شود  گفته  حال  این  با   
از  نیز  ایرانی  انجنیران  افغان  همکاران  از 

ربایندگان ربوده شده اند. سوی همین 

در مالقاتی با سران ارتش فاقد اعتماد به نفس 
بوده است.

آقای اوباما بالفاصله جنرال مک کریستال را 
احضار و جنرال دیوید پتریوس را جایگزین 

او نمود.
رییس جمهور امریکا گفت که جنرال مک 
باید  فرمانده  یک  که  »معیارهایی«  کریستال 
اجرا کند را رعایت نکرده و این مقاله »کنترول 
نظام  اساس  که  را  غیرنظامیان  توسط  ارتش 

دموکراتیک« امریکاست، نقض کرده است.
دفاع  وزارت  کل  بازرسی  که  گزارشی  در 
مجله  مقاله  است  آمده  کرده  منتشر  امریکا 
جمله  از  موجود  مدارک  و  استون  رولینگ 
شاهدان این مصاحبه و ایمیل هایی که مبادله 

شده است مورد بررسی قرار گرفته است.
مایکل چایلد کفیل معاونت تحقیقات بازرسی 
این  بخش های  همه  که  گفت  پنتاگون  کل 
مصاحبه به نحوی که گزارش شده رخ نداده 
معیارهای  نقض  که  کافی  مدرکی  و  است 

ارتش امریکا را ثابت کند وجود ندارد.
وی افزود در برخی موارد هیچ شاهدی پیدا 
نشده که اظهارات منتشر شده را گواهی کند 
و در موارد دیگر زمینه موضوع طرح شده و 

آنچه که گزارش شده متفاوت بوده است.

مک کریستال از اتهامات مبرا شد کشورهای اروپایی در جستجوی یافتن 
راه های مختلف انتقال کاال به افغانستان اند

عناوین 
مطالب امروز:

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

دولتبهوضعیت
مهاجرینافغان
دراسترالیا
رسیدگیکند

بشر  حقوق  کمیشنر  نادری  نادر 
می گوید: »اخراج اجباری مهاجرین، 
کنوانسیون های  توسط  اکثرا 
مهاجرین  از  حمایت  بین المللی 
را  شرایطی  شده است.  ممنوع 
در  افغان  مهاجرین  امروز  که 
توسط  باید  دارند،  استرالیا 
حکومت افغانستان مورد بررسی 

قرار بگیرد.«
افغانستان  »دولت  می گوید:  او 
با  بیشتری  رایزنی های  باید 
این  تا  بکند،  استرالیا  حکومت 
مساله روشن شود که آیا شرایط 
بازگشت  برای  افغان  مهاجرین 
یا  دارد  وجود  کشور  به  اجباری 

خیر؟«
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متحده  ایاالت  سفیر  بیری  آیکن  کارل 
امریکا در افغانستان گفته است که ریشه های 
و  دارد  قرار  افغانستان  از  خارج  تروریزم 

امریکا برای از بین بردن آن تالش می کند.
این  بیری  آیکن  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
به والیت کندهار  در جریان سفر  را  مطلب 

ابراز داشته است.
در  متحده در یک گردهمایی  ایاالت  سفیر 
مردم  و  افغانستان  با  »امریکا  گفت:  کندهار 
روابط  و  دوامدار  کمک های  به  کشور  این 

استراتژیک اش متعهد است.«
سال  دنبال  به  »امریکا  گفت:  همچنین  وی 

رییس کمیته سازمان بین المللی همکاری های 
راه های آهن در سخنانی در دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان، گفته است که به دلیل مشکالت 
حمل و نقل از طریق ازبکستان کشورهای 
به  کاال  انتقال  برای  صددند  در  اروپایی 
مختلف  کشورهای  آهن  راه  از  افغانستان 

استفاده کنند.
تدیوش شازده، در اظهاراتی در تاجیکستان 
گفت که با وجود امضای سندهای حقوقی 
با ازبکستان، کشورهای اروپایی برای انتقال 
این  آهن  راه  طریق  از  غیرنظامی  کاالهای 
کشور به افغانستان با مشکالتی مواجه هستند.
مشکالت  این  شرح  از  شازده  آقای  اما 
است  قرار  گفت  فقط  و  کرد  خودداری 
سازمان  آهن  راه های  روسای  جلسه  در 
در  آهن  راه های  همکاری های  بین المللی 

2014 که تا پایان آن مسوولیت ها به افغان ها 
به  را  خود  کمک های  می شود،  سپرده 

افغانستان ادامه می دهد.«
متحده  ایاالت  گفت  بیری  آیکن  کارل 
افغانستان  در  مجدد  ادغام  و  صلح  روند  از 
تروریزم  علیه  مبارزه  در  و  می کند  حمایت 
جهانی به تعهداتش در قبال این کشور متعهد 

است.
وی گفت: »ریشه های تروریزم و پناهگاه های 
تروریستان بیرون از افغانستان است و امریکا 
مخفیگاه های  و  ریشه ها  بردن  بین  از  برای 

تروریزم تالش خواهد کرد.«

شهر دوشنبه در چهار روز آینده این موضوع 
مطرح شود.

او تاکید کرد که این سازمان حق مجازات 
کشورهای  آهن  راه  شرکت های  کردن 
عضو سازمان را ندارد، اما می تواند از آنها 
اجرای توافقات و سندهای حقوقی که این 

کشورها امضا کرده اند، را جدا تقاضا کند.
آقای شازده، راه آهن ترکمنستان را یکی از 
راه های جایگزین انتقال کاالها به افغانستان 
عبور  ازبکستان  قلمرو  از  که  کرد  عنوان 

نمی کند.
در ظرف دو سال اخیر بخشی از کاالها برای 
افغانستان از طریق راه آهن تاجیکستان منتقل 
این  آهن  راه  شرکت  اطالع  طبق  و  شده 
این  از  افغانستان  به  کشور در سال گذشته 
طریق 161 هزار تن کاالهای مختلف منتقل 

شده است.
را  کاالها  این  اصلی  بخش  می شود،  گفته 
نیروهای  هواپیماهای  برای  سوخت  مواد 
ایتالف بین المللی علیه تروریزم در افغانستان 
به رهبری امریکا تشکیل داده است. اما راه 
عبور  ازبکستان  قلمرو  از  تاجیکستان  آهن 
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آیکن بیری: 
ریشه های تروریزم خارج از افغانستان است
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مشرانوجرگه نیز خواستار
استعفای وزیر دفاع شد

تروریستی  حمله ی  به  واکنش  در  سنا  مجلس 
وغفلت  ناتوانی  و  دفاع  وزارت  بر  دوشنبه  روز 
حمالتی،  چنین  از  جلوگیری  در  وزارت  آن  عمدی 
ازاعضای  یکی  شد.  دفاع  وزیر  استعفای  خواستار 
درون  در  مافیایی  حلقات  وجود  از  مشرانوجرگه 
وزارت سخن گفت واضافه نمود که این حلقات در 
صدد تخریب اردوی کشور هستند. ناگفته نماند که 
که  است  اهدافی  از  یکی  افغانستان  اردوی  تخریب 
نوازشریف صدراعظم پاکستان به انجام آن افتخار 

می کرد.
که صدراعظم  گرفت  آن صورت  از  پس  این حمله 
پاکستان، دیدارش ازافغانستان را خاتمه داد و این 
طالبان  توسط  شصتی  ضرب  عنوان  به  را  حمله 
کرام و هشداری به طرف مقابل، به یادگار گذاشت 
در صورت  که  بدانند  افغانستان  امرای  و  دولت  تا 
خطراتی  چه  پاکستان  خواست های  گرفتن  نادیده 
آنان را تهدید می نماید و پاکستان دارای چه امکاناتی 

می باشد. 
آقای رهایی، یکی از سناتوران گفت که: »گروه هایی 
همکاری  مخالفین  با  که  هستند  دفاع  وزارت  در 
لیستی  از  پاکستان  صدراعظم  سفر  در  می کنند.« 
از  پاکستان  خواسته های  که  می شود  گفته  سخن 
مردم  ولی  است  شده  ردیف  آن  در  افغانستان 
نامحرم  گویا  ندارند،  آگاهی  هیچ  آن  از  افغانستان 
در  این که  مثل  و  آگاه شوند؛  ندارند  و حق  هستند 
خیلی از مسایل دیگر نیز نامحرم شمرده می شوند. 
درحالی که در یک نظام دموکراتیک، این حق مردم 
است که از چنین مسایلی خبردار گردند؛ مسایلی که 
با سرنوشت آنان رابطه دارد و به زندگی و مرگ 
آنان مربوط می شود. پارلمان افغانستان نمی تواند از 
این مسایل بی خبر بماند، زیرا عقد هر قرار ومداری 
تایید پارلمان می تواند صورت  با  با خارجیان فقط 

پذیرد. 
زمانی بود که یک نفر می توانست خود را »تولواک« 
لقب دهد و غیرمسوول بداند و به خود حق دهد که 
به عنوان ذات برتر حتا وکیل نفس مردم باشد، اما 
گمان می رود آن زمان گذشته است و هیچ کس حق 
ندارد خود را عقل کل حساب کند. برخی از رسانه ها 
از مواردی سخن می گویند که توسط رضا گیالنی 
به عنوان درخواست پاکستان مطرح گردیده اند. اگر 
این موارد راست باشد افغانستان با قبول آنها رسما 
به قیمومیت پاکستان گردن می گذارد و به حریم امن 
پاکستان تبدیل می شود که مجبور است در چوکات 

مصالح پاکستان، سیاست گذاری کند و عمل نماید.
پیمان  و مضمون  محتوا  از  هنوز  افغانستان  مردم 
استراتژیک بی خبراند و بی خبر نگهداشتن آنان راه 
دشمنانه ی  تبلیغات  و  شایعات  و  افواهات  برای  را 
برخی از کشورهای همسایه باز می کند؛ تبلیغاتی که 
یک سره بی تاثیر هم نیست. وقتی از نقش خارجیان 
در راهپیمایی های شرورانه ی مزار شریف یا قندهار 
و در همین نزدیکی ها پروان سخن به میان می آید، 
و  خارجیان  ایادی  و  عوامل  گمراه کننده ی  نقش 
می گردد.  برجسته  پاکستانی  طالب پروران  عمدتا 
برخی ها با اصرار زیاد و لجاجت تمام از حسن نیت 
حکام  از  جدا  و  مستقل  طالبان،  این که  و  پاکستان 
پاکستان هستند سخن می گویند، در حالی که در هر 
عملیه ی تروریستی طالبانی می توان جای پای امرای 
پاکستان را دید و ردیابی کرد، اما هیچ معلوم نیست 
که پاکستان با چه جادویی دهن مقامات افغانی را 

بسته است که در برابرآنان سخنی زده نمی توانند. 
بدون  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر  درحالیکه 
طالبان  از  آن  بی دریغ  حمایت های  و  پاکستان 
مصلحت های  ولی  ندارد.  وجود  طالبی  تروریست، 
خیلی ها  برای  گروهی،  منافع  و  قومی  و  شخصی 

مهم تر از منافع ملی است.

زنگ اول


8صبح، بغالن: یک هیات بلند رتبه شورای 
عالی صلح طی سفرش به والیت بغالن، 

دفترش را در این والیت افتتاح کرد.
محی الدین  مولوی  ریاست  به  هیات  این 
والیتی  امور  کمیته های  رییس  بلوچ 
انجنیر  همراهی  و  صلح  عالی  شورای 
شورای  داراالنشا  معاون  فرهاد  فرهاداهلل 
شهر  وارد  تاریخ 28حمل  به  صلح  عالی 
پلخمری والیت بغالن شد. هدف اصلی 
این هیات افتتاح دفتر شورای عالی صلح 

والیت بغالن بود.
این هیات از بزرگان اقوام، علمای دینی 

والیت  محلی  مقام های  بغالن:  8صبح، 
بغالن می گویند که به اثر عملیات نیروهای 
ده  از  بیش  والیت،  این  در  المللی  بین 
طالب به شمول موالنا فتاح حقانی ولسوال 
نام نهاد طالبان، سید محمد جانو و یار محمد 
قتل  به  گروه  این  مشهور  فرماندهان  از 

رسیده اند.
محمود حقمل سخنگوی والی بغالن گفته 
که این عملیات شب دوشنبه در ولسوالی 

محلی  شورای های  بلخ:  8صبح، 
و  شورتپه  سرحدی  ولسوالی های 
که  می گویند  بلخ  والیت  کلداری 
سوی  از  ولسوالی ها  این  باشندگان 
اذیت  و  آزار  مورد  ازبکستانی  مرزبانان 

قرار می گیرند.
دو  این  محلی  شوراهای  مسووالن 
در  گردهمایی  یک  در  ولسوالی 
آن  در  که  حیرتان  بندری  شهرک 
مرزی  پولیس  مسووالن  و  فرمانده 
داشتند،  حضور  نیز  کشور  شمال 
با  ازبکستانی  مدعی شدند که مرزبانان 
دریای  آب های  از  غیرقانونی  استفاده 
آمو مربوط به افغانستان، باشندگان این 
ولسوالی ها را اذیت نموده و در برخی 
با خود  را  موارد کشاورزان و چوپانان 

برده و زندانی کرده اند.
مسووالن روستاها و روسای شورای های 
محلی این ولسوالی ها همچنین مدعی اند 
که هشت روز قبل مرزبانان ازبک یک 
برای  که  را  پنج ساله  و  کشاورز شصت 
جمع آوری چوب در زمین های شخصی 
بعد  و  برده  خود  با  می زد،  قدم  خویش 
باره رها کرده و در  از لت و کوب دو 

8صبح، بغالن: روز گذشته سنگ تهداب 
ساختمان اداره زراعت والیت بغالن رسما 
توسط مونشی عبدالمجید والی این والیت 

گذاشته شد.
والیت  زراعت  رییس  روفی  نبی  محمد 
تعمیر  »این  گفت:  زمینه  این  در  بغالن 
به  طبقه  دو  و  اداری  اتاق  بیست  دارای 
متر  هزار  دو  محدوده  در  اساسی  شکل 
از  بخشی  میکانیزه  به  مربوط  زمین  مربع 
ریاست زراعت اعمار می شود و مصرف 
پنج  و  میلیون  یازده  پروژه  این  مجموعی 
از  که  شده  سنجش  افغانی  هزار  صد 
بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخت 

ملی است اما خدا کند که ریشه ی سیاسی 
نداشته باشد و تنها در قالب یک تبلیغ باقی 
نماند و فعالیت های موثر را در پی داشته 
باشد.« وی همچنین گفت، همین اکنون 
ناراضیان دولت سالح های شان  از  ده تن 
را به او تسلیم کرده و حاضرند به زندگی 
مسالمت آمیز برگردند.     رحیمه ظریفی 
که  هم  بغالن  والیت  زنان  امور  رییس 
عضویت این شورا را دارد، می گوید: »کار 
کمیته ی ایجاد شده فراخواندن همه مردم 
به روند صلح است و رسیدگی به جرایم 
وظیفه محاکم و نهادهای امنیتی می باشد.«

مسووالن  برخورد  از  انتقاد  با  نامبرده 
مرزی همچنین هدایت داد تا از این به بعد 
برای هیچ کسی اجازه استفاده غیرقانونی 

از آب های دریای آمو را ندهند. 
دفتر  قبل  ماه  شش  که  است  گفتنی 
شمال  در  متحد  ملل  سازمان  سیاسی 
سرحدی  پولیس  برای  را  کشتی  دو 
نبود   به دلیل  اما  این والیت کمک کرد 
افراد مسلکی، این کشتی ها تاهنوز مورد 

استفاده قرار نگرفته اند.

مخالفین  از  شماری  سه شنبه  روز  عصر 
در  را  پشتیبانی شان  و  حمایت  دولت، 
والیت سرپل از پروسه صلح اعالن نموده 
تسلیم  را  داشته  شان  دست  سالح های  و 
نمودند. افراد یاد شده که شمارشان به  12 
اپراتیفی   تالش  های  اثر   در  می رسد،  تن 
به  حاضر  سرپل  والیت  امنیه  قوماندانی 

حمایت از پروسه صلح شدند.
افرادی که امروز از پروسه ی صلح اعالن 
حمایت نمودند، تحت فرماندهی جلندر، 
خواجه   چهارگنبد  باشنده ی  قوماندان 

ولسوالی صیاداند.  آنان از دولت خواهان 
و  امنیت  تامین  زمینه های  در  همکاری 

تطبیق پروژه های انکشافی اند. 
و  سرپل  والیت  والی  رحمتی،  سیدانور 
استقبال  آنان  حضور  از  امنیتی  مقامات 
زمینه های  در  همکاری  خواهان  و  نموده 
مختلف  با دولت اسالمی افغانستان شدند.

