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لوی سارنوالی:

بررسی دوسیه هزار شخص عادی
آسان تر از دوسیه یک مقام دولتی

از  متشکل  عمدتا  که  سیاسی  جدید 
حکومت  از  خارج  سیاسی  رهبران 
از  و  است  ایجاد  حال  در  باشد،  می 
که  بردند  نام  شخصیت های  و  افراد 
در میان آنها نام آقای نادری نیز بود. 
نادری  آقای  که  است  حالی  در  این 
می گوید که وی از ایجاد و تشکل 
اطالع  بی  کامال  جریانی  چنین  یک 
است و در عین حال بنابر محدودیت 
عضویت  نمی خواهد  وظیفوی 
هرگونه جریان سیاسی را در شرایط 

حاضر داشته باشد. 

هستند  مدعی  نمایندگان  برخی  دیگر،  سوی  از 
دادگاه  نمایندگان،  مجلس  شدن  تعطیل  با  که 
بیرون ساختن  بر  مبنی  اختصاصی تصمیم خودرا 

تعدادی از نمایندگان اعالم کند.
هر چند پس از گذشت چهارو نیم ماه از شروع 
کار دور شانزدهم مجلس نمایندگان می گذرداما 
هنوزهم حکومت اعضای باقی مانده  کابینه را به 

مجلس نمایندگان معرفی  نکرده است.
با آن که این مجلس همواره به معرفی اعضای باقی 
مانده ی کابینه تاکید کرده است اما در تازه ترین 
مورد رییس جمهور بار دیگر خواهان زمان بیشتر 
در مورد معرفی اعضای باقی مانده ی کابینه شده 

است.
با این حال، قرار است امروز دوشنبه هیات اداری 
باقی  اعضای  معرفی  مورد  در  نمایندگان  مجلس 
با  اختصاصی  دادگاه   سرنوشت  و  کابینه  مانده ی 

رییس جمهور کرزی گفتگو کنند.
پیش از این برخی از اعضای مجلس و هیات اداری 
آن رفت و آمد ها به ارگ ریاست جمهوری را در 
خوانده  بی نتیجه  اختصاصی  محکمه ی  لغو  مورد 

بودند.

شرکت آب معدنی پنجشیر به یک نفر متخصص تست 
و ارزیابی کیفیت آب در البراتوار ضرورت دارد. 

تجربه کاری و درجه تحصیلی ضروری می باشد.

کاندیدان می توانند به آدرس ذیل تشریف بیاورند
آدرس: قوای مرکز، مسلم ذکی مارکیت، منزل سوم-

پنجم.
و یا به تلیفون 0797770770 تماس بگیرند.

 اعالن کاریابی

نادر نادری عضویت خود را در جریان 
از  می شود  گفته  که  سیاسی ای  جدید 
خارج  سیاسی  رهبران  از  شماری  سوی 
رد  شود،  ایجاد  است  قرار  حکومت  از 

می کند. 
8صبح،  با  تماسی  در  نادری  آقای 
را  سیاسی  جریان های  تشکل  و  ایجاد 
مفید  افغانستان  دموکراسی  آینده  برای 
آنجایی  »از  گفت:  خوانده  حیاتی  و 
کمیسیون  در  کمیشنر  عنوان  به  من  که 
ایفای  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
اجازه  من  به  قانون  می کنم،  وظیفه 
تشکالت  و  ها  جریان  در  تا  نمی دهد 
بنابراین  باشم،  داشته  عضویت  سیاسی 
گزارش ها در مورد عضویتم در جریان 
جدید سیاسی ای را که برخی از رسانه ها 

منتشر کرده اند را رد می کنم«.
رسانه ها  از  شماری  قبل  روز  چند 
شورای  گویا  که  بودند  داده  گزارش 

8صبح، کابل: بر بنیاد تصمیم روز گذشته ی نمایندگان 
مجلس، مجلس نمایندگان از دوهفته تعطیلی خود که 

قرار بود امروز آغاز شود، گذشتند.
امروز 16 جوزا است و مطابق اصول وظایف داخلی 
نمایندگان  مجلس  عضوهای  نمایندگان،  مجلس 
می بایست تعطیالت 45 روزه ی تابستانی خود را آغاز 

کنند.
آن که  از  پس  مجلس  این  گذشته ی  روز  نشست  در 
ناامنی ها،  افزایش  به  نسبت  نمایندگان  از  شماری 
بی  سرنوشتی  و  کابینه  باقی مانده ی  اعضای  نفرستادن 
محکمه ی اختصاصی انتقاد کردند، این مجلس تصمیم 

به ادامه ی کار نمایندگان تا دوهفته ی دیگر گرفت.
روز   90 کاری  سال  یک  در  نمایندگان  مجلس 
تعطیلی قانونی دارند و براساس اصول وظایف داخلی 
این  مجلس پس از هر چهارو نیم ماه 45 روز تعطیل 

می شود و نمایندگان به والیت های خود می روند.
نمایندگان مجلس می گویند در حال حاضر به شمول 
اداره های  رییسان  از  شماری  سرپرست،  وزیر  هفت 
مستقل و تعداد از اعضای استره محکمه بر خالف بند 
یازدهم ماده 64 قانون اساسی بدون گرفتن رای اعتماد 

از مجلس نمایندگان اجرای وظیفه می کنند.

نادر نادری:

عضو هیچ گروه سیاسی نیستم

امان اهلل ایمان سخنگوی 
لوی سارنوالی گفت که تاکنون از 

سوی سارنوالی خاص مبارزه با فساد 
اداری، نه صد و بیست و نه دوسیه 

مورد بررسی قرار گرفته اما رسیدگی 
کامل به این دوسیه ها، خیلی دشوار 

و زمان گیر است. وی افزود این 
دوسیه ها مربوط به شماری از 

مقام های بلندپایه ی دولتی به شمول 
تعدادی از وزیران، والیان و ولسواالن 

و دیگر مقام های دولتی استند که 
پس از بررسی کامل به نهادهای 

قضایی فرستاده خواهند شد.

آموزگاران معتاد در...دوهفته انتظار دیگر برای لغو محکمه ی اختصاصی

تماس شورای صلح...
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سنگ مرمر هرات
 یا طالی سفید 

افغانستان 
شهر هرات تا امروز پذیرای سه 
کنفرانس بین المللی سنگ مرمر 
همین  آن  آخرین  که  است  بوده 
نهاد های  حضور  با  قبل  روز  ده 
سرمایه گذاری خارجی و عده ای از 

مقامات سیاسی خارجی بود.  
همزمان با آن بزرگ ترین کارخانه 
در  نیز  مرمر  سنگ  پروسس 
اولیه  هزینه  با  هرات  شهر 
به  امریکایی  دالر  میلیون  شش 

بهره برداری رسید.  
زیباترین  از  یکی  که  سنگ  این 
جهان  در  سنگ ها  سخت ترین  و 
مورد  زیادی  زمان های  از  است، 
توجه بوده است. به طوری که اکثر 
هنوز  تا  که  جهانی  تاریخی  آبدات 
باقی مانده اند، با این سنگ تزیین 
شده اند.          ادامه در صفحه 5
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چرا نمایندگان
 از رخصتی شان گذشتند؟!

مجلس  یک شنبه  امروز  که  بود  این  بر  قرار 
نمایندگان براساس اصول وظایف داخلی مجلس، 
را  کارش  روز   45 ماه،  چهارونیم  هر  از  پس 
تعطیل کند و نمایندگان با رفتن به والیات شان و 
خواسته های  و  سخنان  به  موکلین شان  با  دیدار 
آنان گوش فرا دهند. اما گویا به خاطر نفرستادن 
اسامی اعضای باقیمانده ی کابینه و معلوم نشدن 
سرنوشت محکمه ی اختصاصی که تصمیم داشت 
تعدادی از وکالی راه یافته به مجلس را سبکدوش 
روزه ی شان   45 رخصتی  به  رفتن  از  سازد، 
صرف نظر کردند. قابل یاددهانی است که در حال 
حاضر به  تعداد هفت وزیر سرپرست و شماری 
رای  گرفتن  بدون  مستقل،  اداره های  رییسان  از 
ادامه  به کار خویش  نمایندگان،  از مجلس  اعتماد 
تشکیل  از  ماه  چهارونیم  مدت  چند  هر  می دهند. 
حکومت  هم  هنوز  اما  می گذرد،  جدید  مجلس 
اعضای باقی مانده ی کابینه را معرفی نکرده است 
و گفته می شود که رییس جمهور خواستار زمان 
بیشتری برای معرفی وزیران شده است. برعالوه 
محکمه ی  غیابش،  در  است  نگران  مجلس  این که 
ساختن  بیرون  بر  مبنی  تصمیمش  اختصاصی، 
از نمایندگان از مجلس را عملی سازد و  تعدادی 
مجلس را در برابر یک عمل انجام شده قرار دهد. 
قبل بر این و با مشاهده ی رفت وآمدهای بی نتیجه 
محکمه  الغای  بر  دایر  جمهوری  ریاست  ارگ  به 
اختصاصی، برخی ها بی نتیجه بودن این درخواست 
امروز  است  قرار  آن  با وجود  بودند.  پذیرفته  را 
رییس  با  نمایندگان  اداری مجلس  هیات  دوشنبه، 
جمهور در مورد معرفی اعضای باقیمانده ی کابینه 
و سرنوشت محکمه ی اختصاصی دیدار و گفتگو 
نماید. در شرایط و اوضاعی که ناامنی ها افزایش 
چشمگیری یافته است و هزاران مساله و معضل 
به خود مشغول  را  عمومی  افکار  دیگر  چالش  و 
داشته است، انتظار آن بود که ریاست جمهوری 
پهلوی  در  بیشتری  همدلی  با  بتوانند  مجلس  و 
با چنین وضعی،  بپردازند. در حالی که  به کار  هم 
کمتر امیدی برای اینکار وجود دارد. ضمن این که 
طالبان  با  یک طرفه  مصالحه ی  و  آشتی  موضوع 
درصدر  همچنان  آی  اس آی  مزدور  تروریست 

فهرست کار حکومت است. 
بی اعتمادی گسترده میان قوه ی اجراییه و قوه ی 
مقننه بیشتر از این نمی شود. این دو قوه بیشتر به 
عنوان دو رقیب و نه دو همراه و همکار به کار شان 
ادامه می دهند و طبیعی است که از این حالت فقط 
از  مجلس  اکنون  ببرند.  سود  می توانند  دشمنان 
رخصتی یک و نیم ماهه اش صرف نظر کرده است، 
ولی آیا یک و نیم ماه رخصتی بعدی را چه کار 
خواهند کرد؟ آیا باز هم از آن صرف نظر خواهند 
کرد؟ در هر حال خود این موضوع شاید بیشتر 
از هر موضوع و مساله ی دیگری نیازمند بحث و 
وجود  امیدی  وگرنه  باشد  طرف  دو  هر  بررسی 
به راه  امیدوارکننده ای  مجرای  در  امور  که  ندارد 
از گذشت چهار و  این مساله که حتا پس  بیافتد. 
نیم ماه از شروع کار پارلمان و البته مدتی قبل تر 
باقیمانده ی  اعضای  معرفی  به  حکومت  آن  از 
کابینه قادر نشده است، حکایت از عمدی بودن این 
به هیچ وجه  یا توقف غیرموجه دارد که  تعطیلی 

توجیه نمی گردد.   

زنگ اول


۸صبح، کندز: نظامیان مشترک پولیس و 
حمله ای  در  امریکایی،  ویژه ی  نیروهای 
ساعت ۴ عصر روز شنبه، قوماندان نام نهاد 
امنیه طالبان برای کندز و دو عضو دیگر 
نهرصوفی  روستای  از  را  طالبان  گروه 
والیت،  این  چهاردره   ولسوالی  در  واقع 

بازداشت کردند.
پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
گفت:  رویداد،  این  به  پیوند  در  کندز، 
»قاری محمد نور وثیق قوماندان امنیه طالبان 
ولسوالی  »قریه یتیم«  روستای  باشنده ی  و 

شماری از خبرنگاران در 
کندز از عدم همکاری 

مسووالن نگران اند
و  خبرنگاران  از  شماری  کندز:  ۸صبح، 
روزنامه نگاران کندز در نشستی، از عدم همکاری 
کرده،  شکایت  کارهای شان  در  مسووالن 

نگرانی شان را ابراز داشتند. 
این خبرنگاران که در دفتر بنیاد فرهنگ و ارتباط 
بررسی دشواری  از  داشتند، پس  نشست  رسانه ای 
همکاری  عدم  این  اگر  گفتند  کارهای شان، 
آنان  یابد،  ادامه  خبرنگاران  با  دولتی  مسوولین 
قطع نامه ای  ضمن  و  گرفت  خواهند  تصمیم هایی 

موضع خود را روشن خواهند کرد.

مردی در کندز کودک 
۱۰ ساله ای را با بیل کشت

 ۱۰ کودک  یک شنبه،  ۸صبح  ساعت  حوالی  کندز:  ۸صبح، 
کندز  شهر  دوم  ناحیه ی  در  واقع  درک  سه  محله ی  در  ساله ای، 

به ضرب بیل کشته شد. 
نام  به  را  کسی  کندز  پولیس  رویداد،  این  از  پس  لحظاتی 
کشته،  را  یادشده  کودک  که  خدایداد،  فرزند  عبدالبصیر 

بازداشت کرد. 
ساله   ۱۰ پسر  قتل  اتهام  که  کسی  عبدالبصیر،  دست  و  لباس   در 

بازداشت شده است، آثاری از خون دیده می شود. 
کندز،  والیت  پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال  گفته ی  به 
کودک مقتول، صالح الدین نام داشت و فرزند ولی محمد بود. 

چگونگی  و  عوامل  هنوز  تا  کندز،  پولیس  فرماندهی  مسووالن 
اتفاق این رویداد را روشن نکرده و گفته اند که تا هنوز آنان نیز 

این عوامل را نمی دانند.

چهاردره بود که پولیس و نیرو های ویژه ی 
با دو  را  توانستند وی  امریکایی،  نظامیان 

همراهش بازداشت کنند.«

کندز،  پولیس  فرمانده  گفته های  بنیاد  بر 
شفیق اهلل،  دیگرقاری  شده  بازداشت  دو 
همراه با یک خانم همکارش، ماین سازانی 
ویران کاری  حمله های  برای  که  بوده اند 
ماین  کندز،  در  طالبان  ماین گذاری  و 
را  آنان  کندز  پولیس  که  می ساختند 

بازداشت کردند.«
فرماندهی پولیس کندز، یکی از این طالبان 
با  است،  بوده  زن  که  را  شده  بازداشت 
رها  تضمین ،    از  زن، پس  رعایت حقوق 

کرده است.

23 شهرک بدون 
مجوز قانونی در بلخ 

فعالیت دارند
وزارت  مسوولین  بلخ:  ۸صبح، 
از  افغانستان  شهری  انکشاف 
مجوز  بدون  شهرک   23 فعالیت 
بلخ خبر می دهند. قانونی در والیت 

هم اکنون  می گویند  مقامات  این 
شهرک   39 مزارشریف   شهر  در 
23 شهرک  رهایشی وجود دارد که 
جریان  در  یا  و  اجازه  بدون  آن 

هستند. قانونی  مجوز  اخذ  شرایط 
مشاور  بشریار،  عبدالواسع  داکتر 
در  شهری  انکشاف  وزارت 
خبرنگاران  جمع  در  که  افغانستان 
می کرد،  صحبت  بلخ   والیت 
توسط  زمین ها   این  »غصب  گفت: 
که  است  گرفته  صورت  زورمندان 
فراروی  بزرگ  چالش  یک  این 

می باشد.« شهرسازی  وزارت 
زمین های  به  رابطه  در  بشریار  آقای 
زورمندان  توسط  غصب شده 
»قرار  داشت:  اظهار  کشور  در 
در  شده   دریافت  احصاییه های  
هکتار  میلیون  چهار  الی  سه  حدود 
زورمندان  توسط  دولتی  زمین 
شده  غصب  افغانستان  سراسر  در 

است.«
نمود که هر شهروند حق  تاکید  وی 
اما  دارد،  کشور  در  را  ساختمان 
پیش  قانونی  مجرای  از  که  زمانی 

بروند. 
شهری  انکشاف  وزارت  مشاور 
مطالعه  برای  هیاتی  راس  در  که 
وارد  مزارشریف  شهر  ماستر  پالن  
هدف  است،  گردیده  بلخ  والیت 
شهر  ماسترپالن  تطبیق  در  را  سفرش 
شهرک های  بررسی  و  مزارشریف 
اعمار  خودسر  که  غیرقانونی 

کرد.  عنوان  شده اند، 
محیط  اداره  رییس  خرمی  غالم نبی 
»برای  می گوید:  بلخ  والیت  زیست 
در  سرسبز  و  بهتر  محیط   ایجاد 
را  نهال  میلیون  یک  بلخ،  والیت 
ولسوالی  در چهارده   روان  در سال 
که  کرده اند  غرس  بلخ  والیت 
نواحی  در  آن  هزار   ۸۰ جمله  از 
 3۰ و  مزارشریف  شهر  ده گانه 
شهر  مکاتب  ساحات  در  آن  هزار 

می باشد.«
این  جمله  »از  گفت:  خرمی  آقای 
مثبت  نتیجه  آن   صد  در   75 نهال ها 
در  آن  درصد    25 صرف  و  داده 

است.« خشکیدن  حال 
نهادهایی که  و  تمام دهقانان  از  وی 
خواست  دارند،  دسترسی  آب  به 
توجه  نهال ها  آبیاری  قسمت  در  که 

کنند.. جدی 

ACKUپولیس کندز دو طالب را بازداشت و یک طالب زن را رها کرد
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»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 گزارشها 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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ظلم  آتش« حکایت گر  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
ملکی  مردم  باالی  که  است  کمونیستی  زمان  ستم  و 
ما چنین حکایت  برای  فامیل  نماینده  است.  افتاده  اتفاق 
می نماید: »در روزهای اول زمان تره کی بود و ما در یکی 
از والیت های جنوبی سکونت داشتیم. زندگی ما بسیار به 
مشکالت سپری می شد زیرا ما به امکانات اولیه دسترسی 
وطن  و  خاک  این  جزو  را  خود  آن هم  با  نداشتیم، 
می دانستیم و می گفتیم که دولت توان ندارد و در آینده ها 
برای اوالد ما شاید که مکتب، شفاخانه، سرک قیر و برق 
نسبی  رفته رفته در مملکت همان آرامی  اما  فراهم شود. 
که وجود داشت هم از بین می رفت. زیرا نیروهای نظام 
کمونیستی همراه با همکاران روسی شان باالی مردم ظلم 
روسی  جنگنده های  حمالت  نمودند.  آغاز  را  ستم  و 
به  نیز  آنها  پیاده  نیروهای  و  شد  آغاز  ما  مناطق  باالی 
مناطق ما رسیدند. مردم مجبور شدند که دست به سالح 
سبب  همین  به  نمایند.  قیام  فاسد  نظام  آن  علیه  و  ببرند 
قریه ها و قصبات را مورد آماج  عساکر روسی و دولتی 
رسید  احوال  روزها  از  یکی  در  می دادند.  قرار  و هدف 

