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داوود مرادیان: 
تامین صلح در افغانستان نیازمند 

یک طبقه سیاسی نوین است
4

8صبح، کابل: نزدیک به صد نهاد 
مدنی با برگزاری نشست مشورتی 
تا  هستند  تالش  در  کابل،  در 
بن  بین المللی  کنفرانس  آجندای 
دوم را که قرار است در پنج ماه 
شود،  برگزار  آلمان  در  دسامبر 
از  رسایی  صدای  و  ساخته  بهتر 
این کنفرانس  در  افغانستان  مردم 

بلند کنند.
مشورتی  نشست  چندمین  این 
مورد  در  مدنی  جامعه  نهادهای 
دوم  بن  بین المللی  کنفرانس 
این  برگزارکنندگان  است.  
نهادهای  که  می گویند  نشست 
تا  هستند  تالش  در  مدنی  جامعه 
در هم سویی با دولت، پیشنهادهای 
مشخصی را در این کنفرانس ارایه 

کنند.
خاص  نماینده  اشتاینر،  مایکل 
و  افغانستان  امور  در  آلمان 
مستقل  کمیسیون  از  پاکستان، 
خواسته  افغانستان  بشر  حقوق 

نامزدان معترض 
از اعتراض خود 
منصرف شدند 

به  ماه  چندین  از  که  معترضی  نامزدان 
فیصله ی  شدن  عملی  خواستار  این سو 
فیصله  این  از  بودند،  ویژه  محمکه 

منصرف شدند. 
نامزدان  از  تن  یک  سلطان زوی  داوود 
معترضان  این  از  نمایندگی  به  معترض 
به رسانه ها گفته است که به خاطر منافع 
ملی و حاکمیت قانون از تطبیق فیصله ی 
برنده  بر  مبنی  اختصاصی  محکمه ی 
شدن 61 تن از این نامزدان در انتخابات 
پارلمانی سال گذشته، منصرف شده اند. 

آقای  افغانستان،  بخیر  صبح  گزارش  به 
نامزدان  که  است  افزوده  سلطان زوی 
معترض تصمیم گرفته اند که پس از این 
که  عمومی  راه حل مشکالت  مورد  در 
کشور  در  جنجال ها  و  کشمکش  سبب 

شده است، صحبت شود. 
پس از چندین ماه کشمکش ، محکمه ی 
ویژه انتخاباتی 61 تن از نامزدان معترض 
را برنده اعالم کرد، اما کمیسیون مستقل 
به  نامزدان را  این  از  تنها 9 تن  انتخابات 

مجلس نمایندگان معرفی نمود. 

نشست مشورتی نهادهای جامعه مدنی 
در مورد کنفرانس بن

نهادهای  گردآوری  با  تا  بود 
جامعه مدنی داخلی، پیشنهادها و 
طرح های مشخصی را برای ارایه 
تهیه  بن  بین المللی  کنفرانس  در 

کنند.
نماینده  درخواست  این  از  پس 
خاص آلمان در امور افغانستان و 
نهادهای مدنی گردهم  پاکستان، 
چندین  کنون  تا  و  شده  جمع 
مورد  در  را  مشورتی  نشست 
کنفرانس بن دوم برگزار کرده اند. 
این نهادها با برگزاری نشست هایی 
را  کاری  کمیته  یک  کابل،  در 
ساخته اند که این کمیته در زمینه 
روند انتقال مسوولیت های امنیتی 
از نیروهای بین المللی به نیروهای 
داخلی، روند آشتی ملی با مخالفان 
درازمدت  تعهد  و  دولت  مسلح 
جامعه جهانی پس از سال 2014، 
از موضوعات اصلی کنفرانس بن 

دوم، کار کرده است.
ادامه در صفحه 2

ربانی در آستانه روز 
جهانی صلح کشته شد

]در صفحه 2[
سو قصد 

به جان رییس ترانسپورت 
والیت هرات 

رییس  ایماق،  جاوید  محمد  هرات:  8صبح، 
از  سه شنبه  شب  هرات  والیت  ترانسپورت 
این  در  برد.  بدر  سالم  جان  سوقصد  یک 
حامل  موتر  بر  ناشناس  مسلح  افراد  رویداد 
ترانسپورت  رییس  ایماق  جاوید  احمد 
خون  بانک  جاده   در  هرات  والیت 
ترانسپورت  رییس  که  کردند  تیراندازی 
ایماق  آقای  یافت.  نجات  حمله  این  از 
وارد  خواست  می  که  لحظاتی  در  گفت 
ناشناس  فرد  دو  سوی  از  شود  خانه اش 
تفنگ  توسط  وی  باالی  موترسایکل سوار 
نمی داند  گفت  او  گرفت.  صورت  حمله 
صورت  چه کسانی  سوی  از  حمله  این  که 

گرفته است. 
وی همچنین گفت حمله کنند گان که سوار 
از  حادثه  این  از  بعد  بودند  موتورسایکل  بر 
منطقه متواری شدند. در همین حال مسوولین 
را  بررسی های خود  می گویند  هرات  امنیتی 

در این زمینه آغاز کرده اند.  

ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1244    چهار شنبه 30 سنبله 1390

آیا هنوز هم 
به صلح امیدی هست؟

در  عالی صلح  رییس شورای  ربانی  برهان الدین 
اثر یک حمله ی انتحاری به قتل رسید. این رویداد 
شام روز گذشته در منزل آقای ربانی اتفاق افتاد. 
برهان الدین ربانی یکی از رهبران جهادی بود که 
در سه دهه ی اخیر نقش تاثیرگذاری در تحوالت 
داخلی افغانستان داشته است. ربانی از پیشگامان 
علیه  مبارزه  دوران  در  و  بوده  مقاومت  و  جهاد 
به  را  اسالمی  جمعیت  رهبری  سابق  شوروی 
جبهات   60 دهه ی  در  ربانی  آقای  داشت.  عهده 
ورزیده ای  فرماندهان  و  داده  را شکل  نیرومندی 
را در محوریت جمعیت اسالمی گرد آورد. آقای 
جمهور  رییس  به عنوان  هفتاد  دهه ی  در  ربانی 
دوران  کرد.  وظیفه  ایفای  مدتی  اسالمی  دولت 
با  ریاست جمهوری آقای ربانی در دهه ی هفتاد 

تنش ها و جدال های بزرگ سیاسی همراه بود.
محوریت  در  طالبان  علیه  جنگ  دوران  در  ربانی 
جبهه شمال قرار گرفت و با ایجاد فضای اعتماد 
اقوام  و  مخالف  تنظیم های  رهبران  شد  موفق 
گوناگون را در شمال بر محوریت جدید گرد آورد.

آقای ربانی پس از سقوط طالبان با حرکت آرام 
با  و  شد  روبرو  مقاومت  و  جهاد  از  جدید  نسل 
را  فرصت  بن،  توافق  در  قانونی  یونس  حضور 
برای نسل جدید از مجاهدین فراهم کرد، اما ربانی 
داشت  خود  هواداران  میان  در  که  موقعیتی  با 
تالش کرد که در ساختار جدید پس از توافق بن 
باشد.  باقی  تاثیرگذار  و  تعیین کننده  نقش  با  نیز 
از روند موجود  آقای ربانی در 10 سال گذشته 
حمایت کرد و گاه در محوریت اپوزیسیون و گاه 
در کنار حکومت نقش بازی نمود. آقای ربانی در 
قرار گرفت  آقای کرزی  کنار  در  آخرین رویکرد 
و به عنوان رییس شورای عالی صلح، تالش کرد 
تا طالبان را برای بازگشت به صلح ترغیب نماید. 
پذیرش  با  آغاز  از همان  ربانی  آقای  اما حضور 
که وی سال های  این  نخست  نشد.  همراه  طالبان 
و  بوده  مستقیم  نبرد های  در  طالبان  با  زیادی 
تنظیم سیاسی وی،  آقای ربانی و  این  از  گذشته 
می باشند.  برخوردار  ضدپاکستانی  سیاست  از 
آقای کرزی با این امید که رهبران تحصیل کرده ی 
االزهر می توانند در ترغیب طالبان به صلح نقش 
بیش  ربانی  آقای  به حضور  باشند،  داشته  مثبت 
از همه دل بسته بود. اما طالبان با دالیل فوق و 
با جمعیت   دیرینه  رقابت  به خاطر  اسالمی  حزب 
اسالمی هرگز حاضر به مذاکره زیر رهبری آقای 
برای  که  همان گونه  ربانی  مرگ  نشدند.  ربانی 
یک  صلح  عالی  شورای  و  افغانستان  حکومت 
ضایعه ی سنگین است، برای ایتالف شمال، حزب 
جمعیت و حامیان منطقه ای وی یک پیام دردناک 
و تلخ می باشد. حاال که طالبان هسته ی اصلی نهاد 
روز  آستانه  در  هم  آن  را  حکومت  صلح خواهی 
معلوم  اکنون  داده اند.  قرار  هدف  صلح  جهانی 
نیست که چشم انداز آینده صلح چگونه خواهد بود 
و آیا باز هم آقای کرزی طالبان را برادر خطاب 
کرده و امید به دوام مذاکره و صلح با آنان خواهد 

داشت؟
پیام های  کابل،  در  اخیر  هفته  یک  رویداد های 
را  پیام ها  این  که  است  امید  می باشد.  روشنی 
مخالفان  با  مدارا  به جای  و  گرفته  جدی  حکومت 
در  گروه  این  با  را  حکومت  سرنوشت  مسلح، 

جبهه  های جنگ تعیین نماید.
و  انفجار  و  انتحار  شاهد  روز  هر  آن  غیر  در 
کدر های  و  رهبران  فرماندهان،  دادن  دست  از 

ورزیده ی این آب و خاک خواهیم بود.

زنگ اول


وسایط و عابران را در نزدیکی حادثه 
نمی دادند. 

در  بیشتری  جزییات  امنیتی  مسوولین 
شاهدان  اما  نداده  حادثه  این  به  رابطه 
محل گفته اند که پنج تن دیگر نیز در 

این حمله کشته شده اند. 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس ایتالف تغییر 
و امید ساعاتی پس از این حادثه، آن را 
یک ضایعه بزرگ خواند و گفت که 
را  دشمنان شان  باید  افغانستان  مردم 
بشناسند و فریب این گروه را نخورند. 

که  است  آن  »موقع  گفت:  عبداهلل 
دشمنان مردم را بشناسیم و یک پارچه 
در دفاع از افغانستان متحد و یک پارچه 

عمل نماییم.«
برهان الدین  قتل  گفت  عبداهلل  داکتر 

سه ماه آینده این پالیسی تکمیل گردد 
را درمقابل  مبارزه ی جدی  بتوانیم  تا 

قاچاقبران مواد مخدر داشته باشیم.« 
مواد مخدر گفت که  با  مبارزه  وزیر 
برای  را  بدیل  معیشت  پالیسی  آنها 
برای  درآمد ها  افزایش  و  کار  ایجاد 

معتادین نیز روی دست گرفته اند.
نبود  و  فقر  که  کرد  تاکید  وی 
برابر  در  مشکل  عمده ترین  اشتغال، 
معتادین به شمار رفته و با گذشته ده 
توانایی  تنها  افغانستان  حکومت  سال 
را  معتادین  از  درصد  یک  تداوی 

دارد.
می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 
که 970 هزار معتاد به مواد مخدر در 
افغانستان به سر می برند که از هرچهار 
افغان  مهاجران  از  آن  سه تن  آن،  نفر 
هستند که کارخانه های ایران مشغول 
برگشت  افغانستان  به  و  بوده اند  کار 

کرده اند.
 مقبل گفت: »ما برنامه داریم، ظرف 
کشت  درصد   50 آینده  سال  پنج 
کوکنار در کشور را پایین بیاوریم و 
40 درصد در تداوی معتادین ازدیاد 

بخشیم.«
به  نسبت  وزارت  این  که  افزود  وی 
تخریب  به  درصد   70 گذشته  سال 
 5 از  بیش  در  کشتارزارهای کوکنار 

هزار روستا اقدام کرده اند.
خواهان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 

8صبح، کابل: برهان الدین ربانی رییس 
اثر  در  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
گذشته  روز  که  انتحاری  حمله  یک 
در خانه اش در سرک دهم وزیر محمد 

اکبرخان رخ داد، کشته شد. 
رییس جمهور کرزی که برای شرکت 
مجمع  نشست  ششمین  و  شصت  در 
نیویارک  به  ملل  سازمان  عمومی 
سفر  رویداد  این  از  اطالع  با  بود  رفته 
خودرا نیمه تمام گذاشته و به افغانستان 

برگشت. 
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر 
اعالمیه ای نوشته است که رییس جمهور 
کرزی قتل آقای ربانی را با شدیدترین 
الفاظ محکوم کرده و گفته است این 
حادثه نشان داد که دشمنان افغانستان به 
هیچ افغان وطن دوست رحمی ندارند. 

