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طالبان و نشانه گیری 
عمق استراتژیک قدرت
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امنیت ملی: 

از حمله به سه مرکز اردوی ملی 
جلوگیری شد

دارد. 
در همین حال یکی از سخنگویان طالبان در 
تماس با رسانه ها مدعی شده است که افراد 
حمله  پولیس  امنیتی  پوسته   یک  باالی  آنان 
کرده که در نتیجه دو مامور پولیس را کشته 

و چهار تن دیگرشان را با خود برده اند. 
افراد  نیز  قبل  است که چندی  این در حالی 
طالبان سی تن از باشندگان باالبلوک والیت 
تن  شش  که  بودند  کرده  اختطاف  را  فراه 
دیگر  تن  بیست  و  رسانیدند  قتل  به  را  آنان 

آنها را آزاد کردند. 

لطف اهلل مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، 
روز گذشته در یک نشست خبری گفت که این افسر 

با گروه طالبان در ارتباط بوده و اعضای این گروه را از 
اقدام دولت در والیت نورستان با خبر می ساخت. وی 

افزود: »این افسر اردوی ملی که قصد سازمان دهی 
حمالت انتحاری و تروریستی را باالی ساحه شش درک 

ناحیه نهم شهر کابل و افشای اسرار دولتی و نظامی 
به آی اس آی )سازمان استخباراتی پاکستان( و طالبان 

تروریست داشت، دستگیر نمودیم.«

از رییس مجلس نمایندگان خواستند که به 
اعضای این مجلس اجازه ندهد تا مجلس 

نمایندگان تریبون جنایتکاران شود.
مردم  نماینده ی  مجروح،  فاروق  غالم 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  در  هرات 
درخواست های  باوجود  که  می گوید 
پی در پی رییس جمهور کرزی و شورای 
عالی صلح، طالبان آماده ی گفتگو با دولت 
افغانستان نیستند و به کشتار مردم افغانستان 

روز به روز افزوده اند.
هما  از  ما  »خواهش  گفت:  مجروح 
منبری  را  پارلمان  که  است  این  سلطانی 
و  عمر  محمد  مال  جنایات  از  دفاع  برای 
هر  افغانستان  نسازند،  امرش  تحت  افراد 
کشتار  دسته جمعی،  کشتار  شاهد  روز 
کشتار  و  انتحاری  حمله های  در  مردم 
برادران و خواهران   و  است  ما  هموطنان 

ما شهید می شوند.« 
نمایندگان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
گفتگوی  برای  خود  آمادگی  از  مجلس 
در  که  صورتی  در  عمر  مال  با  مستقیم 
تاکید  اما  گفتند  سخن  باشد،  افغانستان 
خانم  ادعاهای  که  صورتی  در  کردند 
چنین  به  باشد،  نداشته  واقعیت  سلطانی 
بحث ها در مجلس نمایندگان خاتمه داده 

شود.
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باشندگان  از  تن  پانزده  طالبان  گروه  افراد 
ولسوالی پرچمن والیت فراه را با خود برده 

و دو تن آنان را سر بریدند. 
قوماندان  روشندل،  سیدمحمد  مل پاسوال 
مخالفین  است،  گفته  رسانه ها  به  فراه  امنیه 
»ده خان«  منطقه  در  شنبه  شب  دولت  مسلح 
و  کرده  حمله  والیت  این  پرچمن  ولسوالی 

پانزده تن از باشندگان محل را ربوده اند. 
افراد  از سرنوشت  می افزاید،  آقای روشندل 
ربوده شده تاکنون اطالعات دقیق در دست 
ادامه  تالش ها  آنان  رهایی  برای  اما  نیست 

قدرت اهلل جاوید
هما سلطانی، یک عضو مجلس نمایندگان 
سوی  از  است  کرده  ادعا  که  افغانستان 
عنوان  به  طالبان  فراری  رهبر  مالعمر، 
میانجی برای گفتگو با حکومت افغانستان 
تعیین شده است، بار دیگر تاکید دارد که 
با   گفتگو  آماده ی  او  خانه ی  در  عمر  مال 

دولت افغانستان می باشد.
سوی  از  گفته هایش  که  سلطانی  خانم 
حکومت همواره رد شده است می گوید 
خواهان بررسی ادعاهایش از سوی پارلمان 

افغانستان است.
ادعاهایش  که  در صورتی  دارد  تاکید  او 
نادرست و تزویر به حساب آید، آماده ی 
محاکمه از سوی نهاد های عدلی و قضایی 

می باشد.
روز  عمومی  نشست  در  که  سلطانی 
صحبت  نمایندگان  مجلس  گذشته ی 
می کرد، بار دیگر از  آمادگی مال عمر برای 

گفتگو با دولت افغانستان سخن گفت.
خانم سلطانی گفت: »مال عمر فعال جدا از 
آی اس آی و جدا از پاکستان، در افغانستان 
بازهم  است، مهمان است، پیش ما است، 
به  عمر(  )مال  ما  که  است  همین  پیام  اش 

مذاکره و صلح آماده هستیم.« 
را  ادعاهایی  چنین  نیز  این  از  پیش  وی 
گفتگو  برای  مالعمر  آمادگی  مورد  در 
اما  بود  کرده  بیان  افغانستان  دولت  با 
سخنگویان حکومت همواره ادعاهای وی 

را رد کرده بودند.
نیز  را  دیگری  شخص  که  سلطانی  خانم 
نام مال بصیر میانجی برای گفتگوها به  به 
که   گفته  همچنین  کرد،  معرفی  رسانه ها 
مال عمر باالی چادراش در 150 کیلومتری 

کابل نشسته بود.
 اما اکنون خانم سلطانی از حضور مال عمر 

در خانه اش سخن می گوید.
با این حال، اظهارات خانم سلطانی با انتقاد 

جدی شماری از نمایندگان روبرو شد.
و  عمر  مال  که  حالی  در  نمایندگان  این 
گروه های زیر امر وی را جنایتکار خواندند، 

طالبان پانزده تن را در فراه ربودند

یک افسر ارشد اردوی ملی که قصد سازمان دهی 
حمالت تروریستی را داشت، بازداشت شد.

گمشده پیدا شد
مال عمر در خانه ی هما سلطانی؟

ثانیه های تازه...

اعالمیه یا...

ارج گذاری به...
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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 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

عناوین مطالب امروز:
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رییس مجلس نمایندگان: 
فیصله ی نهایی 

کشمکش های انتخاباتی را 
رییس جمهور می کند

نمایندگان  مجلس  رییس  کابل:  8صبح، 
جمهور  رییس  که  می گوید  افغانستان 
مورد  در  تصمیم  نهایی  کرزی 
انتخابات  از  ناشی  کشمکش های 
پارلمانی را به زودی اعالم خواهد کرد.

مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
گذشته ی  روز  نشست  در  نمایندگان 
در  گفت  نمایندگان  به  مجلس  این 
دیدارهایی که رییس جمهور با مقام های 
بر  نظارت  کمیسیون  و  عالی  دادگاه 
آن ها  است،  داشته  اساسی  قانون  تطبیق 
قرار  مورد  در  نهایی  فیصله ی  دستور 
قضایی محکمه ی اختصاصی را به رییس 

جمهور سپرده اند.
روز  جمهور  رییس  که  گفت  ابراهیمی 
جمعه به وی گفته است که به نمایندگان 
به  او  خود  که  دهد  اطمینان  مجلس 

مساله ی انتخابات پایان می دهد.
از  نقل  به  بارها  که  درحالی  است  این 
وی  که  است  شده  گفته  رییس جمهور 
جنجال های  به  دادن  پایان  تالش  در 
صورت  به  تاکنون  اما  است،  انتخاباتی 

عملی در این مورد اقدام نکرده است. 

ACKU
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چرا و چگونه یک افسر اردو 
به طالبان می پیوندد؟

به گفته ی آقای لطف اهلل مشعل سخنگوی اداره ی 
ملی  اردوی  که عضو  نام  گل  محمد  ملی،  امنیت 
انجام  برای  طالبان  با  همکاری  اتهام  به  بود، 
این  شد.  بازداشت  کابل  در  انتحاری،  حمالت 
اعترافاتش  در  مشعل  آقای  گفته ی  به  شخص 
پذیرفته  را  خودش  علیه  مطرح شده  اتهامات 
است. وی متهم است که قصد سازماندهی حمله 
به سه نقطه در شهر کابل از جمله، وزارت دفاع 
ملی افغانستان و مرکز فرماندهی ناتو را داشته 
است. این افسر اردوی ملی اسرار دولتی را به 
فرماندهان  از  بعضی  با  و  می فرستاد  طالبان 
طالبان در شرق افغانستان رابطه ی نزدیک داشت. 
ظاهرا افسر موصوف در اعترافاتش گفته است 
که طالبان در بدل اجرای حمله ی انتحاری به او 
قرار بود پول بدهند. رخنه کردن گروه طالبان در 
نیروهای مسلح، از مشکالت و چالش های جدی 
دفاعی  و  امنیتی  ارگان های  برابر  در  که  است 
کشور وجود دارد که ظاهرا ترتیباتی در مورد 
آن گرفته شده است؛ ولی تاحال نتیجه بخش نبوده 
است. دولت افغانستان در تمامی بخش ها به کمیت 
نداشته  توجه  آن  کیفیت  به  و  داشته  توجه  کار 
است و هنگام جذب و استخدام، سابقه ی کسانی 
را که به اردو جذب می شوند مدنظر نگرفته است. 
شخص مذکور مدت های مدیدی با طالبان رابطه 
داشته است و بسا ممکن است که با استخبارات 
آی اس آی هم بی رابطه نبوده باشد. گرچه احتمال 
دریافت یک مقدار پول از طالبان را نمی توان رد 
کرد، ولی این شاید آسان ترین دلیلی باشد که هر 
متهمی برای رد گم  کردن می تواند به آن متوسل 
حادثه  اولین  این  که  باشیم  داشته  توجه  گردد. 
دیگر  مشابه  حوادث  همه ی  می توان  آیا  نیست. 
را با همین فورمول ساده و آسان پولی تحلیل 
کرد و نتیجه گرفت؟ در مورد آن انتحاری هایی که 
خود را با انسان های دیگر تکه تکه می کنند، چه باید 
گفت. آیا نبود انگیزه های ملی و میهنی و ضعف 
استخبارات  که  نیست  ملی، خالی گاهی  احساس 
قدر  می کنند؟  را  استفاده  بهترین  آن  از  اجنبی 
گروه  نفوذ  و  رخنه  بدون  که  است  این  مسلم 
با دشمن، ممکن نیست  آنان  طالبان و همکاری 
آنان بتوانند به چنین عملیات جسورانه ای دست 
یازند. حاال سوال عمده این است که چرا دولت 
افغانستان نتوانسته است چنین انگیزه ای را ایجاد 
و تقویت کند. جهت دیگر قضیه این است که حجم 
اطالعات استخبارات بیگانه و عوامل آنان نسبت 
به اطالعاتی که نهاد های امنیتی ما دارند هم بیشتر 
است و هم دقیق تر. آنان افراد بی انگیزه ای که فقط 
برای اخذ یک معاش نه زیاد جذب اردو می گردند 
را پیدا و با استفاده از مجبوریت های آنان، اجیر 
می سازند و به کام مرگ می فرستند؛ ولی ما با 
شعار صلحی که هیچ معلوم نیست با چه کسی و 
برای چه، فقط وقت می گذرانیم، بی آن که کمترین 
نشانه ای از تمایل به صلح در جانب مقابل بیابیم و 
ببینیم جزییات در مورد افسر نام برده افشا نشده 
است. اما به گفته ی ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت 
دفاع به بی  بی سی، گل محمد عضو بخش تدارکات 
وزارت دفاع افغانستان بوده است. این بدان معنا 
است که موصوف آن قدر بیچاره و فقیر نبوده که 
از فرط فقر به مزدوری و چاکری، تن در دادن به 

ذلت این پستی را بپذیرد. 

زنگ اول


آن  ارزش  که  می گردید  صادر 
حاال  به  نسبت  چند  ده  حدود  تا 
آوردن  به دست  برای  ما  بود.  پایین 
تصفیه شده  کشمیره ی  کیلو  یک 
ناخالص  کشمیره ی  کیلو  دو  به 
با تصفیه شدن  ضرورت داریم، ولی 
کیلو،  هر  در  کشمیره  قیمت  آن، 
می یابد  افزایش  دالر   50 حدود  تا 
تشکیل  را  افزایش  درصد   70 که 

می دهد.«
است  گفته  همچنین  غوریانی  آقای 
تصفیه  ظرفیت  فابریکه  این  که 
یک  در  را  کشمیره ی  کیلو   400
نزدیک  هفته  هر  در  و  دارد  روز 
خام  کشمیره  تن  متریک  هشت  به 
کرده  تاکید  او  می کند.  خریداری 
اواخر  تا  فابریکه  این  تولید  ظرفیت 
یافت  خواهد  افزایش   2012 سال 
از  تصفیه کننده  ماشین های  تعداد  و 
یک دستگاه به پنج دستگاه افزایش 

می یابد.

برای  است  مکلف  »دولت  است: 
خبرنگاران آرامش بیاورد، ولی دیده 
شده است که پیوسته دولت نخواسته 
را  خود  وظیفه ی  است  نتوانسته  یا  و 
به گونه ی درست اجرا کند. با آن که 
بار بار، هر دو سو، حقوق زنده ماندن 
را نقض کرده اند،  و کار خبرنگاران 
مخالفان  و  دولت  از  ما  هم  باز  اما 
امنیت  این هستیم که متوجه  خواهان 

باشند.« خبرنگاران 
پنج شنبه،  روز  خپلواک،  امید  احمد 
شش نفری  گروه  یک  حمله ی  در 
مسلح و انتحاری به دفتر مقام والیت 
و رادیو تلویزیون ارزگان کشته شد.

آنها  کار  شروع  از  سال  شش  این که 
نشده  تکمیل  به حال  تا  مي گذرد، 

است.«
معارف  »ریاست  می افزاید:  عزیزی 
از  بارها  والیت  این  مردم  و  غزني 
طریق مطبوعات و  به صورت رسمي 
که  است  خواسته  وزارت  این  از 
تکمیل  را  کاره اش   نیمه  پروژه هاي 
بي توجهي  وزارت  این  اما  نماید، 

مي نماید.«
محلي  شوراي  اعضاي  از  برخی 
ولسوالي خواجه عمري  نیز از وزارت 
که  مي کنند  انتقاد  دهات  انکشاف 
برخی از مکاتب این ولسوالی که کار 
انکشاف  وزارت  مربوط  آن  ساخت 
شروع   1384 سال  در  می شود  دهات 

شده، اما نیمه کاره باقی مانده است.  
ولسوالی خواجه عمری دارای 13 باب 
مکتب، 6771 تن دانش آموز می باشد 
که از این میان تعداد 2600 تن آن را 

دختران تشکیل می دهد. 

