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خوشبینی ها  
نسبت به روند انتقال 
مسوولیت های امنیتی 

5

سپنتا:

امضای پیمان استراتژیک 
به سود افغانستان است

نیروهای امنیتی داخلی پس از گرفتن مسوولیت 
بامیان و شهرهای لشکرگاه  امنیت والیت  تامین 
مرکز والیت، مهترالم مرکز والیت لغمان و شهر 
مزار  شهر  تامین  مسوولیت  گذشته  روز  هرات، 
شریف را نیز از نیروهای بین المللی تحویل گرفتند.

در مراسم انتقال مسوولیت امنیتی شهر مزارشریف 
نیز  امنیتی  پایه  بلند  مقام های  از  شماری  که 
دفاع،  وزیر  وردک  عبدالرحیم  داشتند،  حضور 
گفت که اکنون نیروهای داخلی ظرفیت گرفتن 

مسوولیت های امنیتی را دارند.
رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  حال  همین  در 
مسوولیت  که  گفت  مسوولیت  انتقال  کمیسیون 

تا دو ماه دیگر سه هزار 
کانتینر از پاکستان به 

افغانستان منتقل می شوند

می گویند  صنایع  و  تجارت  وزارت  مقام های 
که تا دو ماه دیگر نزدیک به سه هزار کانتینیر 
تاجران  غیرخوراکی  و  خوراکی  مواد  حامل 
افغان که از مدت شش ماه به این سو در بندر 
کشور  وارد  شده،  متوقف  پاکستان  کراچی 

خواهند شد.
روز  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی  انوارالحق 
نتایج  به  توجه  »با  گفت:  خبرنگاران  به  شنبه 
مذاکرات میان روسای جمهور دو کشور که 
در این زمینه در کابل صورت گرفت، باید تا 
دو ماه آینده کانتینرهای مواد خوراکی تاجران 
افغان بدون هرنوع مشکل تخنیکی وارد کشور 

شوند.«
جمهور  »رییس  افزود:  همچنین  احدی  آقای 
مواد  داده  دستور  کرده  لطف  پاکستان 
خوراکی که قابل تخریب بود به زودی اجازه 
انتقال داده شود.                   ادامه در صفحه 2

تا دو ماه دیگر سه هزار 
کانتینر از پاکستان به 

افغانستان منتقل می شوند
می گویند  صنایع  و  تجارت  وزارت  مقام های 
که تا دو ماه دیگر نزدیک به سه هزار کانتینیر 
تاجران  غیرخوراکی  و  خوراکی  مواد  حامل 
افغان که از مدت شش ماه به این سو در بندر 
کشور  وارد  شده،  متوقف  پاکستان  کراچی 

خواهند شد.
روز  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی  انوارالحق 
نتایج  به  توجه  »با  گفت:  خبرنگاران  به  شنبه 
مذاکرات میان روسای جمهور دو کشور که 
باید  گرفت،  صورت  کابل  در  زمینه  این  در 
خوراکی  مواد  کانتینرهای  آینده  ماه  دو  تا 
تخنیکی  مشکل  نوع  هر  بدون  افغان  تاجران 

وارد کشور شوند.«
جمهور  »رییس  افزود:  همچنین  احدی  آقای 
مواد  داده  دستور  کرده  لطف  پاکستان 
خوراکی که قابل تخریب بود به زودی اجازه 
انتقال داده شود.                   ادامه در صفحه 2

حمله به دموکراسی 
در ناروی 

 حامد 
تروریستی  حمله ی  ناروی  نخست وزیر 
دموکراسی  به  حمله  را  جمعه  روز 
مردم  از  بسیاری  برای  کرد.  توصیف 
عادت شده است که در پس هر رویداد 
افراطی  گروه های  پای  رد  تروریستی 
منتظر   بسیار  می شود،  دیده  اسالمی  و 
این رویداد  نشر خبر  از  بودند که پس 
نشر  به  القاعده  آدرس  از  اعالمیه های 

رسد. 
گروه های  رویداد  این  در  ظاهرا  اما 
اسالمی نقش نداشته اند. هنوز جزییات 
عملیات  این  سازماندهی  چگونگی  و 
شیوه های  اما  نشده  کشف  خوبی  به 
روش های  از  برگرفته  کامال  عملیات 
القاعده بوده است.  عملیاتی تروریستی 
کشور  یک  در  رویداد  چند  همزمانی 
بمب گذاری  برای  وسایط  استفاده  و 
در  که  است  القاعده  تاکتیک های  از 
استفاده  آن  از  بارها  افغانستان  و  عراق 

شده است. 
بمب گذاری در محلی که در آن یک 
محمد  حضرت  کارتون  که  روزنامه 
نشر  و  بود  کرده  نشر  دوباره  را  )ص( 
از  افرادی  حضور  بر  مبنی  خبرهای 
انتقام گیری   و  ناروی،  در  القاعده 
احتمالی از قتل اسامه حدس و گمان ها 

را متوجه این گروه کرده بود. 
ناروی  که  آنجایی  از  این  از  گذشته 
لیبیا نقش فعال داشته و  در افغانستان و 
عضویت ناتو را دارا می باشد، گمان آن 
می رفت این کشور از سوی افراد وابسته 
باشد.  گرفته  قرار  هدف  نیز  قذافی  به 
پولیس  گمان ها  و  حدس  این  میان  در 
بنیادگرای  یک  بازداشت  از  ناروی 
هرحال  به  است.  داده  خبر  مسیحی 
هرکه دراین رویداد خونین نقش داشته 
این  به  تروریستی دست  با هدف  باشد 
برگرفته  وی  رفتارهای  و  زده  اقدام 
اکنون  می باشد.  القاعده  الگوهای  از 
وجریانی  فرد  هر  که  می رسد  نظر  به 
طریق  از  را  خود  مطالبات  بخواهد  که 
نشاند  کرسی  به  آن  غیردموکراتیک 
خواهد  متوسل  القاعده  رفتارهای  به 
شد. این رفتار برای بسیاری از گروه ها 
کم هزینه بوده اما برای مردم و کشورها 
به جا  را  جبران  غیرقابل  زیان های 
شد  معلوم  خوبی  به  امروز  می گذارد. 
از هم پاشیدگی  یا  که مرگ بن الدن و 
القاعده به معنی مرگ و پایان تروریزم 
و  روش  یک  تروریزم  نمی باشد. 
از  بسیاری  برای  رفتاری  الگوی  یک 
است.  شده  بدل  مطالبات  و  خواسته ها 
گروه القاعده با تولید فلم های کارتونی 
اکنون درتالش است که این فرهنگ را 
برای همه نسل  و عصرها به عنوان یک 
جهانی  جامعه ی  نماید.  منتقل  روش 
خروج  آهنگ  هریک  که  اکنون 
کرده اند بر این باورند که با پایان عمر 
است.  شده  تمام  القاعده  خطر  بن الدن 
اما اکنون سوال این است که با میراث 
القاعده چگونه مبارزه خواهد شد. منابع 
خلوت  حیات  و  عربستان  نفتی  سرشار 
جهان  تروریستان  تمام  برای  وزیرستان 
این  موجودیت  با  بنابراین  است.  آماده 
خطر  یک  هم چنان  تروریزم  منابع، 
عنوان  به  آن  سنگین  وسایه ی  است 
انسان ها  تمام  زندگی  بر  کابوس  یک 

هم چنان حاکم می باشد. 

نیز به  تامین امنیت شهر مزارشریف پیش از این 
عهده نیروهای داخلی بود و پس از این نیز نیروهای 
داخلی امنیت این شهر را تامین خواهند کرد. آقای 

مزارشریف  در  امنیت  »تامین  گفت:  احمدزی 
از پیش هم افغانی بود و از این به بعد هم افغانی 

خواهد بود.«
بلخ، سپردن مسوولیت  نور والی  اما، عطا محمد 
تامین امنیت شهر مزارشریف به نیروهای داخلی را 
»تشریفاتی« خوانده می گوید نیروهای داخلی پیش 
از این نیز چنین مسوولیتی داشتند. او افزود که با 
اعالم انتقال مسوولیت امنیتی تغییری در وضعیت 
امنیتی مزار شریف به وجود نخواهد آمد، اما اگر 
جدی  توجه  درازمدت،  در  آن  آینده  مورد  در 
نشود، احتمال دارد که نیروهای امنیتی با چالش ها 
و مشکالتی روبرو شوند.            ادامه در صفحه 2

مسوولیت تامین امنیت شهر مزار شریف به نیروهای داخلی سپرده شد

چهره نمایی تروریزم...

درباره زندگی...

معدن الجورد...
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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

طرفداری وزیر دولت
 از راه حل طالبانی 

تقسیم قدرت
افغانستان در سی سال گذشته معضل 
جنگ بر سر تقسیم قدرت را داشته و 
هیچ گروه سیاسی چپ و راست در 
انتخاب مشروع سیاسی  کشور یک 
و  مشروع  شفاف،  تقسیم  برای 
عادالنه قدرت در اختیار نداشته است. 
پس بهتر است که حکومت و افراد 
همانند داکتر همایون عزیز، به جای 
تجویز راه حل های سیاسی فاشیستی 
و طالبی، در پی تقویت نظام سیاسی 
باشند؛  افغانستان  در  دموکراتیک 
زیرا اگر با تقویت نظام دموکراتیک 
سیاسی  مشارکت  برای  راه حلی 
قدرت  تقسیم  پروسه ی  در  گروه ها 
پیدا می نماییم و اگر نه؛ همانند دوره 
منازعه تنظیم های جهادی، هر گروه 
غلبه  و  قدرت  کسب  برای  سیاسی 
بر دیگران از نیروی تفنگ و کشتار 

استفاده خواهد کرد. 
ادامه در صفحه 4

عناوین مطالب امروز:

ACKU
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تروریزممرزنمیشناسد
به دنبال انفجار یک بمب پرقدرت در نزدیکی 
 7 دست کم  که  ناروی  نخست وزیر  دفتر 
کشته و ده ها زخمی برجای گذاشت، در اثر 
تیراندازی یک فرد مسلح به سوی حاضران 
حومه ی  در  کارگر  حزب  جوانان  دراردوی 
شدند.  کشته  نفر  هشتاد  حداقل  اسلو، 
نخست وزیر، اوضاع را جدی توصیف کرده 
به  حمله  را  حمله  این  نخست وزیر  است. 
همه  قول  و  دانسته  کشور  این  دموکراسی 
عامالن  کردن  پیدا  برای  را  کشور  امکانات 
است  شده  گزارش  کند.  بسیج  حمالت  این 
مردی که یونیفورم پولیس بر تن داشت، به 
گردهم آیی جوانان حزب کارگر حمله کرده و 
حمام خون به راه انداخته است. پولیس گفته 
است که این دو حمله با هم ارتباط دارند و 
یک نفر را نیز در رابطه با آن دستگیر کرده اند 
که یکی از شهروندان همان کشور می باشد. 
پس از این انفجار، جو وحشت و سردرگمی 
بر محل حادثه حاکم شده است. گفتنی است 
که ناروی در سازمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 
لیبیا  افغانستان و نیز  عضویت داشته و در 
مشارکت دارد. با وجود آن هنوز سازمانی 
مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است، 
کرده  اعالم  قبل  مدتی  ناروی  پولیس  ولی 
در  را  القاعده  به  وابسته  گروه  یک  که  بود 
این کشور شناسایی کرده است. این انفجار 
کشته  که  داد  نشان  تروریستی  آدم کشی  و 
شدن بن الدن ختم ماجرا نیست و خوشحالی 
کار  خاتمه ی  را  بن الدن  مرگ  که  برخی ها 
شاید  ندارد.  موجبی  می دانند،  تروریزم 
القاعده در این ماجرا اصال دخیل نباشد، اما 
در این که الگو برداری از عملیاتی که القاعده 
داده است و  انجام  کنار جهان  در گوشه و 
باالتر از همه به کارگیری خشونت، تهدید و 
تخویف و اعمال تروریستی و هراس افگنانه 
در راستای مقاصد و اهدافش، نشان دهنده ی 
آسانی  به  می کند.  برجسته  را  القاعده  نقش 
موافقت  ناروی  نخست وزیر  با  می توان 
دموکراسی  به  حمله  حمله،  این  که  کرد 
تروریزم  نمایندگان  از  یکی  بن الدن  است. 
میراث گذاشت  به  از خود  را  بود و روشی 
میان  و  گوناگون  نقاط  در  و  دیرگاه  تا  که 
خواهد  الگو  گوناگون  مذاهب  به  معتقدان 
روزنامه ای  به  نزدیک  انفجار  محل  بود. 
است که کاریکاتوری در مورد پیامبر اسالم 
می تواند  هم  این  بود.  کرده  چاپ  دوبار  را 
ولی  سازد.  القاعده  متوجه  را  مردم  اذهان 
متوجه باشیم که تروریزم یک روش است و 
نه یک مذهب یا دین. روشی که ممکن است 
به آن متوسل شود، همان گونه که  هرکسی 
اعم  مرزی  هیچ  شده اند.  متوسل  تاریخ  در 
جغرافیایی  و  سیاسی  یا  اعتقادی  مرز  از 
سیاسی  مالحظات  نمی سازد.  محدود  آن را 
باید  را  منطقوی  و  محلی  مصلحت های  و 
کنار گذاشت و در عوض آن به آن زمینه ها، 
تروریزم  که  کرد  توجه  امکاناتی  و  شرایط 
دنیا  هرکجای  در  و  می  پرورد  تروریست  و 

می تواند وجود داشته باشد.

زنگ اول
 انتقال روند  که  حالی  در 

نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
بین المللی به نیروهای داخلی در حال 
سپردن است، شک و تردید درباره ی 
با  نیروهای داخلی در مبارزه  توانایی 
طالبان بر این روند سایه افکنده است.
اپریل  ماه  جنگ  گزارش  یک  در 
که  است  آمده  امریکا  دفاع  وزارت 
برکنار  کار  از  خارجی  مربی   700
برای  تالش ها  مساله،  این  و  شده اند 
بهبود وضعیت اردوی ملی و پولیس 

را با دشواری هایی مواجه می سازد.
ادامه گفته است که  این گزارش در 
حدود سه چهارم از واحدهای اردوی 
اگر  می شوند،  تلقی  »کارآمد«  ملی 
مشاوران یا دستیاران نیروهای ایتالفی 
نظر  به  اما  کنند.  پشتیبانی  را  آنها 
واحد  یک  گزارش  این  نویسندگان 
را  این  توانایی  هم  پولیس  یا  ارتش 
به  دست  مستقل  طور  به  که  ندارد 

عملیات نظامی بزند.
شمار  که  می گویند  رسمی  مقامات 
هزار   300 به  داخلی  امنیتی  نیروهای 
می رسد و قرار است که تا سال 2014 

به 370 هزار افزایش یابد.
پنتاگون  گزارش  در  حال،  این  با 
آمده است که از هر 10 سربازی که 

افراد طالبان پسر یک قوماندان پولیس 
محلی را در ولسوالی گرشک والیت 
هلمند ربوده و پس از آنکه خانواده او 
به درخواست طالبان پاسخ منفی دادند، 
او را خفه کردند. جسد این کودک به 

خانواده اش تحویل داده شده است.
هلمند  والیت  محلی  مقام های 
فرزند  کودک  این  که  می گویند 
»حاجی داوود«، فرمانده پولیس محلی 
این  است.  بوده  ولسوالی گرشک  در 
توسط  جمعه  روز  هشت ساله  پسر 

طالبان ربوده شده بود.

کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
را  ناروی  در  تروریستی  حمالت 
نفر شد،  نود  از  بیش  قتل  به  که منجر 

به شدت محکوم کرده است.
ریاست  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
جمهوری به نشر رسیده ی آمده است 
این حوادث نشان می دهد که تروریزم 
به  برای جهان  تهدید جدی  هم  هنوز 

حساب می آید.
جمهور  رییس  از  نقل  به  اعالمیه  در 

طالبان دو تن از 
ربوده شدگان دیگر 

را نیز کشتند
والیت  گلستان  ولسوالی  باشندگان 
میان  از  طالبان  که  می گویند  فراه 
سر  به  آنان  قید  در  که  افرادی 
نیز  را  آنها  دیگر  تن  دو  می برند، 
ولسوالی  ساکنین  گفته  به  کشته اند. 
این  اجساد  فراه،  والیت  گلستان 
و  شده  دریافت  شنبه  روز  تن  دو 
ربوده شده  افراد  متباقی  رهایی  برای 

تقاضای پول صورت گرفته است.
گفته می شود که طالبان ده روز قبل 
30 تن از باشندگان ولسوالی گلستان 
بودند  فراه را اختطاف کرده  والیت 
که به اساس گزارش ها تا کنون پنج 
به قتل رسیده و تعداد شان  نفر آنان 

آزاد شده اند.
ربوده شدگان  از  تن  یازده  تاهنوز 
می برند.  سر  به  طالبان  اسارت  در 
این  اختطاف  محلی  مقام های 
تایید  را  طالبان  وسیله  به  اشخاص 
ارایه  بیشتر  جزییات  اما  کرده 
زمینه  در  کنون  تا  طالبان  نکرده اند. 

ابراز نظر نکرده اند.