گفته می شود که پس از تشکیل شورای 
عالی صلح ، بیش از 400 تن از مخالفین 
صلح  پروسه ی  به  والیت  این  در  دولت 

پیوسته اند.

شش پولیس در انفجار 
یک ماین درغزنی 

کشته شدند
8صبح، غزنی: روز گذشته طی انفجار یک 
ماین در منطقه پیرکه ولسوالی جغتو شش 

مامور پولیس کشته شده اند.
 به گفته مسوولین امنیتی غزنی یک موتر 
ماین  با  جغتو  پیرکه  منطقه  در  پولیس 
انفجار آن شش  اثر  به  نموده که  برخورد 

پولیس کشته شدند. 
این درحالیست که راه مواصالتی جغتوی 
ناامن  راه های  از  قیاق یکی  مسیر  از  غزنی 
کارمندان  مدت هاست  که  است  غزنی 
دولتی و موسسات از این مسیر نمی توانند به 

آسانی عبور نمایند. 

باشد  داشته  را  ریاست  این  شعبات  همه 
به صورت  نهاد  این  شعبات  روبروست. 
بغالن  در  مختلف،  نقاط  در  پراگنده 
ادامه  کارشان  به  قند  فابریکه  و  مرکزی 

می دهند.
انکشاف  مدیر  انورعاطفی  محمد 
کوپراتیف های زراعت بغالن در رابطه به 
موثریت این پروژه گفت: »ایجاد این تعمیر 
می تواند فعالیت های ما را سرعت بخشیده 
و شعبات ما را منسجم بسازد. از بین رفتن 
به وجود  باعث  ترانسپورتی   مصافت های 
آمدن رابطه مستقیم ما با ریاست زراعت 

می شود.«

کشورهای اروپایی...
ادامه از صفحه 1

در همین رابطه والدیمیر سابکالف، معاون 
اول شرکت »راه آهن تاجیکستان« گفته است 
که در سال گذشته هر ماه در ایستگاه های راه 
آهن ازبکستان بین 2 تا 2.5 هزار واگن باری 
افغانستان در مدت مقرر تخلیه نشده  برای 

است.
به گفته او، در صورت پیش آمدن مشکل 
در تخلیه واگون های باری در ایستگاه های 
تاجیکستان«  آهن  »راه  شرکت  ازبکستان، 
آهن  راه  ایستگاه  طریق  از  است  آماده 
به  را  کاالها  این  تاجیکستان  کالخوزآباد 

شیرخان بندر افغانستان منتقل کند.
مقامات  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
به دلیل  یولری«  تیمیر  »ازبکستان  شرکت 
ترافیک سنگین در راه آهن ازبکستان، در 
راه انتقال کاالها به افغانستان مشکل پیدا شده 

است.
ایران،  که  آهنی  راه  طرح  حال  همین  در 
تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و چین را به 
هم پیوست می کند، در حال اجرا شدن است 
که هزینه عمومی بنیاد این راه از ایران تا چین 
بیش از 3.2 میلیارد دالر پیش بینی شده است.

هزینه این طرح را که یک میلیون دالر هزینه 
دارد دولت ایران خواهد پرداخت. مستندات 
فنی و مالی این طرح نیز از جانب شرکت 

ایرانی »مترو« تهیه می شود.
قسمت  فنی  و  مالی  مستندات  تهیه  برای 
آسیایی  بانک  پیشتر  طرح،  این  افغانستان 
دالر  هزار  و 250  میلیون  یک  مبلغ  توسعه 

اختصاص داده بود.
طبق این طرح، منطقه کاشغر چین با هرات و 
از آن جا تا ایران توسط یک راه آهن به هم 
وصل خواهند شد و این راه آهن از کاشغر تا 
به هرات و از آن جا تا ایران 2260 کیلومتر 

طول خواهد داشت.

و مردم این والیت خواست تا برای صلح 
صلح  عالی  شورای  سرتاسری،  و  پایدار 
محمود  گفته های  قرار  کنند.  یاری  را 
حقمل سخنگوی والی والیت بغالن، دفتر 
شورای عالی صلح والیت بغالن 25عضو 
علمای  قوم،  بزرگان  از  متشکل  و  دارد 
و  زنان  نمایندگان  سفیدان،  ریش  دینی، 
اداری  واحد  چهارده  از  بانفوذ  اشخاص 

می باشند.
رسول خان محسنی رییس شورای والیتی 
است  کمیته  این  عضو  خود  که  بغالن 
گفت: »ایجاد این کمیته یک عمل مفید و 

برکه صورت گرفته است.
آقای حقمل گفته است که با کشته شدن 
وضع  همراهانش،  و  حقانی  فتاح  موالنا 
امنیتی در ولسوالی برکه بهبود خواهد یافت.

از کشف  بغالن همچنین  سخنگوی والی 
و  خبرداد  هم  انفجاری  مواد  مقدار  یک 
فیر   48 بغالن  پولیس  نیروهای  که  گفت 
ولسوالی  مربوطات  در  را  راکت  مرمی 

خنجان کشف کرده اند. 

ساله  شانزده  نوجوان  یک  آن  تعقیب 
آن  سرنوشت  از  هنوز  تا  و  ربوده اند  را 

اطالعی در دست نیست.
آنان همچنین از دولت مرکزی خواستند 
و  نموده  جدی  توجه  مورد  این  در  تا 
شود  تماس  در  ازبکستان  حکومت  با 
اثر  از  که  مانده شان  بجا  زمین های  و 
تخریبات دریای آمو در آن سوی آب ها 
را  مواشی های شان  و  مطالبه  است  مانده 

نیز واپس گیرند.
می شود  سال  دو  مدت  می گویند  آنها 
را  منطقه  این  اهالی  موضوع  این  که 
به  مکرر  مراجعه  با  و  می نماید  تهدید 
شخص  وعده های  و  دولتی  نهادهای 
رییس جمهور برای رفع این تهدیدها، تا 
هنوز هیچ توجهی در این راستا صورت 

نگرفته است. 
مرزی  پولیس  فرمانده  حال  همین  در 
برج های  »نبود  می گوید:  کشور  شمال 
کمیساری های  برای  دیدبانی  مجهز 
کشتی های  موجودیت  عدم  و  مرزی 
باعث  موارد  از  بسیاری  در  گشت زنی 
نتواند نظارت کامل  تا پولیس  می گردد 

بر سرحدات داشته باشد.«

ماه  پنج  تا  است  قرار  تعمیر  این  می شود. 
آینده به بهره برداری سپرده شود.«

به گفته محمد نبی روفی، ریاست زراعت 
بغالن در حال حاضر به مشکل جدی نبود 
مکان معین و مناسب که ظرفیت گنجایش 

 دفتر والیتی شورای عالی صلح در بغالن گشایش یافت

کشته شدن بیش از ده طالب در بغالن

شورای های محلی ولسوالی های  شورتپه و کلداری والیت بلخ:
مرزبانان ازبکستانی اهالی ما را اذیت می کنند

سنگ تهداب تعمیر اداره زراعت بغالن گذاشته شد
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رییس  پیش سخنگوی  هفته  دو  به  نزدیک  که  حالی  در 
باقی مانده  اعضای  زودی«  »به  که  کرد  اعالن  جمهور 
کابینه جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی 
که  می گویند  مجلس  اعضای  از  برخی  اما  شد،  خواهند 
تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر این که اعضای باقی مانده به 

مجلس معرفی شوند، وجود ندارد.
وحید عمر سخنگوی رییس جمهور، روز یکشنبه پانزدهم 
هفت  برای  که  بود  گفته  خبری  نشست  یک  در  حمل 
می شوند،  اداره  سرپرستان  توسط  که  وزرات خ��ان��ه ای 
وزیران جدید معرفی می شوند. آقای عمر افزود: »انشااهلل 
و  کابینه  مانده  باقی  وزرای  آینده  روز  چند  ظرف  در 
به  اعتماد  رای  تاکنون  که  حکومت،  مانده  باقی  اعضای 
مجلس  به  پارلمان،  پیشنهاد  اساس  بر  نیاورده اند،  دست 
نمایندگان معرفی می شوند تا آنها هم رای اعتماد به دست 

بیاورند.«
چند بار اشخاص جدید در سال گذشته جهت اخذ رای 
وزارت خانه های  برای  جمهور   رییس  سوی  از  اعتماد 
مخابرات،  عالی،  تحصیالت  عامه،  صحت  ترانسپورت، 
موفق  اما  معرفی شدند،  انکشاف شهری  و  و آب  انرژی 
به کسب رای اعتماد اکثریت اعضای مجلس نمایندگان 
پیشین نشدند. این وزارت خانه ها در حال حاضر از سوی 

سرپرستان اداره می شوند.
در حالی که نزدیک به دو هفته از وعده سخنگوی رییس 
جمهور در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس 
مجلس  این  اعضای  از  شماری  اما  می گذرد،  نمایندگان 
رییس  بی توجهی  و  مجلس  خود  ضعف  که  می گویند 
است  شده  باعث  کابینه  اعضای  شدن  تکمیل  به  جمهور 
داکتر  باشد.  همراه  تاخیر  با  باقی مانده  وزرای  معرفی  که 
عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان، در این مورد 
است  مواجه  دیگری  مشکالت  با  که حکومت  می گوید 
جدی  برایش  کابینه  باقی مانده  اعضای  معرفی  مساله  و 
نیست. او گفت: »عوامل متعددی در عدم معرفی وزرای 
باقی مانده دخالت دارد. یکی از عوامل اساسی این است 
افغانستان و آقای رییس جمهور هیچ وقت  که حکومت 
مساله تکمیل شدن کابینه را جدی نگرفته است و نخواسته 
سرپرستان  توسط  حاضر  حال  در  که  وزارت خانه هایی 
اداره می شوند، به صورت رسمی از پارلمان رای بگیرند. 

شده است. 
نمایندگان،  مجلس  اول  منشی  قالت وال  عبدالقادر  اما، 
و  می کند  رد  را  حکومت  و  مجلس  میان  تنش  هرگونه 
می گوید که به زودی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس 
نمایندگان معرفی خواهند شد.  آقای قالت وال افزود که 
اعضای مجلس دو بار در دیدار با رییس جمهور، از آقای 
را معرفی  باقی مانده کابینه  کرزی خواسته اند که اعضای 
کند. او گفت در این دیدارها رییس جمهور زمان معرفی 
وزرای جدید را مشخص نکرده است. منشی اول مجلس 
نمایندگان گفت که ممکن است یکی از دالیل تاخیر در 
معرفی وزرای باقی مانده، نبود افرادی باشد که با شرایط 

وزارت خانه ها سازگاری داشته باشند.
کار  به  حکومت  که  اف��زود  سجادی  عبدالقیوم  داکتر 
خود  ضعف  دیگر  سوی  از  و  نمی گذارد  وقعی  پارلمان 
پارلمان نیز باعث شده است که حکومت از این ضعف ها 
افغانستان  پارلمان  »متاسفانه  می گوید:  وی  کند.  استفاده 
پنج سال تجربه  به  با توجه  انتظاری که می رفت  عالرغم 
قبلی قوی تبارز بکند، چنین نشد بلکه ضعیف تبارز کرد. 
در جانب حکومت نیز این باور روز به روز قوی تر می شود 

این مساله برای آقای کرزی زیاد یک موضوع جدی 
و مهم نیست.«

آقای سجادی همچنین افزود که حلقات سیاسی نیز 
در معرفی وزرا باالی حکومت تاثیر گذاشته اند و این 
مساله باعث شده که تاکنون رییس جمهور به نتیجه 
مشخص  چهره های  و  اشخاص  معرفی  جهت  نهایی 
دست نیابد. وی عالوه کرد: »یک رویه حکومتداری 
با  وقتی که  است  این  افغانستان  فعلی  حکومت  در 
مسایل جنجالی که تفاوت نظرها در مورد آن وجود 
دارد روبرو می شود، به جای تصمیم جهت پیدا کردن 
راه حل معقول، همواره تالش می شود که مساله را به 
تاخیر بیاندازند. و گاهی هم تالش می شود که به جای 
مساله، خود صورت  یک  برای  راه حل  کردن  پیدا 

مساله را پاک بکنند.«
نمایندگان عالوه کرد که تنش ها  این عضو مجلس 
که  است  شده  باعث  نیز  پارلمان  و  حکومت  میان 
معرفی اعضای باقی مانده از سوی حکومت به تاخیر 
انداخته شود. به گفته ی او، مساله تایید اعضای دادگاه 
عالی و روسای ادارات مستقل از سوی مجلس نیز از 
جمله موارد جنجال برانگیز میان پارلمان و حکومت 

که پارلمان روبه ضعف است، زمین گیر است، بیشتر 
بی توجهی صورت می گیرد. من فکر می کنم معرفی 
مجلس،  به  حکومت  باقی مانده  اعضای  نکردن 
به  نسبت  ندادن حکومت  اهمیت  معنای  به  می تواند 

کار پارلمان باشد.«
از زمان آغاز کار  نیم سال  و  از یک  بیش  با آن که 
ریاست  انتخابات  دور  دومین  از  پس  کرزی  آقای 
اعضای  نتوانسته  او  تاکنون  اما  می گذرد،  جمهوری 
اعضای  معرفی  عدم  کند.  تکمیل  را  خود  کابینه 
را در  نگرانی های مردم  به مجلس،  باقی مانده کابینه 
مورد کارکرد حکومت بیشتر کرده و آنان معتقدند 
انتخابات  دور  دومین  در  ک��رزی  آق��ای  آنچه  که 
ریاست جمهوری وعده داده بود، به آن عمل نکرده 

است.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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موضع و یا هم پر نمودن بوجی برای سنگرهای شان می بردند و 
این بی گاری اجباری بود، ولو که یک تن از عزیزانت در حالت 
تن  اجباری  کار  این  به  روز  آن  در  که  باید  می بود  هم  مرگ 
می دادی. زمانی که از کوچه ها و یا هم جاده عبور می کردید، 
وحشت می کردید، زیرا اکثر نقاط شهر به ویرانه تبدیل شده بود، 
سربازان  و  بود  شده  ایجاد  جنگی  پوسته های  قدمی  چند  درهر 
همیشه درحالت آماده باش جنگ بودند. تعدادی از مردم مجبور 
به ترک کشور شدند و عده ی دیگری به والیات شان که مکان 
همه جاگیر  آهسته آهسته  جنگ  اما  بردند.  پناه  بود  امن تری 
کابل  ساحات  از  یکی  در  ما  که  روزهایی  از  یکی  در  می شد. 
که  پیوست  وقوع  به  شدیدی  جنگ  ناگهان  داشتیم،  سکونت 
راکت و مرمی از هر طرف می آمد. در نتیجه این جنگ راکتی 
در خانه ما اصابت نمود و چهار تن از اعضای فامیلم، یک دختر، 
آن  واقعا  شدند.  شهید  همه  خسرم  و  ایورم  خانم  پسرم،  یک 
ساعت شوم را نمی توانم که فراموش نمایم؛ چهار جسد آغشته 
به خون درکنار هم افتاده بودند. همه آنها افراد ملکی و بی طرف 
بودند، به خصوص دو فرزندم که هنوز معصوم بودند و آینده و 
آرزو داشتند، اما گل های عمر آنها را پرپر نمودند و از من آنها 
و  می فرستم  ابدی  نفرین  حادثه  آن  عامالن  به  ساختند.  جدا  را 
خواهان اشد مجازات برای جنایت کاران و هم دستان شان هستم، 

زیرا فامیل ما را به خاک سیاه نشاندند.« 


امروز خواهری  »از ورای دود و آتش«  در سلسله گزارش های 
جنگ های  زمان  در  را  تلخی  سرگذشت  که  داریم  خود  با  را 
به  و جانی  مالی  هنگفت  و خسارات  متحمل شده  میان گروهی 
وی رسیده است. او آن روز های سخت زندگی را چنین یادآور 
می شود: »روزهای بسیار شوم و بدی بود که خداوند آن روزهای  
از  می افتم  آن  به یاد  که  لحظه  هر  و  نکند  تکرار  دیگر  را  سیاه 
ترس لرزه بر اندامم می افتد، زیرا آن لحظات اصال قابل توصیف 
نیست. من روزهای تلخی را می گویم که حکومت کمونیستی 
از  بعد  اما  شدند،  پیروز  مجاهدین  نیروهای  و  فروپاشید  هم  از 
مدتی آنها جنگ های میان گروهی را به راه انداختند. آنها تشنه 
جنایت  هرگونه  از  قدرت  تصاحب  خاطر  به  و  بودند  قدرت 
تصاحب  خاطر  به  جنگ  روزهای  نخستین  در  نکردند.  دریغ 
آتش  این  رفته رفته  اما  می رسید،  نظر  به  عادی  موضوع  قدرت 
رنگ های گوناگون به خود گرفت، زیرا  به نام سمت، مذهب 
و قوم و تنظیم و صدها قضیه دیگر به آتش آن شعله و حرارت 
خسارات  که  بودند  ملکی  مردم  بین  این  در  می دادند.  بیشتری 
جانی و مالی را متقبل می شدند، زیرا جنگ بین دو تنظیم و یا 
گروه درمی گرفت، اما راکت و مرمی به خانه های مردم اصابت 
می کرد. اکثر نقاط شهر به سبب جنگ خالی از سکنه شده بود، 
تردد مردم بسیار کم بود و تا کار مهم کسی نمی داشت، عبور 
حوادث  این  قربانی  که  بودند  ملکی  مردم  نمی کردند.  مرور  و 
کندن  خاطر  به  راه  مسیر  از  را  مردان  اوقات  گاهی  می شدند. 