پیش  که  می شود  مطرح  حالی 
افغانستان  دولت  مقام های  این  از 
بررسی های  که  بودند  گفته 
نامه ی  که  است  داده  نشان  آنها 
جعلی  حکومت  به  فرستاده شده 

بوده است.
نامه ای را به ریاست  خانم سلطانی 
که  بود  کرده  ارایه  جمهوری  
به  نامه ای  ضمن  مالعمر  گویا 
ریاست جمهوری آمادگی خودرا 
افغانستان  دولت  با  گفتگو  برای 

بیان داشته است.
عالی  شورای  و  افغانستان  دولت 
گفتگو  خواهان   همواره  صلح 
تازه ترین  در  و   شده اند  طلبان  با 
صلح  عالی  شورای  معاون  مورد 
برخی  با  به زودی  که  گفت 
جنگ  حال  در  که  طالبان  سران 
نیروهای  و  افغانستان  حکومت  با 
خواهند  گفتگو  هستند،  بین المللی 

کرد.
که  می دهد  نشان  شواهد  اما 
آماده ی  هیچ صورت  به  طالبان 
نیستند  افغانستان  دولت  با  صلح 
تروریستی شان در  به حمله های  و 

می دهند. ادامه  افغانستان 

8صبح، کابل: اولین فابریکه تصفیه و 
هرات  والیت  در  کشمیره  پروسس 
کیلو  چهارصد  تولید  ظرفیت  که 
کشمیره را در یک روز دارد، آغاز 

به فعالیت کرده است.
وزرات زراعت و مالداری با انتشار 
این  که  است  گفته  اعالمیه ای 
شخصی  سرمایه گذاری  با  فابریکه 
و  شده  ایجاد  دالر  میلیون   2.7
پروژه  طریق  از  آن  ماشین آالت 

»تسریع زراعت« فراهم شده است. 
عبدالغنی  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
وزارت  مسلکی  معین  غوریانی، 
فعالیت  به  آغاز  مراسم  در  زراعت 
بار  »برای  است:  گفته  فابریکه  این 
افغانستان  که  است   2011 در  اول 
را  تصفیه شده  و  خالص  کشمیره 

صادر خواهد کرد.«
»قسمت  است:  افزوده  همچنین  او 
به حال  تا  افغانستان  اعظم کشمیره ی 
کشور  از  بیرون  به  ناتصفیه  به شکل 

کندز  خبرنگاران  کندز:  8صبح، 
خپلواک،  امید  کشتن  نشستی،  در 
در  همزمان  که  بی بی سی  خبرنگار 
تلویزیون  و  داخلی  خبرگزاری  یک 
را  می کرد  کار  ارزگان  محلی 
ناگوار  وضعیت  از  و  کرده  نکوهش 
ابراز  را  شان  نگرانی  خبرنگاران، 

داشتند.
مجمع  رییس  رسولی،  عبداهلل 
در  کندز،  والیت  مدنی  نهادهای 
امید  قتل  نکوهش  برای  که  نشستی 
و  ارتباط  بنیاد  مرکز  در  خپلواک، 
بود،  شده  برگزار  رسانه ای  فرهنگ 
باید  مخالفان  و  دولت  که  گفت 
نظر  در  را  خبرنگاران  مصوونیت 

داشته باشند.
نباید  »دولت،  افزود:  رسولی  آقای 
طالب  چند  یا  و  یک  کشتن  برای 
کشتن  برای  نباید  نیز  طالبان  و 
امنیتی،  نیروهای  و  پولیس  چند 
غیرنظامیان  دیگر  و  خبرنگاران  به 

برسانند.« آسیب 
نیز  را  اعالمیه ای  کندز،  خبرنگاران 
شده  گفته  آن  در  که  کردند  صادر 

تهداب  سنگ  غزنی:  8صبح، 
ولسوالی  در  مکتب  باب  یک 
گذاشته  غزنی  والیت  خواجه عمری 
رییس  عزیزی  حسنی مبارک  شد. 
سنگ  گذاشتن  حین  غزني  معارف 
ساختمان  گفت  مکتب  این  تهداب 
 4 درسي  اتاق   12 شامل  مکتب  این 
اتاق اداري و 5 باب تشناب است که 
هزینه ی مجموعي آن 160 هزار دالر 

آمریکایي می باشد.  
رییس معارف غزني اظهار داشت این 
مکتب پس از تکمیل شدن گنجایش 
600 دانش آموز را در یک وقت دارا 

مي باشد. 
از  غزنی  معارف  رییس  اما 
دهات  انکشاف  وزارت  کارکردهای 

در این والیت انتقاد کرد.
عزیزی  گفت:  »تعدادی از مکاتب در 
وزارت  بودجه  از  که  غزني  والیت 
در  مي شد،  ساخته  دهات  انکشاف 
سال 1384 کار آنها آغاز شده  و  با 

کابل  نماینده ی  وردک،  ولی  شیر 
عضو  و  نمایندگان  مجلس  در 
می گوید  سبا  پارلمانی  گروه 
استخباراتی  حلقه های  که 
تا  دارند  تالش  بیگانه  کشورهای 
با عنوان کردن حضور مالعمر در 
افغانستان  مردم  اراده ی  افغانستان 
از  طالبان  با  گفتگوها  مورد  در  را 

ببرند. بین 
چنین  به  که  کرد  تاکید  وی 
تا  نشود  داده  اجازه  حلقه های 
افغانستان،  نمایندگان  مجلس  در 
زیر  را  افغانستان  مردم  اراده ی 

ببرند. پرسش 
نمایندگان  مجلس  عضو  این 
افغانستان تاکید کرد که مالعمر و 
هستند. پاکستان  در  جنگجویانش 

وردک گفت: »متاسفانه حلقه های 
به  بیگانه  مملکت های  استخباراتی 
در  حتا  که  می کنند  کار  اندازه ای 
شورای ما، می خواهند که اراده ی 
و  جنگجویان  ببرند.  بین  از  را  ما 
و  ساحه   در  مالعمر  گروپ های 

است.«  پاکستان  خاک 
برای  مالعمر  آمادگی  اعالم 
در  افغانستان  دولت  با  گفتگو 

آغاز فعالیت اولین فابریکه تصفیه و 
پروسس کشمیره در والیت هرات

خبرنگاران کندز:

 قتل خبرنگار بی بی سی در ارزگان را 
نکوهش می کنیم

سنگ تهداب یک باب مکتب 
در غزنی گذاشته شد

ACKU
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این 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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امروز مادری را در گزارش »از ورای دود و آتش« با خود 
داریم که در زمان جنگ های میان گروهی پسرانش ناپدید 
شده اند، او آن حادثه را چنین بیان می دارد: »مدت ها بود که 
زندگی ما آرامش خود را از دست داده بوده زیرا کشور در 
آتش جنگ می سوخت، از یک طرف فشار نظام کمونیستی 
طرف  از  و  می گذاشت  بد  تاثیر  روز  به  روز  مردم  باالی 
نیروهای مجاهدین مردم را سخت در  دیگر راکت پراگنی 
بود،  بسته  کلی  به  مواصالتی  راه های  بود.  داده  قرار  تنگنا 
مواد ارتزاقی در شهر کم پیدا و بسیار با قیمت بلند به دست 
چه  آنها  آینده  ی  باالخره  که  بودند  پریشان  مردم  می آمد، 
خواهد شد، تا این که نیروهای روسی از کشور بیرون شدند 
و دولت کمونیستی هم موضوع آشتی ملی را اعالم نمود، 
و  پیوستند  روند  این  به  تعدادی شان  مجاهدین  نیروهای  اما 
جمهور  رییس  باید  که  نمودند  درخواست  دیگر  تعداد 
وقت از قدرت کنار برود تا آنها رسما حکومت کمونیستی 
داده  تشکیل  پاکستان  در  که  را  جدید  حکومت  و  ملغا  را 
بودند به نام حکومت اسالمی را ایجاد نمایند. بعد از مذاکره 
بود که  در سال 1371  همین طور هم شد  باالخره  تفاهم  و 
حکومت  و  شدند  کابل  وارد  رسما  مجاهدین  نیروهای 

شامل  که  را  دولت  مسلح  نیروهای  آنها  گرفتند،  تسلیم  را 
قوای مسلح و پولیس بود رخصت نمودند و گفتند، دیگر 
به این همه اردو و عسکر نیست.  نیاز  یافته و  جنگ خاتمه 
نظام ما از کمونیستی به نام اسالمی مسما گردید. مردم هم 
خوش حال بودند زیرا مواد ارتزاقی فراوان در شهر سرازیر 
شده بود و دیگر ترس از راکت آمدن هم در سیمای مردم 
چیز  همه  دیگر  که  می کردند  فکر  مردم  نمی شد،  دیده 
را  این  زمان  گذشت  با  اما  شدند.  خوشبخت  و  پایان یافته 
مسلح  گروه های  زیرا  بودند،  اشتباه  در  سخت  که  دانستند 

مقدار  ضبط  و  کشف  با  می گوید  داخله  امور  وزارت 
انفجاری و مهمات  در والیت قندهار، از  از مواد  هنگفتی 
یک حادثه ی خونین در این والیت جلوگیری شده است. 
وزارت امور داخله  با نشر اعالمیه ای گفته است که پولیس 
به تازگی سه بشکه ی بیست کیلویی مواد انفجاری، نه حلقه 
ماین ضد وسایط، هشت حلقه بمب دستی و صدها فیر مرمی 
اسلحه ی مختلف را در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار به 
دست آورده است. همچنین در این اعالمیه آمده است که 
ماینی  انفجار  نتیجه  در  شورشیان  فراد  از  تن  دو  شنبه  شب 
که می خواستند آن را در کنار سرک در ولسوالی غورماچ 

والیت فاریاب جاسازی کنند، به هالکت رسیده اند.
از کشته شدن  در همین حال مقام های محلی والیت پکتیا 
خبر  والیت  این  در  دیگر  تن  دو  جراحت  و  طالب  پنج 
به  پکتیا  والیت  امنیه  قوماندان  صافی  عبدالغفار  داده اند. 
افراد در جریان درگیری  این  رادیو آزادی گفته است که 
با نیروهای داخلی و بین المللی شب شنبه در ولسوالی زرمت 
این والیت کشته و زخمی شدند. با این حال گفته می شود 

متحده  ایاالت  انکشافی  اداره ی  می گوید  معارف  وزیر 
صحت،  بخش های  در  گذشته،  سال  یک  طی  امریکا 
صدها  افغانستان  در  دهات  انکشاف  و  زراعت  معارف، 

میلیون دالر را به مصرف رسانده است.
وزیر  وردک  فاروق  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 

کردند  آغاز  را  برتری طلبی  و  قدرت  برسر  جنگ  جهادی 
و آتش این جنگ بسیار زود همه جا گیر شد. مردم سخت 
هراسان بودند، جای ترس بوده زیرا جنگ این بار در مقابل 
چشمان شان در بین شهر جریان داشت، تعدادی از مردم در 
همان اوایل کشور را ترک نمودند و عده ی دیگر مانند ما 
که توان مالی نداشتند مجبور شدند که باید در کشور باشند، 
زیرا  باشند.  اموال شان  تاراج  و  عزیزان  مرگ  تماشاگر  و 
جنگ همه روزه وحشیانه تر از روز قبل شدت می گرفت و 
بین رفته بود. قربانی این  از  بین احزاب  ترحم و مروت در 

که در این درگیر ها به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
بغالن  مقام های محلی در والیت  براساس یک خبر دیگر، 
می گویند در نتیجه تبادل آتش میان گروهی از افراد مسلح 
و نیروهای امنیتی، یک زن کشته و پنج تن دیگر به شمول 
سه مامور پولیس زخمی شدند. عبدالحنان ولسوال ده صالح 
والیت بغالن به خبرنگاران گفته است که افراد مسلح روز 
جمعه باالی یک پوسته پولیس در این ولسوالی حمله کرده 
و سه مامور پولیس را زخمی کردند. وی افزود، در جریان 
نیروهای  و  مهاجمین  میان  حمله  این  از  پس  که  درگیری 
امنیتی صورت گرفت، یک زن که از باشندگان محل بود، 

کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده اند 
اما  شده اند.  کشته  پولیس  مامور  پنج  درگیری  این  در  که 
مهاجمین  که  می گویند  بغالن  والیت  در  محلی  مقام های 

وابسته به گروه طالبان نبوده بلکه دزدان مسلح بودند.



معارف در یک نشست خبری دیروز در کابل گفت، طی 
یک و نیم سال گذشته، 199 باب مکتب به کمک ایاالت 
متحده امریکا بازسازی شده و 36 باب مکتب دیگر در 

حال ساخت است.
وزارت  سرپرست  و  دهات  انکشاف  زراعت،  وزرای 
متحده  ایاالت  از کمک های  نشست  این  در  نیز  صحت 
خواستار  نموده  یادآوری  مختلف  بخش های  در 
همکاری های بیشتر در راستای توسعه ی زراعت، صحت، 

بازسازی و توسعه ی خدمات اجتماعی شدند.
امریکا،  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره ی  نمایندگان 
سفیر  نماینده  و  امریکای  نظامی  قوای  یو اس ای آی دی، 
ایاالت متحده در افغانستان نیز بر ادامه ی کمک های شان 
ادامه  وقتی  تا  کمک ها  این  که  می گویند  نموده  تاکید 

خواهد داشت که افغانستان دیگر نیازمند نباشد.



همه  که  از شب ها  یکی  در  بودند.  ملکی  مردم  خشونت ها 
به  که  شنیدیم  را  افرادی  ناگهان صدای  بودیم،  در خواب 
زبان دیگر صحبت می کردند، چون منطقه ما در دست افراد 
دیگر بود بسیار وارخطا شدیم و دانستیم، آن گروه منطقه ما 
به دست  را  منطقه  دیگر کنترول  نیروهای  و  را ترک کرده 
گرفته، هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دروازه ما به شدت 
کوبیده شد و بعد از آن صدای شکستن دروازه به گوش آمد 
و ما را مجال باز نمودن ندادند، آنها وارد خانه ما شدند و 
هرقدر که زاری و عذر نمودیم آنها قبول نکردند و پسرانم 
که یکی  20 ساله و دیگری 15 ساله بود را با خود بردند و 
با  به صبح رساندیم، صبح همراه  فریاد  ناله و  به  را  ما شب 
چند تن از ریش سفیدان به پوسته مربوطه رفتیم اما آنها اظهار 
بی اطالعی نمودند و گفتند که آنها کسی را نیاورده اند، اما 
با خود برده بودند این را دانستیم  آنها بودند که پسرانم را 
که پسرانم را به جای دیگر انتقال داده اند، هرقدر که تالش 
نمودیم از آنها اثری به دست ما نیامد و تا به امروز چشم به راه 
آنها هستیم. در حق شان دعا می کنم که بخیر دوباره به خانه 
ندارم.  ببینم دیگر آرمانی  برگردند و یک بار دیگر آنها را 
کسانی که مرا به این وضعیت رسانیدند دشمنان این ملت و 
کشور هستند؛ زیرا تمام کشور را به ویرانه تبدیل نمودند و 
مردم پریشان به کشورهای دیگر آواره شدند. تعدادی هم 

در فراق عزیزان شان اشک می ریزند.«


هنوز منتظر پسرانم هستم 

کمک های امریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت جلوگیری از یک حادثه خونین در قندهار 

در یکی از شب ها که همه در خواب بودیم، ناگهان صدای افرادی را 
شنیدیم که به زبان دیگر صحبت می کردند، چون منطقه ما در دست 

افراد دیگر بود بسیار وارخطا شدیم و دانستیم، آن گروه منطقه 
ما را ترک کرده و نیروهای دیگر کنترول منطقه را به دست گرفته، 
هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دروازه ما به شدت کوبیده شد 
و بعد از آن صدای شکستن دروازه به گوش آمد و ما را مجال باز 

نمودن ندادند.
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با  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  موضوع 
ایاالت  جدید  سفیر  کراکر،  رایان  جدید  اظهارات 
متحده در کابل، وارد مرحله ی جدیدی شده است. 
در حالی که همواره رییس جمهور و رییس شورای 
مذاکرات  روی  صحبت  از  افغانستان  ملی  امنیت 
اما  آورده اند،  به میان  سخن  استراتژیک«  »پیمان 
امریکا ظاهرا موضوع مذاکرات  اکنون سفیر جدید 
که  می گوید  کرده  رد  را  استراتژیک  پیمان  روی 
یک  روی  توافق  دوجانبه،  توافقات  عملی  شکل 

»اعالمیه مشترک همکاری ها« است. 
ارتباط  در  را  خود  موضع  افغانستان  حکومت  قبال 
اعالمیه همکاری های بلندمدت بیان داشته بود. آقای 
افغانستان،  ملی  امنیت  شورای  رییس  سپنتا،  داکتر 
همکاری های  اعالمیه  که  گفت  کشور  پارلمان  در 
عملی  الزامات  و  تعهدات  فقدان  دلیل  به  مشترک 

برای حکومت افغانستان قابل قبول نیست. 
اظهارات  هم  و  امریکا  سفیر  فعلی  اظهارات  هم 
پیمان  برسر  گفتگوها  بر  مبنی  جمهور  رییس  قبلی 
نماید،  تامین  را  افغانستان  منافع  که  استراتژیک 
موجب  افغانستان  افکارعمومی  برای  یک سو  از 
هم  تعجب  مایه  دیگر  جانب  از  و  است  سردرگمی 