تن  شش  می شوند،  جذب  و  جلب 
می کنند.  ترک  را  ملی  اردوی  آنها 
ناآرام  والیت  مارجه  ولسوالی  در 
فرمانده  شینواری،  حنیف اهلل  هلمند، 
از  تن   155 که  کرده  اعتراف  ارتش 
650 سرباز تحت فرماندهی او به خانه 
رفته اند یا در مرخصی به سر می برند. 
آنها  از  برخی  »شاید  است:  گفته  او 
پیش چهار سرباز  برنگردند. دو روز 
آنها  می کنم،  فکر  من  کردند.  فرار 

ترسیده اند.«
دیگر  منطقه ی  سنگین،  ولسوالی  در 

داوود احمدی سخنگوی والی هلمند 
»طالبان  است:  گفته  آلمان  صدای  به 
هشت ساله،  پسر  این  رهایی  بدل  در 
با  داوود  تسلیم شدن حاجی  خواستار 
یک عراده واسطه ی نقلیه شده بودند.«

به گفته آقای احمدی، پس از رد این 
پولیس  فرمانده  سوی  از  درخواست 
محلی، طالبان پسر هشت ساله ی او را در 
منطقه »چرخ انداز« ولسوالی گرشک با 

بستن ریسمان در گلویش خفه کردند.
این درحالی است که تنها دو روز پیش 
لشکرگاه،  شهر  امنیتی  مسوولیت های 

کرزی آمده است که مردم افغانستان از 
سال ها به این سو از حمالت تروریستی 
بهتر  از هر کس دیگر  رنج می برند و 
درک  را  ناروی  مردم  درد  و  رنج 
رییس  که  می افزاید  اعالمیه  می کنند. 
جمهور افغانستان ضمن سپاس گذاری 
افغانستان،  به  ناروی  کمک های  از 
به  را  خود  عمیق  همدردی  و  تسلیت 
مردم، حکومت و خانواده های قربانیان 
کشور   آن  در  تروریستی  رویدادهای 

نیمه ی  آغاز  در  نمایندگان  مجلس 
که  گفته  خود  کاری  اول  سال  دوم 
حکومت پارلمان را به حاشیه رانده و 
به مصوبات آنها توجهی نکرده است.
روز   45 از  نمایندگان  مجلس 
نظر  صرف  خود  تابستانی  تعطیالت 
معرفی  منتظر  مدت  این  در  و  کرد 
دادگاه  کابینه،  اعضای  از  شماری 
بود،  دیگر  مقام های  برخی  و  عالی 
ولی رییس جمهور در این مدت هیچ 

وزیری را به مجلس معرفی نکرد.
هفت  که  است  سال  دو  به  نزدیک 
امنیت  اداره  رییس  کابینه،  عضو 
رییس  مرکزی،  بانک  رییس  ملی، 
عنوان  به  لوی سارنوال  و  احمر  هالل 
داده اند  ادامه  خود  کار  به  سرپرستان 
مجلس  به  اعتماد  رای  کسپ  برای  و 

معرفی نشده اند.
عضو  پنج  کار  مدت  این،  بر  افزون 
پیش  سال  یک  هم  عالی  دادگاه 
باید  یا  آنها  است،  رسیده  پایان  به 
مجلس  به  مجدد  رای  کسب  برای 
یاهم  و  شوند  معرفی  نمایندگان 

تا دو ماه دیگر...
 ادامه از صفحه 1

پاکستان  در  کانتینر  هزار  سه  حدود  در 
در  آن   2600 جمله  آن  از  که  داریم 
در  آن  دیگر  و 400  است  بندر کراچی 
خط ریل است و متباقی هم از پاکستان 
بدون بیمه به حرکت می آید، که با آمدن 
در  مثبت  تاثیر  یک  امیداوریم  رمضان 

بازار داشته باشد.«
پاکستان  بنادر  نیست که در  اول  بار  این 
اموال تاجران افغان متوقف می شود، بلکه 
این مشکل در گذشته نیز ادامه داشته و با 
توقف بی مورد و با گذشت ماه ها، اموال 
متوقف  پاکستان  بنادر  در  افغان  تاجران 
به  این سبب  از  زیادی  و خساراتی  شده 

تاجران کشور وارد شده است.
 اما خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت 
و صنایع در این مورد می گوید: »مشکل 
که  را  بیمه ای  ما  که  است  این  اساسی 
متفاوت  پاکستانی ها  با  باید  می دهیم 
نباشد. برای پاکستانی ها 0.2 درصد بیمه و 
برای ما 1.25 درصد بیمه تعین شده که به 
این ترتیب به یک کانتینر مال ما، از یک 
تا 1500 دالر بیمه می آید، این مشکل ما 
را وزارت تجارت حل نماید، و وزارت 
ترانسپورت مشکالت الری های ما را حل 
صادرات  به  نیز  ماه  دو  تا  گرنه  و  نماید 

اموال ما اجازه حرکت نخواهند داد.«
نه  افغان  تاجران  اموال  ترانزیت  مشکل 
تنها با پاکستان، بلکه با ایران و کشورهای 
که  است  موجود  نیز  میانه  آسیای 
گاهگاهی تاجران به آن مواجه می شوند.

دولت  می گویند  واردکننده  تاجران 
کشورها  تمام  با  تجارتی  مناسبات  باید 
مطابق  را  گان  همسایه  با  بخصوص 
اما  سازد.  عیار  بین المللی  معیارهای  به 
مناسبات  این  می گوید  تجارت  وزارت 
گذشته  به  نسبت  همسایه  کشورهای  با 
استحکام بیشتری یافته و مشکالت با آنها 

نیز در حال حل شدن است.

مسوولیت تامین... 
ادامه از صفحه 1

والی بلخ هشدار داد در صورتی که نیروهای 
امنیتی محلی تجهیز و تقویت نشوند، احتمال 
او  گفته  به  که  تروریستی  گروه های  نفوذ 
تحت حمایت پاکستان هستند، در شمال و 
به ویژه شهر مزار شریف وجود دارد. آقای 
نور گفت: »هرچند حاال با انجام این روند 
آمد،  نخواهد  ما  کاری  عرصه  در  تغییری 
ولی در دراز مدت بلخ می تواند آسیب پذیر 
شود، چرا که برخی از گروه ها و کشورهای 
همسایه، مانند پاکستان تالش دارند وضعیت 

این منطقه را نیز خراب کنند.«
است  منطقه ای  پنجمین  شریف  مزار  شهر 
که تا حال مسوولیت امنیتی آن به نیروهای 
داخلی سپرده شده است. قرار است به زودی 
مسوولیت تامین امنیت والیت های پنجشیر و 
کابل بجز از ولسوالی سروبی نیز به نیروهای 

داخلی واگذار شود.

والیت هلمند و مرگبارترین ولسوالی 
فرمانده  امریکایی،   نیروهای  برای 
گذشته  ماه  در  منطقه  این  محلی 
از 140 سربازی که تحت  گفت که 
باقی  تن   72 تنها  بوده،  او  فرماندهی 

مانده اند.
برای  را  مالی اش  کمک های  ناتو 
از  سربازان  فرار  مشکل  با  مبارزه 
خدمت افزایش داده است و سربازان 
را در خط مقدم جبهه در فاصله های 

منظم تعویض می کند.
کارشناس  یک  دورونسورو،  گیل 

نیروهای  از  هلمند  والیت  مرکز 
واگذار  داخلی  نیروهای  به  بریتانیایی 

شد.
از سوی دیگر در اثر عملیات نیروهای 
امنیتی در منطقه »ده آدم خان«  ولسوالی 
طالب  سه  هلمند،  والیت  گرشک 
زخمی  آنان  دیگر  تن  دو  و  کشته 

شده اند.
این  وقوع  هلمند  والی  سخنگوی 
در  که  گفت  و  کرد  تایید  را  رویداد 
هیچ  غیرنظامیان  به  عملیات  جریان 

آسیبی وارد نشده است.

ابراز می کند .
بخش  به  کمک  کنار  در  ناروی 
تامین  هدف  به  افغانستان،   بازسازی 
نیروهای  امنیت کشور در چهارچوب 
ناتو در افغانستان حدود  پنج صد سرباز 
نیز دارد. به اساس گزارش ها در نتیجه 
بر  مسلح   مهاجم  یک  گلوله باری 
یک  و  جوانان  تفریحی  کمپ  یک 
بمب گذاری در ناروی ده ها تن کشته 

شده اند .

کسانی دیگری به جای آنها به مجلس 
معرفی شوند.

و  رییس  اساسی،  قانون  براساس 
اعضای دادگاه عالی، روسای ادارات 
همه  لوی سارنوال  همچنین  و  مستقل 
زمان  برای  نمایندگان  مجلس  از  باید 

مشخصی، رای اعتماد بگیرند.
نیمه ی  نمایندگان  مجلس  شنبه،  روز 
بدون  را  خود  کاری  اول  سال  دوم 
آغاز کرد  تابستانی  تعطیالت  به  رفتن 
آقای  از  خود  جلسه ی  نخستین  در  و 
کرزی انتقاد کرد که در این مدت از 
معرفی افرادی که نیازمند کسب رای 
مجلس  به  هستند،  مجلس  از  اعتماد 

معرفی نکرده است.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
گفت: »شما )نمایندگان( گرانبهاترین 
رای  ارایه  جهت  را  خود  اوقات 
صرف  سرپرست  وزرای  به  اعتماد 
مجلس  جلسات  روز   45 برای  نموده 
از  ولی  نمودید،  تمدید  را  نمایندگان 
اقدامی  مورد  این  در  طرف حکومت 

صورت نگرفت.«

امور افغانستان در بنیاد کارنگی برای 
صلح بین المللی در واشنگتن گفته که 
در مجموع کاهش نیروهای خارجی 
مسوولیت های  انتقال  همزمانی  و 
ایجاد  امر  تغییری در واقعیت  امنیتی، 
فقط  »این  است:  گفته  او  نمی کند. 
یک جدول زمانی ساختگی است و 
با واقعیت های موجود مطابقت ندارد. 
زیرا  است،  زود  بسیار  نیروها  خروج 
هنوز اردوی ملی آماده نیست و برای 
آماده شدن هم بسیار دیر است چون 

خروج نیروها آغاز شده است.«
»خطر  افزود:  همچنین  دورونسورو 
فروپاشی اردوی ملی افغانستان وجود 
شمال  در  زورمندان  که  اگر  دارد. 
می توانند  نکنند،  قبول  را  مذاکرات 
دست از حمایت حکومت بردارند و 
نیروهای  شان را از اردوی ملی بیرون 

بکشند.«

از هر ده سرباز، شش سرباز اردوی ملی را ترک می کنند

طالبان یک کودک هشت ساله را پس از ربودن به قتل رساندند

نیمه دوم سال اول مجلس 
بدون رفتن به تعطیالت آغاز شد

رییس جمهور کرزی حمالت تروریستی ناوری را محکوم 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 
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با  را  شخصی  آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
از دست  را در زمان کمونیست ها  برادرش  داریم که  خود 
داده، برادر وی توسط نیروهای تروریستی یکی از تنظیم ها 
به شهادت رسیده نه افراد نظام کمونیستی که او آن حادثه 
تلخ و دل خراش را چنین بیان می کند: »اوضاع کشور بسیار 
وخیم و دشوار بود که حتا نمی شد باالی نزدیک ترین کس 
هم  کنار  در  که  بودیم  مجبور  آن هم  با  نمود.  اعتماد  خود 
رنج  را  مردم  سیاسی  و  اقتصادی  فشارهای  نمایم،  زندگی 
نابودی  سوی  به  ثور   7 انقالب  از  بعد  کشور  زیرا  می داد، 
این  از  استفاده  مجاهدین  به نام  تعدادی  چون  بود،  روان 
کلمه مقدس می کردند و خواسته های نامشروع خود را در 
سایه ی جهاد مقدس مشروعیت می دادند. عده ای دیگر که 
نظام کمونیستی  بود که آنها در کنار  خط مشی شان معلوم 
زمان  می کردند.  حمایت  رسما  را  اشغالگران  و  ایستادند 
پیکر  بر  به شدت  هم  دولتی  و  روسی  نیروهای  می گذشت 
سایر  کنار  در  هم  ما  فامیل  می زدند.  جامعه صدمه  و  مردم 
منتظر  و  بودند  نموده  حفظ  را  خود  بی طرفی  منطقه  افراد 
به  روز  زندگی  عرصه ی  اما  شود،  بهتر  اوضاع  که  بودند 
روز تنگ شده می رفت ترورهای شخصیت ها از طرف هر 

دو جناح یک امر عادی شده بود. نظام کمونیستی مستقیما 
هر کسی را که گمان می رفت به دولت شان صدمه بزند، از 
میان برمی داشت. اما مردم از دست  اجزابی که با شوروی ها 
می جمگیدند نیز چندان روز خوش نداشتند. آنها هم مردم 
را  مردم  و  بود  مولوی  برادرم  می کردند،  اذیت  و  آزار  را 

 نخستین کنفرانس ملی ساینس و انجنیری به اشتراک استادان 
افغان که  استادان  از  انجنیری کشور و شماری  دانشکده های 
در دانشگاه های بریتانیا و ایاالت متحده تدریس می کنند، روز 

شنبه از سوی وزارت مخابرات درکابل دایر شد.
به گزارش رادیو آزادی، بر گزار کنندگان این کنفرانس دو 
روزه در کابل می گویند در این کنفرانس تالش می شود تا با 
استفاده از معلومات و تجارب استادان افغانی در زمینه ساینس 
مصروف  غربی  کشورهای  انستیتیوت   در  که  انجنیری  و 
تدریس اند، استادان دانشگاه های افغانستان نیز تحقیقات علمی 
کنفرانس  این  در  ساینس  و  انجنیری  بخش های  در  را  خود 

ارایه و با آنها شریک بسازند.
در  مخابراتی،  خدمات  تنظیم  بورد  عضو  یاری  محمد  عطا 
این  تدویر  از  هدف  و  کشور  در  تکنالوژی  جایگاه  مورد 

فوتبال  ملی  تیم  عضو  یک   نواب،  احمد  کابل:  8صبح، 
با ضربات چاقو توسط سه تن  جوانان زیر سن شانزده سال، 
دیگر در ساحه ده دانا کابل روز دوشنبه، بیست هفت سرطان 

هفته گذشته به قتل رسیده است.
زمانی که  نواب  احمد  می گوید  مقتول  برادر  مهجر،  نوید 
بالی«  »الو  افراد  از  تن  چند  بود،  حرکت  در  خانه  طرف  به 
)ول گرد( راهش را می گیرد و پس از یک درگیری، وی را 

پنج  فاریاب،  والیت  در  ماین  یک  انفجار  نتیجه  در 
سخنگوی  یعقوبی  مسعود  سید  شدند.  کشته  غیرنظامی 
پولیس فاریاب گفته است که این انفجار به روز جمعه در 

ولسوالی قیصار رخ داد.
به گفته او، موتر حامل غیرنظامیان در منطقه شاخ ولسوالی 

قیصار با ماین کنار جاده برخورد کرد.
گفته می شود که در این اواخر برخی مناطق والیت فاریاب 
شمول  به  محلی  مقام های  و  بوده  طالبان  تحرکات  شاهد 

والی فاریاب، به در این مورد ابراز نگرانی کرده اند.
می گوید  داخله  امور  وزارت  دیگر،  خبر  یک  براساس 
نیروهای پولیس ده تروریست را در والیت هلمند دستگیر 

کرده اند.
روز  افراد  این  است،  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  وزارت  این 
جمعه در جریان عملیات پولیس در ولسوالی نادعلی هلمند 

بازداشت شدند.
در اعالمیه وزارت داخله آمده است که در میان این افراد 

وزارت کار امور اجتماعی از ایجاد یک انستیتوت تحقیقی و 
آموزشی برای معلولین خبر می دهد. 

آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین هدف 
از ایجاد این انستیتوت را فراهم نمودن زمینه آموزش های فنی 
به تکنالوژی  ایجاد زمینه های کاریابی، دسترسی  و حرفوی، 
و  معلوماتی  منابع  و  ورزشی  خدمات  توسعه  و  معلوماتی 

دفتر مطبوعاتی والیت میدان وردک از تخریب یک دستگاه 
مخفیگاه  یک  بردن   بین  از  و  طالبان  به  مربوط  مخابراتی 
از  اعالمیه ای که  این والیت خبر داده است. در  مهمات در 
رسیده  نشر  به  وردک  میدان  والیت  مطبوعاتی  دفتر  سوی 
آمده است که این دستگاه مخابراتی و انبار مهمات به تازگی 
در جریان عملیات شبانه نیروهای آیساف در ولسوالی چک 
از بین برده شده است. در اعالمیه همچنان گفته شده است که 
در جریان این عملیات دو تن از مخالفین مسلح که مسوولیت 
محافظت از دستگاه مخابراتی و مخفیگاه مهمات را به دوش 
دفتر  است.  دیگر زخمی شده  یکی  و  شده اند  داشتند کشته 

مشکل  ما  برای  که  بود   1365 سال  در  می کرد.  رهنمایی 
پیش آمد و نظر به همان ضرورت برادرم روانه شهر پیشاور 
پاکستان شد، اما دشمنان مردم این کشور به ظن این که او 
شاید نزد کدام گروه یا جناح می رود، توسط یکی از رهبران 
و  بست  وی  ترور  به  کمر  شخصا  خود  که  جهادی  تندرو 

اولین کنفرانس است در  »این  نشست دو روزه گفته است:  
افغانستان، هدف این است تا علما و دانشمندان باهم بخصوص 
در همین دو عرصه ارتباط داشته باشند.« به باور آقای یاری 
سطوح  در  تکنالوژی  و  ساینس  عرصه  در  مشاورین  نبود 
مختلف دولت بخاطر بازسازی و عدم استفاده از نقش آنان در 
کشوری که به تکنالوژی و انجنیری پیشرفته نیاز دارد، باعث 
کندی کار در بخش های مختلف شده است که باید در این 
باره توجه جدی صورت گیرد. اما مقامات وزارت تحصیالت 
نبود  جدید،  تکنالوژی  و  ساینس  از  استفاده  تایید  با  عالی 
تحقیقات  زمینه  در  مالی  امکانات  و  نظام  ساختار  ظرفیت ها، 
علمی را از جمله عواملی می دانند که آمادگی های کافی تا 
هنوز در زمینه وجود ندارد. محمد عثمان بابری معین وزارت 
آمادگی  مورد  در  که  کنفرانس  این  در  عالی  تحصیالت 
بخش های  استادان  بخصوص  عالی  تحصیالت  موسسات 
انجنیری و ساینس گفت: »وزارت تحصیالت عالی بسیار به 
خوبی می فهمد و رسالتش است که در این بخش کار کند. به 
اهداف خود نمی رسیم تا اینکه کدر های علمی ما و امکانات 
این سو  به  سال  دو  از  بابری  آقای  باور  به  نشود.«  تقویت  ما 
کار باالی مکانیزم تضمین کیفیت آغاز شده و در این روزها  
نهایی می گردد که این وزارت با عملی سازی آن در تالش 

پیاده کردن معیارهای کیفی یک دانشگاه عالی است.