گل های عمرم را 
پرپر کردند

تاخیردرمعرفیوزرایباقیمانده

حکومت به پارلمان اهمیت نمی دهد
: ظفرشاه رویی

داکتر عبدالقیوم سجادی 
افزود که حکومت به کار 

پارلمان وقعی نمی گذارد و 
از سوی دیگر ضعف خود 

پارلمان نیز باعث شده است 
که حکومت از این ضعف ها 
استفاده کند. وی می گوید: 

»متاسفانه پارلمان افغانستان 
عالرغم انتظاری که می رفت 
با توجه به پنج سال تجربه 

قبلی قوی تبارز بکند، چنین 
نشد بلکه ضعیف تبارز کرد. 

در جانب حکومت نیز این باور 
روز به روز قوی تر می شود 

که پارلمان روبه ضعف است، 
زمین گیر است، بیشتر 

بی توجهی صورت می گیرد. من 
فکر می کنم معرفی نکردن 

اعضای باقی مانده حکومت به 
مجلس، می تواند به معنای 

اهمیت ندادن حکومت نسبت 
به کار پارلمان باشد.«

دریکیازروزهاییکهمادریکیازساحاتکابلسکونتداشتیم،ناگهان
جنگشدیدیبهوقوعپیوستکهراکتومرمیازهرطرفمیآمد.درنتیجه
اینجنگراکتیدرخانهمااصابتنمودوچهارتنازاعضایفامیلم،یک
دختر،یکپسرم،خانمایورموخسرمهمهشهیدشدند.واقعاآنساعت
شومرانمیتوانمکهفراموشنمایم؛چهارجسدآغشتهبهخوندرکنارهم
افتادهبودند.همهآنهاافرادملکیوبیطرفبودند،بهخصوصدوفرزندمکه
هنوزمعصومبودندوآیندهوآرزوداشتند،اماگلهایعمرآنهاراپرپرنمودند

وازمنآنهاراجداساختند.

ACKU
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درازمدت  روابط  داشتن  از  ملی  شورای  جرگه ی  مشرانو 
افغانستان با امریکا و تدویر لویه جرگه برای تصمیم گیری 
تصمیم گیری  این که  است.  کرده  حمایت  راستا  این  در 
عموم  اشتراک نظر  مبنای  بر  مملکتی  کالن  مسایل  روی 
این  مهم  اما  می باشد،  مهم  بسیار  امر  یک  گیرد،  صورت 
حداکثر  یا  و  جمع  نظر  مبین  بتواند  پروسه  این  که  است 
همکاری های  روی  بحث  این رو  از  باشد.  جامعه  اعضای 
استراتژیک بین افغانستان و امریکا می تواند با همین منظر 

مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
وقتی رییس جمهور کرزی در سخنرانی های خود، تاکید 
سند  امضای  تایید  عدم  یا  تایید  به  رابطه  در  که  می کند 
لویه جرگه  امریکا،  و  افغانستان  بین  استراتژیک  همکاری 
آقای  برای  که  می رسد  ذهن  به  چنین  فرامی خواند،  را 
در  همکارانش  و  افغانستان  دولت  رییس  مقام  در  کرزی 
قدرت، این موضوع از اهمیت استراتژیک برای افغانستان 
یا  رد  برای  تا  گرفته اند  تصمیم  آنان  که  است  برخوردار 
به دست  را  لویه جرگه  نمایندگان مردم در  تایید آن آرای 

بیاورند.
در  مردم  نمایندگان  که  است  این  بر  انتظار  این رو  از 
همکاری  به  مربوط  تصمیم گیری های  در  لویه جرگه، 
و  ملی  منافع  امریکا،  و  افغانستان  بین  استراتژیک 
قرار  از  و  گرفته  نظر  در  را  افغانستان  مردم  استراتژیک 
مصوون  سیاستمداران  تاثیرگذاری های  مدار  در  گرفتن 
افکار  تاثیر  تحت  نمایندگان  که  صورتی  در  زیرا  بمانند. 
و اندیشه های سیاستمداران شامل در قدرت که در صفوف 
متعدد و بر مبنای منافع تقسیم شده ی خویش قرار گرفته اند، 
قرار گیرند، دسترسی به یک تصمیم عاری از احساسات و 

مبتنی بر منطق و خرد سخت خواهد بود.
با این که برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که در 
لویه جرگه احتماال نظر دولت تایید خواهد شد، زیرا سابقه 
تاریخی آن نشان داده است که همواره در مسیر موافقت 

اما  است،  برداشته  گام  قدرت  و صاحبان  دولت  رییس  با 
این است که  نیز رفع نمی گردد  این ذهنیت  با  نگرانی که 
دولت افغانستان نیز در این زمینه نظر روشنی را ابراز نکرده 
و کسانی که در دولت سهم و نقشی دارند، به نمایندگی از 
دولت و یا در قالب شخصیت و هیات دولتی نظرات متعدد 
و در عین زمان متفاوت و متناقضی را اظهار کرده اند که 
در بسیاری از موارد در مخالفت با یکدیگر قرار داشته اند. 
به گونه مثال به دو نظر متفاوت ابرازشده از سوی وزیر دفاع 
حیث  به  می توان  آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست  و  ملی 
دولتی  مقامات  سوی  از  شده  اعالم  نظرات  از  نمونه هایی 

اشاره کرد که در تباین با یکدیگر قرار دارند.
هفته  یک شنبه ی  روز  عمومی  نشست  در  مشرانوجرگه 
استراتژیک  همکاری های  از  حمایت  ضمن  جاری، 
تا  است  خواسته  دولت  از  امریکا  و  افغانستان  درازمدت 
برخی شرایط از جمله حفظ منافع ملی کشور، حفظ روابط 
حسنه با کشور های همسایه و منطقه، جلوگیری از عملیات 
خود سرانه ی نیروهای خارجی در افغانسان، توجه جدی به 
مساله ی صلح در کشور و آموزش نیروهای امنیتی افغان را 

در نظر داشته باشد.

تروریستی  به حمله ی  افغانستان در واکنش  مجلس سنای 
استعفای  خواهان  افغانستان،  دفاع  وزارت  بر  دوشنبه  روز 

وزیر دفاع شده است.
از  زیادی  شمار  مجلس،  این  گذشته ی  روز  نشست  در 
سناتوران ورود یک تروریست به دفتر کار مقام های ارشد 
امنیت  تامین  در  ارتش  ناتوانی  و  غفلت  را  دفاع  وزارت 
خوانده و نسبت به نفوذ مخالفین مسلح در جمع نیروهای  

امنیتی افغان هشدار دادند.
با  انتحارکننده  یک  دوشنبه  روز  انتحاری  حمله ی  در 
استفاده از لباس ارتش پس از ورود به محوطه ی وزارت 
دفاع دو سرباز ارتش را با شلیک  گلوله کشت و هفت تن 

دیگر را زخمی ساخت.
اما پیش از آن که واسکت مملو از مواد منفجره ی خود را 

منفجر سازد، توسط نیروهای ارتش از بین برده شد.
نفوذ  مورد  در  همواره  می گویند  سنا  مجلس  سناتوران 
مخالفین دولت در جمع نیروهای امنیتی هشدار داده بودند 

ولی مقام های امنیتی افغانستان توجهی به آن نکرده اند.
می گوید  سنا  مجلس  عضو  یک  رهایی،  هدایت اهلل 
حلقه های مافیایی در داخل وزارت دفاع موجود هستند که 

در صدد تخریب ارتش کشور می باشند.
هستند  دفاع  وزارت  در  »گروه هایی  گفت:  رهایی  آقای 
با مخالفین همکاری می کنند، برای آن ها وظیفه داده  که 
می شود و آن ها به عنوان سرباز و افسر استخدام می شوند. 
در آن جا حلقه های مافیای اقتصادی است، حلقات مافیایی 
مواد مخدر است، حلقات مافیایی سیاسی حکومتی است. 
آن ها می خواهند داخل اردوی ملی نفوذ بکنند و اردوی 

ملی افغانستان را تخریب بکنند.«
جدی  تالش  از  افغان  امنیتی  مقام های  این  از  پیش 
تروریستان به خاطر هدف قرار دادن مقام های ارشد دولتی 

خبرداده بودند.
نجیبه حسینی ، یک عضو دیگر این مجلس گفت که در 
انجام شده،  انتحاری که در ماه های گذشته  چند حمله ی 
تروریستان از لباس نیروهای امنیتی افغان استفاده کرده اند.

خانم حسینی گفت: »در این اواخر حوادث بسیار ناگواری 
داده  رخ  لغمان  در  داده ،  رخ  درننگرهار  است،  داده  رخ 

تدویر  برای  تا  خواسته اند  دولت  از  همچنین  سناتوران، 
به  کند.  دعوت  را  مردم  واقعی  نماینده های  لویه جرگه، 
نظر می رسد، مطرح کردن بحث دعوت نمایندگان واقعی 
به  اگر  باشد.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  می تواند  مردم 
دیده  شود،  انداخته  نظری  مشرانوجرگه  تدویر  فلسفه ی 
می شود که در نظام حقوقی افغانستان، مشرانوجرگه نقش 
بدیل رفراندوم را بازی می کند. امروزه در اکثر کشورهای 
جهان، پالن گذاری روی مسایل فوق مهم مملکتی با رای 
تاییدی مردم صورت می گیرد. برای این که نقش مردم در 
حاکمیت و تصمیم گیری های کالن ظاهر گردد، در اکثر 
برای مسایل کالنی چون استقالل، جدا  نظام های حقوقی 
شدن، تصویب قانون اساسی و سایر موضوعات فوق مهم، 

رفراندوم پیش بینی شده است.
توسط  اساسی  قانون  تصویب  افغانستان،  حقوقی  نظام  در 
که  می دهد  نشان  این  می گیرد.  صورت  لویه جرگه 
این رو  از  است.  رفراندوم  بدیل  افغانستان  در  لویه جرگه 
نقش  این که  به  توجه  با  لویه جرگه  که  گفت  می توان 
مردم  حضور  مظهر  و  دارد  افغانستان  در  را  رفراندوم 
باید  می گردد،  محسوب  کالن  تصمیم گیری  یک  در 
به گونه ای تدویر یابد که از نظر حقوقی بتواند مبین حضور 

غیرمستقیم مردم باشد.
دارد  اهمیت  بسیار  این خصوص  در  آنچه  از سوی دیگر 
آرای  بر  تصنعی  و  قبلی  تاثیرگذاری های  که  است  این 
اعضای لویه جرگه نیز نباید صورت گیرد. به این معنا که  
تصمیم گیرندگانی که به نمایندگی از مردم در لویه جرگه 
مفکوره ی  از  تاثیر پذیری  بدون  بایستی  می یابند،  حضور 
موضوع  به  رابطه  در  قدرت،  در  شامل  سیاستمدران 

مطروحه در لویه جرگه تصمیم گیری کنند. 
هم اکنون دیده می شود که از سوی سیاستمداران رسمی 
انعقاد  به  رابطه  در  مخالف  و  موافق  موضع  دو  در کشور 
سند همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا ابراز 

کوشش  سیاسی  رهبران  از  برخی  میان  این  در  می شود. 
ابراز  مساله  این  به  نسبت  احساسات  و  فشار  با  تا  می کنند 
مخالفت کنند. این در حالیست که ضرورت تصمیم گیری 
بر اساس اصل شخصی بودن تصامیم، سیاستمداران کشور 
تا  کنند  تالش  مورد،  این  در  احساساتی  برخورد  با  نباید 
تاثیر  احتمالی  لویه جرگه  در  شرکت کنندگان  ذهنیت  بر 

بگذارند.
رابطه  در  منفی  یا  مثبت  نظر  ابراز  که  است  روشن  بسیار 
یا  و  افغانستان  در  امریکایی ها  دایمی  پایگاه  ایجاد  به 
این که  از  بیشتر  کشور،  در  دیگر  استراتژیک  موضوعات 
متمرکز  باشد،  عمومی  مصالح  درنظرگیری  بر  مبتنی 
این  این رو  از  می باشد.  سیاستمداران  شخصی  منافع  بر 
سیاستمداران نباید خود را ذی حق بدانند که با به کارگیری 
ابزار تبلیغاتی که از شرکت در قدرت به دست آورده اند، 
خواسته های شخصی و مبتنی بر منفعت خویش را به عنوان 
مصلحت اجتماعی به خورد مردم داده و آنان را تحریک 

به قبول و پذیرش بدون چون و چرای آن کنند.


ملی  اردوی  و  پولیس  یونیفروم  از  استفاده  با  کل شان  و 
صورت گرفته، وقتی که این ها این قدر ضعیف باشند بین 
افراد خود تشخیص داده نتوانند، ما دیگر از این ها چه توقع 

داشته باشیم!«
وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال  حال  همین  در 
دفاع افغانستان درتماس با رسانه ها با آن که »خالی« امنیتی 
مقام های  کار  محل  به  تروریست  یک  ورود  باعث  را 
فرد  هویت  که  کرد  تاکید  اما  شمرد  دفاع  وزارت  ارشد 

حمله کننده مشخص نشده است.
جلوگیری از خبرنگاران برای تهیه گزارش ولت وکوب 
با واکنش تند  نیز  تعدادی از آن ها توسط سربازان ارتش 

اعضای مجلس سنا روبرو شد.
حمله ی  گزارش  تهیه  حین  خبرنگاران  دوشنبه  روز 
و  لت  ارتش  سربازان  ازسوی  دفاع  وزارت  بر  تروریستی 
به  ورود  اجازه ی  آن ها  از  زیادی  شمار  وبه  شدند  کوب 

محل رویداد داده نشد.
نثار حارث، یکی دیگر از سناتوران مجلس می گوید که 
حمله بر وزارت دفاع نگرانی هایی را در مورد ناتوانی های 
نیروهای امنیتی به وجود آورده است و مقام های وزارت 

دفاع باید از سمت شان استعفا بدهند.
حارث گفت: »من جدا از مسوولین وزارت دفاع می خواهم 
درصورتی که نمی توانند تامین امنیت بکنند مخصوصا در 
کابل و تمام افغانستان، بهتر همین است که جای خود را 
خود  استعفای  شرافتمندانه  استعفا،  به  بروند  و  بدهند  ایال 
را به پیشگاه مردم افغانستان بگذارند تا باشد که امنیت به 
این کشور بیاید.« حارث افزود: »آیا برای مسوولین وزارت 
دفاع ملی افغانستان شرم نبود که انتحارکننده در اتاق وزیر 
افغانستان  معصوم  بدل آن ژورنالیست  در  و  دفاع می رود 

مورد هدف قرار می گیرد؟ بسیار متاسف هستم.«
نیروهای  و  افغانستان  دولت  مشترک  تصمیم  بنیاد  بر 
نظامی خارجی مستقر در کشور، روند انتقال مسوولیت از 
نیروهای امنیتی بین المللی به نیروهای امنیتی افغان تا دوماه 

دیگر شروع شود.
ادامه ی  که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری 
حمله های انتحاری و ناتوانی نیروهای امنیتی در جلوگیری 
از آن ها، روند انتقال مسوولیت را با پرسش مواجه می سازد.

تخار در مجلس سنای کشور  عبدالوهاب عرفان، سناتور 
گفت رییس جمهور باید در مورد انتخاب مقام های  امنیتی 

تجدید نظر کند.
جمهور  صاحب  رییس  جناب  »از  گفت:  عرفان  آقای 
باشند،  داشته  توجه  مورد  دراین  که  می خواهیم 
قحط الرجالی نیست که یک آدم ناتوان را منحیث مسوول 
اول وزارت دفاع تعیین می کند. این حادثات تکان دهنده  
امنیتی  بعد مسوولین  در زمانی تکرار می شود که ماه های 
از  امنیتی  مسوولیت  گرفتن  طرف  به  می روند  افغانستان 
این روند  اگر  به  قوت های داخلی، و  قوت های خارجی 

ادامه پیدا کند اعتماد مردم از بین می رود.«
با این حال مقام های وزارت دفاع اعالم کرده اند که تدابیر 
دست  روی  دوشنبه  روز  رویداد  از  پس  را  امنیتی  شدید 

گرفته اند.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع گفته است 
که تاکنون مشخص نشده است که فرد حمله کننده سرباز 

ارتش بوده یا نه.

