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واگذاری مسوولیت امنیتی 
و چشم انداز آینده

4
وزیر دفاع در مراسم انتقال مسوولیت در هرات:

20 میلیارد دالر کمک در راه است

سنگ،  من موهن  کابل:  8صبح، 
تماس  یک  در  هند  صدراعظم 
رییس  حامدکرزی  با  تلیفونی 
حمایت  بر  کشور،  جمهور 
تاکید  افغانستان  از  هند  دوامدار 

کرده است.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 

اعالمیه ای گفته است که نخست وزیر هند در 
کردن  محکوم  ضمن  تلیفونی  گفتگوی  این 
با  و  سیاسی  شخصیت های  زنجره ای  قتل های 
این  نفوذ توسط طالبان، گفته است که عامالن 
قتل ها دشمن مشترک بشریت است و جهان باید 

تاکید اتحادیه اروپا 
بر تعهد دراز مدت 

به افغانستان
8صبح، کابل: وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه 
مورد  در  اتحادیه  این  رییس  معاون  با  اروپا 
باهم  افغانستان،  با  اتحادیه  این  آینده ی  تعامل 

دیدار کرده اند.
بر  اروپا  اتحادیه  کشورهای  خارجه  وزرای 
تعهد دراز مدت این اتحادیه به افغانستان تاکید 
کرده و گفته اند که این اتحادیه براساس یک 

توافق نامه با افغانستان همکاری می کند.
اروپا  اتحادیه  از سوی  اعالمیه ای که  براساس 
به نشر رسیده، آمده است که پیش نویس این 
توافقنامه تا پیش از برگزاری کنفرانس بن در 

پنجم دسامبر طرح خواهد شد.
اتحادیه  عضوی  کشورهای  خارجه  وزرای 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  به  اروپا 
جنگ  ختم  برای  که  گفته اند  و  کرده  تاکید 
افغان ها  خود  توسط  که  سیاسی  حل  راه  جز 
رهبری شود، دیگر راهی وجود ندارد. در این 
واضح گردیده  نیز  این   « است:  آمده  اعالمیه 
رهبری  روند  جز  جایگزینی  هیچ  که  است 
سیاسی  حل  راه  یک  برای  افغان ها  توسط 
براین، کسانی که  ندارد. عالوه  جنگ وجود 
در روند گفتگوهای سیاسی شرکت می کنند 
بردارند، روابط شان را  از خشونت دست  باید 
با القاعده قطع کنند و احترام به قانون اساسی 
افغانستان داشته باشند به شمول احترام به حقوق 
بشر و توجه خاصی به حقوق زنان داشته باشند 
افغانسان  دولت  توسط  شرایط  همه  این  که 
جهانی  جامعه  حمایت  از  و  شده  گذاشته 

برخوردار است.«
تاکید  اروپا  اتحادیه  عضو  خارجه  وزرای 
انتقال  روند  و  اتحادیه  این  تعهدات  کرده که 
امنیت باید با اولویت های تعیین شده ی دولت 
حاکمیت  توسعه،  بخش های  در  افغانستان 
این  پیش رود.  به  یکجا  حکومتداری  و  قانون 
هردو  در  منطقه ای  همکاری های  بر  اتحادیه 
زمینه امنیت و همکاری اقتصادی تاکید کرده 
است. وزرای اتحادیه اروپا پشتیبانی شان را از 
اقدامات انجام شده نسبت به گفتگو و روابط 
منطقه ای  مسایل  بر  پاکستان  و  افغانستان  میان 

ابراز کرده اند.

پاکستان 
بخشی از مشکل است 

حامد 
شلیک  از  پس  ماه  یک  درست 
پاکستان  اردوی  توپخانه های 
صدراعظم  افغانستان  خاک  به 
این  که  است  گفته  پاکستان 
در  مشکل  از  بخشی  کشور 
بخشی  بلکه  نمی باشد  افغانستان 
آید.  شمار  به  می تواند  راه حل  از 
می شود  مطرح  سوال  این  اکنون 
یک  کارنامه ی  به  توجه  با  که 
این  آیا  پاکستان  اخیر  دهه ی 
مشکل  از  بخشی  واقعا  کشور 
در  پاکستان  راه حل؟  یا  است 
دوگانه  سیاست  با  اخیر  سال   10
با  را  خود  همسویی  یک سو  از 
اعالم  افغانستان  در   جدید  روند 
از  حمایت  با  دیگر  سوی  از  کرد 
طالبان و القاعده همچنان به عنوان 
ماند.  باقی  منطقه  در  مشکل  یک 
و  تروریزم  از  حمایت  با  پاکستان 
را  خود  عمال  آنان   به  دادن  پناه 
تحمیل  جهانی  جامعه ی  باالی 
نموده و ازاین مجرا از یک سو در 
تمام مسایل مربوط به افغانستان در 
قرار  تصمیم گیری  محوری  نقش 
میلیاردها  دیگر  طرف  از  و  گرفته 
دالر را نصیب شده است. پاکستان 
طالبان  به  اخیر  دهه ی  یک  در 
آموزش،   با  و  داده  دوباره  حیات 
گروه  این  از  حمایت  و   تجهیز 
اصلی  بازیگر  نقش  در  بار  یک 
شده  ظاهر  افغانستان  تحوالت  در 
پناه  با  پاکستان  حکومت  است. 
دادن به رهبری القاعده عمال ثابت 
برای  بلکه  منطقه  تنها  نه  که  کرد 
و  خطر  یک  عنوان  به  جهان  تمام 

به شمار می رود.  مشکل 
این کشور اکنون به حیات خلوت 
در  تروریستی  گروه های  برای 
از  افغانستان و بسیاری  ایران،  هند، 
کشورهای جهان بدل شده است. 

دیپلوماسی  با  پاکستان  حکومت 
که  کرد  تالش  دارد  که  فعالی 
این کشور  حداقل در دو ماه اخیر 
را از زیر فشار تبلیغاتی گسترده در 
بن الدن خارج سازد.  قتل  به  رابطه 
تیرگی  از  پس  پاکستان  رهبران 
برآمدند  درتالش  امریکا  با  روابط 
ایران،  چین،  با  روابط  ایجاد  با  تا 
را  فشارها  این  از  بخشی  عربستان 
پاکستان  حکومت  بخشند.  کاهش 
در اوج تنش با امریکا اکنون یک 
قتل  منظور  به  پیچیده   عملیات 
را  افغانستان  در  متنفذ  چهره های 
رهبری می کند و از سوی دیگر با 
بر  توپخانه عمال  و  شلیک موشک 
افغانستان  حکومت  با  جنگ  طبل 
حالی  در  حرکت  این  می کوبد 
صورت می گیرد که برخی از افراد 
استخباراتی  کامال  پروسه  یک  در 
وارد  پاکستان  منافع  راستای  در 
با مال عمر  عمل شده و از مالقات 
کیلومتری   150 یا  و  هلمند  در 

کابل خبر می دهد. 
ادامه در صفحه 2

متحدانه در برابر آن مبارزه کنند.
من موهن سنگ گفته که هند نیز 
قربانی تروریزم است و در مبارزه 
برضد این پدیده با دولت و مردم 
باقی  متعهد  قاطعانه  افغانستان 
برنامه های  از  همچنان  و  می ماند 
تامین  امر  در  افغانستان  حکومت 
حمایت  قوت  با  اقتصادی  انکشاف  و  امنیت 

می کند. 
کرزی  جمهور  رییس  از  هند  وزیر  نخست 
دعوت کرده است که در آینده نزدیک از هند 

دیدار کند.

اعالم حمایت دوامدار هند از افغانستان

غزنی از نگاه...

قوای کار فعال...

تغییر آب و هوایی...
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]در صفحه 4[

روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛ در بغالن براي خبرنگاران بغالن، بدخشان، کندز و تخار؛ 
در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فارياب و در هرات 

براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت بغالن تا 27 سرطان، در واليت هرات 
تا 14 اسد، در واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

انفجار بمب 
در نزدیکی دفتر کار 

نخست وزیر ناروی
ساختمان  نزدیکی  در  بمب  یک  انفجار 
پایتخت  اسلو،  شهر  در  دولت  مرکزی 
برجای  زخمی  و  کشته  تعدادی  ناروی، 

گذاشت.
دفتر  انفجار،  این  اثر  بر  که  می شود  گفته 
و  ناروی  نخست وزیر  استولتنبرگ،  ینس 
آسیب  مقامات  از  دیگر  برخی  ساختمان 

دیده است.
از وزرای  هانس کریستین آموندسن، یکی 
آقای  که  گفت  بی بی سی  به  ناروی  دولت 
ناروی  پولیس  اما  است،  سالم  استولتنبرگ 
زخمی  و  کشته  بمب گذاری  این  می گوید 

است. داشته 
نفر  هشت  دست کم  می گویند  شاهدان 
شبکه  شده اند.  مجروح  انفجار  این  اثر  در 
است  داده  گزارش  »ان آر کی«  خبری 
کشته  انفجار  اثر  بر  نفر  دو  دست کم  که 

شده اند.
نشان  انفجار  این  از  ارسال شده  تصاویر 
شکسته  ساختمان ها  شیشه های  که  می دهد 

و به سرک ها ریخته است.
و  خرابی ها  از  تصاویری  هم  تلویزیون ها 
ساختمان هایی را نشان می دهند که هنوز از 

آن دود بلند می شود.
ان آر کی گزارش داده است که همه راه ها 

به مرکز شهر اسلو بسته است.

عناوین مطالب امروز: ACKU
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آیا روابط میان هند و پاکستان 
گرم خواهد شد؟

پاکستان  صدراعظم  گیالنی،  یوسف رضا  آقای 
با   ناصادقانه  و  گمراه کننده  گفتگوی  یک  در 
انکار و پرده اندازی  خبرگزاری رویترز، درصدد 
تروریستی  و  مخرب  سیاست های  برروی 
پاکستان است و در نهایت همه را در یک سو تفاهم 
منظما  »من  که:  می کند  اضافه  و  می کند  خالصه 
با رییس جمهور کرزی در تماس هستم تا مبادا 
چنین سو تفاهمی در مورد این برخوردهای مرزی 
به وجود آید.« توجه داشته باشیم که در این ـ به 
اصطالح آقای گیالنی ـ سو تفاهم کوچک و ناچیز! 
افراد  تن   42 که  است  مدعی  افغانستان  حکومت 
شده اند.  آواره  و  زخمی  تعدادی  و  کشته  ملکی 
آقای گیالنی، یک  باور  به  این سو تفاهم که طبعا 
گرفته  نادیده  باید،  و  می تواند  و  است  سو تفاهم 
را  جان شان  انسان ها  از  اندکی  تعداد  فقط  شود 
از دست داده اند. آقای گیالنی ظاهرا حافظه اش را 
از دست داده است و تاریخ پرتشنج روابط میان 
افغانستان را که از بدو تولد مصنوعی و دروغین و 
جعلی پاکستان تا امروز به مدت بیشتراز 60 سال 
مرزی  مناطق  راکت باران  از  است،  داشته  ادامه 
پاکستانی  میلیتاریست های  توسط  افغانستان 
حال  درعین  ولی  می کند.  آغاز  قبل  روز  چند  در 
آقای گیالنی گفته است که پاکستان متعهد است 
اخیر  سال  ده  این  در  دست کم  پاکستانی!  )تعهد 
برای ما شناخته شده است! مانند تعهد پرویزخان! 
و  تروریزم  علیه  مبارزه  امر  در  مشرف خان 
حمایت بی دریغ وی از تروریست ها و پناه دادن به 
مال شیخ بن الدن در پهلوی یک سرباز خانه( آقای 
به گرم شدن روابط میان هند  را  امیدش  گیالنی 
و پاکستان دوخته است، تا فقط روزگذرانی کند. 
امیدواری می کند که »هند بتواند  این رو اظهار  از 
منظور  کند.«  بازی  افغانستان  در  خوبی  نقش 
پاکستان  آنچه  در چوکات  هند  که  است  این  وی 
می خواهد نقش ایفا کند. اوج ریاکاری آقای گیالنی 
در آنجا است که می گوید: »یک افغانستان باثبات، 
سود  به  حاکمیت،  دارای  و  مستقل  صلح آمیز، 
پاکستان است.« در حالی که پاکستان طی 60 سال 
حاکمیت  و  ثبات  و  صلح  مخالف  پیوسته  اخیر 
یوسف رضا  البته  است.  بوده  افغانستان  در  ملی 
حاکم  نظامیان  که  می گوید  را  چیزی  همان  خان 
آیینه  پس  در  کرده اند.  القا  وی  به  پاکستان  بر 
گفت  ازل  استاد  آنچه  داشته اند...  صفتم  طوطی 
بگو، می گویم. و این استاد ازل همان نظامی گران 
تا  ایوب خان  مارشال  از  که  هستند  پاکستان 
ضیاالحق و پرویز مشرف بر پاکستان حکمرانی 
دارند. گیالنی افزوده است که »ما بخشی از راه حل 
هستیم، نه این که بخشی از مشکل باشیم.« آیا به 
نام نهاد  ادعای صدراعظم  همین  می توان  سادگی 
عمده ی  بخش  تاهنوز  حالی که  در  کرد؟  قبول  را 
مشکالت ما از ناحیه ی پاکستان بوده است که خود 
را وارث استعمار انگلیس و امتیازات او می داند و 
طوری که از این مصاحبه پیداست، حل مشکالت 
خواسته های  رعایت  به  موکول  را  افغانستان 
ما  که  سیاسی ای  »راه حل  می داند.  پاکستان 
مطمین  مضاعف  صورت  به  آن  در  می خواهیم 
گردیم )توجه کنید، به صورت مضاعف!( این است 
ثبات پاکستان متاثر نگردد. نقشه ی  که در آینده 
راه هرچه باشد ما در آن شریک ساخته شویم. 
گیالنی مثل دیگر نظامی های پاکستانی افغانستان 
این  و  می خواهد  پاکستان  سیاسی  امن  حریم  را 
است  امیدوار  وی.  ساختن  شریک  معنای  است 
و سهیم ساختن  طالبان  با  آشتی  از طریق  اینکار 

آنان در دولت افغانستان عملی گردد.   

زنگ اول
 وزارت دفاع بریتانیا اعالم کرده است

که  می رود  آن  ظن  که  بریتانیایی  دو 
عملیات  در  طالبان  نیروهای  عنوان  به 
افغانستان  در  داشته،  شرکت  نظامی 

بازداشت شده اند.
بریتانیا،  دفاع  وزارت  اعالم  اساس  بر 
»مدعی  که  نفر  دو  این  بازداشت 
هستند شهروند بریتانیا هستند«، توسط 
افغانستان  در  بریتانیا  نظامی  نیروهای 

انجام شده است.
مقامات وزارت امور خارجه ی بریتانیا 
کارکنان  که  کرده اند  اعالم  هم 
در  افغانستان  در  کشور  این  سفارت 

حال رسیدگی به این موضوع هستند.
بازداشت  شرایطی  در  نفر  دو  این 
حفظ  مسوولیت  انتقال  که  شده اند 
از  افغانستان  مناطق  برخی  امنیت 
اردوی  و  پولیس  به  نیروهای خارجی 
جمله  از  و  است  جریان  در  ملی 
بریتانیا روز چهارشنبه  نیروهای نظامی 
در  لشکرگاه  شهر  کنترول  گذشته 

ضد  ایتالف  نیروهای 
رهبری  به  تروریزم 
ده ها  می گویند  امریکا 
یک  در  را  شورشی 
جنگجویان  قرارگاه 
خارجی در شرق کشور 

کشته اند.
ناتو با انتشار بیانیه ای گفته 
است که این قرارگاه در 
در  سرروضه  ولسوالی 

شورشیان  تجمع  مرکز  پکتیکا  والیت 
خارجی و اعضای شبکه ی حقانی است 

که با طالبان و القاعده ارتباط دارند.
شورشیان  می گویند  ایتالف  نیروهای 
وابسته به گروه حقانی این جنگجویان را 
به افغانستان آورده بودند و می خواستند 
نقاط  تمام  در  حمالت شان  در  آنها  از 

کشور استفاده کنند.

یوسف رضا گیالنی نخست وزیر پاکستان 
گفته است که او و رییس جمهور کرزی 
فشار  تحت  مرزی  برخوردهای  بدلیل 
گیالنی  آقای  گرفته اند.  قرار  جدی 
افغانستان  که  کرد  تاکید  پنج شنبه  روز 
باید تالش های شان را برای  و پاکستان 
امتداد مرزها  به جنگ ها در  پایان دادن 

دو چند سازند. 
با  مصاحبه ای  در  گیالنی  آقای 
خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرده 
در  خوبی  »نقش  بتواند  هند  که  است 
افغانستان« بازی کند و گرم شدن روابط 
می تواند  و دهلی جدید  اسالم آباد  میان 
بی اعتمادی عمیق بین  این دو کشور را 

داخلی  نیروهای  به  را  هلمند  والیت 
سپردند.

این  که  است  حاکی  گزارش ها  بعضی 
دو نفر در والیت ناآرام هلمند بازداشت 
دولت  در  منبع  یک  اما  شده اند، 
که  است  گفته  بی بی سی  به  افغانستان 
نتیجه ی یک عملیات مشترک  آنها در 
یک  در  بریتانیایی  و  داخلی  نیروهای 

مسافرخانه در هرات بازداشت شده اند.