باالی مناطق ما حمالتی  نیروهای دشمن می خواهند  که 
را انجام دهند.  همه از قریه به کوه ها فرار نمودیم و بعد 
از این که حمالت هوایی و زمینی آنها تمام شد و اوضاع 
کمی آرام شد و نیروهای روسی و دولتی منطقه را ترک 

محاکم برای اصدار حکم فرستاده شده که در این دوسیه ها 
والیان،  از  شماری  آن  در  هستند.  شامل  مختلف  اشخاص 
افراد عادی که در فساد متهم هستند،  وزیران، ولسواالن و 

شامل هستند.«
با این حال، سخنگوی لوی سارنوالی می افزاید که رسیدگی 
با  را  اداره  این  دولتی،  بلندپایه  مقام های  دوسیه های  به 
چالش های بزرگ مواجه کرده است. وی افزود: »رسیدگی 
دولت  مساله  این  و  است  مغلق  اداری  فساد  دوسیه های  به 
با  است.  ساخته  روبرو  جدی  چالش  یک  با  را  افغانستان 
از  قرار گرفته و  بررسی  وصفی که 929 جلد دوسیه مورد 
لحاظ کمیت شاید کم باشد، ولی اگر این دوسیه ها به شکل 
بررسی کند که  بتواند  لوی سارنوالی  و  بررسی شود  خوبتر 
البته برخی مشکالت هم در این راستا وجود دارد، من فکر 
با فساد اداری یک دستاورد  می کنم که در راستای مبارزه 

خوب باشد.«

در سال گذشته ی خورشیدی افزایش یافته است. به گفته ی 
دوسیه  و هفت  هشتاد  و  هزار  دو  لوی سارنوالی،  سخنگوی 
قرار  بررسی  مورد  اداره  این  از سوی  این جرایم  به  مربوط 
گرفته و در ارتباط با این دوسیه ها، هزار و دوصد و شصت 

و نه تن نیز بازداشت شده اند.
سال  جریان  در  که  می گوید  لوی سارنوالی  همچنین 
گذشته ی خورشیدی، بیش از بیست و پنج هزار واقعه امنیتی 
انفجار بمب های  و  از سوی مخالفان دولت  شامل حمالت 
تعبیه شده در کنار جاده ها ثبت شده است. براساس آماری 
که اداره لوی سارنوالی ارایه کرده است، در جریان این وقایع 

بیش از سیزده هزار تن جان های خود را از دست داده اند.
با این حال، لوی سارنوالی می گوید که طی چند سال اخیر 
تحقیق  برای  نه دوسیه  و  و هشتاد  و هشت صد  هزار  سیزده 
به این اداره سپرده شده که از این رقم، نه هزار و سه صد و 
و  سه هزار  ملکی،  سارنوالی  بخش  در  دوسیه  پنج  و  بیست 
بیست و شش دوسیه در بخش نظامی و یک هزار و پنج صد 
تحویل  ملی  امنیت  بخش  در  دیگر  دوسیه  هشت  و  سی  و 

داده شده است.
بودن  پایین  امنیت،  نبود  که  می کند  عالوه  لوی سارنوالی 
معاشات کارمندان این اداره و نبود جای مناسب برای انجام 

وظایف، باالی دستاوردهای این اداره تاثیر گذاشته است.



به  مربوط  دوسیه  هزار  بررسی  می گوید  سارنوالی،  لوی 
از بررسی دوسیه یک مقام  اشخاص عادی برایش آسان تر 
مقام های  اداره،  این  گفته ی  به  است.  فساد  به  متهم  دولتی 
دولتی که متهم به فساد هستند، از سوی شبکه ها و حلقات 

خاصی در خارج از کشور مورد حمایت قرار دارند.
در  گذشته  روز  که  لوی سارنوالی  سخنگوی  ایمان  امان اهلل 
اداره  این  از دستاوردها و کارکردهای  یک نشست خبری 
گزارش می داد، گفت که تاکنون از سوی سارنوالی خاص 
مورد  دوسیه  نه  و  بیست  و  نه صد  اداری،  فساد  با  مبارزه 
بررسی قرار گرفته اما رسیدگی کامل به این دوسیه ها، خیلی 
دشوار و زمان گیر است. وی افزود این دوسیه ها مربوط به 
از  تعدادی  به شمول  دولتی  بلندپایه ی  مقام های  از  شماری 
استند  دولتی  مقام های  دیگر  و  ولسواالن  و  والیان  وزیران، 
که پس از بررسی کامل به نهادهای قضایی فرستاده خواهند 
به  از جمله 929 دوسیه، 430 دوسیه  »البته  شد. وی گفت: 

که  وزیر  پنج  و  بیست  می گویند  لوی سارنوالی  مسووالن 
اکثر آنها از سوی حلقات بیرونی حمایت می شوند و متهم به 
فساد هستند، دوسیه های شان در سارنوالی است. سخنگوی 
کشور  از  خارج  در  مقام ها  این  اکثر  گفت  لوی سارنوالی 
را  افراد  این  تا  است  تالش   در  نیز  دولت  و  می برند  سر  به 
ایمان گفت: »در لوی سارنوالی  امان اهلل  به کشور برگرداند. 
دوسیه های مقام های بلندپایه وجود دارد و رسیدگی به این 
دوسیه ها وقت زیاد نیاز دارد. قسمی که دولت بارها گفته، 
بیرونی  ریشه های  دارد  وجود  بلند  سطح  در  که  فسادی 
این جرایم وقت می گیرد و مشکل  به  دارد. پس رسیدگی 
است. بعضی از مقام های بلند دولتی قبال به سارنوالی دوسیه 
از کشور  بیرون  در  اکثریت شان  دارند،  هم  حاال  و  داشتند 
هستند... بعضی از این افراد از سوی برخی از افراد و حلقات 
به  متهمین  این  که  نمی خواهند  قصدا  و  می شوند  حمایت 
او همچنین  تسلیم شوند.«  افغانستان  یا دولت  لوی سارنوالی 
افزود: »اگر دوسیه های هزار نفر از اشخاص عادی که متهم 
به فساد هستند جمع آوری شوند، هزار دوسیه با یک دوسیه 
)دوسیه های  دوسیه ها  این  چون  نمی تواند،  شده  مقایسه 

مربوط به مقام های دولتی( خیلی کالن هستند.«
در همین حال لوی سارنوالی می افزاید که دوسیه های مربوط 
خیانت  آدم ربایی،  مسلحانه،  سرقت های  سیاسی،  جرایم  به 
به وطن و عضویت به گروه های مخالف مسلح، نود درصد 

تبدیل شده  ویرانه  به  که  قریه خود  به  دوباره  ما  گفتند، 
آب  چاه  در  روس ها  این که  از  بی خبر  بازگشتیم.  بود، 
زهر ریخته اند. فامیل خاله ام بی خبر از موضوع از آن چاه 
نوبت  به  همه  بودند  تشنه  چون  و  می نمایند  بیرون  آب 

ما  برای  که  بود  نگذشته  چندی  مدت  می نوشند.  آن  از 
احوال شان رسید. زمانی که به آنجا رسیدیم خاله ام همراه 
با دو دختر، یک عروس و یک پسرش از آن آب نوشیده 
عروس اش  و  دختران اش  با  همراه  خاله ام  و چون  بودند 
یک جا در کنار چاه، آب زیاد نوشیده بودند زهر بسیار 
زود به آنها اثر نموده بود و همه از بین رفته بودند. زمانی 
در  ما  چون  بود،  زنده  خاله ام  پسر  فقط  رسیدیم  ما  که 
آن جا دسترسی به خدمات صحی نداشتیم مجبور شدیم 
و  تداوی  از  بعد  که  ببریم،  پاکستان  طرف  به  را  او  که 
مشکالت زیاد تنها آن پسر خاله ام از فامیل شان زنده ماند 
و او بود که در سوگ مادر،  دو خواهر و خانمش اشک 
ماتم می ریخت و آرزو می کرد که ای کاش او هم زنده 
دوران  بی شمار  جنایات  نمونه های  از  یکی  این  نمی بود. 
انقالب بود که در کشور ما رخ داد و هیچ فامیلی بدون 
صدمه از این انقالب باقی نمانده است. من من حیث یک 
افغان و بعدا یک انسان می خواهم که عامالن جنایت هایی 
که در طی این سه دهه به وقوع پیوست شناسایی شوند و 
این کشور همین  در  قانون سپرده شوند. وگرنه  پنجه  به 
سلسله کشتار و جنایت ادامه خواهد یافت که تنها قربانی 
این رویدادها مردم ملکی خواهند بود، زیرا تاکنون چنین 

بوده است.«


ایکاشاوهمزندهنمیبود
مدت چندی نگذشته بود که برای ما احوال شان رسید. زمانی که به آنجا رسیدیم 

خاله ام همراه با دو دختر، یک عروس و یک پسرش از آن آب نوشیده بودند و 
چون خاله ام همراه با دختران اش و عروس اش یک جا در کنار چاه، آب زیاد نوشیده 

بودند زهر بسیار زود به آنها اثر نموده بود و همه از بین رفته بودند. زمانی 
که ما رسیدیم فقط پسر خاله ام زنده بود، چون ما در آن جا دسترسی به خدمات 
صحی نداشتیم مجبور شدیم که او را به طرف پاکستان ببریم، که بعد از تداوی 

و مشکالت زیاد تنها آن پسر خاله ام از فامیل شان زنده ماند و او بود که در سوگ 
مادر،  دو خواهر و خانمش اشک ماتم می ریخت و آرزو می کرد که ای کاش او هم 

زنده نمی بود.

سخنگوی لوی سارنوالی: 

بررسی دوسیه هزار شخص عادی 
آسان تر از یک دوسیه مقام دولتی 

: ظفرشاه رویی

لوی سارنوالی می گوید که در جریان سال گذشته ی خورشیدی، 
بیش از بیست و پنج هزار واقعه امنیتی شامل حمالت از سوی 
مخالفان دولت و انفجار بمب های تعبیه شده در کنار جاده ها ثبت 
شده است. براساس آماری که اداره لوی سارنوالی ارایه کرده 
است، در جریان این وقایع بیش از سیزده هزار تن جان های 

خود را از دست داده اند.

از صفحه)1(

ACKU
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تماس  از  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  برهان الدین 
تحت  اسالمی  حزب  و  کویته  شورای  حقانی،  گروه  با 
از آن که  بعد  است.  داده  رهبری گلبدین حکمتیار خبر 
برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح در مجلس 
نمایندگان اعالم کرد که با دسته هایی از طالبان و حزب 
ابهام که چرا طالبان در  اسالمی تماس برقرار شده، این 
این اواخر حمالت شان را شدت بخشیده اند، روشن شد. 
اصلی که  از دالیل  یکی  از کارشناسان  بسیاری  باور  به 
متعدد  مراکز  بر  طالبان  تا حمالت  است  گردیده  باعث 
است که  این  در شهرهای مختلف کشور شدت گیرد، 
عالی  شورای  سوی  از  مذاکره  جهت  تماس  برقراری 
صلح با خطوط مختلف رهبری طالبان و خوشامدگویی 
احتمالی رهبران شورای عالی صلح به طالبان برای ورود 
به میز مذاکره، باعث شده تا رهبری گروه طالبان به این 
باور برسند که دولت در مسیر تضرع به آنان قرار گرفته 

است.
را  خویش  عملیاتی  قلمرو  تا  تالش اند  در  طالبان 
و  انتحاری  عملیات های  انجام  در  و  ساخته  گسترده تر 

هدف  دهند.  خرج  به  عمل  شدت  گروهی  و  انفجاری 
عمده طالبان از تشدید تحرکات این است که از یک سو 
تا  وادار سازند  و  داده  قرار  فشار  در  را  افغانستان  دولت 
چراغ های سبز خویش را نسبت به طالبان روشن تر کرده 
و برای دادن امتیازات بیشتر به طالبان اعالم آمادگی کند 
و از سوی دیگر توجه جامعه جهانی را به این نکته جلب 
از  دور  نمی خواهد  یا  نمی تواند  کابل  دولت  که  کنند 

طالبان به زمامداری خود ادامه دهد. 
آنچه باعث می گردد تا این تصور شکل بگیرد این است 
جمهور  رییس  دولت  ناکامی  براثر  می شود  دیده  که 
کشورهای  اکنون  اداری،  فساد  با  مقابله  در  کرزی 
کمک کننده به افغانستان، یکی پس از دیگری نسبت به 
آینده دولت کابل ناامید می شوند. علی رغم کمک هایی 
که جامعه جهانی به افغانستان صورت داده، فساد اداری 
در افغانستان مهار نشده و حتا اکنون از سوی دولت مردان 
افغانستان این ادعا مطرح می گردد که عامل عمده فساد 
این کشور  به  بین المللی  افغانستان کمک های  اداری در 

می باشد.
سوی  از  اتهام  و  موضع گیری  چنین  که  است  طبیعی 
دولت کابل، باعث می گردد تا اعضای جامعه جهانی از 
این وضعیت خسته شوند و ادامه آن را بی حاصل ببینند. 
از سوی دیگر طالبان نیز کوشش می کنند تا با تمرکز بر 
همین وضعیت، از یک سو نمایندگان و مذاکره کنندگان 
صلح دولت افغانستان را سردرگم کنند و از سوی دیگر، 
و  مختلف  مناطق  و  شهرها  به  خود  حمالت  تشدید  با 
دولت  و  جهانی  جامعه  رخ  به  را  خود  قدرت  متعدد، 

افغانستان بکشند. 
جالب این است که رییس شورای عالی صلح برقراری 
تماس با دسته های مختلف از رهبری طالبان را به عنوان 
یک دستاورد مطرح کرده است. زیرا وی در مورد این 
ارتباطات در پاسخ به انتقادات در مورد کم اثر بودن این 
شورا و به چشم نیامدن فعالیت های آن سخن گفته است. 
در واقع استاد ربانی با اعالم این که قدم های نخستین در 

دولت  مصارف  درباره  بحث  به  اینک  امریکا  سیاسی  مناظره 
اقتصادی  بهبودی  و  بدهی  افغانستان،  جنگ  در  کشور  این 
درستی  به  بسیاری ها  است.  تبدیل شده  امریکا  در  درازمدت 
منظور  به  هر طرح  در  مهم  عنوان جزیی  به  را  نظامی  بودجه 
به  را  منطق  این  بعضی ها  اما  می بینند.  بودجه  کسری  کاهش 
در  مقامات  برخی  و حتا  داده اند  افغانستان سرایت  در  جنگ 
هزینه  این  که  گفته اند  پست  واشنگتن  به  اوباما  اداره  داخل 
خیلی زیاد است و بر تصمیم رییس جمهور اوباما درباره نحوه 
آغاز سریع خروج نیروهای این کشور از افغانستان در این  ماه 
تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، استراتژیست ها در بیرون 
اداره اوباما استدالل می کنند که هزینه بیش از حد روی یک 
کشور دورافتاده و فقیر مانند افغانستان ما را از سرمایه گذاری 

مناسب در دیگر مناطق باز می دارد.
جنگ  دیدن  برای  نادرستی  روش  اما  است  فهم  قابل  این 
افغانستان است. بدون توجه به گزینه های تابستان اوباما، هزینه 
کلی این جنگ به نصف یک تریلیون دالر بالغ  خواهد شد. 
طرفدار  جنگ،  میدان  در  فرماندهان  برخالف  که  آنهایی 
خروج سریع تر از افغانستان هستند، می توانند تقریبا 15 درصد 
کل هزینه این جنگ را پس انداز کنند و در همان حال آینده 
این جنگ را به خطر اندازند. شکست در این جنگ می تواند 
برای القاعده بزرگ ترین پناهگاه را فراهم سازد – یک تحول 
– و همچنین  بن الدن  اسامه  از کشته شدن  ناخواسته حتا پس 
مخفیگاه هایی را در اختیار گروه هایی مانند طالبان پاکستانی و 
لشکر طیبه  بگذارد. عالوه براین، از سال 2002 تا 2005 ما با 
هزینه کم در این جنگ جنگیدیم و نتیجه ی آن، احیای مجدد 

شورشگری بود.
درست است که مسیر جنگ به شدت پرپیچ و خم بوده است. 
انتحاری  بمبگذاری های  از گزارش های خبری روی  بسیاری 
بر  مبنی  نسبی  موفقیت های  حتا  دارند.  تمرکز  دولتی  فساد  یا 
این که دولت افغانستان می تواند مناطق بیشتری از این کشور را 
با کمک ناچیز خارجی ها اداره کند، تضمین نشده است. اما 
شواهد در حال افزایش است که استراتژی نظامی ما کارساز 
است و خروج سریع نیروها در تابستان و خزان جاری با این 

پالن همخوانی ندارد.
این پالن در چند کلمه:

امنیت  تا  می شود  تالش  روزافزون  طور  به   ،2011 سال  در 
همان  در  گردد.  مستحکم  افغانستان  جنوب  در  امن  مناطق 
افغانستان  دولت  و  ناتو  نیروهای  پیشرفت های  آن که  با  حال 
طی سال گذشته دامنه ضد حمالت طالبان را محدود ساخته 
یابد.  شدت  حمالت  این  می رود  انتظار  وجود  این  با  است، 
ترور و بمبگذاری ها انتظار می رود که تهدیدهای به خصوصی 
را به وجود آورد، هرچند پویایی کلی در میدان جنگ مسیر 
نیروهای ایتالف را از کابل به قندهار و هلمند سوق داده است. 
مناطق  امنیتی  مسوولیت های  فزاینده  به طور   ،2012 سال  در 
ترقی  به سرعت در حال  پولیس  ارتش و  نیروهای  به  جنوبی 
نیروهای  تالش های  همان  در  و  می گردد  واگذار  افغانستان 
در  می یابد.  افزایش  کشور  این  شرقی  مناطق  در  امریکایی 
سال 2013 و 2014 همان طوری که نیروهای افغان  به توانایی 
کامل خود می رسند و شورشگری به صورت قابل مالحظه ای 
تضعیف می گردد، خروج نیروهای خارجی از افغانستان شتاب 
اقتصادی  توسعه  روی  کار  برنامه ها،  این  طول  در  می گیرد. 
افغانستان و توانایی دولت این کشور ادامه می یابد و در همان 
حال از تالش های دولت رییس جمهور کرزی در  گفتگوهای 

