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سیاه و سفید
موافقت نامه استراتژیک 

باید تعریف شود
4

ایران مانع ساخت 
بند کمال خان می شود

در  می گوید  مبارز  آقای 
زمان صدارت  در  مورد  آخرین 
بین  قراردادی  شفیق  موسی 
از  و  امضا  ایران  و  افغانستان 
سوی پارلمان های هر دو کشور 
آن  براساس  که  شد  تصویب 
آب اضافی که از دریای هلمند 
باید  ایران  می رود،  ایران  به 
پول  افغانستان  به  آن  بدل  در 
ما  که  آن گونه  »یعنی  بپردازد 
آب  باید  آنها  می خریم  نفت 

بخرند.«

تحلیلگران: 45 کشته و زخمی 
در حمالت انتحاری 

هلمند و قندهار 

هلمند  والیت  در  محلی  مقام های 
انتحاری در شهر  انفجار  گفته اند که 
لشکرگاه چهار کشته و بیست و یک 

زخمی بجا گذاشته است.
والی  سخنگوی  احمدی،  داوود 
این  که  گفته  بی بی سی  به  هلمند 
در  شنبه،  روز  ظهر  حوالی  انفجار 
هلمند  والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر 

روی داد.
آقای احمدی همچنین گفت که در 
و  کشته  غیرنظامی  چهار  انفجار  این 

۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
حادثه  این  زخمی های  که  افزود  او 
اردوی  سرباز  ده  غیرنظامی،  شش 
هستند.  پولیس  مامور  پنج  و  ملی 
آقای احمدی وضعیت صحی آنها را 

خوب توصیف کرد.
که  است  گفته  هلمند  والی  دفتر 
و  اردو  سربازان  بمبگذار  هدف 
برای  که  است  بوده  پولیس  ماموران 
بانک  به  خود  ماهانه  حقوق  گرفتن 

رفته بودند.
سخنگوی والی هلمند همچنین گفت 
موتر  بمبگذار  فرد  حادثه  این  در  که 
مقابل  در  را  خود  شده  بمبگذاری 

شعبه محلی کابل بانک منفجر کرد.
هفت  از  یکی  لشکرگاه  شهر 
پیش  ماه  یک  که  است  منطقه ای 
از  آن  امنیت  تامین  مسوولیت 
نیروهای  به  بین المللی  نیروهای 

داخلی منتقل شد.
نیروهای  هم  حاضر  حال  در  هرچند 
حضور  لشکرگاه  شهر  در  خارجی 
کار  در  مستقم  طور  به  اما  دارند، 
آن گونه  نیستند.   دخیل  امنیت  تامین 
نیاز  صورت  در  گفته اند،  مقام ها  که 

از آنها کمک خواسته خواهد شد.
ساعاتی  دیگر،  خبر  یک  اساس  بر 
انفجار  دو  هلمند؛  انفجار  از  پس 
مشابه دیگر در شهر قندهار در شرق 
و  کشت  را  نفر  یک  هلمند  والیت 
زخمی  را  دیگر  تن   ۲۲ کم  دست 

کرد.
که  گفته اند  قندهار  والیت  مقام های 
صد  چند  فاصله  در  انفجار  دو  این 
دقیقه  ده  از  کمتر  در ظرف  و  متری 
در ناحیه اول شهر قندهار روی داده 

و هر دو انفجار انتحاری بوده است.
قندهار  ایوبی، سخنگوی والی  زلمی 
اول  انفجار  اثر  در  که  است  گفته 
زخمی  تن  شش  و  کشته  نفر  یک 
که  دوم،  انفجار  پی  در  و  شدند 
نزدیک یک مرکز پولیس روی داد، 

۱۶ تن زخمی شدند.
اداره  رییس  پخال،  عبدالقیوم  اما 
صحت قندهار گفته که پس از وقوع 
این دو انفجار، دست کم ۲۵ زخمی 
قندهار  شهر  شفاخانه  به  جسد  دو  و 

منتقل شده است.

بیشترین کمک های...

عناوین مطالب امروز:

6]در صفحه 5[

چادر سیمین بارکزی 
برسر اصالح طلبان
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رویارویی ایتالف ها 
در ولسی جرگه 

فیصله ی  از  اصالح طلبان  ایتالف  آن که  از  پس 
دیروزی  جلسه  در  انتخابات   کمیسیون 
ولسی جرگه حمایت نمود، میان افراد وابسته به 
دو ایتالف یعنی ایتالف اصالح طلبان و ایتالف 
پارلمانی رخ  نزاع و درگیری  قانون  از  حمایت 
دشنام  نثار  از  طرفین  که  می شود  گفته  و  داد 
از  ولی  نکرده اند،  دریغ  هم دیگر  به  ناسزا  و 
است.  نرسیده  خبری  هنوز  چپلک پرانی  سنت 
محکمه ی  فیصله های  ولسی جرگه  این  از  قبل 
اختصاصی و کمیسیون انتخابات را نادرست و 
غیرقانونی خوانده و از اتفاق اعضای جرگه در 
این مورد سخن می گفت، اما مثل این که قضیه 
اصالح طلبان  ایتالف  دیروز  و  شد  برعکس 
را  دیگری  راه  کمیسیون،  فیصله  از  حمایت  با 
 27 به تاریخ  که  ولسی  جرگه  انتخابات  برگزید. 
سنبله سال گذشته برگزار شده بود و کمیسیون 
انتخابات، نتایج آن را اعالم نموده بود و شورای 
ملی توسط رییس جمهور افتتاح شده، بود ولی 
توسط  زیاد  تخطی های  علت  به  آن که  از  پس 
لوی  سارنوالی نادرست و مخدوش اعالم گردید، 
بررسی  برای  ستره محکمه  پیشنهاد  اساس  به 
ایجاد یک  این موضوع، رییس جمهور دستور 
محکمه ی اختصاصی را صادر کرد که از همان 
کمیسیون  و  پارلمان  قبول  عدم  مورد  آغاز 
کمیسیون  قانونا  زیرا  گرفت،  قرار  انتخابات 
در  تصمیم گیری  هرنوع  عهده دار  انتخابات 
به  نهایی  کمیسیون  این  و حکم  بود  مورد  این 
حساب می رفت. ولی چون بنابر یک ضرب المثل 
معروف قرار است آب زور باید سرباال برود، 
اعتراضات وارده مورد توجه قرار نگرفت. بعد 
نامزد  از بررسی محکمه ی اختصاصی که 62 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  معترض 
معرفی کرد تا کمیسیون به ولسی جرگه معرفی 
این تصمیم 62  با عملی شدن  قرار شد  نماید، 
در  عضویت شان  که  ولسی جرگه  دیگر  عضو 
اعالم  انتخابات  کمیسیون  توسط  ولسی جرگه 
نهایی  حکم  این  قانونا  و  قاعدتا  و  بود  شده 
ولسی جرگه  در  را  عضویت شان  می شد،  تلقی 
فیصله ی  هرصورت  به  می دادند.  دست  از 
استیناف  محکمه  به  اختصاصی  محکمه ی 
صالحیت  استیناف  محکمه ی  و  شد  سپرده 
رییس جمهور  به  آن را  در مورد  تصمیم گیری 
احاله نمود. رییس جمهور با صدور یک فرمان 
بخش  تا  داد  وظیفه  انتخابات  کمیسیون  به 
تکمیل  زودتر  هرچه  را  موضوع  این  حقوقی 
گمان  حکم  این  صدور  با  نماید.  مشخص  و 
برای حل  راهی  انتخابات،  می رفت موضوعات 
یافته است، ولی ظاهرا چنین نبود و منبعی که 
تا موضوع  آغازگر بحران بود کوشش داشت 
ادامه داشته باشد. سرانجام تصمیم بر آن گرفته 
کمیسیون  برسر  کوزه ها  کاسه  همه  که  شد 
نیز  حاصله  بدنامی  و  شود  شکسته  انتخابات 
به پای معنوی نوشته گردد. نتیجه این که نزاع 
واقع  در  کار  این  با  و  شد  کشیده  پارلمان  به 
پارلمانی که در نظر عموم قبال رنگ باخته بود 
بیشتر از پیش زیر سوال رفت و این چیزی بود 

که بازیگران اصلی می خواستند.

زنگ اول


می گوید:  خبر  این  تایید  ضمن 
از  خواستند  می  که  زمانی  »طالبان 
ذکات  و  عشر  قریه  این  باشندگان 
جمع آوری نمایند، باشندگان از دادن 
این عمل  نمودند که  عشر خودداری 
و  محل  مردم  بین  درگیری  منجربه 

طالبان گردید.«

را  خود  نجم المدارس  جامع  مسجد 
منفجر کند که پیش از انجام این عمل 
با رخداد یک مشکل تخنیکی توسط 
امنیت ملی  به  نماز گزاران دستگیر و 

سپرده شد.« 
به گفته این مقام ریاست امنیت ملی، 
تحقیقات که از این کودک نشان داد 
افغان،  جالل الدین  مدرسه  در  او  که 
وی  به  و  یافته  تربیت  پاکستان  در 
تاکید شده که باید پیش از فرارسیدن 
مساجد که  از  یکی  در  را  عید  خود 

مراسم  در  و  است  شده  مواجه 
این  این پروژه،  امضای قرارداد کار 

داشتند. هم حضور  نمایندگان 
که  پروژه  این  اجرای  مسوولیت 
دارد،  هزینه  دالر  میلیون   ۳۵ از  بیش 
افغانی- راه سازی  شرکت  یک  به 

کوریایی واگذار شده است
والیت  نماینده  اکبری،  محمد 
گفت  نمایندگان  مجلس  در  بامیان 
همه  نفع  به  شاهراه  این  احداث  که 
باید  دولت  و  است  افغانستان  مردم 
نظر  در  را  مشخصی  بودجه  ساله  هر 
بگیرد تا هرچه زودتر کابل از طریق 
هرات  به  افغانستان  مرکزی  مناطق 

وصل شود.
کیفیت  از  همچنین  اکبری  آقای 
به  را  کابل  که  جاده ای  ساخت 
می کند،  وصل  بامیان  والیت  مرکز 
دولت  گفت  و  کرد  انتقاد  شدت  به 
کابل-هرات  پروژه  اجرای  هنگام 

باشد. باید نظارت جدی داشته 
دولت  از  همچنین  مجلس  این عضو 
کابل- شاهراه  پروژه  که  خواست 
برای  و  نگذارد  ناتمام  را  هرات 

تکمیل آن تالش کند.
از  اخیر  سال  چند  در  جاده سازی 
افغانستان  دولت  عمده  برنامه های 
که  آماری  اساس  بر  است.  بوده 

در  امنیتی  مسوولین  غزنی:  8صبح، 
جمعه  می گویند  غزنی  والیت 
که  زمانی  طالب  دو  گذشته  شب 
می خواستند از باشندگان قریه پیرزاده 
نمایند،  جمع آوری  عشر  غزنی  شهر 

توسط مردم کشته و زخمی شدند.
غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد  زورآور 

8 صبح، بدخشان: مقام ها درریاست 
امنیت ملی والیت بدخشان  می گویند 
که یک کودک هفده ساله را که قصد 
مسجد  در  را  انتحاری  حمله  انجام 
ولسوالی  واقع  نجم المدارس  جامع 

بهارک داشت دستگیر کرده اند. 
ملی  امنیت  رییس  مبارز  احمد  علی 
که  کودک  »این  گفت:  بدخشان  
باشنده  و  شده   تربیت  پاکستان  در 
است،   بدخشان  وردوج  ولسوالی 
داخل  در  تا  می خواست  روز گذشته 

عمده  برنامه های  از  جاده سازی 
اخیر  سال  چند  در  افغانستان  دولت 

بوده است.
اعالم  افغانستان  عامه  فواید  وزارت 
از  بخشی  ساخت  کار  که  کرده 
طریق  از  کابل-هرات  شاهراه 
آغاز  دیگر  ماه  یک  تا  هزاره جات 

می شود.
جاده  این  ساخت  برای  بررسی ها 
اثر  بر  پیش  سال  چهل  از  بیش  از 
مرکزی  مناطق  نمایندگان  فشار 
صورت  دولت  وسیله  به  افغانستان، 
گرفت، اما برای ساخت آن عمال نه 

هزینه ای بود و نه برنامه ای.
طول  کیلومتر   ۳۴۰ جاده حدود  این 
دارد و کابل را از طریق میدان شهر، 
بامیان و غور به هرات وصل می کند.

وزارت  معاون  وحید،  احمدشاه 
فواید عامه به خبرنگاران گفته است 
کیلومتر   ۴۰ حدود  ساخت  کار  که 
به  موسوم  منطقه ای  از  جاده  این  از 
والیت  بهسود  در  دیوار«  »گردن 
آغاز  آینده  ماه  از  میدان-وردک 

می شود.
آقای وحید تاکید کرد که با تکمیل 
و  کابل  بین  فاصله  پروژه  این  شدن 
کوتاه  چشمگیری  طور  به  هرات 

خواهد شد.
در حال حاضر تنها راه اسفالت شده 
کابل  بین  زمینی  نقل  و  حمل  برای 
افغانستان  جنوب  شاهراه  هرات،  و 
است که کابل را از طریق قندهار و 

به هرات وصل می کند. هلمند 
از  هرات  کابل  جاده  کار  آغاز 
گرم  استقبال  با  هزاره جات  طریق 
افغانستان  مرکزی  مناطق  نمایندگان 

درگیری  این  درنتیجه  که  افزود   او 
یک طالب کشته و یک تن دیگر آن 
هستیم  تالش  در  ما  و  برداشت  زخم 

تا فرد مجروح را نیز دستگیر نماییم.
نظر  ابراز  درمورد  تاهنوز  طالبان 

نکرده اند. 

گروه 18 نفری 
طالبان در بدخشان 
به روند صلح پیوست

8صبح، بدخشان: 18 نفر مربوط به گروه 
طالبان از ولسوالی درایم والیت بدخشان 
دیروز با هشت میل سالح به روند صلح 

پیوستند.
بدخشان  والی  ادیب،  شاه ولی اهلل  داکتر 
گروه  این  استقبال  به  که  محفلی  در 
بود،  یافته  تدویر  والیت  درمقر 
رامبنی  درایم  ولسوالی  طالبان  حرکت 
سرآغاز  صلح  روند  به  پیوستن شان  بر 
عنوان  دربدخشان  بزرگ  تحول  یک 
طالبان  انتظارداریم  که  گفت  نموده 
ولسوالی های کشم و وردوج از برادران 
و  جنگ  از  و  گرفته  پند  درایمی شان 
باشندگان  پریشانی  سبب  که  ناآرامی 

محل می شود، دست بردارند.
فرماندهان   از  یک تن  انعام اهلل  مولوی 
به  تازه  که  درایم  ولسوالی  در  طالبان 
مقام های  از  است،  پیوسته  صلح  روند 
عالی  شورای  رییس  و  بدخشان  محلی 
صلح خواستار توجه بیشتر ی به ولسوالی 
صحت،  معارف،  بخش های  در  درایم 

بازسازی و انکشاف گردید.
پیش  روز  دو  که  است  حالی  در  این 
مولوی  رهبری  به  مسلح  طالب   11۰
این  در  گروه  این  فرمانده  عبدالهادی 

ولسوالی به روند صلح پیوستند. 