آمده  ایتالف  نیروهای  اعالمیه ی  در 
است که آنها همراه با نیروهای ویژه ی 
شدند  مطلع  که  آن  از  پس  افغان 
منطقه ی  در  بزرگی  پایگاه  شورشیان 
جنگی  وارد  آنها  با  دارند،  سرروضه 

شدید شدند.
ایتالف،  نیروهای  اطالعیه  براساس 
پنج شنبه شب  این شورشیان  با  درگیری 

کاهش دهد.   
افغانستان  »یک  است:  گفته  گیالنی 
دارای  و  مستقل  صلح آمیز،  باثبات، 
او  است«.  پاکستان  سود  به  حاکمیت 
افزوده است: »مابخشی از راه حل هستیم، 

نه این که بخشی از مشکل باشیم.«
و  افغانستان  که  است  گفته  گیالنی 
پاکستان در گذشته به دلیل ادعای دفاع 
پرتشنجی  مناسبات  طالبان  از  پاکستان 
برای  آنها  است  الزم  اکنون  اما  داشته، 
متحد  مشترک«  »دشمن  علیه  مبارزه 

همچنین  افغانستان  امنیتی  مقام  یک 
بازداشت شده  افراد  که  است  گفته 
تابعیت دوگانه دارند، اما افغان نیستند.

نیز  بریتانیا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
می گوید که آنها می دانند که نیروهای 
که  را  نفر  دو  افغانستان  در  بریتانیایی 
بازداشت  هستند،  بریتانیایی  مدعی اند 
کرده اند اما در حال حاضر نمی توانند 

چیزی بیشتر از این بگویند.

پنج طالب 
در ولسوالی ده یک 

غزنی کشته شدند
غزنی  امنیتی  مسوولین  غزنی:  8صبح، 
مربوطات  در  طالب  پنج  می گویند 
ولسوالی ده یک غزنی در حمالت شبانه 

نیروهای ایتالف کشته شدند. 
غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد  زرآور 
می گوید: »شب جمعه، پنج طالب مسلح 
در قریه جان آباد و علی قلعه از مربوطات 
ولسوالی ده یک غزنی توسط جنگنده های 
نیروهای ایتالف کشته شدند.« وی افزود: 
موتر  سواربر  مسلح  طالبان  »شب گذشته 
بودند  عبور  حال  در  ساحه  از  سایکل 
مورد حمله نیروهای هوایی قوای ایتالف 

قرارگرفته کشته شدند.« 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفت تن در یک 
حادثه ترافیکی در بلخ 

کشته و زخمی شدند
8صبح، مزارشریف: به اثر تصادف دو عراده 
موتر در والیت  بلخ، چهار تن جان باخته 

و سه تن دیگر زخمی شده اند.
قطعه  فرمانده  آصف  محمد  سمونیار 
شاهراه والیت بلخ گفت این حادثه صبح 
روز جمعه در مسیر راه  ولسوالی بلخ الی 
مزار شریف به وقوع پیوسته و در اثر آن 
چهار تن از سر نشینان این موتر ها کشته و 

سه تن دیگر شان زخم برداشته اند.
بی احتیاطی  را  حادثه  این  علت  وی 
»عدم  می گوید:  نموده  عنوان  رانندگان 
رعایت قوانین ترافیکی از سوی رانندگان 

باعث بروز چنین واقعات می گردد.«
قبل  چندی  که  است  حالی  در  این 
از  ناشی  که  ترافیکی  حادثه  یک  در 
بود،21  شده  خوانده  راننده   بی احتیاطی 

تن از اعضای یک فامیل جان باختند.

پاکستان بخشی از...
ادامه از صفحه 1

راستای  در  سلطانی  هما  خانم  تالش های 
خاک  در  عمر  مال  موجودیت  تثبیت 
تامین  هدف  به  که  آن  از  بیش  افغانستان 
باشد،  افغانستان متمرکز  ثبات در  صلح و 
مقامات  گفته های  ادعای  برای  تاییدی 
در  تروریستان  این که  بر  مبنی  پاکستانی 
خاک افغانستان هستند، صورت می گیرد. 
و  هماهنگی  در  که  این جا ست  جالب 
زمینه سازی مالقات مولوی بصیر با رییس 
جمهور کرزی آقای عبدالطیف ابراهیمی 
معلوم  است.  داشته  نقش  پارلمان  رییس 
نیست که آیا  آقای ابراهیمی هم جزو این 
که  آن  یا  و  است  استخباراتی  پروسه ی 
است.  وارد شده  بازی  این  در  ناخودآگاه 
را   طالبان  یک سو  از  پاکستان  همه  این  با 
حمایت می کند و از سوی دیگر حمله های 
مرزی را سازماندهی کرده و در کنار جنگ 
تبلیغاتی مبنی بر حضور مال عمر در 150 
کیلومتری کابل را راه اندازی کرده است. 
این پرسش برانگیز است که مسووالن امنیت 
ملی از خانم سلطانی هیچ نمی پرسند که این 
پروسه از کجا سرمنشا گرفته و سود اصلی 
آن نصیب کدام کشور می گردد. با این همه 
می توان گفت که پاکستان برای افغانستان 

و جهان بخشی از مشکل است نه راه حل. 

از ظهر جمعه، ۳1  بعد  تا  و  شروع شد 
سرطان، ادامه داشته است.

نیروهای ایتالف می گویند با آغاز حمله 
به شورشیان، آنها از مواضع مستحکمی 
وارد  داشتند  پایگاه  این  اطراف  در  که 

جنگ شدند.
حزب  و  طالبان  کنار  در  حقانی  گروه 
حکمتیار،  گلبدین  رهبری  به  اسالمی 
بیشتر در شرق  است که  از گروه هایی 
و  دولت  علیه  و  دارد  حضور  کشور 

نیروهای خارجی مستقر می جنگد.
آخرین فعالیت تروریستی که به گروه 
حقانی نسبت داده شده است، حمله به 
هوتل اینترکانتیننتال در کابل است که 

دو هفته پیش رخ داد.
دولت،  مخالف  گروه های  میان  از 
به  دیگران  از  بیشتر  حقانی  شبکه ی 

سازمان القاعده نزدیک است.

شوند.
این در حالی است که اخیرا مناطق مرزی 
افغانستان مورد هدف صدها فیر راکت از 
آن سوی مرز قرار گرفتند که به گفته ی 
مقام های مسوول، طی این حمالت ده ها 

تن کشته و زخمی شدند.
نخست وزیر پاکستان گفته است وی و 
مرزی   خوردهای  و  زد  دلیل  به  کرزی 
زیرفشارهای »نهایت شدید« قرار دارند. 
است:  افزوده  پاکستان  نخست وزیر 
جمهور  رییس  با  منظما  من  »بنابراین 

چنان  مبادا  تا  هستم  تماس  در  کرزی 
برخوردهای  این  مورد  در  سوتفاهمی 
ایجاد  به  منجر  و  آید  وجود  به  مرزی 

مشکالت گردد.« 
با این هم  گیالنی گفته است که پاکستان 
آوردن  به  کمک  برای  متعهد  خودرا 
به  کمک  شمول  به  افغانستان  در  ثبات 

آشتی با طالبان می داند.
 گیالنی افزوده است: »من جانبدار یک 
توسط  باید  که  هستم  سیاسی  حل  راه 
این رو  از  شود.  رهبری  افغان ها  خود 
آشتی ای  روند  به  کمک  به  حاضر  ما 
می باشیم که به ابتکار افغانستان به وجود 

آمده است.« 

دو بریتانیایی به ظن همکاری با طالبان بازداشت شدند

نیروهای ایتالف پنجاه شورشی را در پکتیکا کشتند

گیالنی: 

من و کرزی زیر فشارهای شدید قرار داریم
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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 
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با  آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  را  برادری  امروز 
منطقه  موسفیدان  از  یکی  که  را  کاکایش  که  داریم  خود 
داده  دست  از  درگیر  گروه  دو  بین  میانجیگری  در  بوده 
بیان می دارد: »جنگ  است. او جزییات آن حادثه را چنین 
مستقیم  مختلف  اشکال  به  داشته  شوم  پیامدهای  همیشه 
خشونت های  شده اند.  متضرر  خانواده ها  غیرمستقیم  یا  و 
که  سالی  از  شدیم،  متقبل  دهه  چند  این  طی  را  بی شمار 
این  لحظه  همین  به  تا  داوود خان صورت گرفت  کودتای 
زنجیره غم و مرگ ادامه داشت، زیرا بعد از کودتای داوود 
اشغال  بود که زمینه  ثور پدیده شوم دیگر  انقالب 7  خان، 
به میدان جنگ تبدیل نمود،  را مساعد ساخت و کشور را 
زیرا تعدادی از سوی نیروهای نظام کمونیستی و اشغالگران 
روسی به شهادت رسیدند و یا هم ناپدید شدند، عده ای هم 
از سوی کسانی که خود را حامی و پشتیبان مردم می دانستند 
و به نام جهاد هزاران فجایع و جنایت ها را مرتکب شدند. به 
نیروهای  اینکه  تا  ادامه داشت،  هر صورت جنگ همچنان 
از  نیز  کمونیستی  فاسد  نظام  و  خوردند  شکست  روسی 
مردم  و  ملت  از  که  داد  کسانی  به  را  جایش  و  پاشید  هم 
سخن می زدند، حکومتی به نام نظام اسالمی توسط نیروهای 

به خاطر  گروه ها  از  تعدادی  اما  شد،  تاسیس  مجاهدین 
و  افتادند  به جان هم  قدرت و شوق حکومت داری  کسب 
جنگ های میان گروهی بین احزابی که دیروز شانه به شانه  
افتادند.  هم  جان  به  روز  آن  در  می جنگیدند،  دشمن  علیه 

سفر  روز  دومین  در  آلمان  خارجه ی  وزیر  وستروله،  گیدو 
مزارشریف  در  مستقر  آلمانی  سربازان  از  افغانستان،  به  خود 
دیدن  کرد. این دیدار پیش از انتقال مسوولیت های امنیتی به 

نیروهای داخلی در شهر مزارشریف صورت می گیرد.
در  بلخ  والیت  والی  نور  محمد  عطا  با  جمعه  روز  وستروله 
داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  باره ی 
به  منطقه  امنیت چهار  تامین  تا حال مسوولیت  صحبت کرد. 
مسوولیت  پنج شنبه  روز  است.  واگذار شده  داخلی  نیروهای 

تامین امنیت شهر هرات به نیروهای داخلی سپرده شد.

گذِر  با  قادری  حمیرا  داکتر  نام  پارسی،  امروز  ادبیاِت  در 
خوش  جای  بُلندتری،  و  بُلند  سکوی  در  آرام آرام  روز،  هر 
می کند. امروز، این بانوی بنام را یکی از نویسند گان پُرکاری 
در  محبوب،  مریم  و  زریاب  سپوژمی  از  پس  که  می خوانند 

بارورکردِن ادبیات داستانی ما نقش به سزایی دارد.
افغانستان  قلم  انجمن  پنج شنبه روز های  همایش های  امتداِد 
حمیرا  داکتر  ادبی  پرونده ی  بررسی  و  به خوانش  این بار 
کاوه  گردانند گی  با  که  برنامه  این  بود.  خورده  رقم  قادری 
با خوانش تکه ی یک داستان   به پیش کشیده می شد،  جبران 
به گونه ی  جبران  کاوه  سپس،  گرفت.  روی  قادری  حمیرا 
پیش درآید و آشنایی بیشتر با کارنامه ی ادبی حمیرا قادری، 
سِر گپ وگفتی را با او باز کرد. نخستین پرسش، این بود که 
حمیرا قادریی زمان طالبان در افغانستان با حمیرا قادریی که 
در ایران زنده گی می کرد، چه تفاوت هایی دارد؟ او تفاوت 
این دو دوری زنده گی اش را به اندازه ی سیاهی و سپیدی یاد 
یک  او  به جای  را  او  داستان  طالبان،  زمان  در  گفت  و  کرد 
مرد ـ یعنی پدرش ـ به خوانش گرفته بود و در ایران حمیرایی 
و  می گفت  خود  به جای  خودش  می شد،  برده  نام  او  از  که 
باره ی  دست آوردهایش  در  او  از  جبران  کاوه  می خواند. 
»بسیار زود آن جا  قادری گفت:  بانو حمیرا  پرسید.  ایران  در 
شناخته شدم و مورد توجه  اهل ادب قرار گرفتم.« به گفته وی، 
اما  به دید می آمد؛  این دست نشان شدنش کمی زود  با آن که 
را  داستان ها  آن   شد،  مطرح  آن جا  در  که  داستان هایی  برای 

سیزده سال پیش در افغانستان نوشته بود.
پرسش پسین این بود که در میان تکنیک و قصه نویسی کدام 
قصه نویسی  با  کارم  »آغاز  گفت:  پاسخ  در  او  می پذیرد.  را 
بوده و وقتی به تکنیک فکر می کنم می خواهم ذاتا قصه نویس 
جایزه  برایش  که  به داستان هایی  پیوند  در  او  از  باشم.« 
انیس  گوشواره  داستان  »گردآورد  گفت:  پرسید.  آورده اند 
دریای  دختر  نقره  و  شد  هدایت  صادق  جایزه ي  برنده ی 
هم چنان  کرد.«  دریافت  را  ایران  سال  کتاب  جایزه ی  کابل، 
افغانستان  در  داستان نویسی  روند  بررسی  پژوهشی  گردآورد 
که پایان نامه ی دکتورای او است، نیز مورد توجه قرار گرفت.

دیدگاه پرداز،  نخستین  به عنوان  آرمان  عباس  آن،  از  پس 
سخن  قادری  حمیرا  نویسش  گونه ی  شگرد های  در باره ی 
برتری  که  نتوانسته  مردبودن  و  زن بودن  گفت  او  گفت. 
گونه ی  بل که  کند  تعیین  را  قادری  حمیرا  بانو  نویسند گی 
نشان داده  از دیگران متمایز  او را  او،  دید و روش پرداخت 
هرمونتیک،  به نشانه های  نقدش  سرفصل های  در  او  است. 
پست مدرن  دنیای  و  داشت  اشاره  فیمینیسم  و  پست مدرنیسم 
اعتراض  گونه ی  را  فیمینسم  و  خواند  حقایق  تکثر  دنیای  را 
بر مطلق گرایی یاد کرد و از این جایگاه، داستان های حمیرا 
»مبارزه  گفت:  و  خواند  اعتراض  رویکرد  یک  را  قادری 
از  مسلط  اجتماعی  اموال  قواعد  نقد  و  مسلط  گفتمان  با 

ویژگی های کار های حمیرا قادری است.«
همچنین به داستان های گردآورد گوشواره ی انیس و  رویکرد  
او به داستان ها و شیوه پرداخت آن ها اشاره کرد و گفت که او 

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید شورای 
عالی صلح فعالیت شفاف ندارد. 

روسای  نشست  در  کمیسیون  این  رییس  سمر،  سیما  داکتر 
نهادهای جامعه ی مدنی در والیت بامیان گفته است، روندی 
و  نبوده  شفاف  می نماید،  دنبال  صلح  عالی  شورای  که  را 

کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه نگران است. 
به نقل از صبح بخیر افغانستان، خانم سیماسمر همچنان افزوده 
است که کمیسیون مستقل حقوق بشر از هر روندی که منجر 

رییس جمهور کرزی مشاورین امریکایی را از کار در بانک 
مرکزی منع کرده است. 

به اساس گزارش اداره ی باز سازی امریکا در افغانستان، آقای 
کرزی دلیل این حرکت را عدم همکاری مشاورین امریکایی 
خوانده  بین المللی  نورم های  به  مطابق  بازسازی  عرصه ی  در 

است. 
اما در قسمتی از این گزارش از قول مشاورین اخراج شده ی 
امریکایی آمده است که آنان به دلیل رفتار نامناسب کارمندان 

دیگر، به بانک مرکزی نمی روند. 

جنگ ها هر روز شدت می گرفت و مردم در شرایط بدی 
را  مردم  امنیتی  و  اقتصادی  زیرا مشکالت  قرار می گرفتند، 
از  بود. ما در آن زمان در یکی  در معرض خطر قرار داده 
است  یادم  درست  داشتیم.  کشور سکونت  شمالی  والیات 

کابل  و  پنجشیر  مزارشریف،  شهر  در  روند  این  آن،  از  پس 
ادامه می یابد.

واگذاری  گفت،  شهرمزارشریف  در  آلمان  خارجه  وزیر   
که  نیست  معنا  این  به  داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت 
ماموریت آلمان در افغانستان پایان یافته است. او افزود: »پس 
از سال 2014 هم ما متوجه مسوولیت خود نسبت به افغان ها 

هستیم.«
سال  دو  عرض  در  افغانستان  به  وستروله  سفر  چهارمین  این 
است. این سیاستمدار حزب لیبرال دموکرات ها روز پنج شنبه 
با رییس جمهور، وزیر خارجه و جنرال جان آلن،  در کابل 

فرمانده جدید نیروهای بین المللی در افغانستان دیدار کرد. 
وستروله واگذاری مسوولیت های امنیتی را »یک دور جدید 

سیاست آلمان برای افغانستان« عنوان کرد.
مزارشریف نخستین منطقه در بخش مسوولیت ارتش آلمان 
است که نیروهای داخلی مسوولیت آن را بر عهده می گیرند. 
مقر اصلی محلی نیروهای آیساف در اردوگاه نظامی مارمل، 

در حاشیه شهر مزارشریف است.  
 


در این داستان ها بحث های جنسیتی را پیش کشیده است و نیز 
به رویکرد او به تکنیک داستان ها اشاره کرد.