است.
کشور  ملی  امنیت  شورای  رییس  و  جمهور  رییس 
ایاالت  نمایندگان  با  مذاکرات  مورد  در  به گونه ای 
هم  امریکایی  جانب  گویا  که  زدند  حرف  متحده 
آماده  استراتژیک  پیمان  انعقاد  برای  را  خود  واقعا 
می سازد و تنها اختالف روی خواسته های دو طرف 
اعالمیه  موضوع  امریکایی  جانب  که  اکنون  است. 
رخ  ما  می نماید،  مطرح  را  مشترک  همکاری های 

دیگری از اختالفات دو طرف را می بینیم.
چرا  که  نمود  درک  نمی توان  فعال  حال،  هر  به 
پیمان  مساله ی  پیش دستی  با  افغانستان  حکومت 
دو  گفتگوهای  از  جزیی  عنوان  به  را  استراتژیک 
»پیمان  است که  این  اول  نکته ی  مطرح کرد.  جانبه 
»اعالمیه  و  افغانستان  جانب  خواست  استراتژیک« 
امریکا  جانب  خواسته ی  مشترک«  همکاری های 
پیمان  روی  گفتگو  طرح  که  این  دوم  نکته  است. 
از سوی رییس  استراتژیک یک پیش دستی سیاسی 
باالی  را  موضوع  تا  است  بوده  افغانستان  جمهور 
افکارعامه افغانستان و جانب امریکایی تحمیل نماید. 
تاخیر جانب امریکایی در قسمت واکنش نشان دادن 
باوری پذیری  به  زیادی  حد  تا  پیش دستی  این  به 
اظهارات رییس جمهور و رییس شورای امنیت ملی 
افغانستان کمک کرد. اکنون که سفیر امریکا موضع 
رسمی حکومت متبوع اش را در ارتباط به مذاکرات 
پیش دستی  اثرات  هم  احتماال  داشت،  ابراز  مذکور 
کم  زیادی  حد  تا  را  افغانستان  حکومت  سیاسی 

افغانستان  از  متعددی  بخش های  گذشته  روز  سه  در 
اگر  بودند.  طالبان  گروه  سوی  از  تحرکاتی  شاهد 
تشدید تحرکات طالبان از نظر قرابت زمانی با اجرای 
نیروهای  به  انتقال مسوولیت  اولین مرحله ی پروسه ی 
افغان و انتظار انعطاف از سوی طالبان در نزد برخی از 
مقامات دولتی به ارزیابی گرفته شود، چنین برداشت 
مخیله ی  در  آنچه  به  بی اعتنا  طالبان  که  می شود 
قدرت  استراتژیک  عمق  می گذرد،  کابل  دولتمردان 

را نشانه گرفته اند.
و  گرشک  ولسوالی های  در  ماین   دو  انفجار  اثر  بر 
چهار  و  کشته  غیرنظامی   17 هلمند،  والیت  گرمسیر 
تن دیگر زخمی شدند. مسوولیت این بمب گذاری از 
سوی مقامات محلی به طالبان نسبت داده شده است. 
همچنین در رخداد دیگر، بر اثر تهاجم گروهی طالبان 
نیز  ارزگان  ترین کوت، مرکز والیت  مراکزی در  به 
نیمروز،  در  شدند.  زخمی  و  کشته  تن   50 از  بیش 
گردید.  گزارش  مشابه  حوادث  نیز  فراه  و  جوزجان 
اتهام  به  تن  است که 15  فراه آمده  از  در گزارش ها 

همکاری با دولت از سوی طالبان اختطاف شده اند.
این حوادث، می تواند موج اول از واکنش گروه طالبان 
به پروسه ی انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی افغان از 
و  تحرکات  این  محسوب گردد.  بین المللی  نیروهای 
کنار  بمب گذاری  عملیات های  تشدید  و  افزایش  یا 
جاده ای، حمالت گروپی و اختطاف از سوی طالبان، 
سیاسی  جامعه ی  رهبران  از  دسته  آن  می دهد  نشان 
محاسبات  در  هستند،  شامل  قدرت  در  که  افغانستان 

و ارزیابی های خویش از طالبان دچار اشتباه شده اند.
برخی از رهبران سیاسی شامل در قدرت و تحلیلگران 
کمترشدن  با  که  بودند  نظر  این  به  طرفدار حکومت 
نقش  شدن  بیشتر  و  افغانستان  در  خارجی ها  نقش 
مسایل  افغانیزه شدن  روند  دولت،  داخلی  نیروهای 
از  نیز  طالبان  و  می گیرد  سرعت  افغانستان  به  مربوط 
یا  و  و عالقمندانه  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  روانی  نظر 
مجبورا به این روند شامل می گردند و این گونه بحران 

در افغانستان به پایان خود نزدیک می شود.
طالبان  که  بود  شده  ناشی  جا  این  از  ارزیابی  این 
به  مربوط  موضوعات  به  رابطه  در  که  هرازگاهی 
خروج  می دادند،  نشان  واکنش  صلح،  و  مذاکره 
یک  حیث  به  را  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
بر  طالبان  تاکید  می کردند.  مطرح  اساسی  پیش شرط 
اساسی  پیش شرط  حیث  به  خارجی  نیروهای  خروج 
و  به صلح  رابطه  در  گفتگو  و  مذاکره  به  وارد شدن 
باعث  غیرنظامی،  طریق  از  جنگ  به  دادن  خاتمه 
سیاستمداران  نزد  در  مفکوره  این  تا  بود  گردیده 
حساسیت  که  بیاید  وجود  به  دولت  در  شریک 
است  شده  این  از  مانع  خارجی ها  به  نسبت  طالبان 
یا  و  دولت  با  مذاکره  وارد  گروه  این  رهبران  که 
شرکت در دولت گردد. با همین باور بود که برخی 
به  از سیاستمداران شامل در قدرت، در خطاب هایی 

عامه  افکار  در  گفتگوها  جدیت  از  هم  و  می نماید 
افغانستان می کاهد. 

واضح است که در حکومت بسیاری ها طرفدار انعقاد 
پیمان استراتژیک با ایاالت متحده می باشند؛ زیرا این 
پیمان می تواند یک سلسله کمک های مشخص نظامی 
و اقتصادی را در یک مدت طوالنی نصیب حکومت 
افغانستان نماید. البته این یک موضوع تازه نیست چون 
به  افغانستان  حکومت های  گذشته  سال  یک صد  در 
خاطر ضعف های اقتصادی همواره در پی کمک های 
خارجی، چه در قالب کمک های بالعوض و چه در 

قالب وام، بوده اند.
گزینه های  با  متحده  ایاالت  که  می آید  نظر  به  ولی 
است  رفته  افغان  مقامات  سراغ  به  باصرفه  و  ارزان 
اختالفات  بودجه،  کسری  فعلی  شرایط  در  که 
این  قروض  سر  بر  دموکرات ها  و  جمهوری خواهان 

کشور، چنین چیزی قابل درک است.
در شرایط فعلی پاسخ منفی سفیر امریکا به مذاکرات 
گفتگوهای استراتژیک، رییس جمهور را در موقعیت 
حکومت  سوی  از  قبال  چون  می دهد.  قرار  دشواری 
نمی توان  است.  شده  رد  مشترک  اعالمیه  موضوع 
برای  سیاسی  باخت  یک  شرایط  که  کرد  انکار 
و  جمهور  رییس  این که  مگر  است  مهیا  حکومت 
تیم اش با ادبیات سیاسی دیگر، بین خواسته های خود 
که پیمان استراتژیک است و خواست ایاالت متحده 
که یک اعالمیه همکاری های مشترک است، یک پل 

معقول سیاسی ایجاد نماید.
واقعیت این است که با وجود اظهارات درشت آقای 
جمهور  رییس  امریکایی،  نیروهای  برابر  در  کرزی 
برای تامین مالی ارتش بزرگ خود به کمک های مالی 
ایاالت متحده نیاز دارد. او خاطرنشان ساخت که در 
آینده ی دور کشور ما می تواند از طریق منابع طبیعی 
را  افغانستان  مسلح  قوای  عایداتی  مدارک  سایر  و 
تامین نماید. ولی در کوتاه مدت آقای کرزی می داند 
لحاظ  به  هم  اروپا  و  متحده  ایاالت  حمایت های  که 
مهم  کشور  برای  تکنیکی  لحاظ  به  هم  و  اقتصادی 
است. در حقیقت رویکرد سیاست خارجی کشور های 
غرب  همکاری های  پاکستان، جلب  جمله  از  منطقه، 
را  جمهور  رییس  موضع  این  باید  همچنان  است. 
 40 و   30 سال های  همانند  افغانستان  که  کرد  تایید 
مستقل  دولت  یک  داشتن  ضمن  باید  خورشیدی 
در  را  امریکا  و  اروپا  با  نزدیکی  سیاست  ثبات،  با  و 
پیش گرفته و زمینه همکاری ها و سرمایه گذاری های 

خارجی را در افغانستان مساعد نماید. 

جنگ  ترک  به  را  آنان  تا  می کردند  کوشش  طالبان، 
در جهت زمینه سازی خروج قوای خارجی از افغانستان 
سند  امضای  و  موافقت نامه  انعقاد  به  ضرورت  عدم  و 

استراتژیک با امریکا تشویق کنند.
جالب این که رییس جمهور کرزی نیز در سخنانی که 
انتقال  پروسه ی  از  مرحله  اولین  اجرای  از  تمجید  در 
تحت  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  مسوولیت 
و  اشاره کرد  مساله  به همین  بیان کرد،  رهبری دولت 
در خطابی به طالبان از آنان خواست که در همسویی با 
واگذاری مسوولیت امنیتی به نیروهای افغان، از جنگ 
دست کشیده و با اجرای کامل این پروسه در همنوایی 

قرار گیرند.
پروسه ی  اجرای  از  بعد  طالبان  تحرکات  تشدید  با  اما 
چنین  این  کشور،  از  بخش هایی  در  مسوولیت  انتقال 
تصور در اذهان ایجاد می گردد که طالبان، هدفی فراتر 
تشدید  با  تا  تالش اند  در  گروه،  این  رهبران  و  داشته 
پیدا کنند.  به کل قدرت دسترسی  عملیات های خود، 
می بخشد،  قوت  را  احتمال  این  که  دیگری  مساله ی 
با  و  بین المللی  رسانه های  از  برخی  در  که  است  این 
استناد به مدارک متفاوت، گزارش هایی به نشر رسید، 
کنون  تا  طالبان،  گروه  از  نمایندگانی  این که  بر  مبنی 
مکان های  در  امریکا  متحده  ایاالت  از  نمایندگانی  با 
از کشورها دیدار  برخی  میانجیگری  با  متفاوت و حتا 

و گفتگو کرده اند.
خود،  رسمی  بیانیه های  در  طالبان  گروه  این که  با 
امریکا  دولت  نمایندگان  با  گفتگو  و  مذاکره  هرگونه 
را تکذیب کردند، اما برخی از کارشناسان به این باور 
از سوی رهبران گروه  این مذاکرات  می باشند که رد 
طالبان، بیشتر به این دلیل صورت می گیرد که از تاثیر 
منفی بر روحیه نیروهای جنگی خود جلوگیری کنند، 
اما اصل مذاکره به این انگیزه صورت گرفته که رهبران 
بتوانند، اعتماد امریکا را برای این که روی این  طالبان 
گروه به عنوان قدرت اصلی در افغانستان حساب کند، 

به دست بیاورند.
گفت  می توان  باشد،  دقیق  تحلیل  و  ارزیابی  این  اگر 
امکان این که طالبان در آستانه ی برگزاری کنفرانس بن 
دوم و یا قبل و بعد از آن، به صورت رسمی از مذاکره 
تصور  از  دور  کنند،  جانبداری  سیاسی  راهکار های  و 
نخواهد بود، اما چیزی که اکنون به چشم می آید، این 
است که طالبان با تشدید تحرکات خویش، می خواهند 
جلوگیری  دولت  با  مقابله  در  فرصت  شدن  ضایع  از 
کرده و مخاصمات مسلحانه ی خود در برابر دولت را 
با جدیت به پیش ببرند. در این میان آنچه در این بازی 
سردرگم و پیچیده، غیرقابل توجیه می باشد، این است 
که دیده می شود در جریان این تخاصم، به غیرنظامیان 
آسیب می رسد و در فیرها و انفجارها، غیرنظامیانی که 
ندارند،  بازی  سیاست  و  تخاصم  این  در  دخالتی  هیچ 
قربانی  ناخواسته  و  می دهند  دست  از  را  خود  جان 

می گردند.

»اعالمیه«
یا »پیمان استراتژیک«؟

طالبان و نشانه گیری عمق 
استراتژیک قدرت
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 آژند ـ هرات

 نورالعین - کندز

»ثانیه های تازه«
روایت امید در هرات

تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان
نیازمند آگاهی همگانی است
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»ثانیه های تازه« عنوان نمایشگاه عکس است که از سوی 
موالنا  تاالر  در  »نواندیشان«  اجتماعی  ـ  فرهنگی  کانون 

جالل الدین بلخی شهر هرات گشایش یافته است. 
این نمایشگاه دربردارنده ی عکس هایی از هشت عکاس 
زندگی  از  متفاوت تری  نگاهی  این بار  که  است  هراتی 

امروز افغانی را در شهر هرات به نمایش گذاشته است. 
فرهنگی  ـ  اجتماعی  کانون  مسوول  رامش،  سمیه 
مثبت  تحوالت  بازتاب  منظور  »به  می گوید:  نواندیشان 
و امیدوارکننده ای که در ده سال اخیر در زندگی مردم 
این والیت رونما شده، سعی کردیم تا در این نمایشگاه 
زندگی  از  امیدوارکننده ای  و  تازه  جنبه های  و  جلوه ها 

مردم را بازتاب دهیم.« 
بانو رامش می افزاید: »با توجه به این که نگاه عکاسان و 
خبرنگاران در سال های اخیر بیشتر بر مسایلی مانند جنگ 
سوی  از  و  است  بوده  متمرکز  افغانستان  مردم  رنج  و 
زندگی  مختلف  زمینه های  در  گذشته  سال  ده  در  دیگر 
ما خواستیم  اثرگذاری رونما گردیده و  مردم  تحوالت 
با استفاده از هنر عکاسی این سویه امیدوارکننده زندگی 

مردم را نشان بدهیم.« 
آیا نمایشگاه توانسته است مطابق به موضوع و مضمون از 

پیش طراحی شده، موفق گردد؟
نیز  این  از  قبل  نواندیشان،  اجتماعی  فرهنگی  کانون 
هریرود  پل  روی  در  را  نقاشی  بزرگ  جشنواره ی 
حدود  دانش آموزان  آن  در  که  بود  کرده  راه اندازی 

همایشی در پیوند به پایان یابی برنامه ی دادخواهی برای 
تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، با گردهمایی صدها 
تن از مردان و زنان، از سوی »ای،دبلیو،سی« راه اندازی 

شد.
دختران  و  زنان  تربیتی  و  آموزشی  بنیاد  مسووالن 
آنان  که  گفتند  )ای، سی، دبلیو(،  افغانستان  بی بضاعت 
برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و آگاهی دهی 
به مردم برای کاهش خشونت، از آغاز سال روان میالدی 
همکاری  به  را  آموزشی  کارگاه   70 از  بیشتر  اینک،  تا 

مالی »ASGP«  راه اندازی کرده اند.
محمد ظاهر مصلح، رییس بنیاد آموزشی و تربیتی زنان 
گفت  افغانستان)ای سی دبلیو(،  بی بضاعت  دختران  و 
شدن  بهتر  برای  را  آمارگیری   برنامه ی  همچنین  آنان 
به  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  تطبیق  زمینه ی  و  زمان 
کار گرفته اند و در نتیجه، یک گزارش تحلیلی را آماده 

کرده اند که در آینده نشر خواهد شد.
پیشنهاد کرده  این گزارش،  از  بخش هایی  در  نهاد،  این 
اتفاق  زنان  علیه  از آن که خشونت  پیش  باید  است که 
باشند  قانون  اندیشه ی تطبیق  بیفتد و مقام های دولتی در 
باید چاره  سازی های  این قانون را تطبیق کنند،  نتوانند  و 

پیش گیرانه ای را تهیه و اعمال کنند.
همین گونه، حمایت از زنان، یکی دیگر از راه کارهایی 
بیشتر  موردهای  شدن  کم  باعث  می تواند  که  است 

خشونت علیه زنان شود.
بی بضاعت  دختران  و  زنان  تربیه ای  و  آموزشی  مرکز 
وقوع  چگونگی  به  پیوند  در  را  گزارشی  افغانستان، 
خشونت ها و راه کارهای از میان برداشتن سنت خشونت، 

به وزارت خانه های کشور پیشکش کرده است.