افغانستان  داخله  وزارت  در  مقامات 
کشته شدن آقای ربانی را تایید کرده 
معصوم  حادثه  این  در  که  گفته اند  و 
شورای  داراالنشای  رییس  استانکزی 

عالی صلح نیز زخمی شده است. 
انتحارکننده  است که  در خبرها آمده 
هنگام  و  بسته  خود  دستار  به  را  بمب 
داخل  در  ربانی  آقای  با  احوال پرسی 

خانه اش، انفجار داده است. 
پس از این حمله نیروهای امنیتی تدابیر 
ربانی  آقای  خانه  اطراف  در  شدیدی 
مرور  عبورو  اجازه  و  کردند  وضع 

فرزاد
مخدر  مواد  با  مبارزه  مقام های 
افغانستان می گویند که کشت، تولید 
و قاچاق مواد مخدر یگانه منبع تمویل 
تروریستان به شمار رفته و 98 درصد 
کشت کوکنا در والیت هایی صورت 
حاکمیت  و  بوده  ناامن  که  می گیرد 

دولتی درآن تامین نیست.
با  مبارزه  وزیر  مقبل،  احمد  ضرار 
سرپرست  دلیل  ثریا  مخدر،  مواد 
احمدی  بازمحمد  و  صحت  وزارت 
وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین 
توضیح  برای  که  گذشته  روز  داخله 
برنامه های شان در بخش های مبارزه با 
معتادین کشور  تداوی  مواد مخدر و 
شده  خوانده  فراه  سنا  مجلس  به 
5ساله  برنامه ی  از  همچنین  بودند، 
برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر و 

کشت کوکنار در کشور خبر دادند.
ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد 
بازداشت  سطح  که  می گوید  مخدر 
مخدر  مواد  ضبط  و  قاچاقبران 
قناعت بخش نبوده است و تاکنون نیز 
پالیسی مشترک مبارزه با مواد مخدر 

در کشور وجود نداشته است.
مبارزه  پالیسی  »ماباالی  گفت:  مقبل 
داریم،  کار  مخدر  مواد  قاچاقبران  با 
را  مشترک  پالیسی  هم  سال  تاهمین 
مخدر  مواد  قاچاقبران  با  درمبارزه 
ظرف  در  هستم  امیدوار  نداشتیم، 

یک  ستار،  رحیم  سید  انجنیر 
کاری  کمیته  این  اعضای  از  تن 
برگزاری  از  هدف  که  می گوید 
مدنی  جامعه  نهادهای  نشست های 
از  پس  که  اشتباهاتی  تا  است  این 
در  بین المللی  کنفرانس  چندین 
گرفته،  صورت  افغانستان  مورد 
او  گفته ی  به  نشود.  تکرار  باره  دو 
نهادهای جامعه مدنی با درنظرداشت 
موضوعات مورد نظر برای کنفرانس 
بن دوم، در تالش هستند تا افغانستان 
جامعه  سوی  از   2014 سال  از  پس 

جهانی فراموش نشود.
مسوول  رفیعی،  عزیز  همین حال  در 
مجتمع جامعه مدنی و عضوی کمیته 
که  می گوید  مدنی  نهادهای  کاری 

همکار  زمینه ها  تمام  در  نهادها  این 
در  باید  را  دولت  و  هستند  دولت 
گفته ی  به  برسانند.  یاری  بخش  هر 
نمی تواند  دولت  که  جاهایی  در  او، 
باید  مدنی  نهادهای  کند،  رسیدگی 
تاکید  رفیعی  آقای  کنند.  فعالیت 
نهادهای  اصول  براساس  که  کرد 
جامعه مدنی تکمیل کننده برنامه های 

دولت هستند.
مدنی  جامعه  نهادهای  حال،  این  با 
تالش دارند که نشست های مشورتی 
خود را در والیات نیز گسترش دهند 
و همچنین بعد از کنفرانس بین المللی 
جهت  دادخواهی  به  هم  دوم  بن 
تطبیق فیصله های این کنفرانس ادامه 

دهند.

ربانی نشان داد که گروه طالبان به هیچ 
کسی رحم نمی کند. 

ملی  کنفرانس  در  اخیرا  ربانی  آقای 
فاجعه آفرین  را  طالبان  گروه  جوانان، 
خواند و عطامحمد نور والی بلخ یک 
روز پیش از این رویداد گفته بود که 
ممکن  هرگز  طالبان  رهبری  با  صلح 

نیست. 
برخی از منابع می گویند که آقای ربانی 
در جریان مذاکره با چند تن از رهبران 
کسانی  چنانچه  رسیده،  قتل  به  طالبان 
که مصروف مذاکره با آقای ربانی بوده 
پیش از این چندین بار با رهبران شورای 
اعتماد  از  و  داشته  دیدار  صلح  عالی 
برخوردار  شورا  این  در  افراد  برخی 

بوده است. 

حمله انتحاری در 
جوزجان 12 کشته و 
زخمی برجا گذاشت

در  انتحاری  حمله  جوزجان:  8صبح، 
ولسوالی آقچه والیت جوزجان دستکم 
سه تن به شمول یک زن و یک کودک 

را کشته و نه تن را زخمی ساخت. 
به گفته جنرال عبدالعزیز غیرت فرمانده 
امنیه والیت جوزجان، فرد انتحارکننده 
سوار بر موترسایکل بوده و قصد انجام 
فرماندهی  داخل  در  انتحاری  حمله 
پولیس ولسوالی آقچه را داشت که در 
مسیر راه با ماموران پولیس مواجه شده 
این  فرماندهی  نزدیکی  در  را  خود  و 

ولسوالی انتحار می نماید.
یک  انتحاری  حمله  این  در  افزود  وی 
با یک کودک و  پولیس همراه  مامور 
غیرنظامی  نه  و  شده  کشته  خانم  یک 
زخمی  پولیس  مامور  یک  شمول  به 

شده اند.
در همین حال ذبیح اهلل مجاهد که خود 
می کند  معرفی  طالبان  سخنگوی  را 
مسوولیت این رویداد را برعهده گرفته 
یک  رویداد  این  در  که  است  گفته  و 
فرمانده پولیس را همراه با معاون و سه 

محافظش از بین برده اند.
ولسوالی آقچه یکی ولسوالی های بزرگ 
والیت جوزجان است که نسبت به سایر 

ولسوالی های جوزجان امن تر است.

جهانی  و   منطقه ای  جدی  مبارزه ی  
با قاچاقبران مواد مخدر شد و تاکید 
شمول  به  معتاد  میلیون  ده  که  کرد 
منطقه  دیگر کشورهای  در  افغانستان 

وجود دارد.
احمدی  بازمحمد  حال،  همین  در 
وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین 
در  که  گفت  سناتوران  به  داخله 
سالروان 51 هزار تن تریاک را ضبط 
تخریب  را  البراتور   25 و  کرده اند 

کرده اند.
منبع  یگانه  را  مخدر  مواد  احمدی 

تمویل تروریزم می داند.
قاچاق  و  تولید  »کشت،  گفت:  وی 
تمویل  منبع  یگانه  مخدر،  مواد 
کشور  درسطح  طالبان  و  تروریستان 

محسوب می شود.«
احمدی از عاری شدن 20  والیت از 
تاکید  و  گفته  سخن  کوکنار  کشت 
می کند که بیشترین کشت کوکنا در 
انجام  کشور  جنوب  ناامن  والیت   9

می شود.
سرپرست  دلیل،  ثریا  حال  همین  در 

معتادن  تداوی  صحت  وزارت 
از  خوانده  عمده  مشکل  درکشور 
وجود شبکه های مافیایی برای تشویق 

معتادین نیز سخن می گوید.
وی گفت که 90 درصد از معتادینی 
که در شفاخانه تداوی شده دوباره به  

اعتیاد رو آورده اند.
یک  دربرابر  »ما  گفت:  دلیل  خانم 
یک  خطرناک،  بسیار  شبکه ی 
که  هستیم  روبرو  مافیایی  شبکه ی 
این ها از هر شیوه و طریقه ای استفاده 
شفایاب  که  را  کسانی  تا  می کنند 
شده اند، در زمان تداوی شان پروسه 
را مختل کنند و یا در بیرون شدن از 
شفاخانه آن ها را دوباره به مواد مخدر 

تشویق کنند.«
این  اظهارات در حالی مطرح می شود 
هنوز  ده ساله   تالش های  باوجود  که 
تولید  از  به عنوان یکی  افغانستان  هم 
کننده های بزرگ مواد مخدر به شمار 
می رود که گفته شده بیشترین کشت 
صورت  هلمند  والیت  در  کوکنار 

می گیرد.

اناهلل و انا الیه راجعون
پدر  گل  محمد  سید  الحاج   ،1390 سنبله   20 یک شنبه  روز 
بزرگوار شهید سید مصطفی کاظمی، شهید سید مهدی کاظمی 
و داکتر سید علی کاظمی، نماینده مردم در مجلس نمایندگان، 

در دیار هجرت به دیدار معبود شتافت.
جنازه مرحوم مطابق وصیت وی در مشهد مقدس در جوار 

علی ابن  موسی رضا)ع( به خاک سپرده شد.
فاتحه  بدین مناسبت روز پنج شنبه 31 سنبله 1390 مجلس 
مردانه و زنانه در مسجد قهرمان کربال برگزار می گردد. از 
عموم مردم مسلمان و شهروندان عزیز کابل تقاضامندیم در 
این مراسم شرکت نموده و باعث شادی روح آن مرحومی و 

تسلی خاطر بازماندگان گردند.

زمان: پنج شنبه 31 سنبله 1390، از ساعت 1:30 تا 3:30 بعد 
از ظهر

مکان: چهارراهی تایمنی، مسجد قهرمان کربال
از طرف: خانواده کاظمی

ربانی در آستانه روز جهانی صلح کشته شد

بازمحمد احمدی: 
کشت مواد مخدر یگانه منبع تمویل تروریستان است

نشست مشورتی نهادهای...           ادامه از صفحه 1
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آژندـهرات

ری
حرا

 . ا
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 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
اصابت  اثر  در  داریم که  با خود  را  برادری 
و  شده  معلول  فقراتش  ستون  در  مرمی 
می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  چگونگی 
خود  طفلیت  زمان  از  که  کسانی  »هستند 
خاطرات  و  دارند  گفتن  برای  قصه هایی 
من  اما  می دارند.  بیان  ما  برای  را  شیرین 
میان  جنگ  گشودم،  چشم  که  زمانی  از 
جریان  شدت  به  مجاهدین  و  کمونیست ها 
که  بود  این  خوشبختی  جای  اما  داشت. 
نیروهای اشغالگر روسی در آستانه خروح از 
کشور بودن و بعد از مدتی نظام کمونیستی 
نیز سقوط نمود و نیروهای مجاهدین پیروز 
مصروف  و  بودم  کودک  هنوز  من  شدند. 
خوش  ما  آن هنگام  در  کودکانه.  بازی های 
ختم  جنگ  بزرگان  گفته  به  زیرا  بودیم 
پیش  خوبی  به  بسیار  ما  زندگی  بود.  شده 

فرهنگ  و  اطالعات  رییس  بهره  ولی شاه  استعفای 
والیت هرات که در اعتراض به اعمال تنقیص ها در 
واکنش های  گرفته  صورت  ریاست  این  مربوطات 
زیادی را در محافل ادبی و فرهنگی و در رسانه های 

هرات به وجود آورده است. 
فردی  را  بهره  آقای  هرات،  فرهنگی  اکثرفعاالن 
و  فرهنگی  فعالیت های  رشد  برای  مثمر  و  پرتالش 

ادبی در هرات می دانند. 
ولی شاه بهره بعد از پیروزی مجاهدین در سال 1371 
شروع  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  چهارچوب  در 
روزنامه  مسوول  مدیر  پست  در  گاه  کرد،  کار  به 
اتفاق اسالم، گاه در سمت آمر پروژه حفظ آبدات 
تا  و  هرات  رادیوتلویزیون  آمریت  گاهی  تاریخی، 
فرهنگ  و  اطالعات  پیش هم رییس عمومی  چندی 