به جایگاه  که  بود  منتقدان  از  دیگر  یکی  فرادیس،  منوچهر 
سخن آمد و آغاز گفتارش را با گفته یی از هوشنگ ُگلشیری 
بانو  و  می خواهد.«  ایوب  صبر  نویسی  »رمان  که  کرد  آغاز 
به دشواری هایی  رمان  این  نوشتن  در  شاید  قادری  حمیرا 

برخورده است که صبر ایوب می خواسته  است.
او دیدگاهش را در باره ی رمان نقره دختر دریای کابل گفت 
که در این رمان، به  هیچ وجه مخاطب با یک متن مردستیزانه 
جمله  از  رمان  کاستی  و  نارسایی  به چند  او  نیست.  رودررو 
فصل بندی  که  گفت  و  کرد  اشاره  روایی  زبان  روان نبودِن 
الزم  که  چنان  نتواند  مخاطب  تا  شده  سبب  آن  نادرست 
پیوند تکنیکی برقرار کند. همچنن، او به شگرد ها  با او  است 
و رویکرد های ماندگاری این آفرینش اشاره کرد و این رمان 
ما«  »کوچۀ  رمان  با  هنری اش  جایگاه  و  مانایی  جایگاه  از  را 
رمان  دو  این  که  گفت  و  کرد  مقایسه  عثمان  اکرم  داکتر 
پایان  در  و  ما شوند  دانشگا هی  متون درسی  شامل  می توانند 
ما  که  است  داده  نشان  رمان  این  با  قادری  حمیرا  که  گفت 
نقره  رمان  بررسی  برای  مهرداد،  مجیب  هستیم.  مردمی  نیز 
دختر دریای کابل به جایگاه سخن آمد و در نقدش به پهلو ها 
پرداخت  کابل  دریای  دختر  نقره  رمان  پرداخت  گونه ی  و 
هرکدام،  که  کرد  اشاره  رمان  این  در  زن  هفت  به حضور  و 
نمادهایی از برهه های تاریخ زن در افغانستان است. این زن ها 
در کاخ سلطنتی کابل در آشپزخانه، در حال پخت وپز هستند 
افزود  او  می بندد.  شکل  آشپزخانه  همین  در  رمان  روایت  و 
گوناگون  جای های  و  منطقه ها  از  زنان  این  نام های  حتا  که 
افغانستان گزینش شده است. وی در آخر سخن هایش حمیرا 
قادری را یک نام ماندگار در ادبیات داستانی پارسی خواند. 
این همایش با اهدای لوح سپاس انجمن قلم افغانستان، برای 
پایان  قادری  حمیرا  داکتر  ادبی  کارنامه ی  به  پاس گذاری 

یافت.

به صلح در افغانستان نگردد و میکانیزم آن برای مردم واضح 
نباشد حمایت نخواهد کرد. 

انتقال  رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین در مورد 
مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی 
کشور  در  مسوولیت ها  انتقال  تنها  که  است  گفته  داخلی 
زمینه  در  مسوولیت ها  انتقال  با  همزمان  باید  و  نیست  کافی 
حکومتداری خوب و حاکمیت قانون نیز توجه صورت گیرد. 



هاربرد ریچاردسن، مفتش ویژه اداره بازسازی امریکایی در 
افغانستان در یک بیانیه گفته است که امریکا میلیاردها دالر به 
اداری مبتال  بیماری فساد  به  کشوری کمک کرده است که 
در  مخدر  مواد  قاچاقبران  و  مسلح  شورشیان  مشکل  و  بوده 
آن موجود است، اما این مهم است که آنان از تمام امکانات 
استفاده می کنند تا پول امریکا از فساد اداری درامان نگهداشته 

شده و به دسترس شورشیان قرار نگیرد. 



از  جمعی  با  همراه  کاکایم  بود،  جوزا   4  ،1372 سال  که 
دو  بین  میانجی گری  به خاطر  قریه  اهالی  و  ریش سفیدان 
گروه درگیر در منطقه رفتند تا صلح و آشتی را به  مناسبت 
عید قربان برقرار نمایند، اما او در این راه جانش را از دست 
مشاجره  اول  ایشان  بین  صلح  مذاکره  جریان  در  زیرا  داد، 
لفظی صورت گرفته تعدادی از موی سفیدان  جلسه را ترک 
نموده بودند و عده ای دیگر باقی مانده بودند اما دعوای آنها 
باالخره شدت گرفته و منجر به درگیری مسلحانه شده بود 
که تعدادی زخمی و چند تن شهید شده بودند، کاکایم نیز 
جزو شهدای آن حادثه بود. این گروه ها تا مدت چند سال 
مرتکب جنایت های بی شمار شدند، که بعدا به خاطر حفظ 
بقای خویش در مقابل طالبان که دشمن جدیدشان بودند با 
هم در کنار هم ایستادند گویا هیچ اتفاقی رخ نداده است، 
ما  بس.  و  دادند  قربانی  که  بودند  مردم  بین  این  در  صرف 
خواهان به محاکمه کشانیدن این جنایت کاران هستیم زیرا 
تباه  را  ملت  خویش  منافع  به خاطر  که  هستند  کسانی  آنها 
در  آنها  که  زمانی  تا  ساختند،  مبدل  ویرانه  به  را  کشور  و 
اریکه قدرت تکیه زده باشند، این ملت و مردم روز خوش 
کسب  و  قدرت  حفظ  خاطر  به  آنها  زیرا  دید،  نخواهد  را 
منفعت خویش پروای خون کسی را ندارند و  هزاران انسان 
برای  باز هم کشته شوند و شهرها ویران شوند،  اگر  دیگر 

آنها مهم نیست، به شرطی که آنها در قدرت باقی بمانند.« 


کاکایم قریانی صلح شد

جنگ ها هر روز شدت می گرفت و مردم در شرایط بدی 
قرار می گرفتند، زیرا مشکالت اقتصادی و امنیتی مردم 
را در معرض خطر قرار داده بود. ما در آن زمان در یکی 
از والیات شمالی کشور سکونت داشتیم. درست یادم 

است که سال 1372، 4 جوزا بود، کاکایم همراه با جمعی 
از ریش سفیدان و اهالی قریه به خاطر میانجی گری بین دو 

گروه درگیر در منطقه رفتند تا صلح و آشتی را به  مناسبت 
عید قربان برقرار نمایند، اما او در این راه جانش 

را از دست داد.

وزیر خارجه آلمان:

عصری با انیس گوشواره ها در انجمن قلم افغانستان پس از سال 2014 هم متوجه مسوولیت مان هستیم 

نگرانی از عدم شفافیت فعالیت شورای عالی

مشاوران امریکایی از کار کردن در بانک مرکزی ممنوع شدند

ACKU
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انتقال  روند  بود،  شده  اعالم  قبل  از  که  همان گونه 
است.  شده  آغاز  داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت 
تاکنون پروسه ی انتقال مسوولیت امنیتی توسط نیروهای 
مربوط به دولت در بامیان، مهترالم، لشکرگاه و هرات 
با  این پروسه در رسانه ها  اجرا در آمده است. اصل  به 
استقبال مواجه شده است. پس از آن که در آغاز هفته ی 
گذشته اعالم شد که مسوولیت تامین امنیت در بامیان به 
نیروهای داخلی واگذار گردید، در بسیاری از رسانه ها 
عدم  هویت  که  رسانه هایی  حتا  شد.  استقبال  آن  از 
موافقت با دولت یا منتقد پیدا کرده اند، نیز از این پروسه 
و  ابتدایی  ـ هرچند  موثر  را گامی  و آن  استقبال کرده 
ملی  حاکمیت  و  استقالل  تامین  راستای  در  ـ  آغازین 

خواندند.
نشان می دهد که مردم  پروسه  این  از  استقبال رسانه ای 
حمایت  ملی  حاکمیت  و  استقالل  اصل  از  افغانستان 
موضوعات  این  تثبیت  به  که  تحرکاتی  از  و  می کنند 
نیست  شکی  می نمایند.  جانبداری  نیز  می کنند  کمک 
با  داخلی،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت سپاری  که 
چالش هایی مواجه می باشد؛ چنانچه حداقل در دو مورد 
مقامات محلی نیز در مناطقی که در لیست این پروسه 
قرار دارند، نگرانی های شان را در مورد آینده این مناطق 
از این پروسه  اما استقبال  اند.  ابراز کرده  امنیتی  از نظر 
در  اگر  که  هستند  باور  این  به  مردم  که  می دهد  نشان 
ملی،  حاکمیت  شاخص های  و  مولفه ها  تثبیت  راستای 
پیچیدگی هایی هم وجود داشته باشد، ارزش آن را دارد 
که به تجربه گرفته شود و از آن حمایت صورت گیرد.

مسوولیت  انتقال  روز  در  بامیان  والی  سرابی  حبیبه 
آوری  یاد  با  داخلی،  نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از 
به  توجه  عدم  صورت  در  بامیان  امنیت  که  نکته  این 

نیروهای  تقویت  خواستار  شود،  شکننده  می تواند  آن 
محمد  عطا  دیگر  سوی  از  بود.  شده  بامیان  در  امنیتی 
نور والی بلخ نیز در آستانه واگذاری مسوولیت امنیتی 
مزار شریف به نیروهای داخلی، خواستار توجه جدی به 
تقویت نیروهای داخلی در آن والیت شده و نسبت به 
امنیتی  نیروهای  تقویت  به  توجه  عدم  احتمالی  عواقب 
در منطقه ای که مسوولیت امنیتی آن به نیروهای داخلی 

تعلق می گیرد، هشدار داده بود.
این دو مورد می تواند نشاندهنده این واقعیت باشد که 
مقامات محلی نسبت به عواقب سپردن مسوولیت امنیتی 
این  نظر می رسد،  به  دارند.  نگرانی  داخلی  نیروهای  به 
نیروهای  توانمندی  به  قاطع  اعتماد  عدم  از  یا  نگرانی 
داخلی ناشی می شود و یا از این جهت به میان می آید 
توجه  میزان  به  نسبت  محلی  مقامات  از  برخی  که 
ماموریت و مسوولیت  مناطق تحت  به  نسبت  حکومت 

خویش در تشویش می باشند.

سوی  از  حتا  و  رسانه ها  در  پروسه  این  از  استقبال 
جانبداری  موید  عنوان  به  می تواند  منتقد،  تحلیلگران 
مردم از اصول مقوم اقتدار ملی در افغانستان باشد. این 
می تواند برای دولت نیز ارزشمند باشد. دولت می تواند 
ساختن  قایم  راستای  در  وضعیت  این  از  استفاده  با 
ارتباط با مردم و ایجاد اعتماد میان آنان نسبت به خود 
و برنامه های خود استفاده کرده و مخالفان مسلح خودرا 

از نظر روانی تضعیف کند.
است  این  بود،  بی توجه  بدان  نباید  که  چیزی  اما 
روشنفکران،  مردم،  سوی  از  که  حمایت ها  این  که 
می گیرد،  پروسه صورت  این  از  رسانه ها  و  تحلیلگران 
اگر با محقق سازی نمونه ها و شاخصه های مهم در سایر 
بخش های حکومت داری توآم نگردد، می تواند موقتی 

بوده به مرور زمان رنگ خودرا از دست دهد.
اعتماد  تثبیت  در جهت  می تواند  که  عناصری  از  یکی 
کند،  بازی  اساسی  بسیار  نقش  دولت،  به  نسبت  مردم 
ابراز تعهد و وفاداری عملی دولت به حاکمیت قانونمند 
فساد  با  مبارزه  موثرسازی  و  تشدید  با  که  می باشد 
اداری قابل تظاهر می باشد. یعنی برای مردم، ابراز تعهد 
دید  و  حس  و  درک  قابل  زمانی  دولتمردان  سوی  از 
می باشد که در قالب مبارزه با فساد اداری و ریشه کنی 

فساد تجسم پیدا کند.
ناحیه  این  از  مردم  فساد صورت گیرد،  با  مبارزه  وقتی 
که  امکاناتی  و  ملی  سرمایه  های  که  می شوند  مطمین 
می شود،  ایجاد  یا  دارد  وجود  افغانستان  مردم  برای 
بسته  کار  به  ملی  حاکمیت  پایه های  تثبیت  جهت  در 
مردم  اگر  که  می توان گفت  دیگر  عبارت  به  می شود. 
صورت گرفته  کمک های  از  دولتمردان شان  که  ببینند 

تکس  درک  از  که  پول هایی  از  یا  و  افغانستان  نام  به 
حسابات  رقم  افزایش  برای  می شود،  جمع  مالیه  و 
یا این پول ها را تبدیل  بانکی خود استفاده نمی کنند و 
نمی کنند،  خویش  برای  شخصی  رفاهی  امکانات  به 
امیدوار می شوند که این پول ها در جهت تثبیت پایه های 
حاکمیت ملی، از جمله تقویت و تجهیز نیروهای مسلح 
اگر  گردید.  خواهد  هزینه  افغانستان  دولت  امنیتی  و 
امنیتی  مسوولیت  سپردن  که  است  طبیعی  شود،  چنین 
اقتدار  تثبیت  سرآغاز  می تواند  داخلی،  نیروهای  به 
از  ملی و حاکمیت ملی در کشور محسوب گردد که 
زیرا  گرفت.  خواهد  قرار  حمایت  مورد  همگان  سوی 
اقتدار  تبارز  در حسرت  که  قرن هاست  افغانستان  مردم 
و حاکمیت ملی می باشند و طبیعی است که از هرگام 
صادقانه ای که در این راستا گذاشته شود، آنان استقبال 

خواهند کرد و آن را مورد حمایت قرار خواهند داد.


 محمد هاشم قیام

واگذاری مسوولیت امنیتی 
و چشم انداز آینده

منطقه ای  هفت  جمله  از  منطقه  چهارمین  عنوان  به  هرات 
نیرو های  از  مسوولیت  انتقال  آن  در  نخست  مرحله ی  در  که 
خارجی به نیرو های افغان صورت می گیرد، روز پنج شنبه طی 
مسوولیت  این  از  پیش  بود.  مسوولیت  انتقال  شاهد  مراسمی 
تامین امنیت شهر های بامیان، مهترالم در لغمان و لشکرگاه در 
والیت هلمند به نیرو های افغان سپرده شده بود. در مراسمی 
که به این مناسبت در مقر نیرو های آیساف در میدان هوایی 
هرات صورت گرفت، اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون 
که  درصورتی  داد  هشدار  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
کشور های همسایه و برخی گروه ها خواسته باشند روند انتقال 
مسوولیت امنیت را با چالش مواجه کنند برخورد آنها در قبال 
»پروسه  بود. وی گفت:  این چالش ها جدی و سریع خواهد 
به صورت دقیق پالن شده است  امنیتی  انتقال مسوولیت های 
و در حال حاضر تطبیق می شود که تا سال ۱۳۹۳ تمام امنیت 
از  وی  شد.«  خواهد  سپرده  افغان  سربازان  خود  به  افغانستان 
شهروندان هرات خواست تا مثل گذشته در تامین امنیت شهر 
هرات با مقام های دولتی همکاری کنند. رییس کمیسیون روند 
حاضر  حال  در  افزود  همچنین  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
افغانستان  هرات به عنوان یک شهر الگو در تامین امنیت در 
مطرح است و پس از این مسوولیت آن به دوش سربازان افغان 
همکاری  ضرورت  این  از  پس  دلیل  همین  به  و  بود  خواهد 
آقای  بود.  خواهد  محسوس  بیشتر  داخلی  نیرو های  با  مردم 
احمدزی از کمک بیش از هشت صد میلیون دالری از جانب 
ایاالت متحده امریکا، یک صد و پنجاه میلیون دالر از جانب 
روند  موفقیت  برای  انکشافی  پروژه ی  صد ها  تطبیق  و  ایتالیا 
انتقال مسوولیت های امنیتی در شهر هرات خبر داد. در همین 
حال وزیر دفاع ملی افغانستان نیز تاکید کرد که روند انتقال 
خواهد  موفق آمیز  تدریجی  صورت  به  امنیتی  مسوولیت های 
بود و از کمک بیست میلیارد دالری امریکا برای مهیا ساختن 
تجهیزات نظامی تا سه سال آینده برای سربازان افغان خبر داد. 
تمرکز جدی خودرا  افغانستان  این دولت  از  وی گفت پس 
در جهت آموزش، افزایش تشکیالت و تجهیزات با همکاری 
قوای خارجی بیشتر خواهد کرد. وزیر دفاع افزود قرار است 
طی سه سال آینده بیش از بیست میلیارد دالر در جهت تجهیز 
این کشور  امنیتی  ارگان  های  به  افغانستان  در  نیرو  افزایش  و 
ایتالیا  کشور  از  افغانستان  دولت  جانب  از  وی  شود.  کمک 
تشکر کرد که در طی چند سال گذشته تالش های زیادی در 
جهت تامین امنیت شهر هرات و دیگر مناطق حوزه ی غرب 
انجام داده اند. آقای وردک همکاری مردم را یکی از راه های 
موفقیت پروسه ی انتقال مسوولیت های امنیتی در کشور عنوان 
کرد. به گفته او پیش از این حدود چهار هزار سرباز ایتالیایی 
داشتند.  دوش  به  را  هرات  والیت  امنیت  تامین  مسوولیت 
جنرال رحیم وردک گفت شماری زیادی از سربازان خارجی 
برای تامین امنیت هرات و دیگر مناطق جان خودرا از دست 
افغانستان به خانواده های آنها ضمن  دادند که مردم و دولت 
عرض تسلیت از کشور های کمک کننده قدر دانی می کنند.