شصت مکتب هرات آرزوهای خود را روی این پل نقاشی 
زن  مولفان  ویژه  کتاب  نمایشگاه  راه اندازی  بودند.  نموده 
نهاد  این  فرهنگی  حرکت های  از  دیگر  یکی  هرات  در 
اجتماعی  ـ  فرهنگی  کانون  که  تجاربی  به  توجه  با  و  بود 
نواندیشان در این زمینه ها دارد، موفقیت نمایشگاه عکس 
نوع  و  تجارب  مرهون  زیادی  اندازه ی  تا  تازه«  »ثانیه های 
و  اجتماعی  مسایل  به  نهاد  این  دست اندرکاران  نگاه 

فرهنگی در هرات و در مجموع افغانستان است.
ثانیه های تازه، نخستین قدمی است که در جهت دیده شدن 
تفاوت ها و آثار تحول پدید آمده در ده سال اخیر برداشته 
اخیر  سال  درچند  نمایشگاه  این  عکاسان  بیشتر  می شود. 
دست  به  تجاربی  و  دیده  آموزش  عکاسی  هنر  زمینه  در 

آورده اند. 

تطبیق  زمینه ی  شدن  بهتر  برای  را  پیشنهادهایی  نهاد،  این 
قانون منع خشونت علیه زنان به وزارت های زنان، عدلیه، 
اطالعات و فرهنگ، ارشاد حج و اوقاف، صحت، داخله، 

معارف و تحصیالت عالی ارایه می کند.
در این گزارش برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، 
نخست به آگاهی و پس از آن به استخدام زنان آگاه در 

امور حقوقی در ارگان های والیتی تاکید شده است.
مولوی نورالهدی مولوی زاده کریمی که بخشی از گزارش 
تحلیلی نهاد یادشده را تشریح می کرد، از وزارت ارشاد، 

نمایش  به  قبولی  قابل  کیفیت  با  کیفی  لحاظ  از  عکس ها 
موالنای  تاالر  نخستین بار  برای  شاید  است.  شده  گذاشته 
این  با  نمایشگاهی  برگزاری  شاهد  هرات  شهر  در  بلخی 
کمیت و کیفیت است. بیش از شصت قطعه عکس با قطع 
50 در 65 و با نورپردازی مناسب در نگاه نخست مخاطب 

را به خود می کشاند. 
نمایشگاه آسمانی کدر است که  تصویر و لوگوی اصلی 
روی  و  خورده  برش  دست  چند  توسط  آن  آبی  میانه ی 
نشان دهنده ی  اصلی  تصویر  این  است.  شده  تمرکز  آن 
خواست اصلی برگزارکنندگان این نمایشگاه است که به 
نیمه ی پر گیالس و توجه  به دیدن  قول معروف معطوف 
بر تحوالت مثبتی است که در سال های اخیر در زمینه های 

مختلف زندگی مردم عام ایجاد شده است.
داکتر داوود شاه صبا، والی والیت هرات، هنگام گشایش 
این نمایشگاه تفاوت دید برگزارکنندگان نمایشگاه نسبت 
به واقعیات زندگی امروز افغانستان را ستود و این نمایشگاه 
را در جهت بازتاب امید و تحول در زندگی مردم هرات 

مورد تقدیر قرار داد. 
به گفته ی والی هرات حرکت هایی از این دست می تواند 
امید و دیدن بخش های  نشاط و  ایجاد روحیه  در راستای 

امیدوارکننده ی زندگی مردم بسیار حایز اهمیت باشد. 
فرهنگی  و  اجتماعی  کانون  از  تمجید  ضمن  هرات  والی 
این  از  حرکت هایی  راه اندازی  زمینه ی  در  نواندیشان، 
دست کیفیت مجموعه ی عکس های این نمایشگاه را ستود 
و  فرهنگی  امیدوارکننده ی  حرکت های  این  توسعه  بر  و 

اجتماعی تاکید کرد.
این نمایشگاه از سوی کانون اجتماعیـ  فرهنگی نواندیشان 
و با همکاری تخنیکی تیم بازسازی والیتی ایتالیا در هرات 

و  ایجاد صمیمیت  برای  باید  اوقاف، خواست که  و  حج 
برخورد محبت آمیز در خانواده ها، تبلیغ کنند و محبت را 

جایگزین خشونت در خانواده ها بسازند.
برای  که  کرد  پیشنهاد  نیز  عامه  صحت  وزارت  به  او 
قابل  روانی، کارهای  و  دید صحی  از  تشخیص خشونت 
داده  پیشنهاد  همین گونه  و  بدهند  انجام  را  مالحظه ای 
از  پیش گیرانه  چاره های  وضعیت،  بهبود  برای  که  شد 
وقوع خشونت در خانواده ها نیز سنجیده و اعمال شود و 

همین گونه زنان مورد پشتیبانی قرار بگیرند.

راه اندازی شده است. 
نمایشگاه  این  برگزارکنندگان  از  یکی  نورزاد  جاوید 
می گوید کانون اجتماعی ـ فرهنگی نواندیشان در نظر دارد 
تا به عنوان یک نهاد اجتماعی روشنفکری در جهت دیدن 
بهتر  آینده ای  به سوی  و حرکت  زندگی  مثبت  جنبه های 
گام بردارد. به گفته وی، آنان در نظر دارند تا حرکت های 

امیدوارکننده تر دیگری را پی بگیرند.
شمار زیادی از فرهنگیان و هنرمندان هرات ضمن حضور 
سوی  به  حرکت  نشان دهنده ی  را  آن  نمایشگاه،  این  در 
بهتر  فردای  به  رسیدن  برای  امیدی  و  فرهنگی  توسعه ی 

می دانند.
بصیر احمد عاصمی روزنامه نگار و استاد دانشگاه می گوید: 
»با توجه به این که همه نگاه ها بر تلخی های زندگی افغانی 
تصویر  است  توانسته  نمایشگاه  این  گردیده،  متمرکز 

متفاوتی ارایه بدهد.«
جلوه ی  و  جنبه  می تواند  وی  گفته ی  به  که  تصویری 
امیدوارکننده ی از زندگی و نگاه به زندگی در افغانستان را 

در خود داشته باشد. 
با این حال سمیه رامش مسوول کانون اجتماعی ـ فرهنگی 
نواندیشان می گوید که آنان درنظر دارند تا نمایشگاه دیگر 
عکاسی، جشنواره نقاشی کودکان و همچنین یک جشن 
بزرگ امید را در شهر هرات برگزار نمایند که به گفته بانو 
رامش هدف از آن ایجاد روحیه و انگیزه ی تالش و امید 
در زندگی مردم افغانستان و بازتاب تحوالت مثبت ده سال 

اخیر بر سرنوشت عام مردم در این کشور است.
و  داخلی  عکاسان  نگاه  محور  اخیر  سالیان  در  افغانستان 

بین المللی بوده است. 
بین المللی  سطح  در  عکاسی  نمایشگاه های  بیشترین  در 
نگاه  این  بیشتر  ولی  بوده،  افغانستان  از  عکسی  نحوی  به 
معطوف به وضعیت سیاسی افغانستان خصوصا جنگ های 
نگاه ها  این  که  است  بوده  آن  متنوع  پیامد های  و  داخلی 
عکاسان  که  بوده  آن  چیزی  بیانگر  نحوی  به  همیشه  هم 
این  و  دهند  نشان  جهانیان  برای  افغانستان  از  می خواستند 
افغانستان  از  جهانیان  ذهنیت  که  است  شده  باعث  مساله 

همیشه به نحوی با جنگ و بحران ارتباط داشته باشد.
نواندیشان  اجتماعی  ـ  فرهنگی  کانون  مسوولین  اما 
جلوه های  دادن  نشان  با  تا  دارند  تالش  که  می گویند 
تا  را  منفی نگر  این ذهنیت های  افغانستان  امیدوارکننده در 

حد توان تغییر دهند. 

این نهاد تاکید می کند که وزارت های معارف و تحصیالت 
عالی، تا اینک بر بنیاد فرمان قانون منع خشونت علیه زنان، 
باید برای برداشتن دامن خشونت، مضمون هایی را در مواد 

درسی و تحصیلی بیفزایند که تا هنوز افزوده نشده است.
مولوی کریمی گفت: »از آن جایی که آگاهی و آموزش، 
مهم ترین راه برای برداشتن دامن خشونت است، وزارت 
تحصیالت عالی و معارف باید در این زمینه توجه کنند و 
افزایش  تحصیلی  و  آموزشی  نصاب  در  را  مضمون هایی 

بدهند.«
خشونت   و  جنگ  ترویج  برنامه های  نشر  کریمی،  آقای 
در رسانه های دیداری را کشت خشونت خواند و گفت 
وزارت فرهنگ باید بکوشد که برای خشونت زدایی، این 

برنامه ها از فهرست نشرات بیرون انداخته شود.
خشونت  منع  قانون  تطبیق  همایش  در  ارایه شده  گزارش 
دانست  نیز مکلف  را  زنان  زنان، همین گونه وزارت  علیه 
و   کند  ایجاد  هماهنگی  برنامه های خشونت زدایی  در  که 
برنامه های کمک کننده برای نهادهای مدنی را تطبیق کند.

دیگر  از  زنان،  علیه  خشونت  منع  جنبش  بنیان گذاری 
برای  تا  دانسته شد  زنان مکلف  بود که وزارت  نیازهایی 

خشونت زدایی، در وضعیت کلی زنان دگرگونی بیاورد.
علیه  خشونت  منع  قانون  »تطبیق  همایش  دیگر  بخش  در 
زنان«، عبدالحمید، آمر حقوق بشر فرماندهی پولیس کندز 
سخنرانی کرد و روی ارزش های حقوق انسانی از دیدگاه 
کسی  که  می آید  میان  به  زمانی  »خشونت  گفت:  اسالم 

برکسی، احساس برتربودن کند.«
ارتباط  و  فرهنگ  بنیاد  سخنگوی  سرفراز،  عبدالمتین 
رسانه ای نیز در سخنرانی ای، زنان را به آموزش فراخواند 
و گفت که آگاهی و دانش، کامل ترین ابزاری است که 
زنان می توانند توسط آن، به حقوق خویش دست یابند و 

مورد خشونت قرار نگیرند.
آقای سرفراز گفت: »تنها بیرون آمدن زنان از خانواده و 
کار در بیرون، بدون داشتن دانش و آگاهی الزم، نمی تواند 
وضع را دگرگون کند و تغییر مثبت به میان بیاورد. تطبیق 
از  زنان  آگاهی  به  نیاز  نیز  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 
حقوق شان و نحوه ی دستیابی به امتیازهای شان دارد که در 

قانون تسجیل شده است.«
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زراعت  صد  در   90 حدود  روان  سال  در  خشك سالي 
را  والیت  این  دهقان  هزاران  برده،  بین  از  را  بامیان 
ساخته  محدود  را  مالداری  زمینه  و  کرده  خساره مند 

است. 
رضا رفعت، رییس کمیته ی مبارزه با حوادث بامیان در 
والیتي  شوراي  با  مطبوعاتي  مشترك  کنفرانس  یك 
»طبق  گفت:  خبرنگاران  به  گذشته  شنبه  روز  بامیان 
آمارهایی که ما با همكاري ریاست زراعت و موسسات 
زمین  هكتار  هزار   93 آورده ایم حدود  به دست  همكار 
آبي تحت کشت بوده که از این جمله 29 در صد آن به 

اثر خشك سالي کامال از بین رفته است.«
وي عالوه کرد: »در سطح این والیت بیشتر از 39 هزار 
هكتار زمین للمي تحت کشت بود که  96 در صد این 

کشت نیز از اثر خشك سالي کامال از بین رفته است.«
هزار   90 از  بیش  روان  سال  در  که  افزود  رفعت  آقای 
خانواده  هزار   5 به  نزدیك  براي  گندم  تن  متریك 
حاصل  که  حالی  در  است  ضرورت  بامیان  در 

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یك افسر ارشد 
اردوی ملی به اتهام سازمان دهی حمالت تروریستی در 
تبلیغاتی گروه طالبان و عضو  کابل و همچنین مسوول 

فعال شورای پیشاور در والیت لغمان خبر داد.
اردوی  ارشد  افسر  این  می گویند  ملی  امنیت  مقام های 
ملی که گل محمد نام دارد، قصد سازمان دهی چندین 
شش درك،  مناطق  در  بزرگ  تروریستی  حمله ی 
اسرار  افشای  همچنین  و  کابل  پلچرخی  و  خواجه بغرا 

محرم دولتی را داشت.
ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی  مشعل  لطف اهلل 
این افسر  روز گذشته در یك نشست خبری گفت که 
را  این گروه  اعضای  و  بوده  ارتباط  در  طالبان  با گروه 
می ساخت.  خبر  با  نورستان  والیت  در  دولت  اقدام  از 
وی افزود: »این افسر اردوی ملی که قصد سازمان دهی 
حمالت انتحاری و تروریستی را باالی ساحه شش درك 
ناحیه نهم شهر کابل و افشای اسرار دولتی و نظامی به 
طالبان  و  پاکستان(  استخباراتی  )سازمان  آی اس آی 

تروریست داشت، دستگیر نمودیم.«
را  ملی  اردوی  پوسته های  اردو که مسوولیت  افسر  این 
در ساحات شش درك، خواجه بغرا و پلچرخی به عهده 
از  تن  دو  درخواست  به  که  داشت  قصد  است،  داشته 
فرماندهان طالبان در این پوسته ها خود حمالت انتحاری 
این  در  مشعل  آقای  کند.  سازمان دهی  را  تروریستی  و 
اردوی  امنیتی  پوسته های  این که  »از  می گوید:  مورد 
پلچرخی  و  بغرا  خواجه  درك،  شش  ساحات  در  ملی 
این  به  بود،  نام  محمد  گل  شخص  مسوولیت  تحت 
اساس قوماندان غفار و قوماندان قدر گل که فرماندهان 
طالبان در نورستان هستند، از این شخص تقاضا به عمل 
انتحاری  این شخص حمالت  به همكاری  تا  می آورند 
درك،  شش  ساحات  در  نظامی،  هدف  سه  در  را 
خواجه بغرا و پلچرخی که کمپ های بسیار مهم و محرم 

پیش بیني شده ی این والیت در سال روان چیزی بیشتر از 
4 هزار متریك تن گندم مي باشد.

هزار   5 حدود  به  بامیان  آمده  به دست  آمارهاي  طبق 
متریك تن گندم دیگر ضرورت دارد.