رییس جمهور دستور 
تحقیق کشته شدن افراد 

ملکی در لوگر را داد 
مقام های  به  کشور  جمهور  رییس 
مورد  در  تا  است  داده  دستور  امنیتی 
افراد  شدن  کشته  بر  مبنی  گزارش هایی 

ملکی در والیت لوگر تحقیق کنند.
در یک اعالمیه ای که  از سوی ریاست 
نشر رسیده آمده است که  به  جمهوری 
در  که   می رسانند  ابتدایی  گزارش های 
داخلی  نیروهای  مشترک  عملیات  یک 
بین المللی که روز جمعه در ولسوالی  و 
هدف  به  لوگر  والیت  برک  بره کی 
راه اندازی  مسلح  مخالفین  بازداشت 
شده بود، سه تن از منسوبین پولیس جان 

باختند.
اعالمیه می افزاید که نیروهای خارجی به 
تعقیب این عملیات اقدام به حمله هوایی 
کرده که در نتیجه آن شماری از اعضای 
کشته  زن  چهار  شمول  به  خانواده  یک 

شدند.
پیش از این یک سخنگوی ناتو در کابل 
کرده  تایید  را  مسلح  مخالفین  هالکت 
اما در مورد کشته شدن غیرنظامیان  بود 

در والیت لوگر ابراز بی اطالعی کرد.

حامد کرزی به عربستان سعودی رفت 

تجمع نماز گزاران در آن بیشتر باشد، 
انفجار دهد.

 به گفته مسوولین امنیت ملی، زمانی 
برای  پاکستان  از  کودک  این  که 
می شود  روان  انتحاری  حمله  اجرای 
دستور  وی  به  کودک  این  گفته  به 
مساجد  یک   در  را  خود  تا  اند  داده 
این عمل را  بعد  تا  انفجار دهد  جامع 
بر  سبب  و  دهند  نسبت  خارجی ها  به 
خارجی ها  علیه  مردم  خشم  انگیختن 

شود.

کرده اند،  ارایه  افغان  مقام های 
این  در  جاده  کیلومتر  صدها  تاحال 
کشور در ظرف ده سال اخیر ساخته 

شده است.

بیانیه ای  در  جمهوری  ریاست  دفتر 
کرزی،  حامد  که  است  کرده  اعالم 
رییس جمهور کشور برای یک دیدار 
سفر  سعودی  عربستان  به  روزه  دو 

کرده است.
کرزی در این  دیدار دو روزه با ملک 
در   و  دیدار  عربستان  پادشاه  عبداهلل، 

مراسم حج عمره شرکت می کند.
هرچند در بیانیه دفتر ریاست جمهوری 
مورد  موضوعات  درباره  معلوماتی 
نشده  داده  کشور  دو  رهبران  بحث 
منتشر  مدارک  اساس  بر  اما  است، 
شده توسط وبسایت »ویکی لیکس«، 
نقش  گذشته  در  سعودی  عربستان 
گروه  و  افغانستان  دولت  بین  میانجی 

طالبان داشته است.
عربستان سعودی در اظهارنظر عمومی 
را  گفتگوها  گونه  این  در  همکاری 
تحلیلگران  اما  است،  کرده  کتمان 
به  کشور  این  موقعیت  می گویند 
مقدس  مکان  دو  متولی  عنوان 

آن  در  که  مدینه  و  مکه  مسلمانان، 
بر جنگجویان  موقعیت دارد می تواند 

طالبان تاثیرگذار باشد.
در بیانیه دفتر ریاست جمهوری آمده 
جمهور  رییس  کرزی،  »حامد  است: 
همراه  به  افغانستان  اسالمی  دولت 
به  را  افغانستان  دولت،  ارشد  مقامات 
مقصد عربستان سعودی به منظور یک 
در  است.«  کرده  ترک  رسمی  دیدار 
بیانیه همچنان گفته شده است: »رییس 
عبداهلل،  ملک  با   کرزی  جمهور 
مقامات  و  سعودی  عربستان  پادشاه 
روابط  مورد  در  کشور  آن  دولت 
در  ثبات  و  صلح  آوردن  و  دوجانبه 

منطقه بحث و گفتگو خواهند کرد.«
آقای کرزی می خواهد تا گفتگوهای 
صلح با گروه متخاصم طالبان را پیش 
گیرد، اما شورای عالی صلح که سال 
شده  تشکیل  منظور  این  به  گذشته 
داشته  اندکی  پیشرفت  تاکنون  است، 

است. 

دوطالب  توسط باشندگان قریه پیرزاده شهر غزنی کشته و زخمی شدند

دستگیری یک کودک هفده ساله پیش از انجام انتحار  در بدخشان

بخشی از جاده کابل- هرات از طریق هزاره جات اسفالت می شود
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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 
1066روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

برادری را  »از ورای دود و آتش«  امروز در گزارش 
در  را  فامیلش  اعضای  از  تعدادی  که  داریم  خود  با 
زمان کمونیست ها از دست داده است. او شرح واقعه 
را می گوید: »زمانی که کودتای 7 ثور آغاز شد، همان 
آغاز بدبختی و بیچارگی مردم ما بود. در این راه ده ها 
یا هم الدرک گردیدند.  و  معلول، شهید  انسان  هزار 
و  مجاهدین  به نام  مسلح  گروه های  میان  جنگ ها 
نیروهای روسی و حکومت کمونیستی وقت به شدت 
مردم  داشت.  جریان  کشور  کنار  و  گوشه  همه  در 
سخت در حال دفاع از ارزش های اسالمی و اعتقادی 
خود در برابر شیادان روزگار بودند. اما هرروز دشمن 
از تاکتیک های جدید استفاده می کرد و به جنایت های 
بمباران  بی رحمانه  را  قریه ها  آنها  می داد.  ادامه  خود 
اکثر  می دادند.  قرار  هدف  توپ  و  تانک  با  هم  یا  و 
ادامه  روند  این  زیرا  بود  تبدیل شده  ویرانه  به  قریه ها 
دستگیری های خودسرانه،  همه،  این  کنار  در  داشت. 
شکنجه های مرگ بار که منجر به مرگ انسان می شد 
و جنایت پیشه جریان  این گروه های سفاک  از سوی 

نیروهای  که  بود  این  در  تاسف  جای  اما  داشت. 
می دادند  انجام  که  جنایت  هرقسم  دولت  و  روسی 
آنها  از  و  بودند  دشمن  آنها  نداشتیم،  مشکل  آن  با 

8صبح، کندز: محمد انور جگدلک، والی والیت 
و  عامه  نظم  پولیس  امنیتی  پوسته  های  از  کندز، 
نیروهای امنیتی دیگر این والیت که در مسیر شاهراه 
شیرخان بندر- کابل برای پایداری آرامش جا به  جا 

استند، دیدار کرد.
را  پوسته  ها  این  از  دیدارش  آقای جگدلک هدف 
و  رفت  که  خواند  دشواری هایی  برداشتن  میان  از 
برگشت کنندگان این شاهراه و بازرگانان، پیش از 

گروه ها  تعداد  یک  اما  نداشتیم،  دیگری  توقع  این  جز 
در  را  خود  نامشروع  خواسته های  و  اعمال  جهاد  به نام 
در  آنها  زیرا  می کردند،  تحمیل  مردم  باالی  زمان  آن 

این، از آن گالیه داشتند. 
وضعیت  از  »نگرانی هایی  گفت:  جگدلک  آقای 
شاهراه شهروندان ما داشتند، که برای از میان برداشتن  
مشکل های موجود در شاهراه، چندی پیش نیروهای 
موجود  دشورای های  تا  سپردیم  وظیفه  را  امنیتی 
خوشبختانه  حاال  و  بردارند  میان  از  را  مسیر  این  در 

مشکلی در مسیر راه نداریم.«
در مسیر راه شیرخان بندر- کابل، بیشتر از 20 پوسته  

برای  شاهراه  امنیت  نیروهای  و  عامه  نظم  پولیس 
پایدار سازی آرامش، فعالیت می کنند.

سید آقا اندرابی، فرمانده پولیس نظم عامه در والیت 
کندز گفت که شاهراه، شبانه و روزانه به روی همه 
باز است، چه افراد دولتی و چه غیر دولتی، هر گاه که 
باشند،  داشته  برگشت  و  رفت  می توانند  شد،  دلشان 

هیچ گونه مشکل امنیتی موجود نیست.
پیش،  ماه   دو  امنیتی،  وضعیت  از  نگرانی  کنار  در 
مسووالن  بی مورد  پول ستانی های  بر  مبنی  ادعاهایی 
نیز،  بازرگانان  و  شد  شنیده  شاهراه  در  ترانسپورت، 
بیان  پیوند  این  در  را  اعتراض شان  و  عمیق  نگرانی 

داشته بودند.


این  دست  از  مردم  بودند.  قدرتمند  و  مسلح  زمان  آن 
گروه ها به تنگ آمده بودند. روند ترور و دستگیری از 
سوی این گروه ها ادامه داشت. در سال 1364 یکی از 
قوماندان های آن گروه به دستور رهبرشان منطقه ما را 
محاصره نموده و تعداد زیادی از جوانان و موسفیدان 
پسر  آنها یک خسر بره ام،  بین  در  که  بردند  با خود  را 
و  اقارب  از  دیگر  تن  چند  و  باجه ام  و  باجه ام  کاکای 
که چرا  نبود  معلوم  آنها  بودند. جرم  نیز  خویشاوندانم 
و به خاطر چه، اما سرنوشت آنها معلوم بود که دوباره 
برنمی گردند و توسط ایشان به شهادت می رسند. زیرا 
که  سال هاست  بود.  داده  رخ  اتفاقات  چنین  هم  قبال 
خبری  آنها  از  ما  اما  می گذرد  دلخراش  حادثه  آن  از 
نداریم و این گروه تاهنوز هم به جنایات هولناک خود 
و  دولت  از  من  خواست  می دهد.  داده  ادامه  همچنان 
باید جلو خودسری ها و  این است که  جامعه ی جهانی 
خودکامه گی های چنین گروه های نامشروع گرفته شود 
برای شان  قانون  تا  شوند،  تسلیم  قانون  پنجه  به  آنها  و 
تحقق  درباره شان  عدالت  و  نماید  تعیین  را  سرنوشت 
قربانی جنایت ها  نیز  دیگر  انسان های  شاید  یابد وگرنه 

و خواهشات ایشان گردد.«



آنهاهنوزبرنگشتهاند
یک تعداد گروه ها به نام جهاد اعمال و خواسته های نامشروع خود 
را در آن زمان باالی مردم تحمیل می کردند، زیرا آنها در آن زمان 
مسلح و قدرتمند بودند. مردم از دست این گروه ها به تنگ آمده 
بودند. روند ترور و دستگیری از سوی این گروه ها ادامه داشت. 

در سال 1364 یکی از قوماندان های آن گروه به دستور رهبرشان 
منطقه ما را محاصره نموده و تعداد زیادی از جوانان و موسفیدان 

را با خود بردند که در بین آنها یک خسر بره ام، پسر کاکای باجه ام و 
باجه ام و چند تن دیگر از اقارب و خویشاوندانم نیز بودند.

شهرنوعلیآباد
دروالیتکندزساختهمیشود

8صبح، کندز: شهر نو ولسوالی علی آباد والیت کندز، 
در مسیر شاهراه کندز – بغالن، کنار دفتر کنونی ولسوالی 

علی آباد، ساخته می شود.
این  از زمین  انور جگدلک، والی کندز در دیدار  محمد 
برای  تنها  نه  آنان  داد که  اطمینان  زمینه  این  در  شهرک، 
بلکه  می کنند،  کار  پیشین  شهر های  وضعیت  شدن  بهتر 
در  دشواری  بی هیچ گونه  را  شکل یافته  تازه  شهر های 

خدمات شهری درست می کنند.
آقای جگدلک افزود: »ما این را نیز می دانیم که زمین های 
دولتی کندز در خطر هستند، مافیای زمین از کابل رهبری 
می شود، ما نگران از دست دادن زمین های دولتی هستیم، 
به همین خاطر، از همه شهروندان کندز می خواهیم ما را 
و  این شهرک  کنند،  شهرسازی ها کمک  کار  تطبیق  در 
گونه ی  به  آن  عواید  هستند،  دولتی  همه  کندز،  نو  شهر 

قانونی به جیب دولت خواهد رفت.«
نجیب اهلل عمرخیل، شهردار کندز، در مورد شهرک تازه ی 
علی آباد گفت: »این شهرک در موجودیت دشت محاط 
به جاده ی عمومی کندز – کابل است، و ساحه ی هموار و 
زیبا، ساخته خواهد شد که برای شهر سازی، اهمیت فراوان 

دارد.«
تاریخی  بخش شهرهای  رییس  عبدالواسیع رحیم،  انجنیر 
وزارت شهرسازی کشور که به گونه ی هیات تطبیق کننده 
رفته   والیت  آن  به  کندز،  شهر  در  شهرسازی  برنامه های 
است، گفت که والی کندز برای این والیت، کار اداری  
شهر بزرگ تازه ای را که در دشت آبدان در نظر گرفته 
جریب  هزار   50 محدوده  در  و  است  کرده  تکمیل  بود 

زمین، کار ساخت این شهر آغاز خواهد شد.
مسووالن والیت کندز، در مورد محدوده ی که قرار است 
نگفتند،  برای ولسوالی علی آباد شهر ساخته شود، چیزی 
ولی ابراز داشتند که آنان همه نیازهای این شهر را در نظر 

گرفته اند و در نقشه ی  آن هیچ گونه کاستی نیست.
یکی از نگرانی هایی که مردم کندز در ایجاد شهرهای تازه 
داشته اند، این است که در آن شهرک های  قبلی که برنامه 
اعمار آن روی دست بود، خدمات شهری در نظر گرفته 
نشده، توسعه نیافته اند و اینک آن شهرها، حتا نتوانسته اند 
به روستاها نیز بدل شوند و باشند گان، میلی برای زندگی 

در آن جا ندارند که نمونه ی آن شهرک سردوره است.
بهبود  برای  آنان  که  گفت  مورد  این  در  رحیم  انجنیر 
برنامه های  و  می کنند  کار  نیز  کنونی  شهرهای  وضعیت 
را برای بهبود وضعیت شهر هایی که برنامه ی اعمار ان از 

گذشته روی دست گرفته شده بود را روی دست دارند.