واقعی صلح با شورشیان افغان پشتیبانی خواهد شد.
ضعیفی  نکات  دارای  استراتژی  این 
سیاسی.  سطح  در  به خصوص  است، 
واشنگتن برای متقاعد ساختن پاکستان 
شورشیان  پناهگاه های  بردن  بین  از  در 
در داخل خاک این کشور مشکل دارد 
انتخابات  به  افغانستان  که  حالی  در  و 
نزدیک   2014 سال  جمهوری  ریاست 
می شود، ما فاقد یک پالن مناسب برای 
افغانستان  سیاسی  توسعه  از  حمایت 
هستیم. اما تالش های نظامی به صورت 
می دهد.  نشان  را  ثمرات اش  روزافزون 
کشور،  این  جنوب  در  مثال  طور  به 
نسبت به یک سال قبل ده درصد بیشتر 
جاده ها  که  می کنند  فکر  حاال  افغان ها 

صورت  مسلح  مختلف  گروه های  با  گفتگو  خصوص 
گرفته، خواسته است به این انتقادات جواب دهد که این 
شورا در عرصه هموار کردن راه برای مذاکره بین دولت 

و طالبان ناموفق عمل کرده است.
رییس  ربانی  برهان الدین  انتقادات،  این  به  پاسخ  در 
عمومی  مجلس  در  شنبه  روز  صلح  عالی  شورای 
ولسی جرگه اعالم کرد که  تماس هایی با گروه حقانی، 
حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و شورای کویته برقرار 
از  طالبان  رهبران  با  ارتباط  برقراری  این که  است.  شده 
می گردد،  محسوب  دستاورد  یک  دولت مردان  سوی 
علی رغم  افغانستان  دولت  زیرا  می باشد.  جالب  بسیار 
ضعیف  اندازه ای  به  سیاسی،  مشروعیت  از  برخورداری 
جهت  در  ابتدایی  گام های  برداشتن  که  می کند  عمل 
یک  را  مذاکره  به  مسلحش  مخالفان  راضی سازی 
دستاورد محسوب می کند. این درحالی است که نسبت 
به تبعات مثبت این گام های اولیه هرگز اطمینانی وجود 

ندارد.
طالبان از چندی به این سو با تمام توان در تالش افتاده اند 
خویش،  عملیاتی  مناطق  ساختن  گسترده  با  بتوانند  که 
قدرت خویش را به نمایش گذاشته و از این طریق توان 
چانه زنی خود را برای مذاکرات جدی تر که قرار است 
امسال در کنفرانس بن در آلمان مطرح شود، باال ببرند. 
در  طالبان  عملیات  می شود،  دیده  که  است  همین رو  از 
شهرهای مختلف افغانستان در حالی گسترش می یابد، یا 
پس از آن وسعت پیدا می کند که در برخی از رسانه ها 
از مذاکرات پنهان بین ایاالت متحده امریکا و طالبان نیز 

گزارش شده است.
از سوی دیگر در برخی از رسانه ها این مساله نیز مطرح 
گردیده است که ایاالت متحده امریکا و دولت انگلستان 
شورای   1267 کمیته  در  رایزنی  با  تا  هستند  تالش  در 
امنیت سازمان ملل متحد، نام شماری از رهبران طالبان را 
از لیست سیاه شورای امنیت خارج سازند. به نظر می رسد 
چیزی که سبب شده تا جامعه بین المللی و حامیان دولت 
با طالبان روی  به مذاکره  با طالبان،  افغانستان در جنگ 
از  طالبان  رهبران  نام  خارج سازی  به دنبال  یا  و  بیاورند 
بازگرداندن  رویکرد  که  است  این  بگردند،  سیاه  لیست 
از سوی دولت کابل سازماندهی شده  به قدرت  طالبان 

است. 
در واقع می توان گفت که امروزه جامعه جهانی می بینند 
با  نظامی  تقابل  ادامه  برای  که  هزینه هایی  از  برخی  که 
گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان اختصاص یافته 
و در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است، دوباره در 
می شود.  بسته  به کار  قدرت  در  طالبان  سهم دهی  جهت 
جامعه  در  ذهنیت  این  تا  است  گردیده  سبب  امر  این 
در  قدرت  دست اندرکاران  که  بیاید  به وجود  جهانی 
افغانستان هیچ تمایلی برای شکست کامل طالبان نداشته 
قدرت  به  این گروه  بازگرداندن  برای  زمینه ای  هر  از  و 

استفاده می کنند.
 



 در پاسخ به این انتقادات، برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح روز شنبه در 
مجلس عمومی ولسی جرگه اعالم کرد که  تماس هایی با گروه حقانی، حزب اسالمی 
گلبدین حکمتیار و شورای کویته برقرار شده است. این که برقراری ارتباط با رهبران 

طالبان از سوی دولت مردان یک دستاورد محسوب می گردد، بسیار جالب می باشد. زیرا 
دولت افغانستان علی رغم برخورداری از مشروعیت سیاسی، به اندازه ای ضعیف عمل 

می کند که برداشتن گام های ابتدایی در جهت راضی سازی مخالفان مسلحش به مذاکره 
را یک دستاورد محسوب می کند. این درحالی است که نسبت به تبعات مثبت این 

گام های اولیه هرگز اطمینانی وجود ندارد.

امن هستند، بیشتر مقامات دولتی در جنوب به جای استفاده از 
هلیکوپترهای ناتو از طریق زمین سفر می کنند. شمار مکاتب 
از سال 2009 تاکنون پنجاه درصد  بازشده در والیت هلمند 
نیروهای ارتش و پولیس  یافته است. کمک و یاری  افزایش 
افغانستان در مبارزات اخیر در جنوب این کشور حدود نصف 
کشت  و  می داد  تشکیل  را  ایتالف  ضروری  نیروهای  کل 
خشخاش در طی سه سال گذشته به نصف کاهش یافته است. 
مطمین باشید که این جنگ ارزان نیست. سرویس تحقیقات 
امسال  تابستان  تا   2001 سال  از  را  جنگ  این  هزینه  کنگره 
این پول 25  برآورد کرده است.  میلیارد دالر  در حدود 444 
افغانستان و 25 میلیارد دالر  امنیتی  نیروهای  میلیارد دالر برای 
هزینه تالش های توسعه اقتصادی را شامل می شود. استراتژی 
شروع  اکتبر  اول  )از  دیگر  مالی  سال  یک  متضمن  کنونی 
از  می گردد.  دالر  میلیارد   100 بر  بالغ  که  می باشد  می شود( 
آنجایی که ناتو خود را آماده واگذاری مسوولیت ها به دولت 
افغانستان می  کند و به صورت چشمگیر حضورش را در  این 
داشته  انتظار  که  است  طبیعی  این  می دهد،  کاهش  کشور 
 2014 سال  و  میلیارد   75 شاید   2013 مالی  سال  هزینه  باشیم 
در حدود 50 میلیارد باشد. پس از آن، هزینه نسبتا کمتر این 
دالر  میلیارد  به 700  را  امریکا  مشترک  جنگ سرمایه گزاری 
برابری  قیمت های جنگ کوریا و عراق  با  خواهد رساند که 
خواهد کرد. این پول زیادی است. اما در کنار بدهی ملی 14 
تریلیونی، این پولی گزاف نیست و این هزینه در برابر هزینه 
می رسد  نظر  به  منطقی تر  مراتب  به  جنگ  این  در  شکست 
و  افغانستان  جنوبی  مناطق  بر  دستکم  طالبان  تسلط  یعنی   –
تروریستی  گروه های  بدترین  برای  پایگاه هایی  فراهم سازی 
دستیابی  و  امریکا  به شهرهای  هنوز خواهان حمله  جهان که 
به زرادخانه هسته ای پاکستان و راه اندازی جنگ دیگری بین 

هند و پاکستان هستند.
لحظه  این  در  احتمالی،  جایگزین  هزینه های  با  مقایسه  در 
فرجام  در  کنونی  استراتژی  تداوم  برای  هزینه  افزایش 
به مصرف 444  متعهد  هم اکنون  ما  است.  عاقالنه  منطقی اش 
میلیارد دالر هستیم؛ صرف نظر از تصمیم رییس جمهور اوباما 
مبنی بر خروج نیروها از ماه جوالی، انتظار صرفه جویی بزرگ 
را در تابستان سال جاری نداشته باشیم. حتا پذیرش استراتژی 
مبارزه با تروریزم مشابه آنچه که معاون رییس جمهور از آن 
جانبداری کرده است، سطح نیروها را در سال آینده شاید در 
حدود 50 هزار، در سال بعد از آن 30 هزار و سال متعاقب آن 
به بیست هزار نگه خواهد داشت. اما با توجه به این که هزینه 
هر سرباز امریکا در افغانستان ساالنه یک میلیون دالر می شود، 
هزینه رویهم آنها تا سال 2016 یا فراتر از آن به 600 میلیارد 

دالر خواهد رسید.
البته  ما  است،  اجتناب ناپذیر  جنگ  این  در  شکست  اگر 
پایان  با  می توانند  که  کنیم  تمرکز  منابعی  و  مردم  روی  باید 
دهه  یک  از  پس  اما  یابند.  نجات  بیهوده  تالش های  به  دادن 
امریکایی، جنگ  سیاستمداران  و  استراتژیست ها  از  آموختن 
حالی  در  دارد.  قرار  بهتر  مراتب  به  مسیر  یک  در  افغانستان 
نتیجه  نمی رسد، یک  نظر  به  که هیچ موفقیت واقعی محتمل 
منطقی شاید دست یافتنی باشد: در صورتی که ما طی دو الی 
نیروها  خروج  روند  و  دهیم  خرج  به  حوصله  دیگر  سال  سه 
تبدیل شدن  از  می توانیم  دهیم،  انجام  تدریجی  صورت  به  را 
دوباره ی این کشور به مخفیگاه خطرناکترین تروریست ها در 

زمین جلوگیری کنیم.
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می گویند  بدخشان  والیت  معارف  ریاست  در  مقام ها 
که 2500 آموزگار معتاد به مواد مخدر، در مکتب های 
ولسوالی های دوردست والیت بدخشان مشغول تدریس 

دانش آموزان استند.
گفت:  بدخشان  معارف  رییس  ودودی،  عبدالمعبود 
»آموزگاران ولسوالی های مرزی چون شغنان، اشکاشم، 
طرف  این  به  دور  بسیار  سال های  از  واخان  و  زیباک 
معتاد هستند و طبق سروی که در سال های گذشته انجام 
دادیم، تقریبا 2500 تن از آموزگاران این ولسوالی ها به 

مواد مخدر معتاد بودند.«
دیگر  سروی  یک  راه اندازی  با  حاال  که  افزود  او 
اختیار  در  معتادین  از  دقیق تری  آمار  که  می خواهیم 

داشته باشیم. 
هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بسیاری از ولسوالی های 
دوردست والیت بدخشان به یک عرف اجتماعی مبدل 
ولسوالی های  باشندگان  از  زیادی  تعداد  و  است  شده 
مرزی در بسیاری موارد در نبود خدمات صحی و درمان  
از تریاک به مثابه داروی دردکش استفاده می نمایند، اما 
این امر سبب افزایش روزافزون آمار معتادان در بسیاری 

نقاط این والیت گردیده است.
اما با این حال شماری از معلمین که به مواد مخدر معتاد 
هستند، از کم توجهی مقام ها در زمینه رفع مشکالت شان 
کدام  هنوز  تا  دولت  که  می گویند  داشته  شکایت 
به  مکتب ها  در  که  معتادین  تداوی  جهت  را  برنامه ای 
صفت معلم تدریس می کنند، روی دست نگرفته است. 
نخواست  که  زیباک  ولسوالی  در  آموزگاران  از  یکی 
نامش درج گزارش شود، گفت: »از اعتیاد به مواد مخدر 
پشیمان شده ام، چرا که با چهار هزار افغانی معاش که از 
شغل معلمی به دست می آورم، توانایی خریداری تریاک 
لذا  ندارد،  نیز وجود  برای تداوی  اما مرکزی  ندارم،  را 

سنگ های  مرغوب ترین  از  یکی  که  هرات  مرمر  سنگ 
قرار  توجه جهانی  مورد  اواخر  این  در  است،  تزیینی جهان 

گرفته است.  
مرغوبیت سنگ مرمر هرات که در منطقه چشت شریف در 
اندازه ای  به  صد کیلومتری جنوب شرق هرات واقع است، 
چالش های  همه  وجود  با  خارجی  سرمایه گذاران  که  است 
روی  می خواهند  کشور  در  گسترده  ناامنی  نظیر  موجود 

صنعت سنگ مرمر سرمایه گذاری کنند.  
شهر هرات تا امروز پذیرای سه کنفرانس بین المللی سنگ 
مرمر بوده است که آخرین آن همین ده روز قبل با حضور 
نهاد های سرمایه گذاری خارجی و عده ای از مقامات سیاسی 

خارجی بود.  
همزمان با آن بزرگ ترین کارخانه پروسس سنگ مرمر نیز 
به  امریکایی  میلیون دالر  اولیه شش  با هزینه  در شهر هرات 

بهره برداری رسید.  
تزیینی  لوازم  ساخت  و  خانه  تزیین  برای  مرمر  سنگ  از 
سنگ  این  می گردد.  استفاده  سنگی  مجسمه های  خصوصا 
که یکی از زیباترین و سخت ترین سنگ ها در جهان است، 
که  طوری  به  است.  بوده  توجه  مورد  زیادی  زمان های  از 
اکثر آبدات تاریخی جهانی که تا هنوز باقی مانده اند، با این 

سنگ تزیین شده اند.  
حتا زیبایی سنگ مرمر در حدی است که در گذشته شاعران 

و نویسندگان اندام معشوق را به مرمر تشبیه می کردند.  
سنگ های  بهترین  جزو  که  شریف  چشت  مرمر  سنگ 
تزیینی جهان است، دارای معادن متعددی است که به گفته 
از یک معدن  تا حال  اتحادیه صنعت گران هرات  مسوولین 
آن استخراج صورت می گیرد و دو معدن دیگر نیز در آستانه 

داوطلبی استند.  
حمیداهلل خادم رییس اتحادیه صنعت گران هرات می گوید: 
سرمایه گذاران  هرات،  چشت  مرمر  سنگ  »مرغوبیت 
خارجی خصوصا تاجران ایتالیایی را بر آن داشته تا در این 

رابطه سرمایه گذاری هایی را انجام دهند.«
آقای خادم می افزاید: »در حال حاضر نه تنها از سنگ مرمر 
صورت  استفاده  مختلف  عرصه های  در  کشور  داخل  در 
جمله  از  همسایه  کشور  چند  به  سنگ  این  بلکه  می گیرد، 
ایران، پاکستان و ترکمنستان و به زودی به کشور ایتالیا نیز 

می کند،  خودداری  نامش  ذکر  از  وظیفه  دادن  دست 
از  آغاز  »در  می کند:  بازگو  چنین  را  مشکالتش  اما 
روزگاری که امروز بر سرم آمده است آگاهی نداشتم 
بیماری های معمولی چون سرفه، تب و  برای کاهش  و 
سردرد از تریاک استفاده می نمودیم، اما حاال که معتاد 

شده ام و چاره ای ندارم.«
به گفته وی آنها از اعتیاد به مواد مخدر پشیمان هستند 
یافت،  خواهند  بهبود  گیرند،  قرار  تداوی  تحت  اگر  و 
ولی از ترس این که وظیفه شان را از دست بدهند، معتاد 
بودن شان را کتمان می کنند و از سوی دیگر هیچ مرکز 

با این حال هنوز چالش های جدی بر  آقای خادم می گوید 
اقالم  مهم ترین  از  یکی  به  مرمر  تبدیل شدن سنگ  راه  سر 
صادراتی افغانستان وجود دارد که نخستین چالش، ناامنی در 

کشور و به تبع آن در هرات است. 
معادن  که  شریف  چشت  »منطقه  می دارد:  ابراز  خادم 
سنگ مرمر و پروژه بند برق سلما در آنجا قرار دارد، نسبتا 
برای  زیاد  سرمایه گذاران  همین خاطر  به  و  است  ناامن تر 

سرمایه گذاری در این صنعت عالقه نشان نمی دهند.«
همچنین آقای خادم نبود جاده آسفالت را از هرات تا منطقه 
چشت یکی دیگر از مشکالت موجود می داند که به گفته او 
حتا بر روی قیمت تمام شد این سنگ نیز تاثیر مستقیم دارد.  
با این حال مسوولین دولتی و خارجی معتقداند که ظرفیت و 

برای تداوی معتادین در ولسوالی شغنان وجود  درمانی 
ندارد.

درنظرداشت  با  باید  معارف  »مقام های  می افزاید:  وی 
معتاد  که  را  معلمینی  تداوی  برنامه  معلمین،  مشکالت 
این  به  و  بگیرند  به صورت جمعی روی دست  هستند، 

مشکل پایان دهند.« 
کار  آنها  که  می گویند  معارف  ریاست  در  مقامات  اما 
سروی و تداوی آموزگاران معتاد را به زودی گسترش 

می دهند.
مدیریت های  به  که  می گوید  بدخشان  معارف  رییس 
معارف دستور داده است تا به صورت غیرمستقیم افراد 
ارگان های  به  تداوی  جهت  و  نموده  شناسایی  را  معتاد 

مربوط معرفی کنند.
معارف  ریاست  این که  بر  مبنی  را  معلمین  ادعاهای  او 
در زمینه تداوی آنها توجهی ندارد، رد نموده می گوید: 
»ریاست معارف هیچ گاهی در این قضیه بی تفاوت نبوده 
است و این که بسیاری معلمین تا هنوز تداوی نشده اند، 
کرده اند  کتمان کاری  که  است  بوده  خودشان  مشکل 
داد  اطمینان  آنها  به  باربار  معارف  ریاست  درحالی که 
که اگر تثبیت شود که شما معتاد هستید این ریاست در 
هماهنگی با موسسات مربوط به تداوی شما اقدام خواهد 

کرد.«
که  را  نگرانی هایی  »ولی  داد:  ادامه  ودودی  آقای 
آموزگاران معتاد دارند، تشخیص آنها را دشوار ساخته 
است، به همین منظور برنامه ی احصاییه گیری غیرمستقیم 

یا مخفیانه را آغاز کرده ایم.«
پدیده ی اعتیاد به مواد مخدر چیز تازه ای نیست که در 
باشندگان  باشد.  افتاده  اتفاق  بدخشان  سرحدی  مناطق 
عنوان  به  مواد  این  از  دور  گذشته های  از  والیت  این 
داروی مسکن برای بسیاری از دردها استفاده می کردند 

و این امر سبب ازدیاد آمار معتادین گردیده است.
اما در مقایسه با این افزایش روزافزون معتادین، ظرفیت 

تداوی معتادان در والیت بدخشان خیلی ناچیز است.
عبدالجمیل هدفمند رییس مبارزه با مواد مخدر والیت 
بدخشان می گوید: »در والیت بدخشان دو مرکز تداوی 
معتادین یکی به نام ودان در فیض آباد با ظرفیت داخلی 
20 بستر و 20 تن خارج بستر، و دیگری به نام شهامت 
و  بستر   35 داخلی  ظرفیت  با  بهارک  ولسوالی  در  سنتر 
تداوی 30 تن در خارج بستر وجود دارد که برای تداوی 

تمام معتادین این والیت خیلی ناچیز است.«

امکانات برای توسعه صادرات سنگ مرمر هرات به خارج 
نسبتا بیشتر است.  