که  »سروي هایی  گفت:  بامیان  حوادث  با  مبارزه  رییس 
خاطر  به   گندم  نیازمند  مردم  در صد   50 گرفته  صورت 
ضعف اقتصادي قادر به خریداري گندم نیستند و نیازمند 
خیریه  موسسات  و  دولت  طرف  از  مجاني  کمك هاي 

با  همكاری  در  دارند،  قرار  ساحات  آن  در  ملی  اردوی 
طالبان این اهداف را توسط حمالت انتحاری و هجومی 

مورد حمالت قرار دهد.«
جریان  در  بود  قرار  حمالت  این  که  افزود  مشعل  آقای 
از  با دستگیری گل محمد،  اما  انجام شوند،  هفته جاری 
سخنگوی  است.  شده  جلوگیری  حمالتی  چنین  وقوع 
ارشد  افسر  این  مورد  در  بیشتری  جزییات  ملی  امنیت 
اردوی ملی ارایه نكرد، اما گفت به دلیل این که گل محمد 
یك افسر ارشد اردوی ملی بوده، ممكن است همكاران 

دیگری نیز در میان سربازان اردوی ملی داشته باشد.
این افسر ارشد اردوی ملی در حالی به اتهام سازمان دهی 
بازداشت می شود که اخیرا  حمالت تروریستی در کابل 
نگرانی ها در مورد نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی 

مي باشند.«
بامیان  در  غذایي  کمك هاي  »اگر  نمود:  عالوه  وي   
صورت نگیرد، به یك بحران غذایي شدید دچار خواهیم 

شد.«
اعضای شورای والیتی بامیان نیز نگرانی شانرا ابراز داشته 
کمك های  خواهان  بین المللی  موسسات  و  دولت  از  و 

عاجل اند. 
گفت:  بامیان  والیتي  شوراي  عضو  شفق،  عزیز  محمد 
»با توجه به این که بامیان به بیشتر از 49 هزار متریك تن 
ذکرشده  ارقام  نیازمندان  نصف  و  دارد  ضرورت  گندم 
و  مرکزي  حكومت  از  ما  ندارد،  را  گندم  خرید  توان 
موسسات همكار خواهشمندیم که در زمینه توجه جدي 

نموده و جلو بحران احتمالي را بگیرند.«
را  گندم  خریداري  توان  که  کساني  »تعداد  افزود:  وي 

دارند هم گندم وجود ندارد که آنها خریداري کنند.«
راس  در  این که  به  توجه  با  که  نمود  اضافه  شفق  آقاي 
قرار  بزرگ  شخصیت هاي  حوادث  با  مبارزه  کمیته ی 
هیچ گونه  مرکزي  دولت  هنوز  تا  بامیان  در  ولي  دارند، 

توجه نداشته است.
آقاي شفق تاکید کرد که در سال روان تنها به کمبود غله  
بین  از  اثر خشك سالي  به  نیز  علوفه   بلكه  نیستیم،  مواجه 
تهیه  را  رفته و مردم علوفه ی مورد ضرورت مواشي شان 

کرده نتوانسته اند.
پیكر  بر  قوي  بسیار  ضربه ی  دو  واقع  در  که   افزود  او 
بیرون  مردم  توان  از  که  است  شده  وارد  مردم  اقتصادي 
است و از دولت مرکزي و موسسات همكار خواست تا 
تن گندم  متریك  هزار  تهیه 49  ارتباط  در  هرچه عاجل 

مورد نیاز مردم بامیان اقدام کنند.

محمد عزيز شفق، عضو شوراي واليتي باميان گفت: »با توجه به اين كه 
باميان به بيشتر از 49 هزار متريك تن گندم ضرورت دارد و نصف نيازمندان 
ارقام ذكرشده توان خريد گندم را ندارد، ما از حكومت مركزي و موسسات 
همكار خواهشمنديم كه در زمينه توجه جدي نموده و جلو بحران احتمالي را 

بگيرند.«
وي افزود: »تعداد كساني كه توان خريداري گندم را دارند هم گندم وجود 

ندارد كه آنها خريداري كنند.«

نیز بیشتر شده است.
بازداشت مسوول تبليغاتی طالبان در لغمان

که  می گوید  ملی  امنیت  سخنگوی  حال  همین  در 
فعال  اعضای  از  یكی  و  طالبان  گروه  تبلیغاتی  مسوول 
شورای پیشاور نیز توسط نیروهای امنیت ملی در والیت 
فرد  مشعل،  لطف اهلل  گفته ی  به  شده اند.  بازداشت  لغمان 
بازداشت شده که رحیم اهلل نام دارد، عضو کلیدی شورای 
تبلیغاتی  فعالیت های  تمامی  مسوولیت  و  است  پیشاور 
بیشتر  پیشاور  شورای  داشت.  عهده  به  را  طالبان  گروه 
و مطبوعاتی گروه  تبلیغاتی  برنامه های  پیش برد  زمینه  در 
با  که  طالبان  سخنگویان  تمامی  می کند.  فعالیت  طالبان 
پیشاور  شورای  به  مربوط  می شوند،  تماس  در  رسانه ها 

هستند.

از  »یكی  می گوید:   ملی  امنیت  سخنگوی  حال  این  با 
کسانی که تمام تبلیغات طالبان، وبسایت ها و اعالمیه های 
تمام  و  می شد  نشر  لسان  چهار  یا  سه  به  که  طالبان 
بعضی  و  فلم ها  تبلیغات،  پروپاگند،  در  کارهایی که 
اسالمی  جمهوری  دولت  مقابل  در  غیرحقیقی  چیزهای 
افغانستان و قوت های بین المللی در افغانستان نشر می شد، 

سه روز قبل در والیت لغمان دستگیر شد.«
شورای  فرهنگی  و  سیاسی  کمیته ی  مسوول  رحیم اهلل 
طالبان در والیت  نام نهاد  والی  معاون  و همچنین  پیشاور 
ننگرهار نیز بوده است. او برعالوه ی پیش برد فعالیت های 
تبلیغاتی طالبان، در بخش اکماالت طالبان و سازمان دهی 
حمالت تروریستی و ترور برخی از افراد نیز نقش داشته 
است. سخنگوی امنیت ملی در این مورد می گوید: »گروه 
را  حساس  و  مهم  بسیار  وظایف  شخص  این  به  طالبان 
سپرده بود. وظیفه او جلب و جذب مردم به گروه طالبان، 
پیش برد امر بالمعروف و نهی از منكر در والیات مشرقی 
سازمان دهی  و  طالبان  عملكرد  بر  نظارت  افغانستان، 
فعالیت های تروریستان در چهار والیت مشرقی و بعضی 

ساحات کابل به شمول سروبی بود.«
امنیت ملی می افزاید که یك گروه چهارنفری  همچنین 
تامین کنندگان  از  یكی  و  هرات  والیت  در  تروریستی 
بازداشت  نیز  بلخ  والیت  در  طالبان  مهمات  و  سالح 

شده اند.
مخالفان  که  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی  حال،  این  با 
که  شهری  و  والیت  هفت  در  تا  دارند  تالش  دولت 
مسوولیت تامین امنیت آن به نیروهای داخلی سپرده شده 
افزود  مشعل  آقای  کنند.  مختل  را  امنیتی  اوضاع  است، 
مخالفان دولت با گسترش فعالیت های خود، می خواهند 

بیشتر به غیرنظامیان آسیب بزنند.


خشك سالي 90 درصد زراعت بامیان را
از بین برده است!

امنيت ملی:

از حمله به سه مرکز اردوی ملی جلوگیری شد
يك افسر ارشد اردوی ملی كه قصد سازمان دهی حمالت تروريستی داشت، بازداشت شد.

ACKU
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1.2 حقوق و امتیازات قضات
رفع  قضاوت،  وظیفه  ارزش  و  قضا  اهمیت  به  توجه  با 
امتیازات  و  تعیین حقوق  و  اولیه قضات  نیازمندی های 
عزت  تقویت  و  حفظ  هدف  با  قضات  برای  مناسب 
همین  به  می باشد.  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  آنان  نفس 
تقنینی  اسناد  دیگر  و  اساسی  قانون  در  که  است  دلیل 
ماده ی  در  است.  گرفته  تاکید صورت  مهم  این  روی 
است:  گردیده  تصریح  افغانستان  اساسی  قانون   155
اعضای  و  روسا  وزرا،  جمهور،  رییس  معاونین  »برای 
لوی سارنوال  و  قضات  محکمه،  ستره  و  ملی  شورای 

مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد.«
»اعضای  می کند:  حکم  اساسی  قانون   126 م��اده ی 
بقیه  ب��رای  خدمت  دوره  ختم  از  بعد  ستره محکمه 
مستفید  خدمت  دوره  مالی  حقوق  از  حیات  مدت 
می شوند، مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی 
وظایف  تشکیالت،  قانون   74 ماده ی  نورزند.«  اشتغال 
»اعضای  دارد:  صراحت  محاکم  صالحیت های  و 
محاکم  قضات  و  قضایی  مستشاران  و  ستره محکمه 

مشکالت  به  توجه  با  کشور  در  بیابان زایی  پرسش: 
برخورد  عدم  و  جنگ  خشک سالی،  مثل  موجود 
مسووالنه مردم با جنگالت در حال افزایش است. به 
نظر شما چه کاری را باید انجام داد تا جلو توسعه ی 

بیایان زایی را در کشور بگیریم؟
پاسخ: برنامه های مشترک در این مورد اداره ی ملی 
زراعت،  محترم  وزارت  با  زیست  محیط  حفاظت 
آبیاری و مالداری دارد که این برنامه از طریق برنامه 
انکشافی ملل متحد تمویل می گردد و آن عبارت از 
شریک ساختن مردم در مدیریت منابع طبیعی است 
و یکی از چالش عمده و جدی که فرا راه این اداره 
قرار دارد قطع بی رحمانه ی جنگالت در تمام نقاط 
کشور است در صورتی که در این مورد توجه جدی 
را  خوبی  چندان  آینده ی  انتظار  ما  نگردد  معطوف 

نباید داشته باشیم.
مشکالت  مهم ترین  بگویید،  خالصه  اگر  پرسش: 
ضروری ترین  و  بوده  چه  کشور  در  زیست  محیط 
کاری را که به هدف جلوگیری از بیشتر شدن این 

مشکل انجام دهیم در شرایط فعلی چیست؟
پاسخ: مشکالت محیط زیستی عمده عبارت از: 

محیط  به  مربوط  مسایل  از  مردم  آگاهی  عدم   .1
زیست؛

2. مشکالت سه دهه جنگ؛
3. مشکالت امنیتی؛

قانون  پنجم  و  پنجاه  و  یک صد  م��اده  حکم  مطابق 
در  آن  اندازه  که  بوده  مناسب  معاش  مستحق  اساسی 
عالوه  قضات  همچنین  می گردد.«  تعیین  مربوط  قانون 
قانون   66 ماده ی  حکم  موجب  به  معاش  دریافت  بر 
که  مسلکی  کادر  امتیاز  مستحق  محاکم،  تشکیالت 
ضرورت  می باشند.  نیز  می شود،  محسوب  معاش  جز 
و  عدلی  سکتور  استراتژی  در  قضات  معاش  افزایش 
امتیازات  نیز پیش بینی گردیده است. حقوق و  قضایی 
مالی قضات در اجرای وظایف قضات که تامین عدالت 
کارشناسان  از  برخی  است.  زیاد  اهمیت  دارای  است، 
معاش  پایین  میزان  نظراند که  این  به  دولتی  مقامات  و 
ارتشا و فساد  به سطح  کارمندان دولت، رابطه مستقیم 
اداری دارد. با آن که پایین بودن معاش و امتیازات مالی 
اما  تاثیرگذار می باشد؛  ارتشا  اداری و  ترویج فساد  در 
در حقیقت امر سطح پایین معاش ها یگانه دلیل در این 
گذشته  سال های  در  آن که  با  نمی رود.  به شمار  زمینه 
و  چالش ها  از  یکی  قضات  معاشات  سطح  پایین بودن 
رشوت  و  فساد  تداوم  و  ترویج  عمده  دالیل  از  یکی 

4. نبود همکاری الزم بین وزارت های دولتی و اداره 
ملی حفاظت محیط زیست؛
5. استفاده از تیل بی کیفیت؛

6. استفاده از مواد سوخت غیر مجاز؛ 
7. خامه بودن اکثر جاده ها؛

8. نبود هماهنگی الزم بین ادارات مختلف دولتی در 
راستای برنامه های انکشافی شهری؛

9. نبود سیستم ریسایکل در شهر؛
10. نبود سیستم درست کانالیزاسیون درست شهری؛

است  موجود  حل  راه های  مشکالت  این  عکس  بر 
حل  مشکالت  شود  پرداخته  آنها  به  صورتی که  در 

خواهد شد.
نتیجه:

دفتر  رییس  نسیمی؛  داکتر  آقای  صحبت های  از 
مشخص  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره ی 
راستای  در  را  مهمی  کارهای  اداره  این  که  گردید 
برنامه های  و  داده  انجام  جامعه  در  فرهنگ سازی 
جالبی را در زمینه آموزش و یا به تعبیر خود ایشان 
وزارت ه��ای  همکاری  با  زیستی،  محیط  تعلیمات 
نموده  تطبیق  کشور،  عالی  تحصیالت  و  معارف 

است.
وضعیت  که  نمود  تایید  نسیمی  آق��ای  همچنین 
کابل  شهر  خصوص  به  و  کشور  در  زیست  محیط 
برخوردار  خوبی  وضعیت  از  و  بوده  نگران کننده 

از  افغانستان  دولت  خوشبختانه  اما  می آمد؛  حساب  به 
نیمه دوم سال 1387 میزان معاش قضات را تا حدودی 
افزایش داد و از ماه ثور سال 1389 ستره محکمه معاش 
 30000 افغانی،   20000 کتگوری  درسه  را  قضات 
معاش  است.  داده  افزایش  افغانی   40000 و  افغانی 
الی  افغانی  پنج صد  و  هفت هزار  از  نیز  قضات  کدری 
یافته های  بنابر  است.  یافته  افزایش  افغانی  هزار  پانزده 
ولسوالی ها  و  والی��ات  تمام  در  کمیسیون  ناظرین 
افغانی   20000 از  اوسط  طور  به  قضات  معاش  سطح 
برای  خوب  مبلغ  یک  که  می باشد  افغانی   45000 تا 
روسای  از  برخی  می شود.  تلقی  قضات  معیشت  امرار 
اخذ  معاش  نیز  افغانی   61000 و   50000 تا  محاکم 
که  می دهد  نشان  کمیسیون  گزارش های  می نمایند.  
که  معاش شان  میزان  از  محاکم  قضات  مطلق  اکثریت 
در سال های اخیر ایزاد گردیده راضی بوده و گفته اند 
می باشد.  کافی  زندگی  معیشت  برای  معاش شان  که 
تعداد اندکی از قضات گفته اند که برعالوه معاش، آنها 
معیشت  امرار  دکانداری  و  تجارت  دهقانی،  طریق  از 
می کنند و یا توسط دیگر اعضای خانواده کمک مالی 
حال  در  که  گفت  می توان  عموم  طور  به  می شوند. 
تقریبا همه  حاضر سطح معاش قضات مناسب است و 
قضات از آن راضی اند. چنانچه قبال گفته شد که برخی 
از کارشناسان عقیده دارند که کم بودن معاش قضات 
زمینه فساد و ارتشا را فراهم می سازد و در حقیقت یکی 
از عوامل شیوع و افزایش ارتشا و فساد اداری، کم بودن 
افزایش  با  اما پرسش این است که آیا  معاشات است؛ 
سطح معاش قضات کشور، سطح ارتشاء و فساد اداری 
در محاکم کاهش یافته است یا خیر؟ هرچند یافتن این 
پرسش مهم، ایجاب یک تحقیق کامل را می نماید؛ اما 
ظاهرا شواهد نشان می دهد که در طول این مدت که 
معاش قضات افزایش یافته است، تغییر قابل مالحظه ای 
در کاهش ارتشا و فساد اداری به وجود نیامده است و یا 
حداقل می توان در پاسخ مثبت این پرسش تردید کرد. 
ادامه دارد



داکتر  آقای  گفته ی  به  این که  همه  از  بدتر  نیست. 
کنترول  هنوز  زیست  محیط  آالینده  منابع  نسیمی 
نشده و همچنان به آلودگی هوا در شهر کابل روز 
رفع  زمینه ی  در  موثر  اقدامی  هنوز  می افزاید.  بروز 
آالینده های  از  یکی  عنوان  به  فاضالب  مشکالت 
عمده در شهر کابل صورت نگرفته و شهر همچنان 
دارد.  قرار  شهری  فضوالت  غبار  و  گرد  در  غرق 
و  نشده  داده  اطمینان  مصرفی  تیل  کیفیت  از  هنوز 
دولت  از سوی  که  وعیدهایی  و  وعده  تمام  بررغم 
در این زمینه داده شده است هنوز تیل بی کیفیت در 
حفر  دارد.  وجود  تیل  فروش  مراکز  و  تانک تیل ها 
چاه های جذبی فاضالب، بدون عایق یا روکش های 
جلو دارنده از نفوذ مواد آالینده به آب های زیرزمینی 
هنوز  دارد.  ادامه  شهری  مناطق  تمام  در  همچنان 
تن  هزار  ده ها  موجودیت  از  کابل  شهر  باشندگان 
شاروالی  و  برده  رنج  شهر  سطح  در  شهری  کثافت 
به  ق��ادر  می دهد،  انجام  که  تالشی  تمام  با  کابل 

کنترول این وضعیت نمی باشد.
بنابراین باید گفت که شهروندان شهر کابل در کنار 
به  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره ی  از  که  این 
خاطر کارهای مهمی که در راستای فرهنگ سازی و 
آموزش روش های حفاظت از محیط زیست شهری 
تا رسیدن به یک شهر سالم و پاک، انجام داده است 
روز  مشکالت  به  تا  دارند  توقع  و  نموده  قدردانی 
افزون محیط زیستی این شهر بیشتر توجه گردیده و 
روش ها و برنامه های عملی در راستای پایین آوردن 
میزان آلودگی هوا و خرابی وضعیت محیط زیست، 
طرح و تطبیق گردد. می خواهم بگویم که ما نیازمند 
یک اقدام عملی و فوری در این زمینه هستیم تا بیشتر 
از این به مشکالت افزوده نشده و حق برخورداری از 
صحت و محیط سالم زندگی برای شهروندان کشور 

به خصوص باشندگان شهر کابل ضمانت گردد.