والیکندزازپوستههایامنیتیشاهراه
شیرخانبندر– کابلدیدارکرد
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که  نیست  تجارتی  مواففت نامه ی  یک  استراتژیک  پیمان 
فقط از بُعد مالی و اقتصادی به آن پرداخته شود؛ این پیمان 
توسعه ی  پایدار،  ثبات  امنیت،  برای  جامع  راهکردی  باید 
افغانستان  زیربناها و انکشاف نهادهای دموکراتیک باشد. 
اقتصادی  و  امنیتی  به ویژه  همه جانبه،  خودکفایی  به  باید 
تغییر  منطقه  در  باید ساختارهای آشوبگرانه  یا  یابد  دست 
کند تا افغانستان از گزند مداخالت ویرانگر مصوون بماند.
درحالی که روند خروج قوای بین المللی و انتقال فرماندهی 
دارد،  قرار  اولیه  مراحل  در  افغان  نیروهای  به  امنیتی  امور 
دوباره  کردن  ناکام  برای  شوم  پالن های  طرح ریزی 
استراتژی  یک  نبود  در  است.  گردیده  آغاز  افغانستان 
دقیق و قابل اطمینان، خالی نیروهای بین المللی به عناصر 
به  دهه  یک  را  اوضاع  تا  داد  خواهد  فرصت  مداخله گر 
جنگ های  در  دیگر  بار  را  افغانستان  و  برگردانده  عقب 
امریکا  و  ناتو  نیروهای  تدریجی  خروج  فروبرد.  داخلی 

نباید منجر به سقوط تدریجی افغانستان گردد.
مورد  در  و  بیندیشند  استراتژیک  و  دقیق تر  باید  افغان ها 
و  گرفته  تصمیم  هوشیاری  و  دقت  با  کشورشان  آینده ی 
منطقوی  مداخالت  استراتژیک،  متحد  بهترین  انتخاب  با 
انتخاب  و  تشخیص  نمایند.  دفع  را  داخلی  چالش های  و 
در  چون  نیست،  ناممکن  افغانستان  برای  دوست  بهترین 
را که دعوای  آنهایی  افغان ها  نامالیمات ۳۵ سال گذشته 
برادری و هم کیشی داشتند به خوبی شناختند. چه از لحاظ 
منافع بهتر و بیشتر و چه از لحاظ اعتماد و پایداری، امریکا 
بلندمدت  ایتالف  پیمان،  یک  عقد  برای  گزینه  بهترین 

سیاسی، نظامی و اقتصادی برای افغانستان می باشد.
متحده،  ایاالت  با  استراتژیک  مستحکم  پیمان  یک  بستن 
چالش های  با  تا  نه تنها  کرد  خواهد  کمک  را  افغانستان 
بلکه  کند  ایستادگی  بیرونی  مداخالت  و  امنیتی  موجود 
سیاسی خود  و  دولتداری  انکشافی،  درازمدت  اهداف  به 
ضرورت  دو  اقتصادی  رشد  و  امنیت  بهبود  یابد.  دست 
حیاتی افغانستان است که آینده ی بیشتر از ۲۷ میلیون افغان 
به آن وابسته است. افغانستان نمی تواند بدون حضور نظامی 
به  متحدینش،  و  امریکا  بلندمدت  اقتصادی  و کمک های 

اهداف ملی خود نایل آید.
دولت افغانستان همچنین می تواند در چوکات یک پیمان 
با امریکا چگونگی مبارزه علیه دهشت افگنی  استراتژیک 
غیرنظامیان،  تلفات  چون  مشکالتی  نموده  تعیین  را 
تالشی های شبانه و توقیف افراد مظنون به تروریزم توسط 
از طریق تاسیس  بین المللی را حل و فصل کند.  نیروهای 
پایگاه های مشترک نظامی افغان و امریکا، نه تنها می توان 
به موقع نمود  ناامنی و شورشگری رسیدگی  به عوامل  که 
هم  را  افغان  ملی  نیروهای  تجهیز  و  آموزش  روند  بلکه 
ادامه داد. پایگاه های مشترک نظامی می تواند هم حضور 

خود  آب های  از  بهره برداری  با  افغانستان  درحالی که 
در دریای هیرمند و کنر و سایر دریاها می تواند، گامی 
دیده  بگذارد،  زراعتی  و  اقتصادی  توسعه  راستای  در 
می شود که این مناطق ناامن می شوند، تا اجرای پالن 
و  نگردد  امکان  پذیر  دریاها  این  آب های  مهار  برای 
به  افغانستان،  جانب  از  استفاده  بدون  دریاها  این  آب 
سرزمین های همسایه سرازیر شده و مورد بهره برداری 

این کشورها قرار گیرد.
رسانه های جمعی در افغانستان، هفته ی پیش گزارشی 
را به نشر رساندند که نشان می داد یک قوماندان محلی 
طالبان در والیت فراه بعد از دستگیری توسط نیروهای 
امنیتی، اعتراف کرده است که برای ناامن سازی منطقه 
دیده  ایران آموزش  بند کمال خان، در داخل خاک  
روشن  باشد،  داشته  صحت  گزارش  این  اگر  است. 
به چشم  افغانستان  به  همسایه  که کشورهای  می سازد 
طریقی  هر  به  تا  هستند  تالش  در  و  می نگرند  طعمه 
شده، بیشترین نفع را از مزایای طبیعی و سرچشمه های 
آبی افغانستان ببرند. این همسایگان حتا ضرورت های 
به  تنها  نداده و  نیز مورد نظر قرار  افغانستان را  داخلی 

فکر استفاده جویی های خویش می باشند.
در خبرها آمده است که یک فرمانده محلی طالبان به 
نام مال داداهلل که اخیرا در والیت فراه در نزدیکي مرز 
با ایران دستگیر شده، مدعي شده است که به مدت ۳ 
تا  شده  خواسته  وي  از  و  دیده  آموزش  ایران  در  ماه 
در بدل دریافت ۵0 هزار دالر، بند کمال خان واقع در 

والیت نیمروز افغانستان را منفجر کند.
بر اساس این گزارش، این قوماندان گروه طالبان که 
مسوولیت رهبری 1۵0 طالب مسلح را به عهده داشته، 
بر اساس اظهارات مقامات امنیتی در والیت فراه، در 
عملیات های ضد دولتی و تروریستی  در والیات فراه، 
هلمند و نیمروز دست داشته و این عملیات ها را رهبری 

کرده است.
»چهاربرجک«  ولسوالی  در  »کمال خان«  آب  بند 
والیت نیمروز و در نزدیک مرز ایران موقعیت دارد. 
این بند که در دوره داوود خان طراحی شده بود، از 
چند سال به این سو  تحت بازسازی قرار گرفته اما به 
دلیل نا امنی های متواتر، کار آن با سرعت الزم و قابل 

انتظار پیش نرفته است. 
وقتی یک قوماندان محلی طالب در اعترافات خود، به 
مداخله ایران در ناامن سازی و ممانعت تراشی برسر کار 
این بند اشاره می کند، این واقعیت را آشکار می سازد 
که افغانستان به دلیل عدم مدیریت دلسوز و متعهد و 
به خاطر گرفتاریهایی که در سطح قدرت وجود دارد، 
بیشتر  نفع جویی  برای  همسایگان  کشاکش  صحنه  به 
اندازه ای  به  سودجویی ها  این  حتا  و  گردیده  تبدیل 
سوی  از  نیز  افغانستان  امنیت  با  که  است  پیشرفته 

همسایگان بازی صورت می گیرد.
بند  تکمیل  با  چون  می گویند،  تحلیلگران  از  برخی 

نیروهای امریکایی در افغانستان را قانونمند سازد و هم در 
تامین شفافیت در فعالیت ها و ایجاد هماهنگی بسیار موثر 

واقع گردد.
وسیع  فعالیت های  مداخله گر،  و  خرابکار  شبکه های  اما 
مورد  در  عامه  اذهان  نمودن  مغشوش  جهت  را  تبلیغاتی 
می دهند.  انجام  امریکا  و  افغانستان  روابط  آینده ی  مسیر 
را  پوچ  پروپاگندای  این  فریب  دیگر،  بار  باید  افغان ها 
نخورند. این قضاوت نادرست که امریکا به هرقیمتی مایل 
افغانستان  با  استراتژیک  اعالمیه  یا  معاهده  یک  انعقاد  به 
است، خامی محض است. افغانستان نه یک کشور کامال 
اشغال شده است و نه هم امریکا متمایل به ایجاد ساختارهای 
استعمارگرایانه در این کشور است. افغانستان و امریکا دو 
کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی بوده و هرنوع اتحاد 
منافع دو  اساسات  بر  مبتنی  میان شان  استراتژیک  و روابط 

جانبه باید باشد. 
اوضاع منطقه و جهان بهتر از هر وقت دیگر به نفع افغانستان 
متحدین  و  متحده  ایاالت  سرد  جنگ  از  پس  است. 
اروپایی اش چه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و چه از لحاظ 
قدرت نظامی، حریفی ندارد. در یک همسایگی افغانستان، 
جمهوری اسالمی ایران است که از بدو تاسیس با ایاالت 
متحده و جهان غرب مشکالت عمیق ایدیولوژیک دارد. 
خوشبختانه افغانستان نه با غرب مشکل ایدیولوژیک دارد 
و نه هم پیرو ایدیولوژی دیگران است. در همسایگی دیگر 
چند  که طی  است  پاکستان  اسالمی  افغانستان، جمهوری 
و  نظامی  دستگاه های  غلط  پالیسی های  بنابر  اخیر  سال 
پاکستان را قربانی دهشت افگنی  استخباراتی اش هم مردم 
وارد  لطمه  پاکستان شدیدا  دولت  حیثیت  بر  هم  و  نموده 
نموده است. جامعه ی جهانی و به ویژه ایاالت متحده اعتماد 
کامل بر ارتش و استخبارات پاکستان را از دست داده است 
و به همین دلیل ایام چک های سفید واشنگتن به اسالم آباد 
نامطمین،  پایان رسیده است. در همچو یک جغرافیای  به 
دولت ایاالت متحده در جستجوی یک شریک درازمدت 
استراتژیک در منطقه است.  شرط اساسی واشنگتن برای 
نباید  تروریستان  است:  واضح  استراتژیک  پیمان  یک 
این  نیک  اتفاق  یابند.  دست  قدرت  به  منطقه  در  مجددا 
وفق  کامال  افغانستان  ملی  منافع  با  شرایط  این  که  است 
دارد. افغان ها که خود قربانی تروریزم بوده اند، هیچ گاهی 
نمی خواهند کشورشان میدان بازی ایدیولوژی های افراطی 
و ضد غربی گردد. افغان ها این حق را دارند – و باید از 
آن حراست ورزند – که با کی و روی چه شرایطی روابط 
نشان مي دهد  باال  استراتژیک درازمدت می بندند. حقایق 
شرایط  در  افغانستان  هم  و  امریکا  متحده  ایاالت  هم  که 

فعلی به یکدیگر نیاز دارند.
دوستی استراتژیک بین این دو کشور از یک طرف منافع 
ملی درازمدت امریکا را محفوظ مي دارد و از طرف دیگر 
به افغانستان موقع مي دهد تا به پای خود ایستاد شده و راه 

ترقی را در پیش گیرد.
این  بارها آموخته اند  تاریخ  از  افغان ها  درس تلخی را که 
است که صلح، رفاه و ترقی فقط با چند شعار آرمان گرایانه 
بلکه واقع بینی و درست اندیشی سیاسی  حاصل نمی گردد 
را می طلبد که طی آن رهبران و تصمیم گیران منافع ملی 
را بر احساسات و عواطف شخصی ترجیح دهند. آنهایی 
که با عواطف شخصی زمام کشور را رهبری می نمایند، در 
حق ملت جفا می کنند. رهبران افغان باید صادقانه و بدون 
مالحظات شخصی شان در مورد فواید درازمدت و اضرار 
ممکنه ی ایجاد روابط استراتژیک با ایاالت متحده امریکا 

به مردم معلومات بدهند.

هلمند  دریای  آب  از  اعظم  بخش  یک  کمال خان، 
که اکنون به سیستان ایران می ریزد، در این بند ذخیره 
خواهد شد، دست اندازی ایران در ممانعت از تکمیل 
این بند، زیاد دور از تصور نیز نمی باشد. زیرا پیش از 
این نیز در برخی گزارش های دیگر، موارد مشابهی از 
این  از  قبل  است.  شده  وارد  ایران  به  نسبت  اتهامات 
در برخی از گزارش ها، گفته شده بود که ایران نسبت 
به بند سلما واقع در ولسوالی چشت شریف هرات نیز 
رفتار مشابهی داشته است. بند سلما نیز یکی از بندهایی 
است که اگر اعمار گردد، یک بخش از آبهایی که به 

شمال شرق ایران می ریزد را مهار می کند.
نیز  خود  جنوبی  همسایه  با  افغانستان  دیگر،  سوی  از 
که  شد  دیده  پیش  چندی  دارد.  را   وضعیت  همین 
والیت های کنر و ننگرهار به شدت هدف راکت باری 
از داخل خاک پاکستان قرار گرفت. این راکت باری 
گردید  باعث  اما  است،  یافته  خاتمه  اکنون  اگرچه 
به هم بخورد و تصویر شکننده و  مناطق  این  تا امنیت 
به  عمومی  رسانه های  در  کشور  مناطق  این  از  نا امنی 
نمایش گذاشته شود. زیرا دیده شد که با راکت باری 
چهار هفتگی از داخل خاک پاکستان، بسیاری از مردم 
در والیت های کنر و ننگرهار دست به کوچ اجباری 

زدند.
این راکت باری ها بر والیت کنر از این جهت قابل تامل 
ایجاد  با  تا  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت  که  می باشد 
بند در مسیر دریای کنر، آب هایی که از این طریق به 
به پاکستان می ریزد را مهار کرده و  صورت غیرمهار 
از آن در تامین ضرورت های داخلی افغانستان استفاده 
راکتی  حمله  مورد  کنر  وقتی  حالتی،  چنین  در  کند. 
ذهن  به  تصور  این  می شود،  ناامن  و  می گیرد  قرار 
از  تبعیت  با  نیز  افغانستان  جنوبی  همسایه  که  می آید 
سیاست همسایه غربی، می خواهد با ناامن سازی والیت 
کنر، امکان احداث بند بر روی دریای کنر را از بین 

ببرد. 
ناامن سازی کنر از این جهت در منتفی شدن احداث 
بند تاثیر دارد که امکان اجرای طرح های عظیم چون 
نظر  به  بعید  افغانستان  دولت  سوی  از  انهار،  و  بند 
به  را  بندها  این  اعمار  باید  افغانستان  دولت  می رسد. 
که  است  طبیعی  کند.  عرضه  خارجی  شرکت های 
شرکت های خارجی نیز که تابع بسیاری از مصلحت ها 
روی  سرمایه گذاری  و  پروژه ها  اجرای  جهت  در 
سرمایه گذاری  به  مبادرت  زمانی  می باشند،  پروژه ها 
اطمینان  امنیتی  نظر  از  که  می کنند  پروژه  یک  روی 
مناطق  وقتی  بیاورند.  دست  به  را  ضروری  و  الزم 
قرار  راکت باری  هدف  بند،  اجرای  برای  پالن شده 
مناطق  بر آن  ناامنی  تا سایه  باعث می گردد  می گیرد، 
خود  عالقه ی  خارجی،  شرکت های  و  شود  گسترده 
این  در  پروژه  اجرای  قبول  و  سرمایه گذاری  برای 

ساحات را از دست دهند. 
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 حکیمی یک  با  کمال خان  بند  ساخت  داد  قرار  امضای  وجود  با 
از  مرموزی  طور  به  شرکت  این  تاجیکستانی،  شرکت 
بند خودداری کرده و آگاهان می گویند  این  آغاز کار 
دلیل  به  بند  این  ساخت  از  تا  است  تالش  در  ایران 
هلمند  دریای  رایگان  آب  از  که  مفادی  دالر  میلیاردها 

می گیرد، جلوگیری کند.
در  و  هلمند  دریای  باالی  است  قرار  کمال خان  بند 
ولسوالی چهاربرجک والیت نیمروز ساخته شود. آگاهان 
می گویند اختالف بین ایران و افغانستان در زمان امیر شیر 

علی خان و در سال های 1872به وجود آمده است. 
گذشته ی  از  که  کسی  و  ژورنالیست  مبارز  عبدالحمید 
است  آگاه  ایران  و  افغانستان  بین  آب  جنجال های 
افغانستان  بین  اختالف  میان آمدن  به  از  پس  می گوید 
از  هلمند  دریای  آب  یک سوم  تا  شده  فیصله  ایران  و 
توسط  آن  سوم  دو  و  شود  داده  ایران  به  کمال خان  بند 
افغان ها استفاده شود. به گفته آقای مبارز تازمانی که بند 
ثلث  و  می شد  مراعات  قرارداد  این  بود  آباد  کمال خان 

آب هلمند از بند کمال خان به ایران داده می شد. 
پس از تخریب بند کمال خان تمام آب دریای هلمند به 
نیمه،  چاه های  ساخت  با  ایران  و  می شود  سرازیر  ایران 
استفاده وسیعی از این آب می نماید. چنانچه به گفته آقای 
مبارز ایران با فروش این آب به کویت ساالنه حدود یک 

