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جدال انتخاباتی پایان یافت!

سفیر جدید امریکا در افغانستان:

طالبان نمی توانند با زور 
به قدرت برسند

دالری را که به یکی از شرکت ها پرداخته 
نتیجه  این  به  و  کرده  تعقیب  بود،  شده 
شرکت  با  شرکت  این  که  رسیده اند 
نیز  شرکت  آن  و  کرده  قرارداد  دیگری 
قراردادی های کوچکتری را برای حمل و 

نقل موترها استخدام کرده است.
قراردادی های خرد و ریز نیز برای ضمانت 
عبور موترها، به حساب بانکی یک فرمانده 
این  بانکی  پرداختند. حساب  پول  پولیس 
فرمانده پولیس پیش از آن نیز با پول دیگر 

قراردادی های کوچک پر شده بود.
که  است  نوشته  همچنان  واشنگتن پست 
مقامات استخباراتی امریکا پس از آن یک 
 27 از  غیر  را،  دالری  میلیون   3.3 بودجه 
معامله با فرمانده پولیس، پی گیری کردند. 
این مبلغ به صورت اسلحه، مواد انفجاری 

و پول نقد به شورشیان پرداخت شده بود.
بر اساس گزارش این روزنامه، جان تیرنی، 
امریکا  مجلس  دموکرات  نماینده  یک 

گفته است: »این فراتر از درک ما است.«
پیش تر نیز خبرگزاری رویترز خبر داده بود 
متحده  ایاالت  تحقیق،  اساس یک  بر  که 
امریکا حدود 34 میلیارد دالر را در قرارداد 
افغانستان  و  عراق  در  خصوصی  بخش  با 

هدر داده است.

و  داخلی  امنیتی  نیروهای  حال  همین  در 
عملیات  می گویند طی چندین  بین المللی 
نه   کشور،  مختلف  والیات  در  مشترک 
شورشی را بازداشت کرده و یک شورشی 
دیگر را کشته اند.          ادامه در صفحه 2

امنیتی  انتقال مسوولیت های  »روند  او گفت: 
شفاف است و مرحله نخست آن تکمیل شده 
است.                               ادامه در صفحه 2

روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه، دوم 
اسد گزارش داد کمک های دولت امریکا 
در  اقتصادی  رشد  و  بازسازی  برای  که 
اختیار  در  شده،  داده  اختصاص  افغانستان 

طالبان قرار گرفته است.
واشنگتن پست نوشته است که این کمک ها از 
طریق قراردادهای ترانسپورتی به ارزش 2.16 

میلیارد دالر به دست طالبان رسیده است.
نتایج  اساس  بر  واشنگتن پست  روزنامه 
یک بررسی طوالنی نظامی گفته است که 
تالش های امریکا و افغانستان برای حل این 
هشت  تمام  و  رفته  پیش  به کندی  مشکل 
از  هنوز  ترانسپورتی  قراردادی  شرکت 

امریکا پول دریافت می کنند.
همه،  این  با  است  نوشته  واشنگتن پست 
این شرکت ها  با  قراردادهای خود  امریکا 
را در ماه مارچ سال جاری برای شش ماه 

تمدید کرد.
این روزنامه همچنین خاطرنشان کرده است 
که این تحقیق و بررسی »مدارک و شواهد 
معتبری از شمولیت چهار شرکت از هشت 
شرکت حمل و نقل در سرمایه گذاری های 
جنایتکارانه یا پشتیبانی از دشمن« به دست 

آورده است.
میلیون  بودجه 7.4  بازرسان همچنان یک 

فیصله  سر  بر  کشمکش ها  که  حالی  در  کابل:  8صبح، 
محکمه اختصاصی جریان دارد، یک منبع موثق شام روز 
گذشته به 8صبح گفت که وزیر دولت در امور پارلمانی به 
62 تن از نمایندگانی که از سوی محکمه اختصاصی صلب 

صالحیت شده اند، خبر داده است تا در محفلی که صبح 
امروز 4 اسد در دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی دایر می 
رییس  پیام  این محفل  در  است  قرار  کنند.  شود، شرکت 

جمهور مبنی برحل این کشمکش ها اعالم شود.

می گویند  خوست  والیت  محلی  مقامات 
طی  بین المللی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
ولسوالی  در  شبانه  مشترک  عملیات  یک 
صبری این والیت چهار شورشی مسلح را 

بازداشت کرده اند. 
به  عملیات  این  که  افزوده اند  مقامات 
رتبه  پایین  فرمانده  یک  بازداشت  منظور 
هماهنگی  مسوولیت  که  حقانی  شبکه 
و  داخلی  نیروهای  برابر  در  حمالت 
ایتالف را به عهده داشت انجام شده است. 
گفته می شود این عملیات بدون درگیری 
مصوون  کودکان  و  زنان  شده،  انجام 

نگهداشته شده اند. 

انتقال  اول  مرحله  شدن  تکمیل  از  پس 
بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
که  می گوید  آیساف  داخلی،  نیروهای  به 
در  که  مناطقی  انتخاب  باره  در  بررسی ها  
واگذار  آن  مسوولیت های  دوم  مرحله 

می شود، آغاز شده است.
سخنگوی  جکوبسون  کارستن  جنرال 
نشست خبری  در یک  روز دوشنبه  آیساف 
مسوولیت های  انتقال  روند  گفت،  کابل  در 
داخلی  نیروهای  به  اول  مرحله  در  امنیتی 

موفقانه پایان یافت.

آغاز بررسی  مناطق دیگر 
برای سپردن مسوولیت  آنها به نیروهای داخلی

دالرهای امریکا در جیب طالبان

عملیات نظامی 
برضد شبکه حقانی و حزب اسالمی

غور والیتی...

فساد علمی

طرح محاکمه ی...
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]در صفحه 3[

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

افغان در ناروی 
نیز قربانی 

تروریزم است
مرد مسلح پیهم گلوله باری می کرد. 
اجساد روی آب شناور شده و اطراف 
کاظمی را پر کرده بودند و خون شان 
درآورده  تیره  سرخ  رنگ  به  را  آب 
بود. وی به صورت تخمینی 20 تن از 
دوستانش را که کشته شده بودند و یا 
در حال جان دادن بودند، در اطرافش 
تا  کوشید  وی  شمرد.  آب  به روی 
به  بماند.  خوابیده  حال  همان  در 
سوی  به  مسلح  مرد  توجه  زودی 
گردید،  معطوف  ساحل  از  دیگری 
آن جایی که شماری دیگری از جوانان 
می گریستند و فریاد بر می آوردند. اما 
پس از مدتی گلوله باری به آن صوب، 

صدای فریاد ها به خاموشی گرایید. 
نیم ساعت دیگر که کاظمی  از  پس 
خودش را به مردگی زده بود، پولیس 
با کشتی ها فرا رسیدند تا مرد مسلح 
را دستگیر کنند.         ادامه در صفحه 4

عناوین مطالب امروز:

کراکر گفت ایاالت متحده امریکا اشتباهی را که در 1990 مرتکب شد 
و این کشور را تنها گذاشت دیگر تکرار نخواهد کرد. او گفت ایاالت 
متحده برای آن در افغانستان حضور دارد که دیگر حوادث ناشی از 
تصمیم 1990 یک بار دیگر تکرار نشود. کراکر می گوید قیمت فراموشی 
افغانستان در دهه 90 جنگ های داخلی، ظهور طالبان و تبدیل شدن این 
کشور به پناه گاه القاعده بود، اما امریکا بار دیگر این »اشتباه را تکرار 
نخواهد کرد.«
راین کراکر با اشاره به فشارهای مردم در امریکا و سایر کشورهای عضو 
ناتو برای خروج نیروهای شان از افغانستان گفت قیمتی که فراموشی 
افغانستان دارد به مراتب بیشتر از حضور نظامی این کشورها می باشد. 

ACKU
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در پروسه ی خروج نیروهای 
امریکایی عجله نخواهد شد

شاید مهم ترین و اساسی ترین مشکل در برابر 
پرتنشی  روابط  ترمیم  امریکا  جدید  سفیر 
و  کرزی  آقای  میان  اواخر  دراین  که  باشد 
کراکر،  راین  است.  آمده  به وجود  امریکا 
دیروز  که  امریکا  متحده  ایاالت  جدید  سفیر 
امریکا  به عنوان سفیر  را آغاز کرد و  کارش 
سنگینی  مطمینا  آورد،  به جا  وفاداری  حلف 
و ضرورت و اهمیت این وظیفه ی دشوار را 
می داند، از این رو در اولین سخنرانی خویش 
»جامعه ی  که  است  گفته  امریکا  سفارت  در 
و  کرد  خواهد  حمایت  افغانستان  از  جهانی 
دیگر  بار  کشور  این  که  داد  نخواهد  اجازه 
یا طالبان  تبدیل شود و  تروریزم  پناهگاه  به 
این  در  را  قدرت  زور،  از  استفاده  با  بتوانند 
کشور به دست گیرند. وی همچنین افزود که 
امریکا اشتباهی را که در سال 1990 مرتکب 
شد و این کشور را تنها گذاشت، دیگر تکرار 
فراموشی  قیمت  گفت  وی  کرد.  نخواهد 
افغانستان در دهه 90 اشتباهی بود که تکرار 
با اشاره به خروج  نخواهد شد. آقای کراکر 
افغانستان گفت: »قیمتی  از  نیروهای خارجی 
مراتب  به  دارد،  افغانستان  فراموشی  که 
بیشتر از حضور نظامی این کشور می باشد.« 
»درپروسه  که:  کرد  عالوه  وی  این رو  از 
خروج نیروهای امریکایی عجله نخواهد شد.« 
کنفرانس هایی  از  اطمینان،  با  امریکا  سفیر 
سخن گفت که در ماه های آینده در ترکیه و 
امیدواری نسبت  آلمان برگزار خواهد شد و 
داد.  افزایش خواهد  را  افغانستان  آینده ی  به 
آقای کراکر با درنظرداشت نگرانی های ناشی 
این گمان که  امریکایی و  از خروج نیروهای 
خشونت ها  شاهد  دیگر  بار  افغانستان  مردم 
جامعه ی  و  امریکا  که  کرد  تاکید  شد  خواهد 
کامل  مسوولیت  که   2014 از  پس  جهانی 
سپرده  افغان  نیروهای  به  افغانستان  امنیت 
خواهد شد، در کنار افغان ها خواهد ماند. آقای 
رسیدن  برای  کوشش ها  به  اشاره  با  کراکر 
استراتژیک  سند  از  موادی  سر  بر  توافق  به 
تمایلی  »ما  گفت:  امریکا،  متحده  ایاالت  با 
افغانستان  در  دایمی  نظامی  پایگاه های  به 
نداریم. رییس جمهور، وزیر خارجه و وزیر 
دفاع این را واضح کرده اند و من این مطلب را 
اینجا تکرار می کنم. این همان چیزی است که 
بارها گفته است  تاکید  با  افغانستان  حکومت 
که به هیچ کشوری اجازه ی استفاده از خاک 
نخواهد  را  همسایه  کشور  علیه  افغانستان 
هیچ  که  گفت  نیز  امریکا  جدید  سفیر  داد.« 
در  افغانستان  خاک  از  استفاده  برای  هدفی 
مهم ترین  ندارد.  افغانستان  برابرهمسایه های 
ثبات  با  افغانستان  وجود  امریکا  هدف 
بین المللی  تروریزم  پایگاه  به  دیگر  که  است 
از  امریکا  که  گفت  کراکر  آقای  نشود.  تبدیل 
همه  تا  می کند  حمایت  مجدد  ادغام  برنامه ی 
در ساختار  افغانستان شانس حضور  مردم 
سیاسی کشور را داشته باشند. آقای کراکر 
امریکا  شهروندان  که  شد  یاد آور  همچنین 
نمی برند،  یاد  از  را  سپتامبر  یازدهم  حمله ی 
هم  با  تا  بپیوندم،  با شما  تا  اینجا هستم  من 
اتفاق  دیگر  بار  حمله ای  چنین  آن که  برای 

نیفتد، کار نماییم.     

زنگ اول
 پی در  که  گفته اند  ناتو  نیروهای 

انفجار بمب کنار جاده ای و درگیری 
شورشیان با سربازان گشتی ناتو، چهار 
زخمی  سرباز  چند  و  کشته  غیرنظامی 

شده اند.
عمومی  روابط  دفتر  دوشنبه،  روز 
صدور  با  کابل  در  ناتو  نیروهای 
افراد  این  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
در پی انفجار یک بمب کنار جاده ای 
و  ناتو  سربازان  میان  آتش  تبادل  و 
و  کشته  سیدآباد  منطقه  در  شورشیان 

زخمی شدند.
ناتو در اطالعیه خود توضیح داده که 
کنار  بمب  یک  ابتدا  حادثه  این  در 
سربازان  کاروان  راه  سر  بر  جاده ای 
شد  منفجر  سیدآباد  در  ناتو  گشت 
که در آن یک غیرنظامی کشته شد و 

چندین سرباز ناتو زخمی شدند.
در اعالمیه ناتو آمده است که به دنبال 
گشتی  سربازان  شورشیان  انفجار  این 

نیروهای پولیس والیت  8صبح، بغالن: 
با  درگیری  یک  نتیجه  در  بغالن 
طالبان، دو تن از افراد طالبان را کشته 

و دو تن دیگر را بازداشت کرده اند.
فرمانده  عبدالرحمن  مل پاسوال 
می گوید  بغالن  والیت  پولیس 
سالح  با  که  طالبان  دوشنبه  نیمه شب 
آرپی جی، پیكا و کالشینكوف مجهز 
پولیس  پوسته  بر  می خواستند  بودند، 
بغالن  پولیس  فرمانده  کنند.  حمله 
دند غوری  ساحه  در  »طالبان  گفت: 
امنیتی  پوسته  باالی  که  می خواستند 
و  ملی  پولیس  اما  کنند  حمله  پولیس 
قبلی  اطالع  اساس  به  محلی  پولیس 
حال  در  داشتند  دشمن  برنامه  از  که 
رحیمی  آقای  بودند.«  آماده باش 

8صبح، غزنی: مقامات در والیت غزنی 
برای حكومت داری خوب  تالش ها  از 
و تقویت حضور بیشتر دولت در سطح 
ادارات مرکز و ولسوالی های این والیت 

خبر می دهند.
نمودن  عملی  و  تطبیق  برای  که  هیاتی 
به  خوب  حكومت داری  احیای  روند 
می گوید  کرده،  سفر  غزنی  والیت 
که حكومت در نظر دارد تا برای حل 
مشكالت مردم حضور و فعالیت ادارات 
ملكی را در راستای حضور بیشتر دولت 

در سطح ادارات محلی تقویت نماید. 
هیاتی  مسوول  معصوم  محمدشعیب 
غزنی  در  روند  این  تطبیق  جهت  که 
احیای  »روند  می گوید:  است،  رفته 
رشد  هدف  به  خوب  حكومت داری 
ادارات محلی و تقویت حضور دولت در 
ادارات راه اندازی شده است.«  به گفته او 
با تطبیق این برنامه نیازمندی های ادارات 
ادارات  و  شد  خواهد  طرف  بر  محلی 
خواهند  پیدا  را  الزم  توانمندی  دولتی 
کرد که به تمام مشكالت اداری مردم 
او  نمایند.  به صورت درست رسیدگی 
می افزاید: »این روند از ولسوالی ده یک 
آغاز شده است و پس از این در دیگر 

انكشاف  و  احیا  منصوری وزیر  جاراهلل 
دهات افغانستان خالف آنچه که رسانه 
ها صدای او را نشر کرده و در آن آمده 
صورت  به  کرزی  رییس جمهور  که 
پارلمان  و  می کند  غیرقانونی حكومت 
نیز جنبه قانونی ندارد، روز گذشته گفت 
وفادار  کرزی  رییس جمهور  و  نظام  به 

است. 
جاراهلل منصوری بعد از ظهر روز دوشنبه 
دادن  هدف  به  خبری  نشست  یک  در 
وضاحت در خصوص نشر  نوار صوتی 
آزادی،  رادیو  طریق  از  او  به  متعلق 

حضور یافت.
در این نوار صوتی وزیر احیا و انكشاف 
رییس  که  می گوید  افغانستان  دهات 

جمهور و  شورای ملی غیرقانونی اند.
که  گفت  خبری   نشست  این  در  او 
حكومت  کابینه  در  برایش  کردن  کار 
ادامه  برای  و  بوده  افتخار  افغانستان 

از  شماری  که  می گوید  دفاع  وزارت 
سربازان اردوی ملی قوانین و مقررات 

عسكری را نقض می نمایند.
به نقل از رادیو آزادی، جنرال شیرمحمد 
مسلح  نیروهای  درستیز  لوی  کریمی، 
دیروز در یک سمینار در کابل گفت، 
تعدادی از سربازان و کارمندان وزارت 