هرات بود. 
به عقیده اکثر فعاالن فرهنگی هرات ولی شاه بهره در 
طول این دوران فعالیت دولتی از خود چهره ماندگار 
و اثرگذار در حوزه فعالیت های فرهنگی هرات به جا 
این است که چرا چنین  پرسش  است. حاال  گذاشته 
شخصی مجبور می شود در کشوری که اصال فرهنگ 
استعفا وجود ندارد و اراکین دولتی در حالی که کال 
به عنوان مدیران ضعیف در جامعه شناخته می شوند 
و حاضر نیستند تا چوکی های قدرت را رها سازند و 
به گفته عوام خود را به چوکی ها سرش کرده اند، از 

سمت خود استعفا بدهد. 
ولی شاه بهره در استعفانامه اش که به دسترس رسانه ها 
اعمال  دلیل  به  او  که  می گوید  است  داده  قرار 
تنقیص های تشکیالتی در مربوطات ریاست اطالعات 
فعالیت  هرگونه  انجام  از  را  او  دست  که  فرهنگ  و 
فرهنگی باز می دارد و کال فعالیت ریاست اطالعات 
و فرهنگ هرات را با ایستایی مواجه می سازد، از این 

نمی شد،  احساس  مشکلی  کدام  و  می رفت 
اما  می کشید.  زحمت  و  می کرد  کار  پدرم 
مدتی از آغاز این حکومت نگذشته بود که 
آغاز  قدرت  برسر  میان گروهی  جنگ های 

سمت استعفا می دهد. 
به گفته آقای بهره در موجودیت 
دولتی  فعالیت های  سابقه  تشکیل 
با  ادب  و  فرهنگ  عرصه  در 
بود،  روبرو  متعددی  مشکالت 
دیگر  تنقیص  این  اعمال  با  حاال 
مثمر  کار  برای  امیدی  نمی توان 

بیشتر داشت. 
تنقیص  اساس  بر  می شود  گفته 
بست  جدید،  تشکیالتی 
عمومی  ریاست  فوق رتبه ی 
بست  دو  فرهنگ  و  اطالعات 

تنزیل یافته است و بست معاونت این اداره نیز تنقیص 
شده است. 

اسالم«  »اتفاق  دولتی  روزنامه  کارمندان  تشکیل 
تعداد  و  است  شده  محدود  نفر  سه  به  نفر  سیزده  از 
توزیع کننده های این روزنامه از چهار نفر به یک نفر 

تقلیل یافته است. 
که  هرات  تیاتر  مدیریت  بست های  تمام  همچنین 
نفر  سه  برای  تنها  و  تنقیص  دارد،  نودساله  سابقه ی 

بست منظور شده است. 
در همین حال از تشکیل 17نفره کارگاه کاشی سازی 
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  گفته  به  که  هرات 
تمام  با  حاضر  حال  در  و  دارد  هشت صدساله  تاریخ 
آبدات  تمام  برای  را  تاریخی  کاشی های  مشکالتش 
تشکیل  نفر   9 برای  تنها  می سازد  افغانستان  تاریخی 
تعیین شده است. بر اساس گفته های رییس اطالعات 
فعالیت  برای  توانی  دیگر  تنقیص ها  این  فرهنگ  و 

فرهنگی در هرات به جا نمی گذارند.
راه  سر  بر  نیز  قبل  از  مشکالتی  که  آن  کنار  در 

شد و عرصه زندگی برای مردم تلخ گردید، 
زیرا جنگ همه روزه جریان داشت، راکت و 
و  در هر سرک  و  از هرطرف می آمد  مرمی 
کوچه پوسته هایی با افراد مسلح دیده می شد. 

بهره  آقای  است،  بوده  موجود  فرهنگ  و  اطالعات 
از  که  هرات  بزرگ  جامع  مسجد  عواید  قطع شدن  از 
به  پیش  از حدود هفتاد سال  درک محصول گمرکی 
این سو از سوی دولت منظور شده بود و از طرف آقای 
و  گردید  قطع  وقت  مالیه  وزیر  احمدزی  اشرف غنی 
جامع  مسجد  این  برای  بزرگ  مشکالت  ایجاد  باعث 
جامع  مسجد  چهارمین  این  بهره  آقای  گفته  به  شد. 

بزرگ جهان است. 
آقای بهره می گوید: »همین لحظه نزدیک به چهارصد 
حال  در  جامع  مسجد  تاریخی  کاشی های  مربع  متر 
به  ضرورت  آن  گنبد  صد  حدود  و  است  فروریختن 
ترمیم دارد، ولی هیچ گونه پولی برای ترمیم آن وجود 

ندارد.«
روزنامه  مسوول  مدیر  نورزاد  جاوید  حال  همین  در 
این روزنامه  »تنقیص در  اتفاق اسالم می گوید:  دولتی 
که فعالیت پی هم بیش از نود سال را دارد، باعث ایجاد 

چالش های بزرگ فراروی این روزنامه می گردد.«
آقای نورزاد می افزاید: »این روزنامه روزانه تا دوهزار 

با دوستانم  از روزها که من  در جریان یکی 
ناگهان  بودم،  اطفال  سایر  با  بازی  مصروف 
احساس  درد شدید  فقراتم  ستون  قسمت  در 
نمودم و به زمین افتادم، دیگر ندانستم که چه 
در  که  دیدیم  گشودم  چشم  که  زمانی  شد. 
سال   5 زمان  آن  من  افتاده ام.  شفاخانه  بستر 
داشتم و بعد از خارج شدن از شفاخانه  متوجه 
شدم که من دیگر قادر به راه رفتن نیستم و در 
فقراتم در حالت  اثر اصابت مرمی در ستون 
هرروز  گذشت  با  می برم.  به سر  نیمه فلج 
به خصوص  می شود  دشوارتر  برایم  زندگی 
زمانی که هم سن و ساالنم را می بینم و از این 
بابت که من یک معلول هستم رنج می برم و 
هدایت  از خداوند  رویداد  این  عامالن  برای 
نفرین  نیستند  هدایت  قابل  اگر  و  می خواهم 
کمی  که  می خواهم  دولت  از  و  می فرستم 
و  ویرانی  در  که  را  کسانی  و  نماید  توجه 
پیگرد  مورد  داشته اند  دست  مردم  تباهی 

عدلی و قضایی قرار دهند.«  

اساس  بر  درحالی که  می کند  چاپ  نسخه  پنج صد  و 
تشکیل جدید برای توزیع این همه روزنامه فقط یک 
نفر توظیف شده است و یک نفر به هیچ وجه نمی تواند 

یک روزنامه را در سراسر شهر توزیع کند.«
که  می دهد  ادامه  اسالم  اتفاق  روزنامه  مسوول  مدیر 
روزنامه  یک  نفر  سه  با  توانست  خواهد  کسی  کمتر 

چهار صفحه ای را روزانه به چاپ آماده بسازد. 
و  تنقیص  این  اگر  که  می دارد  اظهار  نورزاد  آقای   
تشکیل جدید تطبیق شود، موضوع چاپ و نشر مداوم 
روزنامه اتفاق اسالم با مشکالت زیادی مواجه خواهد 

گردید. 
نیز تنقیص های  در همین حال اهل رسانه ها در هرات 
اعمال شده در چهارچوب اطالعات و فرهنگ هرات 

را به عنوان یک حرکت منفی تلقی می کنند. 
در  آریانا  تلویزیون  دفتر  مسوول  احمد،  فواد  احمد 
در  فرهنگی  شهر  عنوان  به  »هرات  می گوید:  هرات 
حال  در  که  است  والیات هایی  محدود  از  افغانستان 
حاضر هزاران آبده و اثر تاریخی را در خود جای داده 
است، محدود کردن تشکیالت این اداره تاثیر منفی بر 

کار و حمایت از این آثار دارد.« 
همیشه  دولتی  »مقام های  احمدی:  فواد  گفته  به 
می گویند هرات در آستانه ثبت در فهرست میراث های 
بیشتری  توجه  باید  بنا  دارد،  قرار  جهان  فرهنگی 
این که  نه  گیرد  صورت  هرات  فرهنگی  مسایل  به 
این  و  شود  کم  فرهنگ  و  اطالعات  اداره  تشکیالت 
به آبده ها و آثار  تا توجه آنچنانی  باعث گردد  مساله 

تاریخی صورت نگیرد.«
فواد احمدی می گوید: »من بر این عقیده هستم که باید 
بیشتر  هرات  فرهنگی  زیرساخت های  بر  دولت  توجه 
و  آبده  داشتن صد ها  با  بوم  و  مرز  این  شود، چرا که 
شخصیت های  بزرگترین  جایگاه  زمانی  تاریخی  آثار 

فرهنگی جهان اسالم بوده است.«
افشای  از  که  هرات  در  آزاد  خبرنگاران  از  تن  یک 
اطالعات  ریاست  که  گفت  کرد  خودداری  هویتش 
نگهدارنده  و  بانی  عنوان  به  والیت  این  فرهنگ  و 
حمایت  بیشترین  با  باید  هرات،  تاریخی  ارزش های 
که  آن طوری  ولی  گردد،  روبرو  مرکزی  دولت 
ارزش های  و  ساختار ها  به  توجه  می گردد،  مشخص 
حکومت  کاری  راستای  در  زیاد  فرهنگی  و  تاریخی 

فعلی قرار ندارد.  

من معلول هستم!

محدودکردن تشکیالت
عدم توجه به ارزش های فرهنگی هرات

در جریان یکی از روزها که من با دوستانم مصروف بازی با سایر 
اطفال بودم، ناگهان در قسمت ستون فقراتم درد شدید احساس 

نمودم و به زمین افتادم، دیگر ندانستم که چه شد. زمانی که 
چشم گشودم دیدیم که در بستر شفاخانه افتاده ام. من آن زمان 
5 سال داشتم و بعد از خارج شدن از شفاخانه  متوجه شدم که 

من دیگر قادر به راه رفتن نیستم و در اثر اصابت مرمی در ستون 
فقراتم در حالت نیمه فلج به سر می برم. با گذشت هرروز زندگی 
برایم دشوارتر می شود به خصوص زمانی که هم سن و ساالنم را 

می بینم و از این بابت که من یک معلول هستم رنج می برم
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به  تا  کرده اند  تالش  سال ها  از  افغانستان  مردم  آنکه  با   
آرزوی دیرینه ی شان یعنی صلح واقعی در کشور دست 
یابند، اما تاکنون نه تنها به این آرزوی دیرینه  نرسیده اند، 
بلکه خشونت های روزافزون و بی عدالتی های پیهم، دست 
است.  ساخته  دشوارتر  مردم  این  برای  را  صلح  به  یافتن 
این درحالی است که قرار است امروز مردم افغانستان از 
بیست و یکم سپتامبر، روز جهانی صلح در کشور تجلیل 

کنند.
داوود مرادیان، رییس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک 
سیاسی،  استبدادهای  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت 
دینی، قومی و خارجی، مردم افغانستان را از دست یافتن 
گفته ی  به  ساخته اند.  محروم  واقعی  و  دایمی  صلح  به 
و  استبدادی  ساختارهای  زمانی که  تا  مرادیان،  آقای 
خشونتی در کشور وجود داشته باشند، صلح در افغانستان 
است  خشونت  »جنگ  می گوید:  او  شد.  نخواهد  تامین 
تاریخی  مشکل  می باشد.  استبداد  نتیجه ی  خشونت  و 
این استبداد در  افغانستان هم مشکل استبداد می باشد که 
چهار حوزه در تاریخ اخیر افغانستان وجود داشته است.« 
آقای مرادیان همچنین می افزاید: »استبداد، استبداد سیاسی 
به  افغانستان بوده است که ما در طول سده های اخیر  در 
نظام های  ما  دولت های  محدود،  بسیار  موارد  استثنای 
سیاسی استبدادی بوده اند و نظام های استبدادی، نظام های 
استبداد  افغانستان  در  دوم  استبداد  هستند.  خشونت پرور 
استبدادی  قرایت های  بهتر  عبارت  به  است که  بوده  دین 
ما  از  تک  تک  روان  و  روح  در  که  است  بوده  دین  از 
نفوذ کرده است. استبداد سوم، استبداد قومی در افغانستان 
بوده است که بخصوص نخبگان سیاسی ما نتوانستند اصل 
برابری و برادری را بپذیرند که باعث بوجود آمدن یک 
نوع  استبداد شد. استبداد چهارم خارجی بوده است که در 
برهه ای از تاریخ انگلیسی ها، روس ها و در سی سال اخیر 