میلیارد دالر فایده به دست می آورد. 
آقای مبارز می گوید در آخرین مورد در زمان صدارت 
از  و  امضا  ایران  و  افغانستان  بین  قراردادی  موسی شفیق 
سوی پارلمان های هر دو کشور تصویب شد که براساس 
آن آب اضافی که از دریای هلمند به ایران می رود، ایران 
باید در بدل آن به افغانستان پول بپردازد »یعنی آن گونه 

که ما نفت می خریم آنها باید آب بخرند.«

برنامه های  از  که  اصالح طلبان  پارلمانی  مجمع  حمایت 
حکومت در مجلس نمایندگان پشتیبانی می کند، باعث 
نماینده ی  با  قانون  از  ایتالف حمایت  گروه  تند  برخود 

این مجمع در نشست عمومی مجلس نمایندگان شد.
پیش  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
آنچه  به  پاسخ  در  مجلس،  در  دیروزی  تشنج  از شروع 
سهل انگاری وی در برابر عدم حمایت از فیصله های این 
مجلس از سوی نمایندگان خوانده شده بود، گفت که 
نمایندگان  مجلس  در  مطرح  گروه های  فشار  زیر  وی 
جنجال های  مورد  در  آنها  خواسته های  به  تا  دارد  قرار 

انتخاباتی عمل کند.
ابراهیمی در حالی که حضور خود را مدیون نمایندگان 
نمایندگان  نباید   که  کرد  تاکید  ولی  خواند،  مجلس 

مجلس برای او در این مورد هشدار دهند.
مصوبه های  و  فیصله ها  تمامی  از  که  کرد  تاکید  وی 
مجلس  ترکیب  در  تغییر  برابر  در  نمایندگان  مجلس 

شهزاده شاهد، نماینده ی کنر در مجلس و عضو مجمع 
این مجمع  بیانه ی  از  پارلمانی اصالح طلبان هنوز بخشی 
مستقل  کمیسیون  تصمیم  از  حمایت  اعالم  مورد  در  را 
انتخابات بیان نکرده بود که با برخورد فزیکی یک عضو 

دیگر مجلس نمایندگان روبرو شد.
را  اصالح طلبان  مجمع  بیانه ای  از  بخشی  شاهد  شهزاده 
بیان  چنین  شد،  منجر  عمومی  نشست  در  تشنج  به  که 
پارلمانی اصالح طلبان علی رغم برخی  » 1- مجمع  کرد: 
یگانه  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فیصله ی  ابهامات، 
بیرون رفت از معضل دانسته و از تطبیق آن حمایت  راه 

می کند.
موجود  بحران  به  است  الزم  ملی  مصالح  خاطر  به   -2
دوباره  تشنج  ایجاد  از  و  شده  گذاشته  پایان  نقطه ی 

جلوگیری شود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  فیصله ی  از  که  افرادی   -3
متضرر شده اند، از جانب رییس جمهور اعاده  ای حیثیت 

شوند.«
مجلس  مصوبه های  خالف  اصالح طلبان  »اعالم  بهزاد: 
بیانیه ی  است و به هیچ وجه مجلس حاضر به تطبیق این 

نیست.«
 آقای شاهد هنوز به پایان بند دوم بیانیه  نرسیده بود که 
بارکزی،  سیمین  شاهد،  آقای  گفته های  به  واکنش  در 
نماینده ی مردم هرات در مجلس نمایندگان که از سوی 
است،  انتخابات سلب صالحیت شده  مستقل  کمیسیون 
با پرتاب چادر  از آن  با پرتاب دستکول و پس  نخست 
بر سر شهزاده شاهد که توام با فحش و ناسزا همراه بود، 
خشم خودرا در برابر نماینده ی مجمع اصالح طلبان بیان 

کرد.
ناسزاگویی  و  لفظی  تند  گفتگوهای  این،  با  همزمان 
میان نمایندگان عضو ایتالف حمایت از قانون و مجمع 

اصالح طالبان رد و بدل شد.

حمایت  ایتالف  عضو  نمایندگان  از  شماری  هجوم 
از  وی  تحقیر  و  تهدید  و  شاهد  شهزاده  باالی  قانون  از 
سوی آنها سبب شد تا نمایندگان عضو مجمع پارلمانی 
اصالح طلبان نیز به دفاع پرداخته و از موقف خود مبنی بر 

تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان به حمایت بپردازند.
در حالی که دو جانب گفته های شان را توام با تهدید و 
تحقیر یک دیگر بیان داشتند، هیات اداری خواهان پایان 

تشنج در نشست عمومی بود.
مجلس  دوم  معاون  بهزاد،  احمد  این،  با  همزمان 
دو طرف  میان  تنش ها  فروکش کردن  برای  نمایندگان 
مخالفت خودرا با گفته های شهزاده شاهد بیان داشت و 
پارلمانی اصالح طلبان  تاکید می کرد که دیدگاه مجمع 
دیدگاه گروهی  آنها است و فیصله ی مجلس نمایندگان 

نیست.
اصالح طالبان  پارلمانی  مجمع  عضو  نمایندگان  از  او 
در  تعدیل  خواهان  که  صورتی  در  می خواست 
صورت  به  باید  هستند،  نمایندگان  مجلس  مصوبه های 
دو  و  پیشنهاد  را  طرح  آن  نمایندگان  سوم  یک  رسمی 

سوم نمایندگان مجلس باید آن را تایید کنند.
نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  از  نمایندگی  به  وی 
مجلس  این  مصوبه های  و  فیصله ها  از  که  داشت  تاکید 
نمایندگان  مجلس  ترکیب  در  تغییر  از  جلوگیری  برای 

حمایت می کند.
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس که بیرون از 
دو گروه پارلمانی در مجلس هستند تشنج ها در نشست 

عمومی را محکوم کردند.
مجلس  در  کابل  مردم  نماینده ی  انوری،  حسین  سید 
نمایندگان گفت: »دوستان خوب می دانند که من نه در 
مجمع اصالح طلبان هستم و نه عضو ایتالف حمایت از 
که  پارلمان  اعضای  که  اولی  موقف  آن  از  ولی  قانون، 
قانون شکنی های آقای کرزی،  قبال  فیصله کرده اند در 
این  و  ایستاد هستم  قاطعیت  با  به حال  تا  موقف  در آن 
از جانب  و  را محکوم می کنم  اخیر کمیسیون  فیصله ی 
من رد است، ولی نحوه ی بدماشی که در پارلمان اعمال 
می شود توسط چندتا، آن را به شدت محکوم می کنم.« 

که  گفت  نمایندگان  مجلس  اعضای  به  خطاب  وی 
و  شود  بیان  منطقی  باید  مجلس  نمایندگان  گفته های 
نباید تاالر عمومی مجلس نمایندگان به مکان بازیچه ای 

طفالنه مبدل شود.

به دلیل ارزش آب  در همین حال آقای مبارز می گوید 
و  ایران  و  افغانستان  میان  کشمکش هایی   21 قرن  در 
افغانستان  می گوید  او  دارد.  وجود  پاکستان  و  افغانستان 
به دلیل اعمار بند در باالی دریای کنر و دریای پنجشیر با 

پاکستان نیز همین مشکل را دارد. 
با ایران در  مبارز می گوید باوجودیکه قرارداد افغانستان 
ایرانی ها راضی نیستند  اما  مورد آب هلمند وجود دارد، 
»ایرانی ها  ساخته شود  هلمند  دریای  بر  بند کمال خان  تا 
نشود،  ساخته  کمال خان  بند  تا  می کنند  کوشش  همیشه 
داده  آنها  برای  ثلث آب  تنها یک  آن صورت  در  زیرا 
ایران  به  پول  برابر  در  کمال  بند  اضافی  آب  و  می شود 

داده خواهد شد.«
بند  ساخت  برای  حکومت  تصمیم  از  مبارز  آقای 

کمال خان ستایش می کند، اما می گوید دولت باید برای 
ساخت این بند از خود پایداری نشان دهد تا با ساخت بند 
کمال خان هم افغانستان از آب دریای هلمند استفاده کند 
و هم ایران براساس قراردادی که در زمان موسی شفیق 

امضا شده از این آب استفاده نماید. 
مجلس  در  نیمروز  والیت  نماینده  حمیدی  فریده 
پروژه  از 50 سال می شود که  بیش  نمایندگان می گوید 
ساخت بند کمال خان روی کار بوده اما به دلیل مشکالت 
امنیتی و سیاسی که در منطقه در رابطه با آن وجود دارد 

همیشه کار ساخت این بند را به عقب انداخته است. 
بند  ساخت  بودجه  پیش  ماه   8 حمیدی  خانم  گفته  به 
چند  نیز  آن  ساخت  قرارداد  و  شده  آماده  کمال خان 
ولی  شد،  امضا  تاجیکستانی  شرکت  یک  با  پیش  روز 

است.  نشده  پروژه  این  کار  آغاز  به  حاضر  این شرکت 
خانم حمیدی در رابطه به دالیل خودداری این شرکت 
»معلوم  گفت:  کمال خان  بند  کار  آغاز  از  تاجیکستانی 
درست  آگاهی  منطقه  اوضاع  از  شرکت  این  که  نیست 
ندارد و یا کدام مسایل دیگری را شنیده اند، زیرا معلوم 
کار  پروژه  این  برای  دست هایی  چه  نمی دانم  نیست. 
کامیاب  و  می افتد  تعویق  به  کارش  همیشه  که  می کند 

نمی شود در حالیکه پول این پروژه 8 ماه پیش آمده.« 
کرزی  جمهور  رییس  دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد 
گفته است که قرار است پروژه ی بند کمال خان با یک 

کمپنی ترکی امضا شود. 
این نماینده نیمروز می گوید از نگاه امنیتی مشکل جدی 
مردم  زیرا  ندارد،  وجود  کمال خان  بند  کار  آغاز  برای 
منطقه با دولت و هر کمپنی ای که کار آن را آغاز کند 
همکارند. ولی او می گوید تاکنون وزارت انرژی و آب 
دلیل مشخصی ارایه نکرده که چرا این پروژه همیشه به 

تعویق می افتد.
آغاز  دلیل  به  تاکنون  هرچند  می گوید  حمیدی  خانم 
نشدن بند کمال خان نشانه های آشکاری از مداخله ایران 
برای جلوگیری از ساخت  و مانع تراشی های آن کشور 
این بند وجود ندارد، اما او می گوید: »معلوم دار است که 
از  ایران  بسیار ضرر خواهد کرد زیرا  بابت  این  از  ایران 
نیمه ساخته اند که اگر  همین آب دریای هلمند 25 چاه 
ایرانی ها  باشد  نداشته  هم آب  دیگر  سال   5 تا  دریا  این 
نمایند  استفاده  تا چابهار و زاهدان  این آب  از  می توانند 
معلوم دار هرکس به نفع خود نمی خواهد که این بند جور 

شود.«
به گفته این نماینده نیمروز ایران از دریای هلمند حق آبه 
دارد و در صورتی که حتا بند کمال خان هم ساخته شود، 

حق ایران از آب این دریا داده خواهد شد. 

قضایی  و  عدلی  نهادهای  مداخله های  رد  و  نمایندگان 
حمایت می کند.

صورت  مجلس  در  که  مصوبه ای  »هر  گفت:  ابراهیمی 
مردم  فیصله ی  می دانم،  پاک  فیصله ی  را  آن  گرفته، 
می دانیم و باالخره به مصلحت افغانستان می دانم و برای 
حمایت از آن، قاطعانه ایستاد هستم و تاکید می کنم به 

منصه اجرا گذاشته شود.« 
او  عزت  نمایندگان،  مجلس  عزت  که  کرد  تاکید  وی 
خانه  این  از  مجلس  حتا یک عضو  نمی گذارد  و  است 

بیرون کشیده شود.
آن که  با  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
با  را  خود  مخالف  مجلس  اعضای  از  زیادی  شماری 
تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان به وسیله ی کمیسیون 
مستقل انتخابات بیان داشتند، ولی اعالم حمایت مجمع 
جدی  واکنش  با  تغییر  این  از  اصالح طلبان  پارلمانی 

نمایندگان عضو ایتالف حمایت از قانون روبرو شد.

ایرانمانعساختبندکمالخانمیشود

چادرسیمینبارکزیبرسراصالحطلبان
   فرزاد

تحلیلگران:
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 ظفرشاه رویی

وزارت مالیه:

 نویسنده ها: جیمز دوبینز و فردریک ِوهري 
 برگردان: عباس فراسو

 منبع: فارن افیرز

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1229    یک شنبه ۶ سنبله 1390

وزارت مالیه با انتشار گزارشی در مورد میزان کمک های 
دولت  به   1389 سال  تا   1381 سال  از  جهانی  جامعه ی 
این کمک ها در بخش  بیشترین  افغانستان، می گوید که 

امنیتی به مصرف رسیده است.
ایاالت متحده امریکا، جاپان و اتحادیه ی اروپا از جمله 
کمک کنندگان مهم افغانستان طی چند سال اخیر بوده اند. 
براساس ارقام ارایه شده در گزارش وزارت مالیه، ایاالت 
تا  متحده امریکا پس از شکست رژیم طالبان در کشور 
سال 1389 بیشتر از سی و هفت میلیارد دالر، دولت جاپان 
3.2 میلیارد و همچنین اتحادیه ی اروپا 2.1 میلیارد دالر به 

افغانستان کمک کرده اند.
وزارت مالیه در گزارش خود می گوید که سازمان های 
 1381 سال  از  کمک دهنده،  کشورهای  و  بین المللی 
تاسال 1389 به پرداخت مبلغ نود میلیارد دالر به افغانستان 
وعده کرده اند که از این مبلغ تنها به پرداخت شصت و 
نه میلیارد دالر آن تعهد شده است. در این گزارش آمده 
تعهدشده،  دالر  ملیارد  نه  و  شصت  جمله  از  که  است 
و  رسیده  مصرف  به  آن  میلیارد  هفت  و  پنجاه  تاکنون 
به مصرف خواهد رسید.  متباقی آن طی سال های آینده 
»کشورهای  می گوید:  خود  گزارش  در  مالیه  وزارت 
کمک کننده بعد از تشکیل اداره موقت مبلغ نود میلیارد 
دالر امریکایی را برای افغانستان در جریان کنفرانس های 
متعدد برای تامین امنیت و اعمار مجدد این کشور وعده 
پرداخت سپرده اند. از جمله کمک های وعده شده مبلغ 
سال  شروع  از  رسما  امریکایی  دالر  میلیارد  نه  و  شصت 
برای  کتبی  تعهدات  ذریعه   1389 سال  ختم  الی   1381

خارجه ی  امور  وزیر  اسبق  معاون  دوبینز،  جیمز  اشاره: 
ایاالت متحده، مدیر مرکز پالیسي امنیت و دفاع بین المللی 
در موسسه تحقیقاتي رند )RAND( است. همین طور، 
موسسه  در  ارشد  تحلیلگر  یک  نیز  ِوهري  فردریک 

پژوهشي رند )RAND ( مي باشد.
برای  باید  غرب  است،  قریب الوقوع  قذافی  برکناری 
تحکیم ثبات و بازسازی در لیبیا پس از جنگ برنامه ریزی 