از سوی دیگر حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه کشور نیز 
شدن  کم  احتمال  به  رابطه  در  موجود  دغدغه های  مورد  در 
از  خارجی  نیرو های  خروج  صورت  در  جهانی  کمک های 
افغانستان گفت این دغدغه ها زیاد به جا نیست زیرا با خروج 

نیرو های خارجی نه تنها کمک ها کم نمی شود بلکه روند 
گفت  وال  زاخیل  آقای  گرفت.  خواهد  خود  به  صعودی 
پنج  و  پنجاه  انکشافی  بودیجه ی  پهلوی  در  هرات  برای 
گرفته  نظر  در  نیز  دیگر  مهم  پروژه  چند  دالری  میلیون 
سرک  ساخت  پروژه ها  این  مهم ترین  که  است  شده 
توسعوی  پروژه  چند  و  المان  ـ  ارملق  چغچران،  ـ  هرات 
دیگر نیز است.  با این حال داکتر داوود صبا والی هرات 
تاکید می کند که طی چند سال اخیر نیروهای خارجی در 
بیشترین  و  نداشتند  اساسی  نقش  هرات  شهر  امنیت  تامین 
عهده ی  بر  سال ها  این  طول  در  امنیت  تامین  مسوولیت 
زراعت  وزیر  است. آصف رحیمی  بوده  داخلی  نیرو های 
نیز حضور داشت  مراسم  این  در  افغانستان که  مالداری  و 
تامین صلح و  برای دهاقین در جهت  از آغاز ده ها پروژه 
امنیت در شهر هرات خبر داد. او گفت افغانستان به دلیل 
داشتن زمین های زیاد زراعتی اکثر مردم آن دهقان هستند و 
بیکاری یکی از نگرانی های جدی این مردم در حال حاضر 
امنیت  تامین  مسوولیت  انتقال  طرح  می شود.  محسوب 
سخنرانی  در  که  افغان  نیرو های  به  خارجی  نیرو های  از 
بهار سال ۱۳۹0 مطرح  نوروزی رییس جمهور کرزی در 
گردید از چندروز به این سو شکل عملی را به خود گرفته 
است و تا حال چهار شهر افغانستان وارد جریان عملی این 
پروسه شده اند و قرار است به زودی سه شهر دیگر نیز به این 
پروسه بپیوندند و گفته می شود تا سال ۱۳۹۳ تامین امنیت 

سراسری بر عهده نیرو های افغان قرار خواهد گرفت. 

 اشرف غنی احمدزی رییس 
کمیسیون روند انتقال مسوولیت های 
امنیتی هشدار داد درصورتی 
که کشور های همسایه و برخی 
گروه ها خواسته باشند روند انتقال 
مسوولیت امنیت را با چالش مواجه 
کنند برخورد آنها در قبال این 
چالش ها جدی و سریع خواهد 
بود. وی گفت: »پروسه انتقال 
مسوولیت های امنیتی به صورت 
دقیق پالن شده است و در حال 
حاضر تطبیق می شود که تا سال 
۱۳۹۳ تمام امنیت افغانستان به 
خود سربازان افغان سپرده خواهد 
شد.« وی از شهروندان هرات 
خواست تا مثل گذشته در تامین 
امنیت شهر هرات با مقام های 
دولتی همکاری کنند.

وزیر دفاع در مراسم انتقال مسوولیت در هرات:

20 میلیارد دالر کمک
 در راه است

 آژندـ  هرات 

یکی از عناصری که می تواند در جهت تثبیت اعتماد مردم نسبت به دولت، 
نقش بسیار اساسی بازی کند، ابراز تعهد و وفاداری عملی دولت به 

حاکمیت قانونمند می باشد که با تشدید و موثرسازی مبارزه با فساد اداری 
قابل تظاهر می باشد. یعنی برای مردم، ابراز تعهد از سوی دولتمردان 

زمانی قابل درک و حس و دید می باشد که در قالب مبارزه با فساد اداری و 
ریشه کنی فساد تجسم پیدا کند.

ACKU
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که  است  کرده  اعالم  افغانستان  عامه ی  فواید  وزارت 
اداره ی  افغانستان  سرک های  مراقبت  و  حفظ  برای 
قوای کار را که در گذشته شمار زیادی از شهروندان 
فعال  دوباره  بودند،  کار  مشغول  آن  طریق  از  کشور 

می سازد.
که  کشور  عامه ی  فواید  وزیر  حمیدی،  عبدالقدوس 
این  فعالیت های  توضیح  برای  گذشته  چهارشنبه ی 
وزارت به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود گفت 
این وزارت همچنین پیشنهاد اداره ی جدید خط آهن 
را برای شورای وزیران مطرح کرده است که با ایجاد 

آ ن  شمار بیکاران در کشور نیز کاهش می یابد.
وزیر فواید عامه گفت رسید گی به مشکل های فوری 
جاده ها، پایین آوردن قرارداد  پروژه  های سرک سازی، 
صلح  پروسه ی  به  که  افرادی  جذب  و  کار  ایجاد 
بوده  کار  قوای  اداره ی  اصلی  اهداف  از  می پیوندند، 

است.
چارچوب  در  کار  قوای  اداره ی  می گوید  حمیدی 
فعال  دوباره  سرک ها  مراقبت  و  حفظ  جدید  معینیت 
تفصیلی  تشکیل  سرگرم  وزارت  این  و  است  شده 

اداره ی قوای کار می باشد.
را  افغانستان  کار  قوای  اداره ی  »ما  افزود:  حمیدی   
کابینه ی  از  را  آن  منظوری  کردیم،  فعال  دوباره 

از  غزنی  اجرستان  ولسوالی  مختلف  مناطق  باشندگان 
اجرستان  ولسوالی  به  نسبت  امنیتی  مقامات  بی توجهی 
مقامات  اگر  می گویند  باشندگان  این  دارند؛  شکایت 
امنیتی به وضعیت این ولسوالی توجه نکنند، مردم شاهد 

سقوط این ولسوالی به دست طالبان خواهند بود.
می گوید:  غزنی  اجرستان  ولسوالی  باشنده ی  قربان اهلل 
مقامات  اگر  است،  سقوط  حال  در  اجرستان  »ولسوالی 

امنیتی توجه نکند ممکن است ولسوالی سقوط کند.« 
غالم محمد باشنده ی دیگری این ولسوالی نیز می گوید: 
»حدود بیست و پنج روز در اجرستان جنگ است، تعداد 
ده نفر زخمی شده اند و امکان سقوط این ولسوالی خیلی 

زیاد است.« 
این باشنده می گوید: »در منطقه ی ازرگی و محمدخیل 
دولت  اما  بسته اند،  مردم  زراعت  به روی  را  آب  طالبان 

توجهی ندارد.«  
امنیتی  برخی از وکالی شورای والیتی غزنی، وضعیت 
دولت  از  و  می دانند  نگران کننده  را  اجرستان  ولسوالی 
نماید، در  به اجرستان توجه جدی  نسبت  تا  می خواهند 
ناوه  ولسوالی  سرنوشت  به  اجرستان  ولسوالی  آن  غیر 

گرفتار خواهد شد.
به گفته ی این نمایندگان اگر ولسوالی اجرستان سقوط 
ناامن  نیز  مالستان  ناهور، جاغوری و  کند، ولسوالی های 

خواهد شد.
شورای  امنیت  سکتور  عضو  و  وکیل  گلستانی  حمیده 
جنگ  که  است  روز  »چهارده  می گوید:  غزنی  والیتی 

کار جذب می شوند، کسانی هستند که از جنگ دست 
کشیده اند و به برنامه ی صلح حکومت پیوسته اند.

ما در محالتی که  »اداره ی قوای کار  حمیدی گفت: 
می پیوندند،  صلح  پروسه ی  به  ما  هموطنان  و  دوستان 
و  در حفظ  توان خود  اندازه ی  به  را  آن  زیاد  قسمت 

مراقبت سرک ها آنها را جذب می کنیم.«
سایر  و  طالبان  فرماند هان  گفت  عامه  فواید  وزیر 
اداره ی  در  بکشند،  جنگ  از  دست  که  شورشیانی 
به عنوان آمرین  حفظ و مراقبت سرک ها  قوای کار 
در محل های شان استخدام می شوند و سربازان آنها نیز 

سمت های کارگران را به عهده خواهند گرفت.
 به گفته ی وزیر فواید عامه از افراد یادشده نخست در 
پروژه های ساخت سرک های حلقوی کار گرفته شده 

و  پس از آن در سایر پروژه ها کار خواهند کرد.
 قوای کار در سال  های گذشته برای حفظ و مراقبت 
با شروع جنگ های داخلی  سرک ها فعالیت داشت و 
و  تخریب  آن  تجهیزات  و  وسایل   1371 سال  در 

کارگران آن خانه نشین شدند.
از سرگیری کار در تونل سالنگ که سال گذشته در 
و  کشته  تن  ده ها  کوچ ها  برف  شدن  سرازیر  نتیجه  ی 
و  شد  تخریب  نیز  وسایط  از  و شماری  شدند  زخمی 
ساخت چندین مکان  بود و باش برای مسافرین از دیگر 

برنامه های این وزارت به شمار می رود.
سال  نه  در  می گویند  عامه  فواید  وزارت  مقام های 
شامل  که  سرک  کیلومتر   500 و  6هزار  گذشته 

به خصوص  بوده  دولت  کارمندان  که  است  کسانی 
خانواده های پولیس، اردو و امنیت ملی.« 

وی می گوید: »تشکیل پولیس در ولسوالی اجرستان کم 
عمل  متاسفانه  اما  می دهند،  وعده  خارجی های  است، 

نمی کنند.« 
و  جنگ  وضعیت  تایید  ضمن  غزنی  امنیتی  مسوولین 
درگیری در ولسوالی اجرستان می گویند که طالبان در 
این مناطق روی خانواده هایی که کارمند دولت هستند، 
افراد  خانواده های  به خصوص  می کنند،  وارد  فشار 

پولیس، اردو و  امنیت ملی.
اجرستان  در  درگیری  و  جنگ  تایید  با  زاهد  زورآور 

می شوند،  حلقوی  و  والیتی  سرک های  شاه راه ها، 
کیلومتر  هزاران  و  است  شده  )قیرریزی(  اسفالت 
جاده های دیگر بازسازی، جغل اندازی و یا هم توسعه 

داده شده اند.
عامه  فواید  وزارت  مقام های  گفته های  بنیاد  بر 
بازسازی  کار  سرک ها  مراقبت  و  حفظ  درکمپاین 

سرک ها در اکثریت والیت های کشور ادامه دارد.
وزیر فواید عامه به نمایندگان مجلس گفت که در سال 
گذشته تنها 54 درصد بودیجه انکشافی این وزارت به 

مصرف رسیده است.
سرک  کیلومتر   40 دیزاین  از  همچنین  وزارت  این 
پروژه ی گردندیوال- چغچران سخن گفته که به زودی 
امضا  به  با یک کمپنی خصوصی  قرارداد ساخت آن 

می رسد.
در  اداری  فساد  وجود  از  همچنین  فوایدعامه  وزیر   
این  سوی  از  گذشته  در  که  پروژه هایی  از  برخی 
گفته  و  نگرانی کرده  ابراز  بود،  قرارداد  شده  وزارت 
دوشی-  سرک  ساخت  پروژه  ی  شدن  عملی  است 
یک  با  وزارت  این  جدی  مشکل های  از  پلخمری 

شرکت خصوصی بوده است.
حمیدی می افزاید که به همین منظور، همه روزه مورد 
بازپرسی سارنوال ها و تفتیش های اداری مبارزه با فساد 

اداری قرار دارند.
کمپنی  که  آن جایی  از  عامه  فواید  وزیر  گفته ی  به 
ساخت  قرارداد  ساختن  عملی  توانمندی  قراردادشده 
سرک دوشی- پلخمری را ندارد، این وزارت به غیر 
به کمپنی دیگر،  این پروژه  از فسخ قرارداد و سپردن 

راه دیگری را ندارد.
تعهد  نمایندگان  مجلس  اعضای  به  عامه  فواید  وزیر 
کرد، در صورتی که تا 20 روز آینده قرارداد یادشده 

را فسخ نکند، از مقامش استعفا خواهد کرد.
وزیر فواید عامه همچنین گفت هر چند پروژه ی خط 
آهن در حال حاضر در افغانستان تازه است و تنها در 
مرزی در شمال کشور روی دست  مناطق  بخش های 
برای  اساسی  نیاز  که  آن جایی  از  ولی  شده  گرفته 
توسعه ی آن وجود دارد، خواهان ایجاد اداره ی مستقل 

خط آهن از سوی شورای وزیران شده اند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که شمار بیکاران 
در کشور افزایش یافته و شماری هم برای پیدا کردن 

کار به کشورهای همسایه مسافرت می کنند.

می گوید: »چهارده روز است در اجرستان جنگ است، 
در این مدت چهار نفر زخمی شده است.« 

خانواده هایی  به  مربوط  زخمی شدگان  می گوید  زاهد 
می باشند که یکی از بستگان و اقارب آنها با دولت کار 
می کند.« فرمانده پولیس غزنی می گوید: »دولت به زودی 
جهت حل مشکالت امنیتی این ولسوالی نیروهای امنیتی 

کمکی به آنجا می فرستد.« 
این درحالی است که ولسوالی اجرستان غزنی سه سال 
این  مردم  بود،  کرده  طالبان سقوط  به دست  دوبار  قبل 
ولسوالی نگران هستند تا یک بار دیگر این ولسوالی به 

دست طالبان سقوط نکند.

این  در  آن  تفصیلی  تشکیل  سر  گرفتیم،  افغانستان 
روزها کار می شود.« 

صلح  عالی  شورای  گفت  کشور  فوایدعامه ی  وزیر 
هدف  به  نیز  را  دالر  هزار  و800  میلیون  دو  هزینه ی 
جذب مخالفان مسلح پیوسته به دولت، در قوای کار در 

اختیار این وزارت قرار داده است.
وی گفت بخش عمده ای از کسانی که به اداره ی قوای 

هستند،  منطقه  در  امنیت  و  اردو  پولیس،  دارد،  جریان 
اما اکماالت کافی ندارند، اگر اجرستان مثل ناوه سقوط 
مالستان  و  ناهور، جاغوری  مثل  امن  ولسوالی های  کند، 

غزنی دچار مشکالت امنیتی خواهد شد.«
روز  چند  این  »در  می گوید:  والیتی  شورای  عضو  این 
خانواده ی  از  زخمی ها  است،  شده  زخمی  نفر  چهار 

مسوولین امنیتی غزنی 
ضمن تایید وضعیت جنگ 

و درگیری در ولسوالی 
اجرستان می گویند که 
طالبان در این مناطق 
روی خانواده هایی که 
کارمند دولت هستند، 
فشار وارد می کنند، 

به خصوص خانواده های 
افراد پولیس، اردو و  

امنیت ملی.

قوای کار فعال شده است
وزیر فواید عامه:

فرماندهان پیوسته به دولت،
 آمرین حفظ و مراقبت سرک ها 

می شوند
 قدرت اهلل جاوید

ولسوالی اجرستان در آستانه سقوط قرار دارد
ACKU حسینی ـ  غزنی 
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در حالی که سازمان کشورهای اسالمی در سال 2007 تایید 
کرد که شهر غزنی در سال 2013 رسما عنوان مرکز تمدن 
کشورهای اسالمی را کسب کند، اما تاکنون برنامه ای برای 
نشده  راه اندازی  دولت  سوی  از  تاریخی  شهر  این  معرفی 
نزدیک شدن  و  این شهر  قبال  در  بی تفاوتی دولت  است. 
2013، شماری از جوانان این شهر را بر آن داشتند تا پس 
از این انتظار معرفی شدن این شهر توسط دولت را نکشند 

و خود شان دست به معرفی این شهر بزنند.
تن  سه  رحیمی  قادر  و  آیین  مهر  مهدی  یعقوبی،  عارف 
تالش  اخیرا  که  هستند  جوانی  خبرنگاران  و  عکاسان  از 
کرده اند با برگزاری نمایشگاه های عکس، توجه دولت و 
آن  تاریخی  آبدات  و  غزنی  به  نسبت  را  جهانی  جامعه ی 
جلب و چهره ی اصلی این شهر را از طریق عکس معرفی 
کنند. نخستین دور نمایشگاه عکس که تحت عنوان »غزنی 
از نگاه دیگر« در اوایل ماه جوزا در خود این شهر برگزار 
شد، دومین دور آن از دوازدهم جوالی برای سه هفته در 

کابل راه اندازی شده است.
تالش  دیگر«  نگاه  از  »غزنی  عکس  نمایشگاه  عکاسان 
کرده تا آثار دوره های بودایی، مناره های دوره ی غزنویان، 
زندگی  و همچنین  تیموریان  آبدات دوره ی  و  معماری ها 
در  بکشند.  تصویر  به  را  والیت  این  باشندگان  مره  روز 
نمایشگاه  غزنی از نگاه دیگر« در کابل، 120 قطعه عکس 
همچنین  و  مختلف  دوره های  تاریخی  آبدات  و  آثار  از 
نمایش گذاشته  شده و در زیر  به  مره مردم  زندگی روزه 
هر عکس توضیح کوتاهی در مورد این آثار به زبان های 

دری، پشتو و انگلیسی داده شده است.
عارف یعقوبی، مدیر این نمایشگاه می گوید که نمایشگاه  
عکس »غزنی از نگاه دیگر« به پیشواز از سال 2013 و به 

روز چهارشنبه 29 سرطان سال روان گفتمانی تحت عنوان 
بررسی مهم ترین وضعیت حقوق بشر در افغانستان از طرف 
سیما  داکتر  حضور  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  دفتر 
و  مدنی  نهادهای  نماینده های  کمیسیون،  این  رییس  سمر 