بین المللی  کنفرانس  در  شرکت  برای  که  ایکن بری  کارل 
بود، سنگ  آمده  هرات  به  قبل  روز  ده  مرمر حدود  سنگ 
برای  اقتصادی  گزینه های  بهترین  از  یکی  را  هرات  مرمر 

افغانستان دانست. 
او گفت: »افغانستان در حال حاضر به ارزش  بیش از 150 
میلیارد دالر امریکایی ذخایر سنگ مرمر دارد که استخراج 

آن کمک بزرگی به اقتصاد افغانستان است.«
به گفته آقای ایکن بری دولت امریکا از طریق اداره انکشاف 
و توسعه امریکا در عرصه های اقتصادی افغانستان را کمک 

خواهد کرد.  
از سوی دیگر کالدیو گالویزیو سفیر ایتالیا در افغانستان نیز 
که برای شرکت در همین کنفرانس به هرات سفر کرده بود، 
وعده کمک های زیادی را در عرصه استخراج سنگ مرمر 

به تاجران افغان داد.  
مدرنی  ابزار  تا  دارد  تالش  او  دولت  که  گفت  ایتالیا  سفیر 
کارخانه های  دسترس  به  موثرتر  و  بهتر  استخراج  برای  را 

استخراج سنگ مرمر در هرات قرار دهد.  
هنوز  هرات  تجارت  اتاق های  مسوولین  گفته  به  این حال  با 
سطح استخراج و عواید سنگ مرمر هرات در حد قابل قبول 

نیست.  
براساس آمار های موجود در حال حاضر سنگ مرمر چشت 
تهیه  افغانستان   برای  را  عاید  دالر  میلیون   15 ساالنه  هرات 
می کند که اگر در این عرصه کمک های بین المللی صورت 
بگیرد و سرمایه گذاری های دقیق خارجی نیز در این صنعت 
به وجود بیاید، این امکان وجود دارد که عواید سنگ مرمر 

برای افغانستان ساالنه تا 450 میلیون دالر افزایش یابد.  
سرمایه گذاری در عرصه صنعت و استخراج منابع کانی در 
به  اقتصاد وابسته  برای  افغانستان در پهلوی آن که می تواند 
کمک های خارجی افغانستان بهترین زمینه ی خودکفایی را 

ایجاد کند، زمینه اشتغال زایی را نیز فراهم می سازد.
آن  بیکاری  نرخ  که  است  کشور های  جمله  از  افغانستان 
کارشناسان  گفته  به  و  دارد  قرار  خود  حد  باالترین  در 
نیز  کشور  امنیتی  وضعیت  روی  می تواند  حتا  اشتغال زایی 

تاثیر مثبت داشته باشد.   


ناگزیر نمی توانم اعتیادم را ترک کنم.«
وی می گوید: »معاشی را که از معلمی به دست می آوریم، 
مخارج زندگی مان را تامین کرده نمی تواند و حتا قادر 
نیازمندی های  سایر  و  کاال  فرزندان مان  برای  تا  نیستیم 
روزمره شان را فراهم نماییم و وقتی بخشی از این معاش 

را به مصرف تریاک می رسانیم، قرضدار می شویم.«
این آموزگار ولسوالی زیباک داستان اعتیادش را چنین 
تریاک  مجاهدین  حاکمیت  وقت  »در  کرد:  حکایت 
فراوان از طریق ولسوالی های وردوج، بهارک و جرم به 
این ولسوالی انتقال داده می شد، به نسبت دسترسی آسان 
از آن زمان تا حال معتاد هستم و بدون تریاک نمی توانم 
تریاک  کشیدن  بدون  که  موقعی  زیرا  کنم،  تدریس 
داخل صنف می شوم، خواب چشم های مرا فرامی گیرد.« 
این آموزگار اضافه می کند که زن و فرزندشان به آنها 
معتادین  با جمع  او  و  نمی دهند  را  خانه  به  ورود  اجازه 
دود  تریاک  فراغت  اوقات  در  دهات  از  گوشه ای  در 

می کنند. 
او که آثار پشیمانی از چهره اش نمایان بود، گفت: »اگر 
مقام های معارف در زمینه توجه نکنند وضعیت مکاتب 

بدتر می شود و به آمار معتادین افزوده خواهد شد.«
آن  در  معتادین  تداوی  مرکز  هیچ  تاهنوز  او  گفته  به 
سال  چند   AKF دفتر  تنها  و  ندارد  وجود  ولسوالی 
بود،  گرفته  دست  روی  را  معتادین  تداوی  برنامه  پیش 
اما  چون امکانات و ادویه کافی نداشت، کسانی را که 
تحت تداوی قرار داده بودند، دوباره به مواد مخدر روی 

آوردند.
وظیفه  از  اخراج  به خاطر  تداوی  پیشنهاد  ارایه  از  او  اما 
هراس دارد و می افزاید که برای این که مقام ها در زمینه 
چیزی ندانند سکوت را با دود تریاک ترجیح می دهند.

از  ترس  از  شغنان،  ولسوالی  از  دیگری  آموزگار 

صادر می گردد.«
کشور های  به  سنگ  این  از  بخشی  می شود  گفته  همچنین   

عربی نیز صادر می گردد.  
هرات 25 کارخانه  در  در حال حاضر  آقای خادم  به گفته 
سنگر مرمر فعال است که بخشی از این کارخانه ها به شکل 

مدرن آن به پروسس سنگ مرمر می پردازند. 
اظهار می دارد: »در گذشته خصوصا در دوران  آقای خادم 
بحران در افغانستان از معادن سنگ مرمر به شکل ابتدایی و 
سنتی استفاده صورت می گرفت و همین مساله باعث گردید 
تا به این معادن صدمات زیادی وارد شود، اما خوشبختانه در 
حال حاضر همه برنامه استخراج سنگ مرمر با سیستم مدرن 

صورت می گیرد.«

آموزگاران معتاد در بدخشان 
 سیحونتدریس می کنند

سنگ مرمر هرات
 یا طالی سفید افغانستان 

 آژند
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اشاره: سینمای امروز افغانستان با مشکالت و گیرودارهای 
فراوانی مواجه است. تولید بسیار اندک، عدم شرایط اکران 
عمومی و عدم جریان نقد و بررسی و انبوهی از مشکالتی 
رو  به  رو  زیادی  دشواری¬های  با  را  ما  سینمای  اینگونه 
کرده است. یادداشت زیر که حاصل نگاه یکی از منتقدان 
سینمای ایران به سینمای افغانستان بعد از دیدار با فیلم¬هایی 
افغانستان در جشنواره سینمایی دیدار تاجیکستان است،  از 
نگاهی نسبتا دقیق و از بیرون به سینمای افغانستان است. این 

نوشته از سایت رجا نیوز انتخاب شده است.
احمدی  لطیف  طالبان،  از  پیش  افغانستان  سینمای  در  اگر 
)مشهور به انجنیر لطیف( - به عنوان فلم ساز و مدیر سازمان 
از  پرچمدار سینمای پس  بود،  پرچمدار  افغان فلم -  دولتی 
طالبان را باید صدیق برمک دانست که با فلم بلندش اسامه 
از  پس  سینما  این  حیات  تجدید  شاخص های  از   )2003(
به نوعی شاخص دو  نام،  این دو  سال هایی مرگ بار است. 
دوران هم هستند: یکی شاخص نگاهی سنتی و محافظه کار، 
مقایسه ساختار  نوگرا و جسور.  نگاهی  و دیگری شاخص 
 )2004 لطیف،  )انجینیر  سنگسار  دقیقه ای   35 فلم  با  اسامه 
فلم،  دو  هر  می دهد. مضمون  نشان  را  تفاوت  این  به خوبی 
مدرن  با ساختاری  یکی  اما  است  و خرافه  و جهل  تعصب 
و به روز، و دیگری به شیوه برخی از تله فلم های شبکه های 
دهه های  در  ترکیه  سینمای  مانند  اصوال  خودمان.  استانی 
مضمون های  از  خرافه  و  جهل  و  تعصب   ،1970 و   1960
در همان  است.  طالبان  از  افغانستان پس  سینمای  در  اصلی 
سالی که برمک اسامه را ساخت، رویا سادات در 22 سالگی 
جوان ترین  کرد؛  کارگردانی  را  نقطه  سه  فلمش  نخستین 
زن  کارگردانان  معدود  و  زمان  آن  در  افغانستان  فلم ساز 
افغان  جوان  بیوه  یک  مصایب  درباره  نقطه  سه  سینما.  این 
در روستایی در نزدیکی مرز ایران، در دوران طالبان است 
اداره  را  فرزندانش  و  خود  زندگی  به سختی  می کوشد  که 
کند. ارباب منطقه می خواهد او را به قاچاق مواد مخدر به 
ایران وادار کند و زن مقاومت می کند. ظهور این کارگردان 
در   - افغانستان  در  را  عمرش  سال های  همه  که  جوان  زن 
مجاهدین  حکومت  دوران  و  شوروی  توسط  اشغال  زمان 
کسی  که  بود  بامعنایی  اتفاق  بود  گذرانده   - طالبان  و 
افغانستان  از 9 جایزه سینمای  او  فلم  تصورش را نمی کرد. 
فلم و  بهترین  )از جمله  را در آن سال گرفت  شش جایزه 
ده ها جشنواره  در  نقطه  با سه  بهترین کارگردانی(. سادات 
اهل  که  او  گرفت.  جایزه  چندین  و  کرد  شرکت  جهان 
توانست  تا  کشید  طول  سال  یک  می گوید  است  هرات 
در  بازی  به  راضی  را  او  واقع  در  )و  پیدا  را  فلمش  بازیگر 
نزدیک مرز شروع شد  فلم برداری در روستایی  فلم( کند. 
اما شش روز بعد، سادات ناچار شد به دلیل تهدید فرمانده 
در  را  فلم برداری  و  برگرداند  هرات  به  را  منطقه گروهش 
آن جا به پایان برساند. موفقیت این فلم باعث شد که او چند 
فلم کوتاه داستانی که آخرینش فلم 45 دقیقه ای تار و زخمه 
درباره مشکالت زندگی یک دختر ترکمن در دشت های 

اطراف هرات را بسازد.
در همان سالی که اسامه ساخته شد، میرویس رکاب هم با 
استعدادهای جوان  از  یکی  به عنوان  فلم کوتاه سینما کابل 
همان  درباره  بازهم  فلمی  شد؛  معرفی  افغانستان  سینمای 
به  عشق  بستر  بر  این بار  افغانستان،  سینمای  طالیی  مضمون 
هم  افغانستان  سینمای  معروف  بازیگر  پاییز  همایون  سینما. 
که نخستین فلمش قربانی را در همان سال 2004 با مضمون 
جهل و خرافه ساخت، با همین فلمش نشان داد که بیش تر 
اتفاقا رکاب  افغانستان است.  متعلق به بخش سنتی سینمای 
فلم بردار قربانی هم بوده و نقش متفاوت او در این دو فلم، 

جایگاهش را نشان می دهد.
سینمای افغانستان پس از طالبان به شکل بارزی تحت تاثیر 
سینمای واقع گرای ایران است. به هرحال صدها هزار افغانی 
مهاجرت  ایران  به  طالبان  حکومت  و  جنگ  سال های  در 
که  جوانانی  و  آنها؛  سینماگران  از  برخی  از جمله  کردند؛ 
به سینما عالقه مند شدند، سینما آموختند و  ایران  اصال در 
فلم دیدند و فلم ساختند. به هر حال ایران، به طور طبیعی، 
به عنوان پناهگاه آن ها، کشوری فارسی زبان با اشتراک های 
فرهنگی و اعتقادی، سینمایش - که تحسین جهاني را هم 
برانگیخته بود - می توانست نزدیک ترین الگو برای سینمای 
با  اجتماعی  عمیقا  موضوع های  به  گرایش  باشد.  افغانستان 
ساختارهای  ضمنی،  و  صریح  پیام های  صدور  رویکرد 
بازیگران  و  واقعی  لوکیشن های  از  استفاده  مینی مالیستی، 
ایفای نقش های اصلی و فرعی  برای  افراد عادی  آماتور و 
از نشانه های این تاثیرپذیری بود )حضور خانواده مخملباف 
در شروع کار سینمای آن کشور پس از سقوط طالبان هم 
در این گرایش تاثیر داشت(. سینمای افغانستان در دهه های 
پیش بازیگران مشهوری داشت که بیش تر آن ها در سینمای 
مثل  آن ها  از  برخی  حتا  و  بودند  غایب  تقریبا  اخیر  دهه 

همایون پاییز به کارگردانی روی آوردند.
صدیق برمک 48 ساله که در آن زمان شرکت برمک فلم را 
تاسیس کرده بود و مدیر تولید همین فلم قربانی و یکی از 
تهیه کنندگان فلم خاکستر و خاک )عتیق رحیمی، 2004( 
را  تریاک  جنگ  فلمش  دومین   2008 سال  در  بود،  هم 
ساخت که داستان گرفتار شدن دو سرباز امریکایی در میانه 
این سرزمین  با مردم عادی  افغانستان و برخوردشان  جنگ 

نگاهی به چند فلم جديد 
از سينمای افغانستان

نوعی  تریاک است.  در صحراهای دوزخی و کشتزارهای 
که  کرد  تعبیر  می شد  آنکه  با  فرهنگی.  مواجهه  و  گفتگو 
استفاده  افغانستان  به  از موج توجه جهانی  اسامه  برمک در 
فلم  برمک  ساخته  دومین  به  نسبت  فلم  آن  اما  بود،  کرده 
اصیل تری بود. غربی ها که مخاطب و به نوعی »طرف حساب« 
جشنواره  ده ها  در  اسامه  کردند.  درک  را  این  بودند  او 
جهانی حضور یافت و نزدیک به پانزده جایزه )از جمله سه 
جایزه در کن( گرفت اما تنها توفیق جنگ تریاک دریافت 
جایزه از جشنواره فلم های آسیایی در ُرم بود. برمک جنگ 
نوعی  بود.  ساخته  خارجی ها«  »برای  آشکارا  را  تریاک 
موج سواری با استفاده از عالقه و توجه غربی ها به اگزوتیسم 
شخصیت های  افغانی.  عجایب  به خصوص  حاال  و  شرقی 
و  سفید  افسری  یکی   - امریکایی  نظامی  دو  فلم،  اصلی 
فرساینده  برهوتی  در  که  هستند   - سیاه  سربازی  دیگری 
فلم ساز  که  هرچند  مانده¬اند.  بند  »بدوی«  مردمی  میان  و 
می کوشد نوعی دیالوگ بین آنها برقرار کند و پیام دوستی 
از  پنهان کند.  را  نمی تواند موج سواری  اما  بدهد،  تفاهم  و 
حیث ساخت و پرداخت هم جنگ تریاک، پیشرفتی را در 
هرچند که  نمی دهد،  نشان  اسامه  با  مقایسه  در  برمک  کار 
کارش قابل مقایسه با استانداردهای فنی و ساختاری سینمای 

افغانستان نیست.
در مقابل، همان سال فلم سیبی از بهشت )همایون مروت( با 
وجود پاره ای خام دستی های فنی، فلم اصیل تر و صادقانه تری 
به نظر می رسد. فلم داستان پدر پیری به نام یعقوب است که 
در  که  یوسف  نوجوانش  پسر  با  تا  می افتد  راه  والیتش  از 
یک مدرسه مذهبی در کابل تحصیل می کند، دیدار کند اما 
در آن جا پسرش را پیدا نمی کند و در مسیر جست وجویش 
یک  برای  را  پسرک  می شود  معلوم  که  می رسد  آنجا  به 
پدر  برده اند.  القاعده  مقرهای  از  یکی  به  انتحاری  عملیات 
که دو پسرش را هم در جریان نبرد با نیروهای شوروی در 
داده و خود یک مسلمان  از دست  اشغال آن کشور  زمان 
مومن و معتقد است، این گونه کاربرد اعتقادات را برنمی تابد 
و پریشان و آشفته حال می شود. این فلم نمادین با سرگردانی 
به پایان می رسد، در حالی که به  پدر در خیابان های کابل 
شکلی واقع بینانه به هیچ نتیجه مشخصی نمی رسد. فلم روایتی 
از تقابل مذهب سنتی و مذهب سیاسی است که پرداختی 
با استفاده از سیب هایی که  نیوریالیستی دارد و به خصوص 
پدر برای پسرش سوغات آورده و در جای جاي فلم به آن ها 
به اصطالح عرفانی سینمای  فلم های  یادآور  رجوع می شود 
ایران در دهه 1360 است، بدون اینکه به ذوق بزند. سیبی از 
بهشت در سومین جشنواره دیدار )در تاجیکستان( »به خاطر 
نمایش یکی از مهم ترین چالش های جهان امروز از طریق 

یک ملودرام قوی و تاثیر گذار« برنده جایزه شد.
راه  کوتاه  فلم  در  مذهبی  اعتقاد  نوع  دو  مقایسه  همین 
یک طرفه )بصیر سنگی، 2009( هم مضمون داستان است. 
در این جا هم طلبه جوانی پس از نماز، با خلوص و رضایت 
وزیران  از  یکی  کشتن  برای  انتحاری  عملیات  یک  آماده 
را  منفجره  مواد  حاوی  جلیقه  می شود.  افغانستان  دولت 
ماموریت می رود،  به محل  قراضه ای  تاکسی  با  و  می پوشد 
در  به فاصله  هم  طالبان(  )یا  القاعده  عضو  دو  که  حالي  در 
پی او هستند که در صورت نیاز کمکش کنند و البته برای 
کنترول حسن انجام وظیفه. مرد جوان در راه زنی را که پسر 
به مرگ است  خردسالش در حادثه ای مجروح شده و رو 
زن،  این  همسر  اتفاقا  برساند.  شفاخانه  به  تا  می کند  سوار 
انتحاری  در جریان یک عملیات  بوده که  اداره ای  نگهبان 
زن  شده.  کشته  دیگر  عده ای  همراه  القاعده(  )یا  طالبان 
را  اینگونه کارها  بانیان  مقداری  و جلوی شفاخانه،  راه  در 
نفرین می کند، همراه با دعای خیر برای مرد جوان که چنین 
کمکی به او کرده. مرد آشکارا تحت تاثیر قرار گرفته و با 
این حال خودش را به محل ماموریت می رساند اما در آن جا 
وزیر  پیاده شدن  و  برنامه ورود  در  تغییری  می رسد  نظر  به 
رخ داده؛ از همین رو مرد جوان سعی می کند با گریختن از 
محل، از این ماموریت سر باز زند. در جاده ای بیرون شهر 
با ایستگاه کنترل روبه رو می شود و می خواهد خودرا تسلیم 
کند اما دو مامور مراقبش از راه دور مواد را منفجر می کنند 