کند.
ایاالت  لیبیا،  رهبر  قذافي  معمر  سقوط  حتمي شدن  با 
متحده امریکا و متحدان آن، با چالش هاي شناخته شده اي 
از جنگ  بازسازي در شرایط پس  و  ثبات  زمینه هاي  در 
و  عراق  کوزوو،  بوسني،  در  که  همان گونه  مواجه اند. 
نظامي  قدرت  با  آن  متحدان  و  متحده  ایاالت  افغانستان، 
از  بعضي  باید  غربي  کشورهاي  حاال  شدند،  غالب 
ایجاد  راستاي  در  که  بدهند  قرار  مفروض  را  نقش هایی 
یک نظم جدید کمک مي کند. با توجه به نتایج مخلوط 
است  باارزش  این  مناطق،  این گونه  در  سرمایه گذاري ها 
و  تجانس  ثروت،  اندازه،  نظر  از  لیبیا  چگونه  بدانیم  که 
همگوني، جغرافیا و بلوغ سیاسي با آن مناطق دیگر مقایسه 

مي شود. 
ملت سازي، شدیدا متکي بر منابع است و نیز اندازه کشور 
عاملي تعیین کننده ي مهم براي  میزان نیاز به تالش ها در 
به  نسبت  بیشتر  برابر  سه  یا  دو  بین  لیبیا  است.  راستا  این 
از  کمتر  آن  اندازه  اما  و  دارد  و کوزوو جمعیت  بوسني 
به  امر  این  است.  افغانستان  و  عراق  جمعیت  سوم  یک 
این معناست که تالش ها برای بازسازی در لیبی به لحاظ 
هزینه، زمان و دشواری در میانه عملیات ها در کشورهای 
حوزه ي بالکان در دهه ي 1990  و تالش های طاقت فرساتر 

پس از 11 سپتامبر قرار می گیرد.
غني  افغانستان  و  عراق  گوزوو،  بوسني،  به  نسبت  لیبیا 
است و پیش از جنگ درآمد سرانه در این کشور بیشتر 
از 14000 دالر امریکایي در هرسال بود. جنگ و تحریم 
پیمانه ویران نکرد که کشورهاي  به آن  لیبیا را  اقتصادي 
مثل افغانستان، عراق، بوسني و کوزوو را متاثر کرده بود. 
اقتصادي  شرایط  به  دیگران  از  زودتر  باید  لیبیا  بنابراین، 

پیش از جنگ برگردد.  
در  جمعیتي  همگوني  و  تجانس  نظر  از  لیبیا  همچنین، 
به  لیبیا  بهتري قرار دارد. تجانس و همگوني در  موقعیت 
مورد  چهار  آن  به  نسبت  مذهبي  و  زباني  قومي،  لحاظ 
است.  بیشتر  کوزوو(  و  بوسني  عراق،  )افغانستان،  دیگر 
کشور  جمعیت  درصد  ده  تنها  لیبیا  در  بِربِر  قومي  اقلیت 
را تشکیل مي دهند که  عمدتا در غرب و جنوب کشور 

انکشاف  و  امنیت  بخش های  در  متعدد  پروژه های  تمویل 
و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. اما پول حقیقی 
که برای تمویل برنامه  ها و پروژه ها در بخش امنیت، اعمار 
مجدد و رشد اقتصادی کشور به مصرف رسیده به پنجاه و 

هفت میلیارد دالر امریکایی بالغ می گردد.«
که  می افزاید  خود  گزارش  در  مالیه  وزارت  حال،  این  با 
از مجموع پنجاه و هفت میلیارد دالر کمک شده از سوی 
پنجاه و یک درصد آن در  افغانستان،  به  جامعه ی جهانی 
بخش نظامی و چهل و نه درصد دیگر در بخش بازسازی 
و خدمات اجتماعی به مصرف رسیده است. عمر زاخیلوال 
ارایه  با  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  مالیه  وزیر 
کمک های  میزان  مورد  در  وزارت  این  جدید  گزارش 
بین المللی به افغانستان، گفت: »تا حال به افغانستان شصت 
و نه میلیارد دالر تعهدات کمک صورت گرفته که از جمله 
این رقم، پنجاه و هفت میلیارد آن پرداخت گردیده است. 
از پنجاه و هفت میلیارد دالری که به افغانستان کمک شده 
و  دولتی  ادارات  طریق  از  آن  درصد  هجده  تنها  است، 
بودجه ملی به مصرف رسیده و متباقی هشتاد و دو درصد 
رسیده  مصرف  به  شان  خود  طرف  از  مستقیما  آن  دیگر 
و  داخلی  کمک های  تمام  »از  افزود:  همچنین  او  است.« 
یک  و  پنجاه  دالر،  میلیارد  هفت  و  پنجاه  یعنی  خارجی، 
درصدش در سکتور امنیت به مصرف رسیده و تنها چهل 
و  حکومت  انکشافی،  سکتورهای  دیگر  در  درصد  نه  و 

خدمات به مصرف رسیده است.«
وزیر مالیه همچنین گفت که مصارف نظامی در افغانستان 
بیشتر از آنچه که در این گزارش ذکر شده است، می باشد. 

متمرکز هستند. هرچند این گروه براي استقالل فرهنگي و 
زباني خود تحرکاتي در گذشته داشته اند، اما آن را هرگز 
نمي توان تجزیه  طلبي عنوان کرد. رهبري شورشیان که در 
شرق کشور مستقر است، به نظر مي رسد که براي هماهنگي 
در  طوالني  صورت  به  که  سرینیکا  والیت  میان  تنش ها 
به  که  تریپولیتانیا  مثل  مناطقي  و  بود  شده  رانده  حاشیه 
است.  فعال  بوده اند،  قذافي  طرفداران  از  تاریخي  صورت 
هم چنین، در یک هماهنگي و همکاري با جنگجویان که 
است  لیبیا هستند تالش صورت گرفته  در کوه هاي غربي 
مثابه  به  طرابلس  رهایي  که  بیاید  وجود  به  اطمینان  این  تا 
مثل  نه  استقرار گسترده درك و فهم شود،  پایگاه و  یک 
یک تهاجم از شوق. قبایل لیبیا بازیگران کلیدي شرایط و 
نظم جدید خواهند بود، اما قدرت سیاسي آنها به صورت 
مصنوعي توسط سیاست هاي »تفرقه بیانداز و حکومت کن« 
به هر حال، اگر رقابتي  بود.  بزرگنمایي شده  آقاي قذافي 
در شرایط پسا قذافي میان مناطق، قبایل و گروه هاي قومي 
توزیع  سر  بر  افغانستان  نمونه  مثل  بیاید،  وجود  به  لیبیا  در 
و  خودسرانه  مسایل  سر  بر  نه  بود؛  خواهد  منابع  و  قدرت 

کمک های  درصد  نه  و  چهل  مجموع  از  او،  گفته ی  به 
بین المللی به افغانستان در بخش های اقتصادی و انکشافی، 
صورت  به  نیز  دیگر  درصد  پانزده  الی  ده  به  نزدیک 

غیرمستقم در بخش نظامی به مصرف رسیده است.
از  این حال، وزارت مالیه می گوید هشتاد و دو درصد  با 
کمک های جامعه ی جهانی که از طریق خود کشورها و 

عراق،  نمونه هاي  مثل  قومي  ـ  ملي  هویت  ستیزه گرانه ي 
بوسني و کوزوو. 

تفاوت هاي جغرافیایي مهم نیز وجود دارد. بوسنی، کوزوو 
با  خشکه  در  محصور  کشورهای  جمله  از  افغانستان  و 
همسایگان متخاصم مي باشند که همواره اقدام به تضعیف 
تقریبا محصور در خشکه  بازسازی دولت کرده اند. عراق 
بود و به همین اندازه همسایه هاي غیرمفید داشت. اما لیبي، 
برعکس، درجه ي عالي از دسترسي به کشورهاي خارجي 
عقیم گزاري  براي  انگیزه اي  نه  نیز  همسایه هایش  و  دارد 
توانبخشي کشور را دارند و نه توانایي و ظرفیت الزم براي 

این کار. 
بازسازی  و  ثبات سازي  نشان می دهند که  این عوامل  همه 
در لیبیا  پس از جنگ نسبت به  بوسنی، کوزوو، عراق و 
افغانستان آسان تر خواهد بود. اما سه نکته دیگر نیز وجود 
چشم انداز  این  ممکن  مساعد،  کمتر  شرایط  در  که  دارد 

موفقیت آمیز در لیبی را دچار نقصان کند.  
حد  یا  و-  پیشرفته  اقتصادي  لحاظ  از  لیبیا  اگرچه  اول، 
از  اما  است؛  دیگر  کشورهاي  به  نسبت  مرفه-  بیشتر  اقل 
به همه عقب مانده تر  افغانستان، نسبت  به جز  نظر سیاسي، 
ایتالیایي، زیر حکومت  از استعمار فاشیزم  با خروج  است. 
و فرمانروایي یک فرد یا »تک فرمانروایي« قرار گرفت؛ و 
از سلطنت مشروطه را در میانه دارد.  اما یک دوره کوتاه 

بنابراین، لیبیا تجربه کمي در سیاست مشارکتي دارد. 
وجود  کشور  خاك  در  غربي  نیروي  هیچ  آنجا  در  دوم، 
کمک  امنیت  منطقي  برقراري  و  تاسیس  براي  که  ندارد 
برود.  پیش  به  بتواند  سیاسي  و  اقتصادي  بازسازي  تا  کند 
درحالیکه  حضور این نیروها براي تحکیم صلح در بوسني و 
کوزوو ضروري بود. بي کفایتي زودهنگام در حمایت هاي 
پیروزي  یک  تا  داد  اجازه  عراق  و  افغانستان  در  زمیني 
روشن به یک منازعه جدید تغییر هویت بدهد؛ منازعه اي 
که به مثابه جنبش هاي مقاومت سازمان یافته، داراي سامانه 

استخدام و سالح به دست، مي باشد. 
برنامه  کردن  هماهنگ  برای  بین المللی  بازیگر  هیچ  سوم، 

رسیده  مصرف  به  افغانستان  به  کمک کننده  سازمان های 
این  گفته ی  به  زیرا  است؛  داشته  کمتری  موثریت  است، 
کشورهای  و  سازمان ها  طریق  از  که  پروژه هایی  وزارت، 
پرهزینه  است،  شده  راه اندازی  افغانستان  در  کمک کننده 
بودجه دولت  از طریق  پروژه هایی که  اندازه ی  به  و  بوده 

تمویل شده اند، موثریت نداشته  است.
میلیارد   10.15 که  می کنند  تاکید  مالیه  وزارت  مقام های 
دالری که تاحال از طریق بودجه دولت به مصرف رسیده 
آن  مصرف  جای  و  نحوه  مورد  در  حاضرند  آنان  است، 

پاسخ دهند.
گرفته  صورت  دولت  بودجه  طریق  از  که  کمک هایی 
عادی  بودجه  و  زیربناها  ساخت  بخش  در  بیشتر  است، 
وزارت  گزارش  براساس  است.  رسیده  مصرف  به  دولت 
افغانستان هفتاد و یک درصد وابسته به کمک های  مالیه، 
از  یکی  وابستگی،  نگاه  از  کشور  این  و  است  بین المللی 
کشورهایی به حساب می آید که باالترین میزان وابستگی 

را به کمک های بیرونی دارد.
درآمد  میزان  اخیر  سال های  طی  می شود  گفته  آنکه  با 
و  چهل  تاکنون  اما  است،  یافته  افزایش  دولت  داخلی 
انکشافی  بودجه  درصد  صد  و  عادی  بودجه  درصد  پنج 
افغانستان از طریق کمک های بین المللی تمویل شده است.

همچنین براساس گزارش وزارت مالیه، طی سال های اخیر 
کنر،  هرات،  ننگرهار،  قندهار،  هلمند،  کابل،  والیات  به 
غزنی، پکتیکا، پکتیا و بلخ بیشترین بودجه اختصاص داده 
شده است. بیشترین پول، یعنی مبلغ دو میلیارد و هشت صد 
و نه میلیون دالر در والیت کابل به مصرف رسیده است. 
والیاتی  جمله  از  قندهار  و  هلمند  والیات  کابل،  از  بعد 
آنان  به  اخیر  سال های  طی  بودجه  بیشترین  که  هستند 
از  اما والیات سمنگان و دایکندی  یافته است.  اختصاص 
جمله والیاتی هستند که کمترین بودجه به آنان اختصاص 
یافته است. از سال 1381 تا سال 1389 در والیت سمنگان 
مبلغ سی و هفت میلیون و در والیت دایکندی پنجاه و نه 

میلیون دالر به مصرف رسیده است.
بخش های  و  والیات  به  بودجه  عادالنه  اختصاص  عدم 
انکشافی و غیرانکشافی، بارها نارضایتی ها و شکایات مردم 

و اعضای مجلس نمایندگان را بلند کرده است.

بازسازی جمعی وجود ندارد. بارك اوباما، رییس جمهور 
البته  را محدود کرد،  امریکا  نقش  عاقالنه  متحده،  ایاالت 
پایین  ایاالت متحده و جایگاه  تعهدات دیگر  دلیل  به  این 
آن در افکار عمومي اعراب بود. اما هیچ قدرت دیگري با 
وزن و نفوذ قابل مقایسه وجود ندارد که مسوولیت برعهده 

بگیرد.  
افغانستان،  بوسني، کوزوو و  لیبیا، همان طوري که در  در 
از  تنهایي  به  و  آمد  نایل  چشم گیر  پیروزي  یک  به  غرب 
تلفاتي در پروسه  از  نیروهاي هوایي کار گرفت که عمال 
بخش  یک  این  که  مي دهد  نشان  تاریخ  نمي بردند.  رنج 
احتمال  و  مي رود  تغییر  سوي  به  لیبیا  اگر  است.  آسان 
متحدان آن  متحده،  االیات  دارد،  بهتري وجود  جایگزین 
از  سریع  بسیار  که  دارند  نیاز  بین المللي  جامعه ی  بقیه  و 
الزامات نسبتا ساده براي مبارزه با جنگ، محوري بسازند و 

پیچیدگي و دشواري صلح سازي را جدي بگیرند. 
امنیت باید از اولویت باشد. تجربه ایاالت متحده در عراق 
رهبري  براي  مهم  و  پنجره ي حیاتي  مي هد که یک  نشان 
کند.  مشروعیت سازي  خود  براي  تا  شد  باز  شورشیان 
هم اکنون نیز، پیروزي براي جلب اعتماد مردم لیبي، مرتبط 
با جلوگیري ازغارت و چپاول، کینه و عداوت هاي  است 
بیرون  جنگ  از  که  جوامعي  جنگ ساالري.  و  خونین 
مي آیند، معموال سربازان بسیار دارند و اما پولیس اندك. 
لیبیا  به  سریع  و  فوري  صورت  به  باید  بین المللي  جامعه ی 
کمک کند تا رزمندگان در هردو طرف مناقشه از حالت 
به  صالح  پولیس  نیروي  یک  و  شوند  آورده  بیرون  بسیج 
مفاصل  و  بر ساختارها  بایستي  بیشتر  بیاید. هم چنان  وجود 
نرم افزاري کار سریع صورت بگیرد؛ اما تقالي عدالت باید 
تاکید  آشتي  و  مصالحه  بر  بایستي  یعني  باشد،  بزرگوارانه 

شود،  نه بر کیفر و مجازات. 
ادامه در صفحه 9

بیشترین کمک های بین المللی 
در بخش نظامی به مصرف رسیده است

ملت سازي در لیبیا پس از قذافي
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

سال پنجم   شماره مسلسل 1229    یک شنبه 6 سنبله1390   متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

2.6 اصل تحصیل دلیل از راه های قانونی
در فرایند رسیدگی جزایی و یا تعیین مجازات ، 
اختالل  فرد  اساسی  به حقوق  اقدامی که  هرنوع 
و  باشد  داشته  قانونی  مبنای  باید  آورد،  وارد 
مستند گردد  دالیلی  به  محاکم  احکام  و  قرارها 
باشند.  آمده  دست  به  قانونی  صورت  به  که 
بنابراین، هرنوع توقیف و دیگر اقدامات الزام آور 
و  قانون  براساس  باید  متهم  علیه  اجباری  و 
دالیل  و  مدارک  بر  مبتنی  و  قانونی  مجوزهای 
آن  از  تخطی  و  تخلف  هرنوع  و  باشد  قانونی 
خواهد  مسوولیت  موجب  و  قانون  نقض صریح 

بود.