به قتل می رسانند. آقای مجهر گفته  است: »احمد  با ضربات 
نواب همراه خودم یکجا از دفتر به طرف خانه می رفتیم که 
چند نفر الوبالی سر راه ما را گرفتند و در ابتدا من را همرای 
کارد و چاقو زدند و فرار کردند. احمد نواب به دنبال آنان 
یک  و  برگشت  بود،  بدستش  کارد  که  کسی  یک  و  رفت 

کارد به قلبش زد و او جان به حق سپرد.«
حسادت ها  است  ممکن  که  می گوید  مقتول  برادر  همچنین 
باعث این قتل شده باشد. به گفته ی نوید مهجر، احمد نواب 
باعث  است  ممکن  بود،  کرده  رشد  خوب  فوتبال  در  که 

حسادت برخی ها شده باشد.
نهادهای  به تمام  این قتل  از  افزود که آنان پس  آقای مهجر 
سوی  از  برادرش  قاتالن  تاکنون  اما  کرده  مراجعه  امنیتی 
سمونوال  حال  همین  در  نشده اند.  بازداشت  امنیتی  نهادهای 
محمد ظاهر مدیر جنایی قوماندانی امنیه کابل، می گوید که 
است.  گرفته  صورت  شخصی  خصومت های  اثر  به  قتل  این 
مدیر جنایی قوماندانی امنیه کابل می افزاید که سه تن در این 
قتل دست داشته اما در حال حاضر در یکی از والیات به سر 
می برند. سمونوال محمد ظاهر تاکید کرد که عامالن این قتل 
جدا تحت پیگرد پولیس قرار دارند و یک تیم برای بازداشت 
این افراد، به دنبال شان رفته است. او افزود که هویت افراد 

قاتل مشخص است و به زودی بازداشت خواهند شد.


مال مومن یک فرمانده محلی طالبان نیز شامل است.
پانزده  شده،  بازداشت  افراد  نزد  از  اعالمیه،  این  اساس  به 

بشکه مملو از مواد انفجاری نیز به دست آمده است.
همچنین ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که موظفین 
تحریک  عضو  یک  تازگی   به  ننگرهار  ملی  امنیت 
بازداشت  تورخم  سرحد  در  را  پاکستان  انصار السالم 
نشر  با  ملی  امنیت  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  کرده اند. 
اعالمیه ای گفته است که این شهروند پاکستانی به منظور 
شده   ننگرهار  والیت  وارد  تروریستی  فعالیت های  انجام 

بود.
اعالمیه می افزاید این شخص که  در جریان یک درگیری 

زخم برداشته بود می خواست دوباره عازم پاکستان شود.
بازداشت یک گروه چهار  از  امنیت ملی  ریاست عمومی 
نفری سازمان دهندگان حمالت تروریستی، یک فرمانده 
گروه ده نفری و دو آدم ربا در والیت هرات نیز خبر داده 

است.


معیشتی برای معلولین خوانده است. 
از 23  بیش  ارزش  به  انستیتوت  این  افضلی گفته است  خانم 
میلیون افغانی از بودجه وزارت کار به مدت یکسال تکمیل و 

به بهره برداری سپرده خواهد شد. 
را  کشور  نفوس  صد  در    2.7 حاضر  درحال  می شود  گفته 

معلولین تشکیل می دهند. 


با  طالبان  که  می گوید  وردک  میدان  والیت  مطبوعاتی 
استفاده از این دستگاه مخابراتی با سایر مخالفین در والیات 
تماس بر  خود  فعالیت های  و  حمالت  تنظیم  زمینه  در  دیگر 
قرار می کردند. در همین حال وزارت داخله گفته است که 
پولیس اخیرا  تعدادی از مهماتی را از یک خانه در قریه تکانه 
ولسوالی جلریز والیت میدان وردک به دست آورده است. 
این وزارت همچنین می گوید که نیروهای پولیس یک حلقه 
ماین را که در داخل یک تانکر تیل جا بجا شده بود و توسط 
بغالن  مرکز والیت  پلخمری  در شهر  می شد،  اداره  ریموت 

کشف و خنثا کرده اند.


او را در شهر پیشاور در دیار هجرت در ماه جوزای همان 
معلوم  ما  برای  بعدها  موضوع  این  رسانید.  شهادت  به  سال 
شد که این کار کدام شخص بوده، زیرا در بعضی محافل 
از آن پرده برداشته شد. جرم او چه بود؟ همان مسلمان بودن 
که  مدت هاست  روز  آن  از  شهادتش گردید.  که سبب  او 
می گذرد، اما هیچ گاهی ما احساس نکردیم که سال ها پیش 
به شهادت رسیده، مانند این که او دیروز به شهادت رسیده 
است، غم او هنوز هم تازه است. به خصوص زمانی که نام 
از آن شخص منفور و جانی یاد می شد، زیرا او نه تنها که 
قاتل برادر من است بلکه گروه او هزاران انسان بی گناه را 
در طول این مدت به شهادت رسانده و هنوز هم دست از 
این حماقت های خویش بر نمی دارد. از خداوند می خواهم 
که زنده و شاهد روزی باشم که آنها را در پای میز عدالت 
بنگرم و از ایشان سواالتی که در ذهنم است پرسان نمایم که 
چرا شما این مردم بی گناه را رنجاندید و اعضای فامیل شان 
را از آنها گرفتید، این در کدام شریعت و دین است که ما از 
آن بی خبریم، آنها قابل بخشش نیستند و کسانی که از آنها 
باید آنها  ایشان سهیم هستند،  نیز در جرم  حمایت می کنند 
مجازات کار های بدشان را بکشند، چون قابل اصالح نیستند 
ما بسیار دعا نمودیم که در راه راست هدایت شوند، اما نشد، 

پس خداوند »ج« زمین و بشر را از شر ایشان نجات دهد.«



غم او هنوز زنده است 
برادرم مولوی بود و مردم را رهنمایی می کرد. در سال 1365 بود 
که برای ما مشکل پیش آمد و نظر به همان ضرورت برادرم روانه 
شهر پیشاور پاکستان شد، اما دشمنان مردم این کشور به ظن این 
که او شاید نزد کدام گروه یا جناح می رود، توسط یکی از رهبران 
تندرو جهادی که خود شخصا کمر به ترور وی بست و او را در شهر 

پیشاور در دیار هجرت در ماه جوزای همان سال به شهادت رسانید. 
این موضوع بعدها برای ما معلوم شد که این کار کدام شخص بوده، 

زیرا در بعضی محافل از آن پرده برداشته شد. جرم او چه بود؟ 
همان مسلمان بودن او که سبب شهادتش گردید.

یک عضو تیم ملی فوتبال جوانان زیر سن شانزده سال به قتل رسیدتدویر کنفرانس ملی ساینس و انجنیری در کابل

انفجار ماین در فاریاب پنج غیرنظامی را کشت
ایجاد انستیتوت ملی برای معلولین 

تخریب یک دستگاه مخابراتی طالبان در میدان وردک

ACKU
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خبرهای مربوط به ناروی بسیار تکان دهنده بود. وقتی 
که  می دهد  رخ  در کشوری  تروریستی  حادثه ی  یک 
واقعا  نیست،  آن  پیش بین  امنیتی،  و  اجتماعی  نظر  از 
اعالم  خبرها  در  می باشد.  شوک آور  و  تکان دهنده 
گردید که بر اثر دو حادثه ی مرگبار در اسلو، پایتخت 

ناروی، هشتاد تن کشته و زخمی شده اند.
پولیس ناروی اعالم کرده است که حداقل 80 نفر بر 
اثر بمب گذاری در اسلو پایتخت این کشور و حمله ی 
روی  بر  کشور  این  حاکم  حزب  کمپ  به  مسلحانه 
نوجوانان، کشته شده اند. پولیس با اعالم این که، چون 
برخی از کسانی که در کمپ حضور داشته اند، به دلیل 
انداخته اند،  آب  به  را  خود  تیراندازی  از  ناشی  ترس 
داده  تعداد کشته شدگان خبر  افزایش مجدد  امکان  از 

است.
را  ساله   32 مرد  یک  که  است  کرده  اعالم  پولیس 
می باشد  حمالت  این  در  داشتن  دست  به  متهم  که 
است. مظنون  داده  قرار  تحقیق  دستگیر کرده و تحت 
دستگیرشده از سوی پولیس »آندرس برینگ بریویک« 
معرفی شده است. وزیر عدلیه ناروی تایید کرده است 
فردی که در رابطه با حمالت مرگبار روز جمعه در این 

کشور دستگیر شده نارویژی می باشد. 
درحالی که  مهاجم،  فرد  که  است  کرده  اعالم  پولیس 
افراد  سوی  به  داشته  تن  بر  پولیس  یونیفورم 
برای  ناروی  کارگر  حزب  کمپ  در  شرکت کننده 
نوجوانان تیراندازی کرده است. در خبرها آمده است 
زمان  از  ناروی  در  رویداد  خونین ترین  واقعه،  این  که 

جنگ جهانی دوم به بعد اعالم شده است. 
به  واکنش  در  ناروی،  صدراعظم  استولتنبرگ«  »ینس 
وقوع این حادثه، در یک کنفرانس خبری مشترک با 
»نوت استوربرگت« وزیر عدلیه این کشور گفته است 
شد.  نخواهد  مرعوب  حمالتی  چنین  با  کشورش  که 
استولتنبرگ گفته است: »پیام تمام ناروی به هر کسی 
ما  نمی توانید  شما  که  است  این  کرده  حمله  ما  به  که 
آرمان های مان  و  نمی توانید دموکراسی  کنید،  نابود  را 

برای دنیایی بهتر را از بین ببرید.«
از  بسیاری  واکنش  باعث  مرگبار  حادثه  این 
مون،  بان کی  است.  شده  جهان  سیاسی  شخصیت های 

جمهور  رییس  اوباما،  باراک  متحد،  سازمان  سرمنشی 
اعظم  صدر  کامرون   دیوید  امریکا،  متحده ی  ایاالت 
رسمی  و  سیاسی  مقامات  از  دیگر  برخی  و  انگلستان 
به  را  ناروی  در  مرگبار  حمالت  جهان،  کشورهای 

شدت محکوم کرده اند. 
حامد کرزی رییس جمهور نیز این حمالت را به حیث 
اعمال تروریستی به شدت  تقبیح نموده، مي گوید که 
کشورهای  باامن ترین  از  یکی  که  ناروی  به  حمالت 
تهدید  تروریزم  هنوز  که  می دهد  نشان  است،  جهان 
جدی برای امنیت جهان است.  در پیامی که از سوی 
حامد کرزی منتشر شده آمده است که مردم افغانستان 
سال ها است که از حمالت تروریستی و دهشت افگنی 
رنج می برند و بهتر از هرکس دیگری درد و رنج مردم 

ناروی را درک می کنند.
انجام حمله در اوسلو نشان می دهد که تروریسم امروزه 
با  و  است  آمده  در  بین المللی  پدیده ی  یک  عنوان  به 
جهان  سطح  در  امنیت  پدیده،  این  بین المللی شدن 
این که  اگرچه  است.  گرفته  قرار  تهدید  معرض  در 
ریشه های حمله تروریستی در اوسلو به تفکرات القاعده 
از  قدمه هایی  یا  داشته  تعلق  آن  با  همسو  گروه های  یا 
علیه  وی  رهبران  و  معمرقذافی  تهدید  عملی سازی 
بعد  و  بعدا  دارد،  دیگر  جای  در  ریشه  یا  است  اروپا 
روشن  کشور  آن  استخباراتی  دستگاه  تحقیقات  از 
خواهد شد، اما چیزی که در اولین نگاه به این حادثه 
در  ریشه  عمل  این  که  است  این  کرد،  ابراز  می توان 
به عنوان  القاعده  تفکرات تروریستی دارد که سازمان 
دارد.  قرار  تفکر  این  رهبری  جایگاه  در  جهت دهنده، 
از این رو باید باور داشت که اگر در جهت صفرسازی 
به  قوت ها و توانمندی های این گروه ها تالش نشود و 
افغانستان،  با قضایای  با برخورد سطحی  خصوص اگر 
میالدی   2001 سال  از  پیش  دوران  به  کشور  این 
برگشت نماید، گستره ی عملیاتی سازمان القاعده بیش 
سطح  در  امنیتی  شرایط  و  شد  خواهد  بیشتر  پیش  از 

جهان شکننده تر خواهد گردید. 
ناروی یکی از کشورهایی است که حدود 500 نیروی 
که  احتمال  این  این رو،  از  دارد.  افغانستان  در  نظامی 
نیز  باشد  کرده  طراحی  را  حمله  این  القاعده  سازمان 
القاعده  سازمان  این که  خصوص  به  نمی باشد.  منتفی 
کشته شدن  از  بعد  ایمن الظواهری،  رهبری  تحت 
و  اهداف وسیع  است که  تهدید کرده  بن الدن،  اسامه 
داد.  قرار خواهد  را در سطح جهان هدف  گسترده ای 
با اعتنا به این تهدید می توان گفت، کشورهایی که از 
نظر امنیتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و دغدغه های 
امنیتی کمتری دارند، برای هدف قرار گرفتن از سوی 

القاعده مناسب تر می باشند.
کشته شدن هشتاد تن در ناروی از این جهت شوک  آور 
محسوب  امن  مناطق  از  یکی  کشور،  این  که  می باشد 
می گردد. وقوع این حادثه در ناروی، یک چیز را ثابت 
می سازد و آن این که اینک با توجه به بین المللی شدن 
نمی گردد.  محسوب  امن  جهان  جای  هیچ  تروریسم، 
این حادثه نشان داد که اگر ریشه های تروریسم هدف 
این  برابر  در  موثر  مقابلوی  شیوه های  و  نگیرد  قرار 
تهدیدهایی  عملی سازی  نشود،  گرفته  کار  به  پدیده 
آسانی  به  گرفته  القاعده صورت  سازمان  از سوی  که 

انجام پذیر خواهد بود.
چندی پیش و با کشته شدن اسامه بن الدن رهبر سازمان 
شده  تصور  این  به  برخی  پاکستان،  خاک  در  القاعده 
شیرازه های  تا  می گردد  باعث  اسامه  نبود  که  بودند 
این  محوری  نقش  و  بخورد  هم  به  القاعده  ساختاری 
همسو  افراطی  گروه های  هماهنگ سازی  در  سازمان 
نشان  ناروی  اما حادثه ی  برود.  بین  از  در سطح جهان 
داد که کشته شدن اسامه بن الدن نه تنها باعث تضعیف 
القاعده نشده، بلکه حس انتقام در این گروه را تشدید 
کرده و این گروه کوشش می کند تا با استفاده از تمامی 
امکانات خود و با ایجاد هماهنگی بین گروه های همسو 
با این سازمان، حمالت خودرا در سطح جهان گسترش 

دهد.  