و طلبه و سه مامور را می کشند.
تلفات سنگین عملیات انتحاری در افغانستان تبدیل به یک 

این قضیه  برای مردم شده و  امنیتی اجتماعی مداوم  نگرانی 
دارند  اجتماعی  دغدغه  که  هم  سینماگرانی  توجه  مورد 
سنتی  سینمای  از  آن که  با  یک طرفه  راه  است.  گرفته  قرار 
افغانستان فاصله دارد و در قاب بندی و تدوین و به خصوص 
توجه به جزییات، فکرشده و حاکی از ذوق و سلیقه فلم ساز 
ملودراماتیک  وجه  روی  فلم  مکرر  تاکیدهای  اما  است، 
تداعی  را  آشنا  گل درشت  پرداخت های  همان  ماجرا 
چهارمین  کوتاه  فلم  بهترین  جایزه  که  کارگردان  می کند. 
را  فلمش  ایراد  این  واقع بینانه  گرفت،  را  دیدار  جشنواره 
می پذیرد ولی می گوید تماشاگر افغانی برای تاثیر پیام فلم 
به این تاکیدها نیاز دارد. بقیه عناصر فلم سنجیده و حرفه ای 
از  این  از  پیش  که  فلم هایی  که  دارد  جزییاتی  و  هستند 
سینمای افغانستان دیدم نداشتند. )از جمله پرهیز از موسیقی 
ملودراماتیک( و حاال این توجه به جزییات در فلم های تازه 
در حال افزایش هستند؛ مثل جزییات موتر کهنه ای که مرد 
جوان برای عملیات از آن استفاده می کند و سویچش یک 

قیچی کوچک است.
بخش  در  را  افغانی  بلند  و  کوتاه  فلم  چند  دیدار  جشنواره 
تا  بود  نگارنده  برای  غنیمتی  فرصت  که  کرد  عرضه  ویژه 
با تحوالت سینمای افغانستان بیش تر آشنا شود. غافل گیری 
جوان  فلم سازان  ساخته  کوتاه  فلم  سه  میان  این  در  اصلی 
بتوانید عنوان  بعید است  بود که  عضو یک گروه سینمایی 
گروه را حدس بزنید. حتما ذهن ها به سوی عنوان هایی چون 
نه خیر،  قبیل می رود.  این  از  افق، شفق، و واژه هایی  طلوع، 
به  بیننده  رهنمون  می تواند  عنوان  همین  و  »جامپ کات«! 
سوی مضمون و ساختار این فلم ها باشد. فلم هایی مدرن، با 
رویکرد تجربی و گاه بازیگوشانه، ساختارهایی نو و به روز، 
فلم  سه  هر  در  افغانستان.  سنتی  سینمای  با  بی ربط  مطلقا  و 
)که دو تای آنها ساخته یک فلم ساز است( اوضاع افغانستان 
قصد  سازندگان شان  اما  است  پس زمینه  در  مصیبت زده 
نام  به  بدهند.  و سیاسی  اجتماعی  و  پیام های صریح  ندارند 
افیون )سیدجالل حسینی، 2009( که اصال یک فلم انتزاعی 
چندپهلوی تجربی است که فرم در آن اهمیت بیش تری از 
روایت دارد. در واقع روایتي در کار نیست و این فلم سیاه  
هذیانی  ذهنیات  تصویرگر  پاکیزه  و  خوش تصویر  سفید  و 
غوزه های  تصویر  با  فلم  است.  افیون  تاثیر  تحت  کسی 
خشخاشی که خراش می خورند آغاز می شود و در سیری 

دایره وار با تصویر مشابهی به پایان می رسد.
فلم دیگر حسینی با عنوان فرشته های زمینی )2009( داستان 
الگوی  شرح.  قابل  نه چندان  و  روایتی خطی  با  نه  اما  دارد 
روایت های شکسته و متقاطع سینمای امروز دنیا را فلم ساز 
بدون خام دستی و جلوه گری به کار گرفته و تصویرهایش 
و  تدوینش  رنگ شان(،  جنس  و  زاویه ها  و  قاب ها  آن  )با 
دیگر  فلم  مثل  موسیقی  غیرکلیشه ای  کاربرد  به خصوص 
و صیقل خورده  پرورده  سلیقه ای  و  از ذوق  حسینی حاکی 
خالف  بر  که  دقیقه ای،  پانزده  فلم  این  داستان  است. 
پینه دوز  پدری  درباره  دارد،  کلیشه ای  عنوانی  ساختارش 
و  می کنند  پهن  بساط  جایی  که  است  خردسالش  پسر  و 
را  کفش ها  از  جفت  یک  دیگر  پسرکی  پسر،  غفلت  در 
بدون  می شود  عوض  گاه و بی گاه  روایت  زاویه  می دزدد. 
اینکه تصنع و ادایی در کار باشد. البته بعید است سیدجالل 
حسینی با این سلیقه و با این زیبایی شناسی، جایی در جریان 
به کارش  بتواند  اگر  اما  کند،  پیدا  افغانستان  سینمای  رایج 
این  هنری  بخش  شاخص  چهره های  از  یکی  بدهد  ادامه 

سینما خواهد شد.
فلم سیزده دقیقه ای مورچه )2009( ساخته هاشم دیداری، 
فرشته های  مثل  نیز  »جامپ کات«،  دیگر همین گروه  عضو 
زمین روایتی متقاطع دارد و از زاویه شخصیت های مختلف 
ماجراهای مشابهی را می بینیم. این الگوی حاال آشنا - که 
دنیا  سینمای  در  روایتی  کلیشه  یک  به  تبدیل  دارد  خود 
بودنش  افغانی  بابت  بیش تر  غافل گیری اش  البته   - می شود 
که  غافل گیری  همان  مثل  نداریم؛  را  انتظارش  که  است 
مرزها  از  خارج  در  پیش  سال  بیست وچند  ایران  سینمای 
البته در بررسی های منتقدان خارجی، بیش تر  ایجاد کرد و 
زمینه های اجتماعی مورد توجه قرار می گرفت و این فلم ها 
طوالنی  مدتی  می شد.  سیاسی  تفسیرهای  برای  وسیله ای 
زیبایی شناسانه  جنبه های  از  ایران  سینمای  به  تا  طول کشید 

توجه شود. نگارنده که نسبت به این قضیه حساسیت دارد، 
اتفاقا  و  کند  قضاوت  مبنای  را  بودن«  »افغانی  نمی خواهد 
آن   - آخر  تای  دو  به خصوص   - نامتعارف  فلم  سه  همین 
پرداختن  و  اجتماعی  تفسیرهای  برای  مصالح  و  مواد  قدر 
این کشور بالزده جهان سومی« دارند  به »فقر« و »مصایب 
که می شود فراوان انشاهای سوزناک نوشت، اما وجه مهم 
این فلم ها برای نگارنده ساختار نامتعارف شان است که اگر 
هستند،  دنیا  سینمای  نو  جریان  جزو  نیستند  تازه  خیلی  هم 
ادایی و خام نیستند و اتفاقا در چارچوب ساختاری خودشان 
مورچه  فلم  همین  در  مثال  و حرفه ای اند.  هم محکم  خیلی 
که الگوی حاال نه چندان تازه روایت های متقاطع خوب به 
کار گرفته شده، فلم ساز کرشمه خاص خودش را هم آمده 
با  که  دارد  غریبی  زمختی  هر سکانس  انتهای  و کات های 
ساختار کلی فلم - این تصویرهای پرتکان با دوربین روی 
دست و موسیقی نامتعارف بر زمینه این جغرافیا و معماری 
»ناتمام« - تناسب دارد. آیا »زمختی«  نیمه ویران و بدوی و 
هم یک ارزش زیبایی شناسانه است و نه ضدارزش؟ گاهی 
چنین است؛ مثل این جا! گاهی اندیشیده شده و عمدی است 
را  این  نمی توان  فلم  تماشای  با  اغلب  که  اتفاقي  گاهی  و 

تشخیص داد. زیاد هم اهمیتی ندارد.
در جشنواره دیدار دو فلم بلند افغانی هم نمایش داده شد. 
اخیر  دوره  در  که   )2008 اکرم،  )برمک  کابلی  بچه  یکي 
می خواهید  اگر  بود.  شده  داده  نمایش  هم  فجر  جشنواره 
اوضاع کابل امروز را ببینید، بچه کابلی یک تور کابل گردی 
نسبتا کامل است که عالوه بر نمایش تعداد قابل توجهی از 
خاکی،  و  آسفالته   - فرعی  و  اصلی  خیابان های  و  محله ها 
صاف و پردست انداز، شلوغ و خلوت - اداره رادیو کابل، 
یک پاسگاه پلیس، یک یتیم خانه، دفتر یک NGO و خانه 
کابلی  بچه  اما  ببینید.  آن  در  را  کابلی  تاکسی  راننده  یک 
فقط یک تور برای آدم های کنجکاوی که افغانستان را از 
نیوریالیستی در اوضاع  این سیری  نیست.  نزدیک ندیده اند 
نمادین  تفسیرهای  آن  از  می توان  که  است  سرزمین  یک 
هم کرد؛ ضمن این که ساخت و پرداختی ساده و متناسب 
نه  و  است  خام  نه  که  خطي،  و  سرراست  روایتی  با  دارد 
فلم های بی کارگردان است؛ که خوب  جلوه فروشانه. شبیه 
است. فلم درباره یک راننده تاکسی در کابل است که زنی 
برقع پوش، بچه چندماهه اش را در چوکی عقب تاکسی او 
جا می گذارد و می گریزد. مرد ابتدا جست وجوی نومیدانه ای 
را در محل توقف تاکسی برای یافتن مادری که چهره اش 
را ندیده و تنها نشانه ای که از او در یادش است قد بلند و 
خال روي قوزک پایش است شروع می کند اما زود از این 
او می گویند  به  پولیس  پاسگاه  در  برمی دارد.  تالش دست 
اداره تعطیل شده و به فردا حواله اش می دهند! در یتیم خانه 
را  نگه داری اش  امکان  چون  نمی پذیرند  را  شیرخوار  بچه 
به ناچار  بچه خودش دخترند، شب  ندارند. خالد که چهار 
به یتیم خانه می رود  بار دیگر  به خانه اش می برد. فردا  او را 
و در آن جا با یک زن و مرد جوان فرانسوی که عضو یک 
NGO انسان دوستانه هستند آشنا می شود و با آنها به اداره 
رادیو کابل می رود تا از این طریق اعالم شود که چنان چه 
مادر بچه برای گرفتن بچه اش مراجعه کند، صد دالر به او 

کمک خواهد شد...
پسرکی  پیداست:  شروعش  همان  از  داستان  نمادین  جلوه 
مانند  چشمانش  مقابل  در  را  دستانش  کابل،  بلندی های  بر 
دوربین می گیرد تا شهر را رصد کند. و دیگر در طول فلم، 
تاکسی  سوی  به  شهر  النگ شات  از  بعد،  نمی بینیم.  را  او 
اصال  خالد  نقش  بازیگر  گل  حاجی  می شود.  زوم  خالد 
شبیه  بیش تر  اتفاقا  و  ندارد  را  افغانی  یک  نمونه وار  چهره 
نمادین  نقش  به تدریج  مادرش  و  بچه  اما  اروپایی هاست 
خود را پیدا می کنند. چهره مادر جوان را - هوشمندانه - تا 
پایان فلم نمی بینیم تا وجه نمادینش را به عنوان مام میهن یا 
تمثیلی از وضعیت زنان افغانی حفظ کند. با این حال از ارایه 
جمله  از  نمی شود.  دریغ  هم  واقع گرایانه  اطالعات  برخی 
اینکه شانزده سالش است، اسمش ماللی است در مقابل این 
)تجاوز؟  می کند  سکوت  کیست  بچه اش  پدر  که  پرسش 
است.  مسعود  بچه اش  اسم  می گوید  و  ممنوع؟(،  رابطه 
را  پرچم کشور  رنگ های  بچه  قنداق  رنگی روی  ترکیب 
برمک  از  دیدم  بامزه ای  عکس  بعد  روز  چند  )اتفاقا  دارد 
که  جشنواره ای،  صحنه  روی  گویا  میکروفون  پشت  اکرم 
عروسکی را به شکل بچه فلمش قنداق پیچ کرده بود و این 
بار نوارهای رنگی به رنگ های پرچم افغانستان روی قنداق، 
این تعبیر را تایید می کرد(. بچه ای که مادرش او را سر راه 
می گذارد اما دلش پیش اوست و باز برمی گردد تا پس اش 
بگیرد، همه برایش دل سوزی می کنند و هرکس می خواهد 
که  خالد  )خود  نپذیرد  هم  را  مسوولیتش  اما  بکند  کمکی 
دلش لک زده برای پسر - بچه - داشتن، و همسرش وسوسه 
با  خالد  همسر  حتا  و  دارند  نگه  خود  برای  را  او  می شوند 
آرزومندانه  را  خودش  و  می رود  رادیو  اداره  به  »چادری« 
در میان خواستاران بچه جا می دهد(، و آخرش با صد دالر 
اهدایی NGO خارجی انگار نور امیدی می تابد؛ با همین 
شندرغازهای غریبه ها. تازه چند زن برقع پوش هم به هوای 
مادر  را  و خودشان  می آیند  رادیو  اداره  به  دالر  همین صد 

بچه جا می زنند.
ادامه در صفحه 9
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 ماموريت در کجران
در ماه اگوست سال 2003، کميسيون مستقل حقوق 
حاجي  تقرر  بر  مبني  را  شکاياتي  افغانستان  بشر 
کجران  ولسوالي  ولسوال  حيث  به  عبدالرحمان 
شکايات،  اين  در  نمود.  دريافت  ارزگ��ان  واليت 
به مصرف پول  عبدالرحمان متهم شده بود که وي 
را  نظامي  پسته هاي  و  استخدام  را  سربازان  عامه، 
رشوه  منازعات  حل وفصل  خاطر  به  نموده،  ايجاد 
گرفته مي شود و معامالت ترياک را با والي ارزگان 
امان  تورن  نام  به  »چارچينه«  ولسوال  مي دهد.  انجام 
اخذ  و  شنکجه  به  متهم  نيز  همجوار  ولسوالي  در 
آنکه  از  پس  بود.  محل  مردم  از  غيرقانوني  ماليات 
به  اطالعاتي  منطقه  از  نتوانست  دولتي  هيات  يک 
دست آورد، کميسيون تصميم گرفت هيات خودرا 
هيات  بفرستد.  آنجا  به  وضعيت  از  تحقيق  به منظور 
که  دريافت  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کميسيون 
منبع اصلي منازعه و تخطي هاي حقوق بشر در منطقه 
از جمع آوري ماليات بر توليد ترياک ناشي مي گردد 

که به وسيله ي مقامات محلي اخذ مي شد.
عبدالرحمان، به عنوان ولسوال از دهقانان اين ولسوالي 
تقاضا نموده بود که يک چهارم توليد کوکنارشان 
را به نام ماليه به وي بدهند. تورن امان نيز همين تقاضا 

ورود
دبيرکل سازمان ملل متحد در پيامی که به مناسبت 
 20 افزايش  از  است  شده  صادر  آب،  جهانی  روز 
درصدی شمار ساکنان شهرهايی که در خانه های شان 
به نل آب دسترسی نداشته و از ابتدايی ترين امکانات 
بخش هايی  در  داد.  خبر  هستند،  محروم  صحی 
آينده  دنيا  حالی که  »در  است:  آمده  پيام  اين  از 
غذا  آب،  ميان  تقابل  می کند،  ترسيم  را  پايدارتری 
با آن  اکنون  انرژی سخت ترين چالشی است که  و 
امکان پذير  فقر  از  رهايی  آب  بدون  هستيم.  مواجه 
سوم  هزاره ی  توسعه ی  اهداف  حال،  اين  با  نيست. 

را از ساکنان ولسوالي مربوطه اش نموده بود. گرچه 
آنها از پرداخت ماليه به تورن ابا ورزيده  بودند و وي 
کنترول  تا  بود  نموده  تالش  و  کارگرفته  قدرت  از 
اين  باشندگان  اما  ولسوالي کجران را بدست آورد. 
کرزي  آقاي  به  ولسوال  هردو  مورد  در  ولسوالي ها 
به منظور  قندهار  والي  تالش هاي  نمودند.  شکايت 
حل وفصل اين مشکل به ناکامي انجاميد و جنگی در 
گرفت که منجر به کشته شدن 30 نفر و زخمي  شدن 
20 نفر ديگر، به شمول يک زن حامله و دختر وي 
نيز  دستگيري ها  و  چوروچپاول  جنگ  اين  در  شد. 
ماموريت، کميسيون  اين  دنبال  به  پيوست.  وقوع  به 
که  نمود  پيشنهاد  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
شوند.  برکنار  وظايف شان  از  تورن  و  عبدالرحمان 
عدم  آب،  کمبود  که  دريافت  همچنين  کميسيون 
تسهيالت تعليم و تربيت و خدمات صحي و کمبود 
تشديد  در  کجران  ولسوالي  در  شغلي  فرصت هاي 
وابستگي مردم به توليد ترياک کمک نموده است. 
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان پيشنهاد نمود 
نيازمندي ها  اين  تا سازمان هاي بشردوستانه و دولت 
کردن  برکنار  به  ماموريت  اين  نمايند.  برآورده  را 

تورن امان و عبدالرحمان منتج گرديد.