جزایی  حقوق  بین المللی  معیارهای  براساس 
دالیل  عادالنه،  محاکمه  معیار های  و 
روش های  به  باید  متهم  علیه  جمع آوری شده 
قانونی تحصیل شده باشد و در غیر آن از اعتبار 
قطعنامه  هفتم  بند  در  جمله  از  است.  ساقط 
حقوق  بین المللی  کنگره  پانزدهمین  نهایی 
که  دالیلی  کلیه  است:  آمده  به صراحت  جزا 
شده  تحصیل  افراد  اساسی  حقوق  نقض  با 
باشد، باطل و بالاثر است و نمی تواند به هنگام 

دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.
بر  تاکید  با  بین المللی  اسناد  رابطه  دراین 
قانونی«  روش  به  دلیل  »تحصیل  ضرورت 
روش های  کارگیری  به  یا  مبارزه  هدف  با 

ساختن  بی اعتبار  و  دلیل  تحصیل  در  غیرقانونی، 
این گونه دالیل غیرقانونی از سارنواالن می خواهد 

با دقت قواعد زیر را رعایت نمایند:
اول: عدم استفاده از دالیلی که از طریق غیرقانونی 

به دست آمده باشد؛
دوم: اقدامات الزم به منظور محاکمه و مجازات 

افراد مسوول این گونه اقدامات.
هرنوع  اعمال  و  متهم  سکوت  حق  رعایت  عدم 
اعتراف  برای  متهم   شکنجه  و  غیرقانونی  فشار 
دلیل  از مصادق عمده تحصیل  متهم  یا  و  مظنون 
می گردد.  محسوب  غیرقانونی  روش های  به 
حضور  هنگام  در  متهم  اساسی  حقوق  از  یکی 
ماده  است.  سکوت  حق  تحقیقات،  مرحله  در 
که  آن گاه  بین المللی  جزایی  دیوان  اساسنامه   55
بیان می کند،  را  تحقیق  در حین  اشخاص  حقوق 

در قسمت )ب( بند 2 این ماده مقرر می دارد: 
این که  بدون  کند  اختیار  سکوت  می تواند  متهم 
بی گناهی  یا  و  مجرمیت  بر  داللت  سکوت  آن 
وی داشته باشد. قواعد دادرسی و ادله دادگاه های 
بین المللی برای یوگسالوی سابق و رواندا نیز در 
سکوت  حق  بر   42 قاعده  الف  بند  سوم  قسمت 
سازمان  بشر  حقوق  کمیته  می کند.  تاکید  متهم 
ملل در تفسیر شماره 13 خود راجع به این مطلب 
اظهار داشته است: به منظور وادار کردن متهم به 
اقرار یا اظهاراتی علیه خودش، غالبا از روش هایی 
ماده   3 بند  )ز(  قسمت  مفاد  که  می شود  استفاده 
باید  کشورها  قوانین  می کند.  نقض  را  میثاق   14
روش های مذکور یا موضوع دیگری از اجبار را 

غیرقابل پذیرش بداند.
ادامه دارد



زیر »پل سوخته« در غرب کابل به مامنی برای 
این  است.  شده  تبدیل  مخدر  مواد  معتادان 
ایران،  از  که  است  معتادانی  اقامتگاه  منطقه 
برای  افغانستان  مختلف  والیات  و  پاکستان 
دسترسی آسان به مواد مخدر در این جا تجمع 

کرده اند. 
توسط  که  مخدر  مواد  سایر  و  تریاک  دود 
معتادان در زیر پل استفاده می شود به هوا بلند 
می شود. صدها معتاد در زیر پل و در بین الی 
و لوش دریا جمع شده اند و مصروف کشیدن 

تریاک و انوع مواد مخدر هستند. 
سوخته  پل  در  کسبه کاران  و  دکانداران 
دخترانی  و  زنان  اخیر  هفته های  در  می گویند 
و  خرید  برای  پل  این  زیر  در  که  دیده اند  را 
فروش و یا استفاده مواد مخدر در رفت و آمد 

بوده اند. 
فرش  بساطی  پل  همین  سر  در  محمد،  علی 
می گوید  او  می کند.  فروشی  چاقو  و  کرده 
بوده  پل  این  زیر  در  زنان  شاهد حضور  خود 
می آیند  آنها  می آیند.  خودشان  »زنان  است: 
پودر می خرند. زنان پودری شده اند. هرکاری 
که بگویی در بین این مردم وجود دارد.« این 
در  شبانه  اکثرا  زنان  می گوید  کابل  باشنده 

این جا رفت و آمد می کنند.
می گوید  شاهدان  از  دیگر  یکی  مصطفی 
از  استفاده  برای  که  دیده  را  دخترانی  خود 

مواد مخدر، در زیر پل آمده اند: »پنج بجه صبح 
دختران می آیند. دختران می آیند و پودر می زنند. 
من خودم یک روز صبح دیدم که دختران پودر 

می زدند.«
از معتادانی است که در زیر پل سوخته  رمضان 
معتاد  ایران  در  می گوید  او  دارد.  باش  و  بود 
نتیجه ای  اعتیاد  ترک  برای  تالش هایش  و  شده 
میلیون  نیم  و  از حدود یک  بخشی  است.  نداده 
همسایه  کشورهای  از  افغانستان،  در  معتاد  فرد 

برگشته اند. 
رمضان می گوید خرید و فروش مواد مخدر در 
آزاد  فروشی  »پودر  است:  آزاد  سوخته  پل  زیر 
که  نمی کند  قطع  ریشه  از  چرا  دولت  است. 

همگی جور و تیار شوند؟«
دزدی و آزار مردم 

دارند  دکان  سوخته  پل  نزدیکی  در  که  کسانی 
و یا دست فروشی می کنند، می گویند معتادان در 
این منطقه دست به دزدی می زنند. عوض، یک 
تن از کفاشان در پل سوخته می گوید بوی ناشی 
به  مخدر  مواد  سایر  و  هیرویین  تریاک،  دود  از 
حدی آزاردهنده است که نشستن در این منطقه 
را برای مردم مشکل کرده است: »خودت ببین، 

دوهزار نفر که دود کنند چه می شود؟«
باشندگان محل نگران هستند که این معتادان در 
نتوانند،  کرده  تامین  را  مخدر  مواد  که  صورتی 
ممکن است به کارهای خالف دست بزنند. علی 
می شود.  جور  فساد  باند  »یک  می گوید:  محمد 

نفر  کردن  دزدی  می برآید.  همین جا  از  آدم کشی 
را  کاری  هر  شد  که  گرسنه  می برآید.  همین جا  از 

می کند.«
شمار رو به گسترش

در  معتادان  شمار  که  است  گفته  افغانستان  دولت 
نفر  میلیون  نیم  و  یک  حدود  به  کشور  این  سراسر 
سوخته  پل  منطقه  در  کسبه کاران  رسید.  خواهد 
در  معتادن  مجموعی  تعداد  پیش  دوسال  می گویند 
زیر این پل به پنجاه نفر می رسید اما هر روز به تعداد 
معتاد در  اکنون حدود 2000  و  افزوده می شود  آنها 

زیر این پل بود و باش دارند. 
صفر محمد کسی که همه روزه کسب و کارش در 
که  دیده  را  کودکانی  می گوید  است  سوخته  پل 
می شوند:  تشویق  تریاک  کشیدن  به  معتادان  توسط 
»کودکان خردسالی را دیده ام که در این جا آمده اند. 
آغشته  روزی  هم  اینها  و  هستند  نادان  جوانان  این 

می شوند.«
در چند مورد مسووالن حکومتی تالش کرده اند این 
کنند،  تخلیه  مخدر  مواد  معتادان  وجود  از  را  منطقه 
افغانستان  در  است.  نرسیده  نتیجه  به  این تالش ها  اما 
اعتیاد  ترک  برای  روانی  صحت  شفاخانه های  شمار 

زیاد نیست تا بتواند اکثر آنها را تداوی کند. 
ایستگاه مرگ

کرده اند  تجمع  سوخته  پل  زیر  در  که  معتادانی 
می گویند شاهد جان دادن ده ها تن از همقطاران شان 

در زیر این پل بوده اند. 
برای  به مکان معروفی  معتادان می گویند پل سوخته 
پیشرفته  اعتیادش  که  معتادی  هر  و  شده  تبدیل  آنها 
می شود در زیر این پل می آید و به همین دلیل میزان 

مرگ معتادان در این جا باال است. 
به گفته یک تن از معتادان، میزان مرگ و میر معتادان 
در فصل زمستان نسبت به فصل های دیگر بیشتر است 
سرما  و  گرسنگی  از  معتادان  اکثر  که  دلیل  این  به 

جان شان را از دست می دهند.



گزارش نظارت از  وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

»پل سوخته«
 پایتخت معتادان افغانستان 



نقش مردم درهمکاری با 
سيستم عدالت رسمی  

در افغانستان
عبدالحی »سجانی«

7

قسمت سوم و پایانی

قسمت بیست و هشتم

 منبع: دویچه وله

کلیدی  نقش  که  بود  خواهد  مردم  عنصراصلی  مردمی  نظام های  در  بنابراین 
آنان  را  می گیرند چون حکومت  تصمیم  مردم  در حقیقت  می کنند،  بازی  را 
و  اجراات  پروسه ها،  تمام  از  باید  مردم  این جهت  از  می کنند.  انتخاب وعزل 
بنا مردم خودشان در جهت  باشند.  به نحوی نظارت داشته  فعالیت های حکام 

تحقق حقوق خویش فعال مي شود.
اما قبل از همه این مهم است که مردم باید از حقوق و وجایب خویش آگاهی 

داشته باشند و به نقش و جایگاه شان به عنوان اتباع یا شهروند پی ببرند. 
در واقع ضمن آگاهي در جهت ایجاد ظرفیت هاي ال زم اقدام عملي صورت 
گیرد تا در اداره عمومي کشور تال ش کنند. مردم با توانمندي خاصي مي آیند و 
به عنوان شهروند، تقاضاي حقوق و آزادي هاي خودشان را مطرح مي کنند. این 
موارد، نیاز به آگاهی دارد تا بدانند چطور در اداره عمومي کشور نقش داشته 
باشند، نقش خودشان را محدود به شرکت در انتخابات ندانند بلکه نظارت بر 
نهاد قدرت و فعالیت ارگان های عدلی را فراتر از صرف شرکت در انتخابات 

تلقي کنند.
منفی  جنبه های  از  و  برده  پی  رسمی  عدالت  مزایای  به  دقیقا  مردم  مخصوصا 

جرگه ها و سیستم های سنتی و عواقب تماصیم آنها جدا آگاه باشند. 
آگاهی و استفاده درست مردم از حقوق شان در واقع در انکشاف سیستم عدلی 
افغانستان  قوانین  بود. خوشبختانه  بسیار کمک کننده خواهد  دولتی  – قضایی 
یک سلسله حقوق، امکانات و آزادی هایی را در عرصه عدلی و قضایی برای 
مردم بیشبینی نموده است اما مهم این است که مردم چگونه می توانند از این 
حقوق استفاده نمایند. چنانچه برای دستیابی به وکیل مدافع، داشتن ترجمان، 
از  اینها  و...  قاضی  رد  محاکم، حق  فیصله های  بر  اعتراض  حق سکوت، حق 
ارگان های  اجراات  نحوه ی  از  نظارت مردم  نقش  به  امکانات است که  جمله 
عدلی و قضایی می افزاید، که این حقوق هم در قانون اساسی و هم در سایر 

قوانین فافذه کشور تضمین گریده است. 
در این جا است که اعتماد مردم نسبت به دولت بیشتر شده و با مراجعه مردم به 
ارگان های عدلی - قضایی در واقع سیستم عدالت رسمی - دولتی تقویت یافته 

و پایه های حاکمیت قانون نیز تحکیم می گردد. 
درعین حال این نکته را نیز قابل تذکر است که نقش مردم در تامین عدالت، 
ابتدا از عدالت خانواده شروع می شود. یعنی ابتدا عدالت را از جامعه کوچکي 
به نام خانواده آغاز باید کرد. در این قسمت عدالت و توازن در میان خانواده 
صورت  تقسیماتي  فرزندان  از  هریک  براي  و  بررسي  مادر  و  پدر  توسط 
مي گیرد. در این جا باید با تمام اعضایی فامیل طور مساویانه برخورد صورت 
گیرد همان طوری که یک مرد در خانواده از تمام حقوق خود برخوردار است 
و می توانند در صورت خساره مندشدن به مراجع مختلف مراجعه نمایند، به سایر 
اعضای خانواده نیز باید اجازه داد تا از امکانات حق دسترسی به عدالت جهت 

اعاده حقوق از دست رفته شان، استفاده نمایند. 
حاکم  ناپسند  عنعنات  و  رسوم  تا  شوند  آماده  باید  فرهنگی  لحاظ  از  مردم 
بیشتر  که  زنان  به  مخصوصا  افراد  بشری  حقوق  به  و  زده  کنار  را  محیط  بر 

آسیب پذیراند احترام نمایند. 
گذاشته  احترام  عدالت،  به  آنان  دسترسی  برای  زنان  آزادی های  و  حقوق  به 

شود. 
آگاهی های  سطح  بردن  بلند  جهت  را  آگاهی دهی  برنامه های  باید  دولت  بنا 
مردم، راه اندازی نماید تا همه مردم نسبت به حقوق و مکلفیت های شهروندی و 
اجتماعی نسبت به یک دیگر آگاهی حاصل نموده و در قبال مسایل حقوقی شان 

احساس مسوولیت نمایند. 
راه اندازی  با  باید  نیز  بشر  حقوق  نهادهای  و  مدنی  جامعه  جمعی،  رسانه های 
یک کمپاین گسترده ملی در روشنگری اذهان مردم نسبت به مسایل حاکمیت 
قانون، تامین عدالت، دسترسی یکسان مردم به عدالت، موثریت سیستم عدلی 

- قضایی رسمی در حل اختالفات و منازعات مردم باید سهم فعال بگیرند. 
همچنان دولت مکلفیت دارد تا زمینه های دسترسی به عدالت دردورترین نقاط 

کشور فراهم نماید. 
فساد اداری در نهادهای دولتی مخصوصا در ارگان های عدلی و قضایی باید 
از بین برده شود. قضات، سارنواالن اجراات و تصامیم خود را باید اصول مند 
و در چوکات قانون اتخاذ نمایند، برخورد های خودسر و غیرقانونی منسوبین 

ارگان های عدلی- قضایی با مراجعه کنندگان باید اصالح گردد. 
ارگان های  منسوبین  به  ویژه  ورکشاپ های  و  سمینارها  راه اندازی  و  تدویر  با 
عدلی – قضایی، قسما طوری وانمود شود که در برخورد و در طرز دیدشان 
نسبت به اقشار آسیب پذیر جامعه مانند زنان و اطفال توجه بیشتر صورت گیرد. 
و  داده  را گسترش  دارد حاکمیت خود  ولی در حال حاضر که دولت سعی 
مساله  این  که  نماید  تاسیس  کشور  دست  دور  مناطق  در  را  دولتی  نهاد های 
رفتن  بین  از  و  قانون  حاکمیت  قسمت  در  کلیدی  گام های  از  یکی  می تواند 

عرف و عنعنات ناپسند در جامعه گردد. 
باتوجه به موضوعاتی که بیان نمودیم چنین نتیجه می گیریم که از دیدگاه قوانین 
افغانستان عرف و عنعنات ناپسند اعتبار نداشته و نیز دولت مکلف به ازبین بردن 
چنین عرف و عنعنات نیز می باشد پس برای از بین بردن واقعی عرف وعنعنات 
ناپسند آگاهی مردم نسبت به حقوق و آزادی های شان، مسایل تحکیم قانونیت 
و تامین عدالت از مجراهای قانونی و رسمی؛ اینها همه موضوعاتی اند  که نیازبه 
و  رادیو  توسط  آگاهی دهی  برنامه های  تطبیق  طریق  از  عملی  کمپاین  یک 
تلویزیون و سایر وسایل ارتباط همگانی و نهادهای دولتی غیردولتی می باشد. 