 قدرت اهلل جاوید

  محمد هاشم قیام

مجلس سنا: 

وزیر دفاع استعفا بدهد
حمایت سنا

 از لویه جرگه
 و چشم انداز تصمیم گیری 

کالن

بر بنیاد تصمیم مشترک دولت 
افغانستان و نیروهای نظامی خارجی 

مستقر در کشور، روند انتقال 
مسوولیت از نیروهای امنیتی 
بین المللی به نیروهای امنیتی 

افغان تا دوماه دیگر شروع شود.
شماری از اعضای مجلس سنا 

می گویند که ادامه ی حمله های 
انتحاری و ناتوانی نیروهای امنیتی 
در جلوگیری از آن ها، روند انتقال 

مسوولیت را با پرسش مواجه 
می سازد.

عبدالوهاب عرفان، سناتور تخار 
در مجلس سنای کشور گفت 

رییس جمهور باید در مورد انتخاب 
مقام های  امنیتی تجدید نظر کند.

ACKU
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 نازنین شفایی

  نورالعین

بر  مبنی  استرالیا  تصمیم دولت  مورد  در  نگرانی ها  پی  در 
این کشور،  از  افغان  از  مهاجران  اجباری شماری  اخراج 
خواسته  دولت  از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
است تا وضعیت مهاجران در استرالیا را مورد بررسی قرار 

دهد.
نادر نادری کمیشنر حقوق بشر می گوید: »اخراج اجباری 
مهاجرین، اکثرا توسط کنوانسیون های بین المللی حمایت 
امروز  که  را  شرایطی  شده است.  ممنوع  مهاجرین  از 
حکومت  توسط  باید  دارند،  استرالیا  در  افغان  مهاجرین 

افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد.«
با  بیشتری  رایزنی های  باید  افغانستان  »دولت  می گوید:  او 
آیا  که  شود  روشن  مساله  این  تا  بکند،  استرالیا  حکومت 

اما برخی بر این باورند که بسیاری از افغان ها با انگیزه های 
اقتصادی اقدام به مهاجرت می کنند. به باور آقای نادری، 
کمیساریای  طریق  از  باید  افغانستان،  بشر  حقوق  کمیشنر 
بررسی شود که کدام  برای مهاجرین،  ملل  عالی سازمان 
گروه  کدام  و  دارند  سیاسی  مشکل  مهاجرین  از  گروه 
اقتصادی  یا  و  نامعین  و  غیرموجه  دالیل  به  مهاجرین  از 
مجبور به مهاجرت شده اند، تا بعدا در تطابق با میثاق های 

بین المللی حمایت از مهاجرین با آن ها برخورد گردد. 
از  که  دارد  تعهد  افغانستان  »دولت  می گوید:  نادری 
مهاجرت های غیرقانونی جلوگیری کند و تمام ابعاد آن در 
نظر گرفته شود. ضمن این که مردم نباید تشویق شوند تا 

از طریق قاچاقبرهای انسان مهاجرت کنند.«
که   کسانی  از  زیادی  تعداد  گفته اند  استرالیایی  مقامات 
مورد پذیرش واقع می شوند را قبول خواهند کرد؛ اما در 
افغانستان  مقامات  با  نمی شوند  پذیرفته  که  کسانی  مورد 

تماس خواهند گرفت.
استرالیا  به  افغان ها  رفتن  شرایط  که  است  حالی  در  این 
حتا  زیادی  مشکالت  با  غیرقانونی  راه های  طریق  از 
پذیرش  شرایط  و  است  همراه  مرگ  با خطر  مواجه شدن 
آنها در آن کشور نیز بسیار سخت شده است. با این حال 
عده زیادی از افغان ها برای زندگی بهتر و داشتن کار تن 

به مهاجرت داده اند. 
آزاد  کوچک  نهاد  یک  معلومات  اساس  به  حال  این  با 
تحقیقی، ورود افغان ها به استرالیا دشوار و پرخطر می باشد 
پذیرش  و  رفتن  شرایط  اکنون  قبل،  سال های  به  نسبت  و 

آنها در آن کشور دشوارتر گردیده است.
سپتمبر  ماه  پایان  تا  که  مي دهد  نشان  نهاد،  این  تحقیقات 
بازداشت  استرالیا  در  افغان  پناهجوی  سال گذشته، ٢١٨٤ 
شده اند و در جزیره کریسمس که بیرون از خاک استرالیا 
نگهداری  می باشد،  استرالیا  دولت  کنترول  تحت  ولی 

می شوند.

افغان ها در آن کشور  به گفته ی این منبع، امکان پذیرش 
نیز نسبت به سه سال قبل، از ٩٩ به ٢٥ درصد کاهش یافته 

است.
از این رو در بین مردم نگرانی هایی در ارتباط با سرنوشت 
کسانی که در کمپ ها زندگی  می کنند و هنوز وضعیت 
از  هزاره  نعمت  دیده  می شود.  است  نشده  مشخص  آنان 
مالستان والیت غزنی می گوید: »کسانی که فعال در استرالیا 
را  سختی  سرنوشت  است  نامعلوم  وضعیت شان  و  هستند 

پیش رو خواهند داشت. 
خود  ندار  و  دار  تمام  آنان   که  اینست  ما  عمده  نگرانی 
یک  آنجا  در  و  برسند  استرالیا  به  بتوانند  تا  فروخته اند  را 
زندگی آرام و به دور از خطر طالب و گرسنگی بگذارنند. 

اما اکنون آن ها وضعیت مشخصی ندارند.«
از این رو اگر این تعداد از مهاجرین به کشور بازگردانده 

شود با مشکالت فراوانی روبرو خواهند شد. 
سطح  در  ناامنی  روزبه روز  دیگر  طرف  »از  او  می گوید: 
غزنی  والیت  در  به خصوص  و  می شود  افزوده  کشور 
طریق  از  عادی  مردم  روی  بر  آمد  و  رفت   راه  حتا  که 
طالبان بسته می شود و مردم بی گناه توسط آنها سر بریده 

می شوند.«
این  برگشت  از  جلوگیری  برای  باید  که  است  معتقد  او 
اقتصادی  وضعیت  که  شود  تشکیل  کمیته ای  مهاجرین  
برای  شرایط  آیا  که  کند   بررسی  را  افغانستان  امنیتی  و 

برگشتن مهاجرین مناسب است یا خیر؟
اگر این شرایط مناسب است، وقتی به افغانستان برگردند، 
آیا دولت برای آنان تامین وظیفه می کند که آنان بتوانند 

مخارج زندگی خود را تامین سازند؟
مهاجرین  از  زیادی  تعداد  اکنون  که  است  درحالی  این 
افغان در کشورهای ایران، پاکستان، یونان و... هستند که 

بدون مجوز زندگی می کنند.  


کشور  به  اجباری  بازگشت  برای  افغان  مهاجرین  شرایط 
وجود دارد یا خیر؟«

چندی قبل یک عضو مطرح پارلمان طی سفری به استرالیا 
تصمیم خود  در  بود  خواسته  این کشور  فدرال  دولت  از 
مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور صرف 

نظر کند.
»طی  گفت:  ٨صبح  با  گفتگویی  طی  محقق،  محمد 
از  داشته ایم  استرالیا  مهاجرین  وزیر  با  که  صحبت هایی 
آن ها خواسته ایم که از اخراج اجباری مهاجرین افغان که 

در کمپ ها زندگی می کنند، جلوگیری شود.« 
با  حکومت  که  توافقنامه ای  طی  »اگرچه  می گوید:  او 
اجباری  بازگشت  است،  رسانده  امضا  به  استرالیا  دولت 
بند  توافقنامه،  اول  ماده  در  اما  است،  نیامده  صراحت  به 
سوم آمده است که بازگشت مهاجرین داوطلبانه صورت 
بگیرد. اما آن ها از مفهوم مخالف این ماده استفاده کرده اند 

و بازگشت مهاجرین را اجباری اعالم نموده اند.«
اساس  بر  می گوید  استرالیا  دولت  که  حالیست  در  این 
توافق سه جانبه بین دولت افغانستان، استرالیا و کمیساریای 
درخواست  که  پناهجویانی  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی 
اخراج  اجبار  به  می توانند  است،  شده  رد  پناهندگی شان 
گردند. دولت استرالیا می گوید این توافق واضح است و 
اما آقای  است.  موافق  با آن  پناهندگان  کمیساریای عالی 
اجباری  بازگشت  برای  افغانستان  شرایط  می گوید  محقق 
این مهاجران آماده نیست. وی می گوید: »وضعیت کنونی 
تشریح  استرالیایی  مقامات  برای  را  افغان ها  شرایط  و 
نیست و  امنیت کامل  مناطق کشور  کردیم، که در دیگر 

شهر کابل هم ظرفیت پذیرش مهاجرین را ندارد.
که  مذاکراتی  ادامه  در  »خوشبختانه  افزود:  محقق  آقای 
به  اشاره ای  دیگر  آن ها  داده ایم،  انجام  استرالیا  دولت  با 
گونه ای  به  که  نمودند  سعی  و  نکردند  مهاجرین  اخراج 
را  مهاجرین  اجباری  اخراج  معنای  بزنند که دیگر  حرف 

نداشته باشد.«

برنامه های  از  کندز  والیت  والی  جگدلک،  انور  محمد 
شهر  ساخت  و  کندز  شهر  بهسازی  برای  خود  تازه ی 
در  جگدلک  آقای  داد.  خبر  آبدان  دشت  در  تازه ای 
یک کنفرانس خبری مشترک با انجنیر عبدالواسع رحیم، 
رییس حفظ شهرهای تاریخی و مشاور وزارت شهرسازی، 
و  دولتی  زمین های  غصب  از  جلوگیری  برای  که  گفت 
بهسازی خدمات شهری  و  زمین ها  این  از  بهتر  استفاد ه ی 
روبروی  زمین های  تا  است  الزم  کندز،  شهروندان  برای 
ساختمان دانشگاه کندز که در دشت آبدان موقعیت دارد، 

به عنوان شهر نو کندز ساخته شود.
پارک  داریم که یک  برنامه  آبدان،  »در دشت  او گفت: 
هر  برای  آن  در  و  کنیم  ایجاد  نیز  را  بزرگ  تفریحگاه  و 
اگر  و  شود  گرفته  نظر  در  ویژه ای  جاهای  جامعه،  گروه 
توجه کمک دهندگان با ما باشد، این پارک، بی مانندترین 

پارک در تمام افغانستان خواهد بود.«
آقای جگدلک افزود که ساختن شهر نو کندز در دشت 
آبدان، می تواند این والیت را با والیت های دیگر متفاوت 

بسازد.
علف  و  سبزه  ماه  یک  از  کمتر  ساالنه  که  آبدان  دشت 
می شود،  خوانده  چراگاه  کسانی  سوی  از  گاهی  دارد، 
راهبرد  در  گفته اند  کندز  زراعتی  مسووالن  که  حالی  در 
از  طبیعی  چراگاه های  مفهوم  مالداری،  تازه ی  و  پیشرفته 
برای مالداری  میان رفته است و روش های خوب دیگری 
است که هم می تواند در این کار ساده گی و بهبودی به بار 
بیاورد و هم باعث بند انداختن زمین های فراوان به عنوان 

چراگاه نشود.
دشت آبدان، دشتی به بزرگی هزاران هکتار زمین هموار 
نشده است.  توجهی  قابل  استفاده ی  آن  از  هنوز  که  است 
در  در کشور،  دوره ی جدید  آغاز  از  سال  ده  با گذشت 
ترکی ها  لبنیات  کارخانه ی  یک  تنها  دشت،  این  حوالی 
ساخته شده است و دیگر هم کار ساخت بخشی از تعمیر 

دانشگاه کندز آغاز یافته است.
به باور والی کندز، با در نظر گرفتن شرایط شهرسازی و 
کندز  نو  شهر  در  برابرسازی خدمات شهری  و  انجنیری، 
که باید در دشت آبدان ساخته شود، هم زمین های دولتی 

هیات بررسی زمینه های بهبود خدمات شهری به کندز سفر 
بهتر  برای  خوبی  زمینه های  کندز  که  گفت  است،  کرده 

شدن دارد.
به حال  نگذاریم که شهر کندز  »باید  آقای رحیم گفت: 

بد شدن برود.«
پالن  ماستر  افغانستان  شهرهای  »بیشتر  افزود:  رحیم  آقای 
و  اجتماعی  سروی های  پالن،  ماستر  ساختن  در  ندارند. 
تخنیکی و مطالعه های دیگر الزم است که نزدیک به یک 

سال را دربرمی گیرد.«
شهرک  که  بود  شده  این  بر  قرار  پسین،  سال  چند  در 
سردوره را به عنوان شهر دیگر کندز بسازند، ولی محمد 
رهایشی  نمره های  توزیع  در  که  می گوید  جگدلک  انور 
این شهر، هزینه ی خدمات شهری را در نظر نگرفته است 

این  اگر  آینده  نگران کننده است و در  این خود خیلی  و 
مشکل توسط خود شهروندان و مسووالن شان حل نشود، 

دشواری ای بزرگ خواهد بود.
آقای جگدلک می گوید که بیشتر از نرخ زمین نمره های 
رهایشی، قیمت خدمات شهری است که آینده ی بهبودی 

شهر را تضمین می کند.
والی کندز در حالی که گفت تالش خواهد کرد شورای 
شهر  مردم  شریک سازی  برای  را  کندز  شهر  شهروندان 
از  که  شد  یادآور  کرد،  خواهد  ایجاد  شهر  بهبودی  در 
کشور  جهانی،  جامعه ی  وی  شهری  توسعه ای  برنامه های 
حمایت  دیگر  نهادهای  برخی  و  آمریکا  سفارت  آلمان، 

کرده اند.
مرکزی  حکومت  همکاری  مورد  در  جگدلک  آقای 
هنوز  خودمان  کشور  وزارت های  تعهدات  »ولی  گفت: 

برابر با گفته های شان تحقق نیافته است.«
شهر  جاده های  برخی  ساختن  از  همچنین  کندز  والی 
کندز نیز خبر داد و گفت که با پیشینه ی کاری ای که از 
شهرداری کابل دارد، خیلی نگران وضعیت شهری است و 
پیوسته تالش خواهد کرد تا کندزیان دارای شهری زیبا و 
خدمات شهری خوب باشند، ولی اثرگذاری تالش ها، به 
اندازه ی توجه همکاران بیرونی و حکومت مرکزی کشور 

بستگی دارد.
او افزود که در سفر آینده اش به کابل، برای جلب توجه 
در  تا  کرد  خواهد  سعی  نیز  اسالمی  کشورهای  یاری  و 

ساخت شهر نو کندز همکاری کنند. 


با  شهری  هم  و  می مانند  دور  به  زمین  غاصبان  تهدید  از 
خدمات عالی ساخته خواهد شد.