که  است  اهدافی  جز  صحت،  و  آب  با  رابطه  در 
در  مانده اند.  عقب  آن ها  پيشبرد  از  کشورها  اکثر 
مدتی کمتر از يک قرن، 60 درصد جمعيت جهانی 
ساکن شهرها خواهند شد که از اين ميزان بيشترين 
فقيرنشين کشورهای  محله های  در  افزايش جمعيت 
روز  امسال  شعار  می گيرد.  صورت  توسعه  حال  در 
جهانی آب »آب برای شهرها« است که بر برخی از 

چالش های اصلی آينده شهری تاکيد می کند.«
سر منشی سازمان ملل متحد در پيامش تاکيد می کند:

برای  را  بيشتری  فرصت های  شهرها  در  »سکونت 
مديريت بهتر آب و دستيابی آسانتر به آب آشاميدنی 

و صحت فراهم می کند. اما با اين وجود، مشکالت 
به  حاضر  حال  در  ما  و  بيشترند  شهرها  در  اغلب 

راحتی قادر به حل اين مشکالت نيستيم.«
در پيام آمده است:

در  که  شهرها  ساکنان  شمار  گذشته،  دهه  »طی 
آب  ش��ده ی  لوله کشی  سيستم  به  خانه های شان 
دسترسی نداشته اند، تقريبا تا 114 ميليون نفر افزايش 
ابتدايی ترين  از  که  کسانی  شمار  و  است  يافته 
نفر  ميليون  به 134  بوده اند،  امکانات صحی محروم 
بسيار  اثر  درصدی   20 افزايش  اين  است.  رسيده 
بر  اقتصادی  بازدهی  و  انسان ها  سالمت  بر  مخربی 

جای گذاشته است .«
همه  حق  صحی  و  پاک  آب  به  دسترسی 

است
ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي 
سالم  آشاميدنی  آب  از  بهره مندی  حق  فرهنگي  و 
مکلفيت های  و  دانسته  افراد  بشری  حقوق  جزو  را 
ما  کشور  که  عضو  دولت های  عهده  به  را  جدی 
از  بخشی  در  است.  گذاشته  است،  آن ها  از  يکی 
ميثاق  اين  طرف  »کشورهاي  می خوانيم:  ماده  اين 
کافي  زندگي  سطح  داشتن  به  را  هرکس  حق 
پوشاک  خوراک،  شامل  خانواده اش  و  خود  براي 
ومسکن کافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي 
ميثاق  اين  طرف  کشورهای  مي شناسند.  رسميت  به 
اتخاذ  اين حق تدابير مقتضی  تامين تحقق  به منظور 
خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری 
)قبول(  اذعان  را  آزاد  رضايت  اساس  بر  بين المللی 

دارند.«
ادامه دارد



ماموريت به کهمرد
از  پس  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
عليه  مردم  اعتراض  بر  مبني  گزارش هايي  دريافت 
به  محلي  قوماندان  توسط  کنترولي  پسته هاي  ايجاد 
يک  مي باشد،  نيز  پوليس  آمر  که  احمد  حاج  نام 
فرستاد.  باميان  واليت  کهمرد  ولسوالي  به  را  هيات 
يک  نبود  م��ورد  در  همچنين  منطقه  اين  ساکنان 
و  کوکنار  کشت  امنيت،  عدم  باصالحيت،  اداره ي 
قاچاق ترياک و عدم پرداخت معاش پوليس نگران 
بودند. اين ماموريت در چوکات مشترک کميسيون 
  UNHCR،يوناما افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل 
باميان  واليت  دفتر  و  باميان  واليت  بازسازي  تيم  و 
وزارت  جنجال برانگيز  موضوع  تا  گرفت  صورت 
آمر  به حيث  احمد  حاج  مقرري  بر  مبني  داخله، 
را  کهمرد  ولسوال  به حيث  بماني،  اهلل  و  پوليس 
بررسي نمايند. هيات به اين نتيجه رسيد که اکثريت 
مردم، حاج احمد را مسوول نقض حقوق بشر و آزار 
و اذيت مردم مي پندارند. در حالي که بسياري مردم 
کردند  احساس  ولي  داشتند  رضايت  بماني  اهلل  از 
هيات  اين  مي باشد.  ضعيف  بسيار  وي  اداره ي  که 
سفارش نمود که پسته هاي بررسي که توسط احمد 
ايجاد شده بود، برچيده شود و احمد و اهلل بماني از 
وظايف شان برکنار گردند. همچنان سفارش شد که 

کار بازسازي در منطقه افزايش يابد.
ماموريت به هرات

در  حوادث  يک سلسله   ،2004 سال  مارچ  ماه  در 
کشته شدن  به  منجر  که  پيوست  به وقوع  ه��رات 
پسر  و  ملکي  هوانوردي  وزي��ر  ص��ادق،  ميرويس 
اسماعيل خان والي هرات، در جريان يک درگيري 
مسلحانه بين وفاداران وي و افراد وابسته به قوماندان 
اين  دنبال  به  17 گرديد.  نظامي شماره  پايگاه  عالي 
به  دست  اسماعيل خان  به  مربوط  سربازان  حادثه، 
شمول  به  خانه  سوزانيدن  چوروچپاول،  زده،  حمله 
ب��ه راه  را  ه��رات  واليتي  محکمه  رييس  خانه ي 
نفر  نفر کشته، 19  ناآرامي 40  اين  اثر  انداختند. در 
زخمي و 296 نفر ديگر ناپديد و 178 نفر هم دستگير 
و  دولتي  مقامات  از  مشترک  هيات  يک  گرديد. 
کميسيون به هرات فرستاده شد تا موضوع را بررسي 
نمايند و با تالش هاي کميسيون 157 نفر از قيد رها 

گرديدند.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي 
كميسيون مستقل  

حقوق بشر افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
بر  تاکيد  است،  داده  تذکر  بيجاوی  آقای  همان طوری که  اين رو،  از 
و  عملی  لحاظ  به  بيشتر  توسعه  حق  دسته جمعی  و  بين المللی  جنبه ی 
کاربردی حايز اهميت می باشد. آقای بيجاوی معتقد است که حقوق 
توسعه تا زمانی که به عنوان حق دولت ها و ملت ها جايگاه مستحکمی 
در حقوق بين الملل به دست نياورده است، نمی تواند به عنوان يک حق 
فردی از استحکام کافی برخوردار باشد. چرا که در حقوق بين الملل 
به  توسعه،  فردی  حق  اجرايی کردن  برای  الزم  سازوکارهای  امروز، 
چالش های  در  که  هرچند  است.)14(  نيافته  گسترش  کافی  اندازه ی 
پررنگ  بعد  1960به  دهه ی  سال های  در  توسعه2  حقوق  سوم  جهان 
را  استعمارزدايی  و  توسعه  مفهوم  ارتباط  به هيچ وجه  ولی  است،  شده 
بی اعتبار نمی کند. چرا که در اين سال ها کشورهای تازه استقالل يافته، 
فرصت يافته بودند که در مجمع عمومی به بيان ديدگاه های خود در 
خصوص توسعه بپردازند و از اين ديدگاه دفاع می کردند که دستيابی 
به استقالل و توسعه  فرايند واحدی است. يعنی بدون استقالل، توسعه 
دولت های  ندارد.  مفهومی  استقالل  نيز  توسعه  بدون  و  نيست  مقدور 
تازه استقالل يافته به دنبال دستيابی به استقالل سياسی، به دنبال استقالل 
ايجاد تضمين های حقوقی الزم  اين راه درصدد  بوده و در  اقتصادی 
برای وادارکردن کشورهای توسعه يافته به همکاری و کمک بودند.

، تحوالتی در جامعه ی  اوايل دهه ی 60  و  اواخر دهه ی 50  از   )15(
با  جهانی رخ داد که عوامل ذهنی و عينی توجه به مساله ی توسعه را 
خود همراه داشت. از اوايل سال های 1970 استقرار نظم نوين جهانی 
توجه جهان سوم  بين المللی که مورد  تقسيم عادالنه ی کار  پايه ی  بر 
قرار گرفته، تاسيس آنکتاد و تصويب قطعنامه هايی چون منشور حقوق 
و تکاليف اقتصادی دولت ها و قطعنامه ی مربوط به نظم نوين اقتصادی 
بازتاب  33و3281و3202و3201  )قطعنامه  های  سال1975،1974  در 
اين  به رغم  می باشد  اين خصوص  در  تحرک جهان سوم  و  تالش ها 
تالش ها تا 1986حق توسعه به صورت شفاف مورد تاييد قرارنگرفت. 
ادبيات جديدی در خصوص حق توسعه  بعد  به  از اواسط دهه ی 80 
نقطه ی   1986 در  توسعه  حق  اعالميه ی  تصويب  که  شکل گرفته 
می باشد.)16(  توسعه  به  حق  زمينه ی  در  جديد  رويکرد  در  عطفی 
به اسناد  ابتدا  بر يک مقدمه و ده ماده است،  اين اعالميه که مشتمل 
بين المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعالميه ی جهانی حقوق 
بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سپس به ساير کنوانسيون ها، قطعنامه ها 
و توصيه های مرتبط با توسعه اشاره دارد و با يادآوری و تاکيد مجدد 
اقتصادی،  فرايند جامع  به عنوان يک  توسعه  تعريف  به  آن ها  مفاد  بر 
اجتماعی، فرهنگی و سياسی می پردازد و هدف آن را بهبود کامل رفاه 
کل مردم اعالم می نمايد .ماده ی يک اعالم می دارد حق توسعه يک 
حق غير قابل تجزيه ی انسان است که در پرتو آن هرانسانی و همه ی 
مختلف  ابعاد  از  بهره مندی  و  مساعدت  و  مشارکت  مستحق  انسان ها 
توسعه همچون توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی است 
بنيادی محقق  که از اين طريق همه ی حقوق و آزادی های اساسی و 
اين  فردی  برجنبه ی  تاکيد  ضمن  توسعه  حق  اعالميه ی  شد.  خواهد 
بين الملل  اصول حقوق  رعايت  و  احترام  گرو  در  را  آن  تحقق  حق، 
مربوط به همکاری بين ملت ها و دولت ها تلقی می کند )بند2ماده ی 3 
اعالميه( از ديد تدوين کنندگان اعالميه حق فردی توسعه هم مکمل 
حقوق دسته جمعی توسعه بوده هم حق انسان ها در دستيابی به توسعه 
حاکميت  حق  همچون  دولت ها  اساسی  حقوق  ناقض  نمی بايستی 
شفافيت  با  اعالميه  بند3ماده ی3  باشد.  آن ها  برابری  و  دولت ها 
تاکيد  همکاری  جنبه ی  بر  و  آشکار  را  توسعه  حق  محتوای  بيشتری 
می کند: »دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظايف خود به نحوی بايد 
بر  متکی  بين المللی  اقتصاد  نوين  نظم  ارتقای  موجب  که  کنند  عمل 
بين  برابری، وابستگی متقابل و منافع مشترک و همکاری  حاکميت، 
تمامی کشورها گردند و همچنين تحقق حقوق بشر و نظارت بر آن را 

مورد ترغيب و تشويق قراردهند...«)17(
ادامه دارد

دسترسی عادالنه زنان به بودجه ملی 
تضمينی است برای انکشاف پایدار و متوازن.
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ساعت ها انتظار در صف 
طوالنی برداشت از آب 

مخزن در كابل
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پوهنتوندررسانههایداخلیوخارجی:
و  نشرات  از  بسیاری  عنوان  پوهنتون  بازگشایی 
رادیوهای داخلی و خارجی بوده است. چند نمونه به 

عنوان مثال در ذیل آورده می شود: 
ـ محاذ ملی شماره 24، 21 اسد 1372، چاپ پیشاور 
می نویسد: »پوهنتون کابل پس از مدت طوالنی که در 
اختیار گروپ های مسلح قرار داشته و از آن در طول 
جنگ های یک ساله منحیث قرارگاه نظامی استفاده به 

عمل آمده است، بازگشایی گردید.«
ـ انیس در شماره 185، 21 سنبله 1372 خود نوشت: 
اسالمی  دولت  حکمتیار(  )گلبدین  »صدراعظم 
افغانستان در مراسم بازگشایی پوهنتون اشتراک کرد.« 
ـ »برحسب پیشنهاد شماره 1009، 1373/9/8 ریاست 
اسالمی  دولت  مقام  منظوری  و  کابل  پوهنتون 
شده  چپاول  کتاب های  خریداری  کمیته  افغانستان 
پوهاند محمد رسول رهین کتاب های  ریاست  تحت 
نظامی،  پاتک های  از  را  پوهنتون  کتابخانه  چورشده 

دیوارهای پل باغ عمومی مجددا خریداری نمود.« 
ـ وفا شماره 149، 1374 چاپ پیشاور: 

میلیون  پنجاه  کابل  پوهنتون  به  وارده  »خسارات 
پوهنتون،  مرکزی  کتابخانه  است.  شده  تخمین  دالر 
طبیعی  موزیم  زیبا،  هنرهای  پوهنزی   نگارستان 
پوهنزی علوم طبیعی نیز از بین رفته اند که ارزش این 

میراث فرهنگی را نمی توان به پول تخمین کرد.« 
ـ نشریه neue zuricher zeitung چاپ سویس: 
»پوهنتون  عنوان  زیر  شتاهل  البرت  پروفیسور  قول  از 
کابل تصویری کامل از انهدام و خرابی ها« می نویسد: 
ساختمان ها  تخریب  و  کلی  خسارات  مجموع   »در 
دالر  میلیون  پنجاه  به  تقریبا  اولیه  برآورد  اساس  بر 

می رسد.« 
ـ )July ,3.Ausland No 3, 1995( چاپ سویس:

پروفیسور وان البرت شتاهل می نویسد: ساحه پوهنتون 
تعمیرات  زیرا  است.  گردیده  مبدل  خرابه  یک  به 
پوهنتون مورد اصابت راکت ها قرار گرفته و در تمام 
پوهنتون  تعمیری وجود ندارد که حتا سقف آن سالم 
گردیده  تخریب  کتابخانه  اعظم  قسمت  باشد.  مانده 
بسیار  پوهنتون  صحن  در  گذار  و  گشت  همچنان 
ماین های  توسط  ساحه  تمام  زیرا  است.  خطرناک 

ساخت شوروی فرش گردیده است. 
ـ انیس در شماره 74 مورخ 24 عقرب 1374 خویش، 
در  دریح  و  نمود  تشبیه  ارواح  شهر  به  را  پوهنتون 
شماره 173 سال 1375 خویش پوهنتون را در اوایل 
سال 1374 به هیروشیمای بعد از انفجار اتومی تشبیه 

نموده بود. 
ـ  بی بی سی:

بی بی سی  )William Reeve( خبرنگار  ویلیم ریو 
که اکثرا درجنگ های تنظیمی در کابل بود و بارها از 
پوهنتون بازدید نموده بود، به تاریخ 27 قوس 1375 
در برنامه آسیای میانه در مورد پوهنتون چنین گفت: 
در  مختلف  گروه های  بین  در  شدید  »جنگ های 
صحن پوهنتون واقع گردید و زیباترین ساختمان ها به 

خاک یکسان گردید. 
خود   1372 سال   35 شماره  در  کابل  نامه  هفته  ـ 
از  پوهنتون  نام  تا  می رود  روزها  این  نوشت: در 
خاطره ها فراموش گردد و مردم این سرزمین باورشان 
بنا شد که روزی مکان مقدسی چون پوهنتون کابل 
بنیاد  مانند ده ها  این مدرسه عالی  تا  داشتند. می رود  

دیگر به خاطره بپیوندد و افسانه شود. 
ـ بالغ شماره29 ـ 1374/2/3: 

خبرنگار نشریه بالغ که خود زمانی محصله دانشگاه 
چنین  را  خود  است،  چشم دید های  بوده  کابل 
و خاک  به دست گرفته  زنبیل ها  »عده ای  می نویسد:  
و ریگ فروریخته را از سقف های بمباران شده بیرون 
و  را حمل  و چوکی شکسته  میز  تعدادی  می کشند، 
اتاق های درسی  گروهی هم مصروف صفایی درون 
پوچک سر  و  مرمی  چره های  شیشه ها،  وجود  از 
ساختمان های  )خشت(  آجرهای  بم ها،   گلوله های 
سرگرم  هم  گروپ هایی  و  شده اند،  تخریب 
پاک کاری و سروی سرک ها، پیاده روها، پارک ها و  
چمنزارهای صحن پوهنتون از وجود ماین های کشنده 

ضدپرسونل می باشند. 
اسکلت  شکسته،  قامت  می گردم  که  طرف  هر  به 
تخریب گردیده  و  پوسیده  سامان آالت  و  افسرده 
البراتواری  و  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  مدرن ترین 
تونل های  با  توام  کشور  تحصیلی  مرجع  عالی ترین 
از  وحشتناک  گودال های  )صوف(  زیرزمینی 
کشتارهای دسته جمعی )اسیران غیرنظامی و بی دفاع( 
و سنگرهای ترمیم شده از میز و چوکی و الماری های 

دکتورا از 400 به 4000 افغانی 
ماستر از 300 به 3000 افغانی 

لیسانسه از 200 به 2000 افغانی 
ماموریت های  از  یکی  که  علم  تولید  منظور  به  4ـ 
و  تاسیس  تحقیقاتی  امور  معاونیت  است،  دانشگاه 
پوهنوال جوره محمد قربانی در راس آن مقرر گردید. 