 احساناهللدولتمرادی

چهره نمایی تروریزم بین المللی 
در ناروی

اظهارات داکتر همایون عزیز، وزیر دولت در امور پارلمانی، 
در مورد بی هودگی دموکراسی و انتخابات در افغانستان نه 
تنها انزجارآور که به لحاظ سیاسی خطرناک نیز است. آقای 
عزیز، در برنامه ی مناظره کابل که از تلویزیون »یک« پخش 
می شود، گفت که افغانستان نیازی به انتخابات و دموکراسی 
به  خویش  قانونی  و  سیاسی  مشکالت  حل  برای  و  نداشته 

نظام منضبط نیازمند است.
همانند  اجرایی  عزیز صالحیت  همایون  آقای  بدون شک، 
اظهاراتش  تا  ندارد  قضاییه  قوه ی  رییس  و  جمهور  رییس 
عوض  در  سازد.  منعکس  را  حکومت  جدید  پالیسی های 
خطرناک  ذهنیت  یک  نشانگر  عزیز  همایون  اظهارات 
سیاسی در حکومت است که روز به روز در اثر ناتوانی از 
این ذهنیت خطرناک،  حل مشکالت قوی تر شده می رود. 
و  قانون  نهاد های  از  مشروعیت  کامل  سلب  و  بی اعتمادی 

نظام دموکراسی و انتخابات در کشور است.
البته در کشور ما گاه در بین مردم و گاه در بین تحصیلکرده ها 
راه حل  دیکتاتورمآب  حکومت  یک  گویا  که  ذهنیت  این 
فعلی در کشور است، وجود  نابسامانی های  و  هرج و مرج 
دارد. آنها باور دارند که قانون گریزی ها و فساد گسترده در 

کشور نتیجه ی دموکراسی در افغانستان است. 
و  فساد  عامیانه،  ذهنیت  این  براساس  که  این جاست  جالب 
قانون گریزی به یک نظام سیاسی ای مانند دموکراسی نسبت 
و  قانونی  حکومت  آن  سنگ بنای  اولین  که  می شود  داده 
قانون  نهاد های  برابر  مقامات و مردم عادی در  پاسخ گویی 
است. حاال چطور شد که از وزیر دولت تا تعدادی از مردم 
با نادیده گرفتن این اصول باور دارند که افغانستان هنوز برای 

یک نظام انتخاباتی و دموکراتیک آمادگی ندارد؟
در واقعیت امر، بخش های مختلف جامعه، چه آنانی که در 
در  می نمایند،  در بخش خصوصی کار  یا  و  هستند  قدرت 
شکل گیری وضعیت فعلی دست دارند. قانون گریزی و فساد 
در میان گروه های مختلف اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده و 
اولین قربانی آن تا حال حاکمیت قانون بوده است و ما نیز 
این را می دانیم تا زمانی که قانون در کشور حاکم نگردد، 
ثبات و رفاه نیز به دست آمدنی نیست. آیا یک نظام مستبد 
قانون  احیای  به  افغانستان  در  دولت  وزیر  آقای  ایده آل  و 
استبدادی  نظام  کدام  حال  تا  می نماید؟  کمک  کشور  در 
شکنی  قانون  و  فساد  جلو  استبداد  اعمال  طریق  از  توانسته 
از  قانون  اعمال  با  که  دموکراتیکی  نظام های  جز  بگیرد  را 
اقتصادی  و  سیاسی  حاکم  طبقه ی  در  فساد  و  سواستفاده ها 

جلوگیری کرده اند؟
از آن کشور هایی در جهان است که  افغانستان یکی  اتفاقا 
سال ها به دلیل استبداد دولتی، قانون شکنی به واسطه هیات 
معنای  به  دموکراتیک  و  انتخاباتی  نظام  یک  به  حاکمه، 
مانند  حاکمه،  هیات  که  زمانی  دارد.  نیاز  آن  مردم گرای 
سازمان یافته  جنایت های  داخل  دولتی،  بلندرتبه  مقامات 
نظام های  درون  در  می گردند  مالی  و  اقتصادی  فساد  و 
استبدادی همیشه راه های مصوونیت و فساد برای شان وجود 
مناسبات  بر  همواره  سیاسی  مستبد  نظام های  زیرا  دارد؛ 
هرگز  و  است  استوار  خصوصی  وفاداری های  و  شخصی 
نمی تواند در برابر متحدان خود که نظام سیاسی را حمایت 
و قوی نگه می دارند، قاطع عمل کند. در حقیقت نظام های 
مشاهده  را  آن  فراوان  نمونه های  منطقه  در  که  استبدادی 

قدرتمند  افراد  از  شبکه های  شالوده  بر  می توانیم،  کرده 
همکاری  با  که  است  استوار  اقتصادی  و  سیاسی  فاسد 
و  سیاسی  بقای  خویشاوندی  و  قومی  وفاداری های  و 
جزو  نیز  که  کسانی  می کنند.  حفظ  را  خود  اقتصادی 
شبکه وابستگان و دالل های افراد قدرتمند سیاسی نیستند، 
دادن  مانند  غیرقانونی  از طریقه های  تالش می ورزند که 
شبکه های  و  حلقه  این  به  را  خود  بزرگ،  رشوه های 
فساد نزدیک کرده و از مزایای مصوونیت ها، معافیت ها 
به  غیرقانونی  به صورت  و  مستفید شده  واسطه بازی ها  و 

ثروت دست پیدا نمایند.
گمان  خیاالت خود  در  غیرمعقول  به صورت  که  آنانی 
غیردموکراتیک،  منضبط  نظام  یک  در  که  می برند 
مجریان قدرت قانون را به صورت کلی تطبیق می نمایند، 
شناخت شان از نظام های غیردموکراتیک در میدان عمل 
بی نهایت ضعیف و عامیانه است. هر دولت مستبد با فساد 

و قانون شکنی آلوده است. 
امور  در  دولت  وزیر  اظهارات  مسایل،  این  ورای  اما 
پارلمانی، عواقب خطرناک سیاسی را در پی دارد؛ چون 
را در پی دارد که  نگرانی  با طالبان یک  مساله مصالحه 
مبادا بر سر حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم معامله 
افغانستان را  صورت پذیرد. زمانی که یک مقام دولتی، 
شایسته نظام انتخابی و دموکراتیک نمی داند، باید بیشتر 
از گذشته نگرانی خود را نسبت به پای بندی حکومت به 
قانون اساسی و آزادی های دموکراتیک در این مذاکرات 

ابراز داشت.
شرط  انتخابات  و  دموکراسی  که  زمانی  شک،  بدون 
دولت در افغانستان نباشد، سوال اصلی این است که در 
حکومت چه ذهنیتی نسبت به آینده نظام سیاسی افغانستان 
جناح های  که  است  این  گزینه ها  از  یکی  دارد؟  وجود 
مختلف دولتی روی تقسیمات سیاسی سازش کرده و به 
این ترتیب توافق سیاسی و اقتصادی حاصل نمایند. حاال 
ممکن است که آقای کرزی همانند رابرت موگابه، یک 
بار  برای  را  و خود  کرده  دایر  را  قومی  بزرگان  مجلس 
سوم بدون رفتن به پای صندوق های رای، به عنوان رییس 
دولت برگزیند. آیا در آن صورت کسانی خواهد بود که 
حجم ضربات کشنده سیاسی این اقدام که به مذاق وزیر 

دولت گوارا می آید، محاسبه نماید.
نظر نگارنده این است که افغانستان در سی سال گذشته 
معضل جنگ بر سر تقسیم قدرت را داشته و هیچ گروه 
مشروع  انتخاب  یک  کشور  در  راست  و  چپ  سیاسی 
سیاسی برای تقسیم شفاف، مشروع و عادالنه قدرت در 
اختیار نداشته است. پس بهتر است که حکومت و افراد 
راه حل های  تجویز  به جای  عزیز،  همایون  داکتر  همانند 
سیاسی  نظام  تقویت  پی  در  طالبی،  و  فاشیستی  سیاسی 
دموکراتیک در افغانستان باشند؛ زیرا اگر با تقویت نظام 
دموکراتیک راه حلی برای مشارکت سیاسی گروه ها در 
همانند  نه؛  اگر  و  می نماییم  پیدا  قدرت  تقسیم  پروسه ی 
برای  سیاسی  هر گروه  تنظیم های جهادی،  منازعه  دوره 
کسب قدرت و غلبه بر دیگران از نیروی تفنگ و کشتار 

استفاده خواهد کرد.

طرفداری وزیر دولت
 از راه حل طالبانی  تقسیم قدرت

 ضیا زیرک
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مسوولیت   سپردن  از  گرچند 
تامین امنیت چند شهر و والیت 
از نیروهای بین المللی به نیروهای 
نمی گذرد،  زیادی  زمان  داخلی 
اما نمایندگان شماری از والیاتی 
امنیت  تامین  مسوولیت های  که 
سپرده  داخلی  نیروهای  به  آن 
روند  ادامه ی  از  است،  شده  
امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
می گویند  کرده  خوشبینی   ابراز 
دچار  تاکنون  مناطق  این  که 

حادثه ی مهم امنیتی نشده اند.
بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
مستقر در کشور به نیروهای داخلی، رسما روز یک شنبه، 
بیست و ششم سرطان، از والیت بامیان آغاز شد. مسوولیت 
تامین امنیت سراسر بامیان به نیروهای پولیس سپرده شده و 
امنیت  تامین  مسوولیت های  اخیر،  روز  چند  طی  همچنین 
شهرهای مهترالم، مرکز والیت لغمان در شرق، لشکرگاه 
مرکز والیت ناآرام هلمند در جنوب، شهر هرات در غرب 
داخلی  نیروهای  به  کشور  شمال  در  شریف  مزار  شهر  و 
مسوولیت  روزها  همین  در  است  قرار  است.  شده  سپرده 
در  سروبی  ولسوالی  از  به جز  کابل  والیات  امنیت  تامین 
مرکز، و پنجشیر در شمال شرق کابل نیز به نیروهای داخلی 

واگذار شود.
اول،  مرحله ی  در  دارند  نظر  در  داخلی  امنیتی  نیروهای 
مسوولیت تامین امنیت هفت شهر و والیت را از نیروهای 
بعدی  مراحل  در  است  قرار  گیرند.  تحویل  بین المللی 
به   2014 سال  تا  کشور  سراسر  امنیت  تامین  مسوولیت 

می گوید  افغانستان  جمهوری  ریاست  ملی  امنیت  مشاور 
باوجود اختالف نظرها در طرح پیمان استراتژیک افغانستان 
حکومت های  میان  قرارداد  این  امضای  تمایل  امریکا،  با 

افغانستان و امریکا وجود دارد.
جمهوری  ریاست  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین 
افغانستان که ریاست  گفتگوهای هیات افغانستان در مورد 
دارد،  را  امریکایی  مقام های  با  استراتژیک  پیمان  طرح 
همچنین از توافق نظر دوطرف بر نافذ بودن ده ساله ی این 

پیمان خبر می دهد.
وزیر  با  همراه  که  جمهوری  ریاست  ملی  امنیت  مشاور 
تبادل  توضیح  برای  گذشته  روز  افغانستان  خارجه ی 
استراتژیک  پیمان  مورد  در  امریکا  و  افغانستان  طرح های 
گفت  همچنین  بود،  شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس  به 
نرسیده اند  مورد  این  در  محسوسی  پیشرفت های  به  تاکنون 
ملی  شورای  صالحیت  از  نهایی  تصمیم گیری  هرگونه  و 

افغانستان است.
پیشنهادی  طرح  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  گفت  سپنتا 
دولت امریکا را در مورد پیمان استراتژیک با افغانستان، سه 
هفته پیش دریافت کرده است و در نشست مشترکی که با 
هیات  امریکایی داشته اند دو طرف بر همکارهای درازمدت 
سال  از  پس  سال  ده  برای  استراتژیک  پیمان  بودن  معتبر  و 

2014 به توافق رسیده اند.
سپنتا گفت: »در چندین جای به تعهد درازمدت و از جمله 
سال  ده  برای   ،2014 از  بعد  قرارداد  این  که  پذیرفته شده 
هر  و  است  اعتبار  قابل  میالدی،   2024 تاسال  یعنی  دیگر 
یک از طرفین و یا هردوطرف می توانند در سال 2024 این 
کنند. روی  توافق  تمدید آن  به  یا  و  تعدیل  لغو،  قراردادرا 
امریکا وجود  متحده  ایاالت  پیشنهادی  متن  این هم که در 

نداشت، توافق صورت گرفت.«
مشاور ریاست جمهوری افغانستان گفت پایین بودن مذاکره 
سند  بودن  اعالمیه  بر  امریکا  تاکید  امریکایی،  کننده های 
همکاری استراتژیک، نافذ بودن توافقنامه ی 2003 امریکا با 
افغانستان، قابل قبول برای افغانستان نیست و پس از گفتگوی 
است  قرار  امریکا،  و  افغانستان  جمهور  روسای  ویدیویی 
وزیران  سطح  در  کشور  دو  هیات های  گفتگوهای  ادامه  ی 
خارجه و مشاوران ریاست جمهوری دو کشور برگزار شود.

حتما  ما  براین که  مبنی  تضمینی  نوع  »هیچ  گفت:  سپنتا 

دچار  نیز  والیت  این  تا  کند 
ناامنی نشود. او افزود: »از سپردن 
مسوولیت تامین امنیت این والیت 
این  در  می گذرد،  روز  چند  که 
والیت تحوالت جدیدی صورت 
این است که  انتظار هم  و  نگرفته 
آرامش در این والیت حفظ شود. 
مسوولیت  انتقال  از  پس  یعنی 
بامیان  در  بدامنی  حادثه ی  کدام 

رخ نداده است.« 
بامیان  از  گزارش ها  گرچند 
حاکی است که بی توجهی دولت 
باشندگان  والیت  این  به  نسبت 
است،  ساخته  نگران  را  بامیان 

نگرانی های  از  یکی  که  می گوید  اکبری  محمد  همچنین 
بامیان کمبودی نیروهای امنیتی است. او گفت:  اصلی در 
»باشندگان بامیان از انتقال مسوولیت نگرانی ندارند، اما دو 
چیز را می خواهند: یکی کمیت و تشکیالت پولیس بامیان 
والیت  کل  در  پولیس  تشکیالت  فعال  شود.  دوچند  باید 
بامیان کمتر از هشت صد نفر است. تقاضای دوم این است 
حکومت  یعنی  شود؛  راه اندازی  خوب  حکومتداری  که 
مرکزی صدای مردم را بشنود و به بازسازی و توسعه این 

والیت توجه بیشتر کند.«
مجلس  در  هلمند  والیت  نماینده  سادات،  حبیبه  همچنین 
نمایندگان نیز از آغاز روند انتقال مسوولیت های امنیتی به 

 نیروهای امنیتی 
داخلی در نظر دارند 

در مرحله ی اول، 
مسوولیت تامین 

امنیت هفت شهر و 
والیت را از نیروهای 

بین المللی تحویل 
گیرند. قرار است 
در مراحل بعدی 
مسوولیت تامین 

امنیت سراسر کشور 
تا سال 2014 به 

نیروهای داخلی سپرده 
شود و نیروهای 

بین المللی عمال به 
ماموریت نظامی خود 
در افغانستان پایان 

دهند.

از  پس  سال  یک  تا  امریکایی  نیروهای  برقانونمندشدن 
امریکا  که  درحالی  دارد،  تاکید  استراتژیک  پیمان  امضای 
خواهان  افغانستان  دولت  با   2003 توافقنامه ی  مطابق 
افغانستان  در  کشور  این  نیروهای  فعالیت های  مصوونیت 

می باشد.
به  بیشتر  صالحیت  که   2003 توافقنامه  که  می گوید  سپنتا 
با  بود، در حال حاضر درمغایریت  امریکایی داده  نیروهای 

قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
در  که  می کند  تاکید  افغانستان  جمهوری  ریاست  مشاور 
ملی  حاکمیت  حق  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  امضای 

افغانستان بدون قید و شرط پذیرفته شود.
سپنتا گفت: »درخواستگاه ما به عنوان نماینده های افغانستان 
افغانستان  باید حق حاکمیت  این است که  دراین گفتگوها 
این  که  صورتی  در  اما  بشود.  تامین  قیدوشرط  بدون 
دستگیری ،  مسایل  زندان ها،  مسایل  جمله  از  خواست ها 
مسایل خانه پالی و مسایل مانند از اینها، قانونمند شدن حضور 
نیروهای امریکایی در افغانستان حل نشود، این)قرارداد( در 
تعهد  و  دارد  قرار  افغانستان  ملی  حاکمیت  به حق  مغایرت 
تعویض  موارد،  این  در  هیچ صورت  به  که  این است  ماهم 
نخواهیم داد که در آن صورت بهتر است که به هیچ توافقی 

نرسیم.«
وی گفت که افغانستان بر توافق محتوایی پیمان استراتژیک 
با امریکا تاکید دارد تا سبب تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی 

نیروهای داخلی ابراز خوش بینی کرده می گوید، 
شهر  امنیت  تامین  مسوولیت  این که  از  پیش 
گرفته  تحویل  بین المللی  نیروهای  از  لشکرگاه 
داخلی  نیروهای  توسط  شهر  این  امنیت  شود، 
شهر  سادات،  خانم  گفته ی  به  می شد.  تامین 
یک  دارای  هلمند،  والیت  مرکز  لشکرگاه 
داخلی  امنیتی  نیروهای  و  است  کوچک  ساحه 
مواجه  مشکالت  با  شهر  این  امنیت  تامین  در 
نخواهند شد و می توانند به خوبی آن را کنترول 
کنند. این نماینده ی والیت ناآرام هلمند افزود: 
بیشتر در اطراف  بین المللی  نیروهای  »مسوولیت 
است.  هلمند  ولسوالی های  در  یعنی  لشکرگاه، 
طالبان و مخالفان حکومت بیشتر در اطراف شهر 
از  پیش  شهر  این  در  و  دارند  فعالیت  لشکرگاه 
فعال  حضور  داخلی  نیروهای  مسوولیت ،  انتقال 
داشتند و امنیت را تامین می کردند.« او همچنین 
انتقال  روند  از  هلمند  »باشندگان  کرد:  تاکید 
مسوولیت خوش هستند که نیروهای خارجی از 
شهر لشکرگاه برآمدند، اما به این خوش نیستند 
که نیروهای خارجی یک دم از هلمند برآیند و با 
برآمدن این نیروها، شاید هلمند بار دیگر ناآرام 

شود.«
نماینده  مجیدی،  فرهاد  احمد  حال  همین  در 
سپردن  از  خوش بینی  ابراز  با  نیز  هرات  والیت 
نیروهای  به  هرات  شهر  امنیت  تامین  مسوولیت 
داخلی، می گوید که آغاز روند انتقال مسوولیت می تواند 
آقای  کند.  کمک  داخلی  نیروهای  ظرفیت  بلندبردن  به 
مجیدی گفت: »فعال ما نسبت به روند انتقال مسوولیت های 
امنیتی خوشبین هستیم و امیدواریم که قوت های افغانی از 
که  کرد  تاکید  همچنین  او  برآیند.«  امنیت  تامین  عهده ی 
باشندگان هرات نیز از سپردن مسوولیت های تامین امنیت 

این شهر به نیروهای داخلی استقبال می کنند.
 گرچند مقام های امنیتی نیز نسبت به آغاز این روند ابراز 
خوش بینی  می کنند، اما شک و تردید ها در مورد توانایی 
همچنان  کشور  سراسر  امنیت  تامین  در  داخلی  نیروهای 

وجود دارد.