از سوی کشورهای همسایه ما بوده  است.«
در  صلح  که  می کند  تاکید  مرادیان  داوود  حال،  این  با 

هیالری کلینتون وزیر امور خارجه ی امریکا از دولت 
اسالم آباد خواسته است تا علیه گروه حقانی که یکی از 
تندروترین بخش های گروه طالبان محسوب می گردد، 
عملیات عاجل، قوی و موثر انجام دهد. در خبرها آمده 
است که هیالری کلینتون وزیر امورخارجه ی امریکا، 
خارجه ی  امور  وزیر  ربانی  حنا  با  دیدار  در  هفته  این 
ضد  بر  پاکستان  قوی  اقدام  بر  واشنگتن،  در  پاکستان 

شبکه ی حقانی تاکید کرده است. 
از آن جایی که تصریح و تاکید کلینتون به وزیر خارجه 
پاکستان بعد از افشاگری ها و انتقادهای برخی دیگر از 
مقامات رسمی امریکایی در خصوص پاکستان صورت 
شدن  آشکار  با  که  می شود  استنباط  چنین  می گیرد، 
کشور  این  پاکستان،  چندجهته ی  هویت  بیشتر  هرچه 
حامیان  خشم  همچنین  و  بی اعتمادی  مورد  کم کم 
به پاکستان  این بی اعتمادی نسبت  خود قرار می گیرد. 
از چند سال به این سو برای مردم در افغانستان به وجود 
آمده است و اکنون دیده می شود که امریکایی ها نیز به 
همین نظر می رسند که اسالم آباد در مبارزه ی جاری در 

منطقه صداقت ندارد.
از  قوی  و  فوری   اقدام  بر  کلینتون  هیالری  تاکید 
از  شورشی  گروه های  ضد  بر  پاکستان  دولت  سوی 
عامل  را  آن  غربی،  منابع  که  حقانی  شبکه ی  جمله 
بیشترین تحرکات خشونت بار در افغانستان می خوانند، 
مقام  دو  وی  از  پیش  که  می گردد  مطرح  درحالی 
بین شبکه ی  ارتباط  از  نیز  ایاالت متحده  رسمی دیگر 
حقانی و پاکستان و عدم توجه اسالم آباد به ممانعت از 
سازماندهی حمله از خاک کشور پاکستان بر افغانستان 

انتقاد کرده بودند.
شدن  مستقر  با  طالبان  آنکه  از  پس  و  گذشته  هفته ی 
امریکا در کابل  بر سفارت  نیمه کاره،   تعمیر  در یک 
در  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا  لیون  کردند،  تیراندازی 
تحلیل و ارزیابی این حمله سازماندهی شده و گروهی 
گفت که این حمالت را گروه حقانی انجام داده است. 
و  ارزیابی  این  ابراز  با  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا  لیون 
مسوول خواندن شبکه ی حقانی در این حمله، هشدار 
داد که اگر پاکستان علیه گروه حقانی عملیات نکند، 

امریکا خود علیه این گروه عملیات خواهد کرد.
همزمان یا به تعقیب این اظهارات، کامرون مانتر سفیر 

افغانستان زمانی میوه خواهد داد که ریشه های استبدادهای 
سیاسی، قومی، دینی و خارجی در این کشور خشکانده 
شوند. آقای مرادیان نسبت به تامین صلح در آینده نزدیک 
در افغانستان تردید دارد و می گوید تامین صلح در کشور 
که  »آنچه  گفت:  وی  است.  سیاسی  نوین  طبقه  نیازمند 
یک  به  عاجل  نیاز  افغانستان  که  است  این  می باشد  مهم 
در  طبقه موجود سیاسی  این  با  دارد.  نوین  سیاسیی  طبقه 
ادامه  جنگ  و  استبداد  خشونت،  باطل  چرخه  افغانستان، 
پیدا خواهند کرد. پس اگر ما صلح می خواهیم باید یک 
طبقه  باشد.  به صلح  معتقد  که  باشیم  داشته  سیاسی  طبقه 
هستند  سیاسی  تاجران  بیشتر  مواردی  استثنای  به  موجود 
که روزی جنگ می کنند و روزی هم صلح می کنند که 

هدف اصلی از آنها بقای خود و فامیل شان می باشد.«
نهاد  مسوول  اختر،  یونس  محمد  انجنیر  حال  همین  در 
مدنی »ارتباط«، نیز می گوید که تامین صلح در افغانستان 
او،  گفته ی  به  عدالتی که  است؛  عدالت  تامین  به  نیازمند 
تامین  کشور  در  که  نمی گذارند  سیاست بازسازی ها 
شود. آقای اختر می افزاید که تاکنون صلح در افغانستان 
زیربناهای خود را نیافته و تا زمانی که این زیربناها ایجاد 
او گفت: »صلح در  نخواهد شد.  تامین  نیز  نشوند، صلح 
است.  نیافته  تاحال  را  اساسات خود  و  زیربناها  افغانستان 
بسیاری  افغانستان  در  که  است  عدالت  صلح،  اساس 
جنگ هایی که واقع شده مثل تجاوز روس ها، مداخالت 
پاکستان و بوجود آمدن تروریزم بین المللی که افغانستان 
را خانه خود ساخت و همچنین جنگ های دیگری، تامین 
افزود:  همچنین  اختر  آقای  ساخت.«  دشوار  را  عدالت 
بیاوریم،  بوجود  را  صلح  افغانستان  در  بخواهیم  ما  »اگر 
تنش زا  که  عواملی  کنیم.  فکر  صلح  اساسات  روی  باید 
بخصوص  و  ساخته اند  متفرق  را  افغانستان  جامعه  و  بوده 
جنگ های داخلی که در افغانستان واقع شد، اکثریت آن 
رنج  بی عدالتی  از  افغانستان  مردم  که  دارد  این  در  ریشه 
این که یک سازماندهی درست  بدون  باالخره  و  می برده 
شود، صدای خود را به شکل بسیار خشونت آمیز آن تبارز 

داده اند.«
مردم  دست یافتن  برای  که  می کند  تاکید  اختر  آقای 
افغانستان به صلح، دولت باید سیاست های سالم در مبارزه 
کند.  جنگ  آن  با  قاطعیت  با  و  باشد  داشته  تروریزم  با 
دیپلوماتیک  فشارهای  کردن  وارد  گفت  وی  همچنین 
باالی پاکستان نیز در تامین صلح در کشور کمک خواهد 
کرد تا آن کشور مداخالتش را در افغانستان کمتر سازد. 
مسوول نهاد مدنی ارتباط عالوه کرد که دولت باید جهت 
تطبیق عدالت تالش  برای  تامین صلح واقعی در کشور، 
بیشتر کند. او گفت کسانی که در گذشته مرتکب جنایات 
شده اند، باید مورد بازپرس قرار گیرند تا عقده هایی برای 

آینده باقی نمانند.
این در حالی است که مقام های دولتی بارها تاکید کرده اند 
کشور  در  صلح  تامین  دولت  مهم  اهداف  از  یکی  که 
تالش های صلح  که  باروند  این  به  کارشناسان  اما  است. 
بین بردن ریشه های استبداد در  از  بدون تطبیق عدالت و 

کشور قابل تامین نیست.

با  حقانی  شبکه ی  که  کرد  اعالم  پاکستان  در  امریکا 
دولت پاکستان در ارتباط می باشد. این مقام امریکایی 
در مصاحبه با رادیو پاکستان گفت که دولت پاکستان 
سفیر  کند.  قطع  را  حقانی  شبکه ی  با  خود  رابطه  باید 
امریکا  از گفته های وزیر دفاع  نیز  پاکستان  امریکا در 
حمایت کرد و حمله به سفارت امریکا در کابل را به 
شبکه ی حقانی نسبت داد و همچنین گفت که ایاالت 
شواهد  که  است  گفته  هم  گذشته  در  امریکا  متحده 
پاکستان  دولت  با  حقانی  شبکه ی  که  می دهد  نشان 

ارتباط دارد و این ارتباط باید قطع شود.
نکته مهمی که در گفته های سفیر امریکا  در اسالم آباد 
وجود داشت، این بود که کامرون مانتر در عین زمانی 
مقابله  در  پاکستان  و  امریکا  شدن  متحد  خواستار  که 
تاکید کرده  بود،  با گروه های شورشی شده  مبارزه  و 
بود که روابط امریکا و پاکستان در مرحله سخت قرار 
که  می باشند  نظر  این  به  کارشناسان  از  بسیاری  دارد. 
اظهار نظر اخیر سه مقام رسمی ایاالت متحده در مورد 
پاکستان می تواند هشداری برای این کشور باشد. زیرا 
رفتارهای  که  می دهد  نشان  انتقادات  و  اظهارات  این 
طالب  که  کشورهایی  دید  از  اسالم آباد  چندجانبه 

همکاری پاکستان می باشند، مخفی نمانده است.
وزیر  ربانی  حنا  برای  کلینتون  گفته های  این رو  از 
خارجه ی پاکستان می تواند یک هشدار بسیار صادقانه 
محسوب گردد. در گزارش ها به نقل از یک منبع در 
وزارت خارجه ی امریکا آمده است که موضوع اصلی 
گروه  کهر،  ربانی  حنا  و  کلینتون  هیالری  گفتگوی 
حقانی و انجام اقدامات علیه این گروه توسط پاکستان 
بوده است. البته در کنار آن دو وزیر خارجه در مورد 
مبارزه ی مشترک علیه تروریزم و روابط میان دو کشور 
و همچنین اوضاع اخیر افغانستان و پروسه ی صلح نیز 

بحث و گفتگو کرده اند.
پاکستان که  واقعی  با وصفی که آشکار شدن هویت 
دوگانه  حداقل  یا  چندگانه  رفتار  خزنده  صورت  به 
اهمیت  از  است،  داشته  تروریزم  با  مبارزه  عرصه  در 
برخوردار می باشد، اما چیزی که مهم تر از آن می باشد، 
این است که دولتمردان افغانستان بتوانند با توجه به این 
عالقمندی های  فرصت،  این  از  استفاده  با  و  ذهنیت 
جدیدی را در راستای وارد کردن فشارهای متمرکز تر 
زمینه  در  دیگر  سوی  از  و  کرده  ایجاد  پاکستان  بر 
بر  فشار  قطعی  دادن  نتیجه  قسمت  در  اعتمادزدایی 

پاکستان نیز رایزنی نمایند.
آگاه  که  می باشند  باور  این  به  کارشناسان  از  بسیاری 
پاکستان  صداقت  عدم  به  امریکایی  مقامات  شدن 
متحده  ایاالت  تغییر در رویکرد  ایجاد  باعث  می تواند 
و  برنامه ریزی ها  تمامی  متحده  ایاالت  تاکنون  شود. 
اقدامات خویش را در جنگ علیه تروریزم بر محوریت 
بوده  همین رو  از  است.  کرده  سازمان دهی  پاکستان 
در  جنگ  آتش  بودن  شعله ور  علی رغم  که  است 
خاک افغانستان، ایاالت متحده بیشترین کمک ها را به 

پاکستان و دولت اسالم آباد انجام داده است.
رویکرد  تغییر  به  می تواند  که  چیزی  می رسد،  نظر  به 
کند،  کمک  پاکستان  و  افغانستان  به  نسبت  امریکا 
را  توانمندی  این  بتواند  افغانستان  دولت  است که  این 
عنوان یک همکار  به  می تواند  دهد که  نشان  از خود 
جدی با امریکا در جنگ با تروریزم در منطقه همکاری 
کند. البته این مهم زمانی تحقق می یابد که دولتمردان 
افغانستان موفق گردند هویت مبتنی بر اعتماد و اقتدار 

را از دولت خود نشان دهند.