5ـ مرکز کامپیوتر تاسیس گردید. 
پوهنتون کابل ذریعه مکتوب شماره 84،  6ـ ریاست 
حکم  شرعیات  فاکولته  به   1373 حوت   24 مورخ 
و  اول  سمستر  در  کریدت  چهار  جعفری  کرد:  فقه 
و  فقه  دیپارتمنت  در  دوم  سمستر  در  کریدت  چهار 

قانون پوهنزی شرعیات تدریس گردد. 
تدریس  بهسودی  علی  ضامن  قاضی  را  مضمون  این 

می کرد. 
از  دیگری  طوفان  که  رفت  پیش  به خوبی  چیز  همه 

راه رسید. 
نیمدههیاخیردهههفتاد:

پس از تسلط طالبان در 5 میزان 1375 اولین برخورد 
به  طالبان  بود.  زنان  لباس  و  مردان  ریش  با  طالبان 
دختران اجازه تحصیل و به استادان زن اجازه تدریس 

ندادند. 
اوایل  از  آن  بحث  که  دانشگاه ها  کردن  اسالمی 
حکومت مجاهدین شروع شده بود، در زمان امارت 
مطرح  جدی  بسیار  طور  به  مجددا  طالبان  اسالمی 

گردید. 
»انقالب  می توان  را  آن  که  پوهنتون  کردن  اسالمی 
فرهنگی« دوم نامید عبارت بود از  ممنوع کردن طبقه 
اناث از تحصیل و تدریس، مقرری های ایدیالوجیکی، 
عکس ها  کردن  ممنوع  درسی،  نصاب  مدرسه سازی 
و  درسی   کتاب های  از  زنده  موجودات  تصاویر  و 

اجباری کردن ریش و کرته ایزار. 
رشته های  بعضی  محتوای  که  داشتند  عقیده  طالبان 
و  ندارد  هماهنگی  اسالم  دینی  مبانی  با  انسانی  علوم 
مادی  پایه مکاتب غربی عموما  بر  آنها  اساس  پایه و 
تنظیم شده و نیاز است تا محتویات این نوع رشته ها یا 
فصل ها از محتوای متون درسی این رشته ها با توجه به 

مبانی عقیدتی حذف یا بازنگری شود. 
طلبگی  سابقه  پیداست  نامش  از  که  طوری  طالبان 
سابقه  من  و  داشتند  را  پاکستان  مذهبی  مدارس  در 
اکادمیک. برای همین خیلی برای من مشکل بود که 
راجع  بخواهم  که  باشم  داشته  مشترک  زبان  آنها  با 
با  کنم.  پوهنتونی صبحت  سیاست های  یا  برنامه ها  به 
نعمانی وزیر تحصیالت  وجودی که مولوی حمداهلل 

عالی افغانستان آدم بسیار خوبی بود. 
امارت طالبان  قاموس  بدترین توصیف ها در  از  یکی 
نظر  از  روشنفکر  بود.  کسی  خواندن  »روشنفکر«  
من  زبان  اما  بود.  بی دین  یا  »سکوالر«  معادل  آنها 
محفلی  در   و  بود  کرده  عادت  روشنفکر  ذکر  به 
یاد  ملی  سرمایه  حیث  به  افغانستان  روشنفکران  از 

می کردم که گاه گاهی با  تهدید روبه رو می شدم. 
عین  در  موسسه  هر  رییس  طالبان،  امارت  اوایل   در 
مولوی  لقب  و   بود  نیز  موسسه  همان  امام  مال  زمان 
در  باید  که  بودند  کرده  اعطا  من  به  را  حسن یار 
ساعت دوازده و نیم دروس فاکولته ها متوقف و نماز 
جماعت  ادا می شد.  اما متاسفانه در مدت شش ماهی 
که من مال امام پوهنتون بودم حتا یک مرتبه نتوانستم 

پیش نماز جماعت شوم. 
من تالش کردم تا دروس پوهنتون شروع  گردد زیرا 
تبدیل  کابل  مدرسه  به  کابل  پوهنتون  داشت  امکان 

شود. 
ترنس وایت )Terrence White( خبرنگار آژانس 
فرانس پرس درتاریخ 6 مارچ 1997 )مطابق 16  حوت 
1375 ه.ش( گزارش مفصلی تهیه نمود که در بخشی 
از آن آمده بود:  »دانشگاه کابل براساس یک جدول 
زمانی در طی  چند روز آینده بازگشایی خواهد شد. 
اما این که مقامات اسالمی طالبان به دانشجویان دختر 
ابهام  پرده ی  در  داد،  را خواهند  اجازه شمول مجدد 

قرار دارد.« 
من در روز 8 مارچ 1997 که مصادف با روز جهانی 
معاون  سرپرست  اکبر  محمد  تاج  با  همراه  بود  زن 
امور محصالن به دیدار مولوی  حمداهلل نعمانی وزیر 
اگر   که  کردم  پیشنهاد  من  و  رفتیم  عالی  تحصیالت 
من  بدهید  محصالت  برای  را  تحصیل  ادامه  اجازه 
ردیف  میان  را  ضخیم  )پرده(  تکه ای  دیوار  حاضرم 
در  عالی  تحصیالت   وزیر  بکشم.  پسران  و  دختران 
جواب گفت که آموزه های دینی ما اختالط جنسیتی 

را در  دانشگاه نمی پذیرد. 
محقق  مالی  ویلیام  داکتر  گفتار   با  را  نوشتار  این 
استرالیایی که در صفحه 154 کتاب خود نوشته است، 

به پایان می برم: 
»داکتر حسن یار شاهد پایان تالش هایش برای نجات 

حیات روشنفکری افغانستان بود.«)1(
پینوشت:

1_ Maley, Wiliam, 1998. Fundamen-
talism Reborn: Afghanistan under the 
Taliban. NYU Press, NY. 253 Pages.

آهنی دفترهای رسمی پوهنتون نظرم را به خود جلب 
کرد.« 

ـ دریح شماره 174، 1375/4/10: 
پوهنتون در سال 1374 در میان کشتزارهای ماین از 

صفر شروع به کار کرد. 
ـ شهادت شماره 65، 1375/4/11: 

75 فیصد کار بازسازی پوهنتون کابل تکمیل و نظام 
اداری و آکادمیک برقرار شده است. 

ـ انیس شماره 2، 1375/11/22: 
هزار  چندین  نمی شد  شروع  پوهنتون  دروس  اگر 

محصل جوان در جبهات جنگ قرار می گرفتند. 
ـ المومنات 20 حوت 1374:

به  کابل که کامال  پوهنتون  بازگشایی مجدد  از  پس 
تعمیراتی  و  ترمیماتی  بود، کار  تبدیل شده  ویرانه ای 
آن به سرعت انجام پذیرفت و پوهنتون محل مطمین 
دختر  و   پسر  هزاران  و  گردید  مبدل  آموزش  برای 
پوهنتون  مختلف  پوهنزی های  راهی  تحصیل  تشنه 

گردیدند. 
نوشت:  خود   1375 سرطان   173 شماره  در  دریح  ـ 
می گذرد  روزی  آن  از  سال  یک  از  بیشتر  اکنون 
نیست.  وحشت آور  صورت  بدان  پوهنتون  دیگر  که 
انفجار  از  گرچه هنوز اطرافش شبیه هیروشیمای بعد 
بم اتمی است ولی دیگر نباید جنگلش حساب کرد. 
زیرا اکنون آن صحن مرگبار و نفرت انگیز یک سال 
سنگ ها،  انفجارناشده،  مرمی  ماین،  از  پوهنتون  قبل 
چره ها و  غیره پاک گردیده و صنف ها پر از صدای 
در  که  می کنیم  احساس  است.  وشاگردان  استادان 
آن  از  تا  طول یک سال چقدر زحمت کشیده شده 

جنگل خون بار مکان انسانی پدید آید. 
ـ روزنامه انیس در شماره 34، 1374 خود نوشت:  با 
بازگشایی پوهنتون که کامال به ویرانه ای تبدیل شده 
بود، گویی تحصیل و دانش داشتن بار دیگر در همه 
به  کویر  در  نشسته  باورهای  و  گرفت  شکل  اذهان 

سوی فردا سر بلند کرد. 
پوهنتون  نوشت:   1374  ،10 شماره  کابل  هفته نامه  ـ 
و  است  خسته  کوچیدن ها  از  برمی دارد،  گام  آهسته 
منزل  به  پشت  از  را  کوله بار  دراز  زمانه های  از  بعد 
نفس  و  کرد  زیستن  فریاد  و  آورد  فرود  اصلی اش 

عمیق کشید. 
ـ بی بی سی، آسیای میانه، 27 قوس 1375: 

چنین  بی بی سی  خبرنگار   William Reeve
ماه گذشته  در  من مجددا  وقتی که  اما  داد:   گزارش 
افغانستان  پایتخت  کابل  وارد   )1996 نوامبر  )یعنی 
دانشگاه  شدم.  مواجه  بزرگی  تعجب  با  گردیدم، 
جنگ  ویرانه های  خاکستر،  و  زیرخاک  از  زیبایی 
بودم  دور  کابل  از  من  که  وقتی  بود.  برآورده  سر 
کار بازسازی استثنایی دانشگاه کابل شروع شده بود.  
دانشگاه  دروس   )1995( گذشته  سال  مارچ  ماه  در 
جنگجویان  آن  ربع  یک  حدود  که  بود  شده  شروع 
سابق وابسته به گروه ها بود. اولین درس در زیر سایه 
سپتامبر  در  گردید.  آغاز  خالی  اتاق های  درختان، 
تصرف  را  کابل  طالبان  که  وقتی   )1996( امسال 
نمودند، جمعیت دانشجویان به ده هزار می رسید که 

از آن  جمله چهار  هزار آن دختر بودند. 
پایانخوب:

 19 اول،  درجه  تقدیرنامه  نیم دهه، 80  این   در  1ـ 
به  سوم  درجه  تقدیرنامه   50 و  دوم  درجه  تقدیرنامه 
استادان و مامورین اعطا گردید که در تاریخ پوهنتون 

بی سابقه بود. 
مقام   1375/6/25  ،3264 شماره  احکام  براساس  2ـ 
استادان  تقاعد  افغانستان سن   اسالمی  ریاست دولت 

تا 70 سالگی قابل تمدید است. 
3ـ براساس فرمان شماره 79، 1375/3/7 معاش دیپلوم 

استادان به ترتیب زیر افزایش یافت: 
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، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشريف:دروازه  	

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

 • معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	

•خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي 	
•ويراستار: تقي حسني 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	

• 	

8

www.8am.af :وب سايت

فراخوان نخستین جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر 
آخرين مهلت ارسال آثار: 

29 سرطان 1390 برابر با 20 جوالی 2011 ميالدی 
مفتخريم تا از شما جهت ارسال آثارتان برای نمايش در نخستين جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر دعوت نماييم.

جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر افغانستان به دنبال باز کردن دريچه ای است تا از طريق توليد و نمايش فلم های منتقدانه با 
موضوع حقوق بشری بتوان جامعه بهتر و آزادتری ساخت.

اين جشنواره هر فلمی با هر سبک سينمايی: مستند/ داستانی/بلند/ کوتاه/ انيميشن با هر نوع گرايش حقوق بشری: زن/ کودک/ 
جنگ و مبارزه/ آزادی بيان/ مهاجرت و بی خانمانی/ هويت/ نژاد پرستی/ تبعيض/ عدالت/ خشونت/ قاچاق/ بهره کشی/ 
ديکتاتوری/ محروم سازی/ فقر/ اعتياد/ سرمايه داری/ نظامی گری/ تجاوز و غيره را که از سال 2000 ميالدی به بعد توليد 

شده باشد، از هر نطقه ای از جهان خوش آمد می گويد.
 جهت ارسال آثارتان به اين جشنواره می توانيد فلم هايتان را به صندوق پستی: 

Post office Karte4
Postal Box: 4018

و يا مستقيما به دفتر باشگاه سينمايی افغانستان برسانيد:
کابل- سرک سوم سيلو- روبه روی اداره رياست مهاجرين- باشگاه سينمايی افغانستان

info@ahrfestival.org
+93799345962
+93777146666

زمان برگزاری:
9 تا 15 ميزان 1390 برابر با 1 تا 7 اکتوبر 2011 ميالدی

قوانین و مقررات نخستین جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر
جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر افغانستان يک جشنواره بين المللی و رقابتی است که به سينمای حقوق بشری اختصاص داده 
شده تا از اين راه به تشويق فلم سازان و هنرمندانی بپردازد که کمره خود را برای به تصوير کشيدن پايداری و ايستادگی در 

برابر نابرابری، بی عدالتی و خشونت در جهان به کار می گيرند.
قوانين شرکت در اين جشنواره: اين جشنواره هر فلمی با هر سبک سينمايی: مستند/ داستانی/بلند/ کوتاه/ انيميشن با هر نوع 
تبعيض/  پرستی/  نژاد  هويت/  خانمانی/  بی  و  مهاجرت  بيان/  آزادی  مبارزه/  و  بشری: زن/ کودک/ جنگ  گرايش حقوق 
عدالت/ خشونت/ قاچاق/ بهره کشی/ ديکتاتوری/ محروم سازی/ فقر/ اعتياد/ سرمايه داری/ نظامی گری/ تجاوز و غيره را که 

از سال 2000 ميالدی به بعد توليد شده باشد، از هر نطقه ای از جهان خوش آمد می گويد.
فلم سازان خارج از افغانستان می توانند فلم های خود را از دو طريق به جشنواره ارسال کنند.

	•ارسال فلم ها به صندوق پستی جشنواره به نشانی: کابل- پسته خانه کارته چهار- پست بکس) صندوق پستی( 4018 .
لطفا روی پاکت اين شماره را بنويسيد:

حسن زکی زاده0777146666
	•رساندن فلم ها مستقيما به دفتر جشنواره به نشانی:کابل-سرک سوم سيلو- مقابل اداره رياست مهاجرين-باشگاه سينمايی 

افغانستان.
فلم سازان خارج افغانستان نيز می توانند از طريق پست های فدکس-دی اچ ال- تی ان تی فلم هايشان را به يکی از آدرس 

هايی که در باال ذکر شده ارسال نمايند.
فلم های ارسالی به جشنواره بايد به يکی از دو فرمت مينی دی وی و با سيستم پانل باشند.

تمام فلم های ارسال شده به جشنواره بايد به دو کاپی مينی دی وی و يا دی وی دی ) يک کاپی با زير نويس انگليسی و يک 
کاپی بدون زيرنويس( داشته باشند.

 Microsoft فايل  به صورت  بايد  اشتراک در جشنواره  فرم  به همراه دو  فارسی  يا  انگليسی  زبان  به  فلم  	•ديالوگ لست 
Word و يا PDF به ايميل زير ارسال شود.

   submit@ahrfestival.org
در اين جشنواره به چهار فلم برگزيده از طرف هيات داوران جوايز نقدی اعطا خواهد شد.

سه فلم برگزيده از افغانستان که جوايز نقدی آن ها مشروط به توليد فلم بعدی زير نظر باشگاه سينمايی افغانستان است.
يک جايزه به بهترين فلم از بخش بين الملل اهدا خواهد گرديد.

 فلم سازانی که عالقه مند به شرکت آثارشان در جشنواره هستند بايد تا پيش از پايان مهلت ارسال آثار)29 سرطان/ تير 1390( 
فلم ها و فرم اشتراک آثارشان را به دفتر جشنواره و يا ايميل های ذکر شده برسانند.

در صورت نياز به معلومات بيشتر با شماره ها و يا ايميل زير تماس بگيريد.
info@ahrfestival.org

+93799345962
+93777146666

قابل توجه: 
آخرين مهلت رسيدن آثار به جشنواره 29 سرطان ) تير ماه( 1390 برابر با 20 جوالی 2011 می باشد

1- از هر فلم بايد دو کاپی برای جشنواره ارسال گردد.يک کاپی با زير نويس انگليسی و يکی بدون زير نويس.
2- نسخه های قابل قبول))Mini DV-DVD با فرمت پال

 Microsoft Word و يا  PDF 3- ديالوگ ليست فلم، خالصه سيناپس فلم تا 500 کلمه و زندگی نامه کارگردان به فرمت
همراه يک عکس از کارگردان و يک عکس از پشت صحنه فلم به فرمت JEPG  و با رزو ليشن dpi300 به ايميل آدرس 

ذيل ارسال شود:
                                                                                  submit@ahrfestival.org

4- فرم اشتراک در جشنواره بايد به همراه کاپی فلم ها به آدرس زير پست شود.
P.O Box 4018, Karte Char Post office, Kabul Afghanistan or: 
Kote Sangi, 3rd Street of Silo, Opp. Immigration Directorate, Afghanistan Cinema Club

لطفا پشت بسته اين شماره تيلفون را بنويسيد.
077714666

برای اطالعات بيشتر: 
www.ahrfestival.org

برای تماس با مسوولين جشنواره:
info@ahrfestivsal.org

نگاهی به چند فلم جديد از سينمای افغانستان
از صفحه 6

يادآور  آغازش  هرچند  کابلی  بچه 
دزد  الگوی  اما  است،  آينه  و  خشت 
چيزی  آن جا  منتها  دارد،  را  دوچرخه 
اين در و آن  به  مال باخته  و  گم می شد 
می شود  پيدا  چيزی  اين جا  می زد،  در 
می گردد.  صاحبش  دنبال  به  يابنده  و 
به  فلم ساز  و  است  جزييات  از  پر  فلم 
بيننده اش که می خواهد  کنجکاوی های 
از بستر رويدادها هم چيزهای بيش تری 
بداند پاسخ می دهد. برمک اکرم با همين 
فتورمان  يک  از  را  فلمش  جزييات، 
اين که  بدون  مثال  ملودرام دور می کند. 
خالد را آدم منحرف و چشم چرانی نشان 
بدهد، با ظرافت روی برخی نگاه های او 
تاکيد ظريفی می کند و يا در نمايی برای 
شيشه  حاوی  پالستيکی  کيسه  برداشتن 
دستش  پشت  ماشين،  کف  از  بچه  شير 
فرانسوی  جوان  زن  پای  قوزک  به  را 
اجتماعی  فضای  نمايش  برای  می سايد. 
با اشاره  عصبی و نگران جامعه )باز هم 
خالد  انتحاری(،  بمب گذاری های  به 
راننده ای   - رهگذران  و  آدم ها  با  بارها 
داروخانه چی،  باربران،  مسافران،  ديگر، 
و  کراچی دستی،  با  سيار  فروشنده 
ديگران - بگومگو می کند که همه اين ها 
در کنار جزييات واقع گرايانه، فلم را از 
يک داستان مصور دور و به يک روايت 
نزديک  مستندگونه  حتا  و  نيورياليستی 
می کند، با پايانی تقريبا اميدوارانه و البته 

نه چندان صريح.
با  است  بلندی  مستند  فلم،  آخرين 
به  بازگشت  آغوش:  شيرين ترين  عنوان 
فلمی   .)2008 ميرزا،  )نجيب  افغانستان 
سرزمين  مادری،  سرزمين  ستايش  در 
و  آب  و  نياکان،  سرزمين  پدری، 
دارد.  آن  در  ريشه  هرکس  که  خاکی 
است  مهاجر  افغانی  يک  فلم،  سازنده 
با  کانادا  فلم  هيات  تهيه کننده اش  اما 
که  است  سويسی  نهاد  يک  مشارکت 
اصلی  مالی  اولين دوره، حامی  از  اتفاقا 
شيرين ترين  است.  بوده  ديدار  جشنواره 
است  سفرنامه ای  مستند  يک  آغوش، 
با  فلم ها،  نوع  اين  کالسيک  ساختار  با 
اندکی تفاوت در ابتدا و انتهايش که با 
با فلش بک تمام  فلش فاروارد شروع و 
می شود. بقيه اش مسيری سرراست دارد 
مکان ها  اسم  زيرنويس  و  تاريخ  ذکر  با 
درباره  فلم  سفر.  مسير  نقشه  نمايش  و 
بازگشت دو جوان افغانی به زادگاه شان 
است؛ يکی پس از بيست سال و ديگری 
در  اقامت  و  شانزده سال دوری  از  پس 
تاجيکستان و روسيه و در نهايت کانادا. 
شوروی  ارتش  هجوم  زمان  در  دو  هر 
گريختند و حاال سورگل پس از شانزده 
و  کند  ديدار  خانواده اش  با  آمده  سال 