دیگر  مناطق  در  ارزیابی  روند  
ماه  در  و  دارد  جریان  افغانستان 
انتقال  مشترک  بورد  سپتامبر 
نشستی  امنیتی،  مسوولیت های 
رییس  و  می کند  اندازی  راه  را 
جمهور کرزی مناطق دیگر را نیز 
اعالن خواهد کرد. پس از این ما 
انتقال  روند  که  می کنیم  مطالعه 
چگونه  امنیتی  مسوولیت های 

انتقال  روند  از  حمایت  دارد.  ادامه 
اولویت  در  امنیتی  مسوولیت های 

کارهای ما قرار دارد.«
در  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
آغاز  بامیان  والیت  از  سرطان  ماه   26
مسوولیت های  آن  تعقیب  به  که  شد 
هرات،  مهترالم،  شهرهای  امنیتی 
والیت  و  لشكرگاه  مزارشریف، 
پنجشیر طی مراسم خاص به نیروهای 

داخلی سپرده شد.
کابل  والیت  امنیتی  مسوولیت  انتقال 
شامل  هم  سروبی  ولسوالی  جز  به 
مسوولیت های  انتقال  نخست  مرحله 
امنیتی بود، اما به گفته مقام های دولتی 
امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  روند 
بدون  کابل  در  داخلی  نیروهای  به 
شده  تطبیق  خاصی  مراسم  برگزاری 

است.
سخنگوی  میدلی  دومینیک  همچنین 
ملكی ناتو، روند انتقال مسوولیت های 

که  گفته اند  امنیتی  نیروهای  همچنان 
بازداشت  منظور  به  عملیات ها  این 
طالبان  نهاد  نام  ولسوال  فرماندهان، 
شبكه  مسلح،  طالبان  شورشیان  و 
حقانی و حزب اسالمی که مسوولیت 
اشتراک و زمینه سازی برای حمالت، 
سالح،  آوردن  به دست  اختطاف، 
حمالت  هماهنگی  و  برنامه ریزی 
و  داخلی  امنیتی  نیروهای  برابر  در 

این  و  دادند  قرار  تیراندازی  هدف  را 
پاسخ  متقابل  آتش  با  هم  سربازان 

دادند.
دفتر روابط عمومی نیروهای ناتو گفته 
میان  تبادل آتش  این  اثر  است که در 
سه  و  کشته  غیرنظامی  سه  طرف،  دو 

نفر دیگر زخمی شدند.
مشخص  هنوز  که  است  گفته  ناتو 

افزود در این رویارویی دو تن از افراد 
دو  و  زخمی  تن  چند  کشته،  طالبان 
پولیس  نیروهای  توسط  دیگر شان  تن 

بازداشت شدند. 
بغالن  پولیس  فرمانده  حال  همین  در 
به  مقناطسی  ماین  یک  خنثا سازی  از 
همكاری مدیریت تروریزم و مدیریت 
داده  خبر  بغالن  پولیس  اوپراسیون 
تانكر  یک  در  که  ماین  این  گفت  و 
خصوصی  شرکت های  به  مربوط  تیل 
جابجا شده بود، از ساحه سرک سوم 
است.  آمده  به دست  پلخمری  سیلوی 
مبایل  زنگ  با  ماین  این  افزود  وی 
تنظیم شده بود که در صورت انفجار 
به  را  زیاد  مالی  و  آن خسارات جانی 

بار می آورد.

ولسوالی های والیت غزنی نیز تطبیق و 
عملی می شود.«

در همین حال والی غزنی که در رامک 
مرکز ولسوالی ده یک غزنی در حضور 
وضعیت  می گفت،  سخن  هیات  این 
ادارات ولسوالی ده یک را خوب خوانده 
ادارات  تمام  ولسوالی  این  »در  افزود: 
خاطر  به  مردم  و  است  فعال  دولتی 
مراجعه  دولت  به  مشكالت شان  حل 
سال  از  غزنی  والی  گفته  به  می کنند.« 
پروژه   1100 حدود  در  تاکنون   2005
خورد و بزرگ در این ولسوالی تطبیق 

شده است. 
می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
باشندگان  از  شماری  همواره  که 
ولسوالی های نا امن والیت غزنی از نبود 
حكومت داری خوب در آن ولسوالی ها 
این  در  می گویند  کرده  شكایت 
ولسوالی ها اکثر ادارات دولتی نمایندگی 

ندارند.
خاطر  به  مذکور  هیات  است  گفتنی 
تطبیق روند احیای حكومت داری خوب 
در غزنی سفر کرده و از نهادهای محلی، 
اداره امور و لوی سارنوالی تشكیل شده 

است.

خدمت به این کشور متعهد است.
از   بخشی  در  منصوری  آقای 
نتوانست  که  حالی  در  صحبت هایش 
ثابت بسازد این نوار صوتی از او نیست 
اما گفت که حریم شخصی هر فرد از 

تعرض مصوون است.
وی گفت: »ما به این نظام وفادار هستیم، 
پارلمان  به  به ملت خود وفادار هستیم، 
به وکالی منتخب  خود وفادار هستیم، 
ملت خود پاسخ ده و مكلف هستیم و اگر 
این اظهارات و هزاران نوار صوتی دیگر 

هم نشر شود موقف من همین است.«

دفاع ملی کشور از امكانات این وزارت 
سو استفاده می نمایند.

این در حالیست که چندی قبل  جنرال 
احمد ضیا یفتلی رییس صحی اردوی 
ملی به اتهام دست داشتن به فساد و سو 
وظیفه  از  کاری  صالحیت  از  استفاده 

سبک دوش شد.

مشترک  استراتیژی  یک  را  امنیتی 
آن  کامیابی  به  ناتو  گفت  و  خواند 

اطمینان دارد.
یک  »این  افزود:  میدلی  آقای 
ناتو  و  است  مشترک  استراتیژی 
اطمینان دارد که این استراتیژی تا آخر 
چیزی  شد.  خواهد  عملی   2014 سال 
دلچسپ این است که این هفت منطقه 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  که 
به نیروهای افغان در آنجا تكمیل شده 
افغان ها  صد  در   25 تا   20 از  متشكل 
آینده  ماه های  در  مناطق  این  است. 
زیر پوشش نیروهای افغان می باشد، اما 

پشتیبانی آیساف با آنان است.«
نیروهای  و  دولتی  مقامات  آن که  با 
روند  کردن  تكمیل  به  متعهد  آیساف 
اما   امنیتی اند،  مسوولیت های  انتقال 
در  طالبان  اخیر  حمالت  به  باتوجه 
کشور شماری از آگاهان کامیابی این 

روند را به دیده ی شک می نگرند.

برای  شورشیان  رهنمایی  و  بین المللی 
ولسوالی های  در  را  حمالت  انجام 
صبری خوست، سنگین هلمند، چک 
میدان وردگ و زرمت پكتیا به عهده 

داشتند انجام یافته است. 
به گفته مقامات، این عملیات ها بدون 
و  ملكی  مردم  به  یافته  انجام  درگیری 
آسیب  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای 

نرسیده است.

درگیری  این  در  افراد  این  که  نیست 
ولی  شدند،  زخمی  و  کشته  چگونه 
جانب  از  هم  مورد  این  در  تحقیقات 
شده  آغاز  ناتو  سوی  از  هم  و  دولت 

است.
پنج  که  است  کرده  تایید  ناتو  دفتر 
کودک در منطقه »نهر سراج« والیت 
ناتو  نیروهای  تیراندازی  در  هلمند، 

زخمی شده اند.
رسانه ای  اطالع  مرکز  دوشنبه،  روز 
اطالعیه ای  صدور  با  ناتو  نیروهای 
روز  کودکان  این  که  داشت  اعالم 
شورشی  یک  که  محلی  در  اسد  اول 
ناتو  هلیكوپتر  یک  تیراندازی  هدف 

قرار گرفت، زخمی شدند.
از  »ما  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
یک  که  جایی  ـ  سراج  نهر  حادثه 
یک  هدف  شده  شناخته  شورشی 
هلیكوپتر نیروهای ایتالف قرار گرفت 
اقدام،  این  نتیجه  در  هستیم.  آگاه  ـ 
زخمی  محلی  کودک  پنج  متاسفانه، 

شدند.«
از  کودکان  این  که  است  گفته  ناتو 
صحی  مرکز  یک  به  حادثه  محل 
تحت  و  منتقل  بین المللی  نیروهای 

درمان قرار گرفته اند.
در اطالعیه ناتو همچنین آمده که این 

حادثه در دست بررسی است.

ناتو از کشته شدن چهار غیرنظامی خبر داد

چهار طالب در بغالن کشته و بازداشت شدند

احیای حکومت داری خوب در غزنی

جاراهلل منصوری: 

به رییس جمهور کرزی وفادارم

عدم رعایت قوانین عسکری 
توسط شماری از سربازان اردوی ملی

آغاز بررسی...                               ادامه از صفحه 1

عملیات نظامی...                           ادامه از صفحه 1
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادر پیری را 
او آن  است.  داده  از دست  را  پسرش  داریم که  با خود 
حادثه را چنین بیان می دارد: »ما زندگی خوش و خوب 
داشتیم، اما این انقالب همه چیز را تغییر داد زیرا مردم ما 
کمونیستی  حاکم  نظام  و  روسی  نیروهای  اشغال  اثر  در 
سوی  از  مردم  از  تعداد  شد،  عوض  به کلی  زندگی شان 
آنها دستگیر و شهید شدند و عده ی دیگر مجبور به ترک 
این کشمکش ها بسیار روح و روان مردم  کشور شدند، 
را آزار می داد، اما زمانی که نیروهای جهادی به پیروزی 
رسیدند و نظام کمونیستی از هم فروپاشید، مردم در ابتدا 
بود  ارزانی زیاد شده  فراوانی و  بودند زیرا  بسیار خوش 
ما  دیگر کشور  که  می کردند  فکر  مردم  آن  کنار  در  و 
آزاد شده و روزهای خوش را آغاز خواهیم نمود، اما بعد 
از مدتی جنگ و درگیری بین احزاب به خاطر تصاحب 
و آشفته  پریشان  دیگر  مردم یک بار  و  قدرت آغاز شد 
بیرون  کشور  از  که  شدند  مجبور  بازهم  تعداد  شدند، 
شوند و تعداد دیگر نیز بیچاره شدند، مال و دارایی شان به 
تاراج رفت و اعضای فامیل شان معلول، الدرک و یا هم 

شهید شدند. همین جنگ ها سبب شد که گروه سیاه دل و 
جنایت کار دیگری به نام طالبان در مقابل احزاب درگیر 
ظهور نماید و این گروه هم به نوبه ی خود مانند نیروهای 
را  بی شماری  جنایت های  مجاهدین  و  کمونیستی  نظام 

گذشته  روز  امریکا  متحده  ایاالت  جدید  سفیر  کراکر  راین 
کارش را آغاز کرد و به عنوان سفیر امریکا حلف وفاداری 
به جا آورد. آقای کراکر در نخستین سخنرانی اش در سفارت 
خواهد  حمایت  افغانستان  از  جهانی  جامعه ی  گفت  امریکا 
کرد و اجازه نخواهد داد که این کشور بار دیگر به پناه گاه 
تروریزم تبدیل شود و یا طالبان با استفاده از زور، قدرت را 

در این کشور بدست گیرند. 
کراکر گفت ایاالت متحده امریکا اشتباهی را که در 1990 
مرتکب شد و این کشور را تنها گذاشت دیگر تکرار نخواهد 
افغانستان حضور  در  آن  برای  متحده  ایاالت  او گفت  کرد. 
دارد که دیگر حوادث ناشی از تصمیم 1990 یک بار دیگر 
در  افغانستان  فراموشی  قیمت  می گوید  کراکر  نشود.  تکرار 

راین کراکر پیش از این در پاکستان، عراق، سوریه، کویت و 
لبنان به حیث سفیر امریکا ایفای وظیفه کرده است. 

آغاز  با  که  کرد  بیان  را  گفته ها  این  حالی  در  کراکر  آقای 
وجود  نگرانی  این  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
دارد که با خروج کامل نیروهای بین المللی، مردم این کشور 
از خالی قدرت خواهند  ناشی  بار دیگر شاهد خشونت های 
امریکا و  ایاالت متحده  تاکید کرد که  امریکا  اما سفیر  شد. 
جامعه ی جهانی پس از سال 2014 که مسوولیت کامل امنیت 
افغان ها  کنار  در  می شود،  سپرده  افغان  نیروهای  به  افغانستان 

نیروهای  که  رسید  فرا  آن  زمان  باالخره  و  دادند  انجام 
خارجی دولت جدید را به میان آوردند، آنها حمالت را 
باالی کشور ما انجام دادند و درنتیجه طالبان را از کشور 
تقریبا بیرون نموده بودند، در جریان همین جنگ ها ما از 

این  تبدیل شدن  و  دهه 90 جنگ های داخلی، ظهور طالبان 
کشور به پناه گاه القاعده بود، اما امریکا بار دیگر این »اشتباه 

را تکرار نخواهد کرد.«
سایر  و  امریکا  در  مردم  فشارهای  به  اشاره  با  کراکر  راین 
کشورهای عضو ناتو برای خروج نیروهای شان از افغانستان 
از  بیشتر  مراتب  به  دارد  افغانستان  فراموشی  قیمتی که  گفت 

حضور نظامی این کشورها می باشد. 
خروج  پروسه ی  در  که  گفت  متحده  ایاالت  جدید  سفیر 
که  داد  اطمینان  او  شد.  نخواهد  عجله  امریکایی  نیروهای 
برگزار  آلمان  و  ترکیه  در  آینده  ماه های  در  کنفرانس هایی 
بیشتر  را  افغانستان  به آینده ی  نسبت  امیدواری  و  خواهد شد 

خواهد کرد. 

خواهند ماند. 
با اشاره به حمله ی یازدهم  آقای کراکر در مراسم تحلیفش 
سپتامبر گفت، امریکایی ها هیچ گاه آن حادثه را از یاد نخواهند 
برد. کراکر گفت با آنکه از حادثه ی یازدهم سپتامبر ده سال 
می گذرد؛ ولی امریکا هنوز در افغانستان در عرصه های نظامی 
و ملکی حضور دارد تا نگذارد باردیگر چنین حمله ای علیه 

مردم امریکا صورت گیرد. 
سفیر جدید امریکا گفت که از پروسه ی ادغام مجدد حمایت 
می کند به این دلیل که تمام اقشار مردم افغانستان بتوانند در 
تاکید  او  اما  شوند.  سهیم  قدرت  و  افغانستان  سیاسی  پروسه 
ادامه  افغانستان  مدنی  جامعه ی  نهادهای  از  حمایت  که  کرد 
داشت  خواهد  قرار  اولویت  در  زنان  حقوق  یافت،  خواهد 
نگران  که  می شود  داده  اطمینان  این  افغانستان  مردم  برای  و 
در  را  قدرت  افغانستان  در  باردیگر  طالبان  که  نباشند  روزی 

دست گیرند. 
برای  آمادگی  مصروف  افغانستان  حکومت  حاضر  حال  در 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  سند  ماده های  برسر  توافق 
تمایلی  متحده  ایاالت  گفت  کراکر  آقای  اما  امریکاست. 
به  تمایلی  »ما  ندارد:   افغانستان  در  درازمدت  حضور  به 
پایگاه های نظامی دایمی در افغانستان نداریم. رییس جمهور، 
این  من  و  کرده اند  واضح  را  این  دفاع  وزیر  و  وزیرخارجه 

مطلب را اینجا تکرار می کنم.« 
می گویند  تحلیلگران  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
روابط  سند  از  بخشی  افغانستان  در  دایمی  پایگاه های  ایجاد 
امریکا می باشد. آنها می گویند  ایاالت متحده  با  استراتژیک 
از  که  تهدیدی  و  افغانستان  جغرافیایی  حساس  موقعیت 
حمایت  به  نیاز  می باشد،  کشور  متوجه  همسایه  کشورهای 

درازمدت امریکا دارد. 
هیچ  به  که  کرده  تاکید  افغانستان  حکومت  دیگر  سوی  از 
کشوری اجازه ی استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای 
که  گفت  نیز  امریکا  جدید  سفیر  داد.  نخواهد  را  همسایه 
برابر  افغانستان در  از خاک  استفاده  برای  امریکا هیچ هدفی 
وجود  امریکا  هدف  مهم ترین  گفت  او  ندارد.  همسایه های 
افغانستان باثبات است که دیگر به پایگاه تروریزم بین المللی 

تبدیل نشود.
انتقال  پروسه ی  آغاز  که  همچنین گفت  امریکا  سفیر جدید 
ایاالت متحده  نشان می دهد که تالش های جامعه ی جهانی، 
امریکا و حکومت افغانستان به ثمر نشسته و این پروسه نشانه ای 
امنیت  مسوولیت  می باشد.  امنیتی  عرصه های  در  پیشرفت  از 
و والیات  هرات  مزار شریف،  مهترالم،  لشکرگاه،  شهرهای 
بامیان و پنجشیر در جریان دو هفته ی اخیر به نیروهای افغان 
سپرده شد. آقای کراکر گفت حاال زمانی فرارسیده است که 
جامعه ی جهانی به عقب برگردد و افغانستان گام هایی به جلو 
بردارد. آقای کراکر که به جای کارل آیکن بیری سفیر پیشین 
امریکا در افغانستان به کار خود آغاز کرد، تاکید نمود بیشتر 
جنرال  و  آیکن بیری  توسط  نظامی  و  ملکی  ماموریت های 
او و جنرال جان  این ماموریت توسط  انجام شده و  پتریوس 

آلن فرمانده جدید نیروهای ناتو ادامه خواهد یافت.