گزارش نظارت از وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم قضایی 

در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

)بهار سال 1390(

محیط زیست


قسمت نهم 

_________________ م. ن. کاوه _________________
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آنا شاو ) ANNA SHAW  ( زنی که برای اعاده حق رای زنان 
به چهرهی  مبارزه میکرد در جایی اظهار داشت که:  نظرفکندن 
افکندن  نظر  جوانی که در جنگ کشته شده است، در حقیقت 
چهره  دیگری  و  آن  جوانمرگ  چهره  یکی  است؛  چهره  دو  به 
مادری که او را بهدنیا آورده بود. اگر نیک به این سخنان بنگریم 
نگرش نقش  مادرانه و وظایف سنتی زنان را در آن میبینیم. نگرش 
برخالف  است،  مادری  نقش  ایفای  با  مترادف  که  مادرباوری 
روی  میکوبد،  مرگ  طبل  بر  م��دام  که  جنگ طلبان   نگرش 
زندگی متمرکز و همواره نویدبخش حیات است. در این  رابطه 
بهنام  خود  کتاب  در   ) SARA RUDDICK ( رادیک  سارا 
»اندیشه مادری و صلح« این دوگانگی را یعنی زن  بهمثابه مادر و 
موجودی حیاتبخش از طرفی و مرد بهعنوان موجودی جنگطلب 

و آموزگار مرگ از طرفی دیگر  به تفضیل شرح میدهد.
ریشه جنبش صلح در تاریخ معاصر

الف: نگرش »مادر باوری« 
 Women Strike  ( صلح«  برای  زنان  »اعتصاب  جنبش 
در   1960 دهه  در  خانه دار  زنان  توسط  که   ) for Peace  
بود.  »مادرباوری«  از  نگرشی  چنین  دارای  آمد،  به وجود   امریکا 
روز  اعتصاب  اعالم یک  جنبش  این  مهم ترین حرکت  و  اولین 
سراسری زنان در اول نوامبر 1951 بود که در آن اعتصاب، آنها 
موفق شدند که »وحشت زنان« را از  عواقب جنگ اتومی که در 
نمایش  به  می گرفت  امریکا صورت  هسته ای  آزمایشات  جریان 
بگذارند. این جنبش که  یکی از بزرگ ترین اعتصابات زنان در 
از  را  خانه دار  زن  هزار   50 می شد، حدودا  محسوب  بیستم  قرن 
درون  آشپزخانه ها خارج ساخت تا مخالفت خود را علیه جنگ 

اعالم دارند. 
  همچنین این جنبش که به    نام جنبش »یک روز برای صلح« نیز 
مادران،  زنان خانه دار و  انزجار  و  نمایانگر خشم  معروف است، 
علیه جنگ به شمار رفت و بعد ها به عنوان سمبول و نمونه ای از 
مقابل  در  از  اعتراضات خود  یکی  در  آنها  درآمد.  زنان  هویت 
به  را  خود  چرکین  دستمال های  قاب  واشنگتن،  در  سفید  کاخ 
عنوان نشان هزاران زن  امریکایی خانه دار معترض جنگ بهم گره 

زدند.  
امی سوردلو ) Amy Swerdlow  (، تاریخ نگار به شرح این 
زنانی  »چگونه  اعتراض  می نویسد که:  و  است  پرداخته  اعتراض 
به  لرزه  داشتند  آغوش  در  را  خود  شیرخوار  کودکان  بعضا  که 
اندام دست اندرکاران و سیاستمداران  جنگ طلب امریکا انداخت 
شاهد  که  مردانی  به  گل  اهدای  با  توانستند  زنان  این  چگونه  و 
اعتراض آنها بودند، فضای  خشنی که جنگ افروزان کاخ سفید 
به وجود آورده بودند را خنثا کنند. اعتراض آنها با سخنرانی های 
سخنران  زن  سخنرانی ها  این  از  یکی  در  همراه  بود.  شورانگیز 
راهی  و  بودید  زمانی که شما خردسال  مردان گفت:  به  خطاب 
با  شما  جان  از  حفاظت  برای  مادران تان  می شدید   کودکستان 
جنگ  میدان های  به  را  جوانان  فرستادن  قصد  که  دولت هایی 

 داشتند، مبارزه می کردند.«)1( 
»مادرباوری«  نگرش  فمنیست،  زنان  بیشتر  نظر  از  این وجود  با 
به بار  می تواند مشکالت و معضالت فراوانی برای  موقعیت زنان 
آورد. به باور آنها »مادرباوری« که »وظایف زنان« را در ذهن ها 
به یاد می آورد در واقع می تواند  نقش بالقوه ی سلطه پذیری زنان 
را در جامعه تایید کند و قبل از این که به بهبودی زندگی زنان 
یاری رساند و یا  احتماال حس صلح طلبی آنان را افزایش دهد به 

تقویت نظام مردساالر کمک نماید. 
ب: نگرش فمنیسم فرهنگی

نظریه  که  شد  باعث  »مادرباوری«  نظریه ی  از  گسترده  انتقاد 
به  عنوان   )  Cultural Feminism  ( فرهنگی  فمنیسم 

جایگزین مطرح شود.
ادامه دارد
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 میرعنایت اهلل سادات

ارج گذاری به تمدن غزنه

8 سال پنجم    شماره مسلسل 1210   یک شنبه 9 اسد 1390

غرب  به طرف  کیلومتر   140 فاصله ی  در  غزنی  شهر 
قرار دارد.  از سطح بحر  متر  ارتفاع 2219  به  کابل و 
پایتخت سالله ی غزنویان در پنج کیلومتری شمال شرق 
قرن  از  پس  داشت.  موقعیت  غزنی  موجوده ی  شهر 
دهم عیسوی شهرت این شهر فزونی یافت و جالیش 
فرهنگی و ثقافتی آن جهان تاب شد. بیجا نبود که این 
شهر را در آن روزگار »عروس الفلک«)1( می گفتند. 
را  خزانه  معنای  »غزنه«  که  نظر اند  این  به  مستشرقین 
غزنه  »کلمه ی  که  می نمایند  استدالل  آنها  می دهد. 
که  پهلوی  »گنجک«  و  یونانی  »غنزک«  کلمات  با 
هردو معنای »گنج« و یا »خزانه« را می دهد، بی ارتباط 
نیست. زیرا »غنزک« آسان تر به »غزک« تحویل شده 
می تواند و با حذف شدن »ک« از اخیر کلمه به آسانی 
کلمه ی »غزنه« به دست می آید. همچنان »گنج« یکی 
از لغات اصیل زبان دری است که معنای »خزانه« را 

می دهد. )2(
پروفیسور بوسورت در دایره المعارف اسالمی زیر نام 
به معنی  باید »کنزگ«  غزنی می نویسد: »شکل کلمه 
اشتقاق نشان می دهد که  این  باشد.  بوده  کنز و کنج 
ماحول  مناطق  مرکز  اسالم،  از  پیش  ادوار  در  غزنه 
زابلستان بوده است.«)3( در سال 962م یک حکومت 
اساس  غزنی  در  الپتگین  جانب  از  محلی  مستقل 
گذاشته شد. الپتگین سپه ساالر اردوی سامانی و والی 
اطاعت  از  960م  سال  در  اما  بود.  شمالی  افغانستان 
دولت سامانی سرباز زد. او پس از فایق شدن در میدان 
نبرد علیه قطعات ارسالی دولت سامانی، قوای خودرا 

به استقامت مرکز افغانستان )غزنه( سوق داد.   
در مورد شگوفایی تمدن غزنه که با به قدرت رسیدن 
سبکتگین در سال 977م تحرک جدید یافت و دو قرن 
ادامه داشت، مورخین و مستشرقین زیادی ارزیابی ها 
و نظریات شان را نوشته اند که بازتاب جداگانه همه ی 
آن برداشت ها در این مقال ممکن نیست. اما اطالعات 
کرد:  خالصه  این طور  می توان  را  آنها  ارایه شده ی 
و  یافت  رشد  به سرعت  غزنه  در  پیشرفت  و  ترقی 
عمرانی  و  عرفانی  نظر  از  شهر  این  یازدهم،  قرن  در 
صنایع،  مرکز  غزنه  دربار  می نمود.  همسری  بغداد  با 
با چنین صفات،  بود.)4(  علوم، علما و فضالی زمان 
غزنی مقام مرکزی را در امپراتوری آن وقت افغانستان 
احراز کرد. امپراتوری که »قلمرو آن از قزوین ایران 
تا دریای ستلج هندوستان شمالی و از خوارزم تا بحر 

عرب کشیده شده بود.«)5(
گرچه در غزنی زمین های حاصل خیز کم است؛ ولی از 
ابتدا این شهر مورد عالقه ی بازرگانان بوده و توانگران 
مردم  میالدی  نهم  قرن  تا  می زیستند.  درآنجا  زیادی 
غزنه دیانت بودایی و هندویی داشتند. آثار مربوط به 
آن زمان امروز در تپه ی سردار و فوندکیستان به چشم 
به زعامت یعقوب  از آن که مسلمانان  می خورد. پس 
لیث صفاری در کابل مسلط شدند، حاکم غزنی که 
و  کرد  سقوط  نیز  بود،  شاهان  کابل  خویشاوندان  از 
بعدا عساکر عمرولیث برادر یعقوب که در سال 878 

به سلطنت نشست، غزنی را اشغال کردند.
با تمرکز یافتن حاکمیت در غزنه، دولت قادر شد تا 
ترک ها  حمالت  باالثر  که  قدرت  ازهمپاشیدگی  به 
بود،  شده  آغاز  میالدی  شش  قرن  از  فارس ها  و 
به  خاتمه بدهد. همین طور در راستای مساعی دولت 
شد.  داده  پایان  محلی  روسای  اقتدار  و  خودسری ها 
سلطان محمود غزنوی درخشان ترین چهره ی سالطین 
دودمان غزنوی است. عهد او به گفته ی مرحوم غبار 
زبان،  نظر  از  کشور  وحدت  مبانی  تحکیم  »دوره ی 
مذهب و سیاست است. دین اسالم در تمام کشور – 
به جز قسمت کوچکی در شمال شرق – منتشر گردید 
و زبان دری جای تمام زبان های محلی و خارجی را 
گرفت. اداره ی فیودالی پراگنده نیز مرکزیت حاصل 
کرد و شهکار های هنری و هنرمندان مشهور در این 
عهد به میان آمدند. معماری و صنعت گری، پیشه وری 

و آبیاری، زراعت و تجارت ترقی کرد.«)6(
  در آن وقت هزار مدرسه در شهر غزنه گشایش یافته 
بود و مسجد با عظمت عروس الفلک گنجایش هزاران 
نمازگذار را داشت. در آن شهرمناره هایی که اطراف 
آن با طرح های هندسی و با آیات قرآن کریم به خط 
هم  امروز  که  داشت  وجود  بود،  شده  مزین  کوفی 
مقبره های  نظر می رسد. ارگ غزنی،  به  نمونه های آن 
از  روشنی  تصویری  عظمت،  با  باغ های  و  سالطین 
ایجاد  انسان  شکوه و جالل عصر غزنویان را در ذهن 

می کند.
سلطان محمود نه تنها پخش و اشاعه اسالم را در صدر 
اخالفش  و  او  بلکه  بود،  داده  قرار  دولتش  برنامه ی 
ارج  نیز  مردم  فرهنگی  و  تاریخی  ارزش های  به 
می گذاشتند. یکی از این موارد تجلیل از جشن مهرگان 
به طور شاندار تجلیل می شد، شعرای  بود که همه ساله 
و  فرخی  منوچهری،  فردوسی،  چون  دوره  آن  نامدار 
دیگران در مورد چگونگی تجلیل پرشکوه از این روز 

اشعار ناب سروده اند. 
زبان  توسعه ی  و  اعتال  پرورش،  در  غزنه  تمدن  تاثیر 
دری آنقدر روشن و است که جعل کاران تاریخ هم آن 
را کتمان نتوانسته اند و حتا آنهایی که همیشه افتخارات 
دیگران را بخود منسوب می سازند، در این زمینه مجبور 
اگر  بود  نخواهد  بی جهت  درینجا  شده اند.  اعتراف  به 
جلد  آغازین  بر صفحه ی  را  محترم  خوانندگان  توجه 
وزارت  سرپرستی  به  که  فارسی«  ادب  »دانشنامه  سوم 
ایران  اسالمی  جمهوری   – اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
منتشر شده است،  تهران  به سال 1375 خورشیدی در 

جلب گردد: 
سراشیب  در  بخارا  در  سامانیان  دولت  آن که  از  »پس 
دودمان  دولت  فروپاشید،  سرانجام  و  افتاد  زوال 
پیروی  بخارا  دربار  الگوی  از  که  غزنه  در  سبکتگین 
جوان  ادب  از  پشتیبانی  می کرد،  هم چشمی  آن  به  و 
فارسی را پی گرفت و شاعران بسیاری از دوردست ها 
سیستان،  از  فرخی  چنانچه  آوردند،  روی  بدان جا 
عنصری از بلخ، منوچهری از دامغان، عضایری از ری 

حقایق تاریخی نشان می دهد که او 
با بت ها و اصنام در داخل افغانستان 
و سایر مناطق مسلمان نشین که از 

نظر مذهب مورد توجه قرار نداشته و 
جزو تاریخ فرهنگی مردم شده بودند 
)مانند بت های بامیان(، کاری نداشت. 

اما بت ها ی معابد را می شکست. 
طبیعی است که با شکستن بت ها، 

تخریب معابد و منع اجباری یک آیین 
و مذهب، قلب پیروان آنها نیز شکسته 

می شد و از او آزرده می شدند. اما 
محمود آن را وظیفه ی دینی خود 
می شمرد. به این ترتیب محمود 

راه گشای آیین اسالم در نیم قاره ی 
هند شد. 

بنا بر تشویق و مساعی محمود، 
دانشمندان، صنعت گران و هنرمندان 

زیادی به غزنه رو آوردند. دربار 
محمود به آنها فرصتی خوبی را 
مساعد ساخته و ضرورت های 

معیشتی ایشان را تامین می کرد. 
همین طور کتب و آثار زیادی به 

استقامت های مختلف علوم در غزنی 
جمع آوری شده بود.