امير پس از بيست سال می خواهد دنبال 
پدر و مادرش بگردد. با هواپيما به کابل 
می رسند و از آن جا بايد با موتر، از طريق 
سخت،  و  کوهستانی  اغلب  جاده های 
و گذشتن  نيم دايره  مسيری  از طی  پس 
از کندز و فيض آباد و طالقان خودشان 
را به مرز تاجيکستان برسانند. در آن جا 
رهسپار  پياده  پای  و  می شود  جدا  امير 
با نشانی های گنگی  تا  پاکستان می شود 
کند.  پيدا  را  مادرش  و  پدر  دارد،  که 
مرز  حاشيه  در  مسيرش  به  سورگل  اما 
به محل  تا  ادامه می دهد  به سوی شمال 
برسد.  شغنان  در  خانواده اش  زندگی 
راه آن قدر ناهموار است که از جايی به 
برود و  نيست پيش  بعد موتروان حاضر 
برمی گردد. سورگل و همراهانش ناچار 
می شوند بقيه اين راه خطرناک را پياده 
قاطر(  و  االغ  و  اسب  روی  )باروبنديل 

ادامه بدهند.
برخورد سورگل با خانواده اش صحنه ای 
شورانگيز اما غيرسانتی مانتال است. پدر، 
مادر، برادران و خواهرانی که تا به حال 
آنها را نديده، و بستگان دور و نزديک، 
دف زنان به استقبالش می آيند و خودش 
سورگل  پايکوبی  می کند.  و  رقص  نيز 
و پدر و مادرش آن قدر ناباورند که در 
فقط  طوالنی شان  کشيدن  آغوش  طول 
که  حالی  در  می ريزند،  اشکی  قطره 
با روحيه ای شرقی و  آدم خيال می کند 
به  های های شان  بايد  مصيبت،  همه  آن 

گوش فلک برسد.
که  امير  بعد،  ماه  يک  طرف،  آن  از 
پاکستان  در  را  مادرش  و  پدر  نتوانسته 
پيدا کند، به افغانستان برمی گردد و نزد 
که  آن جاست  در  می رود.  پدرکالنش 
تازه می فهمد پدرش در همان سال های 
آغاز مهاجرت او مرده و مادرش ازدواج 
کرده و او هم چند سال بعد مرده است. 
مادرش  مزار  برسر  را  امير  پدربزرگ، 
خيالش  و  می کند  نيايشي  می برد، 
هردو  سورگل،  و  امير  می شود.  راحت 
که  توضيحی  و  برمی گردند  کانادا  به 
سورگل بابت حاصل اين سفر می دهد، 
اساسی  و  روشنگر  و  کليدی  بسيار 
است  اين  او  توضيح  مضمون  است. 
احساس  غربت،  در  اين،  از  پيش  تا  که 
و  هيچ کس  به  و  است  معلق  می کرده 
اين که  با  حاال  اما  ندارد.  تعلق  هيچ جا 
افغانستان  به  بار ديگر  نتواند  شايد ديگر 
برگردد و ديگر خانواده اش را نبيند، اما 
خيالش راحت شده که با آدم هايی و با 
به کسانی  متعلق  پيوند دارد و  سرزمينی 
به  که  هستند  کسانی  و  است  جايی  و 
آدم ها  حاال  هم  او  و  می کنند  فکر  او 
به  که  می شناسد  و  ديده  را  سرزمينی  و 

آن فکر کند. خالصه حرفش اين است 
بيهودگی و  که ديگر احساس پوچی و 
بودن نمی کند. احساس می کند  آويزان 
اين همان احساس گنگ و  ريشه دارد. 
سرزمين  و  خاک  و  آب  به  تعلق  مبهم 
می کند؟  فرق  چه  مادری،  يا   - پدری 
بيچاره و  - است که در غربت، آدم را 
درمانده می کند و اگر به هر دليلی نتواند 
رفاه  ببيند، حتا در صورت  را  کشورش 
کامل در غربت، احساس خاليی می کند 
که  )کسانی  نمی شود  پر  هيچ چيز  با  که 
اقليت محض  چنين احساسی ندارند در 
مقايسه وضعيت  فلم،  هستند(. در همين 
زندگی امير و سورگل در کانادا با آنچه 
همين  گويای  می بينيم،  افغانستان  در 

احساس است.
تجربه  که  شنيده ام  کسانی  از  بارها 
در  زندگی  از  غيرمتعارف  دوره ای 
مکان هايی دورافتاده با آدم هايی ساده و 
گاه بدوی - در هند، نيپال، تبت، افريقا، 
 - خودمان  کشور  از  مناطقی  حتا  و 
نگاه شان را به زندگي عوض کرده است. 
اين  زادگاه شان  به  امير  و  سورگل  سفر 
بيننده مستند شيرين ترين  امکان را برای 
و  جغرافيا  با  تا  می کند  فراهم  آغوش 
آدم هايی آشنا شود که زندگی را طور 
ديگری برايش معنا کنند. موقع تماشای 
فلم، فکر می کردم که در آن - به قول 
خود سورگل »وسط ناکجاآباد« - خشن 
و پرت و وحشی، در ميان آن بيغوله ها و 
آن  کنار  و  آن صخره ها  ميان  ويرانه ها، 
مردم  کوه ها،  آن  باالی  و  رودخانه ها 
چه گونه زندگی مي کنند؟ دل شان به چی 
روياهای شان  و  آرزوها  است؟  خوش 
به  می بينند؟  خواب هايی  چه  چيست؟ 
برای  نقشه های شان  می کنند؟  فکر  چی 
نظرشان  به  آينده  اصال  چيست؟  آينده 
چه مفهومی دارد؟ ...و مهم تر اين که اگر 
چه  کنم  زندگی  آن جا  خودم  بود  قرار 
حال و وضعی داشتم و چه می کردم؟ اما 
ديديم که همان جغرافيا و همان طبيعت 
و آدم ها برای سورگل منجر به ايجاد چه 
احساسی شد که شايد درون و دنيای او 
را برای هميشه عوض کند؛ همچنان که 
تماشای   - سينمايی  نيم بند  سفر  همين 
همين مستند - هم برای نگارنده تبديل 
اين که  بدون  شد؛  ماندگار  تجربه ای  به 
و  درخشان  فلم  آغوش  شيرين ترين 
اما  باشد.  از حيث هنری  متفاوتی  خيلی 
هست  تاثيرگذار  و  قوی  چنان  موضوع 
کار  هم  آن  بی ادای  روايت  صرف  که 
نجيب  که  کاری  می کند؛  را  خودش 
حديث  اين  که  پيداست  و  کرده  ميرزا 

نفس خود او هم هست.
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راه اندازی تظاهرات اعتراضی 
علیه چین در ویتنام

صدها نفر در تظاهراتی بی سابقه در هانوی، پایتخت ویتنام، 
شرکت کرده اند.

چین  خروج  خواهان  تظاهرات  این  در  شرکت کنندگان 
مناقشه  منطقه مورد  از محدوده آب های ساحلی ویتنام در 

دریای جنوبی چین هستند.
متفرق  پولیس  نیروهای  توسط  که  آن  از  قبل  کمی  آنها 

شوند، در مقابل ساختمان سفارت چین تجمع کردند.
دولت ویتنام درباره آنچه که تعرض به کشتی های اکتشاف 
چین  هواپیماهای  و  جنگی  کشتی های  توسط  ویتنام  نفت 

خوانده است، به دولت چین اعتراض کرده است.
کنفرانسی  در  یکشنبه،  روز  چین  دفاع  وزیر  حال،  این  با 
عمومی در سنگاپور گفت که این کشور به حفظ صلح و 

ثبات در دریای جنوبی چین متعهد است.

مقام های فلسطینی پیشنهاد از سرگیری 
مذاکرات صلح را پذیرفتند 

مقام های فلسطینی دعوت فرانسه برای ازسرگیری گفتگوی 
صلح با اسراییل را پذیرفتند.

خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود  مشاور 
برای  فلسطینی  مقام های  آمادگی  از  در سخنانی  فلسطینی، 

شرکت در مذاکرات پاریس خبر داد.
صلح  مذاکرات  سرگیری  از  پیشنهاد  گذشته  هفته  فرانسه 
میان فلسطینیان و اسراییل را مطرح کرد. اسراییل و امریکا 

هنوز به این پیشنهاد واکنشی نشان نداده اند.
از  بار  چندین  اسراییل  و  فلسطینیان  میان  صلح  مذاکرات 
جمله در اواخر سال ۲۰۰۸ میالدی )بیش از دو سال و نیم 
قبل( و بار دیگر نیز در سپتامبر سال گذشته میالدی ) حدود 

۸ ماه پیش( به بن بست کشیده شد.
یک کوه آتشفشان در شیلی 

پس از نیم قرن فعال شد 
بر اثر فعالیت مجدد یک کوه آتشفشان در جنوب مرکزی 
تا  گداخته  مواد  بود  خاموش  دهه  چندین  مدت  که  شیلی 
ارتفاع ده  کیلومتر به آسمان پرتاب شد و دود غلیظی همراه 

با خاکسترهای آتشفشانی منطقه ای وسیع را در بر گرفت.
دولت شیلی مجبور شده است چندین هزار نفر از ساکنان 

منطقه ای را که در معرض خطر بودند جا به جا کند.
فوران این کوه آتشفشان که در سلسله کوه های آتشفشانی 
پویه هو – کوردون کول در ۹۲۰ کیلومتری جنوب پایتخت 
صورت گرفت همچنین باعث شد مقام های شیلیایی مسیر 

پرتردد مرزی به سمت آرژانتین را نیز مسدود کنند.
آتشفشانی  فعالیت  کوه ها  سلسله  این  از  که  آخرین بار 

مشاهده شد در سال ۱۹۶۰ ،حدود ۵۱ سال پیش بود.

نیروی نظامی چین تهدیدی 
برای صلح در آسیا نیست 

وزیر دفاع چین روز یکشنبه طی اظهاراتی در یک کنفرانس 
نظامی کشورش ۲۰ سال  نیروی  امنیتی در سنگاپور گفت 
چین  ارتش  گرچه  و  است  عقب  امریکا  نظامی  نیروی  از 
توانایی های خود را توسعه می دهد ولی تهدیدی برای صلح 

در آسیا به شمار نمی رود.
از  بسیاری  که  :»می داند  گفت  لی  گوانگ  لیانگ  جنرال 
مردم مایلند چنین تصور کنند که توسعه اقتصادی منجر به 
تبدیل چین به یک تهدید نظامی می شود، ولی چین هرگز 
در پی استیال بر کشورهای دیگر یا گسترش نظامی نیست.«

به  چین  دولت  رسمی  تعهد  »این  افزود:  چین  دفاع  وزیر 
جامعه جهانی خواهد بود.«

شادمانی و پایکوبی مردم یمن با خروج صالح از این کشور
به  مربوط  خبرهای  انتشار  دنبال  به 
هزاران  یمن،  از  صالح  آقای  خروج 
صنعا،  شهر  جاده های  در  با حضور  نفر 
پایتخت این کشور، به شادی و پایکوبی 

پرداختند.
بسیاری از جوانان یمنی برای شادی، در 
میدان »دانشگاه« صنعا جمع شدند. یکی 
بسیار  آنها  که  گفت  تجمع کنندگان  از 
خوشحال هستند، چون رژیم این کشور 
توسط چیزی که او »انقالبی صلح آمیز« 

خواند، سرنگون شده است.
بر اساس اعالم رسمی مقامات عربستان 
رییس  صالح،  عبداهلل  علی  سعودی، 
جمهور یمن، برای درمان پزشکی، وارد 

ریاض، پایتخت این کشور شده است.
رییس  معاون  هادی،  منصور  ربه  عبد 
جمهور یمن که در نبود آقای صالح، به 
عنوان کفیل رییس جمهور اداره امور را 
در دست گرفته است، با سفیر امریکا در 
وضعیت  آخرین  باره  در  و  دیدار  یمن 

در یمن گفتگو کرده است.
تحت  نظامی  شفاخانه  در  صالح  آقای 

درمان قرار گرفته است.
خبرهای  جوزا،   ۱4 شنبه،  روز  از 
عبداهلل  علی  خروج  درباره  متناقضی 

صالح از یمن منتشر می شد.
جمعه،  روز  که  حمله ای  جریان  در  او 

سوم جوزا، به مسجد 
ریاست  مجتمع 
انجام  یمن  جمهوری 
شد، دچار سوختگی 
بر  و  شد  جراحت  و 
گزارش ها،  اساس 
بسیار  جراحت هایش 
حدی  از  جدی تر 
اعالم  قبال  که  است 

شده بود.
منابع خبری در یمن به بی بی سی گفته اند 
صالح  آقای  قلب  زیر  به  چره  یک  که 
اصابت کرده و ناحیه سینه و صورت او 

دچار سوختگی درجه دو شده است.
شب  وقت  اواخر  صالح  عبداهلل  علی 
با یک آمبوالنس هوایی متعلق  یکشنبه 
شد.  ریاض  وارد  سعودی،  عربستان  به 
چند نفر دیگر از مقامات رسمی یمن هم 
که در حمله روز جمعه زخمی شده اند، 

او را در این سفر همراهی می کنند.
علی عبداهلل صالح و چندین مقام ارشد 
از ظهر روز جمعه، در  بعد  دولتی یمن 
حال نماز در مسجدی در داخل مجتمع 
ریاست جمهوری یمن در جنوب صنعا، 
به  حمله  که  بودند  کشور  این  پایتخت 

این مجتمع رخ داد.
در این حمله ۷ نفر کشته شدند.

امور  اداره  سال   ۳۳ برای  صالح  آقای 
یمن را در دست داشته است.

یمن  معترضان در  است که  ماه  چندین 
هستند،  سیاسی  اصالحات  خواهان  که 
دست به تظاهرات زده اند و درگیری ها 
نظامی  نیروهای  و  دولت  مخالفان  بین 
دولتی، آشفتگی بیشتر در این کشور را 

به دنبال داشته است.
می  ماه   ۲۳ روز  از  حاشد  تفنگداران 
اقامتگاه  یمن،  امنیتی  نیروهای  که 
را  قبیله  این  رهبر  االحمر،  صادق  شیخ 
محاصره کردند، با ارتش درگیر شده اند 
به  را  نفر   ۱۶۰ از  بیش  شدن  کشته  که 

دنبال داشته است.
با  احمر  خانواده  که  می شود  گفته 
یمن،  دولت  مخالفان  از  مالی  حمایت 
به ادامه اعتراض ها در این کشور کمک 

می کنند.

اعــــــــــــــــــــالن!
چوک شهر تالقان چهره دیگری را دربر خواهد گرفت ، چوک تالقان با اعمار مارکیت های زیر زمینی زینت بخش شهر 
زیبای شهر تالقان خواهد شد و چوک تالقان مرجع ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه داران عزیز و مرجع عرضه 

اجناس لوکس و با کیفیت خواهد شد.
زیر  بازار  دارای  اساسی  به شکل  را  تخار  والیت  تالقان  شهر  مرکزی  که چوک  دارد  نظر  در  تالقان  شاروالی  ریاست 
زمینی مدرن در مساحت )۸۵۰۰( متر مربع زمین توسط سکتور خصوصی با شرایط خاص اعمار نماید بنآ از شرکت های 
ساختمانی ، موسسات ، سکتور ها ، اشخاص و افراد که دارای تجربه کافی در امور ساختمان بوده و خواهش قرارداد را 
داشته باشند دعوت به عمل می آید بعد از نشر اعالن الی تاریخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۰ درخواست های خویش را به ریاست 

شاروالی تالقان ویا به ایمیل آدرس: 
jamrady_2009@yahoo.com  

ارسال نمایند. شرطنامه را میتوان مالحظه و تامنات نقدآ اخذ میگردد.
در صورت ضرورت به شماره های )۰۷۰۰۷۲۳۵۸۰( – )۰۷۷۰۷۸۹۷۶۵( و )۰۷۰۰۷۱۵۵۶۳( به تماس شوند.

پولیس هند به تجمع مخالفان 
فساد مالی حمله کرد

پولیس هند تجمع طرفداران یک گروه هندو در اعتراض به 
فساد مالی را برهم زده است.

تجمع کرده  نو  بابا رمدو در دهلی  از طرفداران  نفر  هزاران 
بودند که پولیس با گاز اشک آور به آنها حمله کرد.

خواهان  رمدو  بابا  شدند.  مجروح  حادثه  این  در  نفر  سی 
بازگردانده شدن میلیاردها دالر پول رشوه به مسووالن هندی 
است که به بانک های خارج از این کشور منتقل شده است. 
ولی  نیست  سیاسی  حزب  هیچ  طرفدار  می گوید  رمدو  بابا 
مورد حمایت مهم ترین حزب مخالف در پارلمان هند یعنی 

حزب ملی گرای هندو، بی جی پی، قرار دارد.
تیراندازی اسراییل به معترضان 

در نوار مرزی سوریه 
نیروهای امنیتی اسراییل روز یکشنبه به صدها نفر از هواداران 
از  اعراب  شکست  سالگرد  در  که  سوریه  در  فلسطینی ها 
تجمع کرده  بلندی های جوالن  در  سال ۱۹۶۷  در  اسراییل 

بودند، آتش گشودند.
این  جریان  در  که  کرده اند  گزارش  عربی  رسانه های 

تیراندازی حداقل سه نفر کشته شدند.
از  بود  داده  قول  اسراییل  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این 

تکرار کشتار معترضان در ماه گذشته خودداری کند.
با هجوم گسترده سوری ها  در اعتراض های ماه گذشته که 
به نوار مرزی جوالن که تحت کنترول اسراییل است ۱۲نفر 
روز  اسراییل،  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  شدند.  کشته 
افراطی  نیروهای  »متاسفانه،  گفت:  خود  کابینه  به  یکشنبه 
اطراف ما امروز تالش کردند تا به مرزهای اسراییل رخنه 

کرده و شهروندان ما را تهدید کنند.«
مساله  که  دادم  دستور  امنیتی  نیروهای  به  »من  افزود:  وی 
خویشتنداری  امکان  حد  تا  و  داده  فیصله  مسالمت آمیز  را 
و  مرزها  حاکمیت،  به  که  شرطی  به  ولی  دهند  خرج  به 

شهروندان ما آسیبی وارد نشود.«
به رغم هشدارهای  گزارش خبرگزاری ها حاکی است که 
از  یکشنبه  روز  اوایل  کننده سوری  تظاهر  اسراییل، صدها 
پوسته های تالشی نیروهای مرزبانی سوریه عبور کرده و به 
سمت حصارهای فلزی کشیده شده در مرز دو کشور هجوم 
بردند. معترضان که پرچم های فلسطینی را در دست داشتند 
اقدام به پرتاب سنگ و زباله به آن سوی حصارهای فلزی 

کردند ولی کسی برای عبور از مرز اقدامی نکرد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده که همزمان با هجوم 
آنها  به  بلندگو  طریق  از  سربازان  مرزی،  نوار  به  معترضان 
اعالم  و  داده  هشدار  فلزی  حصارهای  از  عبور  به  نسبت 
بازی  با جان خود  این کار کند  به  اقدام  »هرکسی  کردند: 

کرده است.«

ACKU
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