نکته مهمی که در گفته های سفیر امریکا در اسالم آباد وجود داشت، این بود که کامرون مانتر در 
عین زمانی که خواستار متحد شدن امریکا و پاکستان در مقابله و مبارزه با گروه های شورشی 
شده بود، تاکید کرده بود که روابط امریکا و پاکستان در مرحله سخت قرار دارد. بسیاری از 
کارشناسان به این نظر می باشند که اظهار نظر اخیر سه مقام رسمی ایاالت متحده در مورد 

پاکستان می تواند هشداری برای این کشور باشد. زیرا این اظهارات و انتقادات نشان می دهد 
که رفتارهای چندجانبه اسالم آباد از دید کشورهایی که طالب همکاری پاکستان می باشند، مخفی 

نمانده است.
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 تامین صلح در افغانستان 
نیازمند یک طبقه سیاسی 

نوین است

هویت پاکستان
 بیشتر آشکار می شود

 ظفرشاه رویی

 دولت مرادی

داوود مرادیان:

آقای اختر تاکید می کند که برای دست یافتن مردم افغانستان به صلح، دولت باید 
سیاست های سالم در مبارزه با تروریزم داشته باشد و با قاطعیت با آن جنگ کند. 

همچنین وی گفت وارد کردن فشارهای دیپلوماتیک باالی پاکستان نیز در تامین صلح در 
کشور کمک خواهد کرد تا آن کشور مداخالتش را در افغانستان کمتر سازد. 

مسوول نهاد مدنی ارتباط عالوه کرد که دولت باید جهت تامین صلح واقعی در کشور، 
برای تطبیق عدالت تالش بیشتر کند. او گفت کسانی که در گذشته مرتکب جنایات 

شده اند، باید مورد بازپرس قرار گیرند تا عقده هایی برای آینده باقی نمانند.

ACKU
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 شفایی

همواره  که  زیستی  محیط  معضالت  از  یکی 
گریبانگیر جامعه بشری می باشد، آلودگی هواست. 
کشورهای  بیشتر  که  است  مشکلی  هوا  آلودگی 
جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه با آن 

روبرو هستند.
جان  و  بیمار  را  زیادی  عده ی  ساالنه  هوا  آلودگی 
تعداد زیادی را نیز می گیرد. هرچند مساله ی آلودگی 
هوا موضوع تازه ای نیست، اما من فکر می کنم که 
پرداختن به آن و دادن اطالعات در مورد آن امری 
که  است  شهروندی  هر  این حق  زیرا  ضروریست؛ 

درباره ی اطراف خود اطالعات داشته باشد. 
بیش  و  کم  رسانه ها  امروزه  که  هرچند  این رو  از 
گمان  اما  می پردازند،  زیستی  محیط  مسایل  به 
می رودکه این اطالع رسانی ها بسیار کم است. زیرا 
از  آگاهی  هیچ  که  هستند  زیادی  عده ی  هم  هنوز 
هستند  ندارند.  آلوده کننده  عوامل  و  زیست  محیط 
نمی دانند.  را  زیست  محیط  معنای  حتا  که  کسانی 
مردم  برای  که  رسانه هاست  وظیفه  این  این رو  از 
برای  این حال در کنار تالش  با  اطالع رسانی کنند. 
اطالع رسانی به مردم باید در زمینه حمایت از محیط 

زیست فرهنگ سازی نیز شود. 
آلودگی  کنترول  برای  تالش هایی  که  هرچند 
برای  دیگر  موارد  و  سبز  فضای  ایجاد  محیطی، 
بهبود اوضاع محیط زیستی انجام می گردد، اما این 
تالش ها و کارکردها در شرایط فعلی شهر کابل آن 
چنان نیز مفید واقع نمی گردد. آلودگی هوا نه تنها 
نظر  از  بلکه  می گردد  گوناگون  بیماری های  باعث 
روحی نیز صدمات زیادی به انسان ها وارد می کند. 

امروزه آلودگی هوا نه تنها گریبان گیر شهریان کابل 
است بلکه در دیگر شهرهای بزرگ نیز مردم یا این 
محیط  آگاهان  حال  این  با  هستند.  روبرو  مشکل 
در  تنها  نه  زیست  محیط  که  باور اند  این  به  زیست 
دلیل  به  نیز  کشور  بزرگ  شهرهای  در  بلکه  کابل 

آلودگی هوا به شدت آسیب دیده است.
محیط  آلودگی  که  می گویند  نیز  صحی  مقام های 
زیست تنها در شهر کابل ساالنه باعث مرگ بیش از 

سه هزار نفر می شود. 
با این وجود، مسووالن اداره محیط زیست می گویند 
که آلودگی هوا در کابل به حدی رسیده است که تا 
5 سال آینده زندگی در این شهر دشوار خواهد بود. 
مسووالن صحی نیز می گویند که روزانه هزاران نفر 
مبتال به بیماری های تنفسی به مراکز صحی و درمانی 

مراجعه می کنند.
مطالعات  موجب  به  عامه  صحت  وزارت  یافته های 

انجام شده از سوی این وزارت می رساند که ظرف 
تنفسی در شهر  بیماری های  میزان  چندسال گذشته 
زمینه  این  در  است.  یافته  افزایش  برابر  به سه  کابل 
عمومی  داخله  داکتر  علودال،  محمدرضا  داکتر 
می گوید: »شاید یک انسان بتواند پنج هفته را بدون 
اما کسی  بماند  زنده  بدون آب  را  روز  پنج  و  غذا 
پنج دقیقه بدون هوا زندگی کرده نمی تواند. با اینکه 
در  اما  است  مهم  بشر  زندگی  برای  این حد  تا  هوا 
امر  یک  به  هوا  آلودگی  دنیا  شهرهای  از  بسیاری 

طبیعی تبدیل شده است.«
با این حال مرگ تدریجی افراد و بیماری های ناشی 
این  در  نمی شود.  گرفته  نیز جدی  هوا  آلودگی  از 
تردیدی نیست که مساله ی آلودگی هوا در زندگی 
بشر روز به روز مهم تر می شود و رفع آن هم به همان 

اندازه مشکل تر می گردد.
بیماری های  مسبب  هوا  آلودگی  وی،  گفته  به 
و  سرطان ها  تنفسی،  بیماری های  جمله  از  بسیاری 
غیره می باشد. در صورتی که غلظت آلودگی هوا 
باال باشد و آالینده های هوا از یک حد معینی تجاوز 

نماید منجر به مرگ آنی افراد می گردد.
او ادامه می دهد وقتی آلودگی هوا ایجاد می گردد 
که میزان مواد سمی به بیش از حد قابل قبول برای 
درصد   75« وی  می گوید:  برسد.  انسان  سالمتی 
ازمواد سمی در آلودگی هوا را دود ناشی از سلنسر 
موترها را تشکیل می دهد. هم چنان حساسیت افراد 
به  مبتال  افراد  است.  متفاوت  نیز  هوا  آلودگی  به 
بیماری های  که  سالخوردگانی  ریوی،  بیماری های 
تاثیر  تحت  بیشتر  کودکان  وهم چنین  دارند  قلبی 

آلودگی هوا قرار می گیرند.«
است  دیزلی  موترها  تردد  از  ناشی  که  سیاهی  دود 
آلودگی  بارز  نشانه  هستیم  آن  شاهد  شهر  در  ما  و 
هوا می باشد. با این حال انواع دیگری از الودگی هوا 

وجود دارد که قابل رویت نیست، اما برای انسان ها 
فوق العاده مضر است.

او می گوید: »این آلودگی ها به ذرات ریز و درشت 
قسمت  در  بزرگ تر  ذرات  که  می گردد  تبدیل 
فوقانی دستگاه تنفسی باقی  می ماند و باعث اختالل 
اما ذرات  بینی و سینوس ها  می گردد.  در ترشحات 
عمیق تر  هوایی  راه های  در  است  ممکن  ریزتر 

باعث  ذرات  این  زیاد  حجم  کند.  نفوذ  ریه ها  و 
چون  بیماری هایی  سبب  و  افراد  تنفس  در  مشکل 
آسم، برونشیت مزمن و آمفیزیم و دیگر بیماری ها 

می شود.«
مرگ  باعث  که  است  ممکن  حتا  رو  این  از 
برای  هوا  آلودگی  حال  این  با  گردد.  نیز  زودرس 
مبتال هستند  قلبی  بیماری های  به  سالخوردگانی که 
بسیار خطرناک است و در موارد حاد نیز می تواند 

افزایش مرگ و میر را به دنبال داشته باشد.
به  شدن  مبتال  از  جلوگیری  برای  وی  گفته  به 
در  که  کسانی  هوا،  الودگی  از  ناشی  بیماری هایی 
قرار دارند  بیشتر درمعرض آلودگی هوا  طول روز 
باید از ماسک استفاده نمایند. او می گوید: »استفاده 
کردن از ماسک هم تنفس را آسان می سازد و هم 
می نماید.  ذرات درشت کمک  داشتن  نگه  دور  به 
برای  هشداری  عالمت  ماسک  زدن  همچنان 

رانندگان و مسولین نیز می باشد.«
واقعی  آلوده کننده ی  »چون  می گوید:  ادامه  در  او 
نامرغوب  سوخت های  هم چنان  و  موترها  دود  هوا 
این  روی  شدیدی  کنترول  باید  این رو  از  است 
موترها  اکثر  می گوید:  او  بگیرد.«  موضوع صورت 
از سوخت هایی استفاده می نمایند که در آن سرب 
زیادی موجود است، و سرب هم یکی از مضرترین 

افزایش  سم ها ی موجود در هوای آلوده است که 
آن در هوا باعث مرگ و میر می گردد.

تردد  از  باید  هوا  آلودگی  کاهش  برای  این رو  از 
درصورتی  این  نمود.  جلوگیری   موترها  بیجای 
کوشش  باید  شهروندان  همه  که  است  ممکن 
نمایند تا بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند 
کمک  نیز  سبز  فضای  ایجاد  شخصی.  موترهای  تا 

زیادی به کاهش آلودگی هوا می نماید.
دانستن این نکته ها برای همه ضروری و الزم است. 
خوب است که بدانیم الودگی هوا ارتباط نزدیکی 
گفته وی طی  به  دارد.  عروقی  قلبی  بیماری های  با 
کابل،  همچون  بزرگی  شهرهای  در  تحقیقاتی 
آلودگی هوا سبب مرگ و میر و همچنان باعث 10 
به خصوص سرطان حنجره، 5  از سرطان ها  درصد 
درصد از مرگ های بیماری قلبی و عروقی،2درصد 
در  تنفسی  عفونت های  بیماری هاو  از  ناشی  مرگ 

سطح جهان است.
به  جهان  آلوده ی  شهر   5 جمله  از  نیز  کابل  شهر 
آلودگی  علت  زیست،  محیط  اداره  می رود.  شمار 
ازمواد سوخت بی کیفیت،  استفاده  را  هوا در کابل 
جاده ها،  بودن  خاکی  نقلیه،  وسایط  فرسودگی 
سرک های فرعی و کوچه ها و سوختاندن تایر های 
کوره های  و  حمام ها  در  پالستیکی  مواد  و  کهنه 

خشت پزی عنوان می کند.
آلودگی  کاهش  هدف  به  که  است  حالی  در  این 
در  تنها  پنج شنبه  روزهای  گذشته،  سال  از  هوا، 

پایتخت رخصتی عمومی اعالم شده است. 
اداره  در  ارشد  مشاور  ملک یار  غالم محمد  آقای 
محیط زیست می گوید: »اغلب کثافات و فاضالب ها 
که در ساحات بلندتر رهایشی وجود دارد در هنگام 

می گردد.  سرازیر  پایین  ساحات  به  باران  ریزش 
این آلودگی ها فاضالب ها  از  در حدود 35 درصد 
به  و  شده  خشک  باران  ریزش  از  بعد  که  می باشد 

ذرات معلق تبدیل می گردد و به هوا می روند.«
تردد  اگر  که  است  واضح  امری  این  وی  گفته  به 
نیز  هوا  آلودگی   باشد  کم  تر  شهر  در  نقلیه  وسایل 
کمتر می گردد. از این رو رخصتی روزهای پنج شنبه 
طور  »به  می گوید:  او  بود.  نخواهد  تاثیر  بدون  نیز 
توقف  نقلیه  اگر در یک روز 10 هزار وسیله  مثال 
را  مضره  گازهای  از  زیادی  مقادیر  تا  باشد  داشته 

کاهش داده می توانیم.« 
ترمیم  را  هوا  آلودگی  کنترول  راه های  از  یکی  او 
زیربناهای شهر می داند و می گوید: »ساخت و اعمار 
ایجاد فضای سبز، اطالع رسانی  سرک های خاکی، 
عمومی اینها همه مواردی هستند که کمک می کنند 

تا آلودگی هوا کاهش یابد.«
هوا  آلودگی  کاهش  و  کنترول  برای  حال  این  با   
یکدیگر  با  مردم  هم چنین  و  مربوط  نهادهای  باید 
نیست  مساله ای  آلودگی هوا  زیرا  همکاری  نمایند. 
که تنها به یک گروه خاص مربوط باشد بلکه تمام 
کسانی که در یک اجتماع زندگی می کنند در این 

مورد مسوول هستند.