واقتصادی شود.
افغانستان  با  امریکا  درازمدت  روابط  داشتن  می گوید  سپنتا 
به  باید  دو جانب  توافق  و  است  ملی آن کشور  امنیت  نیاز 

خواست های یکدیگر باشد.
مشاور ریاست جمهوری کشور تاکید کرد در صورتی که 
پیشنهادهای دولت افغانستان در پیمان استراتژیک با امریکا 
پذیرفته شود، به سود افغانستان و مطابق منافع ملی افغانستان 

است.
با  استراتژیک  پیمان  امضای  برای  زمانی  فشار  سپنتا گفت   
این  در  نهایی  تصمیم گیری  هرگونه  و  ندارد  امریکا وجود 

مورد از صالحیت شورای ملی افغانستان است.
و  امریکا  استراتژیک  پیمان  سند  طرح  که  گفتنی  است 
افغانستان در ده فصل و ده صفحه نوشته شده است و درحال 

حاضر برای بررسی به امریکا فرستاده شده است.
هر چند شماری از نمایندگان خواهان توضیح بیشتر مشاور 
ریاست جمهوری در مورد طرح استراتژیک با امریکا بودند، 
نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  آن جایی  از  اما 
با  را  شان  پرسش های  نتوانستند  نمایندگان  بود،  استماعیه 

وزیر خارجه و مشاور ریاست جمهوری در میان بگذارند.
ریاست  مشاور  توضیحات  مجلس،  نمایندگان  این حال،  با 
و  نخواندند  قناعت بخش  را  خارجه  وزیر  و  جمهوری 
استجوابی  نشست  در  یادشده  مقام های  حضور  خواهان 

مجلس نمایندگان درآینده شدند.

نیروهای داخلی سپرده شود و نیروهای بین المللی عمال به 
ماموریت نظامی خود در افغانستان پایان دهند.

مسوولیت  که  والیاتی  از  شماری  نمایندگان  حال،  این  با 
است،  شده  سپرده  داخلی  نیروهای  به  آن  امنیت  تامین 
انتقال  روند  آغاز  از  مناطق  این  باشندگان  که  می گویند 
مسوولیت های امنیتی ابراز خوش بینی  می کنند و تاکنون با 

حادثه مهم امنیتی پس از انتقال مسوولیت مواجه نشده اند.
مجلس  در  بامیان  والیت  نماینده ی  اکبری،  محمد  استاد 
به  نسبت  والیت  این  باشندگان  که  می گوید  نمایندگان 
هستند،  خوش بین  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  آغاز 
اما از دولت تقاضا دارند تا به شمار نیروهای امنیتی در این 
این  بازسازی  ادارات محلی و  به اصالح  افزوده و  والیت 
این  بیشتر کند. آقای اکبری گفت، گرچند  والیت توجه 
نیروهای  به  امنیت  تامین  از سپردن مسوولیت   والیت پس 
اما  است،  نشده  مواجه  امنیتی  مهم  با حادثه  داخلی  امنیتی 
بیشتر  توجه  والیت  این  به  نیروها  افزایش  به  باید  دولت 

خواهیم  توافق  به  و  کرد  خواهیم  امضا  را  قراردادی  چنین 
رسید، وجود ندارد با این که تمایل امضای چنین قراردادی 
و در دولت های هردو طرف  درحکومت های هردو طرف 

دیده می شود.«
امریکا  درازمدت  و  مالی  تعهدات  وجود  که  افزود  سپنتا 
قراردادن  اختیار  در  و  تمویل  آموزش،  تقویت،  بخش  در 
همچنین  و  کشور  دفاعی  نیروهای  به  نظامی  تجهیزات 
تعهدات مالی این کشور در بخش های اقتصادی و اجتماعی 
افغانستان   دولت  خواست های  از  استراتژیک  پیمان  در 

می باشند که امریکا به آن توافق ندارد.
خود  خواسته های  براین  تاکید  با  افغانستان  وی  گفته ی  به 
افغانستان  به   امریکا  دولت  تعهدات  الزامی شدن  درتالش 

است.
افغانستان  دولت  گفت،  جمهوری  ریاست  مشاور   

 سپنتا گفت: »درخواستگاه ما به 
عنوان نماینده های افغانستان دراین 

گفتگوها این است که باید حق 
حاکمیت افغانستان بدون قیدوشرط 
تامین بشود. اما در صورتی که این 

خواست ها از جمله مسایل زندان ها، 
مسایل دستگیری ، مسایل خانه پالی 

و مسایل مانند از اینها، قانونمند 
شدن حضور نیروهای امریکایی در 
افغانستان حل نشود، این)قرارداد( 

در مغایرت به حق حاکمیت ملی 
افغانستان قرار دارد و تعهد ماهم 

این است که به هیچ صورت در این 
موارد، تعویض نخواهیم داد که در آن 
صورت بهتر است که به هیچ توافقی 

نرسیم.«

خوشبینی ها  نسبت به
 روند انتقال مسوولیت های امنیتی 

 ظفرشاه رویی

امضای پیمان استراتژیک به سود افغانستان است
 قدرت اهلل جاوید

سپنتا: 
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باشندگان  زندگی  مسلح،  دزدان  گروه های  وجود 
به مخاطره  حالی  در  را  تخار  والیت  فرخار  ولسوالی 
انداخته است که پولیس این والیت از فعالیت هایی در 

این بخش یادآوری می کند. 
گروه  یک   می گویند  فرخار  ولسوالی  باشندگان 
مواشی  راس  پنج صد  از  بیش  تاکنون  مسلح  سی نفری 
عدم  صورت  در  و  برده  سرقت  به  ولسوالی  این  از  را 

جلوگیری ممکن دست به دزدی های بیشتر بزنند. 
اما مقام های پولیس فرخار گفته اند تاکنون سه صد راس 
ارگوی  ولسوالی  ارتفاعات  از  مسلح  دزد  دو  و  مواشی 
گروه  بردن  بین  از  برای  ولی  شده؛  دستگیر  بدخشان 
و  بدخشان  میان  ارتفاعات  در  مسلح  دزدان  سی نفری 
تخار به ارسال نیروهای کمکی و هلی کوپترهای جنگی 

نیاز دارند.
بیش از سه صد راس مواشی سرقت شده روز چهارشنبه به 
صاحبان اصلی شان در روستای خرم آب ولسوالی فرخار 

بدخشان  والیت  در  منجان  و  کران  ولسوالی  باشندگان 
می گویند که معدن الجورد بدخشان که از سال های دراز 
روی  با  داشت،   قرار  زورمندان  اختیار  در  این طرف  به 
این  می رفت که  امید آن  کارآمدن حکومت جدید که 
معدن در اختیار دولت قرار گیرد، اما هنوز هم زورمندان 

این معدن را تصاحب نموده و از آن سود می برند.
برسر  زورمندان  زورآزمایی  باشندگان،  این  گفته ی  به 
مردم  نگرانی  و  ناآرامی  سبب  الجورد  معدن  تصاحب 
محل شده است که این اختالفات میان زورمندان درگیر،  
ریشه در گذشته ها دارد، اما اکنون معدن الجورد محک  

تازه برای این زورآزمایی قرار گرفته است.
گفتن  از  زورمند  افراد  از  ترس  دلیل  به  منطقه  ساکنان 
باشندگان محل که  از  نام شان خودداری می کنند، یکی 
تلیفونی  تماس  نشود، طی  نامش درج گزارش  خواست 
به روزنامه 8صبح گفت: »به عوض این که معدن الجورد 
منبع خوبی برای برنامه های انکشافی در این والیت باشد 
و مردم از آن سود ببرند، بر عکس این معدن سبب بروز 

ناامنی های کالن در منطقه گردیده است.« 
ملک  قوماندان  اختیار  در  قبال  معدن  این  وی،  گفته  به 
داشت  قرار  منجان  و  کران  ولسوالی  قبلی  امنیه  فرمانده 
نزدیک  افراد  و  خویشاوندان  میان  را  آن  مفاد  سال ها  و 
این  اما حاال اسداهلل مجددی  به خودش تقسیم می نمود، 
معدن را در انحصار خود دارد و اصل جنجال میان زلمی 
مجددی و قومندان ملک و هواداران او بر سر تصاحب 
رنج  که  است  بیچاره  مردم  تنها  و  است  الجورد  معدن 

روزگار و سیه روزی را متحمل می شوند.
وی اضافه کرد که پرسونل قطعه ی معدن از افراد متعلق 
به زلمی مجددی استخدام می شود و برای مردم بیچاره ی 
دارند  سکونت  معدن  این  کنار  در  که  منجان  و  کران 

هیچ گونه حقی قایل نیستند.
به  دسترسی  از  کران  وادی  »باشندگان  می گوید:  وی 
است  سال ها  مواصالتی  راه  و  معارف  صحی،  خدمات 
در  الجورد  معدن  که  وجودی  با  می باشند،  محروم  که 
کنار شان قرار دارد، در میان تمام ولسوالی های بدخشان 

از محروم ترین ها به شمار می روند.«
این  باشندگان  از  دیگر  یکی  مستعار(  )نام  عبدالحی 
افراد  برخی  حمایت  با  افراد  »این  می گوید:  ولسوالی، 
موضع  یکدیگر  علیه  بدخشان  در  و  کابل  در  قدرتمند 
مخالف گرفته و می خواهند که معدن الجورد را تصاحب 

کنند.«
به گفته وی تمام امکانات معدن الجورد بدخشان توسط 
زلمی مجددی و برادرش اسداهلل قوماندان قطعه محافظت 
را  ما  مظلومانه ی  صدای  کسی  و  می شود  غارت  معدن، 

نمی شنود.«
پرسونل  تمام  که  می کنند  ادعا  افراد  این  دیگر  از سوی 

پولیس  فرمانده  عتیق اهلل  شد.  برگردانده  تخار  والیت 
مواشی  این  با  همراه  نیز  مسلح  دزد  دو  می گوید  فرخار 
دستگیر  بدخشان  والیت  ارگوی  ولسوالی  کوه های  از 
از دزدان مسلح  افزود یک گروه سی نفری  شده اند. وی 
در  سلیمان  تخت  به  موسوم  ارتفاع  در 
بدخشان  و  تخار  والیت  میان  کوه های 
تهدید  را  مردم  زندگی  و  شده  مستقر 
قصد  که   کرد  تاکید  وی  می کنند. 
راه اندازی عملیات مشترک را با پولیس 
بدخشان داشته اما به نیروهای کمکی و 

هلی کوپتر نیاز دارند. 
فرمانده پولیس فرخار می گوید: »گروه 
قوماندان  سرکردگی  به  مسلح  دزدان 
جابجا  سلیمان  تخت  ارتفاعات  در  فدا 
شده بود و بعدا پنج صد راس مواشی را 
سرقت کرده بودند که توانستیم سه صد 

راس آن را با دو دزد دستگیر کنیم.«
فرخار  ولسوالی  باشندگان  درهمین حال 
جدی  را  مسلح  سارقان  تهدید  خطر 
پنداشته می گویند که این گروه تاکنون 

پولیس قطعه ی محافظتی معدن الجورد بدخشان از خانواده 
زلمی مجددی استخدام شده اند.

اما اسداهلل مجددی برادر زلمی مجددی و فرمانده قطعه ی 
باالی  اتهامات وارده  بدخشان  الجورد  معدن  محافظتی 
خوانده  بی اساس  را  مجددی  زلمی  برادرش  و  خود 
می گوید: »این حرف ها را کسانی مطرح می کنند که من 
الجورد  معدن  از  آنها  استفاده جویی  و  دست درازی  از 

جلوگیری کرده ام.«
به گفته این فرمانده، پرسونل پولیس قطعه ی معدن الجورد 
مختلف  ولسوالی های  از  و  مختلف  اقوام  از  بدخشان 
محلی  مقامات  لزوم دید  اساس  به  که  هستند  بدخشان 
بدخشان استخدام شده اند و هیچ گونه موضوع خانوادگی 

در استخدام این افراد مطرح نبوده است.
مسلحانه ی  برخورد  پیش   چندی  که  است  درحالی  این 
میان هواداران قوماندان ملک و مخالفان آن بر سر تصاحب 
معدن الجورد صورت گرفته بود که در نتیجه چندین نفر 
نفر از  امنیتی 14  نیروهای  با دخالت  زخمی شده بودند و 
طرف های درگیر از محل درگیری گرفتار و به ارگان های 

عدلی و قضایی معرفی شده بودند. 
ماه  چهار  به  نزدیک  جنجال  این 
ادامه یافته است؛ این که چرا تاهنوز 
این موضوع حل نشده است، جنرال 
صفوی آمر امنیت فرماندهی پولیس 
رسانه ها  به  پیش  چندی  بدخشان 
گفته بود که حل این جنجال از توان 

مقامات محلی بدخشان باالست.
امنیتی دایر  به گفته صفوی جلسات 
درگیر  طرف های  و  مردم  با  شده، 
طرفین  قناعت  ولی  شده،  گفتگو 
حاصل نشده است. اما حاال قوماندان 
و  کران  قبلی  امنیه  فرمانده  ملک 
وادی  تمام  سال  سی  که  منجان 
به  داشت  انحصار خود  در  را  کران 
است  شده  تبدیل  دیگری  ولسوالی 

بیش از پنج صد راس مواشی را سرقت کرده و اگر جلو 
آنان گرفته نشود؛ ممکن دست به غارت بیشتر روستا های 

فرخار بزنند. 
یکی از صاحبان مواشی سرقت شده در فرخار می گوید: 
اما  آوردیم،  دست  به  را  خود  مواشی  راس  سه صد  »ما 

بییش از دوصد راس دیگر الدرک است.«
آنها  و  استند  مستقر  دزدان  سلیمان  تخت  در  او  گفته  به 

بارها  پیشنهاد کردند و عرایض خود را تسلیم نمودند.

که می تواند نقطه پایانی به  مخالفت ها باشد.
قوماندان  شدن  تبدیل  با  که  می گویند  محل  باشندگان 
ملک نمی توان امید پایان مخالفت ها را داشت، چرا فردی 
را که به عوض او )قوماندان ملک( گماشته اند از طرفداران 

سرسخت قومندان ملک به شمار می رود.
انحصارگیری  به   را  همدیگر  قضیه  در  درگیر  گروه های 

معدن الجورد بدخشان متهم می کنند.
فردی که خود را هوادار قوماندان ملک، یکی از طرف های 
منازعه در ولسوالی کران و منجان می خواند می گوید که 
منطقه  امنیت  تامین  قوماندان ملک یک چهره ی موثر در 

بود و با رفتن او امنیت این منطقه برهم خواهد خورد.
او صریحا گفت که معدن الجورد در اختیار زلمی مجددی 

نماینده مردم بدخشان در شورای ملی قراردارد.
را  بدخشان  الجورد  معدن  که  را  موضوع  »این  افزود:  او 
می خورند،  مجددی  اسداهلل  برادرش  و  مجددی  زلمی 
رییس جمهور  معاون  می داند،  داخله  وزیر  می داند،  والی 
که  خاطری  به  موقف شان  حفظ  خاطر  به  همه  و  می داند 
آقای مجددی با رییس جمهور ارتباط دارد، در برابر این 

گفتنی است طی چند روز گذشته دو رویداد دیگر دزدی 
نیز  تخار  والیت  ورسج   _ فرخار  ولسوالی  راه  میان  در 
عاملین  تاکنون  باشندگان  گفته ی  به  که  گرفته  صورت 
ابراز  باشندگان ضمن   نشده اند.  بازداشت  رویداد ها  این 
نیروهای  بیشتر  توجه  خواستار  امنیتی  وضع  از  نگرانی 
بازداشت  و  تعقیب  به  فرخار  پولیس  اما  شده اند،  امنیتی 

عاملین سرقت های مسلحانه تاکید می کنند.