کابل به والیت هلمند رفته بودیم، اما از بخت بد همان جا 
ماندیم. در زمان حکومت فعلی در یکی از روزها پسرم 
در  که  انتحاری  حادثه ی  یک  در  بود  رفته  بازار  به  که 
شهر به وقوع پیوست جام شهادت را نوشید و این دنیای 
فانی را ترک نمود. بعد از آن حادثه من شب ها خواب 
ندارم و به گفته مردم من تکلیف روانی پیدا کردم، زیرا 
همیشه وقت سردرد می شوم و زیر تداوی قرار دارم. اگر 
دوا نخورم بسیار وضعیتم خراب می شود. اما افسوس که 
با  می خواهد  دولت  ناحق شهید شد، چرا  به  پسر جوانم 
آن جنایت کاران که دستان شان به خون این ملت آغشته 
به  جواب شان  وقت  همیشه  آنها  زیرا  نماید  صلح  است، 
صلح همان انتحاری، سوزاندن مکاتب و یا هم سربریدن 
افراد بی گناه که به خاطر لقمه نان کار می نمایند، می باشد. 
حکومت  خواستار  مردم  می خواهند  چه  مردم  از  آنها 
و  از دولت  نیستند، خواهش من  دوباره  و سیاه شان  پلید 
تعیین  برای صلح وقت  باید  این است که  جامعه جهانی 
نماید. اگر در مدت یک سال و یا هم کمتر هرکسی که 
در پروسه صلح می پیوندد خوب در غیر آن شکایت از 
تا  خودشان،  گردن  به  خون شان  و  باشند  نداشته  دولت 
و  بپیوندند  به دولت  آنها می خواهند  آیا  معلوم شود که 

یا نه.«


پسرم را از من گرفتند
آنها حمالت را باالی کشور ما انجام دادند و درنتیجه طالبان را از 
کشور تقریبا بیرون نموده بودند، در جریان همین جنگ ها ما از 

کابل به والیت هلمند رفته بودیم، اما از بخت بد همان جا ماندیم. 
در زمان حکومت فعلی در یکی از روزها پسرم که به بازار رفته 

بود در یک حادثه ی انتحاری که در شهر به وقوع پیوست جام 
شهادت را نوشید و این دنیای فانی را ترک نمود. بعد از آن 

حادثه من شب ها خواب ندارم و به گفته مردم من تکلیف روانی 
پیدا کردم، زیرا همیشه وقت سردرد می شوم 

و زیر تداوی قرار دارم.

سفیر جدید امریکا در افغانستان:

طالبان نمی توانند 
با زور به قدرت برسند

سفیر جدید ایاالت متحده گفت 
که در پروسه ی خروج نیروهای 
امریکایی عجله نخواهد شد. او 
اطمینان داد که کنفرانس هایی 

در ماه های آینده در ترکیه 
و آلمان برگزار خواهد شد و 
امیدواری نسبت به آینده ی 
افغانستان را بیشتر خواهد 

کرد. راین کراکر پیش از این 
در پاکستان، عراق، سوریه، 
کویت و لبنان به حیث سفیر 

امریکا ایفای وظیفه کرده است.

: حکیمی 
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شده  گزارش  آزادی  رادیو  از  نقل  به  رسانه ها  در 
انکشاف  و  احیا  وزیر  منصوری،  جاراهلل  که  است 
حامد  سوی  از  جمهوری  ریاست  تصدی  دهات، 
کرزی و همچنین روی کار آمدن شورای ملی را 
روز  منصوری  آقای  اما  است،  خوانده  غیرقانونی 
وفادار  رییس جمهور  و  نظام  به  گذشته گفت که 
می باشد. اگرچه بعید است این گزارش تایید شود و 
یا به آن وقعی گذاشته شود؛ زیرا در گذشته نیز در 
برخی از گزارش هایی که به نقل از مقامات معتبر 
کوشش  گردیده،  مطرح  اعتراضاتی  و  انتقادات 
شده تا آن گزارش ها و یا اظهارنظرها توجیه شود. 

از  که  است  این  دارد  اهمیت  بسیار  که  چیزی  اما 
نظر سیاسی، گفته های جاراهلل می تواند شوک آور 
دقیق  آن  استناد  اگر  گفته ها  این  زیرا  شود.  تلقی 
اینکه  باشد، یک واقعیت را آشکار می کند و آن 
در  حکومت داری  یا  حکومت سازی  پروسه ی  در 
کار  در  مشارکت  و  تعهد  نام  به  چیزی  افغانستان، 
و هدف به چشم نمی خورد. طبیعی است که وقتی 
ایجاد  مشترک  کار  و  مساعی  مبنای  بر  حکومتی 
نشود، دست یابی اش به موفقیت دور از ذهن خواهد 

بود.
این  منصوری  جاراهلل  گفته های  ساده تر  عبارت  به 
اعضای  نزد  در  که  می کند  آشکار  را  واقعیت 
می باشد  کمرنگ  تعهد  این  افغانستان،  کابینه ی 
که کوشش صورت گیرد تا به پاس اعتماد رییس 
جمهور به اعضای کابینه، در مسیر اجرای صحیح و 
درست و دقیق مسوولیت های مورد توقع از خویش 
تالش صورت گیرد. این در حالی است که  اعتماد 
مقامات  گرفتن  قرار  و  یک سو  از  جمهور  رییس 
از  جامعه  اجرایی  نمایندگی  موقعیت  در  اجرایی 
اجرایی  مدیران  که  می کند  ایجاب  دیگر،  سوی 
با قدرت تمام در راستای اجرای ماموریت موفقانه 

تالش نمایند.
راس  در  وزیر  عنوان  به  که  سیاست مدارانی 
نهادهای اجرایی کشور قرار می گیرند، از خزانه ی 
عمومی امتیاز می گیرند. دلیل آن نیز این است که 
در قالب یک قرارداد عمومی اجتماعی، آنان باید 
اداره های اجرایی کشور را رهبری کرده و خدماتی 
که از اداره ی تحت امر آنان انتظار می رود را برای 
مردم به انجام برسانند.  از همین رو نیز می باشد که 
سیاسی  نظام های  از  بسیاری  در  اجرایی  مقامات 
نمایندگان  به  پاسخگویی  به  ملزم  دموکراتیک، 
مردم می باشند و حتا وقتی که نتوانند در مواجهه با 
سواالت نمایندگان، رضایت آنان را حاصل کنند، 

از موقف خویش کنار گذاشته می شوند.
که  دهد  نشان  و  برسد  نشر  به  گزارشی  که  وقتی 
برخی از اعضای کابینه، نسبت به مشروعیت رییس 
خویش، در تردید می باشند، چگونه می توان انتظار 

عدم  بر  اذعان  و  اطمینان  با  عضوی  که  داشت 
مشروعیت رییس خود، خویشتن را ملزم به اجرای 
صورتی،  چنین  در  بداند.  خود  رییس  دستورات 
در  زیرا  می رسد،  جامعه  و  مردم  به  اصلی  تاوان 
سرکشی چنین ماموری از امر مافوقش، یک بخش 
از فعالیت اجرایی جامعه متزلزل می گردد و خدمت 
به مردم دستخوش همان  ناحیه  از همان  مورد نظر 

تزلزل می گردد.
می باشد  شوک آور  جهت  این  از  اظهاراتی  چنین 
که نشان می دهد در نظام سیاسی و اجرایی کشور، 
وفاداری نسبت به اصل مسوولیت و تعهد آن گونه 
که باید و شاید وجود ندارد. در واقع دیده می شود 
و  اجرایی  هیات  قالب  در  که  سیاستمدارانی 
ماموریت به نام دولت گرد هم آمده اند، بدون اعتنا 
به اصل وفاداری به تعهد و مسوولیت، به دنبال تامین 
می رسد،  نظر  به  می باشند.  خویش  شخصی  منافع 
همین روحیه و ذهنیت سبب شده است که امکانات 
ایجادشده برای افغانستان و ارایه شده برای افغان ها 
نتوانسته اند، چندان  از سال 2001 میالدی تاکنون، 
تغییر مثبتی در افغانستان بوجود بیاورند. عدم تغییر 
مقامات  تا  است  گردیده  باعث  کشور  در  مثبت 
اجرایی به جای پذیرش مسوولیت ناکامی خویش 
در استفاده ی بهینه از امکانات ایجادشده، در مقام 
کشورهای  و  جهانی  جامعه ی  و  برآمده  توجیه 
سیاست گذاری های  ناکامی  عامل  را  همسایه 

صورت گرفته در مورد افغانستان معرفی کنند.
از کشورها دیده می شود که در قالب  در بسیاری 
تقسیم قدرت و یا در حکومت های ایتالفی، افرادی 
کابینه  یک  در  مشترک  سیاسی  دیدگاه های  با 
کشورها  این  در  که  چیزی  اما  می یابند،  عضویت 
به عنوان یک اصل مرعی االجرا می باشد، این است 
که تمامی اعضای شامل در کابینه ایتالفی علی رغم 
به  الزام  اصل  در  سیاسی،  متفاوت  دیدگاه های 
اجرای  برای  تالش  و  دولت  رییس  از  اطاعت 
صحیح مسوولیت، متعهد می باشند و سعی می کنند 
صورت  به  و  توان  تمام  با  را  خویش  ماموریت  تا 

موفقانه به انجام برسانند.
حتا سیاست مداران دارای دیدگاه مخالف با رهبری 
کوشش  می گیرند،  قرار  کابینه  در  وقتی  دولت، 
سیاسی  فکری  مخالفت  با حفظ  همراه  تا  می کنند 
خویش  وظیفه  دولت،  یا  حکومت  رییس  با  خود 
تا زمینه ساز  انجام برسانند  به  با قدرت مضاعف  را 
اعتماد مردم به حزب و جناح فکری سیاسی خود 
گردد. چنین افرادی هم موفقیت حکومت ایتالفی 
سوی  از  اعتماد  ایجاد  برای  زمینه سازی  هم  و  را 
باعث  را  خود  جناح  یا  و  حزب  به  نسبت  مردم 

می گردند.
 

 محمد هاشم قیام

مشابهی  خطرهای  با  گذشته  در  چندین بار  کاظمی  حسین 
روبرو شده بود. شاید از همین رو با وجود جراحت های متعدد 
گلوله ها در بازو و پاها و تصویر مرد مسلح خشن در ذهنش، 

بر بستر شفاخانه لمیده و هنوز هم تبسم برلب دارد.  
پناه جویی از کشور افغانستان که دو سال قبل در کشور ناروی 
پناه گرفت، یکی از ده ها تنی است که در اثر حمله ی مسلحانه 
مرگباری که در کمپ جوانان و نوجوانان به وقوع پیوست، 
که  شدند  کشته  تن   86 این حمله  اثر  در  برداشت.  جراحت 
اکثر آنان را نوجوانان پایین تر از 20 سال تشکیل می داد. یک 
مرد نارویژی با دیدگاه ضدیت با حضور مهاجرین، به عنوان 
این حمله شمار  در  است.  این حمالت دستگیر شده  مظنون 

زیادی به علت غرق شدن در آب، تا هنوز مفقوداالثر اند. 
وی  با  که  شنودی  و  گفت  یک  در  19ساله  کاظمی  حسین 
گفت:  چنین  گرفت،  انجام  مرگبار  حمله ی  از  پس  روز  دو 
اما شاید  افغانستان تجربه کردم.  »من خطرهای زیادی را در 
این بدترین تجربه  ای است که در تمام عمرم داشته ام.« با این 
وجود وی هنوز دیدگاه مثبتی در مورد کشور دومی دارد و 

می گوید بسا مسایل خوبی را در این کشور فرا گرفته است. 
کمپ  در  مهاجرین  فرزندان  و  مهاجرین  از  زیادی  شمار 
حزب  فعاالن  سالیانه ی  جشنواره ی  در  و  داشتند  حضور 
کارگری لیبرال شرکت کرده بودند. کاظمی اظهار داشت که 
گلوله باری درست پس آن آغاز شد که مسابقه ی فوتبال میان 
فعاالن کشورهای افغانستان، گرجستان، کردهای اهل ترکیه 
و عراق، سریالنکا، سومالیا، لبنان و کشورهای دیگر، به پایان 

رسیده بود. 
دولت لیبرال کشور ناروی یکی از حامیان اعطای پناهندگی 
موضوع  این  است.  جنگ زده  کشورهای  پناه گزینان  به 
به صورت  عتاب آمیزی در شبکه های آنالین از سوی »اندیرس 
بیرینگ بریویک« یک ملی گرای نارویژی 32 ساله که مظنون 
حمالت مرگبار در ناروی خوانده می شود و دیدگاه مبنی بر 
پاک سازی اروپا از حضور مسلمانان دارد، بازتاب یافته است. 
مرد  که  نمی نمود  چنین  ظاهرا  که  داشت  اظهار  کاظمی 
مسلح یک طیف مشخص مردم را هدف قرار دهد. »این طور 
می نمود که وی می خواست همه را به قتل برساند. هیچ کسی 
که  را   کاظمی  اظهارات  نماند.«  امان  در  وی  گلوله باری  از 
را  حادثه  جریان  می نمود  برگردان  دری  زبان  از  دوستش 
چنین شرح داد. کاظمی در طعام خانه ی کمپ بود که ناگهان 
صدای رگبار و به تعقیب آن صدای شیون و فریاد را از بیرون 
طعام خانه شنید. عده ای دیگر با آگاهی از موضوع خودشان 
را به روی زمین انداختند. وی افزود: »من نیز خودم را به پایین 
بود  حال  این  در  ببرم.«  پی  موضوع  به  بی آن که  اما  افگندم، 
که وی مرد مسلح را دید. مردمان اطراف در اثر گلوله باری 
به  را  خودش  سرعت  با  وی  سپس  بودند.  افتیده  زمین  به 
جمعی از نجات یافتگان پریشان حال رسانید که در قسمتی از 
از فرط  این جمع درحالی که  بودند.  بیرون جنگل گردآمده 
خستگی به نفس زدن افتاده بودند، در قسمت سنگی ساحل 
متوجه وی گردید که  دوستان کاظمی  از  یکی  که  رسیدند 
هدف گلوله ای قرار گرفته بود. کاظمی به گفته هایش چنین 
افزود: »پایم کامال خونین بود. اصال متوجه نبودم. فقط و فقط 
نبود.  برای کمک های عاجل وقت  بمانم.«  می کوشیدم زنده 

دهانه ی  از  پیهم  و  بود  پرداخته  آنها  تعقیب  به  مسلح  مرد 
یا  نداشتند:  بیش  راه  دو  جوانان  می جهید.  گلوله  تفنگش 
این که در پس صخره ها خودشان را پنهان می کردند و یا 
به آب سرد استخوان سوز می انداختند  این که خودشان را 
به  را  متر، خودشان   600 طول  به  دریاچه ای  از  عبور  با  و 
ساحل آن سوی دریاچه می رسانند. کاظمی نخست خودش 
را در عقب صخره ای پنهان نمود، اما همین که رگباری از 
به  را  بست، خودش  نشانه  را  اطرافش  گلوله ها سنگ های 
ندیده  شنا  آموزش  هیچ گاهی  وی  هرچند  انداخت،  آب 

بود. 
آب  روی  اجساد  می کرد.  باری  گلوله  پیهم  مسلح  مرد 
شناور شده و اطراف کاظمی را پر کرده بودند و خون شان 
به صورت  وی  بود.  درآورده  تیره  سرخ  رنگ  به  را  آب 
یا  بودند و  از دوستانش را که کشته شده  تخمینی 20 تن 
در حال جان دادن بودند، در اطرافش به روی آب شمرد. 
وی کوشید تا در همان حال خوابیده بماند. به زودی توجه 
گردید،  معطوف  ساحل  از  دیگری  سوی  به  مسلح  مرد 
آن جایی که شماری دیگری از جوانان می گریستند و فریاد 
به آن صوب،  از مدتی گلوله باری  اما پس  بر می آوردند. 