شهر کنونی کندز، ساختمانی شبیه روستاها داشته و به طور 
خودسر هرکی هر گونه که دلش خواسته، شهر را امتداد 
داده است. آن گونه که به گفته ی شهروندان این والیت، 
گاهی اتفاق می افتد عابران یک جاده ی بزرگ، به بن بست 
مواجه شوند، چون شمار زیادی از جاده های این شهر، تنها 
از یک طرف باز هستند. همین گونه نبودن آب َرو در شهر 
کندز، باعث شده است که شهر گاه گاهی با انبارهای زباله 
و خاک روبرو شود و زمانی هم جاهایی از آن به حوض 

سیالب بدل شود.
روی  وی  حاضر،  حال  در  که  می گوید  جگدلک  آقای 
کرد،  خواهد  آغاز  را  کارهایی  شهر  بهسازی  برنامه های 
همکار،  کشورهای  مرکزی،  حکومت  همکاری  ولی 
نهادهای بین المللی و مردم اهمیتی ویژه داشته و ضروری 

است.
والی کندز گفت که برای ساخت ماستر پالن شهر کندز 
نیز کار را آغاز کرده است، ولی نمی شود که تمام کارها 

را به یکبار گی انجام داد.
فعال  که  بودیم  خواسته  مرکز  از  را  »هیاتی  افزود:  او 
آنان  از  ما  و  دادند  انجام  را  مقدماتی شان  مطالعات 
می خواهیم تا نقطه های کمربند شهر را برای ما معین کنند، 
تا دست کم در برخی زمینه های بهسازی شهر کندز، کار 

خویش را آغاز کنیم.«
تاریخی  شهرهای  حفظ  رییس  رحیم،  عبدالواسع  انجنیر 
یک  راس  در  که  شهرسازی،  وزارت  مشاور  و  افغانستان 

 دولت به وضعیت مهاجرین افغان در استرالیا
رسیدگی کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

می خواهیم کندز نو را بسازیم
والی کندز:
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پس از دو سال مشاجره و بگومگوهای داخلی، 
تسریع  سر  بر  بار  نخستین  برای  اوباما  اداره 
با طالبان متحده شده است.  پنهانی  گفتگوهای 
با  گفتگوها  می خواهد  همچنین  اداره  این 
کلید  که  را  پاکستان  مانند  منطقه  کشورهای 
توافق صلح را در دست دارند، وسعت بخشد. 
این در حالیست که ناتو و ایاالت متحده ظاهرا 
نیروهای شان را  پایان سال 2014  تا  می خواهند 

از افغانستان بیرون بکشند.
با  افغانستان  در  اوضاع  که  همان طوری 
با موجی  تابستانی طالبان که  حمالت وحشیانه 
بدتر  شده،  آغاز  انتحاری  بمبگذاری های  از 
می شود، کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون 
به  بخشیدن  پایان  و  پروسه صلح  پیشبرد  جهت 
گسترده  تالش های  آماده  را  خود  جنگ،  این 

دیپلوماتیک در ماه های آینده می کنند.
بریتانیا  مخصوصا  ناتو،  عضو  کشورهای 
پاکستان،  مخصوصا  منطقه،  کشورهای  و 
نتوانسته  امریکا  دولت  که  این  از  مدت هاست 
یک  به  جنگ  این  به  بخشیدن  خاتمه  برای 
کرده اند.  ناامیدی  ابراز  یابد،  دست  نظر  توافق 
نیرو  افغانستان  در  که  کشوری   49 از  بسیاری 
نیروهای شان  خروج  خواهان  بی صبرانه  دارند، 
تحت  امریکایی  مقام های  کشور اند.  این  از 
فشار فزاینده داخلی قرار دارند. بر اساس یک 
بر  امریکا  مردم  سوم  دو  ای بی سی،  نظرسنجی 
این باورند که این جنگ دیگر ارزش جنگیدن 
را ندارد. با هزینه ی دو میلیارد دالر در هفته، این 
جنگ بار سنگینی را بر دوش مالیات دهندگان 

امریکایی و اروپایی گذاشته است.
با  واشنگتن  در  فشرده  مصاحبه های  از  پس 
مساله  در  دخیل  اصلی  بازیگران  از  شماری 
چندین  که  است  شده  روشن  این  افغانستان، 
ابتکار عمل بزرگ از جانب امریکا که توسط 
است.  انجام  حال  در  می یابد،  توسعه  ناتو 
هدف واضح این تالش ها این است تا به آنچه 
بن بست  یک  را  آن  جنرال ها  از  شماری  که 
حل  قابل  نظامی  طریق  از  تنها  و  می پندارند 

نیست، نقطه پایان بگذارد.
مقام های  این سو،  به  گذشته  سال  خزان  از 
دور  چند  طالبان  نمایندگان  با  امریکایی 
طالبان  نیت  حسن  آزمون  اما  داشته اند  مذاکره 
امریکا  این رو،  از  است.  بوده  مشکل  همواره 
نمایندگی  گشایش  برای  طالبان  پیشنهاد  حاال 
می کند.  کار  آن  روی  و  می پذیرد  را  سیاسی 
این دفتر به احتمال زیاد در یکی از کشورهای 
یکی  نیز  ترکیه  هرچند  می گردد،  باز  خلیج 
این  طالبان،  سقوط  زمان  از  گزینه هاست.  از 
در  سرنوشت ساز  تغییر  نشان دهنده یک  مساله، 
بود.  خواهد  امریکا  دهه  یک  تقریبا  استراتژی 
گفتگوهای  نمایندگی ای،  چنین  گشایش  با 
افغانستان  دولت  و  طالبان  بین  آزاد  و  مستقیم 
همراه با متحدان خارجی آن مانند امریکا وجود 

خواهد داشت. 
باشد،  داشته  خوبی  پیشرفت  گفتگوها  اگر 
به  می تواند  طالبان،  برای  دفتری  چنین  یک 
است  سال   سه  مدت  گردد.  منتقل  افغانستان 
و  آشکار  صورت  به  کرزی  حامد  دولت  که 
حمایت  بدون  اما  دارد  گفتگو  طالبان  با  نهان 
است.  نبرده  جایی  به  راه  گفتگوها  این  امریکا 
طالبان مخصوصا خواهان گفتگو با امریکایی ها 

شده اند.
بین  رنجش  ماه ها  رغم  به  دیگر،  جبهه  در 
پاکستان،  و  امریکا  اطالعاتی  آژانس های 
عالقه  شدت  به  می گویند  امریکایی  مقام های 

دارند تا با ارتش پاکستان یک جا شده و از آن 
کنترل  تحت  و  جنگ  به  بخشیدن  پایان  برای 
آوردن پایگاه های امن استفاده کنند که طالبان 
در پاکستان از آن برخوردارند. ناامیدی امریکا 
دارد  این شناخت همخوانی  با  تنها  پاکستان  از 
که بدون پاکستان در افغانستان هیچ صلح وجود 

نخواهد داشت. 
از  عمیقا  خود  نوبه  به  پاکستان  رهبری 
شریک  از  خودداری  خاطر  به  امریکایی ها 
صلح  پروسه  درباره  دیدگاه شان  ساختن 
امریکایی  مقام های  اما  است  شده  سرخورده 
واحدی  دیدگاه  هیچ  اواخر  این  تا  می گویند 
در امریکا در این ارتباط وجود نداشته است تا 
آن را با پاکستان شریک بسازند. هفته گذشته، 
در یک حرکت که بی اعتنایی روشن به امریکا 
کابل  به  پاکستان  ملکی  و  نظامی  رهبران  بود، 
آمدند و وعده دادند تا سطح گفتگوهای آقای 

کرزی با طالبان را ارتقا بخشند.
که  امریکا  از  انتظار  مورد  ابتکارات  از  یکی 
سپس  و  داد  وعده   2008 سال  در  اوباما  آقای 
به تعویق انداخت،  تالش پشت پرده  خواهد بود 
تا هند و پاکستان را به گفتگو برای کاستن از 
بی اعتمادی مشترک شان باالی افغانستان ترغیب 
کند. در چنین گفتگوهایی دولت های افغانستان 
و امریکا نیز ممکن است یکجا شوند. در همین 
تالش های  می خواهد  متحده  ایاالت  زمان، 
دیپلوماتیک گسترده ای را با پنج کشور همسایه 
افغانستان از جمله ایران به راه بیاندازد. هرچند 

واشنگتن روابط دیپلوماتیک با تهران ندارد.
آرام  صورت  به  امریکا  اخیر،  ماه های  در 
را  طالبان  با  گفتگو  برای  خود  پیش شرط های 
متحده  ایاالت  عوض،  در  است.  گذاشته  کنار 
می پذیرد که طالبان باید در پایان مذاکرات این 
شرایط بپذیرند. این پیش شرط ها عبارتند از این 
رابطه  رو،  در  رو  گفتگوی  از  قبل  طالبان  که 
اساسی  قانون  و  کنند  قطع  القاعده  با  را  خود 

افغانستان را بپذیرند. 
توسط  جدید  استراتژی  شالوده  اعظم  قسمت 
بنیان  امریکایی  دیپلومات  هالبروک،  ریچارد 
اما  یافت،  وفات  دسامبر  ماه  که  شد  گذاشته 
دیدگاه هایش،  تعقیب  در  سفید  کاخ  ناکامی 
گروسمن  مارک  حاال  راند.  حاشیه  به  را  او 
تمامی  همکاری  و  گرفته  را  هالبروک  جای 
با  را  اوباما  آقای  مخصوصا  دولت  بخش های 
خاص  نماینده  هالبروک  )آقای  دارد.  خود 

امریکا برای افغانستان  و پاکستان بود.(
اولین تاریخ مورد نظر، سخنرانی رییس جمهور 
در ماه جوالی می باشد تا آغاز خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان را اعالم کند. آقای اوباما 
ممکن است آن موقع استراتژی جدید از جمله 
اولین پذیرش عمومی گفتگوی امریکا با طالبان 

را نیز اعالم کند.

تاریخ بعدی، دسامبر خواهد بود که در آلمان 
نشست  سالگرد  دهمین  مناسبت  به  کنفرانسی 
ایجاد  به  بن  اجالس  شد.  خواهد  برگزار  بن 
برگزاری  انجامید.  کابل  در  پساطالبان  دولت 
طالبان  تا  گردید  باعث  کنفرانس  آن  عجوالنه 
درعوض،  شوند.  گرفته  نادیده  شکست خورده 
آنها در سال 2003 مجددا سر به شورش زدند. 
مطمین  تا  کرد  خواهد  سعی  جدید  کنفرانس 
گردد که طالبان به عنوان شرکای کامل در آن 
یک  در  نمی رود  انتظار  هرچند  یابند،  حضور 
چنین مرحله اولیه ای، توافق صلح حاصل گردد.

از  برخی  دارد.  وجود  بزرگی  مشکالت 
از  نیروها  خروج  مخالف  پنتاگون  جنرال های 
تا  عملیات  می خواهند  و  می باشند  جوالی  ماه 
می خواهد  اوباما  آقای  یابد.  ادامه  سال  پایان 
کاهش نیروها، مخصوصا با توجه به باال گرفتن 
امریکا  نیروهای  علیه  ضدامریکایی  احساسات 
به دنبال آتش زدن قرآن در کلیسایی در ایالت 

فلوریدا، قابل توجه باشد.
از زمان به قدرت رسیدن آقای اوباما، پنتاگون 
بر  نفرات،  شمار  درباره  گفتگو  طریق  از 
گفتگوهای افغانستان غلبه یافته است. حاال اداره 
کمتر  و  دهد  تغییر  را  جهت  می خواهد  اوباما 
استراتژی سیاسی  بیشتر درباره  و  نیروها  درباره 
برای پایان دادن به جنگ صحبت کند. بسیاری 
دیوید  جنرال  جمله  از  ارشد  جنرال های  از 
امریکایی  و  ناتو  نیروهای  فرمانده  پتریوس، 
را  جایش  آینده  ماه  نه  ظرف  افغانستان،  در 
فرصت  اوباما  و  داد  خواهند  دیگری  کس  به 
که  بیاورد  کار  سر  را  افسرانی  تا  یافت  خواهد 

با استراتژی اش موافق باشند.
دارد،  قرار  پیش رو  که  دیگری  چالش 
درخواست آقای کرزی برای »توافق همکاری 
استراتژیک« با ایاالت متحده پس از سال 2014 
می باشد. پنتاگون به آن عالقه دارد و می تواند 
فشار  تداوم  برای  را  پایگاهش  تا شش  دو  بین 
بیشتر  کند.  حفظ  افغانستان  در  القاعده  باالی 
کشورها در منطقه مانند پاکستان، چین و روسیه 
با حضور دایمی نظامی امریکا مخالفت خواهند 
کرد در همان حال، ایران آن را به عنوان یک 

تهدید دایمی می نگرد.
است.  شده  شروع  افغانستان  در  بازی  پایان 
را  کارت شان  چگونه  ناتو  و  امریکا  که  این 
عجله  بود.  خواهد  حیاتی  خیلی  می کنند  بازی 
ساختن  خارج  در  ناتو  عضو  کشورهای  بعض 
فاجعه بار  می تواند  افغانستان  از  نیروهای شان 
یک  گفتگو،  شرکای  عنوان  به  طالبان  باشد. 

عدد نامعلومی خواهند بود.
دارد  وجود  واشنگتن  در  اراده ای  دستکم  اما 
مبنی بر این که به جای دل بستن به نتیجه نظامی، 
دهه  یک  در  و  کرد  رو  سیاسی  استراتژی  به 

گذشته این پیشرفت غیرمنتظره ای است.

چگونهایاالتمتحدهمیخواهد
راه جاغوری ـ  غزنی جنگ با طالبان را پایان بخشد

همچنان مسدود است

به رغم وعده های مسوولین

 فایننشیال تایمز
 احمد رشید
 الف. تمکی

ولسوالی جاغوری یکی از ولسوالی های متفاوت غزنی است. 
قرار  نظام  کنار  در  صادقانه  طالبان  شکست  از  بعد  جاغوری  مردم 
گرفته به جای سنگر ساختن، به مکتب ساختن آغاز کرده اند و دیگر 
تفنگ را از دست فرزندان شان گرفته به جای آن قلم داده اند. امروز 
صدها تن از فرزندان این مردم در موسسات تحصیالت عالی کشور 

مشغول تحصیل می باشند. 
آقای صفرعلی ثاقب، یک تن از اعضای شورای والیتی که به تازگی 
می گوید:  است،  نموده  دیدن  ولسوالی  این  از  هیات  یک  جمع  در 
»مردم جاغوری سهم فعالی در کمک به حکومت و نظام خود دارند، 
مجلس  انتخابات  روز  سنبله   27 می گویم  خاطره  یک  به عنوان  من 
تهیه  می گفت  وی  بود،  گریه  حال  در  که  دیدم  را  زنی  نمایندگان 
من  اما  دارد،  زیادی  اهمیت  گوسفندانم  و  گاو  از  مراقبت  و  علوفه 
اینها  اما  رای دهم،  منتخبم  برای وکیل  تا  آمده ام  پیاده  یک ساعت 
از  نشان  پیرزن  این  گفته  است.  شده  تمام  رای دهی  ورق  می گویند 

شرکت فعال این مردم در روزهای سرنوشت ساز کشور دارد.« 
که  این  وجود  »با  می گوید:  ولسوالی  این  مردم  افتخارات  از  وی 
و  گیالن،  مقر،  قره باغ،  ناامن  ولسوالی های  با  جاغوری  ولسوالی 
قناعت بخش  و  خوب  وضعیت  است،  هم سرحد  زابل  ولسوالی های 
با یونیفورم  امنیتی دارد، امروز اگر در جاغوری  یک سرباز دولتی 
را  خطری  کوچک ترین  بگردد  را  قصبات  و  قرا  تمام  پیاده  پولیس 

احساس نمی کند.«
این درحالی است که در سیزده ولسوالی ناامن غزنی سال ها است که 
یک مامور پایین رتبه دولتی گشت و گذار نمی تواند، چه رسد به یک 

سرباز با لباس پولیسی.  
در جاغوری 47 باب لیسه، 27 باب مکتب متوسطه، 17 باب مکتب 
ابتداییه، یک باب مدرسه دینی و یک باب دارالمعلمین، فعالیت دارد. 
آقای ثاقب با ابراز رضایت کامل از وضعیت مکاتب در این ولسوالی 
می گوید شاگردان و استادان به طور منظم و بدون کدام دغدغه ناامنی 

طبق الیحه معارف در وظایف شان حضور پیدا می کنند. 
اما تعداد زیادی از مکاتب در این ولسوالی تعمیر ندارد و شاگردان 
زیر آسمان درس  بعضی  و  فرسوده  مکاتب در خیمه های  از  بعضی 
نبود معلمین مسلکی  از کمبود بست های معلم و  می خوانند و مردم 

شکایت دارند.
تاهنوز  و  فعال می باشد  در بخش صحی، شفاخانه مرکزی ولسوالی 
صدها مریض را از ولسوالی های مالستان، اجرستان، ناهور، دای چوپان 
و خاک افغان والیت زابل تداوی کرده است. کلینیک های صحی 
در بعضی از قریه های ولسوالی جاغوری موجود می باشد و خدمات 
اکثر قریه های دورافتاده کلینیک های  اما در  صحی عرضه می دارد، 
در  صحی  پرسونل  قریه ها  از  بعضی  در  یا  و  ندارد  وجود  صحی 
می پردازند.  مریضان  تداوی  به  ناچیز  امکانات  با  شخصی  خانه های 

مقامات صحت عامه باید به این مشکل مردم نیز رسیدگی کنند. 
راه های  در  امنیت  نشدن  تامین  به  نسبت  والیتی  شورای  وکیل  این 
دارد. وی  امنیتی غزنی شکایت  مقامات  از  ولسوالی  این  مواصالتی 
می گوید: »راه های مواصالتی این ولسوالی با مرکز والیت فوق العاده 
ناامن می باشد، صدها وسایط نقلیه در مسیر راه قره باغ ـ جاغوری یا به 
سرقت رفته و یا به آتش کشیده شده اند، میلیون ها افغانی از دارایی های 
و  گردیده  غارت  مسیر  این  در  مالستان  و  جاغوری  ولسوالی  مردم 
ده ها تن از مردم بی گناه این ولسوالی جان های شان را در این مسیر از 
دست داده اند. با وجود این که طول این مسیر از چند کیلومتر تجاوز 
این  از  که  مالستان  و  مردم جاغوری  از  مسافری  هر  امروز  نمی کند 
مسیر عبور نماید، فکر می کند که از هفت خوان رستم گذشته است.« 
وی اضافه می کند که این موضوع بارها با مقامات دولتی هم از طرف 
مسوولین ولسوالی و هم از طریق موسفیدان و نمایندگان مردم مطرح 
توجهی  و  هیچ کاری  مقامات  از طرف  متاسفانه  ولی  است  گردیده 