موضوع سکوت اختیار کرده اند.«
اما آقای صفوی می گوید که تا زمانی که دولت موضوع 
کنترول معدن الجورد بدخشان را به طور کامل در اختیار 
نگیرد، حل این جنجال با توجه به این که افراد منافع مالی 

در این جا دارند، دشوار است.
از  بدخشان  معادن  رییس  اکبر  محمد  حال  این  با 
معیاری شدن معدن الجورد و استخراج فنی آن خبر داده 
می گوید: »ما درنظر داریم تا با جلب سکتور خصوصی در 
برنامه هایی  بسته بندی الجورد بدخشان  استخراج و  جهت 

روی دست گیریم.«
وی ادعاهای مردم را مبنی بر این که افراد زورمند از این 
معدن استفاده می کنند را رد نموده می افزاید که آنها تمام 
برنامه های معدن الجورد را زیرنظر دارند و هیچ فردی به 

صورت غیرقانونی از آن استفاده کرده نمی تواند.
کشورهای  به  بدخشان  الجورد  سنگ  قبال  وی  گفته  به 
قاچاق می شد و گاهی  به صورت غیرقانونی  دنیا  مختلف 
نسبت نبود وسایل الزم جهت بسته بندی به کشور پاکستان 
صادر  دیگر  کشورهای  به  بعدا  و  می شد  داده  انتقال 
اما حاال بسته بندی این سنگ ها قرار است که  می گردید، 
در کابل صورت گیرد تا از این طریق بتوانند از قاچاق این 

سنگ جلوگیری نمایند.
معدن  قبال  که  نیست  شکی  این  »در  گفت:  همچنین  وی 
ولی  داشت،  قرار  زورمندان  اختیار  در  بدخشان  الجورد 
قرار  بدخشان  معادن  ریاست  اختیار  در  معدن  این  اکنون 
را  درازی  دست  توانایی  زورمندی  فردی  هیچ  و  دارد 

ندارد.« 
وزارت معادن افغانستان چندی قبل هیاتی را به این والیت 
معدن  استخراج  قانونمندسازی  موضوع  تا  بود  فرستاده 

الجورد بدخشان را  مورد بررسی قرار دهد.
در  که  افغانستان  معادن  وزارت  مشاور  عبدالقدیر  انجینر 
راس این هیات به بدخشان آمده بود، گفت که تالش بر 
تا  بسپارند  به سکتور خصوصی  را  این معدن  تا  این است 

روش استخراج الجورد آن معیاری شود.
افراد  سوی  از  حاضر  حال  در  بدخشان  الجورد  معدن 

پول دار محلی با شیوه های غیرفنی استخراج می شود.
مسلحانه  باعث درگیری  امسال  ماه حمل  در  این موضوع 
میان این دو گروه گردیده بود که در نتیجه 14 نفر مجروح 
شده بودند و درجریان درگیری از سالح های ثقیل بر ضد 
با دخالت  این درگیری  نیز استفاده کرده بودند.  همدیگر 
زمان  آن  در  که  ملک  قوماندان  و  شده  خاموش  پولیس 
سمت فرماندهی پولیس ولسوالی کران و منجان را به عهده 

داشت، پس از درگیری منطقه را ترک کرده بود.
با  منجان،  و  کران  ولسوالی  در  بدخشان  الجورد  معدن 

والیت ناآرام نورستان همجوار است.


باشندگان ولسوالی فرخار:

دزدان مسلح زندگی ما را
به مخاطره انداخته اند

باشندگان ولسوالی فرخار می گویند یک  گروه سی نفری مسلح تاکنون 
بیش از پنج صد راس مواشی را از این ولسوالی به سرقت برده و در 

صورت عدم جلوگیری ممکن دست به دزدی های بیشتر بزنند. 
اما مقام های پولیس فرخار گفته اند تاکنون سه صد راس مواشی و دو دزد 

مسلح از ارتفاعات ولسوالی ارگوی بدخشان دستگیر شده؛ ولی برای 
از بین بردن گروه سی نفری دزدان مسلح در ارتفاعات میان بدخشان و 

تخار به ارسال نیروهای کمکی و هلی کوپترهای جنگی نیاز دارند.

معدن الجورد بدخشان
در اختیار زورمندان است

ACKU
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خالصه یافته های گزارش
توسعه ی  و  افغانستان  قضایی  نظام  اصالح  برای   •
پیشرفت های  و  مثبت  اقدامات  محاکم  تشکیالت 
مبنای  پذیرش  با  است.  گرفته  صورت  محدودی 
قانونی برای استقالل قوه ی قضاییه افغانستان در قانون 
قضا  استقالل  محاکم،  تشکیالت  قانون  و  اساسی 
شناخته شده  به رسمیت  فردی  و  نهادی  دوگونه  به 
مشخصی  برنامه های  قانونی،  برمبنای  عالوه  است. 
افغانستان  قضایی  سیستم  وانکشاف  اصالح  برای 
نیز  پیشرفت هایی  برآن   عالوه  و  گردیده  پیش بینی 
در زمینه تسوید، تصویب و یا اصالح قوانین و تربیت 
کارمندان  اداری  ظرفیت  ارتقای  و  مسلکی  قضات 

اداری حاصل شده است. 
توسعه  منظور  به  مثبت  اقدامات  آنکه  وجود  با   •
صورت  محاکم  وتشکیالت  قضایی  نظام  واصالح 
قضایی  سیستم  در  نیز  نسبی  پیشرفت های  و  گرفته  
افغانستان رونما گردیده است؛ اما این پیشرفت ها و 
اصالحات به قدر کافی نبوده و یافته های کمیسیون 
در  که  می دهد  نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
عمل، بسیاری مردم از حق دسترسی آسان به محاکم 
صالحه و برخورداری از محاکمه عادالنه و منصفانه 

درآمد
شهرهای  در  زیست  محیط  بحث  و  هوا  آلودگی 
کشور به خصوص شهر کابل در شرایط کنونی یکی 
برای سیاست گذاران  تامل  قابل  و  مباحث جدی  از 

محروم می باشند.
• عدم دسترسی کافي مردم به سیستم رسمی عدالت 
از  آنها  ناامیدی  باعث  آن،  به  نسبت  بی اعتمادی  و 
به سیستم  های غیررسمی  یا رجوع  اجرای عدالت و 
نیز  غیررسمی  سیستم های  به  رجوع  که  می گردد 
برخالف  و  غیرعادالنه  فیصله های  به  است  ممکن 

موازین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان منجر گردد.
کارمندان  و  قضات  از  مالحظه ای  قابل  شمار   •
اوقات  طول  در  و  نبوده  پابند  حاضری  به  اداری 
انظباط  نبود  از وظیفه ی شان غایب می باشند.  رسمی 
هم  یا  و  ترانسپورتی  مشکالت  آنها،  بر  کنترول  و 
مشکل رهایشی دلیل غیابت آنها از وظیفه محسوب 
مردم  سرگردانی  باعث   نابسامانی ها  این  می شود. 
شده و این امر در بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد 

محاکم نقش دارد.
بودن  پایین  قضات،  تحصیالت  بودن سطح  • پایین 
کورس های  و  پوهنتون ها  در  آموزشی  معیارهای 
ظرفیت  ارتقای  برنامه های  نبودن  فراگیر  و  قضایی 
تاثیرگذار  محاکم  کار  کیفیت  بر  نیز  قضات  برای 
شمرده  محاکم  مهم  کاستی های  از  یکی  و  بوده 

می شود.

وخامت  به  توجه  با  و  ب��وده  ملی  پالیسی سازان  و 
کشور  در  زیست  محیط  وضعیت  از  گزارش شده 
به خصوص شهر کابل، نیاز است تا تدابیر جدی تری 
از  عاری  و  سالم  زیست  محیط  تامین  راستای  در 

آلودگی، روی دست گرفته شود.
داکتر  با  مصاحبه  نتیجه ی  در  که  گزارش  این  در 
محمد خالد نسیمی، رییس دفتر اداره ی ملی حفاظت 
تهیه  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  زیست  محیط 
گردیده است، سعی شده تا ضمن دادن تصویر کلی 
به خصوص  و  در کشور  زیست  محیط  از وضعیت 
گزارش  این  ظرفیت  که  حد  در  البته   � کابل  شهر 
کوتاه ایجاب می کند � مشکالت و چالش های جدی 
برای  ممکن  حل های  راه  و  شده  برشمرده  راه،  سر 

رسیدن به یک محیط سالم زندگی، پیشنهاد گردد.
بیابان زایی و توسعه ی این پدیده در کشور، با توجه 
به دوام خشک سالی های پیاپی، جنگ و در نهایت 
نگهداشت  و  حفظ  در  مردم  مسوولیت پذیری  عدم 
مناسبت  به  که  است  دیگری  موضوعی  جنگالت، 
دلیل  به  جون(  ماه   17( بیابان زدایی  جهانی  روز 

قضات  حقوقی  آگاهی های  مستمر  افزایش  برای   •
قوانین  به  قوانین کشور، دسترسی  از  اطالع جامع  و 
آنها  به  افغانستان  که  بین المللی  معاهدات  و  داخلی 
از  یکی  قانونی  و  منابع حقوقی  و سایر  است  متعهد 

ضرورت های انکارناپذیر قضات می باشد.
دوامدار  نسبتا  چالش های  و  مشکالت  از  یکی   •
و  تشدید  ت��داوم،  محاکم،  و  قضا  سیستم  ف��راروی 
این  می باشد.  اخیر  سال های  در  ناامنی ها  گسترش 
مشکل حاکمیت قانون را بیش از پیش ضعیف ساخته 
و بر اجراات و فیصله های محاکم و قضات تاثیرات 
از  بسیاری  در  ناامنی،  دلیل  به  است.  گذاشته  منفی 
ناامن کشور، محاکم غیرفعال  ولسوالی های والیات 
بوده و مردم دسترسی الزم به محاکم قانونی ندارند. 
• با آنکه ساختمان های محاکم تا اندازه ای نوسازی 
و  محاکم  تاهنوز  اما  است؛  گردیده  بازسازی  و 
قضات کشور از نبود ساختمان های اساسی و معیاری 
نبود خانه های رهایشی برای قضات  برای محاکم و 

به ویژه در ولسوالی ها دچار مشکل می باشند. 
• با وجودی که اکثریت قضات در جریان مصاحبه 
اما  برخورداراند؛  کافی  استقاللیت  از  که  گفته اند 
یافته های کمیسیون نشان می دهد که ناامنی ها، اعمال 
نفوذ مقامات دولتی و متنفذین محلی و فساد اداری 
بودن قضات  استقاللیت محاکم و غیرجانبدار  اصل 

را نقض کرده است. 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های   •
ضعف  اداری،  فساد  موجودیت  که  می دهد  نشان 
زورمندان  نفوذ  اعمال  و  دخالت  قانون،  حاکمیت 
قضایای  خصوصا   � دع��اوی  رسیدگی  رون��د  در 
از  قضات  کافی  آگاهی  عدم   � زنان  علیه  خشونت 
عدم  و  مردساالرانه  نگرش  زن��ان،  قانونی  حقوق 
معاهدات  به ویژه  قوانین نافذه  از  دقیق  برداشت 
اصل  که  است  شده  باعث  بشر  حقوق  بین المللی 
تساوی شهروندان � خصوصا تساوی زن و مرد � در 
برابر قانون به گونه ای که الزم است توسط محاکم 
صالحه  محاکم  به  زنان  دسترسی  و  نگردد  رعایت 
محدود شده و میزان مراجعه و اعتماد زنان نسبت به 

محاکم  کاهش یابد.
ادامه دارد



این  در  امکان  حد  تا  زیست،  محیط  با  ارتباطش 
گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

طرح مباحث در این گزارش بدلیل مستند بودن آن 
به صحبت های آقای داکتر نسیمی به صورت پرسش 
و پاسخ بوده و به همین دلیل تالش گردیده است تا 
حفاظت  ملی  اداره ی  دفتر  رییس  صحبت های  تمام 
محیط زیست، بدون تغییر درج این گزارش گردد. 

ملی  اداره ی  تحقیقات  آخرین  نتیجه ی  پرسش: 
حفاظت محیط زیست از وضعیت محیط زیست در 

کشور و به خصوص شهر کابل چیست؟
محیط  حفاظت  ملی  اداره ی  تحقیقات  جواب: 
زیست مبین این حقیقت است که متاسفانه وضعیت 
شهر  هوای  خصوص  به  و  کشور  در  زیست  محیط 
نیست،  خوردار  بر  الزم  و  خوب  کیفیت  از  کابل 
در  به خصوص  و  زیست  محیط  خ��وب  کیفیت 
شهرهای مثل کابل مستلزم همکاری تمام همشهریان 
و تمام وزارت ها و ادارات دولتی جمهوری اسالمی 

افغانستان است.
تثبیت  و  منظور تحقیقات علمی و دقیق  به  همچنین 
محیط  حفاظت  ملی  اداره  هوا،  کیفیت  دقیق  میزان 
را  هوا  کیفیت  تثبیت  دستگاه  پایه  چهار  زیست 
بهره برداری  به  انشااهلل عنقریب  نموده که  خریداری 
مونتاژ  و  نصب  از  بعد  و  ش��د  خ��واه��د  س��پ��رده 
دستگاه های مذکور می توان به صورت علمی و دقیق 
خدمت  در  و  مشخص  را  هوا  آلودگی های  میزان 

مردم افغانستان قرار خواهیم داد.
کابل  شهر  مزدحم  نقطه ی  چهار  در  دستگاه ها  این 
نصب خواهد شد و  میزان آلودگی و کیفیت هوا را 

مشخص خواهد کرد.
ادامه دارد



گزارش نظارت از وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم قضایی 

در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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قسمت هفتم
ج. جهان شمولی حقوق بشر 

این پیکارهای سیاسی و اجتماعی، آغاز راهی دشوار و پرپیچ و خم 
بود. اندیشه ی امروزی »حقوق بشر« باید در کوران حوادث تاریخی 
اوایل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، ناکامی ها و شکست های 
بسیاری را تجربه می کرد و از جمله تالطمات و توفان های بزرگ 
تا  می گذراند،  سر  از  را  دو جنگ خونبار جهانی  نیز  و  اجتماعی 
نظام های  در  خودرا  مرکزی  جایگاه  واقعی،  ارزش  یک  مثابه  به 
مردم ساالر بیابد و به هنجاری راهنما برای سراسر گیتی تبدیل شود. 
و  »نژاد  نام  به  که  هولناکی  جنایات  و  دوم  جهانی  از جنگ  پس 
ملت و طبقه« بر بشریت رفته بود، ایجاد یک نظم نوین جهانی در 
دستور کار قرار گرفت که وظیفه ی اصلی آن متوجه سازمان ملل 
تاریخ ۱۰ دسامبر  بشر که در  اعالمیه ی جهانی حقوق  بود.  متحد 
نیز  امروز  و  رسید  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  تصویب  به   ۱۹۴۸
گیتی  سراسر  در  بشر  حقوق  استقرار  راستای  در  تالش  کارپایه 
تاریخی  توافق  و  سازش  یک  نتیجه ی  کنونی  صورت  به  است، 
آغاز شده  تازه  و غرب  میان شرق  زمان جنگ سرد  آن  در  بود. 
واالتر  اجتماعی  عدالت  امر  سوسیالیستی،  کشورهای  برای  بود. 
از حقوق فردی و شهروندی بود. هنگامی که نماینده ی انگلستان 
فردی  آزادی ه��ای  امر  از  ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  در 
آزاد  انسان های  »ما  گفت:  و  پرداخت  دف��اع  به  شهروندی  و 
در  شوروی  اتحاد  نماینده ی  برابر!«،  برده های  نه  و  می خواهیم 
پاسخ به او تصریح نمود که :»چه اهمیتی دارد که انسان آزاد ولی 
و  سیاسی  شدید  جدل های  و  اختالفات  علی رغم  باشد؟«.  گرسنه 
ایدیولوژیک، سرانجام اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در رای گیری 
نهایی مجمع عمومی سازمان ملل با ۸ رای ممتنع به تصویب رسید 
که ۶ رای ممتنع از طرف کشورهای سوسیالیستی بود. این اعالمیه 
پیشین  تاریخی  مصوبات  از  را  آن  که  است  شاخص هایی  دارای 
متمایز می سازد. از جمله این که در این اعالمیه، از یک بنیاد مبتنی 
بر حق طبیعی برای حقوق بشر صرف نظر شده است. همچنین برای 
جلب پشتیبانی هر چه بیشتر کشورهای گوناگون، کارپایه ی عام و 
گسترده ای در نظر گرفته شده است و به همین دلیل فاقد تعهد الزم 
برای حقوق بین الملل است. اما در بسیاری از زمینه ها نیز به غنای 
مفاهیم  به  از آن جمله می توان  افزوده شده است که  اعالمیه  این 
هم ارزش آزادی و عدالت به مثابه ارکان اصلی سازنده ی حقوق 
بشر و ارتقای جایگاه آن به عنوان ارزشی جهان شمول اشاره کرد. 
بشر در  برای رعایت حقوق  را  امضاکنندگان آن  امر، همه ی  این 
چنبره ای محصور می سازد که رهایی از آن الاقل از نظر اخالقی 
نمی تواند به آسانی صورت پذیرد. درست به همین دلیل است که 
همه ی زورمداران ناقض حقوق بشر، در توجیه اقدامات خود اکثرا 
ایدیولوژیک  مذهبی،  سیاسی،  توجیهات  و  غیراخالقی  ابزاری  به 

و... متوسل می شوند. 
اینک در آغاز قرن جدید، ایده ی حقوق بشر، علی رغم همه موانع 
تبدیل  جهان  سراسر  در  بشریت  برای  هنجاری  به  مشکالت،  و 
به یک  را عمال  ایده  این  بشر،  اعالمیه جهانی حقوق  است.  شده 
میان  مدنی  مناسبات  تنظیم  در  سیاسی  و  حقوقی  موثر  سنجیدار 
مشروعیت  زمینه  در  همچنین  سنجیدار  این  فرارویاند.  انسان ها 
بخشیدن به حکومت ها و تنظیم مناسبات � اعم از ملی یا بین المللی 
� نقش بی همتایی ایفا می کند. ایده ی حقوق بشر، چراغ راهنمای 
انسان ها  همه  به  آن  منشور  و  است  گیتی  سراسر  در  بشریت  همه 
»آزاد  را می دهد که:  نفس عملی  به  اعتماد  این  در سراسر جهان 
با دیگران زاده شده اند.«  برابر  انسانی  و در زمینه منزلت و حقوق 
تجربیات قرن بیستم نشان داد که افراد، سازمان ها و دولت هایی که 
در راه تحقق اندیشه ی حقوق بشر پیکار می کنند، از احترام و تایید 

همگانی برخوردارند. 
ادامه دارد



ACKU



 سید ضیا قاسمی

شاعر سینما

درباره زندگی فلم ساز بزرگ ارمنی
»سرگیی پاراجانوف« و فلم رنگ انار

رنگ انار در واقع معروف ترین فلم سرگیی 
پاراجانوف است. او در این فلم با استفاده 
از تصاویر، نقاشی ها و مجسمه ها  نوعی  
حس معنوی و روحانی متعالی در انسان 

ایجاد می کند چنانکه او را »جادوگر 
تصاویر«  لقب داده اند. عده ای این فلم 

را روانشناختی و بیانگر احساسات درونی 
و پیچیده انسانی و عده ای دیگر نیز این 
فلم را فلسفی و حاوی مضامین متعالی و 
پیچیده عرفانی می دانند. به نظر می رسد 
درست تر این باشد  که بگوییم رنگ انار 
سعی دارد از طریق بیان حاالت درونی و 
روانشناختی انسان به مضامین عرفانی و 

معنوی برسد.
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اشاره:
از  را  انار  فلم رنگ  ایران سراغ  بود که در  پانزده سال 
هر جا می گرفتم، پیدا نمی شد؛ اما بسیار خاطره انگیز به 
دستم رسید. در آخرین روز در تهران در ایستادگاه راه 
آهن تهران که برای همیشه به سوی وطن عازم بودم و 
بدرقه  برای  افغانی ام  و  ایرانی  دوستان  از  زیادی  تعداد 
آمده بودند؛ یکی از دوستان ایرانی ام در آخرین لحظه 
ویژه  هدیه ی  یک  این  گفت  و  داد  من  به  را  پاکتی 
بسیار  باز کردم.  را  ویژه  هدیه ی  قطار  داخل  در  است. 
نوشته  آن  روی  بر  که  سی دی  حلقه  یک  هیجان انگیز 
شده بود: »رنگ انار« و به همراه سی دی این یادداشت: 
سید جان می دانم سال ها دنبال این فلم بودی. امیدوارم 
این هدیه خوش حالت کند و دوستت را فراموش نکنی.