صدای فریاد ها به خاموشی گرایید. 
پس از نیم ساعت دیگر که کاظمی خودش را به مردگی 
را  مسلح  مرد  تا  رسیدند  فرا  کشتی ها  با  پولیس  بود،  زده 

دستگیر کنند. 
است،  وی  صحتمندی  بیانگر  کاظمی  درخشنده ی  لبخند 
با  محتاطانه  می کنند. وی  دوستش کمک  و  برادر  به وی 
دستی که جراحت برنداشته، روجایی را کنار می زند تا دو 
زخمی را که در باالی زانوانش و یک زخم دیگر را که 
در قسمت ساق پایش، که محکم بانداژ پیچ شده اند، به من 
نشان بدهد. بازوی دست چپش را نیز گلوله ای به صورت 

سطحی خراشیده است.  
به من  »داکتر  می گیرد:  پی  چنین  را  اظهاراتش  کاظمی 
به  نیاز  امشب  اما  بزنی،  قدم  می توانی  زودی  به  که  گفت 
یک جراحی دیگر دارم. احساس می کنم نیرومندم.« وقتی 
از وی پرسیدم: آیا اکنون نیز فکر می کند که کشور ناروی 
یک محل نامناسب و پرخشونت برای زندگی کردن است، 
زادگاهش  در  که  می افزاید  و  می گوید  »نه«  اندوه  با  وی 
مشابهی  از حادثات  هرات چندین بار  در شهر شمال غربی 
از  که  نداشت  هیچ شکی وجود  و  است  برده  در  به  جان 
بار  »یک  ببرد.  در  به  سالم  جان  نیز  ناروی  مرگبار  حمله 
زندگی می کنیم و خوبی ها و بدی ها یکسان دم راهمان سبز 
می شوند. زندگی چنین است. مملو از پستی ها و بلندی ها. 
وجود  ماندن  زنده  اقبال  همیشه  پرمخاطره  محل  یک  در 
قتل  به  است  ممکن  همیشه  امن  جایگاه  یک  در  و  دارد 

برسی. این تقدیر است که نمی شود از آن رهید.« 


افغان در ناروی 
نیز قربانی تروریزم است
  شان پوگاچنیک – اسوشیتید پرس

 برگردان: ضیا افضلی 
 هونیفوس – ناروی

جاراهلل منصوری
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میزان  سال  هر  گذشت  با  می رفت  انتظار  حالی که  در 
یابد،  افزایش  افغانستان  دست باف  قالین  صادرات 
میزان  که  می گویند  قالین  صادرکنندگان  و  تولید  اما 
صادرات قالین هفتاد و پنجا درصد کاهش یافته است. 
مشکالت  قالین،  تولیدکنندگان  و  صادر  گفته ی  به 
ترانسپورتی، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی، نبود 
مراکز شستشو و قیچی کاری قالین در داخل کشور، از 
صادرات  میزان  کاهش  بر  که  مهمی اند  عوامل  جمله 

قالین تاثیر گذاشته اند.
براساس ارقامی که از سوی تولید و صادرات کنندگان 
 2008 سال  در  قالین  صادرات  است،  شده  ارایه  قالین 
رقم  این  اما  بوده،  مترمربع  میلیون  دو  به  نزدیک 
است.  رسیده  سال  در  مترمربع  هزار  سه صد  به  اکنون 
به  افغانستان است و  اقالم مهم صادراتی  از  قالین یکی 
صادرات  میزان  کاهش  اقتصادی،  کارشناسان  گفته ی 
اقتصاد  به  سنگینی  می تواند ضربه  ی  دستی  این صنعت 

افغانستان به خصوص خانواده ها وارد کند.
صادراتی  و  تولیدی  انجمن  رییس  فرزام،  محمدهادی 
ناهماهنگی  و  دولت  توجه  عدم  می گوید،  کابل  قالین 

مجلس  اعضای  از  شماری  گذشته  روز  حالی که  در 
نمایندگان انتظارداشتند تا با تصویب مصوبه ای، زمینه ی 
عملی محاکمه ی سرپرست و 5 عضو دادگاه عالی را به 
قانون   127 ماده ی  مطابق  وظیفه  اجرای  از  ناشی  جرم 
اساسی مساعد بسازند، ولی مخالفت گروه های طرفدار 
از برنامه های حکومت در مجلس نمایندگان، تصویب 

این  مصوبه را به تعویق انداخت.
در طرح مصوبه ی مجلس نمایندگان که از سوی محمد 
عضو  و  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  عضو  شهیر،  رفیق 
شد،  بیان  عمومی  نشست  در  قانون  از  ایتالف حمایت 
پیش  ماه  یک  نمایندگان  مجلس  که  است  شده  گفته 
در  جرم  اتهام  به  را  عالی  دادگاه  عضو   5 و  سرپرست 
رییس  به  اختصاصی  محکمه ی  غیرقانونی  پیشنهاد 

جمهور عزل و خواهان محاکمه ی آنها شده بود.
 در طرح گفته شده است که وزارت عدلیه، داخله و 
مالیه نباید احکام و فیصله های مقام های دادگاه عالی را 
پس از زمان عزل آن از سوی مجلس نمایندگان عملی 

کند.
است:  طرح  آمده  این  از  بخشی  در 
جدید  اعضای  و  رییس  که  زمانی  »تا 
نگردیده اند،  تعیین  عالی(  )دادگاه 
و  محکمه  ستره  آدرس  از  حکمی  هیچ 
اعتبار نمی باشد.«  دیوان های تمیز دارای 
گاه  :»هر  است  آمده  همچین  طرح  در 
حکم  توسط   1۳۹0/۴/۴ تاریخ  از  پس 
اعدام  افغانستان  شهروندان  تمیز  دیوان 
شوند، سلب آزادی گردند یا حکمی در 
مورد دعوی حقوقی یا خانوادگی مردم 
به  باید  حکم  امضاکننده ی  شود،  صادر 

رییس انجمن تولیدی و صادراتی قالین کابل می افزاید: 
»قالین از چند لحاظ بسیار اهمیت دارد. در تمام پیشه ای 
که در افغانستان است، مثل قالین شغل زا نیست. صنعت 
را سر کار کرده  نفر  میلیون  نیم  و  از یک  باالتر  قالین 
اما متاسفانه که هیچ کس به این صنعت توجه نمی کند.« 
وی همچنین عالوه می کند که قالین از جمله اقالم مهم 
در  مسوول  نهادهای  و در صورتی که  است  صادراتی 
باره صادرات این صنعت توجه الزم نکنند، دولت چیز 

دیگر برای صادر کردن نخواهد داشت.
در همین حال محمد نسیم اکبر، معاون اداره ی حمایت 
بر سر راه سکتور  یا آیسا، مشکالت  از سرمایه گذاری 


رییس انجمن تولیدی و صادراتی 

قالین کابل می افزاید: »قالین از چند 
لحاظ بسیار اهمیت دارد. در تمام 

پیشه ای که در افغانستان است، مثل 
قالین شغل زا نیست. صنعت قالین 

باالتر از یک و نیم میلیون نفر را سر 
کار کرده اما متاسفانه که هیچ کس 
به این صنعت توجه نمی کند.« وی 
همچنین عالوه می کند که قالین از 

جمله اقالم مهم صادراتی است و در 
صورتی که نهادهای مسوول در باره 

صادرات این صنعت توجه الزم نکنند، 
دولت چیز دیگر برای صادر کردن 

نخواهد داشت.


مجلس  این  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  به  نمایندگان 
سپرده شده بود، با مخالفت شماری از نمایندگان قرار 

گرفت.
باید  نمایندگان می گویند که طرح مصوبه نخست  این 
روند قانونی خودرا که در کمیسیون عدلی و قضایی و 
کمیسیون مشترک، نهایی می ساخت و پس  از آن برای 
گیری  رای  به  مجلس  این  عمومی  نشست  به  تصویب 

گذاشته می شد.
نماینده ی مردم کابل در مجلس  داکتر جعفر مهدوی، 
پیامدهای  طرحی  چنین  تصویب  که  گفت  نمایندگان 
حقوقی جدی را در مورد فیصله های مجلس نمایندگان 

به همراه خواهد داشت.
مهدوی گفت: »اگر حکومت تالش دارد که بارفتارهای 
بکند،  تشدید  بحران  سوی  به  را  نظام  خود  غیرقانونی 
یک  با  عده ای  هم  جرگه   ولسی  شورا،  در  متاسفانه 
سلسله حرکت های غیرقانونی در پوشش قانون متاسفانه 
شورا بیش از حکومت تالش دارد که نظام به پیش ببرد 

اعتراف کند  باید  قالین را می پذیرد و می گوید دولت 
که در این زمینه ناکام بوده است. آقای اکبر می افزاید: 
»ما ادارات ذی ربط دولتی، باید این ناکامی را بپذیریم 
صادراتی  قلم  مهمترین  و  بهترین  که  بکنیم  اعتراف  و 
افغانستان که اهمیت خاصی در اقتصاد کشور داشته و 
صادرات  میزان  در  کاهش  درصد  پنج  و  هفتاد  دارد، 
مهم  مراکز  اخیر  سال  ده  در  همچنین  است.  آمده  آن 
نشده  ایجاد  قالین  پروسس  و  صادرات  برای  خاص  و 
است. بنا ما باید در این زمینه انتقاد ها را بپذیریم و ای 
حل  خودرا  مشکالت  تمام  واژه ها  و  حرف  با  کاش 
اولین  منطقه  در  امروز  شاید  می بود،  چنین  اگر  بکنیم! 

صادر کننده قالین می بودیم.«
و  مولدین  اتحادیه  رییس  عصمت اهلل  همچنین 
صادرکنندگان قالین می گوید که میزان صادرات قالین 
قابل  کاهش  افزایش،  عوض  به  افغانستان،  دست باف 
مالحظه ای یافته است. او گفت: »صادرات قالین سال به 
سال روند نزولی را به پیش گرفته است. در سال 1۳87، 
میلیون و شصت و هشت هزار و شش  به یک  موازی 
به  موازی   1۳88 سال  در  مربع،  متر  نه  و  هفتاد  و  صد 
پنج صد و هفتاد و شش هزار و 78۴ متر مربع، در سال 
1۳8۹ به سه صد و هشتاد و دو هزار و پنج صد و سی و 
چهار متر مربع کاهش یافته است که خیلی ها متاثرکننده 

است.«
تجارت  وزارت  صنایع  معین  کمکی  متصل  اما، 
دست باف  قالین  این  از  پیش  حالی که  در  می گوید 
آنجا  در  و  همسایه صادر  به کشورهای  ابتدا  افغانستان 
این کشورها  بنام  بعدا  و  قیچی کاری می شد  و  شستشو 
به خارج صادر می شد. او تاکید کرد با تالش هایی که 
از سوی دولت صورت گرفته است، اکنون چند مرکز 
شستشو و قیچی کاری  قالین در چند والیت ایجاد شده 
و پس از این قالین های افغانی بنام خود افغانستان صادر 

خواهد شد.
افغانستان  صادراتی  مهم  اقالم  جمله  از  قالین  آن که  با 
به عنوان یک صنعت تجارتی  با آن  تاکنون  اما  است، 
است.  خانوادگی  پیشه ی  یک  بلکه  نشده،  دیده 
از منابع مهم اکثر خانواده های فقیر در  قالین بافی یکی 

کشور است.

شود  تالش  »اگر  افزود:  مهدوی  نیست.«  نفع  به  این  و 
آن که  بدون  بکند،  صادر  را  فیصله هایی  جرگه  ولسی 
قانونی آن  مراحل  بدون آن که  باشد،  اعضای آن خبر 
طی شود  و یک سلسله آجنداها از بیرون شورا دیکته 
شود و عده ای  آنرا اجرا بکند و به نام شورا ختم شود، ما 

هرگز در پهلوی این حرکت ایستاد نمی شویم.« 
بیشتر  که  سبا  پارلمانی  گروه  اعضای  حال،  همین  در 
حمایت  نمایندگان  مجلس  در  حکومت  برنامه های  از 
از  حمایت  ایتالف  از  بخشی  حاضر  درحال  و  می کند 
با  کردند  تاکید  می باشد،  نمایندگان  مجلس  در  قانون 
باور  ختصاصی  ا  محکمه ی  بودن  غیرقانونی  بر  آن که 
اعضای  خواست های  تمام  از  نمی توانند  اما  دارند، 

ایتالف »حمایت از قانون« حمایت کنند.
این اظهارت در حالی مطرح می شود که دادگاه عالی 
از نامزدان معترض و نمایندگانی که بر بنیاد قرار قضایی 
کنند،  ترک  را  مجلس  باید  اختصاصی  محکمه ی 
خواست تا درخواست های استینافی شان را به محکمه ی 

استیناف والیت کابل، ارسال کنند.
قبلی مجلس  به موقف  بار دیگر  نمایندگان مجلس  اما 
فیصله های  خواندن  غیرقانونی  مورد  در  نمایندگان 

محکمه ی اختصاصی تاکید کردند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت 
و  است  بوده   غیرقانونی  بنیاد  از  اختصاصی  محکمه ی 

هرگونه فیصله ی آن غیرقانونی و غیرمشروع است.
آقای ابراهیمی گفت: »به اساس فیصله ی قبلی ما منحیث 
رییس ولسی جرگه از حیثیت و صالبت خانه ی ملت و 
افغانستان در مجامع داخلی و  منتخب مردم  نمایندگان 
محکمه  که  می کنم  اعالم  بکنم،  دفاع  باید  بین المللی 
غیرقانونی است، اجرااتش غیرقانونی است، به هیچ وجه 

ما قبول کرده نمی توانیم.« 
این درحالی است که هیاتی متشکل رییس و شماری از 
اعضای مجلس نمایندگان برای پایان دادن به مشکل های 
کنونی برسر انتخابات پارلمانی میان حکومت، پارلمان 
گفتگو  جمهور  رییس  با  گذشته  روز  قضایی  قوه ی  و 
نتیجه  شان  گفتگوهای  که  نیست  مشخص  و  کرده اند 

داده است یا خیر.


دست رسی  عدم  دولتی،  مسوول  نهادهای  میان 
نبود  و  بین المللی  مارکیت های  به  قالین  صادرکنندگان 
میزان صادرات  است که  باعث شده  بانکی  قرضه های 
فرزام  آقای  یابد.  کاهش  درصد  پنج  و  هفتاد  قالین 
قالین  سکتور  راه  سر  که  عمده ای  »مشکالت  گفت: 
به  قالین  تاجر  دست رسی  عدم  از  است  عبارت  است، 
و  بانکی  قرضه های  نبود  دوم  بین المللی،  مارکیت های 
برای  زمین  نبود  چهارم  ترانزیتی،  راه های  نبود  تکتانه، 
شرکت های تولیدی بخاطر شست و پروسس قالین که 
متاسفانه در این راستا هیچ گام عملی را نمی بینیم. پنجم 
عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی است. این مشکالت 
درصد  پنج  و  هفتاد  قالین  صادرات  که  شده  باعث 
کاهش یافته است. این مساله به این معناست که سکتور 

قالین و دولت ناکام هستند.«
آقای فرزام تاکید کرد تولید و صادرکنندگان قالین از 
ده سال قبل با این مشکالت مواجه بوده اند، اما تاکنون 
وی  است.  نشده  حل  مشکالت شان  این  از  یک  هیچ 
گفت صنعت قالین از جمله صنایع مهم کشور است و 
توانسته بیش از یک و نیم میلیون نفر را مصروف بسازد. 