و عسجدی از مرو یا هرات راه غزنه را در پیش گرفتند 
امرای  شاهزادگان،  شاهان،  و حمایتی که  تشویق  با  و 
دولت و دیوان ساالران بلندپایه از آنها می کردند، در 
با  غزنوی  محمود  می کوشیدند.  فارسی  ادب  ترویج 
گردآوردن چهارصد شاعر در دربار خود، سنتی را پایه 
برگزیدن  آورد.  دوام  سال  هزار  از  بیش  که  گذاشت 
امیرالشعرا / ملک الشعرا که به ابتکار او باب شده بود، 
تشخص  و  قدرت  نشانه های  از  و  دربار  الزمه های  از 

گردید.«)7( 
سنایی، عنصری، فردوسی، فرخی، منوچهری، ابوالفتح 
سعد  مسعود  و  ابوالفرج  غزنوی،  حسن  سید  بستی، 
دوره  این  در  دری  ادب  و  شعر  از طالیه داران  سلمان 
بودند. ابوالفضل بیهقی و عبدالحی گردیزی، رونق آن 
نوشته های شان  با  را  ما  به معرفی گرفته اند که  را  زمان 

به درک و شناخت آن عصر درخشان قادر می سازند.
سالگی   27 سن  به   ) 1030م   –  998( غزنوی  محمود 
پس از مرگ سبکتگین)997م( برادر خود )اسماعیل( 
را که در بلخ اعالن سلطنت کرده بود، خلع و پادشاهی 
خودش را اعالم کرد. او پس از 32 سال حکومتداری 
از  مادرش  نمود.  وفات  سالگی   59 سن  به  موفقانه، 
منطقه قندهار بود و از همین جهت بعضی ها او را زابلی 
نیز نامیده اند؛ زیرا در آن وقت نام »زابل« یا »اراکوسیا« 

والیت قندهار امروزی را نیز احتوا می کرد.
نظامی  تجارب  و  مهارت ها  غزنوی،  محمود  سلطان 
در  زیرا  کرد؛  کسب  پدرش  زمامداری  عهد  در  را 
تحت فرماندهی او چندین سال عملیات های جنگی را 
پیش می برد. همین طور از علوم ادبی و دانش اسالمی 
بهره مند بود. در این عرصه آموزگاران ورزیده، او را 
دانش خود  و  تجارب  پرتو  در  او  می کردند.  تدریس 
توانست که امپراتوری پهناوری را به کمک تشکیالت 
مسلمان  یک  محمود  آورد.  به وجود  نظامی  خوب 
هم  هندوستان  به  او  لشکرکشی های  و  بود  متعصب 
ازهمین تعصب او سرچشمه می گرفت. این که بعضی ها 
»غنایم«  به دست آوردن  به خاطر  می گویند که محمود 
باشد؛  به هندوستان لشکر می کشید، نمی تواند درست 
زیرا او انسان حریص به مال و زر نبود. محمود »غنایم« 

و  دینی  مدارس  اعمار  جهت  در  را  به دست آورده 
عملکرد،  چنین  از  منظورش  می کرد.  مصرف  مساجد 
تنها پخش و اشاعه ی دین اسالم بود. اما بکار برد زور و 
وارد نمودن فشار را به خاطر اشاعه ی مذهب و یا تحقق 

اهداف امپراتوری اش، امروز نمی توان موجه دانست.
حقایق تاریخی نشان می دهد که او با بت ها و اصنام در 
داخل افغانستان و سایر مناطق مسلمان نشین که از نظر 
مذهب مورد توجه قرار نداشته و جزو تاریخ فرهنگی 
مردم شده بودند )مانند بت های بامیان(، کاری نداشت. 
با  که  است  طبیعی  می شکست.  را  معابد  بت ها ی  اما 
شکستن بت ها، تخریب معابد و منع اجباری یک آیین 
نیز شکسته می شد و از او  و مذهب، قلب پیروان آنها 
آزرده می شدند. اما محمود آن را وظیفه ی دینی خود 
می شمرد. به این ترتیب محمود راه گشای آیین اسالم 

در نیم قاره ی هند شد. 
دانشمندان،  محمود،  مساعی  و  تشویق  بر  بنا 
آوردند.  رو  غزنه  به  زیادی  هنرمندان  و  صنعت گران 
ساخته  مساعد  را  خوبی  فرصتی  آنها  به  محمود  دربار 
می کرد.  تامین  را  ایشان  معیشتی  ضرورت های  و 
همین طور کتب و آثار زیادی به استقامت های مختلف 
علوم در غزنی جمع آوری شده بود. ریاضی دان مشهور 
در  و  شد  مقیم  محمود  دربار  در  بیرونی(  )ابوریحان 
لشکرکشی هایش به هند او را همراهی می کرد. در این 
مسافرت ها او با پیشوایان ادیان دیگر و دانشمندان هند 

به گفتگو می نشست.
را  زیادی  شعرای  اسمای  الباب«  »لباب  در  عوفی 
و  محمود  توصیف  در  که  آثار شان  نمونه های  با 
کارنامه های او سروده اند، درج کرده است. از آن جمله 
بروزی،  عسجدی  فردوسی،  ماندگار  آثار  می توان 
خراسانی،  محمود  علوی،  زینبی  دامغانی،  منوچهری 
محمد بن علی عضایری رازی، کسایی مروزی، امینی 
نجار بلخی، ابوسعید احمد بن منثوری و ابوالفتح بستی 
قصیده،   39 در  عنصری  امیرالشعرا  کرد.  یادآوری  را 
محمود را ستوده است. همین طور 44 قصیده از فرخی 

سیستانی در وصف محمود وجود دارد. 
پس از مرگ محمود غزنوی، پسرش مسعود که والی 
و  برگشت  غزنی  به  درباریان  خواست  به  بود،  ایران 
کرد.  برکنار  بود،  شده  شاه  که  خودرا  عیاش  برادر 
گرچه   .)1041  -1030( شد  پادشاه  خودش  مسعود 
زبان های  و  بوده  چیزفهم  و  معرفت  با  شخص  مسعود 
دری، ترکی و عربی را خوب می دانست. اما کماالت 
نگرفته و رفاه عامه را  فرا  پدر را در جهت دولتداری 
تامین نمی کرد. رفتار او با مسوولین و بلندپایگان دولت 
و  تجملی  زندگی  او  همچنین  داشت.  فراوان  نقایص 
پرمصرف را پیشه کرده بود. اطرافیان او نیز تمثال اورا 
تعقیب نموده و به گردآوری ثروت، غالمان و کنیزان 

مصروف بودند. 
با  و  می شد  دنبال  رفتارمدبرانه  او  سیاست خارجی  در 
قوت های متنفذ منطقه یعنی دولت ترکستان و خالفت 
بغداد، روابط حسنه داشت؛ اما پشتیبانی مردم روزتاروز 
نتیجه  هم  اردو  بر  او  اتکای  می شد.  کم  او  دولت  از 
این که  تا  می گرفت.  اوج  نارضایتی ها  زیرا  نداشت، 
1041م  در  سلجوقی  بادیه نشینان  دست  به  او  سلطنت 
سقوط کرد. پس از خلع مسعود، مدعیان تاج و تخت 
هیچ کدام  ولی  کردند؛  سربلند  کنار  و  هرگوشه  از 
نتوانستند که گوشه ای از عظمت و جالل عصر محمود 
غزنوی را اعاده کنند. با آنهم غزنی هنوز شهر آبادی 
بود تا این که عالوالدین حسن غوری در سال 1148م با 

شکست دادن بهرامشاه بر غزنی مسلط شد.  
از  پس  که  بود  غوری  پادشاهان  از  یکی  عالوالدین 
معروف  غزنه،  بزرگ  و  آوازه  بلند  تمدن  زدن  آتش 
مرگ  به خاطر  او  گردید.  جهانسوز  عالوالدین  به 
دستور  به  برادرش  است که یک  روایات  ـ  برادرانش 
بهرامشاه زهر داده شده بود ودومی در میدان نبرد کشته 
به غزنی حمله کرد و هفت  انتقام  به قصد گرفتن  شد 
شبانه روز آن شهر زیبا را به آتش کشید. عالوالدین نه 
تنها غزنه را بسوخت، بلکه در راه بازگشت معموره ها و 
قصر های زیبا، منجمله کاخ معروف غزنویان )لشکری 
ارغنداب،  و  هلمند  رود های  تالقی  محل  در  را  بازار( 
حریق کرد. مهاجمین بعدی مانند چنگیزخان و تیمور، 
جنایات اورا تکرار نمودند. چنانچه امروز تنها چند منار 
»قلعه ی  با  بست«  »طاق  و  غزنه  در  مزار  سنگ  چند  و 
یاد  لشکرگاه  به نام  را  قلعه  این  بیهقی  ـ  بازار«  لشکری 

کرده است ـ در والیت هلمند باقی است.
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تیراندازی  افراد ناشناس 
در کويته 

يازده نفر را کشت
در  نفر  يازده  می گويد  پاکستان  پوليس 
کويته  شهر  در  ناشناس  افراد  تيراندازی های 

کشته شده اند.
تمام قربانيان از اقليت شيعه پاکستان هستند. در 

اين تيراندازی ها، پنج نفر نيز زخمی شده اند.
به  ناشناس  مسلح  مهاجمان  می گويد  پوليس 
بس  ايستگاه  نزديکی  در  موتری  يک  سوی 

آتش گشودند.
در  پاکستان،  بلوچستان  واليت  مرکز  کويته، 

همسايگی افغانستان است.
اين  در  مرتب  طور  به  شيعه  و  سنی  افراطيون 

منطقه طی 20 سال گذشته درگير شده اند.
تا کنون گروهی مسووليت اين حمله را قبول 
نکرده است اما لشگر جهنگوی، شاخه نظامی 
انجام  به  متهم  صحابه  سپاه  پيکارجوی  گروه 
شده  اخير  سال های  خشونت آميز  حمالت 

است.
با  نزديکی  روابط  گروه  اين  که  شده  گفته 

القاعده و طالبان دارد.
روز جمعه، مردان مسلح، به سوی هفت زاير 
را  آنها  و  کرده  تيراندازی  کويته  حومه  در 

کشتند.
که  بودند  بس  منتظر  افراد  اين  گفت  پوليس 

قرار بود آنها را به ايران ببرد.

يک گروه اسالم گرا عامل 
ترور فرمانده مخالفان 

قذافی است
شورای ملی انتقالی ليبيا که متعلق به مخالفان 
معمر قذافی، رهبر اين کشور، است در ارتباط 
با تيراندازی و کشتن جنرال عبدالفتاح يونس 
گفته است که اعضای يک گروه پيکارجوی 

اسالم گرا عامل اين حادثه بوده است.
که  است  گفته  همچنين  انتقالی  ملی  شورای 
يونس  جنرال  کشتن  برای  گروه  اين  انگيزه 
را  کميته ای  شورا  اين  و  نيست  معلوم  هنوز 

مامور تحقيق در مورد اين ترور کرده است.
جنرال عبدالفتاح يونس، فرمانده نظامی ارشد 
مخالفان در ليبيا و دو محافظ او روز پنج شنبه 

)28 جوالی( به ضرب گلوله کشته شدند.
در  يونس  جنرال  جسد  گزارش ها،  براساس 
حومه شهر بنغازی که در اختيار مخالفان مسلح 

است، پيدا شده است.
در  ليبيا،  رهبر  قذافی،  معمر  حال  همين  در 
گفته  يونس  جنرال  شدن  کشته  به  واکنش 
مخالفان  که  می دهد  نشان  حادثه  اين  است 
توانايی اداره کشور ليبيا را ندارند، به اين دليل 
که حتا قادر به حفاظت از يکی از رهبرانشان 

هم نبودند.
فرستنده های  می گويد  ناتو  حال   همين  در 

تلويزيون دولتی ليبيا را بمباران کرده است.
ناتو اعالم کرد که سه فرستنده اين تلويزيون 
به  ترغيب  برای  آن  از  که  گرفته  قرار  هدف 

خشونت و تهديد غيرنظاميان استفاده می شد.

0777625262

اياالت متحده مذاکره هسته ای با کوريای شمالی را سازنده خواند 

ارج گذاری به تمدن غزنه
]ادامه از صفحه 8[

مستقيم  گفتگوی  نخستين  متحده  اياالت  خارجه  وزارت 
هسته ای خود با کوريای شمالی را که پس از سه سال، سه 
ابراز اميدواری  روز پيش برگزار شد »سازنده« توصيف و 

کرد که اين گفتگوها ادامه يابد.
در  کتبی  بيانيه ای  انتشار  با  گذشته  روز  وزارتخانه  اين 
ادامه  گفتگوها  اين  که  کرد  اميدواری  ابراز  اين خصوص 

يابد و ثبات منطقه ای بيشتری را به همراه آورد.
نيز  شمالی،  وزير خارجه کوريای  معاون  گوان،  کيه  کيم 
پس از انجام گفتگو با طرف های امريکايی، اين جلسه را 
مثبت ارزيابی کرد و با ابراز اميدواری نسبت به ادامه گفتگو 

اظهار داشت که »تماس های خود را ادامه خواهيم داد.«
مقام های  دعوت  به  شمالی  کوريای  خارجه  وزير  معاون 
امريکايی برای انجام گفتگوهای مقدماتی هسته ای در راس 

هياتی بلندپايه به نيويارک سفر کرده است.

مذاکرات  احتمالی  ازسرگيری  هدف  با  گفتگوها  اين 
شش جانبه خلع سالح هسته ای که از سال 2008 قطع شده 

 است روز پنج شنبه انجام شد.
امور کوريای شمالی  ويژه  هيات  رييس  باسورث،  استيون 
در دولت اوباما، پس از جلسه روز پنج شنبه گفت که پيش 
از تصميم گيری برای برداشتن هرگونه گام بعدی »اياالت 
متحده رايزنی تنگاتنگی با کوريای جنوبی و ديگر شرکای 

گفتگوهای شش جانبه خواهد داشت.«
طرف های شرکت کننده در گفتگوهای شش  جانبه عبارت 
متحده،  اياالت  از کوريای شمالی و جنوبی،  بود  خواهند 

چين، جاپان و روسيه.
دولت کوريای شمالی در ماه اپريل سال 2008 در اعتراض 
توسط  کشور  اين  هسته ای  آزمايش های  محکوميت  به 
سازمان ملل متحد از مذاکرات چندجانبه خلع سالح خارج 

شد و بازرسان آژانس بين المللی و ناظران امريکايی را از 
تاسيسات اتومی خود اخراج کرد.

افغان  به غزنی، سلسله ی غزنويان  اثر حمله عالوالدين  در 
منقرض شد و هنوز زندگی مردم بهبود نيافته بود که »در 
سال 1221م چنگيز خان اين تخريبات را به سختی تکرار 
کرد و اهالی متمدن غزنی به استثنای صنعت کاران قتل عام 
شدند. هنوز غزنی از صدمات وارده، قدعلم نکرده بود که 
در سال 1326م مغول های فارس، اين بار بقايای شهر غزنی 
را  کتب  ساير  و  کريم  قرآن  و  نمودند  منهدم  کلی  به  را 

بسوختند. قبر شهنشاه محمود غازی نيز ويران شد.«)8(
در جنگ اول افغان و انگليس، قوای انگليسی به مقاومت 
شديد اهالی غزنی روبرو شدند. اين بار هم شهر بی آسيب 
نماند. در اثر برخورد دليرانه ی مردم يک قطعه انگليس که 
از قندهار به سوی کابل در حرکت بود، در غزنی تارومار 
شد و بر کينه ی انگليس ها در برابر اين شهر افزود. پس از 
توافقات امير دوست محمدخان با انگليس ها، قوای تازه دم 
از  عزيمت  راه  در  نات  جنرال  قوماندانی  به  انگليس ها 
قندهار، به تاريخ 28 اگست 1842 بدون برخورد با مقاومت 
مشهور  مستشرق  وقت  اين  در  شد.  غزنی  وارد  کنندگان 
انگليس )راولنسن( و جنرال نات از فرصت استفاده کرده 
حوالی  از  را  چوبی  کهنه  دروازه  يک  انگليسی  سليقه  به 
راه  عجله  با  و  گرفته  با خود  غزنوی  محمود  سلطان  مزار 
هند،  به  آنها  مواصلت  از  پس  گرفتند.  پيش  در  را  کابل 
به  ايلنبرو اعالميه پرطمطراقی صادر کرده و خطاب  الرد 
هندوها چنين نوشت: عساکر فاتح ما بعد از چند صد سال 
دروازه »سومنات« را که عالمه ی ذلت هندوستان در دست 
افغانستان بود، بياوردند و اينک ما آن را به شما می سپاريم. 
بايد اتحاد ما و شما دايمی باشد....)9( اما مورخين به اين 
و  نبود  سومنات  به  متعلق  مذکور  دروازه ی  که  باور اند 
هندو ها هم باور نکردند. اين تقلب نتيجه ی معکوس برای 
انگليس ها به بار آورد. آنها پس از مدتی اعالن کردند که 

دروازه مفقود شده است. 
پس از آن که اين شهر زيبا مورد هجوم سلطان عالوالدين 
شهر  اين  که  است  بار  اولين  اين  گرفت،  قرار  جهانسوز 
می گيرد،  قرار  جهانی  تمدن  وارثين  تفقد  مورد  تاريخی 
از جانب کنفرانس کشور های اسالمی. سالطين و  آن هم 
سالله های مختلف در هشت قرن گذشته، هيچ گاه به فکر 
موقعيت  بتواند  اين شهر  تا  نشدند،  اين شهر  مجدد  اعمار 

فرهنگی خودرا دوباره احراز کند. 