از سوی دیگر الزم است تا برای مرتکبین عرف و عنعنات ناپسند خالف قانون 
و شریعت در قانون مجازات پیش بینی گردد تا از تکرار و تداوم چنین عرف و 

عنعنات جلوگیری به عمل آمده و آهسته آهسته از بین برود.



ACKU



امـنـیـسـ

مشهورترین جشنواره های 
سینمایی جهان

8 سال پنجم    شماره مسلسل 1229    یک شنبه 6 سنبله 1390

 سید ضیا قاسمی جشنواره بین المللی فلم کن
 le Festival( کن  فلم  بین المللی  جشنواره 
که   )international du film de Cannes
به  جهان  سینمایی  جشنواره های  بزرگ ترین  از  یکی 
در  فرانسه  کان  شهر  در  اولین بار  برای  می آید،  شمار 
سپتامبر سال ۱۹۳۹ برگزار شد. این جشنواره  به لحاظ 
ارزش هنری بزرگ ترین جشنواره بین المللی است که 
سینما،  ستاره های  متخصصان،  از  نفر  هزار   ۳0 از  بیش 
خبرنگاران  و  خریداران  نشرکنندگان،  کارگردان ها، 
جشنواره  سخت گیرترین  و  می کنند  شرکت  آن  در 
جایزه  عنوان  به  طال  نخل   ۱۹۵۵ سال  از  است.  جهان 
اصلی جشنواره کن معرفی شد. برنامه های این جشنواره 
بخش ها  این  است.  شده  تشکیل  اصلی  بخش   7 از 
نگاه،  نوعی  مسابقه،  از  خارج  مسابقه،  از  عبارت اند 
سینه فونداسیون )مسابقه فلم های کوتاه(، هفته منتقدان، 
از  و جوایز جشنواره  فلم.  بازار  و  کارگردانان  دوهفته 
مسابقه  اصلی  بخش  در  طالیی  نخل  است:  قرار  این 
می شود،  اهدا  نگاه«  »نوعی  و  بلند  و  کوتاه  فلم های 
دوربین طالیی به بهترین فلم بلند اول و سینه فونداسیون 

به بهترین فلم سال آخری دانشجویی.
جشنواره فلم کن خصوصی است و در آن بزرگ ترین 
ستارگان سینما و مطرح ترین تهیه کنندگان عرصه سینما 
در  شرکت  حق  سینما  اهالی  فقط  و   دارند  حضور 
این  دارند.  را  با کارت دعوت ویژه  جشنواره، آن هم 
جشنواره محل مناسبی برای تهیه کنندگان سینما از تمام 
نقاط جهان است که در آن فرصت دارند فلم های خود 

را به شرکت های عظیم فلم سازی عرضه کنند.
جشنواره بین المللی فلم ونیز

 Mostra Internazionale( ونیز  فلم  جشنواره 
  )d'Arte Cinematografica di Venezia
کن  از  پس  و  دنیا  سینمایی  جشنواره  قدیمی ترین 
می آید.  شمار  به  جهان  سینمایی  جشنواره  معتبر ترین 
میالدی   ۱۹۳۲ سال  در  بار  نخستین  ونیز  فلم  جشنواره 
ایتالیا برگزار شد. جایزه اصلی جشنواره ونیز،  در ونیز 
شیر طالیی نام دارد. در بعضی سال های جشنواره، شیر 
نقره ای هم برای کارگردانی فلم های کوتاهی یا فلم  اول 
کارگردان اهدا شده است. جایزه ویژه هیات داوران نیز 
در اغلب سال ها به یک یا دو فلم اهدا می شود. در این 
جشنواره، همچنین جایزه ای به نام جایزه انسانیت وجود 
به  است،  دالر  هزار   ۵0 آن  مبلغ  که  جایزه  این  دارد. 
سینماگران و بازیگرانی اهدا می شود که خود را وقف 
فعالیت های انسان دوستانه می کنند. همچنین جایزه »جام 
از  می شود.  اهدا  مرد  و  زن  بازیگران  بهترین  به  روباه« 
سال ۲00۲ به بعد »جایزه سان مارکو« برای بهترین فلم 

بخش ضدجریان اختصاص داده شد. 
جشنواره بین المللی فلم برلین

در  هرسال  »برلیناله«  یا  برلین  فلم  بین المللی  جشنواره 
جشنواره  این  می شود.  برگزار  آلمان،  پایتخت  برلین، 
یکی  و  آلمان  کشور  سینمایی  جشنواره  مهمترین  که 
به حساب می آید،  دنیا  فلم  معتبرترین جشنواره های  از 
ربکا  فلم  نمایش  با   ۱۹۵۱ سال  در  آن  دوره  نخستین 
این  بخش های  شد.  برگزار  هیچکاک  آلفرد  ساخته 
بخش  بین الملل،  مسابقه  اصلی  بخش  شامل  جشنواره 
فلم های  پانوراما،  آلمان،   امروز  سینمای  برلین،  ویژه 
آلمان  سینمای  جدید  نسل  کوتاه،  فلم های  کودکان، 
و بخش مرور است. جوایز این جشنواره خرس طال و 
مسابقه  بخش  در  کارگردانی  و  فلم  بهترین  برای  نقره 
بین المللی و جایزه نقدی در بخش کودکان و کمک 
فلم  بخش  در  فلم  برای ساخت  دالری  هزار   ۵0 هزینه 

کوتاه، خرس نماد اصلی شهر برلین است.
جشنواره بین المللی فلم لوکارنو

 Locarno( لوکارنو  فلم  بین المللی  جشنواره 
 ۱۹۴۶ سال  از   )International Film Festival
سوییس  لوکارنو  شهر  در  و  اگست  ماه  در  هرسال 
و  ونیز  کن،  جشنواره های  از  پس  می شود.  برگزار 
و  اروپاست  فلم  معتبر  جشنواره  چهارمین  برلین، 
مهم ترین ویژگی این جشنواره، نمایش فلم ها در میدان 

 8 حدود  پیاتزاست.  معروف 
و  باز  فضای  در  تماشاگر  هزار 
روی یک پرده بزرگ فلم ها را 
این  بخش های  می کنند.  تماشا 
اصلی   بخش  شامل  جشنواره 
ویژه  بخش  بین الملل،  مسابقه 
تجلیل، سینماگران زمان حال و 
یوزپلنگ های فردا و جوایز این 
جشنواره نیز یوزپلنگ طالیی و 
بهترین  برای  شهر  ویژه  جایزه 
جایزه  بین الملل،  مسابقه  فلم 

ویژه هیات داوران برای بهترین فلم که ارتباط بین مردم 
و فرهنگ ها را به نمایش بگذارد،  یوزپلنگ نقره ای برای 
بهترین فلم اول و بهترین بازیگر زن و مرد و یوزپلنگ 

طالیی برای بهترین تله فلم.
جشنواره بین المللی فلم سن سباستین

 San Sebastián( سباستین  سن  فلم  جشنواره 
 ۱۹۵۳ سال  در   )International Film Festival
شکل  به  جشنواره  این  کرد.  آغاز  را  خود  دوره  اولین 
سباستین  شهر سن  در  ساالنه  طور  به  و  است  بین المللی 
اسپانیا برگزار می شود. در این جشنواره هر ساله در حدود 

۲00 تا ۲۵0 فلم از سراسر جهان به نمایش درمی آید. 
عجیب  جشنواره  دومین  سباستین  سن  لوکارنو،  از  بعد 
یا  فانتزی  قالب  فلم هایش  بیشتر  دنیاست چون  و غریب 

وحشتناک دارند.
خاص،  سازان  فلم  نوپا،  سازان  فلم  مسابقه،  بخش ها: 
سینمای  استادان  از  تجلیل  ویژه  بخش  اسپانیا،  سینمای 
دانشجویی،   فلم های  کوتاه،  مسابقه  بخش  کالسیک، 

کودک و....
نقره ای  فلم، صدف  بهترین  برای  جوایز: صدف طالیی 
برای بهترین کارگردان و بهترین بازیگر زن و مرد، جایزه 
فلم برداری،  و  فلم نامه  بهترین  برای  داوران  هیات  ویژه 
که  جوانی  کارگردان  برای  داوران  هیات  نقدی  جایزه 
ارایه کرده باشد و همچنین جایزه  ایده و فکر نوینی را 
نقدی به ارزش ۱0۵ هزار یورو برای کارگردان جوانی 

که توانسته باشد خالقانه تصویر و قصه را روایت کند.
جشنواره بین المللی فلم تسالونیکی

تسالونیکی  فلم  بین المللی  جشنواره  دوره  اولین 
  )thessaloniki international film festival(
جشنواره  این  شد.  برگزار  یونان  در   ۱۹۹۲ سال  در 
در  است.  بالکان  منطقه  سینمایی  جشنواره  بزرگ ترین 
نوآورانه  و  مستقل  آثار  می شود  تالش  جشنواره  این 
معرفی و ارایه شوند. این جشنواره در روزهای برگزاری، 
عالوه بر نمایش فلم، میزبان نمایشگاه و سایر رویدادهای 

هنری نیز می باشد. 
یونان،  فلم  به  چشم اندازی  بین الملل،  مسابقه  بخش ها: 
بررسی بالکان، نمایش آثار کالسیک و تقدیر و تجلیل 
بین کارگاه ها و دوره های  این  پیشرو. در  از سینماگران 

آموزشی هم از جمله بخش های جشنواره هستند.
هزار   ۳7 نقدی  جایزه  همراه  به  طالیی  اسکندر  جوایز: 
به  نقره ای  اسکندر  ویژه  جایزه  فلم،  بهترین  برای  یورو 
همراه ۲۲ هزار یورو و جوایزی برای بهترین کارگردان، 
فلم برداری، فلم نامه، بهترین بازیگر مرد و زن و بهترین 

دست آورد هنری.
جایزه اسکار  

و  شد  گذاشته   پایه    ۱۹۲7 سال  در  اکادمی  اسکار 
جایزه ای  تعیین   که   افتادند  فکر  به   بالفاصله   اعضایش  
کنند تا بتوانند از دست اندکاران  سینما تقدیر کنند. از این  
رو مدیر هنری  و ناظر بر طراحان  دکور کمپنی  فلم  سازی  
تا مجسمه ای  طراحی  کنند  لس  آنجلس  ماموریت  یافتند  
به  شکل  یک  شوالیه  که  بر دست  شیشه  دارد و باالی  سر 
یک  حلقه  فلم  ایستاده  است. این مجسمه   نزدیک  به   ۳0 
سانتی  متر ارتفاع  و بیش  از ۴ کیلو وزن  دارد و روکشی  از 
آب  طال دارد و داخل  آن  از فلز بریتانیوم  و برنز می باشد. 

اولین  مراسم  جوایز اسکار در ۱۶  مه  سال ۱۹۲۹ در هوتل  
روزولت  هالیوود برگزار شد.  مراسم اسکار که همه ساله 
در اواخر ماه اگست برگزار می شود یکی از معتبرترین 
این  است.  امریکا  در  ویژه  به  جهان،  سینمایی  مراسم 
جشنواره به شیوه ی کارامد و بسیار منظم از سال ۱۹۲۹ 
همه ساله برگزار شده و نتایج آن بسیار در سرنوشت و 
جایگاه فلم ها و سینماگران گیرنده جایزه و حتا آنها که  

نامزد دریافت جایزه شده اند، موثر بوده است.
جوایز: اسکار تنها جایزه ای است که در همه بخش ها و 
به صورت کامل اهدا می شود، حتا بهترین ترانه هم از این 

قاعده مستثنا نیست.
جشنواره بین المللی فلم مسکو

معتبرترین  از  و  کرد  آغاز  را  خود  کار    ۱۹78 سال  از 
این  اصلی  جایزه  است.  جهان  سینمایی  جشنواره های 
جشنواره که هر سال در ماه جون برگزار می شود سینت 

جورج طالیی است که به بهترین فلم اهدا می شود.
جشنواره فلم ساندنس

 )Sundance Film Festival( جشنواره فلم ساندنس
بزرگترین  به  رفته  رفته  و  شد  راه اندازی   ۱۹8۴ سال  در 
جشنواره  این  شد.  تبدیل  مستقل  فلم های  برای  اجتماع 
امریکایی  فلم های  و  درام  مستند،  چون  بخش هایی  در 
سیتی  پارک  شهر  در  جنوری  ماه  در  سال  هر  جهان  و 
واقع در ایالت یوتا در امریکا برگزار می شود. ساندنس 
مکانی برای نمایش فلم های کم هزینه و آثار ساخته شده 
خارج از سیستم جریان روز هالیوود است و برندگان آن 
می کنند.  پیدا  هنری  فلم های  میان  در  خاص  جایگاهی 
همچون؛  جهان  مشهور  فلمسازان  از  بسیاری  فلم های 
تارانتینو، استیون سودربرگ، جیم جارموش و  کوینتین 
کوین اسمیت برای نخستین بار در این جشنواره به نمایش 

درآمد و به شهرت رسید.
جشنواره فلم بین المللی پوسان

از سپتامبر  بین المللی کوریا،  به عنوان نخستین جشنواره 
۱۹۹۶ آغاز به کار کرد و یکی از جشنواره های مهم فلم 
آسیاست که هر ساله در ماه اکتوبر در پوسان کوریای 

جنوبی برگزار می شود.
جشنواره فلم سه قاره نانت

 Three Continents( قاره  سه  فلم  جشنواره 
Festival( از سال ۱۹7۳ هر سال در شهر نانت کشور 
پشتیبانی  جشنواره  این  هدف  می شود.  برگزار  فرانسه 
فلم  جشنواره  است.  فلم سازی  جدید  استعدادهای  از 
و  افریقا  آسیا،  قاره های  سینمای  به  چون  نانت  قاره  سه 
امریکای التین می پردازد به این نام خوانده می شود. در 
این جشنواره فقط فلم های بلند داستانی و مستند نمایش 
رویداد  مهمترین  از جشنواره کن،  پس  و  می شود  داده 

سینمایی فرانسه به حساب می آید. 
جشنواره فلم آسیا - پاسیفیک

جشنواره فلم آسیا - پاسیفیک از سال ۱۹۵۴ آغاز به کار 
جزایر  و  آسیایی  کشورهای  سینمای  به  و  است  کرده 
برگزار  هرساله  جشنواره  این  می پردازد.  آرام  اقیانوس 
می شود. بر اساس اعالم نشریات بعد از مراسم اسکار با 
۱۵ میلیون مخاطب تلویزیونی، بیشترین تعداد تماشاگر به 

جشنواره فلم آسیا - پاسیفیک اختصاص دارد.
جشنواره بین المللی فلم تورنتو

 Toronto( تورنتو  فلم  بین المللی  جشنواره 
 ۱۹7۶ سال  از   )International Film Festival
به  دنیا  پرآوازه ترین جشنواره های  از  یکی  و  آغاز شده 
سینمایی  جشنواره  یک  جشنواره  این  می آید.  حساب 
غیررقابتی عمومی بوده و سپتامبر هر سال در شهر تورنتو 
کانادا آغاز شده و به مدت ۱0 روز بیش از ۳00 فلم در 
بیش از ۳7 سینما به نمایش گذاشته می شود. از جشنواره 
و  سینمایی  جوایز  فصل  شروع  نقطه  عنوان  به  تورنتو 
آشنایی با رقبای احتمالی اسکار نیز یاد می شود. در سال 
کیفیت  لحاظ  از  را  جشنواره  این  ورایتی  مجله   ۱۹۹8
رتبه دوم  دارای  فلم ها،  بازار  فلم ها، ستاره ها و عملکرد 
پس از جشنواره فلم کن برشمرد. جشنواره تورنتو بخش 
مسابقه رسمی و هیات داوری ندارد، اما در پایان بهترین 

فلم با آرای تماشاگران انتخاب می شود.
جشنواره بین المللی فلم آنتالیا

 Antalya( آنتالیا  مالته طالیی  فلم  بین المللی  جشنواره 
 ۱۹۶۳ سال   )Golden Orange Film Festival
و به شکل سالیانه کار خود را آغاز کرد. این جشنواره 
مرکز  توسط  است  ترکیه  فلم  جشنواره  بزرگترین  که 
فرهنگی و هنری شهر آنتالیا و با همکاری شهرداری این 
شهر از ۹ تا ۱۴ اکتوبر برگزار می شود. در این جشنواره 
جهان  سراسر  نوپای  و  معتبر  فلمسازان  و  تهیه کنندگان 
برای تصاحب جایزه بزرگ با هم به رقابت می پردازند. 