ژورنالیستان مقیم بامیان برگزار شد.
و  مطرح  بشری  حقوق  مختلف  مسایل  گفتمان  این  در 
هدف  سمر  سیما  داکتر  گرفت،  صورت  بحث  آن  روی 
فعالین حقوق بشر  با  بیشتر  این جلسه را آشنایی  برگزاری 
نمود و در مورد مشکالت  بامیان عنوان  نهادهای مدنی  و 
کمیسیون  رییس  نمود.  صحبت  افغانستان  و  بامیان  عمده 
مستقل حقوق بشر افغانستان روی موضوعات پروسه انتقال 
کمک های  و  درازمدت  همکاری  امنیتی،  مسوولیت های 
بشردوستانه کشورهای جامعه جهانی، تعهدات کشورهای 
افغانستان، ادغام  پایدار در  همسایه در مورد صلح و ثبات 
مجدد یا آشتی ملی، و کنفرانسی که قرار است در آینده 
در بن برگزار شود صحبت نمود. داکتر سمر گفت: »آغاز 
به  نیروهای خارجی  از  امنیتی  انتقال مسوولیت های  پروسه 
نیروهای افغان از بامیان شروع شده و بعد از پروسه انتقال ما 
کمک و همکاری های دوام دار جامعه جهانی را خواهانیم، 
بحث هایی که در مورد انتقال صورت گرفته تنها موضوعات 
نظامی بوده دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
این است که نیاز افغانستان در بخش نظامی و امنیت جدی 
است ولی به این مفهوم نیست که دیگر بخش ها و مسایل 
به  را  مردم  نیازمندی های  دیگر  و  بشری  حقوق  و  ملکی 
از  ما  که  نشود  دلیلی  انتقال  پروسه  بسپاریم،  فراموشی 
تمام  و  بگریزیم  قانون  حاکمیت  یا  خوب  حکومت داری 
توجه خود را در بخش نظامی متمرکز کنیم، طبیعی است 
که در حکومت داری خوب روی یکی از مسایلی که باید 
است،  حکومتی  ارگان های  اصالح  بگیرد  صورت  توجه 
زمانی که ما ادعای حاکمیت قانون می کنیم قانون گریزی 
و قانون شکنی باید قطع شود؛ پاسخ گویی و عدالت تطبیق 
گردد در صورتی که توجه صرفا در بخش نظامی معطوف 
در  می سازد،  مساعد  معافیت  فرهنگ  برای  را  زمینه  باشد 
در  است  اساسی  و  ارزنده  بسیار  زن ها  نقش  انتقال  پروسه 
نشود  تقویه  اردو  و  پولیس  بخش  در  خانم ها  صورتی که 
با مشکالت و چالش های زیادی روبرو خواهیم شد. تعداد 
هیچ صورت  به  شده  تربیه  تاهنوز  که  زن  پولیس  محدود 

کافی نیست.«
باید  انتقال  پروسه  در  که  مهمی  بخش  گفت  سمر  خانم 
کار  و  شغل  ایجاد  انکشافی  بخش های  می شد  مطرح 
و  و صحت  تربیه  و  تعلیم  بخش های  در  است  مردم  برای 
پروژه های  به  و  بگیرد  صورت  کار  زنان  ظرفیت سازی 

فرهنگی  و  تمدنی  داشته های  و  تاریخی  آثار  معرفی  منظور 
گذشته ی غزنی است. آقای یعقوبی می افزاید: »ما خواستیم با 
این عکس ها فرهنگ، تمدن و داشته های تاریخی گذشته ی 
غزنی را برای مردم افغانستان و دنیا معرفی کنیم. هرچند غزنی 
بدور  افغانستان  دولت  مقامات  توجه  از  اخیر  سال های  در 
وارونه  برداشت  و  تصور  این والیت یک  از  مردم  و  مانده 

اجتماعی،  ابتدایی  خدمات  مورد  در  الزم  توجه  انکشافی 
انکشافی  پروژه های  عادالنه  تقسیم  و  به عدالت  دست رسی 

تالش جدی صورت بگیرد.
در  می بینیم  ما  »چنانچه  نمود:  عالوه  سمر  سیما  داکتر 
تقسیم  عادالنه  صورت  به  انکشافی  پروژه های  افغانستان 
نشده ما اگر بامیان را با بعضی والیات دیگر مقایسه کنیم از 
نظر انکشاف و بازسازی با اکثر والیات قابل مقایسه نیست 
صورت  درست  به صورت  بازسازی  و  انکشاف  بامیان  در 
صحت،  اساسی،  تعلیمات  به  دسترسی  درحالی که  نگرفته 
جدی  نیازمندی های  از  و...  سرک  برق،  آشامیدنی،  آب 
بامیان توجه  این موارد در  متاسفانه در  شهروندان است که 
جدی صورت نگرفته ما تقاضامندیم که بامیان و مردم بامیان 
پروژه هایی  نمود  عالوه  وی  نشود،  سپرده  فراموشی  به  هم 
باشد  مردم  خواست  و  نیازمندی  مطابق  می شود  تطبیق  که 
افغانستان پول های  با وجود این که در  نه مطابق میل دونرها 
کمک دهنده  کشورهای  میل  مطابق  اما  شده  وارد  زیادی 

مصرف شده است.«
داکتر سیما سمر در مورد صلح و ثبات پایدار در افغانستان 
تعهدات کشورهای همسایه را مهم دانسته افزود: »خواست ما 
از جامعه بین المللی این است که آسیب پذیری های افغانستان 
باالی  و  نماید  شناسایی  همسایه  کشورهای  طرف  از  را 
کشورهای همسایه افغانستان فشار وارد کند تا متحدانه عمل 
باید قطع  افغانستان  تروریستان در  فعالیت  زمینه های  نمایند، 
شود که تا هنوز متاسفانه جامعه جهانی در این مورد هم سو 
حرکت نکرده است، پاکستان به عنوان یک کشور همسایه 
در  این که  بر  ندارد  دلیلی  هیچ  بن الدن  کشته شدن  از  بعد 
مسایل افغانستان دخیل نیست. تاکید ما این است که جامعه 
مدنی باید تقویه شود و مسوول باشد و این توانمندی را پیدا 
کند که در سیاست گذاری های حکومت دخیل شود و انتقاد 
طریق  از  صرفا  مدنی  جامعه  باشد  داشته  حکومت  از  سالم 
مستقل  کمیسیون  رییس  می کنند.«  فعالیت  دونرها  کمک 
اشاره  نیز  ملی  آشتی  یا  مجدد  ادغام  مورد  در  بشر  حقوق 
نموده گفت: »آشتی ملی را که حکومت افغانستان پیشنهاد 
نموده متاسفانه بسیار گنگ و پیچیده است به این مفهوم که 
حتا شهروندانی که در مرکز کابل هستند و باید دسترسی به 
بعضی اطالعات در این مورد داشته باشد، ندارند. یعنی مردم 
به وجود  ملی  آشتی  که حکومت چگونه  نیستند  جریان  در 
می آورد تا زمانی که مردم در پروسه اشتراک نداشته باشند و 
پروسه شفاف نباشد نمی توانیم در ادغام مجدد یا آشتی ملی 
است  ملی  تکرار آشتی  تقریبا  ملی  این آشتی  موفق شویم، 
که در زمان داکتر نجیب صورت گرفت و به بقای این گونه 
آشتی تضمینی نیست.« وی عالوه نمود: »ما از هر پروسه ی 

دارند. هر وقتی که غزنی گفته می شود جنگ، خشونت  و 
»اما،  تاکید کرد:  آنان خطور می کند.« وی  در ذهن  ناامنی 
بدهیم که هرچند  نشان  دنیا  به  نمایشگاه  این  با  ما خواستیم 
جاذبه های  هنوز  اما  دارد،  وجود  ناامنی  و  جنگ  غزنی  در 
تاریخی و گردشگری در غزنی پابرجاست و همچنان غزنی 
و  داخلی  جهان گردان  برای  مناسب  بسیار  مناطق  از  یکی 

در  می کنیم  پشتیبانی  شود  افغانستان  در  صلح  به  منجر  که 
زیرپا  عدالت  و  بشر  باشد حقوق  پروسه شفاف  صورتی که 
نشود عموم مردم افغانستان مخصوصا قربانیان و زنان در آن 
اشتراک داشته باشند مردم به صورت واقعی از آن پشتیبانی 
کنند، چیزی را که شورای عالی صلح مطرح می کند هنوز 
معلوم نیست که با کی مذاکره می کند، درحالی که این نیاز 
نیاز مردم  با کی مذاکره می کنی  نیست که  افغانستان  مردم 
این است که با کدام میکانیزم مذاکره داری آیا می خواهی 
به  یا  و  می دهی  آنها  برای  را  وزارت خانه ها  بدهی  رشوت 

عنوان یک شهروند به افغانستان می آوری.« 
داکتر سمر در مورد کنفرانس بن که قرار است برگزار شود 
نیز اشاره نمود که رهبری این کنفرانس را افغان ها به عهده 
بگیرد  صورت  باید  که  کارهایی  از  یکی  گفت  او  دارد، 

خارجی است؛ غزنی هنوز جاذبه های تاریخی خودرا دارد و 
هنوز بهترین آثار تاریخی و تمدنی در سطح افغانستان دارد.«

دید متفاوت 
شهرهای  جمله  از  غزنی  شهر  که  می افزاید  یعقوبی  عارف 
زیادی وجود  تاریخی  آبدات  و  آثار  مهم است که در آن 
و  افغانستان  دولت  صورتی که  در  او،  گفته ی  به  دارد. 
کنند،  نگاه  متفاوت تر  را  غزنی  والیت  جهانی،  جامعه ی 
منطقه یک »گنجینه«ی  افغانستان و  برای  این شهر می تواند 
گفت:  یعقوبی  آقای  باشد.  آینده  در  اساسی  و  مهم  خیلی 
»اگر دولت افغانستان و جامعه ی جهانی اندکی تامل کنند و 
بیبنند، غزنی می تواند برای  غزنی را از یک دید متفاوت تر 
افغانستان و منطقه یک گنجینه ی بسیار مهم و اساسی باشد؛ 
گنجی که در آن انواع و اقسامی از آثار و داشته های تاریخی 

وجود دارند.«
و  بازدیدکنندگان  شمار  که  می گوید  نمایشگاه  این  مدیر 
بوده  آنان  انتظار  از  بیشتر  عکس  نمایشگاه  این  از  استقبال 
هزار  پنج  از  بیش  تاکنون  که  گفت  یعقوبی  عارف  است. 
نفر از این نمایشگاه دیدن کرده اند. شماری از وزرا، سفرا و 
نمایندگان سازمان های بین المللی نیز از جمله بازدیدکنندگان 

این نمایشگاه در کابل بوده اند.
بی توجهی دولت نسبت به زیبایی های غزنی، عارف یعقوبی 
دوربین  طریق  از  و  تیمی  تشکیل  با  حداقل  تا  واداشت  را 
از  خودش  گفته ی  به  که  را  زیبایی ها  آن  خود،  عکاسی 
او می گوید  برجسته سازد.  بودند،  مانده  پنهان  دید دیگران 
این  دنبال می شود،  نمایشگاه ها  این  برگزاری  با  اهدافی که 
است که توجه جامعه ی جهانی و نهادهای بین المللی که در 
جلب  می کنند،  فعالیت  فرهنگی  میراث های  حفظ  راستای 
بازسازی  را در حفظ و  افغانستان  نهادها دولت  این  تا  شود 

میراث ها و آبدات تاریخی والیت غزنی کمک کنند.
عارف یعقوبی می افزاید آنان در نظر دارند برای معرفی بیشتر 
و بهتر زیبایی های غزنی، این نمایشگاه را در شهرهای هرات 

و بامیان و همچنین خارج از کشور نیز برگزار کنند.
غزنی که قرار است در سال 2013 رسما لقب پایتخت تمدن 
مقام های  طوری که  آن  کند،  کسب  را  اسالمی  کشورهای 
و  آثار  بازسازی  به  تاکنون  می گویند،  والیت  این  محلی 
آبدات تاریخی این شهر توجه الزم نشده و احتمال می رود 
آماده  است  الزم  طوری که  دیگر  سال  دو  تا  شهر  این  که 

نشود.

حضور فعال جامعه مدنی در این کنفرانس است طوری که 
اقوام  و  مختلف  والیات  از  بلکه  نه  کابل  مدنی  جامعه  تنها 

مختلف کشور در آن اشتراک داشته باشند.
دفتر  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  فرزام  عبداالحد 
گفت:  دانسته  ارزشمند  را  کنفرانس  این  بامیان  ساحوی  
مدنی  جامعه  بیشتر  آگاهی  کنفرانس  برگزاری  از  »هدف 
تمام  و  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کارکرد  از  بامیان 

موضع گیری هیات رهبری این کمیسیون می باشد.«
اسماعیل ذکی مسوول دفتر شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 
بامیان در مورد پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی گفت: »ما 
نگرانی خویش را در مورد امنیت و انکشاف اعالم نمودیم و 
در این زمینه وعده هایی از طرف مقام ها سپرده شده امیدوار 

هستیم که این وعده ها تحقق پیدا کند.« 

غزنی از نگاه دیگر
نمایشگاهی برای معرفی این شهر

سیما سمر:

در پروسه انتقال به عدالت 
ACKUو توسعه توجه شود



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان
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بند الف ماده بیست و سوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

سو استفاده از والیت و گرایش به استبداد 
و سو استفاده از قدرت مجاز نیست.

مبنا
موجب  به  که  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حکم ماده 58 قانون اساسی  به منظور نظارت بر رعایت 
حقوق بشردر افغانستان، بهبود و حمایت از آن فعالیت 
این  صالحیت های  و  وظایف  خصوص  در  می نماید، 
کمیسیون و به منظور تحقق اهداف آن در ماده )21( 
کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون 
است:  شده  تصریح  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
»1- نظارت بر وضعیت حقوق بشر 2- نظارت از تطبیق 
و  لوایح  مقررات،  قوانین،  سایر  اساسی،  قانون  احکام 
تعهدات در رابطه به حقوق بشر 3- نظارت از اجراات 
و عملکرد های سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها 
و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ملی و بین المللی در 
کشور که بر وضعیت حقوق بشر موثر باشد....« از این 
نظارت  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  روی 
وظایف  از  و  جز  را  محاکم  عملکرد  و  وضعیت  از 
گزارش  این  و  دانسته  خود  قانونی  مسوولیت های  و 
به  مربوط  گزارش های  دیگر  سلسله  به  را  تحقیقی 
در  بشر  حقوق  وضعیت  بر  تاثیرگذار  موضوعات 

کشور، نشر می نماید. 
هدف

بدون تردید وضعیت و عملکرد سیستم قضایی رابطه ی 
رعایت  میزان  و  قانون  حاکمیت  اصل  با   تنگاتنگ 
هدف  دارد.  عدالت  تامین  و  بشر  حقوق  وتضمین 
وضعیت  ارزیابی  گزارش  این  نشر  و  تهیه  از  اصلی 
مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  ب��رای  تالش  و  موجود 

اگرچه افغانستان تنها کشوری نیست که در آن زنان 
قربانی خشونت بوده و زجر می کشند. خشونت علیه 
تمام  در  و  بوده  جهانی  و  سراسری  پدیده ی  زنان 
گزارش  نیز  توسعه یافته  کشورهای  حتا  کشورها 
تلخ  واقعیت  این  افزایش  به  رو  روند  اما  می شود. 

می باشد. به همین منظور در این گزارش تالش گردیده 
بازتاب  پهلوی  در  مسووالنه  و  بی طرفانه  به صورت  تا 
کشور،  قضایی  سیستم  آورد ه��ای  دست  انعکاس  و 
که  چالش هایی  و  موانع  مشکالت،  ایرادات،  نقایص، 
دارد،  عدالت وجود  اجرای  برای  محاکم  عملکرد  در 
وضعیت  از  واقعی  و  واضح  تصویر  تا  گردد  بازگو 
بدون  و  یک سان  دسترسی  زمینه ی  در  به ویژه  موجود 
هیچ نوع تمایز همه ی شهروندان به یک سیستم قضایی 
کارا، شفاف و موثر که بتواند عدالت را تامین نموده و 
از حقوق اساسی شهروندان مطابق به قانون حمایت به 

عمل آورد، ارایه گردد. 
عالوه برآن، با شناسایی و تحلیل نقاط ضعف، ایرادات، 
قضایی  سیستم  در  موجود  چالش های  و  مشکالت 
تا  دارد  وامید  را  مربوط  نهادهای  و  مسوولین  کشور، 
رفع  برای  موثر  و  متناسب  مفید،  راهکارهای  و  راه ها 
اقدامات  و  نموده  جستجو  موجود  ایردات  و  نقایص 
عملی و موثر را برای رسیدن به وضعیت مطلوب، اتخاذ 
نمایند. این گزارش تحقیقی براساس پالن استراتژیک 
افغانستان،  بشر  مستقل حقوق  برنامه عمل کمیسیون  و 
تهیه، تدوین و به منظور دستیابی به یک تحلیل درست 
قضایی  سیستم  عملکرد  و  موجود  وضعیت  از  دقیق  و 

افغانستان انجام گرفته و به نشر سپرده می شود.
با  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  دولت  که  امید  این  با 
موجود،  چالش های  و  مشکالت  واقعیت ها،  به  اذعان 
نقایص و  گام های جدی، اساسی وعملی را برای رفع 
محاکم  وعملکرد  کشور  قضایی  سیستم  در  مشکالت 

تدابیر  اتخاذ  نیازمند  و  بوده  قابل تامل  ما  کشور  در 
جدی تر و عینی تر از طرف حاکمیت ملی و جامعه ی 

جهانی است. 
تنها در سه ماه اول سال جاری، 1026 مورد خشونت 
مستقل  کمیسیون  والیتی  و  ساحوی  دفاتر  توسط 
حقوق بشر افغانستان گزارش و ثبت گردیده است. 
این در حالی است که در تمام سال گذشته )1389( 
مورد   2765 به  زنان  علیه  خشونت  موارد  مجموع 
که  را  خشونت  کلی  رقم  ما  اگر  بنابراین  می رسید. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  توسط  گذشت  سال  در 
بود،  شده  ثبت  و  گردیده  گ��زارش  بشرافغانستان 
موارد  تعداد  با  را  آن  نسبت  و  کنیم  چهار  تقسیم 
خشونت که تنها در ربع اول سال جاری اتفاق افتاده 
در  را  درصدی   48/5 تقریبا  افزایش  بسنجیم،  است 
خواهیم  متوجه  گذشته   سال  به  نسبت  جاری  سال 
شد. رقمی که می تواند اخطار جدی به حساب آید.