فلم رنگ انار شاهکاری بی نظیر برای مخاطبان حرفه ای 
و  پاراجانوف  به  دینی  ادای  نوشته  این  و  است  سینما 

رنگ انار او است.
در   ،۱۹۲۴ سال  جنوری  نهم  در  پاراجانوف  سرگیی 
تفلیس و خانواده ی اهل هنر به دنیا آمد. در سال ۱۹۴۲ 
پایان رساند و وارد موسسه ی  به  تحصیالت متوسطه را 
به زودی آنجا را ترك  حمل و نقل راه آهن شد، ولی 
در  و  پرداخت  رقص  و  موسیقی  آموزش  به  و  کرد 
استاد  یافت.  راه  مسکو  سینمایی  مدرسه   به   ۱۹۴۵ سال 
و  روسیه  مشهور  کارگردانان  از  ایگورساوچنکو،  او 
سینما  تاریخ  بزرگان  از  یکی  داوژنکو  الکساندر  بعدها 
ماه  چند  برای  اولین بار  سال ۱۹۴۷  در  پاراجانوف  بود. 
با یک  به جرمی راهی زندان گرجستان شد. در ۱۹۵۰ 
دختر جوان تاتار ازدواج کرد، اما دختر جوان به خاطر 
ازدواج با یک خارجی توسط خانواده اش کشته شد. در 
۱۹۵۲ او اولین فلم کوتاه خود »داستان مولداویایی« را 
ساخت و در ۱۹۵۵ به همراه دیاکوف بازلین آن را تحت 

عنوان »آندریش« در قالب فلم بلند بازسازی کرد. 
نام  به  با یک دختر اوکراینی  او در ۱۹۵۶  ازدواج دوم 
او »سورن« در  تنها فرزند  بود که  »ایوانوونا شرباتوك« 

۱۹۵۸ ثمره  ی همین ازدواج بود. 
نام  های »دومکا«،  به  فلم مستند  پاراجانوف ۳  در ۱۹۵۷ 

»مرد  کمدی  ساخت.  طالیی«  »دستان  و  اوژوی«  »ناتالیا 
»راپسودی  نظیر  آثاری  با  ساخت   ۱۹۵۸ در  که  اول« 
شد.  دنبال   ۱۹۶۲ بر سنگ«  »گلی  و  اوکراینی ها« ۱۹۶۱ 
اوکراین ۱۹۶۴ جایی بود که او در آن جا فلمی ساخت 
»سایه های  آورد:  همراه  به  جهانی  شهرت  برایش  که 
اجداد از یادرفته«. موقعیت و اهمیت فلم انقالبی سرگیی 
»رزمناو  آیزنشتیان  سرگیی  ارزشمند  اثر  با  پاراجانوف 
پوتمکین« قیاس می شود. پاراجانوف به یکی از لهجه های 
جوایز   ۱۹۶۵ در  که  فلمی  ساخت  اوکراینی  زبان 
جوایزی  ربود،  مختلف  جشنواره های  از  را  بی شماری 
جایزه   پالتا،  ماردل  فلم  فستیوال  ممتاز  جایزه  ی  قبیل  از 
جشنواره  رم، و جایزه  اکادمی انگلستان. »سایه های اجداد 
به  از تم های مذهبی و فولکلوربود و  یادرفته« سرشار  از 
جماهیر  اتحاد  سینمای  اجتماعی«  »ریالیسم  از  هیچ وجه 
لیست  وارد  او  ترتیب  بدین  نمی کرد.  پیروی  شوروی 
سیاه شد و فلم بعدی او در ۱۹۶۵ به نام »دیوار نگاره های 

کــیــف« توقیف شد. 
 ۱۹۶۷ در  و  بازگشت  ارمنستان  به  پاراجانوف   ۱۹۶۶ در 
در  ساخت.  را   »Hakop Havantanian« مستند 
او میخاییل وارادانوف را مالقات کرد که  همین سال ها 
که  بود  کرده  آغاز  را  ارمنی«  روح  »رنگ  فلم برداری 
بحثی از مجموعه  ی بی نظیر و شاهکار مسلم جهان سینما 
ایدیولوژی  با  آن  مغایرت  به علت  که  بود  نوا«  »صایات 
اتحاد جماهیر شوروی پاراجانوف مجبور شد که با کمی 
فلم های  آن  از  پس  دهد.  نام  انار«  »رنگ  را  آن  تغییر 
»معجزه    ، »دیو«  زیبا«،  »آوای  »اینترمتزو«،  پاراجانوف 
نوشته  شکلوفسکی  ویکتور  همکاری  با  که  اودنس«، 
شده بود، همگی رد شدند. در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۳، سرگیی 
بازداشت شد و در ۱۹۷۴ محکوم  پاراجانوف در کیف 
این  در  اوکراین گردید.  زندان های  در  زندان  ۵ سال  به 
آراگون  لوییس  فرانسوی  شاعر  چون  کسی  حتا  دوران 
برژنف، خواست  اتحاد جماهیر شوروی،  وقت  رهبر  از 
 ۳۱ در  سرانجام  کند.  آزاد  زندان  از  را  پاراجانوف  که 
دسامبر ۱۹۷۷ او از زندان آزاد شد و به 
با وجود  و  بازگشت  تفلیس  زادگاهش 
بود  لیست سیاه  در  نامش  هنوز  این که 
به فعالیت هنری اش در شکل محدودی 

ادامه داد. 
در ۱۹۸۲ پاراجانوف، باز هم بازداشت 
زندان  در  را  سال  یک  حدود  و  شد 
در ۱۹۸۴،  سرانجام  گرجستان گذراند. 
کمک  با  بیکاری،  سال   ۱۵ از  پس 
یافت  اجازه   پاراجانوف  محلی  نخبگان 
بسازد.  را  سورام«  قلعه   »افسانه   فلم  تا 
تصاویر ثابت کردند که نبوغ او و شیوه  ی 
بیان بی همتایش در فلم سازی تحت تاثیر 
سالیان دراز غیبت او قرار نگرفته است. 
 Arabesque on« در سال ۱۹۸۶ فلم
را   »  the Pirosmani Theme
»عاشیق  پاراجانوف   ۱۹۸۸ در  ساخت. 
مرحومش  دوست  یاد  به  را  غریب« 
فلم  این  ساخت.  تارکوفسکی  آندره 
بر  اوست  آذربایجانی  شاهکار  که 
»میخاییل  روس  شاعر  آثار  اساس 
فلیکس  جایزه   و  ساخته شد  لرمانتوف« 
خود  آن  از  را  اروپا  سینمایی  آکادمی 
آخرین  در  که  او  فلم  آخرین  کرد. 
شد»اعتراف«  ساخته  زندگی اش  سال 
 ۲۰ در  پاراجانوف،  سرانجام  دارد.  نام 
را  جهان  و  را   سینما   ۱۹۹۰ جوالی 

ترك کرد.
فلم  معروف ترین  واقع  در  انار  رنگ 
این  در  او  است.  پاراجانوف  سرگیی 
و  نقاشی ها  تصاویر،  از  استفاده  با  فلم 
مجسمه ها  نوعی  حس معنوی و روحانی 

»جادوگر  را  او  چنانکه  می کند  ایجاد  انسان  در  متعالی 
تصاویر«  لقب داده اند. عده ای این فلم را روانشناختی و 
بیانگر احساسات درونی و پیچیده انسانی و عده ای دیگر 
نیز این فلم را فلسفی و حاوی مضامین متعالی و پیچیده 
عرفانی می دانند. به نظر می رسد درست تر این باشد  که 
بگوییم رنگ انار سعی دارد از طریق بیان حاالت درونی 

و روانشناختی انسان به مضامین عرفانی و معنوی برسد.
بیوگرافی یا زندگی نامه عاشیق و شاعر معروف  این فلم 
و  شاعرانه  دیدی  با  بیشتر  که  است  نووا  صایات  ارمنی، 
دید  با  تا  می پردازد  شاعر  این  زندگی  نمایش  به  بصری 
زنانه،  صورت  کشف  نوجوانی،  دوران  فلم،  این  ادبی. 
شکست در عشق و ورود به دیر و مرگ شاعر را نمایش 
می دهد و همه ی این موارد با تصاویر ارایه شده از سوی 
پاراجانوف و اشعار صایات نووا، قالب بندی شده است. 
بازیگر زن »سوفیکا چیایورلی« به ویژه شش نقش را هم 

در نقش زن و هم در نقش مرد، بازی می کند.
کارگردان، مدعی است که ملهم از نقاشی های درخشان 
یک  می خواستم  من  می گوید:  او  است.  بوده  ارمنی 
عکس،  درون  از  ناشی  که  بیافرینم  را  درونی  محرك 
بار  یک  پاراجانوف  باشد.  رنگ ها  شبیه سازی  و  اشکال 
در مینسک در طی یک سخنرانی گفته بود که او از این 
را  نووا  زیاد صایات  احتمال  به  عوام  دفاع کرده که  امر 

درك نکرده است.
کسی که برای نخستین بار، این فلم را می بیند به احتمال 
زیاد در درك آن دچار ابهام و سردرگمی می شود، ولی 
با دیدن تصاویر آن، بیننده مطمین می شود که با یک فلم 
پیش پا افتاده و معمولی مواجه نبوده و تصاویر پیچیده ی 
به تفکر عمیق وامی دارد، در واقع این فلم  انسان را  آن، 
معروف  هم  لحاظ  این  از  گرفته  که  جوایزی  بر  عالوه 
است که می توان گفت مبهم ترین فلم در تاریخ سینمای 
ابهام هم  این  ایجاد  پاراجانوف در  البته   جهان است که 
فلمی  می خواسته  او  که  این گونه  به  داشته  عمد  و  قصد 
حاوی مضامین متعالی عرفانی و معنوی آن هم در دوران 
حکومت کمونیستی شوروی بسازد و بالتبع نمی توانسته با 
صراحت به  این مضامین  که به هر حال به الهیات ختم 
می شود، بپردازد هر چند که در نهایت به اتهامات واهی 
تبعید در سایبریا  به پنج سال  دیگر، محاکمه  و محکوم 

شد.
خوانده  سرود  هم  با  عده ای  فلم  صحنه های  از  یکی  در 
این  ظاهر  که  کسی  است.  پنجره  یک  دنیا  می گویند  و 
فلم را می بیند گمان می کند که این سرود، یکی از اشعار 
ارمنی  معروف  غزل سرای  نووا،  صایات  ساخته شده ی 
را  این  بنگریم،  تر  نگاه عمیق  با  اگر  در حالی که  است 
نیز می توانیم دریابیم که منظور کارگردان، این است که 
دنیای مادی، پنجره ای بیش نیست و در آن سوی پنجره،  

دنیای دیگری وجود دارد.

 در خصوص ماهیت غزل های هایات نووا همانند بسیاری 
از غزل سرایان و شعرای مشرق زمین، دو دیدگاه وجود 
پادشاه  او عاشق خواهر  این است که  اول  دارد. دیدگاه 
لغات  از  مملو  واقع غزل هایش که  در  و  بوده  گرجستان 
او ساخته  برای  ارمنی، فارسی، ترکی و گرجی است را 
است چنانکه فلمی از این دیدگاه نیز ساخته شده است، 
ولی دیدگاه دوم این است که غزل های او در واقع وصف 
کننده معشوق و معبود کل است که شاعر خواسته با زبانی 
مردمی به توصیف این معشوق کل بپردازد. این دیدگاه را 
که برای اشعار شاعر، حالت عرفانی قایل است، می توانیم 
در فلم رنگ انار، مشاهده کنیم در واقع رنگ انار، فرایند 
پیچیده ی عشق و مراحل سیر و سلوك آن از شروع آن 
در سطح زمینی تا رسیدن آن به سطح و عشق متعالی الهی 

را به نمایش کشیده است. 
این فلم که خیلی ها آن را نگین آثار پاراجانوف می دانند؛ 
داستان  با  توام  غیرروایتی  فلم  یک  عنوان  به  توانسته 
و  تشبیهات  از  و  شده  گرفته  درنظر  وشنیداری  دیداری 
تصورات ادراکی عالی استفاده  کند. این فلم، مجموعه ای 
اغلب ترجیح می دهد  نقاشی زنده است که  تابلوهای  از 
که  شگفت انگیز  فلمی  کند.  قطع  را  دوربین  حرکات 
هیچ یک از قواعد و اصول سینمای داستان گو را رعایت 
نمی کند. پاراجانوف با ستایشی بی دریغ از مظاهر فرهنگ 
قومی  نمایشی  هنرهای  شناسی  زیبایی  احیای  به  ارمنی، 
تطابق  قرار گرفته است.  تهاجم  بارها مورد  می نشیند که 
به  نووا  سایات  زندگی  مکتوب  وقایع  با  فلم  صحنه های 
دشواری ممکن می شود و می بینیم که شاعر ملی تبدیل 
به نمادی مسیح گونه می شود تا بر پیکر کم جان فرهنگ 
مردمش بدمد. تصاویر فلم زیبا هستند و موسیقی، پا به پای 
تصاویر، هیجان انگیزترین صحنه ها را خلق می کند. شاید 
ارتباط تماشاگری که عادت به هنر روایی کالسیک دارد 
با این فلم استثنایی دشوار باشد، اما پاراجانوف آن چنان 
است  انباشته  هنری  نشانه های  و  اشیا  با  را  فلم  کادر  هر 
باقی نمی گذارد. در مقابل  که عکس العملی جز ستایش 
و  کنار گذاشت  را  هنری  تعصبات  می بایست  انار  رنگ 
به تصاویری دل سپرد که در تاریخ سینما نظیری ندارند. 

 به طور خالصه این فلم چیزی شبیه فلم است که توسط 
پاراجانوف ساخته شده و قرار است که در مورد زندگی 
نووا  سایات  باشد.  نووا  سایات  ارمنستان  بزرگ  شاعر 
عاشیق های  سنت  در  ارمنستان  شخصیت  معروف ترین 
در  می کرده.  زندگی  هجدهم  قرن  در  و  بوده  ارمنستان 
پاراجانوف می آید  از خود  احتماال  نوشته ای  فلم  ابتدای 
که هدف فلم روایت بیوگرافی شاعر نیست بلکه هدفش 
واقع  در  است.  شاعر  درونی  زندگی  با  شما  آشنا کردن 
شخصیت فلم روح سایات نووا است نه خود سایات نووا 
و صحنه های فلم درون سایات نووا را نشان می دهد. بیشتر 
از هر فلم دیگری، به طور بسیار سنگینی از نمادگرایی و 

تمثیل استفاده شده است. 
می دانست  فدایی  یک  خالصانه  را  خود  پاراجانوف 
طول  در  که  هنری  کارهای  از  بسیاری  در  نکته  این  و 
ظاهر  در  را  خود  آنها  در  و  کرد  ارایه  زندان  از  پس  و 
موزیم  در  همچنین  می خورد.  چشم  به  می آورد،  مسیح 
را  وی  هنری  کارهای  که  دارد  وجود  اتاقی  ارمنستان 
تقدیر  »اتاق  را  آن  پاراجانوف  و  می دارند  نگاه  آن  در 
پرتره هایی  آن  در  که  است  اتاقی  این  است.  نامیده  من« 
نگهداری  آن  در  نموده،  منقش  خود  از  پاراجانوف  که 
شدن  فدا  و  شهادت  به  وی  بی پرده ی  گرایش  می شود. 
در فلم هایش به چشم می خورد. برای مثال در رنگ انار 
که چند سال قبل از حبس ساخته شد، شهادت شاعرانه ی 
ترانه سرای ارمنی، سایات نووا، به تصویر کشیه شده است 
و افسانه دژ سورام که دقیقا پس از رهایی پاراجانوف از 
زندان ساخته شد، آشکارا تمامی حاالت افتخار شهادت 

را نشان می دهد.