بیماری های تنفسی و مرگ و میر زودرس
 ناشی از تاثیرات آلودگی هوا

آقای غالم محمد ملک یار مشاور ارشد در اداره محیط زیست می گوید: »اغلب 
کثافات و فاضالب ها که در ساحات بلندتر رهایشی وجود دارد در هنگام ریزش 
باران به ساحات پایین سرازیر می گردد. در حدود 35 درصد از این آلودگی ها 

فاضالب ها می باشد که بعد از ریزش باران خشک شده و به ذرات معلق تبدیل 
می گردد و به هوا می روند.«

به گفته وی این امری واضح است که اگر تردد وسایل نقلیه در شهر کم  تر 
باشد آلودگی  هوا نیز کمتر می گردد. از این رو رخصتی روزهای پنج شنبه نیز 
بدون تاثیر نخواهد بود. او می گوید: »به طور مثال اگر در یک روز 10 هزار 

وسیله نقلیه توقف داشته باشد تا مقادیر زیادی از گازهای مضره را کاهش داده 
می توانیم.« 

ACKU
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با خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان، رهبران 
گروه های  که  آن اند  نگران  میانه  آسیای  کشورهای 
ستیزه جوی هم پیوند با طالبان به طرف شمال رو کنند 
و با نفوذ به کشور تاجیکستان، ثبات منطقه را متزلزل 

سازند. 
انصاراهلل«  »جماعت  را  خودشان  که  گروهی  اخیرا 
که  دقیقه ای  پانزده  ویدیویی  نوار  انتشار  با  می نامند، 
به  افغان ها  سبک  به  لباسی  که  ریشویی  مرد  آن  در 

مقام های محلی در ولسوالی یمگان والیت بدخشان 
می گویند که تمام اداره های این ولسوالی فاقد تعمیر 
مشکالت  با  کاری شان  امور  پیشبرد  برای  و  بوده 

زیادی روبرواند. 
در  که  می گوید  یمگان  ولسوال  پیام  عمران  محمد 
ده سال گذشته، اداره والیت بدخشان نتوانسته است 
مناسب  ساختمان  یک  یمگان  ولسوالی  اداره  برای 

بسازد.
این  در  محلی  اداره های  این که  »از  گفت:  وی 
حویلی های  در  ناگزیریم  ندارند،  تعمیر  ولسوالی 
بپردازیم و همیشه  امور کاری مان  به اجرای  کرایی 

با صاحبان حویلی ها در جنجال هستیم.«
و  وقت  به  محلی  مقام های  یمگان  ولسوال  گفته  به 
این  و  نمی پردازند  را  حویلی ها  کرایه  معین   زمان 
بدی  تاثیر  یمگان  محلی  اداره ی  اجراات  بر  مساله 

گذاشته است. 
است  مرجعی  یمگان  ولسوالی  اداره  که  گفت  او 
و  کرده  رسیدگی  مردم  مشکالت  به  باید  که 
را  این ولسوالی  نفر جمعیت  دشواری های سی هزار 
مشکل هایی  با  خودش  اداره  این  اما  کند،  بررسی 
چون نبود جای مناسب، وسایل حمل و نقل و سایر 

دشواری ها رو به رو است.
وسیله  نداشتن  دلیل  به  او  که  می گوید  پیام  آقای 
ولسوالی  این  قریه های  از  بسیاری  به  ترانسپورتی 

تن دارد، به زبان تاجیکی نیروهای دولتی تاجیکستان 
می دهد.  قرار  تهدید  مورد  را  بی ایمان  مردمان  و 
رسانه های محلی گزارش این نوار ویدیویی را جمعه 

گذشته به نشر رسانیدند. 
تاجیکستان،  در  محلی  رسانه های  گزارش  براساس 
اظهار  می کرد  صحبت  ویدیویی  نوار  در  که  مردی 

جهت بازدید از مردم و مشکالت آنها، رفته نمی تواند.
مشکالت  رفع  برای  حال  تا  که  می افزاید  پیام 
مقام ها  سوی  از  اقدامی  کوچکترین  ولسوالی  این 

روی دست گرفته نشده است.
یکی از کارمندان ولسوالی یمگان که از گفتن نامش 
باستان  بست  گزاری  خبر  به  است،  کرده  خودداری 
گفته است که او به عنوان یک مامور دولت و کسی 
پیدا کند، در  به دشواری های مردم راه حل  باید  که 
نبود جای مناسب از رفتن به اداره کاری اش می شرمد.

ادارات  برای  مناسب  جای  نبود  نیز  محل  باشندگان 
رفع  در  مشکل  عمده ترین  را  ولسوالی  این  محلی 

مشکالت شان می دانند.
یمگان  ولسوالی  باشدگان  از  یک تن  عبدالسالم 
محلی  اداره های  برای  مناسب  جای  »نبود  می گوید: 
هیچ  دولت  که  است  آن  نشان دهنده  ولسوالی  این 
ولسوالی  این  در  انکشاف  و  بازسازی  به  توجهی 

نداشته است.«
نتوانسته است یک  باور او، دولتی که در ده سال  به 
ساختمان برای ماموران خود در یک ولسوالی بسازد، 

از آن چه امیدی می توان داشت.
ولسوال یمگان می گوید که در ده سالی که گذشت، 
از جمله چندین والی که در بدخشان کار کرده اند، 
تنها یک بار، بازمحمد احمدی در زمان والیتش به این 
ولسوالی دوردست بدخشان آمده بود تا دشواری های 

روزه  و  می خوانند  نماز  که  »مردمانی  است:  داشته 
همه  دموکراسی اند،  زمان حامی  عین  در  و  می گیرند 

بی ایمان اند.« 
»جماعت انصاراهلل« قبال مسوولیت انفجار انتحاری در 
یکی از مراکز پولیس در شمال تاجیکستان را که در 
ماه سپتامبر گذشته اتفاق افتاد و در اثر آن دو تن کشته 

شدند، پذیرفته است. 
»جماعت  موجودیت  تاجیکستان  امنیتی  نیروهای 
ساختن  عملی  در  را  آنها  توانایی های  و  انصاراهلل« 
تحلیلگران  از  برخی  و  نموده  تکذیب  تهدیدهایشان 
گروه  ساختار  این  دارد  احتمال  که  می پندارند  چنین 
انشعاب یافته از یکی از گروه های معروفی مانند جنبش 

اسالمی ازبکستان باشد.
علیه  اسالم گرا  ستیزه جویان  پیاپی  تهدید  دومین  این 
اپریل گروه  ماه  در  است.  تاجیکستان در سال جاری 
رسانید.  نشر  به  مشابهی  پیام  با  را  اعالمیه ای  دیگری 
دولت تاجیکستان از سال گذشته تا اکنون پیوسته علیه 
شورشیانی که روز تا روز به شمارشان افزوده می شود، 
دولت  که  می دارند  اظهار  تحلیلگران  اما  می جنگد، 
نشده  این ساختار  علیه  انسجام جنگ  به  قادر  هنوز  تا 

است. 
بروکسل  در  که  بحران  بین المللی  گروه  تحلیلگران 
داشته اند  اظهار  می  ماه  گزارش  در  دارد،  موقعیت 

زندگی مردم این ولسوالی را از نزدیک ببیند. 
جمعیت  سی هزار  حدود  داشتن  با  یمگان  ولسوالی 
بدخشان  در والیت  دوردست  ولسوالی های  از  یکی 

است که در جنوب شرق آن والیت موقعیت دارد.
فقر و نبود کار، عدم موجودیت برنامه های انکشافی، 
زراعت سنتی کم حاصل و نبود راه های مواصالتی از 

ولسوال یمگان می گوید كه در 
ده سالی كه گذشت، از جمله 

چندین والی كه در بدخشان كار 
كرده اند، تنها یك بار، بازمحمد 

احمدی در زمان والیتش به این 
ولسوالی دوردست بدخشان 

آمده بود تا دشواری های زندگی 
مردم این ولسوالی را از نزدیك 

ببیند.  ولسوالی یمگان با 
داشتن حدود سی هزار جمعیت 
یکی از ولسوالی های دوردست 
در والیت بدخشان است كه در 
جنوب شرق آن والیت موقعیت 

دارد.

در  می روند.  تاجیکستان  به  بین المللی  جهادگران  که 
محدود  »تصفیه  است:  آمده  گزارش  این  از  قسمتی 
ادامه  سالیانی  برای  افغانستان  در  مسلح  جنگجویان 
شمال  جنگجویان  از  اندکی  شمار  یافت.  خواهد 
فعالیت  به  تاجیکستان  در  اخیر  سال های  در  نیز  قفقاز 

می پردازند.«
اتفاقا تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای جداشده 
کشور  است.  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  پیکر  از 
درآمد  از  نیمی  که  اندک  معدنی  منابع  با  کوهستانی 
ساالنه آن از درک کار مردان تاجیک در پروژه های 
کشور  این  همچنین  می گردد.  تامین  روسیه  عمرانی 
یکی از راه های عمده ی قاچاق مواد مخدری است که 
از افغانستان وارد این کشور می شود و سپس به روسیه 

و اروپا انتقال می یابد. 
قاچاق  یکی  دارد،  نگرانی  ناحیه  دو  از  روسیه  دولت 
ستیزه جویان  خطر  دیگر  و  افغانستان  از  موادمخدر 
اسالم گرا که به سوی شمال به آهستگی نفوذ می کنند 
تاجیکستان  با دولت  را  باب گفتگو  به همین سبب  و 
گشوده است تا اگر بتواند صالحیت کنترول و نظارت 
بار  را  تاجیکستان  و  افغانستان  میان  مرز  مایل   840 بر 
قرارداد  یک  اساس  بر  روس ها  آورد.  به دست  دیگر 
نظارت  و  گشت زنی  مسوولیت   2005 سال  تا  سابقه، 
داشتند  عهده  به  را  تاجیکستان  و   افغانستان  مرزهای 
تاجیک  نظامی  نیروهای  به  را  مسوولیت  این  و سپس 

محول ساختند.
امام  میان  رسمی  دیدار  یک  طی  در  جاری  ماه  در 
دیمیتری  و  تاجیکستان  جمهور  رییس  رحمان  علی 
دوشنبه،  در  روسیه  جمهور  رییس  مدویدوف، 
توافقنامه ای به امضا رسید که حضور پایگاه های نظامی 
روسیه را در تاجیکستان تمدید نمود. همچنین روسای 
جمهور دو کشور توافق نمودند که مسوولیت نظارت 
نیروهای  به  بار دیگر  افغانستان و تاجیکستان  مرزهای 

روسی سپرده شود. 

عمده ترین مشکل ها دراین ولسوالی است.  
ولسوالی،  این  محلی  اداره ی  مسوولین  گفته  به  اما 
عمده ترین مشکل ارگان های دولتی در این ولسوالی، 
دولتی  ادارات  برای  مشخص  جای  و  ساختمان  نبود 

است.
موضوع  که  می گویند  یمگان  ولسوالی  مسوولین 
اما  رسانیده اند،  بارها  مقامات  به گوش  را  نبود جای 

نتیجه ای به دست نیامده است.
نبود  موضوع  آنها  که  می دارد  ابراز  یمگان  ولسوال 
مقام های  با  چندین بار  را  محلی  ادارات  ساختمان 
مطرح  مرکز  بلندپایه  مقام های  حتا  و  بدخشان 
نبود  معضل  رفع  برای  کسی  حال   تا  ولی  کرده اند، 
توجهی  بدخشان  یمگان  محلی  اداره های  در  جای 

نکرده است و این مشکل به حال خود باقی است.
و  دولتی  موسسات  نمایندگان  پیام،  آقای  گفته  به 
غیردولتی چندین بار درسفر هایی که به این ولسوالی 
ولسوالی  این  محلی  مقام های  و  مردم  به  داشتند، 
وعده های  این  تاحال  اما  داده اند،  زیادی  وعده های 
جامه عمل نپوشیده و مردم نسبت به مقام های محلی 

بدخشان بی باور استند.
نبود  مشکل  نیز  بدخشان  والیت  در  محلی  مقام های 
در  ویژه  به  والیت،  این  محلی  اداره های  در  جای 

ولسوالی یمگان را تایید می کنند.
مشکل  »این  گفت:  بدخشان  والی  ادیب،  شاه ولی اهلل 
ولسوالی  بسیاری  در  بلکه  یمگان  ولسوالی  در  نه تنها 

این والیت وجود دارد.« 
اداره های  کاری  روند  جای،  نبود  که  می گوید  او 
حکومتداری  و  ساخته  مواجه  مشکل  به  را  محلی 

خوب را نیز در بدخشان به چالش کشیده است.
برنامه  ساختن  عملی  برای  مناسب  بودجه  نبود  وی 
عنوان  اساسی  مشکالت  از  را  زیرساخت ها  توسعه 
زمینه  در  را  برنامه هایی  آنها  که  می گوید   نموده، 
به  آن  ساختن  عملی  برای  اما  دارند،  روی دست 
بودجه نیاز دارند که آن را بارها از حکومت مرکزی 
اقدامی  مورد  در  تاکنون  ولی  کرده اند،  درخواست 

صورت نگرفته است.