از  م��واردی  شامل  تنها  متذکره  ارق��ام  گفت  باید 

برای رسیدن به وضعیت مطلوب بردارند.
روش )میتودولوژی(

تحلیل و جمع بندی  براساس جمع آوری،  این گزارش 
منابع  و  روش ها  از  دست آمده  به  معلومات  و  داده ها 
مختلف تهیه شده است. کمیته تهیه و تدوین گزارش، 
راه ان��دازی  با  و  تهیه  را  پرسشنامه هایی  همه  از  قبل 
ساحوی  دفاتر  همکاران  ب��رای  رهنمودی  جلسات 
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  والیتی  و 
بخش های نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، 
انکشاف  انکشاف حقوق زنان و حمایت و  حمایت و 
حقوق اطفال را وظیفه دادند تا مطابق به پرسشنامه های 
تهیه شده، معلومات ضروری و مورد نیاز را جمع آوری 
از  نظارت  تحقیقی  گ��زارش  تهیه  غ��رض  و  نموده 
موظف  کمیته  به  قضایی  سیستم  عملکرد  و  وضعیت 
معلومات  جمع آوری  روش  بنابراین  نمایند.  ارسال 
نشر  و  تهیه  در  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
مصاحبه های  و  گفتگوها  به  متکی  بیشتر  گزارش  این 
کشور  قضایی  و  عدلی  مسوولین  و  مقامات  با  مستقیم 
مدنی،  جامعه  نهادهای  محاکم،  قضات  با  بخصوص 
موسسات و نهاد های همکار با سیستم قضایی کشور و 

مردم )مراجعین( بوده است.
)دیتابیس( موجود در  بانک اطالعات  از  برآن،  افزون 
وضعیت  از  نظارت  شکایات،  ثبت  از  اعم  کمیسیون 
رعایت حقوق بشر در روند اجراات ارگان های عدلی 
در  اشتراک  و  قضایا  رسیدگی  و  تعقیب  قضایی،  و 
جلسات قضایی توسط ناظرین کمیسیون در هشت دفتر 
مستقل حقوق  دفتر والیتی کمیسیون  ساحوی و شش 
کار  تحقیقی  گزارش  این  تکمیل  در  افغانستان  بشر 

گرفته شده است. 
منابع  و  ازط��رق  دست آمده  به  معلومات  کمیته  این 
دفاتر  از  گزارش شده  یافته های  و  داده ه��ا  مختلف، 
و  تجزیه  برسی،  مورد  را  و والیتی کمیسیون  ساحوی 
تحلیل قرار داده  و موضوعات را که ایجاب دریافت 
معلومات دقیق و بیشتر را می نمود، مجددا از همکاران 
قضایی  و  عدلی  مراجع  مسوولین  سایر  و  کمیسیون 
آن  از  الزم  دقت  و  غنامندی  غرض  و  نموده  مطالبه 

استفاده به عمل آوردند.
ادامه دارد



کمیسیون  توسط  که  می شود  زنان  علیه  خشونت 
بررسی  و  ثبت  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
متذکره  رقم  که  است  معنا  این  به  این  گردیده اند. 
در  که  نیست  زن��ان  علیه  خشونت  م��واردی  تمام 
سراسر کشور بوقوع می پیوندند. متاسفانه بسیاری از 
مناطق و ولسوالی های کشور به دلیل ناامنی حاکم بر 
از  قضایای  تا  ندارند  را  آن  زمینه ی  و  فرصت  آنها، 
این دست در آن جا مورد بررسی قرار گرفته و ثبت 
زیادی خشونت  مواردی  مناطق  این گونه  در  گردد. 
علیه زنان وجود دارد که هیچ کسی از آن خبر نشده 
باقی می مانند. مسلما ما زنان و  و در نهایت پوشیده 
زجر  که  داریم  کشور  سراسر  در  را  زیادی  مادران 
تنهایی  به  را  خ��ودش  علیه  خشونت  و  بدرفتاری 
از  ناشی  دردهای  فریاد  توان  هرگز  و  نموده  تحمل 
و صالحیت داران  و کالن ترها  سلی شوهر  و  شالق 
خانواده اش را ندارند. این مجموعه از زنان که بدون 
تنهایی درد و  به  بود،  نخواهد  آنها کم  تعداد  شک 
در  و  تحمل  را  زندگی شان  تلخ  دوران  تمام  زجر 

نهایت با خودش بگور خواهند برد. 
با گذشت هرروز گزارش های موارد خشونت علیه 
در  را  تلخ تری  واقعیت های  و  یافته  افزایش  زنان 
رسانه ها  طریق  از  زنان  و کوب  لت  و  تجاوز  مورد 

می شنویم.
مبتنی بر آمار به ثبت رسیده توسط کمیسیون مستقل 
قبال تذکر داده  افغانستان همان گونه که  بشر  حقوق 
شد در سه ما اول سال جاری  1026 مورد خشونت 
آن  مورد   346 که  است  رسیده  ثبت  به  زنان  علیه 
خشونت های  به  مورد   79 فزیکی،  خشونت های  به 
روانی،  و  لفظی  به خشونت های  مورد   235 جنسی، 
165 مورد به خشونت های اقتصادی، و 202 مورد به 

سایر موارد خشونت ارتباط دارد. 


گزارش نظارت از وضعیت 
و عملکرد محاكم و سیستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 
)بهار سال 1390(

روند رو به افزایش 
خشونت علیه زنان
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 قسمت ششم 

در  بشر  حقوق  نظری  شالوده های  روشنگری  فلسفه ی   
دوران جدید را پی ریخت و برای آن شاخص ها و تعاریف 
روشنی ارایه کرد. در فلسفه ی روشنگری، خرد انسانی به 
مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح شد و سلطه ی 
آموزه های مذهبی و سیاسی در این زمینه بی اعتبار اعالم 
گردید. دیگر اراده یک فرد یا جمع کوچکی از نخبگان 
که  آنچه  و  نبود  کافی  انسان ها  مصلحت  تعیین  برای 
اعتبار روزافزون می یافت خرد جمعی شهروندان آگاهی 
استفاده  خود  عقل  از  روشنگری  رهنمود  طبق  که  بود 
بشریت  تاریخ  در  اولین بار  برای  روشنگری  می کردند. 
ایده آزادی و برابری همه انسان ها را سرلوحه ی کار خود 
پایه حق حیات، حق آزادی  بر شالوده ی سه  قرار داد و 
بشر  حقوق  برای  محکمی  بنیادهای  مالکیت،  حق  و 
ایده های حاکمیت مردم و تقسیم قوا در  پی ریزی کرد. 
عصر روشنگری، به ستون های پایدار آزادی های بنیادین 
روشنگری،  اندیشه ی  طبق  بر  شد.  تبدیل  شهروندان 
به زمان و  نبود و  یا واگذاری  قابل تعطیل و  حقوق بشر 
روشنگری  فلسفه ی  در  نداشت.  بستگی  خاصی  مکان 
ایده حقوق بشر به آنچنان درجه رفیعی از تعالی معنوی 
خود رسید که تا امروز هم باالتر از آن چیزی قابل تصور 
آموزگار  گفتار  این  خود،  درفش  بر  روشنگری  نیست. 
شایسته  که  نقش کرد  را  کانت  ایمانویل  اخالق  بزرگ 
چه  را  بشریت  که  است  رفتاری  آنچنان  انسان  بایسته  و 
به  »همواره  دیگر،  انسان  هر  در  چه  و  خود  شخص  در 
شمار  به  وسیله ای  همچون  هرگز  نه  و  غایت  یک  مثابه 
اندیشه های فلسفه روشنگری در گستره ی عمل،  آورد.« 
در میدان های آتش و خون جنگ استقالل طلبانه امریکا 
و انقالب فرانسه صیقل خورد و آبدیده شد و سرانجام در 
اولین اعالمیه ی حقوق بشر و حقوق شهروندی در فردای 

انقالب فرانسه به ثمر نشست. 
انقالب صنعتی و در سایه زندگی نکبت بار کارگران  با 
و زحمتکشان مزدوری، موضوع عدالت اجتماعی نیز در 
معضالت  از  یکی  به  شهروندی  فردی  آزادی های  کنار 
فعالین  میان  در  به ویژه  و  بشر  حقوق  اندیشه ی  محوری 
در  کارگری  جنبش  شد.  تبدیل  اروپا  کارگری  جنبش 
سوسیالیستی  برنامه ی  ارایه  به  »چارتیست ها«  با  انگلستان 
اما این جنبش در آلمان  ولی اصالح طلبانه دست یازید. 
از آغاز به دو گرایش اصالح طلب و انقالبی تقسیم شد. 
سوسیالیست های  سایر  و  السال«  »فردیناند  که  حالی  در 
و  می دانستند  اصالح پذیر  را  جامعه  و  دولت  معتدل، 
می توان خواسته های  آزادی ها  پرتو  در  که  بودند  معتقد 
کارل  ساخت،  متحقق  گام  به  گام  را  عدالت جویانه 
مارکس و جناح انقالبی جنبش کارگری آلمان، طرفدار 
با  و  بودند  سرمایه داری  نابودی  و  پرولتری  انقالب 
اندیشه های لیبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می کردند. 
برای مارکس و انگلس قابل پذیرش نبود که حق مالکیت 
انسان  منزلت  آنان  است.  شده  قلمداد  بشر  حقوق  جزو 
مالکیت«  از  بلکه در »آزادی  مالکیت«  نه در »آزادی  را 
می دیدند و طرفدار مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید و 

ایجاد جامعه ای بی طبقه بودند. 

ادامه دارد
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 بیژن روحانی

 ابراهیم زماني- پلخمري

تغییرات آب و هوایی
در شورای امنیت

آلود گی محیط زیست دامن بغالن را 
می گیرد
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شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست شماری از 
کشورها، خطرات امنیتی ناشی از تغییرات آب و هوایی 

در جهان را بررسی می کند.
بیشترین  معرض  در  که  کشورهایی  برخی  پیشتر 
دارند  قرار  ناخواسته  تغییرات  این  از  ناشی  آسیب های 
از سازمان ملل خواسته بودند تا طرحی را تصویب کند 
که به موجب آن با تشکیل نیروی جدیدی به نام »کاله 
سبزها« امنیت و ثبات در نقاطی از جهان که با خطرات 
ناشی از تغییرات آب و هوایی تهدید می شود برقرار شود. 
ملل  امنیت سازمان  توافق شورای  هنوز مورد  تقاضا  این 
قرار نگرفته است، اما در صورت موافقت، ماموریت های 
سازمان ملل و شورای امنیت گسترش خواهد یافت و از 
این پس بحران های زیست محیطی نیز شامل آن خواهد 

شد.
برخی جزیره های کوچک که اکنون ادامه ی حیات و یا 
نابودی آنها به شدت به تغییرات آب و هوایی و باال آمدن 
خواهان  است،  وابسته  اقیانوس ها  و  دریاها  آب  سطح 
امنیت سازمان ملل شده اند و معتقدند  مداخله ی شورای 
باید به عنوان یک بحران امنیتی جدی، مورد  این مساله 
بررسی قرار بگیرد. بنابراین تشکیل یک نیروی جدید به 
و  امنیت  کردن  برقرار  در  بتواند  شاید  سبزها«  »کاله  نام 
ثبات در مناطق بحران زده ی زیست محیطی، موثر باشد. 
انتظار می رود به زودی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل 
متحد نیز در خصوص این مساله واکنش نشان دهد و در 

مورد آن صحبت کند.
 با این حال آلمان که خود درخواست تشکیل این جلسه 
می گوید  است،  داده  مطرح شده  موارد  بررسی  برای  را 
نباید انتظار داشت که شورای امنیت بالفاصله با پیشنهاد 
تشکیل یک نیروی حافظ صلح جدید موافقت کند یا حتا 
تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک خطر امنیتی مسلم 

بپذیرد، بلکه این امر نیاز به تامل بیشتری دارد.
در  متحد  ملل  سازمان  در  آلمان  نماینده  ویتینگ،  پیتر 
است  نوشته  پست،  هافینگتون  روزنامه ی  در  یادداشتی 
این  در  امنیت  شورای  سوی  از  عملی  اقدام  انجام  برای 
خصوص هنوز زود است و چنین چیزی نمی تواند اکنون 

در دستور کار قرار بگیرد.
به اعتقاد سفیر این کشور در سازمان ملل، اکنون بهترین 

آلوده کننده ی  محروقاتی  مواد  از  استفاده  درحالی که 
اداره حفاظت  مقامات  افزایش می یابد،  بغالن  محیط در 
از محیط زیست والیت بغالن می گویند، کسانی که برای 
تیوپ  و  تایر  حمام ها  و  نان پزی  داش های  ساختن  گرم 

موتر را می سوزانند به سارنوالی معرفی خواهند شد. 
زیست  محیط  از  حفاظت  اداره ی  رییس  شرار  شاه نواز 
والیت بغالن می گوید تنها در شهر پلخمری به تعداد 21 
داش نان پزی و 11 حمام وجود دارد  که ذغال و بعضا 
تایر مي سوزانند، ولی ریاست محیط زیست تصمیم  هم 
دارد تا بعد از این کسانی را که تایر موتر و دیگر مواد 

پالستیکی را مي سوزانند، به سارنوالی معرفی کند. 
مردم،  نیازمندی های  اساس  بر  که  افزود  شرار  آقای 
نکرده ایم  منع  حمام ها  و  داش ها  در  را  ذغال  از  استفاده 
چون دود آن به اندازه ی دود تولیدشده از سوزاندن مواد 
پالستیکی ضرر ندارد، از طرف دیگر قیمت چوب و گاز 

در بازار بلندتر است. 
آقای شرار افزایش بی حد نفوس و افزایش  وسایط نقلیه را 
درشهر کوچک پلخمری از عوامل بزرگ آلوده کننده ی 
حاضر  حال  در  که  افزود  خوانده   زیست  محیط  و  هوا 
این شهر زندگی می کنند  از یک صد هزار تن در  بیشتر 
و اکثرا برای پخت وپز از مواد سوخت مثل چوب، تیل، 
تراکم  هم  از سوی  می کنند،  استفاده  پالستیک  و  ذغال 
نفوس تقاضای حمام ها و داش های بیشتر را می کند که 

هر کدام به نوبه ی خود آلودگی هوا را بار می آورند. 
اما داش کاران شهر می گویند از سال ها به این سو تایر موتر 
را نمی سوزانند، ولی از روی مجبوری ذغال می سوزانند.

»حال  گفت:  پلخمری  شهر  داش کاران  از  یکی  کاظم 
آتش  و چوب  گاز  اگر  می گیرم  افغانی  دو  نان  از یک 
کنیم یک نان با سه و چهار افغانی هم مصرف ما را پوره 
نمی کند و مردم هم توان پرداخت آن را ندارند و ما در 

روز یک بار داش را گرم می کنیم آن هم با ذغال.«
 داش های نان پزی به شکل ابتدایی آن از دیر زمانی در 

به  مربوط  واقعیت های  خصوص  در  اطالع رسانی  کار 
در  امنیت  و  با صلح  آن  ارتباط  و  هوایی  و  تغییرات آب 

جهان است.
و  امریکا  دفاع  وزارت  پیش،  مدت ها  از  حال  این  با 
نهادهای نظامی دیگر، تغییرات آب و هوایی را به عنوان 
به رسمیت  جهان  در  امنیتی  تهدیدهای  تشدیدکننده ی 
افزایش  توانایی  که  عاملی  عنوان  به  آن  از  و  شناخته اند 
زیرا  می برند،  نام  دارد  را  موجود  مخاصمات  و  جنگ ها 
تغییرات آب و هوایی و اقلیمی می تواند سبب کمبود آب، 
به مسایل  قابل کشاورزی و سکونت شود که  غذا، زمین 
مهاجرت های  و  قحطی  پیچیده ای همچون جنگ،  امنیتی 

گسترده دامن می زند.
از این رو سازمان ملل 
متحد و شورای امنیت 
سال های  در  نیز  آن 
نتیجه  این  به  اخیر 
از  یکی  رسیده اند که 
برای  باید  عواملی که 
و  ثبات  به  دستیابی 
نظر  در  جهانی  امنیت 
مسایل  شود،  گرفته 
بحران های  و  اقلیمی 
است  محیطی  زیست 
بزرگ  مقیاس  که در 
می تواند تمام جهان را 

کشور به خصوص شهر ها وجود دارد و تقریبا همه مردم 
نان مورد نیازشان را در این داش ها پخته می کنند. 