صورت نگرفته است.
سرک  که  قراردادی هایی  و  مسوولین  از  جاغوری  مردم  نماینده 
وی  دارد.  شکایت  نیز  گرفته اند  قرارداد  به  را  قره باغ  ـ  جاغوری 
می گوید: »پروژه سرک قره باغ ـ جاغوری درحالی که سه سال است 
از آغاز کار آن می گذرد تا هنوز در حالت اولیه خود باقی می باشد 
مختلف  بهانه های  به  برای چند روز شروع می شود،  اگر کار آن  و 

دوباره متوقف می گردد.«
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رییس  پیش سخنگوی  هفته  دو  به  نزدیک  که  حالی  در 
باقی مانده  اعضای  زودی«  »به  که  کرد  اعالن  جمهور 
کابینه جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی 
که  می گویند  مجلس  اعضای  از  برخی  اما  شد،  خواهند 
تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر این که اعضای باقی مانده به 

مجلس معرفی شوند، وجود ندارد.
وحید عمر سخنگوی رییس جمهور، روز یکشنبه پانزدهم 
هفت  برای  که  بود  گفته  خبری  نشست  یک  در  حمل 
می شوند،  اداره  سرپرستان  توسط  که  وزرات خ��ان��ه ای 
وزیران جدید معرفی می شوند. آقای عمر افزود: »انشااهلل 
و  کابینه  مانده  باقی  وزرای  آینده  روز  چند  ظرف  در 
به  اعتماد  رای  تاکنون  که  حکومت،  مانده  باقی  اعضای 
مجلس  به  پارلمان،  پیشنهاد  اساس  بر  نیاورده اند،  دست 
نمایندگان معرفی می شوند تا آنها هم رای اعتماد به دست 

بیاورند.«
چند بار اشخاص جدید در سال گذشته جهت اخذ رای 
وزارت خانه های  برای  جمهور   رییس  سوی  از  اعتماد 
مخابرات،  عالی،  تحصیالت  عامه،  صحت  ترانسپورت، 
موفق  اما  معرفی شدند،  انکشاف شهری  و  و آب  انرژی 
به کسب رای اعتماد اکثریت اعضای مجلس نمایندگان 
پیشین نشدند. این وزارت خانه ها در حال حاضر از سوی 

سرپرستان اداره می شوند.
در حالی که نزدیک به دو هفته از وعده سخنگوی رییس 
جمهور در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس 
مجلس  این  اعضای  از  شماری  اما  می گذرد،  نمایندگان 
رییس  بی توجهی  و  مجلس  خود  ضعف  که  می گویند 
است  شده  باعث  کابینه  اعضای  شدن  تکمیل  به  جمهور 
داکتر  باشد.  همراه  تاخیر  با  باقی مانده  وزرای  معرفی  که 
عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان، در این مورد 
است  مواجه  دیگری  مشکالت  با  که حکومت  می گوید 
جدی  برایش  کابینه  باقی مانده  اعضای  معرفی  مساله  و 
نیست. او گفت: »عوامل متعددی در عدم معرفی وزرای 
باقی مانده دخالت دارد. یکی از عوامل اساسی این است 
افغانستان و آقای رییس جمهور هیچ وقت  که حکومت 
مساله تکمیل شدن کابینه را جدی نگرفته است و نخواسته 
سرپرستان  توسط  حاضر  حال  در  که  وزارت خانه هایی 
اداره می شوند، به صورت رسمی از پارلمان رای بگیرند. 

شده است. 
نمایندگان،  مجلس  اول  منشی  قالت وال  عبدالقادر  اما، 
و  می کند  رد  را  حکومت  و  مجلس  میان  تنش  هرگونه 
می گوید که به زودی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس 
نمایندگان معرفی خواهند شد.  آقای قالت وال افزود که 
اعضای مجلس دو بار در دیدار با رییس جمهور، از آقای 
را معرفی  باقی مانده کابینه  کرزی خواسته اند که اعضای 
کند. او گفت در این دیدارها رییس جمهور زمان معرفی 
وزرای جدید را مشخص نکرده است. منشی اول مجلس 
نمایندگان گفت که ممکن است یکی از دالیل تاخیر در 
معرفی وزرای باقی مانده، نبود افرادی باشد که با شرایط 

وزارت خانه ها سازگاری داشته باشند.
کار  به  حکومت  که  اف��زود  سجادی  عبدالقیوم  داکتر 
خود  ضعف  دیگر  سوی  از  و  نمی گذارد  وقعی  پارلمان 
پارلمان نیز باعث شده است که حکومت از این ضعف ها 
افغانستان  پارلمان  »متاسفانه  می گوید:  وی  کند.  استفاده 
پنج سال تجربه  به  با توجه  انتظاری که می رفت  عالرغم 
قبلی قوی تبارز بکند، چنین نشد بلکه ضعیف تبارز کرد. 
در جانب حکومت نیز این باور روز به روز قوی تر می شود 

این مساله برای آقای کرزی زیاد یک موضوع جدی 
و مهم نیست.«

آقای سجادی همچنین افزود که حلقات سیاسی نیز 
در معرفی وزرا باالی حکومت تاثیر گذاشته اند و این 
مساله باعث شده که تاکنون رییس جمهور به نتیجه 
مشخص  چهره های  و  اشخاص  معرفی  جهت  نهایی 
دست نیابد. وی عالوه کرد: »یک رویه حکومتداری 
با  وقتی که  است  این  افغانستان  فعلی  حکومت  در 
مسایل جنجالی که تفاوت نظرها در مورد آن وجود 
دارد روبرو می شود، به جای تصمیم جهت پیدا کردن 
راه حل معقول، همواره تالش می شود که مساله را به 
تاخیر بیاندازند. و گاهی هم تالش می شود که به جای 
مساله، خود صورت  یک  برای  راه حل  کردن  پیدا 

مساله را پاک بکنند.«
نمایندگان عالوه کرد که تنش ها  این عضو مجلس 
که  است  شده  باعث  نیز  پارلمان  و  حکومت  میان 
معرفی اعضای باقی مانده از سوی حکومت به تاخیر 
انداخته شود. به گفته ی او، مساله تایید اعضای دادگاه 
عالی و روسای ادارات مستقل از سوی مجلس نیز از 
جمله موارد جنجال برانگیز میان پارلمان و حکومت 

که پارلمان روبه ضعف است، زمین گیر است، بیشتر 
بی توجهی صورت می گیرد. من فکر می کنم معرفی 
مجلس،  به  حکومت  باقی مانده  اعضای  نکردن 
به  نسبت  ندادن حکومت  اهمیت  معنای  به  می تواند 

کار پارلمان باشد.«
از زمان آغاز کار  نیم سال  و  از یک  بیش  با آن که 
ریاست  انتخابات  دور  دومین  از  پس  کرزی  آقای 
اعضای  نتوانسته  او  تاکنون  اما  می گذرد،  جمهوری 
اعضای  معرفی  عدم  کند.  تکمیل  را  خود  کابینه 
را در  نگرانی های مردم  به مجلس،  باقی مانده کابینه 
مورد کارکرد حکومت بیشتر کرده و آنان معتقدند 
انتخابات  دور  دومین  در  ک��رزی  آق��ای  آنچه  که 
ریاست جمهوری وعده داده بود، به آن عمل نکرده 

است.
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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موضع و یا هم پر نمودن بوجی برای سنگرهای شان می بردند و 
این بی گاری اجباری بود، ولو که یک تن از عزیزانت در حالت 
تن  اجباری  کار  این  به  روز  آن  در  که  باید  می بود  هم  مرگ 
می دادی. زمانی که از کوچه ها و یا هم جاده عبور می کردید، 
وحشت می کردید، زیرا اکثر نقاط شهر به ویرانه تبدیل شده بود، 
سربازان  و  بود  شده  ایجاد  جنگی  پوسته های  قدمی  چند  درهر 
همیشه درحالت آماده باش جنگ بودند. تعدادی از مردم مجبور 
به ترک کشور شدند و عده ی دیگری به والیات شان که مکان 
همه جاگیر  آهسته آهسته  جنگ  اما  بردند.  پناه  بود  امن تری 
کابل  ساحات  از  یکی  در  ما  که  روزهایی  از  یکی  در  می شد. 
که  پیوست  وقوع  به  شدیدی  جنگ  ناگهان  داشتیم،  سکونت 
راکت و مرمی از هر طرف می آمد. در نتیجه این جنگ راکتی 
در خانه ما اصابت نمود و چهار تن از اعضای فامیلم، یک دختر، 
آن  واقعا  شدند.  شهید  همه  خسرم  و  ایورم  خانم  پسرم،  یک 
ساعت شوم را نمی توانم که فراموش نمایم؛ چهار جسد آغشته 
به خون درکنار هم افتاده بودند. همه آنها افراد ملکی و بی طرف 
بودند، به خصوص دو فرزندم که هنوز معصوم بودند و آینده و 
آرزو داشتند، اما گل های عمر آنها را پرپر نمودند و از من آنها 
و  می فرستم  ابدی  نفرین  حادثه  آن  عامالن  به  ساختند.  جدا  را 
خواهان اشد مجازات برای جنایت کاران و هم دستان شان هستم، 

زیرا فامیل ما را به خاک سیاه نشاندند.« 


امروز خواهری  »از ورای دود و آتش«  در سلسله گزارش های 
جنگ های  زمان  در  را  تلخی  سرگذشت  که  داریم  خود  با  را 
به  و جانی  مالی  هنگفت  و خسارات  متحمل شده  میان گروهی 
وی رسیده است. او آن روز های سخت زندگی را چنین یادآور 
می شود: »روزهای بسیار شوم و بدی بود که خداوند آن روزهای  
از  می افتم  آن  به یاد  که  لحظه  هر  و  نکند  تکرار  دیگر  را  سیاه 
ترس لرزه بر اندامم می افتد، زیرا آن لحظات اصال قابل توصیف 
نیست. من روزهای تلخی را می گویم که حکومت کمونیستی 
از  بعد  اما  شدند،  پیروز  مجاهدین  نیروهای  و  فروپاشید  هم  از 
مدتی آنها جنگ های میان گروهی را به راه انداختند. آنها تشنه 
جنایت  هرگونه  از  قدرت  تصاحب  خاطر  به  و  بودند  قدرت 
تصاحب  خاطر  به  جنگ  روزهای  نخستین  در  نکردند.  دریغ 
آتش  این  رفته رفته  اما  می رسید،  نظر  به  عادی  موضوع  قدرت 
رنگ های گوناگون به خود گرفت، زیرا  به نام سمت، مذهب 
و قوم و تنظیم و صدها قضیه دیگر به آتش آن شعله و حرارت 
خسارات  که  بودند  ملکی  مردم  بین  این  در  می دادند.  بیشتری 
جانی و مالی را متقبل می شدند، زیرا جنگ بین دو تنظیم و یا 
گروه درمی گرفت، اما راکت و مرمی به خانه های مردم اصابت 
می کرد. اکثر نقاط شهر به سبب جنگ خالی از سکنه شده بود، 
تردد مردم بسیار کم بود و تا کار مهم کسی نمی داشت، عبور 
حوادث  این  قربانی  که  بودند  ملکی  مردم  نمی کردند.  مرور  و 
کندن  خاطر  به  راه  مسیر  از  را  مردان  اوقات  گاهی  می شدند. 

گل های عمرم را 
پرپر کردند

تاخیردرمعرفیوزرایباقیمانده

حکومت به پارلمان اهمیت نمی دهد
: ظفرشاه رویی

داکتر عبدالقیوم سجادی 
افزود که حکومت به کار 

پارلمان وقعی نمی گذارد و 
از سوی دیگر ضعف خود 

پارلمان نیز باعث شده است 
که حکومت از این ضعف ها 
استفاده کند. وی می گوید: 

»متاسفانه پارلمان افغانستان 
عالرغم انتظاری که می رفت 
با توجه به پنج سال تجربه 

قبلی قوی تبارز بکند، چنین 
نشد بلکه ضعیف تبارز کرد. 

در جانب حکومت نیز این باور 
روز به روز قوی تر می شود 

که پارلمان روبه ضعف است، 
زمین گیر است، بیشتر 

بی توجهی صورت می گیرد. من 
فکر می کنم معرفی نکردن 

اعضای باقی مانده حکومت به 
مجلس، می تواند به معنای 

اهمیت ندادن حکومت نسبت 
به کار پارلمان باشد.«

دریکیازروزهاییکهمادریکیازساحاتکابلسکونتداشتیم،ناگهان
جنگشدیدیبهوقوعپیوستکهراکتومرمیازهرطرفمیآمد.درنتیجه
اینجنگراکتیدرخانهمااصابتنمودوچهارتنازاعضایفامیلم،یک
دختر،یکپسرم،خانمایورموخسرمهمهشهیدشدند.واقعاآنساعت
شومرانمیتوانمکهفراموشنمایم؛چهارجسدآغشتهبهخوندرکنارهم
افتادهبودند.همهآنهاافرادملکیوبیطرفبودند،بهخصوصدوفرزندمکه
هنوزمعصومبودندوآیندهوآرزوداشتند،اماگلهایعمرآنهاراپرپرنمودند

وازمنآنهاراجداساختند.

ACKU



از  نسلی  با  آسیا  سینمای  روزگاری  و  روزی 
به  جهان  در  و  گرفت  اوج  جاپان  سینمای 
فلم سازان که نسل طالیی  این  شهرت رسید. 
با  بودند  آورده  وجود  به  را  جاپان  سینمای 
تکیه بر فرهنگ و سنت های اصیل شرقی در 
متن و ساختار فلم های شان و با روایت قصه ها 
دلپذیر  چشم اندازی  بومی،  افسانه های  و 
بودند.  کرده  ایجاد  جهان  سینمای  در  را 
انسانی  نگاهی  با  باطراوت که  تازه و  منظری 
و آرمانی حرف متفاوتی برای گفتن داشت. 
سرسلسله این فلم سازان »اکیرا کروساوا« بود. 
بزرگ  فلم ساز  نخستین  می توان  را  کروساوا 
و جهانی قاره آسیا دانست. مردی که سمبل 
شناسه  این  می رود.  شمار  به  آسیا  سینمای 
به  هم  و  کوروساوا  شرقی  نگاه  علت  به  هم 
دلیل ساختارهای متاثر از این نوع نگاه برای 
قدری  به  خصیصه  این  است.  صدق  قابل  او 
در کارهای او برجسته است که حتا وقتی از 
اقتباس  آثار شکسپیر  مانند  روایت های غربی 
آن  به  شرقی  کامال  لعابی  و  رنگ  می کند، 
فضاهای  کشیدن  تصویر  به  برای  و  می زند 
آنها  از  را  بهره  بیشترین  شرقی  و  جاپانی 

می گیرد.
او در 23 مارچ 1910 در توکیو جاپان به دنیا 
آمد و در 33 سالگی اولین کار سینمایی خود 
 )1943( جودو«  »داستان  فلم  این  ساخت.  را 
»راشومون«  کوروساوا  دیگر  اثر  گرفت.  نام 
و  جاپان  سینمای  رنسانس  سرآغاز   )1950(
راشومون،  از  پیش  تا  می رود.  شمار  به  آسیا 
کارگردانی  سینمایی  فلم  یازده  کوروساوا 
کرده بود، اما با این فلم بود که نگاه ها را در 
سراسر جهان خیره کرد. این فلم تحولی بود 
بنیادین نه تنها در کار کوروساوا، بلکه برای 
سینمای جاپان که تا آن زمان در جهان چندان 
شناخته شده نبود. نمایش این فلم در جشنواره 
تعیین کننده  بی تردید رویدادی  ونیز  سینمایی 
بود. فلم جایزه »شیر طالیی« فستیوال را برنده 
کمال  از  غربی  تماشاگران  راشومون  با  شد. 
فنی و قدرت بیان فلمی از جاپان شگفت زده 
شدند. بسیاری از سینمادوستان برای نخستین 
بار دریافتند که در جاپان صنعت سینمایی توانا 
بزرگ ترین  اینک  که  دارد  وجود  مجهز  و 
راشومون  است.  کوروساوا  اکیرا  آن  چهره 
پیچیده  فرم روایتی  با  را  یک داستان قدیمی 
آن که  بدون  می کند،  روایت  چندالیه  و 
و  چفت  شود.  دچار  پراکندگی  به  لحظه ای 
و  همبسته  آن  صحنه های  محکم،  فلم  بست 
ترکیب نهایی آن بی نهایت منسجم است. فلم 
و  دیدگاه  چند  از  تصویری،  کامال  زبانی  با 
زوایای گوناگون درباره یک قتل بی رحمانه 
گزارش می دهد. هنوز با گذشت 60 سال از 
این فلم همچنان در مبحث روایت شناسی در 
دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود و 
مورد بررسی قرار می گیرد. این فلم اولین اثر 
حرفه ای کوراساوا به شمار می رفت. این فلم 
بود که  تاثیرگذار  بر سینمای جهان  به حدی 
چند  فرانسوی  صاحب نام  فلم ساز  رنه«  »آلن 
در  گذشته  »سال  خود  مشهور  فلم  بعد  سال 
مارین باد« را با تاثیرپذیری از این فلم ساخت 
راشومون  تاثیر  تحت  بسیار  اعالم کرد که  و 