ACKU
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جان بينر، رييس جمهوريخواه مجلس نمايندگان 
درباره  که  کرده  متهم  را  اوباما  باراک  امريکا، 
کاهش کسری بودجه کالن دولت فدرال جدی 
نيست و مذاکرات فشرده خود با کاخ سفيد را به 

حالت تعليق درآورده است.
متحدانش  و  بينر  آقای  نيز  امريکا  رييس جمهور 
را به کارشکنی متهم کرده و می گويد که طرح 

»بسيار منصفانه ای« را نپذيرفته اند.
حزب  دو  ارشد  نمايندگان  که  حاليست  در  اين 
سنای  مجلس  در  جمهوريخواه  و  دموکرات 
تدريجی حدود  پيش نويس طرح کاهش  امريکا 
را  فدرال  دولت  بدهی های  از  دالر  تريليون  سه 
تدوين کرده اند که در آن تدابيری برای افزايش 
شده  گرفته  نظر  در  دولت  مالياتی  درآمد  فوری 

است.
اما رييس مجلس نمايندگان که هرگونه افزايش 
مخرب  متحده  اياالت  اقتصاد  برای  را  ماليات 

می داند، اين طرح را رد کرده است.
پس  و  واشنگتن  وقت  به  جمعه  عصر  بينر  آقای 
بهادار  اوراق  و  بورس  بازارهای  شدن  تعطيل  از 
کشورش، طی نامه ای باراک اوباما را متهم کرد 
تاکيد  مردم  ماليات  نرخ  افزايش  بر  همچنان  که 

دارد.
که  بود  داده  وعده  پيشتر  امريکا  جمهور  رييس 
فقط ماليات طبقه ثروتمند را افزايش دهد اما گفته 
می شود در اين مذاکرات از موضع خود تا حدی 

عقب نشسته است.
آقای اوباما همچنين از سوی جناح ليبرال حزب 
خود متهم شده است که امتيازات زيادی به طرف 
جمهوريخواه می دهد و تالش کرده است که به 

طور يکجانبه با جان بينر به توافق برسد.
قانونی  سقف  که  است  تالش  در  اوباما  باراک 
بدهی های دولت فدرال را افزايش دهد که به نظر 

مساعد کنگره نياز دارد.
ميزان بدهی دولت فدرال در ماه می به حد مجاز 
رسيد  دالر  ميليارد   300 و  تريليون   14 يعنی  آن 
برای  سفيد  کاخ  درخواست  با  هنوز  کنگره  و 

افزايش سقف بدهی موافقت نکرده است.
موعده تازه برای افزايش سقف استقراض دولت 
در  که  است  امسال  آگست  ماه  دوم  فدرال، 
اعتبار  ناظران می گويند  صورت عدم تحقق آن، 

مالی امريکا در جهان زير سوال خواهد رفت.
هشدار  پيش  چندی  مودی  اعتبارسنجی  موسسه 
داده بود که امکان بازنگری در رتبه بندی اعتباری 

امريکا وجود دارد.
توانايی  عدم  احتمال  به  توجه  با  می گويد  مودی 
اين کشور، در  بازپرداخت بدهی های  امريکا در 

رتبه بندی اين کشور بازنگری خواهد کرد.

0777625262

مذاکرات درباره بودجه 
امريکا با بن بست مواجه شد

پولیس ناروی: 
فرد مظنون به کشتار روز جمعه بنیادگرای مسیحی است 

ĥĩÊŋěĩ ìįæĤÍ ËÊĔģ ê  ĞİÜĜÍ

مخالفت يهوديان آرژانتین با پیشنهاد ايران برای همکاری در دوسیه آمیا 

و  تيراندازی  انجام  به  مظنون  فرد  می گويد  ناروی  پوليس 
شدن  کشته  باعث  که  ناروی  در  جمعه  روز  بمب گذاری 
که  است  ناروژی  ساله   32 مرد  يک  شد،  نفر   91 دست کم 
»بنيادگرايی  مضمون  با  مطالبی  مختلف  وب سايت های  در 

مسيحی« منتشر می کرده  است.
سوی  به  مسلح  فرد  يک  تيراندازی  جريان  در  جمعه  روز 
در  جزيره ای  در  کارگر  حزب  جوانان  اردوی  در  حاضران 

حومه اسلو، پايتخت ناروی، دست کم 84 نفر کشته شدند.
ناروی می گويند »مردی  تيراندازی روز جمعه  شاهدان عينی 
قدبلند و موطاليی که يونيفورم پوليس بر تن داشت« در حالی 
که فرياد می زد »همه تان را می کشم« به روی جمعيت حاضر 
از  شنا  و  آب  در  پريدن  با  جوانان  از  برخی  و  گشود  آتش 
صحنه گريختند ولی برخی نيز در آب هدف گلوله های اين 

فرد قرار گرفتند.
در  بمب  يک  انفجار  دنبال  به  نيز  حادثه  اين  از  پيش  کمی 
 7 اسلو دست کم  در  اين کشور  نخست وزيری  دفتر  نزديکی 

نفر کشته و ده ها تن ديگر زخمی شده بودند.
اجرای  به  فردی که مظنون  ناروی،  پوليس  مقام های  به گفته 
اين کشور  پوليس  بازداشت  در  هم اينک  دو حمله  است  هر 
توضيح  و  پوليس  با  همکاری  قصد  که  گفته  و  می برد  به سر 

انگيزه های خود برای انجام اين حمالت را دارد.

اما  نکرده است،  اعالم  را  بازداشت شده  فرد  پوليس هويت 
شبکه خبری دولتی ناروی نام فرد بازداشت شده را آندرس 
از  برخی  و  است  اعالم کرده  ساله،  بريويک، 32  بهرينگ 

رسانه ناروژی عکسی از اين فرد منتشر کرده اند.
عدليه  وزير  و  نخست وزير  شنبه  نيمه شب  از  قبل  ساعتی 

ناروی در يک نشست خبری شرکت کردند.
ينس استولتنبرگ، نخست وزير ناروی، که دفترش به سختی 
آسيب ديده، در اين نشست خبری اوضاع را »بسيار جدی« 

توصيف کرد.
جوانان  گردهمايی  به  بود  قرار  خود  ناروی  نخست وزير 
اوتويا برود، همان گردهمايی که  حزب کارگر در جزيره 
با حمله و تيراندازی فرد نام برده تبديل به صحنه ای خونين 

شد.
اين  دموکراسی«  به  »حمله  را  حمله  اين  ناروی  نخست وزير 
پيدا  برای  را  کشور  امکانات  همه  داد  قول  و  دانست  کشور 
کردن عامالن اين حمالت بسيج کند. وی از مردم خواست 
سنگين  شبکه  بار  تا  نکنند  اشغال  را  موبايل  تليفون  خطوط 

نشود.
منطقه ای  در  نخست  مظنون،  فرد  است که  گزارش ها حاکی 
قرار  نخست وزيری  دفتر  از جمله  و  دولتی  ساختمان های  که 

دارد بمب گذاری کرده و سپس به جزيره اوتويا رفته است.

برپايه تصاوير و گزارش های منتشر شده، در محل انفجار بيشتر 
شيشه ها تا طبقه بيستم شکسته شده است.

اعالم  اوليه  ساعات  در  اقامتش  محل  که  ناروی  نخست وزير 
با تلويزيون اين کشور اعالم کرد که  نشده بود، در مصاحبه 

همه وزيران کابينه در سالمت هستند.
اياالت متحده ضمن ابراز همدری با قربانيان، برای کمک به 
دولت ناروی اعالم آمادگی کرده است؛ اتحاديه اروپا و ناتو 

نيز اين حمالت را به شدت محکوم کرده اند.
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با  مشترک  بيانيه ای  در  آرژانتين  يهوديان  اصلی  سازمان  دو 
در  انفجار  پرونده  روند  به  کمک  بر  مبنی  ايران  پيشنهاد  رد 
ساختمان آميا اين پيشنهاد را تنها تالشی برای »کاستن از فشار 

و انزوای بين المللی« عليه تهران دانستند.

اشاره اين دو سازمان به بيانيه هفته گذشته وزارت 
خارجه ايران است که برخالف گذشته از آمادگی 
مرکز  انفجار  پرونده  در  همکاری  برای  تهران 
پايتخت  آيرس،  بوينوس  شهر  در  آميا  يهوديان 

آرژانتين، خبر می داد.
از زمان وقوع انفجار در اين ساختمان در سال 1994 
که 85 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت اين 
اعالم  اسالمی  جمهوری  که  است  بار  نخستين 

می کند آماده همکاری در اين پرونده است.
اتهام  انگشت  رفتن  نشانه  دنبال  به  و  اين  از  پيش 
اين  در  امريکا  و  از سوی آرژانتين  ايران  به سوی 
رد  را  اتهامات  اين  همواره  تهران  مقامات  حادثه، 
به  آرژانتين  يهوديان  عمده  سازمان  دو  کرده اند. 
بيانيه  در  اسالمی  جمهوری  پيشنهاد  اعالم  دنبال 
خود با اشاره به اين که پيشنهاد همکاری ايران »معتبر 
حکم  که  خواسته اند  آرژانتين  دولت  از  نيست،  پذيرفتنی«  و 

توقيف هشت مقام عالی رتبه ايرانی را محترم بشمارد.
در حال حاضر نام شش تن از متهمان ايرانی پرونده آميا، از 

جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحيدی، علی فالحيان و 
محسن رضايی در فهرست افراد تحت تعقيب پوليس بين الملل 

قرار دارند.
نماينده اکثريت يهوديان آرژانتين  دو سازمان آميا و دايا که 
به شمار می روند در بيانيه خود همچنين آورده اند که »پيشنهاد 
ديالوگ و همکاری ]از سوی ايران[ هيچ هدف ديگری ندارد 
عليه  بين المللی«  انزوای  و  فشار  از  کاستن  برای  تالش  جز 

ايران.
برای  ايران  پيشنهاد  با  آرژانتين  يهودی  سازمان  دو  مخالفت 
کمک به روند پرونده آميا در حالی است که دولت آرژانتين 
اين اعالم آمادگی را گامی »بسيار مثبت« دانست و گفت که 

از آن استقبال می کند.
هکتور تيمرمن، وزير امور خارجه آرژانتين، در آستانه سالگرد 
با  بيانيه ای  بوينوس آيرس، در  انفجار مرکز يهوديان آميا در 
در  ايرانی  مقام های  طرف  از  رسمی  نامه  هنوز  اين که  اظهار 
صورت  در  را  اظهارات  اين  نکرده،  دريافت  خصوص  اين 
مقام های  سوی  از  مثبت  بسيار  و  »بی سابقه  گامی  صحت، 

ايرانی« ارزيابی کرد.

ACKU
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قانون ۱۷ ساله  به طور رسمی یک  اوباما  باراک 
را که مانع از خدمت آشکار همجنس گرایان در 
لغو کرده  متحده می شد،  ایاالت  مسلح  نیروهای 

است.
کرد  تایید  بیانیه ای  در  امریکا  جمهور  رییس 
پذیرش  برای  متحده  ایاالت  مسلح  نیروهای  که 

سربازان و افسران همجنس گرا آماده هستند.
لیون پانتا، وزیر دفاع ایاالت متحده و دریاساالر 
نیروهای  مشترک  ستاد  رییس  مولن،  مایک 
مسلح این کشور نیز روز جمعه آمادگی نظامیان 
امریکایی برای پذیرفتن همجنس گرایان را تایید 

کردند.
حضور  از  مانع  که  قانونی  نفر،  سه  این  تایید  با 
آشکار همجنس گرایان در نیروهای مسلح امریکا 

می شد، از ۶۰ روز دیگر لغو می شود.
و  »نپرس  قانون  پیش  ماه  هفت  امریکا  کنگره 
نگو« را لغو کرد ولی اجرایی شدن آن را به تایید 
رییس جمهور، وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک 

نیروهای مسلح واگذار کرد.
بر اساس قانون »نپرس و نگو« که در سال ۱۹۹۳ و 
در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب 
شده بود، همجنس گرایان تا زمانی که وضع خود 
را علنی نمی کردند، آزاد بودند در ارتش خدمت 
از  پرسش  اجازه  نیز  آنها  مافوق  افسران  و  کنند 

آنها را نداشتند.
هویت  شدن  آشکار  محض  به  اساس،  این  بر 
می توانستند  آنها  فرماندهان  نظامیان،  این  جنسی 

نسبت به اخراج آنها اقدام کنند.
ارشد  فرماندهان  از  بعضی  مخالفت  با  اقدام  این 
نظامی نظیر فرمانده نیروی تفنگدار دریایی امریکا 
را  همجنسگرایان  حضور  مخالفان  شد.  مواجه 

عامل تضعیف روحیه سایر نظامیان می دانند.

گذشته  ماه  هفت  در  امریکا  مسلح  نیروهای 
آزادانه  پذیرش  برای  نظامیان  کردن  آماده  برای 
آنها  میان  در  آموزشی  جزوات  همجنس گرایان 

توزیع کرده اند.
باراک اوباما در بیانیه خود با اشاره به آموزش های 
ارایه شده به نظامیان در آستانه لغو قانون »نپرس 
اعضای  سپتامبر،  بیستم  »از  کرد:  اعالم  نگو«،  و 
دیگر  به کشورمان  برای خدمت  مسلح  نیروهای 
مجبور نخواهند بود که هویت خود را مخفی نگه 

دارند.«
او ادامه داد: »نیروهای مسلح ما دیگر از استعدادها 
و مهارت های امریکایی های میهن پرست به خاطر 

همجنس گرا بودنشان محروم نخواهد شد.«
سال   ۱۷ در  امریکایی  نظامی  هزار   ۱۳ حدود 
گذشته به خاطر فاش شدن همجنس گرا بودنشان 

از ارتش اخراج شده اند.

علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از 
پیشنهاد هسته ای روسیه استقبال کرده و 
گفته که روابط ایران و اروپا آرام آرام 

عادی می شود.
آقای صالحی در گفتگو با خبرگزاری 
دانشجویان ایران پیشنهاد هسته ای روسیه 
را اقدامی مثبت توصیف کرده و گفته 
که »این اقدام روسیه نشان دهنده تالش 
نیاز  اما  برای گشودن درهاست،  مسکو 

در  رسمی  طور  به  ایران  آن  بررسی  برای  است 
جریان این پیشنهاد و جزییاتش قرار گیرد.«

حدود دو هفته پیش سرگیی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه، طرحی را شامل »رویکرد گام به 
کرد  مطرح  ایران  اتومی  پرونده  به  نسبت  گام« 
ایران در ازای برداشتن هر گام  که براساس آن، 
در  جهانی  جامعه  خواست  برآوردن  راستای  در 
در  متناسب  از کاهشی  اتومی خود،  برنامه  مورد 
تحریم های وضع شده بین المللی برخوردار شود.

آقای صالحی می گوید که »اقدام روسیه را مثبت 
برای  روسیه  تالش  دهنده  نشان  و  می کنیم  تلقی 

گشودن درهاست.«
در عین حال وزیر خارجه ایران می گوید که الزم 
است »تا ما در این باره به طور رسمی در جریان 
کارکارشناسی  آن  روی  بر  باید  و  بگیریم  قرار 

شود.«
آقای الوروف پیشنهاد رویکرد گام به گام نسبت 
به برنامه اتومی ایران را پس از مالقات با باراک 
وزیر  کلینتون،  هیالری  و  جمهور  رییس  اوباما، 
این  از  و هدف  کرد  مطرح  امریکا  خارجه  امور 
احیای مذاکرات هسته ای جامعه جهانی  را  طرح 

با ایران اعالم داشت.
ایران  اتومی  فعالیت  به  نسبت  غربی  کشورهای 
است  ممکن  که  گفته اند  و  کرده  نگرانی  ابراز 
جمهوری اسالمی در صدد دستیابی به تسلیحاتی 
هسته ای  صلح آمیز  برنامه های  پوشش  در  اتومی 
فعالیت ها،  این  از  بخشی  تعلیق  خواستار  و  باشد 
به خصوص در زمینه غنی سازی یورانیم شده اند 
اما ایران غنی سازی را حق مسلم خود می داند و 

حاضر به توقف آن نیست.

خدمت همجنس گرایان در ارتش امریکا آزاد شد

فرصت آموزش استقبال ایران از پیشنهاد هسته ای روسیه

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: ۰۷۷۹۰25425/۰۷۹84۱۰58۹

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

کابل: 
ماریا اکبری آدرس ایمیل: maria.akbari@nai.org.af  شماره تیلفون :۰۷۰۶۷8۰8۰/۰۷۷۹44۶۰۶2   

آدرس دفتر :ایستگاه شرکت سرک عمومی داراالمان جوار موسسه تحصیالت عالی گوهرشاد و نارسیده به تلویزیون آریانا نمبر خانه۹۹

کندهار :
 عبدالسمیع غیرتمل 

 sami.ghairatmal@nai.org.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون:۰۷۹5۹۱۹۶۱۳/۰۷۷۳۱۳۶2۹۰  

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 :۰۷۹4۱۳۱۱۶۷  

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: ۰۷۷2۷4۳۰5۱/۰۷۹۹2۶۹58۰  

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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