جرم نقض قانون و دخالت ناجایز در امر قضاوت تحت 
پیگرد قانونی قرار بگیرد.«

وزارت  که  گفته اند  همچنین  طرح  این  تهیه کنند گان 
دادگاه  مقر  در  خبرهایی  نشر  از  فرهنگ  و  اطالعات 
نیز  می شود،  برگزار  عالی  دادگاه  شورای  نام  به  عالی 

خوداری کند.
در طرح این مصوبه همچنین گفته شده است در صورتی 
توجه  نمایندگان  مجلس  به خواست های  که حکومت 
اعتراض آمیز  راه پیمایی های  به  مجلس  اعضای  نکند، 

اقدام خواهند کرد.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در  بود  قرار  چند  هر   
نمایندگان، اعضای این مجلس در مورد آن رای گیری 
داشته باشند، ولی مخالفت برخی نمایندگان سبب شد 
قضایی  و  عدلی  کمیسیون  به  دیگر  بار  طرح  این  تا 
تصمیم  آن  روی  بعدی  نشست های  در  و  شود  سپرده 

گرفته شود.
طرح این مصوبه که به دستور کمیته ی روسای مجلس 

صادرات قالین کاهش یافته است
 ظفرشاه رویی

طرح محاکمه ی رییس دادگاه عالی
به تعویق افتاد  ACKU قدرت اهلل جاوید
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ده سال گذشته برای بیشتر شهر های افغانستان، سال های 
جهش های بزرگ برای بازسازی و نوسازی بوده است. 
تمدن  مظاهر  با  افغانستان  بزرگ  شهر های  اکثر  تقریبا 
به  از شهر ها  برخی  ملبس شده اند و  تکنالوژی کامل  و 
برخی  به خاطر  هم  در جهان  حتا  نمونه  عنوان شهر های 
کوچک  شهر های  در  شده اند.  مطرح  ویژگی های شان 
عرصه ی  در  کار هایی  اهمیتش  و  نقش  تناسب  به  هم 
هم  هنوز  حال  این  با  است  گرفته  صورت  بازسازی 
را  تغییر  کمترین  شاید  که  هستند  افغانستان  در  مناطقی 
و  ساختاری  تغییرات  حسرت  در  و  دیده اند  خود  در 

محتوایی همچنان می سوزند. 
غور یکی از والیت هایی است که بر اساس تقسیم بندی 
ولی  می گردد.  محسوب  دوم  درجه  والیت  اداری 
یک  از  کمتر  حتا  حال حاضر  در  والیت  این  وضعیت 
سردسیر  مناطق  جزو  غور  می باشد.  دوم  درجه  والیت 
دلیل  به  معموال  دارد  طوالنی  زمستان  که  افغانستان 
سوی  به  شده ای  اسفالت  و  پخته  سرک  هیچ  این که 
به  منتهی  جاده های  اکثر  را  سال  ماه  چندین  نرفته  غور 
غور و ولسوالی های چند گانه اش به دلیل سرما و بارش 
برف مسدود می گردد. در همین ماه ها است که بیشترین 

آسیب را باشندگان این والیت دورافتاده می بینند.
بر اساس گزارش ها، وضعیت صحی در این والیت بد 
از  تالش هایی  اخیر  سال  دو  یکی  در  این که  با  و  است 
به  برای توسعه ی خدمات صحی  سوی وزارت صحت 
ابدا برای این  این والیت روی دست گرفته شده، ولی 
والیت بسنده نبوده است. بر اساس گزارش های موجود 
وجود  زن  تخصصی  قابله  ی  و  داکتر  والیت،  این  در 
ندارد و رسم و سنت های بدوی در جامعه ی غور مجال 
تا  فراهم می سازد  این والیت  در  زنان  برای  را  کمتری 
به همین  بتوانند و  نزد داکتر مرد مراجعه کرده  به  آنان 
در  نوزاد  اطفال  و  مادران  میر  و  مرگ  گراف  خاطر 

همچنان  که  جایی  به ویژه  و  جنگ زده  مناطق  در 
کار  عکاسی  است،  گریخته  و  دستخوش جنگ جسته 
نقاشی سخت تر و  و  است و طراحی  سخت و خطیری 
اما، طالب این  بریتانیایی،  نقاش  خطیرتر. جولز جورج، 
تجربه بود و به ارتش بریتانیا طرحی را پیشنهاد کرد که 
مورد پسندشان واقع شد او در ماه فبروری ۲۰۱۰ برای 
دو و نیم هفته روانه ی افغانستان شد و زندگی سربازان 
نخست  را  افغانستان  محلی  مردم  و  بریتانیایی  افسران  و 
انتقال  نقاشی اش  بوم  به  سپس  و  طراحی  دفترچه ای  به 
داد. حاصل آن خطرپذیری اش بیش از صد طرح و تابلو 
بیست ودوم  از  لندن  »بونهامز«  مزایده  است که در خانه 
گذاشته  حراج  و  نمایش  به  اگست  پنجم  تا  جوالی 

شده است.
یا  هنرمندان  کار  فلم برداری  و  عکاسی  که  عصری  در 

این والیت بلند است. با این که مسوولین صحت عامه ی 
غور اعالم کرده اند که بعد از برنامه های آگاهی دهی به 
زنان در مورد مشکالت صحی دوران بارداری و نحوه ی 
نسبتا  مادران  میر  و  مرگ  باردار گراف  زنان  از  مراقبت 
این کاهش در حدی  یافته است، ولی هنوز هم  کاهش 

نیست که خوشبینی ها را در این مورد ایجاد کند. 
در کنار آن مهم ترین مشکلی که باشندگان والیت غور 
را با چالش روبرو کرده عدم اشتغال زایی در این والیت 
مشغول  مالداری  و  زراعت  به  غور  مردم  اکثریت  است. 
و  می شود  عنوان  فصلی  کار  نوعی  به  طبعا  که  می باشند 

چه  می دهد،  انجام  را  پیش  سال  صدها  جنگ  نقاشان 
بوده؟ خود جولز جورج هم  به کار جولز جورج  نیازی 
»درباره  می گوید:  و  می داند  بجا  بسیار  را  پرسش  این 
سنت  ما  بریتانیا  در  ولی  نمی دانم،  دیگر  کشورهای 
این  می کنم  فکر  داریم.  را  جنگ  هنرمندان  طوالنی 

و  خشک سالی  دلیل  به  وقت ها  بسیاری  هم  کار  همین 
بین می رود. در عرصه ی اشتغال زایی  از  دیگر مشکالت 
فعالیتی  هیچ گونه  است،  ضرورت  که  آن طوری  نیز 
غور  مردم  اکثریت  خاطر  همین  به  و  نگرفته  صورت 
این والیت  از  بیرون  به  را  افراد کارگر  مجبور می شوند 
به صورت طبیعی  بفرستند که  از کشور  بیرون  به  یا حتا 

تبعات و مشکالت خاص خود را هم دارد. 
اقتصادی  فقر  و  بیکاری  مشکل  می شود  گفته  که  این  با 
مردم  به گفته ی  اما  داشته،  این والیت همیشه وجود  در 
دهه ی  دو  در  مردم  راه  سر  بر  فعلی  موجود  مشکالت 

گذشته سابقه نداشته است. 
سیما جوینده، نماینده ی مردم غور در مجلس نمایندگان 
می گوید، به دلیل افزایش نفوس مردم غور و عدم وجود 

نام  که  دوره ای  به  برگردد؛  پیش  سال  صدها  به  سنت 
ارتش  با  دلیل  دو  به  نقاشان  نبود.  عکاسی  از  نشانی  و 
برای  نخست،  می رفتند:  جنگی  کارزارهای  به  بریتانیا 
برای  دوم،  و  تاریخ  در  کارزار  آن  رویدادهای  ثبت 
اکنون  مسلما  جنگ.  محل  مکان نگاری  و  نقشه برداری 
تصویرهای  می شود  داریم،  را  فلم برداری  و  که عکاسی 
زنده ای با تمام جزییات گرافیکی از آن محل ها داشت؛ 
را  آنها  تا  ویدیو،  و  عکس  کثرت  علت  به  معموال  ولی 
چون  می کنیم،  فراموش  را  تصویرها  جزییات  می بینیم، 
تصویری دیگر جای تصویر قبلی را می گیرد. ولی وقتی 
که یک طرح یا نقاشی در نمایشگاهی گذاشته می شود، 
آن  جزییات  و  بنشینی  آن  جلو  ساعت ها  برای  می توانی 
تصویر ثابت را مطالعه کنی. خوب است که رویدادها را 

از زاویه های گوناگون ببینیم.«
هلمند  والیت  از  جولز  نقاشی های  و  انگاره ها  در 
به  دست  که  می بینیم  را  سربازانی  همواره  افغانستان، 
برابر  در  و  تیراندازی اند  آماده  و  دارند  مسلسل  ماشه ی 
و  سبز  مزارع  از  نازنینی  و  غریب  مسلسل چشم انداز  آن 
کوه های آبی افغانستان دامن گسترده است. جولز جورج 
به  هم  کنار  را  افغانستان  در  زندگی  تضاد  به ناخودآگاه 
قرار  که  نمی شود  باور  را  بیننده  و  کشیده است.  تصویر 
است تا چندی صدای این مسلسل آرامش آن وادی سبز 
جولز  خود  تعجب  باعث  و  می کند  ولی  کند؛  مختل  را 
جورج می شود که می گوید، هیچ منظره ای را به زیبایی 

زمینه های کار، باشندگان غور مجبور به ترک این والیت 
و  ایران  نظیر  به کشور های  کار  دنبال  به  حتا  و  می شوند 
می گوید  جوینده  خانم  می کنند.  مهاجرت  پاکستان 
است  دانشگاه ها  در  تحصیل  برای  موقعیتی  نه  غور  در 
نه  و  دارد  وجود  فابریکه ای  نه  کار،  برای  موقعیتی  نه  و 
مهاجریت  به  شروع  جوان ها  خاطر  همین  به  کار.  زمینه 
و  می کنند  کشور  از  خارج  حتا  یا  دیگر  والیت های  به 
این جوانان معتاد  از  این است که بخشی  بدترین معضله 

به مواد مخدر می گردند. 
شاه محمد شهاب عضو ارگان ملی جوانان غور می گوید 
رفتن به شهر های بزرگ برای جستجوی کار جزو دغدغه 
اکثر  می گوید  او  است.  شده  غوری  شغل  فاقد  جوانان 
که  دیگر  والیت های  به  تا  دارند  تالش  بیکار  جوانان 
زمینه ی کار و موقعیت اقتصادی بهتری دارد بروند یا هم 
اگر میسر شد به کشور ایران مهاجرت کنند. آقای شهاب 
چهارراه ها  در  روز ها  غور  در  جوانان  اکثریت  می گوید 
و میدان های مرکز غور ایستاده اند تا اگر میسر شد برای 
روزمزدی کاری پیدا کنند که آن کار نیز کمترین دست 

مزد را با خود دارد و گاه اصال کاری هم وجود ندارد. 
نیز روند  در همین حال مسوولین محلی در والیت غور 
بیکاری جوانان را در این والیت نگران کننده می خوانند. 
و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  رییس  عثمانی  گل احمد 
از  درصد  هفتاد  حاضر  حال  در  می گوید  غور  معلولین 
جوانان والیت غور بیکار هستند. او می گوید هرچند در 
شهر چغچران مرکز والیت غور چندین کارگاه آموزش 
حرفه و فن ایجاد گردیده ولی باید اقدامات بیشتری برای 
ایجاد پروژه های زیربنایی در والیت غور صورت بگیرد. 
هنوز  تا  غور  در  »متاسفانه  می گوید:  عثمانی  آقای 
نگردیده  ایجاد  قبول  قابل  حد  در  عام المنفعه  پروژه های 
کند  ایجاد کار  هیچ گونه کارخانه ای که  کنار آن  در  و 

وجود ندارد.«
می تواند  که  است  معضله ای  غور  والیت  در  بیکاری 
والیت  این  امنیتی  وضعیت  بر  حتا  را  مخربی  تاثیرات 
اکنون  همین  موجود  گزارش های  اساس  بر  بگذارد. 
گاه  که  غیرمسوول  مسلح  گروه های  والیت  این  در  نیز 
زیاد  با خود،  گاه  و  می گیرند  قرار  تعارض  در  دولت  با 
مسلح آشوب گر  این گروه های  نفرات  بیشترین  و  استند 
را همین جوانان بیکاری تشکیل داده است که دیگر هیچ 
مرجعی برای کسب درآمد پیدا نکرده اند و ناچار به دامن 
از  نیز  مخالفان  و  می برند  پناه  مخالفین  و  جنگ ساالران 

میان جوانان بیکار سربازگیری می کنند.


مناظر »افغانستان افسونگر« ندیده  است، اما ناچار از دیدن 
و به تصویر کشیدن بُعد خشن زندگی در افغانستان، یعنی 

جنگ بوده است.
دانشگاه  هنر  رشته  تحصیل کرده ی  که  جورج  جولز 
جامعه  درباره ی  گذشته  در  است،  ادین بورگ 
برای  و  کرده   مشابهی  کار  هم  اسکاتلند  افریقایی های 
انجام طرح های دیگر به کشورهای گوناگونی سفر کرده  
بود، اما باز هم طبیعت افغانستان را منحصر به فرد می داند 

و قصد دارد برای مدتی طوالنی تر به افغانستان برگردد.
ارتش  کنار  در  جورج  جولز  که  هفته ای  دو  از  بیش 
دست  یک  پیوسته  می برد،  سر  به  افغانستان  در  بریتانیا 
طرح  بتواند  تا  داشت،  کاغذ  به  دیگر  دستی  و  مداد  به 
صحنه های مختلف جنگ و زندگی مردم را در حاالت 
مختلف، چه روی زمین و چه در فضا، به تصویر بکشد. 
پس از بازگشت به انگلستان او طی یک سال بسیاری از 

طراحی هایش را تبدیل به نقاشی کرد.
منبع: جدید آنالین

بیننده را باور نمی شود که قرار 
است تا چندی صدای این 

مسلسل آرامش آن وادی سبز را 
مختل کند؛ ولی می کند و باعث 
تعجب خود جولز جورج می شود 

که می گوید، هیچ منظره ای را 
به زیبایی مناظر »افغانستان 

افسونگر« ندیده  است، اما ناچار 
از دیدن و به تصویر کشیدن بُعد 
خشن زندگی در افغانستان، یعنی 

جنگ بوده است.

غوروالیتی در محرومیت شدید 

ACKUرنگ جنگ
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بررسی وضعیت فعلی سیستم قضایی  و 
عملکرد محاکم

بررسی وضعیت فعلی نظام قضایی و عملکرد محاکم 
در کشور از یک سو میزان پیشرفت ها و موفقیت های 
حاصله در این چند سال اخیر را نمایان می سازد و از 
سوی دیگر کاستی ها و نقایص موجود در عملکرد 
محاکم را روشن و مشخص می کند. نحوه عملکرد 
آن،  ناکامی های  و  موفقیت ها  میزان  و  محاکم 
قانون و رعایت  با وضعیت حاکمیت  رابطه مستقیم 
حقوق بشر در کشور دارد. وضعیت سیستم قضایی 
می توان  مختلف  زوایای  از  را  محاکم  عملکرد  و 

بررسی کرد. 
شاخصه های این سنجش باید به قدر کافی متنوع و 
جامع باشد تا بتواند تصویر واقع بینانه تری ازعملکرد 
که  عدالت  تامین  زمینه  در  محاکم  وضعیت  و 
نماید.  ارایه  است،  قضا  رسالت  و  وظیفه  مهمترین 
وضعیت تشکیالت محاکم و کمبودهای آن، میزان 
برخورداری محاکم از پرسونل ماهر اداری، قضایی 
و  نظارت  یافته،  سازمان  انظباط  و  نظم  مسلکی،  و 

مفاهیم  تعمیم  و  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  تدریس 
حفظ الصحه درساحات شهری و دهات می تواند در امر 

ساختار و تامین صلح نیز کمک همه جانبه نماید.
دسته  به دو  زیستی  محیط  تعلیمات  عموم  به صورت 

عمده ی ذیل طبقه بندی می گردد:
1- سیستم رسمی تعلیمات محیط زیستی؛

2- سیستم غیررسمی تعلیمات محیط زیستی.
سیستم رسمی تعلیمات محیطی به بخش های مهم زیر 

تقسیم می گردد:
تعلیمی  نصاب  سیستم  در  زیستی  محیط  تعلیمات   -

مکاتب؛
تعلیمی  نصاب  سیستم  در  زیستی  محیط  تعلیمات   -

پوهنتون ها؛
تعلیمی  نصاب  سیستم  در  زیستی  محیط  تعلیمات   -

نهادهای خصوصی.
سیستم غیررسمی تعلیمات محیط زیستی:

و  تعلیمات محیط زیستی  پروگرام ها و کمپاین های   -
آگاهی عامه به سطح ملی؛

ک��ورس ه��ای  سیمینارها،  ورک��ش��اپ ه��ا،  ت��دوی��ر   -
کوتاه مدت آموزشی و کنفرانس های محیط زیستی؛

- ترویج فرهنگ محیط زیستی و تنویر اذهان عامه از 
تلویزیون،  رادیو،  شامل  که  جمعی  رسانه های  طریق 
و  پوستر  مجله ،  ماهنامه ،  بروشور،  تبلیغاتی،  اوراق 

کتاب های محیط زیستی می گردد.
اجراات:

در قسمت اجراات باید گفت: خوشبختانه اداره ی ملی 

به  مردم  دسترسی  چگونگی  شفاف،  پاسخگویی 
محاکم، میزان رعایت اصول محاکمات عادالنه در 
و  مدافع  به وکالی  قضایی، دسترسی  و  نظام عدلی 
مساعدین حقوقی، میزان استقالل قضات، چگونگی 
ارگان های  و  نهادها  توسط  محاکم  اجراات  تطبیق 
از  مردم  رضایت  میزان  نهایت  در  و  کننده  تطبیق 
قضایی،  سیستم  به  آنها  واعتماد  محاکم  عملکرد 
مهمترین شاخصه های است که براساس آن می توان 
تصویر درست و دقیق از وضعیت وعملکرد محاکم 

ارایه داد.
دراین گزارش شاخصه های فوق درسه کتگوری زیر 

تقسیم بندی ومورد بررسی قرار گرفته است:
اول: وضعیت محاکم
دوم: عملکرد محاکم

سوم: میزان رضایت و اعتماد مردم از محاکم 
بخش نخست: بررسی وضعیت محاکم

1.1 تشکیالت محاکم ونقایص آن  
 دسترسی شهروندان به محاکم صالحه و برخورداری 
جمله  از  قضایی  و  عدلی  مراجع  منصفانه  رفتار  از 

ملی  سازمان های  همکاری  به  زیست  محیط  حفاظت 
اداره  برای  تنوع حیات  پروژه ی  بین المللی خصوصا  و 
 BSP/NEPA-USAIDملی حفاظت محیط زیست
آگاهی  و  زیستی  محیط  تعلیمات  وسیع  پروگرام های 
داده  قرار  اجرا  تحت  حال  تا  تاسیس  آغاز  از  را  عامه 

است.
که  می نماید  حکم  زیست  محیط  قانون   65 م��اده ی 
نصاب  در  مکاتب  و  عالی  تحصیالت  موسسات 
زیستی  محیط  ومضامین  موضوعات  خویش  تعلیمی 
محیط  حفاظت  ملی  اداره ی  بدین وسیله  بگنجانند،  را 
و  زیست  محیط  قانون  فوق  م��اده  اس��اس  به  زیست 
گنجانیدن  قسمت  در  زیستی  محیط  ملی  استراتژی 
وزارت های  با  زیستی  محیط  موضوعات  و  مضامین 
محترم معارف و تحصیالت عالی همکاری نموده که 
خالصه  ذیل  جمالت  در  فعالیت ها  این  از  گ��زارش 

می گردد.
در بخش وزارت تحصیالت عالي و مسلکی

چون  زیستي  محیط  مهم  م��ف��ردات  و  موضوعات 
بیوسفیر، ایکولوژي، ایکوسیستم، آلودگي هوا، دوران 
مواد در طبیعت، منابع آلودگي آب و هوا، منابع طبیعي، 
مفاهیم  و  موضوعات  غیره  و  کثافات  مصنوعي،  منابع 
مفیده جامد  مواد  معادن،  استخراج  دیپارتمنت هاي  در 
و  پولي تخنیک  پوهنتون  معدن،  جیولوجي  پوهنزي 
دیپارتمنت هاي ساختمان هاي صنعتي و مدني، مهندسي 
مي گردد.  تدریس  ساختماني،  پوهنزي  سرکسازي  و 
پوهنتون  ساختماني  پوهنزي  چوکات  در  همچنین 

افغانستان  مردم  شهروندی  حقوق  و  بشری  حقوق 
است. این دسترسی باید با سهولت امکان پذیر باشد. 
به مراجع عدلی و قضایی  از دسترسی آسان  منظور 
و تضمین رفتار منصفانه آن است که هرگاه ظلم و 
اجحافی در حق افراد اجتماع رخ دهد و یا فرد قربانی 
جرمی واقع شود، باید برای اثبات حق خود و احقاق 
آن به مراجع قضایی که مسوول تشخیص و اجرای 
برخورد  و  باشند  داشته  دسترسی  اس��ت،  عدالت 
منصفانه دستگاه های مسوول با آنها، تضمین گردد. 

و  قضات  کامل،   تشکیالت  با  فعال  محاکم  وجود 
تضمین  و  تحقق  شرط  نخستین  مسلکی،  کارمندان 
است.  صالحه  محاکم  به  شهروندان  دسترسی  حق 
یا  یا کمبود تشکیالت محاکم و  نبود و  بنابراین در 
غیر فعال بودن آن و یا عدم برخورداری آن از قضات 
مسلکی و یا عدم رعایت نظم و قانون و عدالت، حق 
برخورداری ودسترسی به محاکم صالحه شهروندان 
نقض می گردد. هرگاه دسترسی به عدالت ناممکن یا 
دشوار و هزینه بردار باشد یا توام با تحقیر و توهین و 
یا تبعیض آمیز باشد، نشان دهنده آن است که سیستم 
رنج  عملکردی  یا  و  ساختاری  مشکالت  از  قضایی 
می برد و نیازمند اصالحات است. در این راستا برای 
تشکیالت  توسعه  و  افغانستان  قضایی  نظام  اصالح 
محدودی  پیشرفت های  و  مثبت  اقدامات  محاکم 
در  گام  مهمترین  و  نخستین  است.   گرفته  صورت 
قوه  استقالل  برای  قانونی  مبنای  پذیرش  زمینه،  این 
قضاییه افغانستان در قانون اساسی و قانون تشکیالت 
و  نهادی  دوگونه  به  استقالل  این  می باشد.   محاکم 
فردی به رسمیت شناخته شده است. عالوه برمبنای 
قانونی  برنامه های مشخصی درچارچوب »استراتژی 
انکشاف  موقت  »استراتژی  و  همه«  برای  عدالت 
ملی« و »توافقنامه افغانستان« برای اصالح و انکشاف 
است  گردیده  پیش بینی  افغانستان  قضایی  سیستم 
تسوید،  زمینه  در  نیز  پیشرفت هایی  برآن   عالوه  و 
تصویب و یا اصالح قوانین و تربیت قضات مسلکی 

و ارتقا ظرفیت کارمندان اداری حاصل شده است. 
ادامه دارد

محیط  و  انجنیري  آبرساني،  دیپارتمنت  پولي تخنیک 
زیست نیز موضوعات محیط زیستي تدریس مي گردد.

بعضی  تعلیمی  نصاب  در  زیستی  محیطی  موضوعات 
نیز گنجانیده شده است  پوهنتون کابل  فاکولته های  از 
وترنری،  تربیه،  و  تعلیم  زراعت،  پوهنزی  شامل  که 
فاکولته های  فعال  و  می باشد  اجتماعی  علوم  و  ساینس 
مضمون  منحیث  را  زیست  محیط  مضمون  متذکره 
بعضی  تدریس می نمایند همچنین  مستقل در صنف ها 
ازموضوعات محیط زیستی در پوهنتون طب کابل نیز 

تدریس می گردد.
زیست  محیط  مضمون  بلخ  پوهنتون  ادبیات  پوهنزی 
فعال  که  است  گنجانیده  تعلیمی خویش  نصاب  در  را 

تدریس می گردد.
پروان  والیت  انستیتوت  ریاست  بیالوژی  دیپارتمنت 
مضمونی را بنام حفظ محیط زیست در نصاب تعلیمی 

خود گنجانیده است و عمال تدریس می گردد.
عنوان  هرات مضمون تحت  پوهنتون  زراعت  پوهنزی 
درسی  نصاب  در  را  زیست(  محیط  حفظ  )ضرورت 
ادامه  آن  تدریس  و  است  نموده  شامل  سوم  صنوف 
به نام  پوهنتون هرات مضمونی  پوهنحی طب  دارد. در 
صحت محیطی که البته تمام موضوعات محیط زیستی 
پوهنزی  در  تدریس می گردد؛  است  در آن گنجانیده 
حقوق  عنوان  تحت  مضمون  هرات  پوهنتون  حقوق 
شده  اضافه  اختیاری  مضامین  بخش  در  زیست  محیط 
است و در سمستر دوم این پوهنزی تدریس می گردد. 
در پوهنحی ساینس پوهنتون هرات در دیپارتمنت های 
برای  بیولوژی و دیپارتمنت ریاضی و فزیک  و  کیمیا 
زیست  محیط  عنوان  تحت  مضمون  سمیستر  یک 
پوهنزی های  سایر  در  همچنان  می گردد.  تدریس 
پیرامون  مفید  مطالب  و  موضوعات  هرات  پوهنتون 
محیط زیست تدریس می شود. عالوتا به اساس پیشنهاد 
محیط  دیپارتمنت  زیست،  محیط  حفاظت  ملی  اداره 
زمین  پوهنزي  چوکات  در  طبیعی  حوادث  و  زیست 
شناسي ایجاد گردید که دستاورد بزرگی در عرصه ی 

محیط زیست کشور، محسوب می گردد.
ادامه دارد
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     قسمت نهم
بشر  به تحلیل مفهوم حقوق  »ارنست توگندهات« در بحث خود عمدتا 
ادعا که  این  او،  نظر  به  با مشروعیت حکومتی می پردازد.  ارتباط آن  و 
که  ندارد  این  جز  معنایی  هیچ  دارد،  جهان شمول  خصلت  بشر  حقوق 
حکومتی که حقوق بشر را تضمین نمی کند، نامشروع است. وی تصریح 
مشروعیت  برای  تنهایی  به  اکثریت  و حکومت  دموکراسی  که  می کند 
یک نظام کافی نیست و در یک نظام سیاسی واقعا دموکراتیک، آزادی 
یک  از  نظامی  چنین  تنها  باشد.  شده  تضمین  باید  نیز  افراد  تک  تک 

مشروعیت واقعی برخوردار است. )۱۲( 
»گیورگ لومان« در بحث خود، در تالش پاسخ دادن به این پرسش بر 
می آید که انسان ها چه وقت دارای حقوق بشر هستند. او چنین استدالل 
می کند که حقوق »ضعیف« اخالقی افراد، به طریق ویژه ای از تاثیر متقابل 
با »وظایف اخالقی« حاصل شده است. از همین رو می توان حقوق بشر را 
تاریخی و در گام های  از حقوق اخالقی دانست که در روندی  بخشی 
یافته  ـ سیاسی دست  تاریخی  ماال  و  اخالقی، قضایی  ابعادی  به  سه گانه 

است. )۱۳( 
در حوزه ی رابطه میان حقوق بشر و عدالت نیز با رویکردهای گوناگونی 
که  می کند  نمایندگی  را  نظر  این  پات«  گوزه  »اشتفان  هستیم.  مواجه 
توسط  می تواند  راحتی  به  اجتماعی،  عرصه ی  در  ویژه  به  بشر  حقوق 
یک اصل تقسیم عدالت اجتماعی مستدل شود. به نظر او در چارچوب 
یک طرح عمومی بر اساس اخالق و حق، می توان سه اصل راهنما برای 
حقوق بشر اجتماعی یافت: حفظ آزادی، ارضای نیازهای اولیه و عدالت 
منقسم یا توزیعی )distributiv(. به عقیده او اندیشه ی عدالت برای 
هرسه ی این برداشت ها، اندیشه ی راهنماست. از همین رو اگر حقوق بشر 
را در تضمین آزادی و برآوردن حداقل نیازهای ضروری خالصه کنیم، 
دچار رویکردی تک بعدی خواهیم شد. به باور او چالش اخالقی بزرگ 
سه  است.  موجود  ثروت های  عادالنه تر  تقسیم  جهان،  سطح  در  کنونی 
راحتی  به  اجتماعی(  حق  و  مشارکت  حق  آزادی،  )حق  حقوقی  گروه 
از همین رو  این اصل حقوقی عدالت منقسم مشتق شوند و  از  می توانند 
برخوردار  ایجابی  و  اخالقی  با حقوق  برابر  جایگاهی  از  باید  اصل  این 

شود. )۱۴( 
نفی  به  انگلستان،  و  امریکا  دانشگاه های  در  فلسفه  استاد  اونایل«  »اونورا 
دریافت اخالقی حقوق بشر برپایه حقوق می پردازد و برای این اندیشه به 
دنبال وظیفه ای مبتنی بر اتیک است. او بر شالوده ی درک کانتی از مفهوم 
اخالق توصیه می کند که باید در صدد ایجاد بنیادهای اصولی فراگیر بود 
بتواند  تا  دهد  در خود جای  و  بپذیرد  را  تفاوت های جهانی  همه ی  که 
کارآمد شود. به باور او، بر این اساس می توان در کنار عدالت، جایی نیز 
برای فضیلت اجتماعی و نهادینه شده گشود و راهکارهای متمایزی برای 

نیازهای انسانی و مقابله با آسیب پذیری حقوق بشر یافت. )۱۵(
حوزه های  همه ی  از  بشر  حقوق  جهان شمولی  موانع  به  مربوط  مباحث 
دیگر پرجدل تر و حساس تر است. در این زمینه می توان صاحب نظران 
را عموما به دو گروه بزرگ تقسیم بندی کرد. گروه نخست: طرفداران 
حقوق بشر به مثابه اندیشه ی فراگیر و جهانشمول و گروه دوم: طرفداران 
در  مذهبی.  و  فرهنگی  ویژگی های  نفع  به  اندیشه  این  به  دادن  نسبیت 
آن  فراگیر  تحقق  و  را جهانشمول  بشر  نخست، حقوق  که گروه  حالی 
را اجتناب ناپذیر می داند، گروه دوم، طرفدار زمینه سازی برای شکوفایی 
جهانی کردن  اراده ی  گروه  این  است.  منطقه ای  گوناگون  فرهنگ های 
چنین  می داند.  فرهنگی  و  مذهبی  خودمختاری  نافی  را  بشر  حقوق 
دیدگاهی به ویژه از طرف جنبش زنان مورد انتقاد قرار می گیرد، چرا که 
به باور این جنبش، نفی خصلت جهانشمول حقوق بشر و قربانی کردن 
آن در پای استقالل فرهنگی و مذهبی، به ویژه در کشورهای اسالمی به 
نقض آشکار حقوق زنان منتهی می گردد. »سوزان مولر اوکین« از فعالین 
جنبش فمینیستی امریکا و استاد دانشگاه های این کشور تصریح می کند 
که حقوق بشر نمی تواند به دلیل تفوق آموزه های مذهبی، در سایه قرار 
گیرد. به نظر او اگر چه حق آزادی انتخاب مذهب را باید محترم شمرد، 
اما واقعیت این است که در اکثر جوامع بشری، انسان ها به صورت افرادی 
خودمختار و قایم به ذات مذهب خود را آزادانه بر نمی گزینند، بلکه کم 
با آن سوسیالیزه می شوند.   )doktrinär(به روش آموزه ای بیش  تا 
لذا اندیشه ی حقوق بشر را نمی توان و نباید تحت بهانه »آزادی مذهب«، 

تابعی از آموزه های آن دانست.)۱۶( 
ادامه دارد

ACKU





امیرشاهحسنیار

فساد علمی
استاد که بودم فکر می کردم که 
معنای این کلمه را می دانم، چون 
در دو سه دانشگاه خارجی درس 
خوانده بودم و از ده ها دانشگاه 
در کشورهای آسیایی، اروپایی و 
امریکایی دیدن نموده بودم؛ اما 

سال ها طول کشید تا فهمیدم که 
معنای این کلمه را نمی دانم؛ چون 
امروز به کسانی استاد می گویند 
که حتا یک روز روی کالس های 
دانشگاهی را ندیده اند. شمار 
زیادی از این استادان نه تنها 

سواد دانشگاهی ندارند بلکه سواد 
عادی نیز ندارند.
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درآمدسخن:
در این نوشتار، من از عناوینی مانند پوهاند، داکتر 
در  عناوین  این  چون  نمی کنم؛  استفاده  استاد  و 
ندارند.  اصالتی  امروز  علمی،  فساد  گستردگی  پی 
که  است  اجتماعی  معضل  یک  علمی  فساد  امروز 
آن  قربانی  دانشگاه  اصالت  هم  و  علم  اصالت  هم 

می گردد. 
که  وقتی  گفت،  باید  »استاد«  عنوان  مورد   در 
یعنی  »استاد«  بودند که  فهمانده  ما  به  بودم  محصل 
آموزگار دانشگاه و معلم یعنی آموزگار مکتب. در 
زبان خارجی استاد دانشگاه را پروفیسور می گویند. 
کلمه  این  معنای  که  می کردم  فکر  بودم  که  استاد 
را می دانم، چون در دو سه دانشگاه خارجی درس 
کشورهای  در  دانشگاه  ده ها  از  و  بودم  خوانده 
آسیایی، اروپایی و امریکایی دیدن نموده بودم؛ اما 
کلمه  این  معنای  که  فهمیدم  تا  سال ها طول کشید 
را نمی دانم؛ چون امروز به کسانی استاد می گویند 
را  دانشگاهی  کالس های  روی  روز  یک  حتا  که 
نه تنها سواد  ندیده اند. شمار زیادی از این استادان 