بوده است.
»هفت سامورایی« مشهورترین فلم کوروساوا 
و به اعتقاد بسیاری از منتقدین سینمایی بهترین 

نوازنده  پسر  نزد  سامورایی  یک  روح  شبی 
حاکم  برای  تا  می خواهد  او  از  و  می آید 
خردسال مرده ای از آن طایفه آواز بخواند. او 
چنین می کند و روحانیان معبد می پندارند که 
ارواح، نوازنده نابینا را تسخیر کرده اند. آنان 
برای این که جوان از چشم ارواح غیب شود، 
اما  او تصویرهایی مقدس می کشند،  پیکر  بر 
نتیجه  در  می کنند  فراموش  را  گوش هایش 
ارواح که فقط گوش او را می بینند آن را با 
چای«  پیاله  »یک  سوم  اپیزود  می برند.  خود 
سامورایی«  »کانایی  داستان  این  در  دارد.  نام 
است،  خود  عصرانه   چای  نوشیدن  مشغول 
پیاله  در  را  دیگر  سامورایی  یک  تصویر  که 
چای خود می بیند، اما آن را جدی نمی گیرد. 
دوم  فنجان  در  دیگر  بار  مزبور  تصویر  وقتی 
ظاهر می شود، با نوشیدن چای، آن را از بین 
می برد. هنگام شب، همان شخص به »کانایی« 
او  مبارزه ای  در  »کانایی«  اما  می کند،  حمله 
بعد، سه سامورایی  را شکست می دهد. شب 
برای گرفتن انتقام سامورایی زخمی به سراغ 
نفر  سه  هر  هم  باز  او  اما  می روند،  »کانایی« 
نام »زن  با  اپیزود چهارم  را شکست می دهد. 
است.  روایت ها  این  زیباترین  از  یکی  برفی« 
در  بوران  و  برف  در  هیزم شکن  مرد  دو 
از  ناگهان، زنی  پناه می گیرند.  کلبه ای خالی 
راه می رسد و حادثه  ای عجیبی اتفاق می افتد.

بودند  تازگی  و  زیبایی  از  سرشار  فلم ها  این 
شگفتی  از  موجی  کدام شان  هر  نشر  با  که 
جشنواره ها  در  و  می شد  ایجاد  جهان  در 
این  از  کدام  هر  می کردند.  خیره  را  چشم ها 
جهان  ادبیات  و  هنر  حتا  و  سینما  بر  فلم ها 
طور  به  گذاشت.  برجای  فراوانی  تاثیرات 
مثال کارلوس فوینتس نویسنده صاحب نام و 
»آیورا«  مشهورش  رمان  در  مکزیکی  مطرح 
ساخته  پریده رنگ«  ماه  »قصه های  فلم  از 
این  خود  و  گرفته  تاثیر  میزوگوشی  کنجی 
می داند.  رمانش  الهام  منابع  از  یکی  را  رمان 
پنج سال  از  بعد  میزوگوشی سربازی  فلم  در 
روستای شان  به  گرسنگی  و  مبارزه  و  جنگ 
است.  همسرش  دیدن  بی تاب  بازمی گردد. 
همسرش به پیشوازش می آید نان شبی برایش 
مهیا می کند، رختش را وصله پینه می کند، مرد 
از خاطراتش می گوید و زن از دلتنگی هایش، 
مرد  سحرگاهان  می خوابند...  یکدیگر  کنار 
بیدار می شود همسرش در خانه نیست، اطراف 
خانه را می گردد و نمی یابدش. دست به دامان 
همسرش  می گویند  او  به  می شود.  همسایه ها 
دو سال پیش از قحطی و گرسنگی مرده است 
و او را در باغچه خانه دفن کرده اند؛ مرد قبر 

را می یابد. مرد حیران است، حیراِن حیران .
با پایان یافتن عمر این نسل، سینمای آسیا برای 
مدتی در سکوت فرو می رود. در این دوران 
کیارستمی  عباس  مانند  تک چهره هایی  تنها 
این  در  از چین  کایگه  و چن  ایرانی  فلم ساز 
نگه داشتند.  زنده  را  آسیا  سینمای  نام  مدت 
دیگری  رنسانس  و  دیگری  دوران  این که  تا 
در سینمای آسیا ایجاد می شود. سینمای نوین 
سینمای  و  کوریا  آوانگارد  سینمای  جاپان، 
پیش رفته چین از مظاهر این سینمای نو هستند 

که به آنها پرداخته خواهد شد.


را  چیزی  وقت  »هر  بودید  گفته  مصاحبه  های  تان  از  یکی  در 
آیا  می  سازم«،  درباره  اش  فلم  یک  آن  درک  برای  نمی  فهمم 
همین دلیل باعث شده تا کارگردانی را انتخاب کنید؟ چطوری 

تصمیم گرفتید که فلم ساز بشوید؟
من به فلم سازی به عنوان درک معنای زندگی و دوران آموزش نگاه می  کنم. 
بیشتر  را  آن  شکوه  و  انسان  ها  سرشت  عمق  بسازم،  بیشتری  فلم  چقدر  هر 
من  به  چیز  چه  که  هستم  آینده  فلم  های  نگران  و  کنجکاو  خیلی  می  فهمم. 
خواهند گفت. تصور می  کنم معانی  شان عوض شود، قطعا یکسان نخواهند 

ماند، چون هر چه زمان بگذرد من هم عوض می  شوم.
در فرانسه هنرهای زیبا خوانده  اید و در جنوب فرانسه مدتی به 
نقاشی خیابانی اشتغال داشته  اید، به نظر شما آموزش  نقاشی در 

کارگردانی شما چه تاثیری داشته است؟
هنر نقاشی را نباید فقط به شکل رنگ  آمیزی دید. بعضی آدم  ها به هنر نقاشی 
هر  من  برای  اما  می  کنند.  نگاه  اطراف  شان  جهان  دوبعدی  بازتاب  چشم  به 
انعکاس  انسان،  نقاشی  در  می  کند.  پیدا  موجودیت  و  جا  خود  برای  فکری 
رنگ  مالیدن  نقاشی  من  برای  می بیند.  دیگر  شکلی  در  را  خودش  سرشت 
زندگی  در  است که  بلکه رنگ  آمیزی آن چیزی  نیست.  روی کاغذ سفید 
واقعی جریان دارد. به همین علت نقاشی به تاثیر خودش در فلم  های من ادامه 

خواهد داد.
تاثیر نقاشی در فلم  های »جزیره« و »بهار، تابستان، پاییز، زمستان... 
مثل  فلم  هایی  مقابل  است. در  یا »خانه خالی« مشخص  بهار«  و 
»دختر فداکار« و »آدم بد« قرار دارند که اثری از این پیشینه 
روی  فضاسازی،  یا  مکان  ها  از  بیشتر  و  نمی  شود  دیده  آنها  در 
شخصیت  ها متمرکز شده  اید. شما خودتان به چنین تقسیم بندی 

در کارنامه  تان اعتقاد دارید؟
بله. بعضی فلم  هایم زیادی 
آنها  از  بعضی  و  مکان  به 
شخصیت  ها  به  زیادی 
این حال  با  دارند.  احتیاج 
تقسیم بندی  نمی  کنم  فکر 
کال  باشد.  ساده  ای 
فلم  هایم را برای به حقیقت 
احساس  های  آوردن  در 
این  با  می  سازم.  آنی  ام 
بگویم  می  توانم  وجود 
سه  به  را  فلم  هایم  که 
اول  می  کنم:  تقسیم  دسته 
آنها  محور  که  فلم  هایی 
از  پر  و  است  شخصیت 
آدم  مثال  نزدیک  نماهای 
به  که  فلم  هایی  دومی  بد، 
از  بخشی  عنوان  به  آدم  ها 
از  پر  و  می  پردازد  طبیعت 

پالن سکانس است مانند بهار، تابستان ... و آخرین دسته فلم  هایی که برای 
نشان دادن انسان درون طبیعت و با نماهای عمومی گرفته  ام، به عنوان نمونه 

می  توانم به »نشانی ناشناس« اشاره کنم.
در  »بهار، تابستان، پاییز، زمستان... و بهار« شما را هنگام نقاشی 

دیدیم. هنوز به نقاشی ادامه می  دهید؟
پیدا  کردن  نقاشی  برای  زمانی  که  می  گیرد  را  وقتم  آن قدر  فلم سازی  نه. 
آنها  از  فلم  هایم  داخل  که  نقاشی  هایی  کشیدن  با  علت  همین  به  نمی  کنم. 
استفاده می  کنم برای رفع این نیاز کوشش می  کنم. البته می  توانم بگویم که 
قاب فلم  هایم را مثل تابلوی نقاشی طراحی می کنم و مطمینا اگر روزی برسد 

که نتوانم فلم بسازم، دوباره شروع به نقاشی می  کنم.
فلم  های  تان را به شکل نیمه انتزاعی  ارزیابی می  کنید. می  شود 
توضیح بدهید برای شما دقیقا این صفت به چه معنی است؟ این 

مشخصه را می  توان برای همه فلم های تان به کار برد؟
همه  نمی  کنم  فکر  است.  خیال  و  حقیقت  ترکیب  کامل  به شکل  آن  معنی 
فلم  هایم با این فرمول تطابق داشته باشند. نمی  توانم  هیچ یک از فلم  هایم را 
صد در صد نیمه انتزاعی عنوان کنم. بگذارید مثالی بزنم، در میان فلم  هایم 
بسیار  خانه خالی  و  و جزیره  انتزاعی  گارد ساحلی کمتر  و  ناشناس  آدرس 

انتزاعی هستند.
ادامه دارد

اسکار  اولین جایزه  تاریخ سینمای آسیا،  فلم 
غیرانگلیسی زبان را برای کوروساوا به ارمغان 
در  سامورایی  هفت  در  کوروساوا  آورد. 
اغلب سکانس ها و پالن های این فلم همچون 
یک گرافیست نماها را ترسیم کرده است. در 
رده بندی فلم های برتر تاریخ سینما که هر از 
گاهی به وسیله منتقدین و صاحب نظران عالم 
جزو  همیشه  فلم  این  می شود،  به روز  سینما 
قرار گرفته  تاریخ سینمای جهان  اول  فلم  ده 
روایت  را  روستایی  داستان  فلم  این  است. 
ساالنه  حمله  مورد  است  قرار  که  می کند 
به خدمت  با  اهالی روستا  دزدها قرار بگیرد، 
را  آنها  با  مقابله  قصد  سامورایی  گرفتن چند 
روستایی ها  که  آنجاست  فلم  زیبایی  دارند. 
حتا توان پرداخت پول سامورایی ها را ندارند. 
روند داستان به گونه ای پیش می رود که دفاع 
برای  واال  ارزش  یک  به  مردم  و  روستا  از 
اکثر  و  می شود  تبدیل  سامورایی  جنگجویان 
چشم داشتی  هیچ  بدون  دفاع  این  برای  آنها 
از جان خویش، می گذ رند. از دیگر فلم های 
مطرح کوروساوا می توان به زیستن )1952(، 
سریر خون )195۷( ریش سرخ و درسو اوزاال  

)19۷5(اشاره کرد.
یعنی  نسل،  این  شاخص  فلم سازان  دیگر  از 
چون  بزرگانی  جاپان  سینمای  طالیی  نسل 
کوبایاشی«  »ماساکی  اوزو«،  »یاسوجیرو 
برد  نام  می توان  را  میزوگوشی«  »کنجی  و 
به  را  بی بدیلی  شاهکارهای  کدام  هر  که 
و  زیبا  فلم های  کردند.  معرفی  سینما  عالم 
اوزو،  از  توکیو«  »داستان  مانند  یادماندنی  به 
و  کوبایاشی  از  »هاراگیری«  و  »کوایدان« 
»قصه های ماه پریده رنگ« و »کدخدا سانچو« 

از میزوگوشی.
کویدان یکی از زیباترین و به یادماندنی ترین 
این آثار و در عین حال از شرقی ترین های شان 
است. این فلم که پرخرج ترین فلم جاپانی تا 
وایداسکرین  صورت  به  بود  خود  زمانه 
این  دارد.  اپیزودیک  روایتی  و  شده  ساخته 
کمال  حد  در  آکادمیک  فلمی  به عنوان  فلم 
کنترول شده  بازی هایی  دقیق،  فلم نامه  است. 
و تمرین شده، و پیش بردن داستان ها به سوی 
تماشاگر  به  گذاشتن  احترام  تقدیری،  پایانی 
بخش  است.  فلم  این  خصایص  دیگر  از 
فلم برداری شده  استودیو  در  فلم  از  عمده ای 
کاربرد  دارد؛  حیرت انگیزی  دکورهای  و 
هوشمندانه  استثنایی  شکلی  به  آن  در  رنگ 
و  طبیعی  صداهای  کارگیری  به  و  است، 
مصنوعی به شیوه ای غیررآلیستی کامال موثر 
از کار درآمده است. در اپیزود اول یک مرد 
را  خود  وفادار  همسر  که  است  سامورایی 
ازدواج کند.  دیگری  با زن  تا  ترک می کند 
زن دوم بسیار خودخواه است و مرد سامورایی 
را کامال مصروف زندگی و خواسته های خود 
می کند. مرد سامورایی پس از چند سال نزد 
همسر اول خود بازمی گردد و شب را خوش 
و خندان با او به سر می برد اما صبح وقتی از 
که  زن  آن  اسکلت  با  می شود  بیدار  خواب 
می شود.  مواجه  مرده  انتظار  در  پیش  سال ها 
نوازنده  بی گوش«:  »هوییچی  دوم  اپیزود  در 
می کند  کار  معبد  یک  در  که  است  نابینایی 
و به خاطر خواندن داستان منظوم و بلندباالیی 
درباره طایفه »هایکی« که در سال 11۸5 در 
نبردی دریایی نابود شده، شهرت یافته است. 

سینمای آسیا

دیگرتولدی

)مصاحبه با فلم ساز بزرگ کوریایی کیم کی دوک(

زبان سرچشمه 
سوتفاهم است

ل(
 او

ت
سم

)ق

 سید ضیا قاسمی

)قسمت اول(
منبع: تکنولوژی سینما
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اعتراض های جهان عرب؛ 
حرکت به سوی اصالح نظام های سیاسی 

جنبش اعتراضی مصر که همچون قيام تونس رژيم حاکم 
از  موجی  که  شد  باعث  کرد  سرنگون  را  کشور  آن  بر 
حرکات و اعتراضات مشابه در سراسر جهان عرب روی 
ادامه دارد  دهد. آيا آنچه که در مصر روی داده و هنوز 
صرفا يک جنبش محلی و معطوب به حوادث سياسی آن 
کشور است و يا نمايانگر يک حرکت وسيعتر برای بيان 

اعتراضات عمومی در کل جهان عرب است؟
از هر چيز در  بيش  متوالی شايد آنچه که  برای سال های 
اعتراضات مردم کشورهای عربی ديده می شد گرايش به 
افکار و موضع گيری های تندروانه بود که از نظر بسياری در 
خارج از جهان عرب »خطرناک« تلقی می شد. اما حوادث 
چند ماهه اخير نشان داد که موج جديد اعتراضات که از 
تونس شروع شد و پس از مصر به ساير کشورهای عربی 
سرايت کرد بيش از همه چيز خواستار اصطالح نظام های 
به سوی نوعی دموکراسی و مشارکت  سياسی و حرکت 

مردم در اداره امور اين کشورهاست. 
»چتم  تحقيقاتی  مرکز  پژوهشگران  از  اعظم«  »ماها  داکتر 
هاوس« در لندن می گويد انگيزه اصلی اعتراضات در مصر 
درست شبيه به آنچه که در کشورهای عربی ديگر روی 
داد فقدان نظام های سياسی پاسخگو و دموکراتيک در اين 

کشورهاست. 
به گفته وی، اعتراضات در کشورهای ديگر نيز با هدف 
با فساد اداری و  اصالحات سياسی در حکومت و مبارزه 
آنچه  اين  بنابر  می گيرد.  صورت  اقتصادی  اوضاع  بهبود 
در  مشابهی  به شکل  مسلما  است  داده  روی  مصر  در  که 

کشورهای ديگر اتفاق خواهد افتاد. 
در  که  می کند  يادآوری  همچنين  اعظم«  »ماها  داکتر 
افکار  که  می دهد  نشان  اعتراضات  خصوصيت  دوره  اين 
عمومی جهان عرب و روش های بيان اعتراضات مردم به 

نسبت قبل کامال تغيير کرده است. 
اکثر جنبش های موجود طرفدار روش های غيرخشونت آميز 
آنها  اصلی  مسايل  و  نمی کنند  دشمنی  غرب  با  هستند، 

وضعيت داخلی کشورها است و نه مسايل منطقه ای 
و بين المللی. 