جشنواره بین المللی فلم توکیو 
 Tokyo( توکیو  فلم  بین المللی  جشنواره 
جمله  از   )International Film Festival
جهان  سینمایی  جشنواره های  مطرح ترین  و  بزرگترین 
سال ۱۹8۵  در  این جشنواره  است.  آسیا  به خصوص  و 
اولین دوره خود را برگزار کرد و تا سال ۱۹۹۱ به شکل 
پیدا  ادامه  از آن ساالنه  اما پس  برگزار می شد،  ۲ساالنه 
از  شانگهای  فلم  جشنواره  و  توکیو  فلم  جشنواره  کرد. 
کشور چین، جشنواره های رقابتی قاره آسیا هستند. این 
جشنواره در ماه اکتوبر شهر توکیو آغاز می شود. جایزه 
بخش  فلم  بهترین  به  ساکورا  نام  با  جشنواره  این  ویژه 
فلم  جشنواره  مختلف  بخش های  می گیرد.  تعلق  مسابقه 
توکیو: بخش مسابقه اصلی؛ نمایش های ویژه؛ نسیم آسیا 

– خاورمیانه؛ چشمان جاپانی؛ سینمای جهان.
جشنواره بین المللی فلم قاهره

 Cairo International( جشنواره بین المللی فلم قاهره
القاهره  )مهرجان  عربی  به  و   )Film Festival
این  شد.  پایه گذاری   ۱۹7۶ سال  در  الدولی(  السینمایی 
جهان  بزرگ  بین المللی  جشنواره   ۱۴ از  یکی  جشنواره 
افریقا و کشورهای عرب  و مهمترین جشنواره فلم قاره 
قاهره  فلم  بین المللی  جشنواره  می آید.  شمار  به  زبان 
می شود.  برگزار  مصر  پایتخت  قاهره  شهر  در  سال  هر 
بخش رقابتی بین المللی جشنواره از سال ۱۹۹۱ آغاز به 
کار کرد. جایزه اصلی جشنواره هرم طالیی نام دارد و 
قاهره  فلم  اهدا می شود. جشنواره  فلم  بهترین  به  هرساله 
به عنوان یک جشنواره پیشرو در خاورمیانه و جهان عرب 
قاهره:  فلم  جشنواره  رقابتی  بخش های  می شود.  شناخته 
فلم های  بین الملل  بلند؛ مسابقه  فلم های  بین الملل  مسابقه 

دیجیتال؛ مسابقه فلم های عرب.
جشنواره بین المللی فلم مونترال

 Montreal World( جشنواره بین المللی فلم مونترال
کانادا  مونترال  در   ۱۹77 سال  در   )Film Festival
برگزار  اگست  ماه  پایان  در  سال  هر  و  شد  بنیانگذاری 
فلم  از قدیمی ترین جشنواره های  این جشنواره  می شود. 

کانادا و امریکای شمالی به حساب می آید. 
جایزه گلدن گلوب

 )Golden Globe Award( گلوب  گلدن  جایزه 
گلدن گلوب  جایزه  اهدا شد.  سال ۱۹۴۴  در  بار  اولین 
از سوی  امریکا  در  هرساله  که  است  مجموعه جوایزی 
اتحادیه ی مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات 
جایزه  مهم ترین  می گردد.  اهدا  تلویزیونی  و  سینمایی 
آکادمی با نام »بهترین فلم« یکی از مهم ترین رقابت های 
عمر  »یک  جایزه  همچنین  می شود.  محسوب  فلم سازان 
گلوب  گلدن  جوایز  مهم ترین  از  یکی  هنری«  فعالیت 
و  سینما  عرصه  بزرگان  از  یکی  به  هرسال  که  است 

تلویزیون امریکا داده می شود.
تلویزیون  و  فلم  هنرهای  آکادمی  جایزه 

)BAFTA( -)انگلیس)بفتا
آکادمی هنرهای فلم و تلویزیون انگلیس )بفتا( ۱۶ اپریل 
۱۹۴7 به مدیریت دیوید لین شروع به کار کرد. آکادمی 
هنرهای فلم و تلویزیون انگلیس از سال ۱۹۴8 مراسمی 
مختلف  بخش های  در  فلم ها  به  جوایز  اهدای  برای  را 
بفتا جوایزی برای  داشته است. از سال ۱۹۹8 تا به حال 
صنایع بازی های کمپیوتری در نظر گرفته است. از سال 
و سریال  فلم  مراسم  از  این جوایز  اهدای  مراسم   ۲00۴

جدا شد و به طور مستقل اهدا می شود.
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9سال پنجم   شماره مسلسل 1229   یک شنبه 6 سنبله 1390

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

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	

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

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

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت  	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

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

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

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

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
•هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق  	

• توزيع و اشتراک: 0708144047	
   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	

•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	

8

www.8am.af :وب سايت

0777625262

ملت سازي در ليبيا 
پس از قذافي 

]ادامه از صفحه 6[

براي  دفتري  تاسيس  با  امريكا  متحده  اياالت 
همكاري هاي امنيتي در ليبيا مي تواند به تالش هايش 
سامان بدهد. دفتري که از طريق آن بتواند برنامه هاي 
آموزشي متمرکز در خصوص روابط نظامي-مدني 
)civil-military( و حاکميت قانون را ارايه کند. 
بايد فراگير  اما تالش ها و برنامه هاي اياالت متحده 
و گسترده بوده شامل آن هايي شود که با مخاطرات 
بزرگ براي ليبيای باثبات و موفق، شموليت داشته اند؛ 
برخالف  عرب.  اتحاديه ی  و  اروپا  اتحاديه ی  مثل 
نيز  پان-عرب  مشروعيت  از  ليبيا  عراق،  در  مبارزه 
به  بايد  عربي  دولت هاي  بنابراين،  است.  برخوردار 
شكل ستون فقرات اين تالش ها مطرح باشند. منازعه 
ميان عناصر شورشيان سابق بايد شكسته شود و همين 
طور نيروهاي حافظ صلح بين المللي احتماال تحت 
فرماندهي سازمان ملل متحد، نياز است. ولي االيات 
متحده امريكا بايد آمادگي قادر ساختن آن را داشته 
باشد، اما احتماال نبايد خود در چنين تالشي مشارکت 

سنگين داشته باشد. 
توسعه ی نهادهاي نمايندگي از مردم در درجه دوم 
اين جا، جامعه ی  اولويت هاي مبرم قرار دارد. در  از 
اقتصادي  کمك هاي  نيت  حسن  از  بايد  بين المللي 
سوي  به  را  کشور  سهوا  مي توانند  که  باشد  آگاه 
بدهند.  سوق  استبداد  و  ديكتاتوري  ناکارآمدي، 
حكومت  همان  يا  انتقالي  ملي  شوراي  هم اکنون، 
شورشيان که در بنغازي مستقر است، تنها بدنه اي از 
هيات حاکمه اجرايي و عملياتي است. همان گونه که 
از نامش هويدا است، در نهايت به طور  موقتي است. 
بنابراين، هرگونه کمك هاي اقتصادي و فني که از 
خارج به شوراي ملي انتقالي صورت مي گيرد، بايد 
بر تشويق توسعه ساختار حكومت محلي، شوراهاي 
شهري، جامعه ي مدني و فرهنگ نمايندگي سياسي 
متمرکز باشند. واقعيت اين است که هم اکنون در 
برخي از مناطق تحت کنترول شوراي ملي انتقالي، 
وجود  محتاطانه  و  خوش بينانه  حفاظت  براي  زمينه 
دارد. يك آزمون واقعي اين است که شوراي ملي 
انتقالي بتواند 37 ماده از قانون اساسي بلند پروازانه 
خود را اجرايي بكند که مبتني بر آن خواستار مجلس 

ملي در عرض 20 ماه مي باشند. 
زيربناي همه اين تالش ها بايد به رسميت شناختن آن 
عقالنيت و اعتدالي باشد که چگونه  روايتي از آزادي 
ناامني و حرمان و  ملي مي تواند به سرعت در برابر 
محروميت اقتصادي روز افزون قرار بگيرد. اجتناب 
و دوري از اين سرنوشت، از مردم ليبيا مي خواهد که 
خوشي و رضايت خاطر شان را از دست آوردهاي 
استواري در ماه ها و سال هاي  به شيكيبايي و  اخير، 
متحده  اياالت  خود،  نوبه  به  کنند.  برگردان  آينده 
تالش هاي  از  بايد  بين المللي  جامعه ی  و  امريكا 
بازسازي  در گذشته درس بگيرند؛ توقعات خود را 
نسبت به پيشرفت هاي سريع و فوري متعدل سازند؛ 
براي نيازهاي محلي پاسخ گو باشند و  از تحريك 
انگيزه هاي  ضد مداخله بپرهيزند. اندازه محدود ليبي،  
جمعيت  و  آن  نسبي  ثروت  آن،  مطلوب  موقعيت 
متجانس آن، گذار به صلح و دموکراسي را آسان 
نهادهاي  اما عدم وجود هر دو بخش،  کرده است. 
دولتي و تاسيسات جامعه ي مدني، نشان مي دهد که 
جاده ي رسيدن به هدف ممكن طوالني و پرسنگالخ 

باشد. 
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تقريبا  حاضر  حال  در  می گويند  ليبيا  شورشيان 
اختيار  را در  ليبيا  پايتخت  کنترول کامل طرابلس، 
طرفداران  مقاومت  با  منطقه  چند  در  تنها  و  دارند 

معمر قذافی رو به رو شده اند.
هوايی  ميدان  اطراف  در  پراکنده ای  درگيری های 
بين المللی طرابلس ميان طرفين روی داده اما مرکز 

شهر عمدتا آرام است.
در نقاط ديگر کشور نيز مخالفان مسلح با مقاومت 

جدی در برخی مناطق رو به رو شده اند.
هواداران  نفت خيز،  بندری  شهر  النوف،  راس  در 
مقاومت  مخالفان  حمالت  برابر  در  قذافی  معمر 

کرده اند.
به شهر  برای حمله  آماده شدن  شورشيان در حال 
سرت، زادگاه معمر قذافی هستند. اين شهر، آخرين 

پايگاه عمده رهبر ليبيا به شمار می رود.
بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل از جامعه ی جهانی 

خواسته تا با همكاری با يكديگر، نظم 
را در ليبيا برقرار کرده و به درگيری ها 

پايان دهند.
وارد  ليبيا  بحران  گفت  بان کی مون 
مرحله جديدی شده و در اين مرحله، 
تاکيد بايد بر انتقال نرم و آرام قدرت 

باشد.
به  بايد  او گفته است رهبران کشورها 
ليبيا برای مقابله با بحران انسانی موجود 

کمك کنند.
دبيرکل سازمان ملل که پس از نشستی در سازمان 
پايان  برای  فوری  نياز  افزود  می گفت  سخن  ملل 

دادن به درگيری ها و برقراری ثبات وجود دارد.
او گفت: »ما خواهان کمك های فوری به خصوص 
کمك های طبی، آموزشی و خدمات عمومی مانند 

آب آشاميدنی شده ايم.«
ليبيا در حال حاضر با کمبود آب آشاميدنی، مواد 
است  رو  به  رو  طبی  تجهيزات  و  غذايی، سوخت 
و اين مساله، جان ميليون ها نفر را به خطر انداخته 

است.
سازمان ملل متحد اخيرا با آزاد کردن 1.5 ميليارد 
دالر دارايی های مسدود شده ليبيا برای رفع نيازهای 

انساندوستانه موافقت کرد.
دولت بريتانيا اعالم کرده که اقالم دارويی و مواد 

غذايی به ليبيا می فرستد.

که  درحالی  ديپلومات ها،  گفته  به 
در  امريكا  و   اروپايی  کشورهای 
قطعنامه  پيش نويس  بودند،  تالش 
کنند،  نهايی  سوريه،  عليه  را  نظر  مد 
اقدام  اين  با  شدت  به  چين  و  روسيه 

مخالفت کردند.
رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه، آلمان 
پيش نويس  جمعه  روز  پرتگال،  و  
و  دايم  اعضای  ميان  را  قطعنامه ای 

به  که  کردند  پخش  شورا  اين  غيردايم 
شخصيت های  و   اسد  بشار  آن  موجب 
وی  نزديكان  و  سوريه  حكومت  بانفوذ 

مورد تحريم قرار می گرفتند.
کشورهای اروپايی روز جمعه اعالم کرده 
را  پيش نويش  اين  دارند  قصد  که  بودند 
تالش  اما  بگذارند،  رای  به  زودتر  هرچه 

آنها ناکام ماند.
اين  در  که  تحريم هايی  حال  اين  با 
به  بود،  شده  گرفته  نظر  در  پيش نويس 
عليه  امريكا  کنونی  تحريم های  سختی 

سوريه نبود.
چورکين،  ويتالی  گزارش،  اين  برپايه 
تهديد  امنيت  شورای  در  روسيه  نماينده 

رای  به  پيش نويس  اين  اگر  که  کرد 
گذاشته شود آن را وتو می کند.

و  روسيه  غربی  ديپلومات های  گفته  به 
اين  درباره   نظر  تبادل  و  بحث   از  چين 

پيش نويس نيز خودداری کردند.
نامش  ديپلومات غربی که خواسته   يك 
فاش نشود،  می گويد روس ها در شورای 
دستورالعملی«  »هيچ  که  گفته اند  امنيت 
ندارند که درباره اين پيش نويس به بحث 

بنشينند.«
غربی  ديپلومات های  رويترز  می افزايد، 
وقتی با مخالفت روس ها و چينی ها مواجه 
شدند، از دولت های متبوع خود خواستند 
که مسكو و پكن را برای رسيدن به يك 

توافق ترغيب کنند.

مخالفت روسيه و چين با قطعنامه کشورهای غربی کنترول کامل طرابلس توسط مخالفان قذافی
عليه سوريه 
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