محرم علی، یک تن دیگر از داش کاران شهر پلخمري که 
از مدت سي سال به این طرف مصروف داش کاري است 
می گوید: »از گذشته ها تا حال با استفاده از ذغال داش را 
استفاده  گاز  و  چوب  از  ذغال  عوض  اگر  مي کنم،  گرم 
کنیم، چون  بلند  برابر  سه  را  نان  هر  قیمت  که  باید  کنیم 
 80 چوب  سیر  یک  و  افغاني   40 ذغال  سیر  یک  قیمت 
افغاني است و بر عالوه دوام آتش ذغال نسبت به چوب 

بیشتر است.«
استفاده  دیگر  سیستم  از یک  »من  مي ا فزاید:  محرم  آقاي 
آن که  با  و  مي کند  تولید  را  دود  کمترین  که  مي کنم 
به  براي محیط زیست  ولي ضررش  دارد،  بلندتر  مصرف 

مراتب کمتر است.«
 او گفت که براي کار گرفتن از این سیستم یک ماشین 
استفاده  کوره  مانند  که  است  ضرورت  برق  و  هوا  تولید 

مي شود.
آلودگي هوا امروزه در تمام شهرهاي کشور به ویژه شهر 
کوچک پلخمري به یک معضل جدي و خطرناك تبدیل 
شده که صحت باشندگان را مستقیما با خطر مواجه ساخته 
نسل  بر هالکت  برعالوه در تخریب محیط سبز،  و  است 

حیوانات نیز تاثیر دارد.
با این حال داکتر زبیر، مسوول مراقبت های صحی ریاست 

آقای زبیر افزود: »دودی که از سوختن تایر و دیگر مواد پالستیکی تولید می شود بسیار مضر است، 
زیرا هرگاه کسی آن را از طریق هوا تنفس کند دوبار خارج نمی شود و شخص را مصاب به بیماری 

سرطان شش می سازد.«
داکتر محمد یاسین فضلي مسوول بهداشت محیطي ریاست صحت عامه  والیت بغالن مي گوید که 

عوامل تخریب کننده محیط زیستي، نه تنها براي انسان ها که براي حیوانات، سرسبزي و جنگل زارها 
هم پیامد هاي بد دارد.«

درگیر مسایل امنیتی ناخواسته کند. در سال 200۹ شورای 
»آخرین  عنوان  به  دریاها  آب  سطح  آمدن  باال  از  امنیت 
از  برخی  حیات  ادامه  می تواند  که  برد  نام  امنیتی«  خطر 
کشورهای کوچک را به طور بنیادین تهدید کند و باعث 
شود؛  آینده  سال  سی  ظرف  آنها  شدن  ناپدید  و  نابودی 
تهدیدی که از هم اکنون اثرات خودرا نشان داده و نیاز به 

جابه جایی های بزرگ جمعیتی را پیش آورده است.
جزیره های  و  کشورها  این  ازدیاد  به  رو  نگرانی های 
از  است؛  شده  جدی  پرسش  های  طرح  باعث  کوچک 
جمله این که شورای امنیت تا چه حد آمادگی مقابله با این 

صحت عامه والیت بغالن نگرانی شدید خودرا در رابطه 
برصحت  پالستیکی  مواد  و  تایر  دود  منفی  تاثیرات  به 
ضرر  از  مردم  این که  برای  می گوید  نموده  ابراز  انسان ها 
برنامه  به یک  نیاز  آگاه شوند  آن  دود  و  پالستیکی  مواد 

وسیع تبلیغی داریم. 
آقای زبیر افزود: »دودی که از سوختن تایر و دیگر مواد 
هرگاه  زیرا  است،  مضر  بسیار  می شود  تولید  پالستیکی 
کسی آن را از طریق هوا تنفس کند دوبار خارج نمی شود 

و شخص را مصاب به بیماری سرطان شش می سازد.«
محیطي  بهداشت  مسوول  فضلي  یاسین  محمد  داکتر 
عوامل  که  مي گوید  بغالن  والیت  عامه   صحت  ریاست 
تخریب کننده محیط زیستي، نه تنها براي انسان ها که براي 
حیوانات، سرسبزي و جنگل زارها هم پیامد هاي بد دارد.«

 او افزود که امراض چون نفس تنگي، آب زدن چشم ها، 
پیچش ها، بندش  بیني، گلودردي، سرگیجي، سردردي و 
به وجود  اثر همین آلودگي هوا  از امراض در  انواع دیگر 
از  انسان  شش هاي  که  کرد  اضافه  فضلي  آقاي  مي آید. 
تهاجم مواد اسیدي و دودسیاه، بخارهاي امونیاك وسایر 
وجود  صنعتي  نواحي  و  شهر  هواي  در  که  روغنی  مواد 
دارد، بیشتر از همه اعضا آسیب مي بیند که محسوس ترین 
تهوع و  با  این آسیب، سرفه هاي خشک همراه  نشانه هاي 
کاري  توان  از  تدریج  به  که   است  تنفسي  ناراحتي هاي 

انسان مي کاهد.«

تهدیدات جدید را دارد؟ در صورتی که این شورا بخواهد 
در این موارد اقدام کند از چه راه هایی می تواند مثمر ثمر 
الگوی سربازان کاله آبی و صلح بانان سازمان  باشد؟ آیا 
ملل می تواند در شکل جدید کاله سبزها نیز تکرار شود؟ 
و  بروز جنگ ها  از  در جلوگیری  نیروها  این  نقش  آنگاه 
محیطی  زیست  بحران های  آنها  منشای  که  درگیری هایی 

است چه خواهد بود؟
سر  بر  کشورها  میان  بزرگی  شکاف  اکنون  این حال  با 
به  است.  آمده  پیش  هوایی  و  آب  تغییرات  بودن  امنیتی 
در  نباید  امنیت  شورای  که  است  معتقد  چین  مثال  عنوان 
مساله تغییرات آب و هوایی دخالت کند، بلکه باید کامال 
بسپارد.  به دست متخصصان و دانشمندان  را  این موضوع 
روسیه نیز مخالفت خودرا با این موضوع اعالم کرده است.
کشورهای کوچک واقع در اقیانوس آرام فشار فزاینده ای 
به عنوان  را  این مساله  تا  ملل وارد می کنند  بر سازمان  را 
مارکوس  دهد.  قرار  بررسی  مورد  امنیتی  بحران  یک 
استفن، رییس  جمهور کشور نایورو، جزیره کوچکی در 
قاره اقیانوسیه، به نمایندگی از تعداد زیادی از جزیره ها و 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  کوچک  کشورهای 
از خطر سالح های  این خطر چیزی کمتر  اعالم کرد که 
و  محو  باعث  می تواند  زیرا  ندارد،  تروریسم  یا  هسته ای 

نابودی این کشورها شود.
نیویورك تایمز  در  تازگی  به  که  مقاله ای  در  همچنین  او 
منتشر کرده از سازمان ملل خواسته است تا نماینده ویژه ای 
امنیت«  و  هوایی  و  آب  »تغییرات  به  مربوط  مسایل  برای 
تعیین شود و همچنین این موضوع مورد بررسی قرار گیرد 
که ساختار سازمان ملل متحد تا چه حد برای مقابله با این 
کشورهای  این  برای  دارد.  آمادگی  بزرگ  بحران های 
اندازه ی  به  این مساله  کوچک که تعداد آنها کم نیست، 

جنگ های نابودکننده مهم است.
به نظر می رسد هشدارهایی که دانشمندان از چندسال پیش 
در خصوص تغییرات آب و هوایی مطرح می کردند اکنون 
به واقعیت نزدیک شده است: تغییرات اقلیمی می تواند به 
این  و  بیندازد  به خطر  را  امنیت جهان  اندازه ی جنگ ها، 
سال هایی است که از این پس سازمان ملل بیش از پیش با 

آن درگیر خواهد بود.

آقاي فضلي چند راه کار را به خاطر جلوگیری از آلودگی 
ساختن  »متوقف  مي گوید:  کرده،  پیشنهاد  زیست  محیط 
از  استفاده  مي کنند،  تولید  زیاد  دود  که  نقلیه  وسایط 
سوخت گاز عوض ذغال در فابریکه ها، داش هاي نان پزي، 
اجازه  شهر،  از  خارج  به  صنعتي  فابریکه هاي  کلیه  انتقال 
دادن وسایط نقلیه به اندازه نیاز در شهر، گسترش سیستم 
گاز رساني به خانه ها، آموزش هاي همگاني و همکار بودن 
مناسب،  سوخت  مواد  از  استفاده  جهت  دولت  با  مردم 
و  شهرنشیني  فرهنگ  ترویج  خامه،  راه هاي  پخته سازي 
محیط زیست، از جمله راه کارهایی است که می تواند از 

آلودگی بیشتر محیط جلوگیری کند.«
رییس اداره محیط زیست بغالن نیز نگرانی خودرا اظهار 
موتر های  فعالیت  جلو  تا  داریم  »کوشش  گفت:  داشته 
دودافزا و فرسوده را بگیریم تا از آلودگی هوا کاسته شود، 
بر متوقف موتر های  با وجود پیشنهاد ما مبنی  اما متاسفانه 
کهنه، همکاری چندان از سوي مدیریت ترافیک در این 

زمینه صورت نگرفته است.«
اما عبدالرزاق آمر تنظیم ترافیک در پلخمری مي گوید: »ما 
در هر هفته یک بار در داخل شهر و خارج از شهر کنترول 
یا  مي کند  دود  موتر هاي شان  که  و کساني  داریم  وسایط 
مي کنیم،  توصیه  آنها  به  اول  قدم  در  شده  استهالك  هم 
اگر موثر واقع نشد، مواخذه و در مرحله سوم وسایط شان 

را توقف مي دهیم.«
او گفت: »موترهایی که دود زیاد تولید مي کنند با مقایسه 
مدرن  موتر هاي  به  را  جاي شان  و  شده  کمتر  گذشته  به 

خالي کرده اند.«
به یک هم چشمي  امروز  موترخریدن  او مي گوید که  اما 
تبدیل شده و مردم حتا زمین خودرا فروخته موتر مي خرند 
و  هوا  خرابي  باعث  نقلیه  وسایط  بي جاي  تعدد  این  که 

بي نظمي در شهر گردیده است. 
ساختن  وارد  از  این که  براي  »ما  افزود:  عبدالرزاق  آقاي 
براي  این سو  به  چندی  از  کنیم  جلوگیري  زیاد  موترهاي 

کسي اسناد موتر تکسي را نمي دهیم، به جز شخصي.« 
تعداد دوصد  به  در حال حاضر  عبدالرزاق  آقاي  به گفته 
پلخمري وجود  نقیله در شهر  و شش هزار عراده وسایط 
دارد. اما این جدا از هزاران موتری است که از این مسیر 
است،  مرکز  به  توصل والیات شمالی  بزرگ  که شاهراه 

روزمره عبور می کند.


ACKU
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سوماليا،  در  الشباب  اسالمگرای  گروه  مقامات 
برطرف شدن ممنوعيت کمک رسانی سازمان های 
رد  را  کشور  اين  قحطی زدگان  به  غربی  امداد 
ملل  سازمان  گزارش های  که  گفته اند  و  کرده 
متحد درباره ی بروز قحطی در بخش هايی از اين 

کشور »تبليغات محض« است.
جوالی،   20 چهارشنبه،  روز  متحد  ملل  سازمان 
اعالم کرد که بخش هايی از سوماليا به دنبال بروز 
بدترين خشکسالی در 60 سال اخير، دچار قحطی 

شده است.
در  القاعده  با  که  الشباب  گروه  سخنگوی  يک 
بيشتر بخش های سوماليا را تحت  ارتباط است و 
داشتن  به  را  امدادی  سازمان های  دارد،  کنترول 

اهداف سياسی متهم کرده است.
با اين حال، مسووالن نهادهای وابسته به سازمان 
ملل متحد، با تاکيد بر بروز قحطی، گفته اند که به 
به  امدادرسانی  و  ارايه کمک  برای  اقدامات شان 

قحطی زدگان ادامه خواهند داد.
الشباب در سال 2009  به دنبال تهديدهای گروه 
غربی  امدادرسان  سازمان های  بيشتر  ميالدی 

سوماليا را ترک کردند.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد از 
جمله سازمان هايی است که به دليل ممنوعيت های 
فعاليت  سومالی  در  الشباب،  سوی  از  اعمال شده 

نمی کند.
که  گفته اند  سازمان  اين  مسووالن  حال،  اين  با 
ساکنان  به  غذايی  کمک های  رساندن  دنبال  به 
هستند  هوا  راه  از  سوماليا،  پايتخت  موگاديشو، 
شدت  به  که  کودکی  هزاران  به  کمک  برای  و 
چند  در  دارند  تصميم  شده اند،  سوتغذيه  دچار 
به  هواپيما  با  را  غذايی  محموله های  آينده  روز 

موگاديشو برسانند.
گفته می شود که حدود 10 ميليون نفر در مناطق 
هستند  غذايی  مواد  نيازمند  آفريقا  شرق  مختلف 
بدترين  مختلف،  کشورهای  بين  در  سوماليا  و 

وضعيت را دارد.
اين  سوماليا،  در  داخلی  جنگ  دهه  دو  از  بعد 
کردن  هماهنگ  برای  واحد  دولت  فاقد  کشور 

امدادرسانی به مردم اين کشور است.
هزاران نفر در حال فرار از مناطق تحت کنترول 
الشباب هستند تا خودرا به اردوگاه های ايجادشده 
تحت  که  برسانند  موگاديشو  از  بخش هايی  در 
کنترول دولت موقت بسيار ضعيف سوماليا است.

0777625262

الشباب مانع کمک رسانی 
به قحطی زدگان سومالیا 

می شود

ايران فروش نفت به هند را متوقف کرد 

ĭå ÒãĪÍ ĪěĪŋĤİĺ ÒİĤğÉ ê  ĦģĪªÉĪľ ĮÔğĪ«ß 0ĢİĐěÊäğ őįéĪï å

آخرين متهم پرونده جنايات جنگی در يوگسالوی به الهه فرستاده شد

هند  پرداخت های  چگونگی  معضل  هنوز  که  حالی  در 
خبرگزاری  نشده،  حل  ايران  از  خام  نفت  خريد  برای 
رويترز، گزارش می دهد که ايران، برای ماه آينده ميالدی 

برنامه ای برای فروش نفت به پنج شرکت هندی ندارد.
هند،  مرکزی  بانک  ميالدی،  گذشته  سال  دسامبر  ماه  از 
تحت فشار امريکا، ارايه تسهيالت برای انتقال پول خريد 
شرکت های  پس  آن  از  و  کرد  متوقف  را  ايران  به  نفت 

نفتی هند و  ايران با مشکل روبرو شده اند.
ايران با صادرات 400 هزار بشکه نفت خام در روز به هند، 

تاکنون دومين تامين کننده ی نفت اين کشور بوده است.
بی پی سی ال،  منگالور،  پتروشيمی  و  پااليش  شرکت های 
خام  نفت  خرديداران  از  اسار  و  اچ پی سی ال  آی او سی، 
بانک  رييس  بهمنی،  محمود  که  آن گونه  هستند.  ايران 
پنج  ملبغ  هندی  شرکت های  است  گفته  ايران  مرکزی 

ميليارد دالر بابت خريد نفت  به ايران بدهکار هستند.
اکنون خبرگزاری رويترز به نقل از منابع خود در اين شرکت ها 
گزارش کرده است که ايران هيچ يک از اين شرکت ها را در 
فهرست خريداران ماه آينده ی ميالدی خود قرار نداده است.

گفته  پنج شنبه  روز  هند  نفت  وزير  ردی،  جيپال  حال،  اين  با 
است که در صورت توقف صادرات نفت ايران به هند در ماه 

آگست، اين کشور با کمبود نفت مواجه نخواهد شد.
وزير نفت هند گفت: »هيچ کمبود و مساله ای رخ نخواهد داد. 