تندرو  و  اسالم گرا  گروه های  برخی  فعاليت  سابقه 
در کشورهای عربی باعث شد که نگرانی هايی در 
مورد احتمال نفوذ آنها در اعتراضات مردمی موجود 
به وجود بيايد. در مورد مصر به طور مشخص غرب 
معاهده  سرنوشت  نگران  اسراييل  خصوص  به  و 
صلح آن کشور با اسراييل هستند که در سال 1979 
به امضا رسيد. به همين خاطر بود که دولت امريکا 
در آغاز کار برای حمايت از جنبش اعتراضی مصر 

ترديدهايی از خود نشان داد.
اعظم« می گويد که دولت  »ماها  داکتر  همه  اين  با 
در  مردمی  اعتراضات  از  حمايت  در  نبايد  امريکا 

مصر و جهان عرب ترديد کند. 
پيش  سال ها  از  عربی  کشورهای  وی،  گفته  به 
آماده يک چرخش بزرگ در حيات سياسی خود 
بوده اند. دوران زمامداری رژيم های خود کامه در 
برای  و  است  رسيده  پايان  به  جهان  از  بخش  اين 
منافع استراتژيک امريکا نيز بهتر است که به جای 
دفاع از اين حکومت ها با اعتراضات مردمی همسو 

شود. 
در  اعتراضات  نمونه  با  برخورد  در  امريکا  دولت 
برابر  در  نيست  حاضر  که  داد  نشان  مرور  به  مصر 
حسنی  حکومت  ادامه  از  مردم  اعتراضی  جنبش 

مبارک دفاع کند. 
پيام های  اولين  در  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
خود خطاب به مردم مصر ضمن ابراز همدلی با ضرورت 
تغيير در اين کشور بر حفظ آرامش و پرهيز از خشونت 

تاکيد کرد. 
امريکا  برخورد  روش  اين  تحليلگران  از  بسياری  نگاه  از 
پذيرش ضرورت  اين کشور ضمن  بود که  از آن  حاکی 
تغيير و اصالحات دموکراتيک در جهان عرب نگران بروز 

نا آرامی و احتمال گسترش نفوذ گروه های تندرو است. 
تونی بلر، نخست وزير پيشين بريتانيا، نيز در مصاحبه ای با 
بر همين نکته تاکيد کرد و گفت  شبکه خبری بی بی سی 
که جهان عرب نيازمند تغييرات سياسی و تجديد است اما 
پيش  قانونمند  و  مسالمت آميز  شکل  به  بايد  حرکت  اين 
برود تا گروه های تندرو نتوانند از پديد آمدن هرج و مرج 

و يا خال قدرت سواستفاده کنند.
افکار  برای  از سوی غرب  اصلی که  پيام  نظر می رسد  به 

عمومی در جهان عرب مخابره می شود اين است که اين 
ادامه  روانه  ميانه  و  صلح آميز  مسيری  در  بايد  اعتراضات 
اين کشورها  از  برخی  در  داشت که  توجه  بايد  اما  يابند. 
فضای تنش تا حدی گسترش يافته است که توجه به يک 

چنين رهنمود و يا توصيه هايی دشوار به نظر می آيد. 

منبع: قردا

وزير خارجه عراق: دولت هايی که نگران مجاهدين هستند آنها را اسکان دهند 

وزير خارجه عراق می گويد که بغداد اجازه نمی دهد 
پايگاه  عراق  کشور  در  خلق  مجاهدين  سازمان 
نگران سرنوشت  تمام کشورهايی که  و  داشته باشد 
اين گروه هستند، می توانند ساکنان اردوگاه اشرف 

را اسکان دهند.

راديو  با  گفتگو  در  زيباری  هشيار 
آزادی ضمن ابراز تاسف از درگيری  
که  کرد  اعالم  اشرف  اردوگاه  در 
در  عراق  ارتش  نظامی  عمليات 
صورت  هدف  اين  با  اشرف  کمپ 
خاک  از  بخشی  که  است  گرفته 
عراق که در کنترول مجاهدين بوده 

از دست آنها خارج شود.
به گفته سازمان ملل متحد در تاريخ 
درگيری های  جريان  در  19حمل، 
دستکم  اشرف،  اردوگاه  در  شديد 
34 تن از ساکنان اين اردوگاه جان 

باختند.
عراق  دولت  درگيری  اين  دنبال  به 
دست  به  شده  کشته  افراد  که  اين  بر  تاکيد  ضمن 
نيروهای سازمان مجاهدين خلق کشته شده اند افزود 
جاری  سال  پايان  تا  بايد  اردوگاه  اين  ساکنان  که 

خاک عراق را ترک کنند.

تاکيد کرد که  عراق  وزير خارجه  زمينه  همين  در 
قانون اساسی عراق اجازه نمی دهد که مجاهدين يا 
کشور  اين  خاک  در  ديگری  نظامی  شبه  هرگروه 
پايگاه داشته باشد و از داخل عراق دست به عمليات 

نظامی عليه همسايه های اين کشور بزند.
اشرف  پايگاه  که  اين  به  اشاره  با  زيباری  هشيار 
افزود:  دارد،  مربع  کيلومتر   50 حدود  مساحتی 
»هيچ کشوری در دنيا قبول نمی کند که گروهی يا 
سازمانی حاکميت و اقتدار آن کشور را زير سوال 
کشور  يک  داخل  در  را  کوچکی  کشور  و  ببرد 

بزرگ ايجاد کند.«
آقای زيباری خاطرنشان کرد که عراق قصد استرداد 
مجاهدين به ايران را ندارد، اما بنا بر تصميم دولت 
بايد  پايان سال جاری ميالدی، مجاهدين  تا  عراق، 
از پايگاه اشرف خارج شوند و بغداد حضور آنها را 
در خاک عراق نمی پذيرد. وی همچنين از ساکنين 
احترام  عراق  قانون  به  تا  خواست  اشرف  کمپ 

بگذارند.

شمار دانشجويان چین در خارج از اين 
کشور به حد بی سابقه رسید

در  که  چينی  دانشجويان  آمار  می گويند  چين  معارف  وزارت  مقامات 
دانشگاه های خارج از اين کشور تحصيل می کنند به حد بی سابقه ای رسيده 
ميليون و دوصد و  اين مقامات در حال حاضر حدود يک  به گفته  است. 
مشغول  کشور  اين  از  خارج  دانشگاه های  در  چينی  دانشجوی  هزار  هفتاد 
تحصيل هستند. تنها در سال 2010 بيش از 284 هزار چينی برای تحصيل به 
خارج از اين کشور سفر کردند و بيشتر آنها هم هزينه تحصيل شان را خود 

و يا از طريق خانواده های شان تامين می کنند.
به  تحصيل  پايان  از  پس  که  چينی  دانشجويان  تعداد  که  حاليست  در  اين 

کشورشان باز می گردند هم بيش از گذشته شده است.
در  ديگری  کشور  هر  از  بيش  چين  اکنون  که  می گويند  چينی  مقام های 

جهان دانشجو در خارج دارد. 
از اواخر دهه 70 ميالدی که اصالحات اقتصادی در چين صورت گرفت 
و اين کشور درهای خود را به روی جهان گشود، دولت چين برنامه هايی 
اين  تا  گرفت  نظر  در  خارج  به  تحصيلی  بورس  با  دانشجو  اعزام  برای  را 
افراد بتوانند با تحصيل در دانشگاه های خارج از اين کشور دانش و مهارت 

کسب کنند.
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تظاهرات کنندگان سوریه هدف 
تیراندازان قرار گرفتند

 

نیروهای امنیتی سوریه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان 
مخالف حکومت بشار اسد، رییس جمهور این کشور در 

شهر حمص به تیراندازی و گاز اشک آور متوسل شدند.
برخوردهای خشونت بار در این شهر آغاز شد که به کشته 

شدن هشت نفر منجر شد.
جنازه  تشییع  مراسم  در  شرکت  از  بعد  تظاهرکنندگان 
تعطیالت آخر هفته گذشته  نفر که در  دست کم دوازده 
در  تصرف  به  را  شهر  اصلی  میدان  بودند  شده  کشته 
آوردند و می خواستند به تقلید از تحصن تظاهرکنندگان 

مصری میدان تحریر قاهره، در این میدان باقی بمانند.
نیروهای امنیتی از مردم خواستند که میدان را ترک کنند 
و بعد از آن برای پاکسازی میدان به تیراندازی و پرتاب 

گاز اشک آور اقدام کردند.
یکی از شاهدان عینی به بی بی سی گفته است که صدای 
تیراندازی، کرکننده بود و صدها نفر مجروح شدند ولی 
شفاخانه  به  مجروحان  کردن  منتقل  برای  آمبوالنس  از 

خبری نبود.
یک شاهد عینی دیگر گفت که هشت نفر بر اثر تیراندازی 

ماموران امنیتی کشته شدند.
کردن  متفرق  و  تیراندازی  از  بعد  گزارش ها  به  بنا 
اطراف  جاده های  در  امنیتی  ماموران  تظاهرکنندگان، 

میدان به تعقیب تظاهرکنندگان پرداختند.
ضمن  شنبه  دو  روز  آخروقت  سوریه  داخله  وزارت 
را  اخیر  اعتراضات  در  شرکت کنندگان  بیانیه ای،  صدور 

»گروه های مسلح وابسته به سلفی ها« خواند.
به  است  ممکن  اسد  بشار  حکومت  خبرنگاران،  گفته  به 
به  دست  مسلح  گروه های  و  تروریست ها  با  مبارزه  بهانه 

خشونت های بیشتر علیه معترضان بزند.

پولیس تاجیکستان یک فوتبالیست 
را به علت داشتن ریش، از بازی 

محروم کرد  
علت  به  را  برجسته  فوتبالیست  یک  تاجیکستان  پولیس 
داشتن ریش اسالمی، از بازی محروم کرد. خیر وحدت 
به خاطر  اعالم داشت  مامینوف«  »توخیر  باشگاه  سرمربی 
تارسانوف«  »پرویز  وجود  از  است  نتوانسته  مشکل،  این 
استفاده کند. وی افزود پرویز از بایکنان خوب تیم است 
و تنها به خاطر وضعیت ظاهری اش نتوانسته است در دو 

دور  نخست بازی های باشگاهی این فصل شرکت کند.
مقام های تاجیکستان برای مقابله با گسترش اسالمگرایی 

افراطی در این کشور، مقررات شدیدی وضع کرده اند.
برپایه این گزارش دو ماه پیش ماموران پولیس بیش از 30 
نفر را که ریش اسالمی داشتند در شهر دوشنبه پایتخت 

تاجیکستان بازداشت کردند.

پاکستان راکت کوتاه برد بالستیک آزمایش کرد 

دولت لیبیا به امدادرسانان اجازه فعالیت می دهد

پاکستان روز سه شنبه اعالن کرد که یک راکت  ارتش 
کوتاه برد بالستیک را که قابلیت حمل کالهک هسته ای 
را دارد، به موفقیت آزمایش کرده است. این راکت 60 
به  را  هسته ای  کالهک  حمل  توان  و  دارد  برد  کیلومتر 

طور مناسب دارد.
ارتش پاکستان در بیانیه ای گفته است که راکت »هدف 
به  را  هسته ای  کالهک  »می تواند  کیلومتر   60 برد  با   »9

طور مناسب و دقت باال انتقال دهد.«
ارتش پاکستان همچنین می افزاید: »این راکت به منظور 
سالح های  توسعه  برنامه  بر  بازدارندگی،  ارزش  افزایش 
استراتژیک پاکستان در برد کوتاه، ارتقا داده است.« در 
بیانیه ای ارتش پاکستان گفته شده است که »این سیستم 
واکنش سریع، در راستای نیاز به جلوگیری از تهدیدات 

در حال افزایش می باشد.«
 

کشورهای رقیب هند و پاکستان در جنوب آسیا پس از 
آن که سالح های اتومی خود را در سال 1998 آزمایش 
کردند، هر از چند گاهی راکت های جدیدی را آزمایش 
می کنند. هند و پاکستان سه بار با یکدیگر جنگ کردند 

که دو بار آن به دلیل مناقشه بر سر منطقه ی کشمیر بود.
دوربرد  و  میانه  کوتاه،  راکت های  دارای  پاکستان 

اتومی  سالح  پاکستان  می باشد. 
خود را در ماه می 1998 آزمایش 
هند  که  آن  از  پس  اندکی  کرد، 
داده  انجام  را  مشابهی  آزمایش 

بود.
این در حالی است که ماه گذشته 
»موسسه تحقیقات صلح بین المللی 
استکهلم« در آخرین گزارش خود 
پیرامون تجارت بین المللی اسلحه 
بزرگترین  هند  که  کرد  اعالن 
در  اسلحه  واردکننده  و  خریدار 
گزارش  بنابراین  می باشد.  جهان 
بین المللی  بازار  از  درصد   9 هند 
 2006 سال  از  را  اسلحه  خرید 
داده  اختصاص  خود  به   2010 تا 

اسلحه  این  درصد   82 که  است، 
توسط روسیه تامین شده است. 

تنش  بروز  پی  در  این دو کشور همسایه در سال 2002 
اما  رفتند؛  پیش  اتومی  بحران  لبه ی  تا  کشمیر،  مورد  در 
پس از آن به آهستگی گفتگوهای صلح در سال 2004 
آغاز شد. تنش بین هند و پاکستان در پی حمله به بمبیی 

در نوامبر 2008 باال گرفت، اما اخیرا این دو کشور پس 
از سه سال بار دیگر گفتگوهای صلح را از سر گرفته اند. 
در همین راستا، چندی پیش یوسف رضا گیالنی، نخست 
وزیر پاکستان برای مسابقات جهانی کریکت به هند سفر 

کرد.

مقامات سازمان ملل متحد می گویند دولت لیبیا قول داده 
مناطق تحت  به  اجازه دسترسی  امدادرسانان  به  است که 

کنترول خود را بدهد.
به گفته این مقامات، موافقت دولت لیبیا به معنای آن است 
که امدادرسانان می توانند در طرابلس مستقر شوند و ورود 

و خروج آنها از لیبیا هم آزاد خواهد بود.
از شهر  را  آنها  امدادرسانان  نفر که  هزار  همزمان حدود 
مصراته خارج کرده بودند، به شهر بنغازی، پایگاه قدرت 

مخالفان مسلح معمر قذافی منتقل شده اند.
نیروهای طرفدار قذافی روزهاست که مصراته را بمباران 
می کنند و تصور می شود که صدها نفر در این شهر کشته 

شده باشند.
گروه  این  که  مهاجرت  المللی  بین  سازمان  امدادرسانان 
شهر  از  اجاره ای  کشتی  یک  با  را  نفری  هزار  حدودا 
مصراته خارج کرده بودند می گویند هزاران نفر دیگر در 

این شهر در انتظار نجات هستند.
که  گفتند  دوشنبه  روز  لیبیا  دولت  مسلح  مخالفان 

موقعیت شان در شهر مصراته تدریجا 
مستحکم تر می شود اما افزودند شهر 
فشار  تحت  لیبیا  شرق  در  اجدابیه 
قرار  قذافی  طرفدار  نیروهای  مستمر 

دارد.
براساس گزارش ها، مقامات لیبیا قول 
امدادرسانان  اجازه دهند  داده اند که 
به  نیازشان  مورد  تجهیزات  همراه  به 
دولت  کنترول  تحت  مناطق  کلیه 

دسترسی داشته باشند.
محاصره  تحت  اگرچه  مصراته  شهر 
نیروهای طرفدار قذافی قرار دارد اما 
اختیار  در  آن  کنترول  عمدتا  هنوز 

مخالفان دولت است.
شدت  به  را  شهر  این  اخیر  روزهای  در  قذافی  نیروهای 
و  غذایی  مواد  کمبود  با  آن  ساکنان  و  کرده اند  بمباران 

دارو و منابع طبی مواجه هستند.

برای این که امدادگران بتوانند کمک رسانی خود را آغاز 
مقامات  گفته  به  اما  شود  متوقف  باید  درگیری ها  کنند 
سازمان ملل متحد دولت لیبیا به برقراری آتش بس متعهد 

نشده است.
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