اکنون جای خوشبختی است که اجالس وزيران کشور های 
غزنی  از  که  است  کرده  تصويب   2007 سال  در  اسالمی 
منحيث مرکز فرهنگی جهان اسالم در سال 2013 تجليل 
به عمل آيد. واقعا غزنی بزرگ ترين مرکز فرهنگی بود. از 
برکت  از  دری  ادب  و  هندوستان  به  اسالم  دين  همين جا 
ترويج  ايران  و  هند  به شمال  و  يافته  رونق  غزنويان  دربار 
يافت. از شروع سوقيات نظامی سلطان محمود و حمله بر 
پنجاب در سال 1007م تا اشغال هند از جانب انگليس ها 
)1814م( زبان دری در آن کشور رونق داشت. تا اين که 
زبان  منحبث  خودشان  زبان  که  کردند  تالش  انگليس ها 

رسمی در هند ترويج شود.
عرب ها در افغانستان زبان عربی را تحميل نتوانستند، ولی 
پهلوی،  زبان  عوض  به  زبان  اين  امروز(  )ايران  درفارس 
طی  شد.  شناختانده  دربار  زبان  منحيث  و  يافت  رسميت 
در  را  عربی سازی  سياست  اموی ها  651-750م  سال های 
ممالک مفتوحه دنبال کردند. در نتيجه همين سياست، زبان 
پهلوی در فارس گام به گام مضمحل شد و نتوانست که 
بمقابل زبان پخته ی عربی مقاومت کند. اما زبان عربی هم 
قادر نشد که جای آن را بگيرد. پس از گذشت صد سال 
که سلجوقی ها به فارس حمله کرده و با شکستاندن قوای 
به  متصرف شدند. چيزفهمان آن کشور  را  بغداد  اعراب، 
شاه سلجوقی )طغرل( عارض شده و مشکل فرهنگی شان را 
از طريق وزير دانشمند سلجوقی ها )عميدالملک کندری( 
در ميان گذاشتند. شاه سلجوقی مردم فارس را از تحميل 
زبان عربی رهايی بخشيد. )10( ولی زبان پهلوی از مکاتبه 
افتاده و نمی توانست دوباره بحيث زبان دربار رسميت يابد. 
برطبق رهنمايی کندری، زبان پرورش يافته ی دری در  بنا 
زبان  گرفت.  آن کشور  در  را  عربی  زبان  جای  افغانستان، 
دری نه تنها در دربار ايران رواج يافت، بلکه بخاطر کيفيت 
کرد؛  به خود جلب  را  ايران  فرهنگيان  عالقه ی  آن،  بهتر 
همه  »از  طباطبايی  محيط  محمد  گفته ی  به  زبان  اين  زيرا 
مزايای قابل زيست و بقا و رواج برخوردار بود و قابليت و 

استعداد کافی ترجمه از عربی به دری را داشت.«)11(
  امروز اين زبان در ايران بنام زبان فارسی عموميت دارد. 
و  پيدايش  چگونگی  از  عمدا  ايران  در  زيادی  مورخين 
و  انداخته  بی خبر  خودرا  )فارسی(  دری  زبان  رشد  محل 
می دهند.  نسبت  به خود  را  ما  سرزمين  و  مردم  افتخارات 

بنا ضرور است تا در مورد تاريخ مراکز فرهنگی افغانستان 
و  راستی  صدای  اگر  بگويم.  و  بنويسيم  غزنه  منجمله 

حقيقت بلند نباشد، مردم دروغ را می شنوند.
نگارنده با نشر اين مقال آرزومند است تا توجه فرهنگيان 
بخاطر  آمادگی  جهت  در  افغان  وطندوست  و  فرهيخته 
تجليل و ارج گذاری به تمدن غزنه مبذول گردد. بايد اين 
آشنا  پربار شان  تاريخ  به  را  مردم  و  کرد  تشريح  را  تمدن 
خود  وطن  تاريخ  حقايق  از  انسان ها  که  هرقدر  ساخت. 
بلند  نيز  آنها  ملی  شعور  اندازه  همان  به  می شوند،  آگاه 

می رود. 
  

پی نوشت ها: 
از  يکی  که  داشت  وجود  بزرگی  مسجد  غزنه  در   )1(  
هزاران  گنجايش  و  بود  جهان  در  معماری  عجوبه های 
نمازگذار را داشت. به همين جهت آن را »مسجد عروس 

الفلک« ناميده بودند.
)2( احمد علی کهزاد، »معنی و ريشه ی لغوی نام غزنی«، 
جرمن  افغان  پورتال  کهزاد،  فرهنگی  بنياد  و  آرشيف 

آنالين.
افغانستان«،  تاريخی  )3( مير غالم محمد غبار، »جغرافيای 

صفحه 249، چاپ مجدد: مطبعه ميوند- کابل1386.
)4( مير غالم محمد غبار، همان اثر؛ صفحه 96.

تاريخ«،  مسير  در  »افغانستان  غبار،  محمد  غالم  مير   )5(
صفحه 106. 

)6( مير غالم محمد غبار، همان جا، صفحه 107
موسسه  تهران  سوم،  جلد  فارسی«،  ادب  »دانشنامه   )7(
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دانشنامه،  انتشاراتی  و  فرهنگی 

اسالمی، معاونيت امور فرهنگی، 1375، صفحه اول.
افغانستان«  تاريخی  »جغرافيای  غبار،  محمد  ميرغالم   )8(

صفحه 96.
تاريخ«  مسير  در  »افغانستان  غبار،  محمد  غالم  مير   )9(

همان جا؛ صفحات 571-570.
تاريخ«  مسير  در  »افغانستان  غبار،  محمد  )10(ميرغالم 

همان جا، صفحه 126.
دری«،  »در  )1373هه(،  طباطبايی  محيط  محمد   )11(
اهتمام  به  کيهان«،  انتشارات  مطبعه  مقاالت،  مجموعه 

مسعود اسعدی، تهران صفحه 56.
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شکاف میان اعضای کنگره امریکا بر سر سقف استقراض این کشور
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایاالت 
متحده طرح خود را برای کاهش کسری بودجه 
استقراض  سطح  افزایش  و  کشور  این  کالن 
دولت فدرال تصویب کرده اند، اما این مصوبه 
با مخالفت باراک اوباما و اکثریت دموکرات ها 

در مجلس سنا مواجه شده است.
این در حالی است که در صورت عدم توافق 
طرفین تا روز سه شنبه )دوم اگست( امکان آن 
وجود دارد که دولت امریکا نتواند به تعهدات 

مالی خود عمل کند.
برابر  موافق در  با ۲۱۸ رای  نمایندگان  مجلس 
بینر،  جان  پیشنهادی  طرح  مخالف  رای   ۲۱۰
یک  با  را  مجلس  این  جمهوری خواه  رییس 

روز تاخیر تصویب کرد.
تمام نمایندگان حزب دموکرات و ۲۲ نماینده 

جمهوری خواه به این مصوبه رای منفی دادند.
که  کرده  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  سفید  کاخ 
توسط  اوباما، مجلس سنا که  باراک  بر  عالوه 
حزب دموکرات کنترول می شود با این مصوبه 

مخالف است.
سقف  نمایندگان،  مجلس  مصوبه  اساس  بر 

استقراض امریکا به طور موقت تا ماه فبروری 
سال آینده ۹۰۰ میلیارد دالر افزایش پیدا خواهد 

کرد.
پیامدهای  به  نسبت  بیانیه اش  در  سفید  کاخ 
افزایش موقتی سقف استقراض هشدار داده و 
گفته است که امریکا چند ماه دیگر مجددا با 

»بحران سقف استقراض« مواجه خواهد شد.
سقف  صورتی  در  بینر،  جان  طرح  اساس  بر 
استقراض امریکا بار دیگر افزایش پیدا خواهد 
»متمم  کشور  این  اساسی  قانون  در  که  کرد 
به  را  دولت  متوازن«  گنجانده شود که  بودجه 

حفظ توازن بودجه موظف می کند.
بنا بر این مصوبه، طی ده سال آینده باید حدود 
فدرال  دولت  هزینه های  از  دالر  میلیارد   ۹۱۷

کاسته شود.
اما کاخ سفید گفت پیش نویس طرحی که در 
اکثریت  رهبر  رید،  هری  توسط  سنا  مجلس 
بیشتری  صرفه جویی  شده،  تدوین  دموکرات 

برای دولت به عمل خواهد آورد.
کاخ سفید می گوید که نمایندگان کنگره باید 
طرح سنا را مبنای مذاکرات خود قرار دهند و 

برای  را  نهایی  مصوبه ی  آینده  سه شنبه  روز  تا 
امضا به باراک اوباما ارایه کنند.

کنفرانس  یک  در  حضور  با  نیز  رید  هری 
به  را  سنا  در  جمهوری خواهان  رهبران  خبری 
تالش برای جلوگیری از مطرح شدن طرحش 

در صحن سنا متهم کرد.
او گفت: »ما به سوی یک فاجعه ی اقتصادی در 
حرکت هستیم مگر آنکه مصالحه شود یا طرح 

من را قبول کنند.«
که  امریکا  استقراض  سقف  افزایش  مهلت 
تاکید  آن  بر  شدت  به  کشور  این  خزانه داری 

دارد، سه شنبه، دوم ماه اگست است.
آقای اوباما هشدار داده که وقت چندانی برای 

تصمیم گیری در این باره باقی نمانده است.
که  گفت  نمایندگان  مجلس  در  نیز  بینر  جان 
مصوبه ی وی با هدف ایجاد تعادل در بودجه ی 

دولت ایاالت متحده تدوین شده است.
بود  احساساتی شده  به شدت  که  حالی  در  او 
این  اعضای  از  می کوبید  تریبون  به  با مشت  و 

مجلس خواست این طرح را تصویب کنند.

معرفی رییس جدید ستاد 
مشترک ارتش ترکیه به 

دنبال استعفای فرماندهان 
ارتش 

فرماندهان  دسته جمعی  استعفای  دنبال  به 
ادامه  به  اعتراض  در  ترکیه  ارتش  عالی رتبه 
بازداشت شماری از افسران ارتش، عبداهلل گل، 
رییس جمهور این کشور، جنرال نجدت اوزل را 
به عنوان فرمانده نیروی زمینی و کفیل ریاست 

ستاد مشترک ارتش ترکیه منصوب کرد.
نجدت  جنرال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ترکیه  نظامی  پولیس  فرماندهی  پیشتر  اوزل که 
رییس  سوی  از  جمعه شب  داشت،  عهده  بر  را 
جمهور این کشور به عنوان کفیل ریاست ستاد 

مشترک ارتش معرفی شد.
که  است  آن  از  حاکی  دیگر  گزارش های 
جدید  رییس  عنوان  به  است  قرار  اوزل  جنرال 
ستاد مشترک ارتش ترکیه، که عالی ترین پست 
نظامی در این کشور محسوب می شود، معرفی 

شود.
ارتش  در  جاری  رویه  اساس  بر  که  آنجا  از 
فرماندهی  پست  در  که  افسرانی  تنها  ترکیه، 
می توانند  باشند،  کرده  خدمت  زمینی  نیروی 
منصوب  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  عنوان  به 
شوند، رییس جمهور ترکیه که بر اساس قانون 
اساسی این کشور فرمانده کل نیروهای مسلح به 
عنوان  به  را  اوزل  نجدت  شمار می آید، جنرال 

فرمانده نیروی زمینی نیز منصوب کرده است.
روز  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  اقدام  این 
ستاد  رییس  کوشانر،  ایشیک  جنرال  جمعه 
زمینی،  نیروهای  فرماندهان  نیز  و  مشترک 
دریایی و هوایی ارتش ترکیه دسته جمعی استعفا 

کردند.
عالی رتبه  فرماندهان  دسته جمعی  کناره گیری 
رویدادی  کشور  این  تاریخ  در  ترکیه  ارتش 

بی سابقه به شمار می آید.
علت استعفای فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه 
از  تن  ده ها  قضایی  پیگرد  ادامه  به  اعتراض 
انجام  برای  تالش  اتهام  به  ارتش  ارشد  افسران 
کودتا علیه دولت اسالم گرای ترکیه اعالم شده 

است.
ایشیک  جنرال  گزارش ها،  برخی  اساس  بر 
با  بار  چند  کناره گیری  از  پیش  کوشانر 
رجب  طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دیدار 
و درباره محاکمه افسران بازداشت شده ی ارتش 

ترکیه گفتگو کرده بود.
جنرال کوشانر حدود یک پیش از سوی عبداهلل 
ترکیه  ارتش  مشترک  ستاد  ریاست  به  گل 

منصوب شده بود.
۴۲ جنرال و ده ها افسر ارتش ترکیه که از ماه ها 
دولت  علیه  توطیه  برای  تالش  اتهام  به  پیش 
بازداشت شده بودند، همچنان در حبس موقت 
به سر می برند و همین موضوع به افزایش تنش 
ارتش ترکیه  بین دولت و جنرال های سیکوالر 

منجر شده است.
به دنبال کناره گیری فرماندهان عالی رتبه ارتش 
این کشور،  رییس جمهور  عبداهلل گل،  ترکیه، 
مالقات  نخست وزیر،  اردوغان،  رجب طیب  با 

کرده بود.

شرکت های هندی بدهی 
خود به ایران را از طریق 
ترکیه پرداخت می کنند 

 
گزارش ها حاکی است پس از آنکه یک شرکت 
هندی توانست بخش کوچکی از بدهی خود به 
ایران را به صورت یورو از طریق »هالک بانک« 
شرکت های  دیگر  کند،  پرداخت  ترکیه  در 
از این طریق  نیز پرداخت بدهی خود را  هندی 

آغاز کرده اند.
بدهی نفتی هند به ایران پنج میلیارد دالر برآورد 
شرکت های  تحریم ها  دلیل  به  که  می شود 
پرداخت  را  خود  بدهی  نبوده اند  قادر  بدهکار 
رویترز  خبرگزاری  به  آگاه  منبع  دو  کنند. 
مانگلور  دولتی  پاالیشگاهی  شرکت  گفته اند: 
مشتری  دو  )ام آر پی ال(،  پتروشیمی  شرکت  و 
اصلی ایران، بخشی کوچکی از بدهی های خود 
را به صورت یورو از طریق »هالک بانک« ترکیه 
به رویترز  منابع  این  از  پرداخت کرده اند. یکی 
گفته است: »این قسط اول بود... و ما امیدواریم 

این شیوه ادامه پیدا کند.«
»یونیون  است  کرده  تصریح  همچنین  وی 
بانک« هند نیز در جریان این پرداخت همکاری 
داشته است. منبع دوم نیز به رویترز گفته است: 
از  یکی  اسار،  نفتی  شرکت  قسط  پرداخت 
در  نیز  ایران،  با  قرارداد  طرف  بزرگ  شرکت 
هندی  دیگر  پاالیشگاه های  است.  انجام  حال 
نیز طی چند روز آینده شروع به پرداخت بدهی 
خود خواهند کرد. طبق این گزارش، ایران که 
بعد از عربستان سعودی دومین صادر کننده نفت 
پول  نشدن  پرداخت  دلیل  به  به هند است،  خام 
به شرکت های هندی، عرضه  نفت فروخته شده 
روزانه چهارصد هزار بشکه نفت به هند را برای 

ماه اگست متوقف کرده است.
هندی  پاالیشگاه های  گزارش،  این  براساس 
توانسته اند بخشی از کمبود خود را با خرید نفت 

بیشتر از عربستان تامین کنند.
یک منبع دیگری به رویترز گفته است: »به عنوان 
می بایست  هندی  شرکت های  جدید،  سیستم 
حساب هایی در یونیون بانک هند داشته باشند، 
و هالک بانک ترکیه تاییدیه پذیرش پرداخت ها 
را به آن ها داده و پول را به حساب شرکت نفت 

ملی ایران در این بانک پرداخت می کند.«
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