ما برنامه ی جايگزين داريم.«
از سوی ديگر يک منبع آگاه در شرکت آرامکوی عربستان 
شرکت های  به  تهران  است،  گفته  رويترز  به  سعودی 
آينده  ماه  که  داده  اطالع  اسار   و  اچ پی سی ال  بی پی سی ال، 

و  داشت  نخواهد  شرکت ها  اين  به  فروشی  هيچ  ميالدی 
تقاضا  آرامکو  از  بيشتری  نفت  شرکت  سه  اين  نتيجه  در 

کرده  اند.
اين منبع آگاه در شرکت آرامکو  همچنين گفته است که دو 
بيشتر  تقاضای خريد  عربستان  از  هنوز  هندی  ديگر  شرکت 

نکرده اند.
در همين حال يک مقام امريکايی به رويترز گفته است که 
واشنگتن به دنبال راه حلی برای حل مشکل خريد نفت هند 
است. بانک مرکزی هند در ماه جدی سال گذشته خورشيدی 
از  نفت  از جمله خريد  و  ايران  با  ستد  و  داد  هرگونه  انجام 

طريق »اتحاديه پاياپای آسيايی« را ممنوع اعالم کرده بود.
به دنبال اين اقدام دو کشور به دنبال يافتن راه حلی جايگزين 
برای پرداخت بهای نفت صادراتی ايران بر آمده و از جمله 
اروپا، مستقر در آلمان،  و  ايران  بانک تجاری  از  استفاده  به 
روی آوردند. بانک مرکزی آلمان نيز در ابتدای سال جاری 
بانک  طريق  از  ايران  صادراتی  نفت  پول  انتقال  با  ميالدی 
تجاری ايران و اروپا موافقت کرده بود، اما  اين بانک نيز به 
تازگی در فهرست 100 شرکت  تحت تحريم اتحاديه ی اروپا 
قرار گرفته و بدين ترتيب امکان انتقال پول نفت ايران از طريق 

اين بانک نيز از بين رفت.
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 ĭĪª ĥêÎã Éå őðİħÉé Īľéĩ Īł Ħě Į«ģĩæœïĩÉ éÊņ Ħċå å
 ĩÉ ĭå őÓÊ  æĤÍ őª ĪģĩéĪª ĪĜ¡ã Ħ  ĩÉ ĮěæŒêŒĩ °ĩå ő¤

.ĭéĩÉ Ħģĩřċ ĩëŔ å êĨÍ
 őª  ÉĪħ  Ħ   ŐĪó  ŐêÎã  ĹœģêĻģÉ  ê   ő¤  őģÊŊĪįŕŒĩ  őĤİľ

.ĭřœª ęæŒéĩÉ őª Ħ  ŐëŔ ĩÉ YĮİņ ŐŗãĪě

 ōŊ  ĩÉ  ŐĪó  ŐŖĪÛ  őÔïĪ   őĤĻĜ   å  ĪģĪªŗï  ê 
 Ħ   YĭĪó  °Êľ  ê   °Êľ  ĦģĪªÉĪľ  ĮÔİĤğÉ  êœĠó
 å  ĪģĪÛÊÜÔßÉ  å  ĮªÉĩéÊ¤  ő¤  őª  ęÊß  őïÉå

.ĭå ÒãĪÍ ĪěĪİģ Ħ  Ī«ģĩĪĠİĄĤÓ
 ĩÉ ĮÓÊįëéĩë å őª öĠß Ħ  ő¤ ĭéÊ«ņ őïÉå
 Őŗª ĥéĪċ ĦŏÍ Įį Ħēêď íĩÉ ĪŇœ  ĮěÉĪäįêÓĩÊÓ
 Ěœ«ņ  őª  ĪÔŇģ  Ħ   ġÊįĪĜć  ĩÉ  ġÊİĤï  éÊņ  å  ĩÉ

.íÏ
 ĭĪŋě éĪÓ  ĚÍ  Īį  ê   ġÊĐěÊäğ ĩÉ  ÒğĪ«ß ĥŖÉĩå
 ĪģÊĐěÊäğ .Įħĩ ĢĠě ĦÓ ĮěÉĪäįêÓĩÊÓ Įį Ħēêď ő¤
 ĮěÉĩĪį ĮĜğ å ĦÍ ĦģĪÛÊÜÔßÉ őľéĩ őĈĠÛ å ĮĜįĩ

.ĭĩ Őæģĵ éÊĈó êÓ ŖÊįĩ Ħ 
 å  őª  öĠß  Ħ   îģÉ¦É  ĭêÎã  ĮĠïé  őįéĪï  å
 ĪĜÍĩ¦  Ħě  ĩÉ  Y°ŗªéĩ  éĪĿģÉ  áŖÉ  Ě¡ã  å  ĪŇœ 

 å  őªÉĪŊ  őį  Ěįĩ  ő¤ YŐŗª  őªêğ  őį  ĥêï ĪįêœÓêï ĪįĪó
.ĭå ĭĪó ĦģĩæįêÍ Őê  ĭéĪě Ħě ĪěŔ ĪěÉĩ ĦĜïĩ ĦģĪģÊēÊģ
 Į«ģĪÔôįĩ ĦŇģ Őêě Ħě YőŏŋĤİóÊğ őį ĪĤİĐěÊäğ ĮįÉĩ °ĩå

.ęĩéÊª ĦģĪĠÍ ĦģĪïĵ ĩÉ © Īĺ

 ŚĪĜ   Ħ   ÒğĪ«ß  å  őª  ĪģĪįÊľ  ĩéĪģ  Ħ   ĮįÉĩ  îģÉ¦É
 ŚéÉåÊďĩ å ĦÓ ĮÍĪĺÊĺ Ě¡ã őª Ħ  Ī«Ĝã ő¤ YĭĪó ĦģĪģĪįéĵ

.ĦěĪª ĦģĩæĤŊêł
 ìįæĤÍ  ĪĜÓĪĤģ  ê   ĪģĵÊįêÎã  ĪİģêĨÍ  ĪěĪĺ  Őå§ģ  å  ĦÓ  őįéĪï

.°å

در  جنگی  جنايات  ارتکاب  به  متهمان  از  هاديج،  گوران 
در  حضور  برای  ميالدی،   1990 دهه  در  سابق  يوگسالوی 
در  الهه،  به  جنگی،  جرايم  به  رسيدگی  بين المللی  دادگاه 

هالند، فرستاده شد.
هاديج  آقای  مقامات صربستان  که  آن  از  پيش  صبح جمعه، 
بلگراد،  ميدان هوايی  به  بين المللی  به دادگاه  برای تحويل  را 
شهر  در  دادند  اجازه  او  به  کنند  اعزام  صربستان،  پايتخت 

نووی سد در شمال اين کشور با مادرش ديدار کند.
نيروهای  فرماندهان  از  دارد،  سال   52 که  هاديج  آقای 
اتهام های  به  و  بود  کرواسی  شرق  در  صرب  جدايی طلب 
دهه  در  کرواسی  در جريان جنگ  جنايات جنگی  با  مرتبط 
به  رسيدگی  بين المللی  دادگاه  تعقيب  تحت  ميالدی،   1990

جرايم جنگی در يوگسالوی سابق قرار داشته است.
تحت  کرواسی  جنگ  با  ارتباط  در  را  نفر   161 دادگاه  اين 

اين  از  فرد  آخرين  هاديج،  گوران  و  بود  داده  قرار  تعقيب 
و  بازداشت  به شمار می رود که سرانجام در صربستان  گروه 

برای محاکمه، به الهه فرستاده شده است.
مقامات صربستان روز چهارشنبه، 29 سرطان، خبر بازداشت او 

را رسما اعالم کردند.
گوران هاديج که به قتل صدها نفر از مردم کرواسی و ساکنان 
غيرصرب اين بخش از يوگسالوی سابق متهم است، از حدود 
هفت سال پيش و کمی بعد از آن که دادگاه بين المللی حکم 
بازداشتش را تسليم دولت صربستان کرد، مخفی شده بود و از 

آن زمان، نتوانسته بود با مادر بيمارش مالقات کند.
اعضای  ديگر  و  مادر  با  خداحافظی  از  بعد  جمعه،  روز  او 

خانواده اش راهی الهه شد.
در  و  بود  تعقيب  تحت  ميالدی   2004 سال  از  هاديج  آقای 
ارتباط با اقدامات خشونت آميز نظاميان صرب در کرواسی، با 

14 فقره اتهام مربوط به جرايم جنگی و جنايت عليه بشريت، 
از جمله شکنجه، کشتار و اخراج افراد از کشورشان روبه رو 

است.
در  جنگی  جرايم  به  رسيدگی  بين المللی  دادگاه  مسووالن 
محاکمه ی  مقدمات  کردن  فراهم  حال  در  سابق  يوگسالوی 

گوران هاديج هستند.
نزديک به دو ماه پيش هم راتکو مالديچ، فرمانده سابق ارتش 
بين المللی  دادگاه  به  و  بازداشت  صربستان  در  بوسنی  صرب 

تحويل شد که محاکمه او در جريان است.
تحليلگران معتقدند که محاکمه آقای هاديج، لحظه ای تاريخی 
پرونده ی  شدن  بسته  با  و  می رود  شمار  به  صربستان  برای 
جنايات جنگی در صربستان، مقامات اين کشور می توانند به 

فکر پيوستن به اتحاديه ی اروپا باشند.

ACKU
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افزایش شدید دمای هوا به مرگ حداقل ۲۲ نفر 
منجر  متحده  ایاالت  شرقی  و  مرکزی  مناطق  در 
تا  مختلف  شهرهای  در  هوا  دمای  است.  شده 
کنار  در  و  یافته  افزایش  سلسیوس  درجه ی   ۴۳
مشکل  را  باز  فضای  در  فعالیت  شدید،  رطوبت 
هشدار  با  امریکا  هواشناسی  اداره ی  است.  کرده 
درباره رطوبت و دمای باال در مناطق شرقی این 
تا یک شنبه  هوا  پیش بینی کرد که وضع  کشور، 

آینده در همین حالت باشد.
از  فیالدلفیا  و  واشنگتن  نیویارک،  شیکاگو، 
به خاطر گرما  آنها  ساکنان  هستند که  شهرهایی 

و رطوبت شدید دچار مشکل شده اند.
به گفته مقام های امریکایی، نزدیک به ۵۰ درصد 
می کنند  زندگی  مناطقی  در  این کشور  جمعیت 

که در وضعیت هشدار قرار دارند.
یک  استقرار  هواشناسی،  کارشناسان  گفته  به 
توده ی پرفشار بر فراز امریکا علت افزایش دمای 

هواست.
از  ناشی  تلفات  افزایش  احتمال  درباره ی  آنها 
و  سالمندان  از  و  داده اند  هشدار  گرمازدگی 
بیماران خواسته اند از تردد غیرضروری خودداری 

کنند.

نیز  را  افزایش شدید دمای هوای زندگی احشام 
ایالت داکوتای جنوبی  دچار مشکل کرده و در 

۱۵۰۰ راس دام تلف شده اند.
از  زیادی  تعداد  نیز  سوتا  مینه  شمالی  ایالت  در 
مرغداری ها  در  مرغ  فیل  خصوص  به  پرندگان، 

تلف شده اند.

پیشین  جمهور  مشرف،  رییس  پرویز 
هرگونه  که  می گوید  پاکستان، 
تعقیب  برای  متحده  ایاالت  تالش 
تشکیالت  کنونی  رهبر  ایمن الظواهری، 
پاکستان،  خاک  داخل  در  القاعده، 

»غیرمسووالنه« است.
کناره گیری  زمان  از  که  مشرف  آقای 
تبعیدی  در  پاکستان  در  قدرت  از 
در  می برد،  سر  به  لندن  در  خودخواسته 
سی ان ان  تلویزیونی  شبکه ی  با  گفتگو 
جدید  رهبر  به  حمله  که  است  گفته 
به  پاکستان،  در  القاعده  تشکیالت 

تنها  معنای نقض حق حاکمیت پاکستان است و 
احساسات ضد امریکایی را تقویت می کند.

اعالم  جاری  سال  ثور   ۱۲ در  متحده  ایاالت 
گروه  رهبر  و  بنیانگذار  بن الدن،  اسامه  که  کرد 
منطقه ی  در  عملیاتی  در  القاعده،  تروریستی 
به دست  پاکستان در شمال اسالم آباد،  ایبت آباد 
در  وی  جسد  و  شده  کشته  امریکایی  نیروهای 

اختیار نیروهای امریکایی است.
واکنش ها،  نخستین  در  اسالم آباد  مقام های 
حمله ای منجر به کشته شدن اسامه بن الدن شد را 
»عقب نشینی بزرگی برای سازمان های تروریستی 
در سراسر جهان« توصیف کردند و مرگ اسامه 
بن الدن را »نشان دهنده عزم جامعه جهانی، ازجمله 
تروریزم«  کردن  نابود  و  مبارزه  برای  پاکستان، 
خواندند. پرویز مشرف که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ 
ریاست جمهوری پاکستان را بر عهده داشت، در 
این مصاحبه همچنین در مورد هرگونه اطالع از 
اختفای پنج ساله ی بن الدن در خاک پاکستان را 
»من هیچ  به سی ان ان گفته است که  و  رد کرده 
اطالعی از این که او در ایبت آباد زندگی می کرد، 

نداشتم.«
که  را  احتمال  این  گفتگو  این  در  همچنین  وی 

سازمان اطالعات مرکزی یا ارتش پاکستان برای 
آورده  فراهم  ایبت آباد  در  جان پناهی  بن الدن، 

بودند را رد کرده است.
برایش  که  است  کرده  تاکید  مشرف  آقای 
باورپذیر نیست که در پاکستان از اسامه بن الدن 

محافظت می شده است.
پی  در  نیز  پیشتر  پاکستان،  پیشین  رییس جمهور 
نیروهای  عملیات  از  بن الدن،  اسامه  شدن  کشته 
امریکایی در خاک پاکستان انتقاد کرد و نسبت 
به بروز بی ثباتی کوتاه مدت متاثر از قتل بن الدن 

هشدار داده بود.
با  امریکا  که  بود  کرده  تاکید  زمان  آن  در  وی 
»حاکمیت  بن الدن،  اسامه  سکونت گاه  به  حمله 
تاکید  و  کرده است«  نقض  را  اسالم آباد  دولت 
باید  بود که همه مردم صلح دوست جهان  کرده 
اما  بن الدن کشته شده است،  باشند که  خوشحال 
خودرا  کشور  حاکمیت  نقض  پاکستانی  هیچ 
حال  در  اکنون  هم  مشرف  پرویز  نمی پذیرد. 
ریاست  آتی  انتخابات  در  حضور  ارزیابی 
است  میالدی   ۲۰۱۳ سال  در  پاکستان  جمهوری 
قصد  که  است  گفته  آزادی  رادیو  به  پیشتر  و 
دارد تا پیش از انتخابات بعدی پیروزمندانه وارد 

اسالم آباد شود. 

مرگ 22 نفر به اثر گرمای هوا در امریکا 

هشدار مشرف در مورد تالش امریکا 
فرصت آموزش برای یافتن ظواهری در پاکستان 

1- اساسات خبر نگاری
تا ختم این کورس شما:

•قادر خواهید بود تا نقاط مهم و کلیدی را در یک گزارش خبری 
ساده شناسایی کرده و لید یا بخش آغازین خبر را بنویسید.

• قادر خواهید بود تا بگویید خبر از کجا بدست میاید.
• در مورد نقش کاری کارمندان اتاق خبر خواهید آموخت.

• در مورد نقش یک خبرنگاری مسلکی خواهید آموخت.
• در مورد اهمیت اصول رفتاری خبرنگاران خواهید آموخت.

افغانستان  های  رسانه  محیط  و  خبرنگاران  مصئونیت  مورد  در   •
خواهید آموخت.    

2- خبرنگاری رادیویی
آنچه در این کورس می آموزید :

. Editorial معرفی، ارزشهای خط مش نشراتی یا •
های  برنامه  )گویندگی(  ارایۀ  و  رادیویی  استدیوی  با   معرفی    •

رادیویی.  
کار  با  صدا(  ویرایش  )برنامه  اودیشن  ادوب  معرفی  نویسی،  خبر   •

های عملی.
• معرفی وسایل سیارضبط صدا.

•  واکس پاپ )مصاحبه های مردمی( .

• گزارش نویسی همراه با کارعملی .
• تکنیک های مصاحبه به صورت عملی.

• پیوند دادن توته صدا )سوند بایت( با متن گزارش .
• چگونه سوژه های گزارش را بیابیم.

.) Life Reporting( گزارشدهی زنده •
3- خبرنگاری تلویزیونی

آنچه در این کورس میآموزید :
• آموزش معیار های خبرنگاری تلویزیونی .

•  تصویر برداری توسط کمرۀ تلویزیونی .
• انتقال تصاویر به کامپیوتر و ادیت یا ویرایش آن .

• اسکرییت"متن" نویسی تلویزیونی .
• انواع خبر وگزارش تلویزیونی .

 برای معلومات بیشتر به ایمل  آدرس ویا شماره تیلفون های دفتر نی 
حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به تماس شوید.

این کورس ها را می توانید در زمان های مختلف و به اساس فرصت 
های زمانی خود بیآموزید. 

 برای معلومات بیشتر به ایمل  آدرس ویا شماره تیلفون های دفتر نی 
حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به تماس شوید.

جالل آباد: 
محمد آصف امین

asif.amin@nai.org.af :ایمیل آدرس
شماره تلیفون: ۰779۰۲۵۴۲۵/۰79۸۴۱۰۵۸9

آدرس دفتر: سرک داکتر جمعه خان گوالی 
عربها ناحیه سوم شهری 

کابل: 
ماریا اکبری آدرس ایمیل: maria.akbari@nai.org.af  شماره تیلفون :۰7۰67۸۰۸۰/۰779۴۴6۰6۲   

آدرس دفتر :ایستگاه شرکت سرک عمومی داراالمان جوار موسسه تحصیالت عالی گوهرشاد و نارسیده به تلویزیون آریانا نمبر خانه99

کندهار :
 عبدالسمیع غیرتمل 

 sami.ghairatmal@nai.org.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون:۰79۵9۱96۱۳/۰77۳۱۳6۲9۰  

دفتر  ،مقابل  میرویس  شفاخانه  سرک  دفتر:  آدرس 
دبلیو، اف، پی، چارهی  ŕģŔ شهر کندهار.

زمان ختم پذیرش درخواست نامه ها 31 جوالی سال 2011 میالدی. 

هرات:
 احمد شفیق بهروزیان 

shafiq.behroozian@internews.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون :۰79۴۱۳۱۱67  

آدرس دفتر: سرک والیت، روبروی ریاست زراعت، داخل 
کوچه کلینیک رازی )دروازه سیاه( 

مزارشریف :
 نور آغا شریفی

 nooragha.sharifi@nai.org.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون: ۰77۲7۴۳۰۵۱/۰799۲69۵۸۰  

ریاست  مقابل  پاسپورت  ریاست  سرک  دفتر:  آدرس 
لوژستیک پولیس بلخ ناحیه سوم شهری 

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در نظر دارد تا در ماه آیندۀ میالدی"اگست " 3 کورس جدید خویش را که 
در زیر مشخصات آن ها درج است  آغاز کند:
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