دانشگاهی ندارند بلکه سواد عادی نیز ندارند. 
ضعف  فقط  نشود،  گرفته  شخصی  خواهشمندم 
مردم  قدنمای  آیینه ی  عنوان  این  است.  عمومی 
کسی،  چه  به  »استاد  نمی دانند  که  مردمی  ماست، 
اطالق  کسی  چه  به  انجنیر  و  کسی  چه  به  داکتر 
القاب  ترویج  باعث  مردم  ناآگاهی  این  می شود.« 
انجنیر شده  و  داکتر  پروفیسور،  استاد،  قالبی چون 
است. امروزه ده ها مامور عالی رتبه ی دولتی از این 
از  نوشتار  این  )در  می کنند.  استفاده  قالبی  عناوین 

ذکر نام آنها خودسانسوری می کنم.( 
نخست با تشریح بعضی مفاهیم دانشگاهی مدخلی 
گویاتر  عبارت  به  یا  علمی   فساد  شناخت  برای 

جعل دانش می گشایم. 
دانشگاه:

است.  دانشگاه  مکان  مهم ترین  دنیا،  جغرافیای  در 
و  معنوی  فضایل  انسانی،  توسعه  جای  دانشگاه 
امانت داری است. دانشگاه که  اخالقی، صداقت و 
به زبان التین به نام »university« یاد می شود از 
و  گردیده  مشتق   »universitas« التین  ریشه ی 
معنای لفظی آن »جامعه علمی« است. اما در صفحه 
است:  آمده  چنین  ـ  وبستر  لریم  فرهنگ   1293
و  تدریس  زمینه ی  که  عالی  تحصیالت  نهاد  »یک 
تحقیق را برای تفویض دیپلوم های کادمیک فراهم 

می سازد.« 
دورههایدانشگاهی: 

دورهیلیسانس
کانکور  دروازه ی  از  عبور  از  بعد  پاس ها  بکلوریا 
معموال  لیسانس  دوره ی  می شوند.  دانشگاه  شامل 
باید  محصلی  هر  مدت  این  در  و  بوده  چهارساله 
الاقل 130 کریدت را در پهلوی پروژه های صنفی 
نماید. حضور فزیکی  و نوشتن مونوگراف تکمیل 

هر محصل در صنف الزامی است. 
دورهماستری

یکی  است.  مطرح  امتحان  نوع  دو  دانشگاه ها  در 
که  است  تحصیلی  پیشرفت   به  مربوط  امتحان 
می کند  ارزیابی  را  داوطلب  قبلی  دانسته های 

استعداد  آزمون  به  مربوط  دیگری  و 
 »GRE« عبارتی  به  و  است  تحصیلی 
آیا داوطلب  ارزیابی می کند که  و  است 
تحصیل  ادامه  باالتر  مقاطع  در  می تواند 

دهد. 
الزامات دوره ی ماستری چهار چیز ا ست: 

»GRE« 1ـ گذشتاندن موفقانه امتحان
2ـ تکمیل زمان معین )معموال 2 سال( 

صنفی  دروس  کریدت   30 تکمیل  3ـ 
)Course Work(

 Master’s« به نام  پایان نامه  نوشتن  4ـ 
»Thesis

PHDدورهیدکتورا
تحصیالت  درجه ی  باالترین  دکتورا 
باید  دکتورا  دارنده ی  است،  دانشگاهی 
در رساله دکتورای خود چیزی را کشف 

1ـدیپلوممعادل:
نیز  از کشورهای خارجی  فساد علمی، شماری  در 
یا  و  اشخاص  به  کشورها  از  برخی  دارند.  دست 
گروپ های وابسته به خود دیپلوم های به نام »معادل« 
می دهند تا از این طریق اشخاص وابسته به خودرا به 

کرسی های دولتی بنشانند. 
من در جلسه مورخ 7 جدی 1383 مطابق 27 دسمبر 
2004 شورای وزیران گزارش دادم که تحصیالت 
است  تحصیلی  واحدهای  حیاتی ترین  از  که  عالی 
مورد جعل و تقلب قرار گرفته است و این پدیده ی 
نحس در تمام سطوح دولت رخنه کرده است. من 
شک  وزرا  بعضی  دیپلوم  صحت  مورد  در  گفتم 
ارزیابی  غرض  خودرا  دیپلوم های  باید  آنها  دارم، 
اما  ارسال کنند.  به وزارت تحصیالت عالی  مجدد 
خودرا  تحصیلی  اسناد  من  ماموریت  پایان  تا  آنها 
برابر  در  هم  کرزی  رییس جمهور  نکردند.  ارسال 

فساد علمی دوستانش بی اعتنا بود. 
عشقمجاهدینبهمدرک

رییس  ربانی،  برهان الدین  استاد   ،1374 سال  در 
مورد  در  را  فرمانی  افغانستان  اسالمی  دولت 
علی  مراد  ریاست  تحت  وکمیته  صادر  »معادلت« 
مراد قاضی القضات دایر گردیده بود. در جلسه اخیر 
هم دعوت  من  از  بود  معادلت  تصویب  روزی  که 
نمایم.  امضا  تا در پای فیصله آنها  به عمل آوردند 

فیصله از این قرار بود: 
)PhD( 1ـ آیت اهلل و شیخ الحدیث معادل دکتورا

ماستر  معادل  شیخ االسالم  و  حجت االسالم  2ـ 
)MA(

کردم؛  رد  دلیل  دو  به  را  معادلت  این گونه  من 
یکی این که القاب یا عناوین مذهبی را نمی توان با 
این که  دیگری  نمود.  معادلت   اکادمیک  درجات 

من در جلسه مورخ 7 جدی 1383 مطابق 27 دسمبر 2004 شورای 
وزیران گزارش دادم که تحصیالت عالی که از حیاتی ترین واحدهای 

تحصیلی است مورد جعل و تقلب قرار گرفته است و این پدیده ی نحس 
در تمام سطوح دولت رخنه کرده است. من گفتم در مورد صحت دیپلوم 
بعضی وزرا شک دارم، آنها باید دیپلوم های خودرا غرض ارزیابی مجدد 

به وزارت تحصیالت عالی ارسال کنند. اما آنها تا پایان ماموریت من 
اسناد تحصیلی خودرا ارسال نکردند. رییس جمهور کرزی هم در برابر 

فساد علمی دوستانش بی اعتنا بود.

و  باشد  کرده  ارایه  را  جدیدی  نظر  یا  باشد،  کرده 
دامنه ی رشته اختصاصی اش را گسترش داده باشد. 

این  در  که  است  سال  سه  معموال  دکتورا  دوره ی 
 Prelim امتحان  صنفی  دروس  کریدت   45 مدت 

و رساله ی دکتورا تکمیل می گردد. 
پروسه رساله ی دکتورا شامل طرح مساله، پس منظر، 
معلومات  جمع آوری  سامان،  و  مواد  تحقیق،  روش 
نتایج تحقیق، مناقشه و  )دیتا(، تجزیه و تحلیل دیتا،  
ریفرنس )منابع( می باشد. گفتنی است که دیپلوم های 

MD و DVM شرایط خاص خود را دارند. 
نوشتن  از  دکتورا  دوره ی  کار  مراحل  تمامی  باید 
»Proposal« تا نوشتن رساله دکتورا تحت نظارت 
درجه ی  باشد.  داشته  قرار  راهنما  استاد  مداوم 
)آلمان(،  هابیل  داکتر  با  هم طراز  امریکا  دکتورای 
)فرانسه(  اگریژه  پروفیسور  و  )روسیه(  ناوک  داکتر 

می باشد. 
همسایه  کشورهای  صادرات  از  یکی  علمی  فساد  
نیز به یک نهاد نمایشی  اما فاکولته های شبانه  است. 
اخذ  استندرد  امتحان  بود.  شده  تبدیل  دیپلوم بده  و 
ثبت  شماری  نداشت.  وجود  نمی شد،  ناکامی 
وظیفه  اجرای  والیات  در  سپس  و  می کردند  نام 

می کردند. 
استاد  القاب چون  این آشفته بازار علمی،  امروز، در 
بی مدرک،  انجینران  و  ناخوانده،  داکتران  مکتب 
پروفیسوران قالبی عام شده است. از همه جالب تر، 
فارغان  و  )بیکاری(  وترنری  دواسازی،  فارغان  به 
داکتر  پاکستان  در  طبی  شش ماهه ی  کورس های 

می گویند. 
من در اینجا فقط سه نمونه از ده ها نمونه می آورم. این 
گوشه های  از  گوشه ای  می تواند  دست کم  نمونه ها  

فساد  علمی را برمال سازد. 

به مسلک طلبگی هیچ شرط سنی و کریدت  ورود 
زمان  هر  تا  را  تحصیلی  رشته  هر  تحصیل  و  نداشته 
که بخواهد طول بدهد، یک طلبه می تواند مادام العمر 

طلبه باشد. 
2ـدکتورایغیابی

دکتورای غیابی نوعی دیپلوم فروشی و دزدی علمی 
است و از نظر قانون دانشگاهی، قوه ی قضایی ملزم به 

پیگیری آن است. 
باید تمام مراحل کار دوره ی دکتورا از طرح پروژه  تا 
تکمیل رساله تحت نظر مداوم استاد رهنما قرار گیرد. 
پایان نامه ها پروژه های دانشجویی اند نه بسته های مواد 
خرید.  را  آنها  پول  پرداخت  با  بتوان  که  غذایی 
رساله های دکتورای غیابی اکثرا کاپی برداری اند. در 

بعضی موارد صاحب رساله زبان رساله را نمی داند. 
اعتبار  و  سند  دانشجویی  دکتورای  رساله های  اما 
علمی هر فرد دانشجو و دانشگاه است که باید از هر 

صفحه ی آن دفاع کرد. 
زمان حاکمیت حزب  در  غیابی  دکتورای  اصطالح 
دانشگاهی  فرهنگ  در  افغانستان  خلق  دموکراتیک 
راه پیدا کرد و در زمان جمهوری اسالمی افغانستان 
گسترش یافت. دکتورای غیابی را در زمان حکمت 
نام  به  اکنون  و  پوستینچه«  »دیپلوم  نام  به  خلقی ها 

»دیپلوم دالر« یاد می کند. 
در  قاطع  برخورد  یک  با  عالی  تحصیالت  وزارت 
 1384 سنبله   24 تاریخ  به  علمی  فساد  با  مبارزه  راه 
عالی،  تحصیالت  عالی  شورای  به  را  موضوع  این 
شورای  داد.  رویت  تصمیم گیری  مرجع  عالی ترین 
عالی به اتفاق آرا این گونه دیپلوم ها را غیرقانونی و 

دیپلوم گذشته را باطل  تصویب نمود. 
3ـپوهنتونقالبی

شماری از کشورها به خاطر نفوذ ایدیولوژیکی خود، 
پوهنتون های غیرمجاز  تاسیس  به  اقدام  افغانستان  در 
سال  بهار  در  که  هنگامی  مثال،  عنوان  به  می کنند. 
برایم  می کردم  دیدن  ننگرهار  پوهنتون  از   1384
و  ساینس  پوهنتون  نام  به  پوهنتون  یک  که  گفتند 
این  از  من  دارد.  وجود  در جالل آباد  نیز  تکنالوژی 
کریکولم  به  که  زمانی  کردم.  دیدن  نیز  پوهنتون 
درسی و ساختار آن نظراندازی کردم، اسم درست 
فنون  و  ساینس  علوم  نه  بود  الهیات«  »دانشگاه  آن 
یک  توسط  پوهنتون  اصطالح  به  این  تکنالوژی. 
سازمان خیریه عربستان سعودی به نام »االغاشه« بدون 
گردیده  تاسیس    )aecreditation( اعتباردهی 
بود. من این پوهنتون را به دو دلیل لغو اعالم کردم. 
یکی این که این پوهنتون به صورت غیرقانونی توسط 
یک سازمان خیریه ایجاد شده بود و دیگری این که 
در زیر پوشش علوم و فنون یک  ایدیولوژی افراطی 

ترویج می شد. 
تا در زمان تصدی  برایم شد  انگیزه ای  این پوهنتون 
خصوصی  پوهنتون های  ایجاد  مورد  در  وزارتم 
این گونه  که  داشتم  هراس  زیرا  باشم؛  محتاط 
پوهنتون ها به پوهنتون های ایدیولوژیکی، تجارتی و 

قومی تبدیل نشوند.

ACKU
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صدها نفر در نتيجه درگيری 
سپاه پاسداران ايران و پژاک 

آواره شده اند 

 
که  کرد  اعالم  سرخ  صليب  بين المللی  کميته ی 
ايران و  نيروهای نظامی  نتيجه درگيری ميان  در 
شورشيان کرد در مرز ايران و عراق صدها نفر از 
مردم روستاهای کردستان عراق، آواره شده اند. 
همزمان وزير امور خارجه ايران از ارايه مستندات 
تهران به آلمان مبنی بر »تروريست بودن« گروه 

پژاک خبر داد.
شنبه  روز  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
پژاک-  گروه  پايگاه های  به  را  وسيعی  تهاجم 
شاخه پ کا کا ترکيه- در خاک کردستان عراق 
آغاز کرده است. در جريان اين درگيری حداقل 
هشت نفر از نيروهای نظامی ايران از جمله چند 
فرمانده سپاه پاسداران کشته شده اند و پژاک نيز 
اين  در  آن  نيروهای  از  نفر  سه  که  کرده  تاييد 

درگيری ها جان باخته اند.
کميته ی بين المللی صليب سرخ در بيانيه ای گفته 
که  مردمی  از  نفر   800 از  بيش  برای  که  است 
در  آنها  روستاهای  بر  گلوله باران  نتيجه ی  در 
آواره  عراق  کردستان  قنديل  کوهستان های 
کرده  ارسال  دوستانه  انسان  کمک های  شده اند 

است.
آواره  که  »کسانی  است:  آمده  بيانيه  اين  در 
گذاشته اند  جا  را  خود  مايملک  تمام  شده اند 
در  يا  خيمه  موقت،  سرپناه های  زير  اکنون  و 
خانه های پر جمعيت بستگان يا دوستان خود به 
تامين  به  قادر  از آنها  تعداد کمی  سر می برند و 

مسکن اوليه برای اقامت خود هستند.«
مهاجرت  بين المللی  سازمان  زمينه  همين  در 
که  کرده  اعالم  است  ژنو  در  آن  مقر  که 
جمله  از  نياز  مورد  اوليه  مواد  آوارگان،  برای 
دستگاه های  و  پالستيکی  وسايل  تخت خواب، 

تصفيه آب فرستاده است.
اين سازمان نيز در موضعی مشابه با صليب سرخ 
و  ميان سپاه  گفته است که در جريان درگيری 

پژاک صدها نفر آواره شده اند.
است:  افزوده  مهاجرت  بين المللی  سازمان 
»خانواده های آواره ناچار شده اند که برای فرار 
روستاهاي شان  روی  بر  توپخانه  آتشباری  از 
خانه های خود را ترک کرده و به اردوگاهی در 

کيلومترها دورتر بروند.«
کوهستان های  در  که  پژاک  شورشيان 
اخير  کردستان عراق مستقر هستند در سال های 
ايران  نظامی  نيروهای  با  خونينی  درگيری های 
داشته اند که در نتيجه آن، ده ها نفر از دو طرف 

کشته شده اند.

0777625262

دولت اسراييل احتمال لغو پيمان صلح اسلو را بررسی می کند 

امضای تفاهم  نامه »خط لوله گاز اسالمی« توسط ايران، عراق و سوريه

محاکمه متهم حمالت خونين ناروی پشت درهای بسته برگزار می شود

وزير داخله سابق مصر با حسنی مبارک همزمان محاکمه می شود

تظاهرات مراکشی ها در مخالفت با قانون اساسی اين کشور

داد  گزارش  دوشنبه  روز  »هاآرتص«  اسراييلی  روزنامه ی 
که بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل، بررسی احتماالت 
و  اسراييل  ميان  اسلو  صلح  قراردادهای  لغو  عواقب  و 
فلسطينی ها را به شورای عالی امنيت ملی اين کشور واگذار 

کرده است.
قراردادهای صلح اسلو در سيزدهم سپتامبر 1993، در پی 
ميان صلح جويان چپ گرای  از تماس های مخفی  دوره ای 
آزادي بخش  سازمان  نمايندگان  از  شماری  با  اسراييلی 

فلسطين در پايتخت ناروی امضا شد.
تنظيم  در  درگير  اسراييلی  شخصيت های  اين  تالش های 
وقت  کوشش های  با  همراه  قراردادها،  اين  محرمانه 
وقت  نخست وزير  که  شد  موجب  ناروی،  دولتمردان 

اسراييل و رهبر ساف نيز مفاد آن را بپذيرند.
اسراييل،  وقت  نخست وزير  ميان  اسلو  پيمان های  سرانجام 
سازمان  زمان  آن  رهبر  ياسرعرفات،  با  رابين،  اسحاق 
آزادي بخش فلسطين امضا شد و آن دو برای نخستين بار، 

دست يکديگر را پس از سال ها مبارزه مسلحانه فشردند.
بر اساس پيمان های صلح اسلو بود که فلسطينی ها به انتفاضه 

نخست که پنج سال طول کشيد، پايان دادند و تشکيالت 
مستقر  غزه  نوار  و  باختری  کرانه  در  فلسطينی  خودگردان 

شد.
چند هفته پس از امضای پيمان های صلح اسلو، ياسرعرفات، 
محمود عباس و صدها نفر ديگر از شخصيت های فلسطينی 
و چريک های پيشين، برای نخستين بار از کشورهای عربی 

به سرزمين های فلسطينی بازگشتند.
ديپلومات ارشدی در دفتر نخست وزير اسراييل، که نامش 
برده نشده است، به هاآرتص گفته است که بنيامين نتانياهو، 
از سه هفته پيش، از شورای امنيت ملی کشورش خواسته 
قبال  در  سياسی  تالش های  شدن  ناکام  نتيجه  در  است 

فلسطينی ها، ابطال پيمان های صلح اسلو را بررسی کند.
نتانياهو، جنرال »يعکوو عامی درور« را مامور بررسی عواقب 
و احتماالت ناشی از لغو اين پيمان ها کرده است؛ اقدامی 
تشکيالت  فروپاشی  اثرش،  مهم ترين  و  فوری ترين  که 

خودگردان فلسطينی خواهد بود.
ديپلومات ارشد دفتر نخست وزيری اسراييل گفته است که 
نتانياهو لغو پيمان های صلح اسلو را به تالفی اقدام احتمالی 

کسب  برای  متحد  ملل  سازمان  به  توسل  در  فلسطينی ها 
استقالل کشوری برای خود، بررسی می کند.

اسراييل می گويد که روی آوردن فلسطينی ها به سازمان ملل 
برای رای گيری بر سر استقالل کشور فلسطين را »اقدامی 
يک جانبه« و به منزله پشت پا زدن به روح پيمان های صلح 

اسلو می داند.

به گزارش راديو و تلويزيون دولتی ايران، وزيران نفت ايران، 
سوريه و عراق در مراسمی که در ميدان گازی پارس جنوبی 
برگزار شد، تفاهم نامه ای را برای صدور گاز طبيعی ايران به 
دو کشور ديگر امضا کردند و گفتند که مذاکرات برای نحوه 
تامين نيازهای مالی و چگونگی اجرای اين طرح بعدا صورت 
خواهد گرفت. بر اساس اين گزارش، طرح احداث اين خط 
لوله که وزير نفت ايران آن را »خط لوله گاز اسالمی« خوانده 

امکان  با تکميل آن،  و  به طول می انجامد  پنج سال  تا  است، 
صدور گاز طبيعی ايران به اين دو کشور و همچنين امتداد خط 

لوله تا مراکز مصرف در اروپا فراهم خواهد شد.
مديرعامل  و  شده  اعالم  دالر  ميليارد  ده  طرح،  اين  ارزش 
شرکت ملی گاز ايران گفته است که منابع مالی طرح احداث 
خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا از طريق عراق، سوريه 
و لبنان تامين شده و تا کنون پانزده شرکت اروپايی تقاضای 

بازاريابی اين گاز در کشورهای خود را اعالم کرده اند.
از جمله  تحريم های خارجی،  دليل وضع  به  در حال حاضر، 
جمهوری  اتومی  برنامه های  عليه  متحده  اياالت  تحريم های 
اسالمی، بسياری از شرکت های خارجی از فعاليت در بخش 
تسويه  حتا  مواردی،  در  و  کرده اند  چشم پوشی  ايران  انرژی 
دستخوش  نيز  ايران  با  کشورها  بعضی  نفتی  معامالت  ارزی 

اختالالتی شده است.

حمالت  انجام  به  که  مردی  اتهامات  به  قضايی  رسيدگی 
نفر متهم شده است،  از 90  ناروی و کشتن بيش  اخير در 
بزودی در پشت درهای بسته ی دادگاهی در اسلو، پايتخت، 

آغاز خواهد شد.
رييس دادگاه با درخواست سارنوال ها مبنی بر عدم حضور 
خبرنگاران موافقت کرده است تا به اين ترتيب مانع از آن 

دوگانه  حمالت  متهم  تنها  برويک،  برينگ  آندرس  شود 
اخير، اقدام خود را سياسی جلوه دهد.

وکيل آقای برويک پذيرفته  است که موکلش بمب گذاری 
در اسلو و قتل عام گروهی از جوانان در جزيره ای نزديکی 

پايتخت را مرتکب شده  است.
اما  »وحشتناک  را  حمالت  اين  موکلش  که  گفت  وی 

افکار  برابر  ضروری« توصيف کرده است و می خواهد در 
اقدامات  اين  به  زدن  دست  برای  را  خود  داليل  عمومی 

توضيح دهد.
گفته می شود که در زمينه ديدگاه های دست راستی آقای 

برويک تحقيقاتی در حال انجام است.

به پرونده حبيب العادلی، وزير داخله ی سابق  قاضی رسيدگی 
تظاهرکنندگان  به سوی  تيراندازی  به صدور دستور  مصر که 
در جريان انقالب اخير اين کشور متهم است، گفته است که 

جلسه دادگاه تا روز سوم آگست به تعويق افتاده است.

قرار است حسنی مبارک، رييس جمهور برکنار شده مصر نيز 
روز سوم آگست در نخستين جلسه دادگاه حاضر شود و قاضی 
پرونده  دو  اين  ارتباط  است که  توجيه تصميم خود گفته  در 
باهم، آغاز همزمان محاکمه اين دو مقام سابق مصری را منطقی 

جلوه می دهد.  حبيب العادلی قبال در ارتباط با پرونده ی فساد 
مالی محاکمه و به دوازده سال حبس محکوم شده است، اما 
قرار است در ارتباط با صدور مجوز تيراندازی ماموران امنيتی 

به سوی تظاهرکنندگان نيز محاکمه شود.

صدها نفر با حضور در جاده های رباط، پايتخت مراکش، به 
مخالفت با قانون اساسی جديد اين کشور پرداخته اند.

قانون اساسی جديد مراکش در اوايل ماه جاری ميالدی در 
جريان يک همه پرسی عمومی به تصويب رسيد.

اعتراضات تازه در مراکش بار ديگر از سوی جنبشی موسوم 
جوانان  از  متشکل  ليبرال  گروهی  که  فبروری«  »بيستم  به 
تحصيل کرده ی طبقه متوسط است، سازماندهی شده است.

فبروری   20 روز  در  پيش  ماه  پنج  مراکشی  معترضان  اين 
ايجاد  خواستار  و  کرده  آغاز  خودرا  اعتراضی  حرکت 

اصالحات در کشورشان شدند.
آنها همچنين از محمد ششم پادشاه اين کشور خواسته اند تا 
اين حق به مردم داده شود تا از طريق انتخابات آزاد دولت 

جديدی انتخاب کنند.
جوالی  ماه  اول  روز  در  که  بود  اعتراض ها  اين  از  پس 
قانون اساسی جديدی به رای مردم گذاشته شد و آنها نيز با 

اکثريت 98 درصد آرا، اين قانون اساسی را تاييد کردند.
اما حال معترضان می گويند که در اين همه پرسی تقلب شده 
ماه  در  است  قرار  که  کشور  اين  آتی  انتخابات  به  آنها  و 

اکتوبر برگزار شود نيز خوشبين نيستند.
طيف  جديد،  اساسی  قانون  که  هستند  اين  خواستار  آنها 
از  بگيرد،  بر  در  را  اجتماعی  موضوعات  از  گسترده تری 

جمله موضوعاتی چون بيکاری و بی سوادی.
گفته می شود که بيش از نيمی از جمعيت مراکش بی سواد 

هستند.

در  ظاهری  تغييری  تنها  را  جديد  اساسی  قانون  معترضان، 
بنيادی تر  تغييراتی  ايجاد  زمان  تا  گفته اند  و  خوانده  کشور 

همچنان در جاده ها باقی خواهند ماند. ACKU
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روز  پاكستان،  و  هند  خارجه ی   امور  وزرای 
را  صلح  گفتگوهای  تازه  ی  دور  چهارشنبه 
گزارش  به  كرد.  خواهند  آغاز  دهلى  نو  در 
سطح  در  نشست  نخستين  اين  اسوشيتدپرس، 
امور خارجه  ی دو كشور هسته ای منطقه،  وزاری 
نشست  اين  بر  آنچه  است.  گذشته  سال  يك  در 
در  اخير  سه گانه   انفجارهای  وقوع  افکنده،  سايه  
بمبيى و انتصاب وزير امور خارجه  جديد پاكستان 
جديد  خارجه  ی  امور  وزير  ربانى،  حنا  است. 
به  اين كشور  نخستين زنى است كه در  پاكستان 
مقام وزارت خارجه رسيده است. خانم ربانى، ۳۴ 
اين جوان ترين عضو كابينه  دولت  بر  ساله عالوه 

فدرال پاكستان نيز است.  
دولت هند پس از حمالت تروريستى سال ۲۰۰۸ 
در بمبيى كه عناصری از دستگاه امنيتى پاكستان 
در آن نقش داشتند، گفتگوهای صلح با  اسالم آباد 

را متوقف  كرد.

اعــــــــــــالن كاريابی   
دافغانستان بانك ) بانك مركزی افغانستان (  به يك نفر كارمند ورزيده و مجرب در پُست :

• مسؤل بخش نظارت ساحوی زون جنوبغرب ) كندهار ( ، گريد 7  
مربوط به مديريت عمومى نظارت امور مالى به شرايط ذيل  نياز دارد.   

تحصیالت:
حداقل ليسانس در اقتصاد، محاسبه، اداره و تجارت، يا ديگررشته های ذيربط از دانشگاه معتبر با دو سال تجربه كاری در 

حوزه مربوطه
مهارتها:

مهارت كافى تحليل و نوشتن راپورهای مالى، توانايى مشخص نمودن محتويات CAMAL ratings ، تسلط كافى به 
لسانهای دری ، پشتو و انگليسى ) تحريری و شفاهى ( و توانايى استفاده از نرم افزارهای كمپيوتر مخصوصاً 

 )Ms. Office Packages and Electronic Mailing (
شايقين كار ميتوانند يك نسخهCV  و يا خلص سوانح شان را معه درخواست با ذكر پُست و واليت مربوطه به شمول 
dab. :كاپى اسناد تحصيلى) كاپى ديپلوم، تصديق نامه ، شهادت نامه و امثال آن(  الى  تاريخ 15 اسد 1۳9۰ به ايمل آدرس

jobs@centralbank.gov.af  بفرستند.

نکات مهم :
1- برای كانديدان كه باشنده واليت مربوطه ) كندهار ( اند ترجيع داده ميشود 

۲- درخواستى های پائينتر از معيار هاي تعيين شده و از مراجع غير مستقيم به هيچ وجه قابل پذيرش  نميباشد.
۳-  تاريخ امتحان بعداً به سمع كانديدان شامل در شارت لست رسانيده خواهد شد.

برای معلومات بيشتر و دريافت اليحۀ وظايف پُست متذكره به ويب سايت:  www.CentralBank.gov.af  مراجعه 
نموده و يا به شماره تيلفون : )۰۲۰۲1۰۴1۴5 ( به تماس شويد.

مهلت ارسال آثار به نخستین 
جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر 

تمديد شد:
ست  فرصتى  بشر  حقوق  فلم  پاييزی  جشنواره 

برای نمايش، نقد و آموختن 
باز كردن دريچه ای ست  به دنبال  اين جشنواره 
با  منتقدانه  های  فلم  نمايش  و  توليد  طريق  از  تا 
موضوع حقوق بشر بتوان جامعه بهتر و آزادتری 

ساخت.
سينمای  بيشتر  آثار  بررسى  و  نمايش  برای  فرصت  ايجاد  منظور  به  و  اين هدف  با 
افغانستان، نخستين جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر ضمن تشکر و قدردانى از تمام 
اين  به  اند، مهلت ارسال آثار  فلم سازانى كه آثارشان را به جشنواره ارسال كرده 
نموده است، دوستانى كه  با دهم آگست تمديد  برابر  اسد  نوزدهم  تا  را  جشنواره 
تا كنون فرصت ارسال آثارشان را نداشته اند مى توانند فلم های شان را به آدرس 
جشنواره ارسال كرده و ما را در برگزاری جشنواره ای باشکوه و پربار ياری رسانند. 
پيشنهاد مى كنيم كه آثارتان را تا حد امکان پيش از نوزدهم اسد ) دهم آگست ( 

به جشنواره ارسال نماييد.   
مستعد  و  جوان  سازان  فلم  از  حمايت  منظور  به  بشر  حقوق  فلم  پاييزی  جشنواره 
نقدی  غير  و  نقدی  داوران، جوايز  هييت  برگزيده  فلم  به چهار  افغانستان،  سينمای 

اهدا مى نمايد.
 اين جشنواره هر فلمى با هر سبك سينمايى:                                                                               

مستند/ داستانى/ بلند/ كوتاه/ انيميشن
با هر نوع گرايش حقوق بشری

زن / كودک / جنگ و مبارزه / آزادی بيان / مهاجرت و بى خانمانى / هويت / 
نژاد پرستى / تبعيض / عدالت / خشونت/ قاچاق/ بهره كشى / ديکتاتوری / محروم 
كه  را  سازی / فقر / اعتياد / سرمايه داری / نظامى گری / تجاوز و ..........    
از سال ۲۰۰۰ ميالدی به بعد توليد شده باشد، از هر نقطه ای از جهان خوش آمد مى 

گويد. 
 جهت ارسال آثارتان به اين جشنواره مى توانيد به شماره تلفن و يا اميل ادرسهای 

زير تماس بگيريد:
www.ahrfestival.org 
info@ahrfestival.org

basafilm@gmail.com
۰7771۴6666 /۰799۳۴596۲

هند و پاكستان گفتگوهای صلح را از سرمی گیرند 

ريیس سازمان بسیج ايران: چاره ای جز محو اسرايیل از صفحه روزگار نداريم 

 

بسيج  سازمان  رييس  نقدی،  محمدرضا 
متهم  را  امريکا  ايران، روز دوشنبه  مستضعفين 
كرد كه اقدامات خود عليه ايران را به اسراييل 
واگذار كرده و تاكيد كرد كه ايران برای تامين 
امنيت خود چاره ای جز »محو رژيم صهيونيستى 

از صفحه روزگار« ندارد.
آقای نقدی اين اظهارات را در واكنش به قتل 
كرد  بيان  شنبه  روز  در  ايرانى  شهروند  يك 
اسالمى،  جمهوری  مسووالن  گفته ی  به  كه 
طوسى  نصيرالدين  خواجه  دانشگاه  دانشجوی 

بوده است.
در حالى كه وزير اطالعات ايران اعالم كرده 
در  غربى  جاسوسى  سرويس های  دخالت  كه 

قتل داريوش رضايى نژاد هنوز مشخص نيست، 
كه  مى گويد  مستضعفين  بسيج  سازمان  رييس 
»طراح اصلى اين جنايت فجيع، رژيم حاكم بر 

امريکاست.«
را  امريکا  وی  ايسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  آسيب پذيری اش  خاطر  »به  كه  كرد  متهم 
را  اجرای جناياتش  انقالبى،  برابر واكنش های 
به رژيم صهيونيستى كه يك موجوديت بسته و 

محدود دارد واگذار مى كند.«
برای  »امروز  كرد:  تاكيد  نقدی  محمدرضا 
كشور  داخل  در  را  امنيت  بتوانيم  اين كه 
رژيم  اين كه  جز  نداريم  چاره ای  كنيم،  ايجاد 
صهيونيستى را از صفحه ی روزگار محو كنيم و 

تنها در اين صورت 
است كه دانشمندان 
كامل  امنيت  با  ما 
به  مى توانند 
خود  علمى  جهاد 

بپردازند.«
رييس  اظهارات 
بسيج  سازمان 
در  مستضعفين 

بيان مى شود كه آيت اهلل على خامنه ای،  حالى 
از  ايران  كه  بود  گفته  شنبه  روز  ايران،  رهبر 
با  حساب شده  يا  تصادفى  درگيری  هرگونه 

قدرت های نظامى اجتناب خواهد كرد.

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	for archive 9
	for archive 10