ستیزه جویان اسالم گرا 
تاجیکستان را تهدید می کنند

فعالیت ادارات محلی بدخشان 
در حویلی های کرایی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

و  مدافع  وکالی  صورتی که  در  است  طبیعی 
مساعدین حقوقی در دفاع از حقوق متهم می توانند 
جریان  در  که  کنند  ایفا  موثر  و  مثبت  نقش 
داشته  متهم حضور  و  مظنون  از  تحقیق  چگونگی 
و به ادله، مدارک و مستندات مدعی و شاکی نیز 
دسترسی داشته باشند وعالوه برآن زمینه و فرصت 
کافی برای تهیه و آماده سازی دفاعیه و هم چنین 

مقابله با شهود و پرسش از آنها فراهم گردد.
اجرای  از  زمانی می توان  تنها  این شرایط  تمام  با   
قوا در محکمه سخن گفت که  عدالت و تساوی 
مدافع  وکالی  یا  و  متهمین  دفاعیه های  به  قضات 
به  که  میزان  همان  به  و  داده  را  اهمیت الزم  آنها 
به  می دهند  اهمیت  مدعی  دالیل  و  دعوا  صورت 
اهمیت  نیز  مدافع  وکیل  دالیل  و  دفاعیه  صورت 

دهند.
نظارتی  یافته های  که  گفت  می توان  نتیجه  در 
نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
زمینه  در  حاصله  پیشرفت های  وجود  با  می دهد 
موازین  عادالنه،  محاکمه  موازین  نسبی  رعایت 
درست  صورت  به  عادالنه  محاکمه  معیار های  و 

وکامل از سوی قضات رعایت نمی گردد.
چون  عوامل  به  معیارها  این  کامل  رعایت  عدم 
نبود یا عدم دسترسی الزم به وکیل مدافع، تراکم 

سطح  بودن  پایین  قضات،  کمبود  و  دوسیه ها 
ضغف  مسلکی،  قضات  کمبود  و  قضات  آگاهی 
حاکمیت قانون، تهدیدات امنیتی، غیابت قضات، 
قضات،  جانب  از  الزم  مسوولیت پذیری  عدم 
از  برخی  به  قضات  از  عده ای  باور  و  اعتقاد  عدم 
و  امکانات  کمبود  عادالنه،  محاکمه ی  معیار های 
و  کیفیت  حالت،  تثبیت  منظور  به  الزم  تسهیالت 
چگونگی یک عمل جرمی، و تشخیص مجرمین، 
بر  نظارت  نبود  و  موارد  بعضی  در  قانونی  خال 
باعث می شود،  داشته که  بستگی  عملکرد قضات 
معیار های محاکمه عادالنه طوری که الزم است، 

رعایت نگردد.
موقع  به  و  کامل  تطبیق  عدم   2.13

فیصله های محاکم 
احکام  و  فیصله  نحوه  در  تنها  مشکالت  تمامی 
دیگر  چالش  یک  نمی گردد.  خالصه  محاکم 
عدم  محاکم،  توسط  عدالت  اجرای  زمینه  در 
هماهنگی الزم بین مراجع کشفی، عدلی و قضایی 
و هم چنان عدم تطبیق قرار ها و فیصله های محاکم 
توسط ارگان ها و نهاد های تطبیق کننده و مجریان 

قانون است.
چنانچه قبال اشاره شد با وجود طوالنی شدن قضایا 

خود  فیصله های  محکمه  که  زمانی  محاکم،  در 
عهده  به  عدالت  اجرای  وظیفه  می کنند.  را صادر 
است.  محاکم  فیصله های  تطبیق کننده ی  نهاد های 
بی اعتنایی و بی توجهی نهادهای تطبیق کننده نسبت 
به تطبیق قرار ها و فیصله ها همه ی تالش های را که 
برای احقاق حق صورت گرفته به بن بست مواجه 

می سازد.
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
نشان می دهد که با و جود پیشرفت های حاصله در 
این زمینه بازهم مشکل تطبیق قرار ها و فیصله های 
این  است.  باقی  خود  جای  به  هم چنان  محاکم 
به گونه  و  حقوقی  فیصله های  در  ویژه  به  موضوع 
یک  ملکیت ها  به  مربوط  دعاوی  در  خاص 
بی اعتمادی  که  موضوع  می باشد،  جدی  مشکل 
افزایش  را  به عملکرد سیستم قضایی  نسبت  مردم 

می دهد.
عدم حاکمیت کامل دولت در تمام مناطق کشور، 
اقتدار گروپ ها و افراد واشخاص زورمند، ناامنی 
بر  دقیق  نظارت  عدم  قانون،  حاکمیت  عدم  و 
زمینه های  وجود  و  تطبیق کننده  نهاد های  عملکرد 
ارتشا و فساد اداری از مهمترین عوامل عدم تطبیق 

کامل فیصله محاکم می باشد.
ادامه دارد

مستقل  کمیسیون  هیات  سفر  ادامه ی  در 
کشور،  والیت های  به  افغانستان،  بشر  حقوق 
این بار والیت بلخ )شهر مزار شریف( میزبان 
رییس  سمر  سیما  داکتر  ریاست  با  هیاتی 
محمد  غالم  مولوی  همراهی  و  کمیسیون 
لنگری، کمیشنر  غریب، کمیشنر، احمد ضیا 
و نجیب اهلل ببرکزی، هماهنگ کننده ی بخش 

تعلیمات کمیسیون، بود.
نخستین بخش از برنامه های کاری این هیات 
این  به   1390/6/28 تاریخ  دوشنبه  روز  که 
بلخ  والی  با  مالقات  بود،  نموده  سفر  والیت 
این  در  بود.  والیت  این  ادرای  مسووالن  و 
کمیسیون  رییس  سمر  سیما  داکتر  مالقات 
سفر  از  هدف  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل 
وضعیت  بررسی  بلخ،  والیت  به  را  هیات 
بر  مبتنی  این والیت،  بشر در  عمومی حقوق 
دفتر  ساله ی  ده  تقریبا  فعالیت های  ارزیابی 
با  دیدار  والیت،  این  در  کمیسیون  ساحوی 
اداری  مسووالن  و  مقامات  با  دیدار  مردم، 
جامعه ی  اعضای  با  دیدار  و  بلخ  والیت 
نموده گفت: »مهم  بلخ، عنوان  مدنی والیت 
مسقیما  کمیسیون،  این که  بر  عالوه  تا  است 
و  ساحوی  دفاتر  برنامه های  و  فعالیت ها  از 
والیتی خودش، نظارت می نماید، کاستی ها، 
مشکالت و چالش های موجود در این زمینه 
و  اداری والیت،  مسووالن  مردم،  زبان  از  را 

اعضای جامعه ی مدنی نیز بشنود.

و  مشکالت  سفر  این  در  می خواهیم  ما 
والیت  این  در  بشر  حقوق  جدی  چالش های 
را از ربان شما، مردم این والیت و به خصوص 
اعضای جامعه ی مدنی شنیده و آغازی را بنیان 
تا  کنیم  تالش  هم  با  همه  آن  در  که  بگذاریم 
وضعیت حقوق بشر در کشورما و به خصوص 
در والیت های شمالی، بهبود یافته و با گذشت 
هر روز مردم ما بیشتر از پیش راضی و مطمین به 

زندگی شان ادامه دهند.«
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
ضمن قدردانی از همکاری های دایمی مقامات 
والیت بلخ با دفتر ساحوی کمیسیون و اراده ی 

نیک آنان در راستای تامین حقوق بشر، گفت:
از شما  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  »کمیسیون 
در  تا  می کند  تالش  و  است  افغانستان  مردم  و 
تحقق  برای  و  بوده  کشورش  مردم  خدمت 

عدالت و تامین حقوق بشر کار کند.
نهاد  یک  کمیسیون  بگویم؛  می خواهم 
اپوزیسیون نبوده بلکه نهادی است که موازی با 
وضعیت  از  نظارت  مسوولیت  دولتی،  نهادهای 
حقوق بشر را در سطح کشور دارد. کاری که 
نهادها  تمام  و  داده  انجام  باید  ما  هموطن  هر 
آن  برابر  در  نحوی  به  دولتی  اداره های  و 
انکشاف حقوق  و  نظارت، حمایت  مسوول اند. 
و  بوده  ما  همه  مسوولیت  ملی  سطح  در  بشر 
نهادهای  و  اداره ها  تمام  همکاری های  نیازمند 

ملی و بین المللی در سطح کشور است.

ما می خواهیم تا عدالت و قانون در کشور، اعتبارش 
گردد.  تطبیق  دقیق  صورت  به  و  نموده  حفظ  را 
تطبیق قانون یا اگر بهتر بگویم قانون مداری، یکی 
از مهم ترین اصول حقوق بشر به شمار رفته و بدون 
کشوری،  هیچ  در  بشر،  حقوق  از  قانون  حاکمیت 

خبری نخواهد بود.«
در ادامه ی بحث استاد عطا محمد نور والی والیت 
بلخ در رابطه به برنامه های انکشافی و توسعه ای در 
پروژه ی  کار  جریان  از  و  گفته  سخن  بلخ  والیت 
توسعه میدان هوایی بلخ و تکمیل خط آهن حیرتان 
در  بزرگ  شفاخانه  یک  اعمار  و  شریف  مزار  الی 

سطح والیت خبر داد.
والی بلخ فعالیت های دفتر ساحوی کمیسیون را در 
والیت بلخ مورد ستایش قرار داده گفت: مسووالن 
همواره  بلخ،  والیت  در  کمیسیون  ساحوی  دفتر 
تالش نموده است تا رابطه ی بسیار خوب و دوستانه 
با  را  آنان  بشری  مشکالت حقوق  و  داشته  مردم  با 

دقت مورد بررسی قرار دهد.
از  بشر را یکی  نور توسعه حقوق  استاد عطا محمد 
ضروریات جامعه ی بشری دانسته و تاکید نمود، کار 
و  بوده  ما  همه ی  مسوولیت  بشر  تامین حقوق  برای 
و  داده  هم  دست  در  دست  همه  تا  می کند  ایجاب 
برای تامین حقوق بشر و دفاع از آن همکاری نماییم. 
ادامه دارد

گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمت چهل و دوم

حق حیات 
حق حیات شخص انسان )ماده 6 میثاق( که سرآمد تمامي حقوق او مي باشد 
را  هیچ کسي  حیات  حق  »نباید  بود:  شده  پیش نویس  صورت  این  به  بدوا 
این  واقع  در  قالبي  چنین  در  معنا  این  گنجانیدن  با  کرد.«  سلب  خودسرانه 
این حق در زمره حقوق اعطایي دولت ها  متبادر مي شد که  به ذهن  مفهوم 
دولت ها  لذا  و  انسان ها(  فطري  و  ذاتي  حق  عنوان  به  نه  )و  است  افراد  به 
مي توانستند با توسل به استثناهایي آن را کنار بگذارند. استثناهاي پیشنهادي 
عبارت بودند از: اجراي مجازات مرگ برطبق قانون، قتل در مقام دفاع از 
خود یا دفاع از دیگري، قتل ناشي از اقدام قانوني که در مقام دفع شورش و 
آشوب و ناآرامي اتخاذ شده است. قتلي که هنگام تالش براي اجراي توقیف 
قانوني یا براي پیشگیري از فرار شخص از توقیف قانوني ارتکاب مي یابد. 
قتل در مقام دفاع از انسان ها، اموال یا دولت یا اغتشاش شدید شهري، و قتل 
موارد  این  در  مي توانست  دولت  دیگر  عبارت  به  عنف.  به  زناي  مورد  در 
به  ارتباطي  بي آنکه  است  فطري  حیات  حق  اما  کند.  سلب  را  حیات  حق 
جامعه و دولت داشته باشد بدین ترتیب محتواي دقیق حق حیات و حریم 
آن معین گردید. سرانجام کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیري خود برخي 
ممنوعیت ها را استثناناپذیر اعالم کرد از نظر این کمیته ممنوعیت بردگي در 
تمامي اشکال قدیم و جدید آن، توقیف خودسرانه انسان ها ممنوعیت اعدام 
زنان باردار یا کودکان، ممنوعیت تبعیض نژادي، قابل رزرو نیستند همچنین 
حق انسان ها در مورد آزادي اندیشه و دین حق انسان در ازدواج کردن و 

اصل برایت قابل رزرو نیستند.  
به همین سبب، برخي تحدید تعهدات ایاالت متحده به میثاق از دید حقوق 
بین الملل فاقد هرگونه اعتبار هستند. براي نمونه ایاالت متحده ضمن تصویب 
قانون  رعایت  با  که  است  کرده  اعمال  را  تحدید  این  جمله  از  میثاق  این 
اساسي خود حق وضع مجازات اعدام را در مورد اشخاصي که به موجب 
قوانین امریکا باید متحمل چنین مجازاتي گردند، براي خود محفوظ داشته 
است )حتا در مورد اشخاص زیر 18 سال(. این تحدید تعهد بر ماده 6 میثاق 
راجع به حق حیات اعمال شده که از جمله، مجازات اعدام را براي جنایاتي 

که توسط اشخاص زیر 18 سال ارتکاب یافته منع مي کند.
براساس ماده 4 میثاق تحدید تعهد مذکور به طور کلي برخالف موضوع و 
هدف میثاق است. ماده 4 از جمله تخلف از ماده 6 راحتي »در زمان یک 
تهدید مي کند و وجود آن  را  ملت  اضطراري عمومي که حیات  وضعیت 

وضعیت رسما اعالم شده باشد، منع مي کند.«
وقتي که تعلیق یک حق اساسي )مثل آزادي حیات( حتا براي مدت موقت 
ممنوع باشد )ماده میثاق، بند 2( چگونه مي توان آن آزادي را با وضع قوانین 
تحدید  چنین  ساخت؟  محدود  آینده  در  قوانین  تصویب  جمله  از  داخلي 
تعهداتي بدون شک از مصادیق مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون )در 

اینجا میثاق( مي باشد
حق آزادي

که  است   erga omnes بین المللي  تعهدات  از  مورد  دومین  آزادي  حق 
دیوان بین الملل دادگستري در راي خود در قضیه بارسلونا ترکش برشمرده 
راي  موجب  به  است؛  متفاوت  قدري  مورد  این  در  دیوان  بیان  طرز  است. 
دیوان، این تعهدات در حقوق بین المللي معاصر،... از اصول و قواعد مربوط 
ناشي  بردگي...  برضد  حمایت  جمله  از  انسان،  شخص  بنیادین  حقوق  به 

مي شوند.
بدین ترتیب، دیوان ممنوعیت بردگي را جزو حقوق بنیادین شخص انسان 
مي داند. به عبارت دیگر و به عنوان نقطه ی شروع مناسب براي این بحث، 
از  فرد  هر  که  است  حقي  آزادي  و  شده اند  آفریده  آزاد  انسان ها  همه ی 
اعالمیه جهاني حقوق  اول  ماده  در صدر  مي شود.  دارا  تولد خود  لحظه ی 
بشر نیز اعالم شده است که »تمام افراد بشر آزاد به دنیا مي آیند...« مالزمه 
آزادي انسان با تولد او تاکیدي است بر »ذاتي بودن« یا »طبیعي بودن« آزادي 
براي انسان به همین دلیل به بردگي کشاندن انسان خطاي آشکاري است بر 
ضد نظم طبیعي. زیرا آزادي انسان را سلب مي کند که ذات وجود شخصیت 
انسان را تشکیل مي دهد. همین مفهوم طبیعي یا ذاتي بودن آزادي انسان است 
که ما قبال از آن به عنوان حقوق اخالقي انسان یا اولویت اخالقي حقوق او 
سخن گفتیم. تفاوت اساسي حقوق بشر با حقوق دولت و گروه نیز در همین 
نکته است؛ و از این روست که برده داري نقض یک حق اساسي طبیعي یا 

اخالقي محسوب مي شود.
ادامه دارد
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تامين حقوق بشر؛ مسووليت همگانی

 م. ع. بشارت                                                                 قسمت اول
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والی بلخ در دیدار با هیات رهبری کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان
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 لیال زمانی

»صبح روز عید؛ داستان های کوتاه، رمان و تامالتی 
دیگر درباره دنیا و زندگی« عنوان وبالگی است که 
عباس آرمان، داستان نویس و منتقد ادبی آن را هر 
از چند گاهی به روز می کند. داستان نویسان زیادی 
هستند که در اینترنت حضور دارند و بهترین شیوه 
حضور در فضای مجازی را نیز نوشتن و قراردادن 

نوشته های شان در وبالگ تشخیص داده اند. 
اگر در فضای مجازی جستجو کنید، به سادگی به 
وبالگ های نویسندگان نام آور کشور برمی خورید 
که بیشترینه حاوی داستان های کوتاه نویسنده اند، و 
در کنار آن گاهی نقد و نوشت های دیگر را نیز در 
خود جا داده اند. از این لحاظ، »صبح روز عید« یک 
داستان نویسان  از وبالگ های  نوعی است  نمونه ی 

افغان، با تمام خصوصیات و مشخصات آن.
معموال تعداد پست ها در وبالگ های داستان نویسان 
به روز  دیر  به  دیر  نیز  وبالگ ها  و  نیستند  زیاد 
وضعیت  از  است  آیینه ای  خود  که  می شوند، 
شرایط  نیز  و  نویسندگان  این  ادبی  تولیدات 
داستان نویسی و چند و چون آفرینش داستان ها در 

کشور. 
http:// نشانی  این  با  را  آن  که  عید«  روز  »صبح 

اینترنت  در   www.a-arman.blogfa.com
چنین  وبالگ  معرفی  قسمت  در  بیابید،  می توانید 

آورده است:
»عباس آرمان، متولد سال 1356خورشیدی هستم، 
تا  کرده ام،  آغاز   1373 سال  از  را  داستان نویسی 
چندین  کوتاه،  داستان  یک صد  به  قریب  کنون 
»پشت  نوشته ام. کتاب  رمان  و یک  فلمنامه کوتاه 
است  کوتاه  داستان  مجموعه  یک  ثریا«  پلک 
توسط  و  نوشته ام  هفتاد  دهه  در  را  آنها  اغلب  که 
چند  میان  از  است.  شده  چاپ  »عرفان«  انتشارات 
کمک  به  آنها  از  یکی  نوشتم  که  فلمنامه ای 
به  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مالی 
فلمی  به   1382 سال  در  لطیف  انجنیر  کارگردانی 
به نام »سنگسار« تبدیل شد. رمان »گل های سیاه« را 
در سال 1383 در کابل چاپ کردم که در مسابقه 
ادبی وزارت اطالعات و فرهنگ مقام دوم را در 
مسابقه  در  همچنین  آورد.  دست  به  کشور  سطح 
کابلی(  )دقایق  کوتاه  داستان   )1385( امسال  ادبی 

برنده جایزه نخست کشور گردید.
در بهار سال 1387 فلم داستانی »خانه دور است« را 
برای دفتر سازمان ملل متحد ساختم. آخرین کار 
است  عید«  روز  »صبح  داستان  مجموعه  هنری ام 
که از طرف دفتر ادبیات افغانستان در کابل به نشر 

رسیده است.
این روزها مشغول بازنویسی و تکمیل رمانی به نام 
چه  که  نمی دانم  هستم.  گوساله ها«  خدای  »مرگ 

وقت این رمان به پختگی می رسد.
خداوند یاری ام دهاد«

از شرح وبالگ چنین بر می آید که نویسنده وبالگ، 
به سراغ  و دیگر  است  نوشته  را در سال 1385  آن 
آن برای به روز کردن نرفته است. تا همینک نیز از 
رمان »مرگ خدای گوساله ها« خبری نیست و به نظر 
می رسد که این رمان هنوز به آن پختگی مورد نظر 

نویسنده نرسیده است.
اولین پست »صبح روز عید« در روز پنج شنبه مورخ 
وبالگ  روی  بر  ساعت17:53   1385-11-12
خود  از  است  کوتاهی  داستان  و  شده  گذاشته 
نام »هزارمین شب ثریا« که شاید نشانی  به  نویسنده 
به این داستان کوتاه که  باشد از دلبستگی نویسنده 

البته سال هاست از نوشتن آن می گذرد.
این  که  ماهی  شش  و  سال  چهار  مدت  طول  در 
وبالگ فعال بوده، در مجموع 59 پست بر روی آن 
قرار داده شده است که در ابتدا بیشترینه داستان های 
انعکاس  به  پسان،  پست های  اما  بوده اند،  کوتاه 
نشست های »اتاق فکر افغانستان« که نویسنده در آن 
عضویت دارد و به تحلیل مسائل سیاسی – اجتماعی 

می پردازد، اختصاص دارد.  
در مدت 55 ماه، 59 پست بر پیکر »صبح روز عید« 
جا گرفته اند که به طور میانگین هر ماه، کمی بیشتر 

از یک پست را نشان می دهد.
 1390-5-9 تاریخ  به  نیز  وبالگ  نوشته  آخرین 
نشان می دهد و  را  پیش  ماه  مربوط می شود که دو 
انجمن  نشست های  از  یکی  درباره  است  گزارشی 

قلم افغانستان.
افراد  این  وبالگ های  به  نیز  وبالگ  پیوندهای 

اختصاص دارند:
معصومه محمدی 

رهنورد زریاب 
ژکفر حسینی 
تقی واحدی 

امین محمدی 
شفیق نامدار 

سروش کاظمی 
سهراب سامانیان 
حسین محمدی 

اتاق فکر افغانستان
در  سایت  نیز  وبالگ  روزانه  پیوندهای  قسمت  در 
دری که اکنون غیرفعال است، قرار داده شده است.

صبح روز عید
وبنوشتههاییکداستاننویس


 خبرهای هفته 

همزمان با مسابقات المپیک 2012 در لندن، جشنواره ای 
در   )1616  –  156۴( شکسپیر  ویلیام  بزرگداشت  برای 

لندن برگزار خواهد شد.
سنت  به  بازگشت  فرهنگی  اقدام  این  مسووالن،  نظر  به 
دیرین المپیک است که در آن، »تقویت تن از پرورش 

جان جدا نیست.«
در جریان »جشنواره جهانی شکسپیر« 70 گروه تیاتری از 
سراسر جهان با حضور چندهزار بازیگر، اجراهای خود 
به  خود  زبان های  به  را  بزرگ  نمایشنامه نویس  آثار  از 

روی صحنه خواهند برد.
»این  گفت:  شکسپیر  جهانی  جشنواره  مدیر  شاو،  دبورا 

شش نامزد نهایی جایزه بوکر 2011 ششم سپتامبر 2011 
در نشست خبری ای که در دفتر مرکزی بنیاد »من بوکر« 

برگزار شد، معرفی شدند.
جولیان بارنز، استیون کلمان،  ای دی میلر، کارول بیرچ، 
جایزه  نهایی  نامزدهای  ادوجین  اسی  و  دویت  پاتریک 

ادبی بوکر سال 2011 شدند.
می شود،  برگزار  ساالنه  که  هزارپوندی   50 جایزه  این 
سال گذشته به هوارد جاکوبسن، نویسنده و روزنامه نگار 

بریتانیایی، برای رمان »سوال فینکلر« رسید.
معرفی  اثر،   13 شامل  نامزدها  اولیه  فهرست  26 جوالی 

شده بود.
هیات  ریاست  امسال  که  نویسنده ای  ریمینگتون،  استال 
داوران را بر عهده دارد، گفت: »کم کردن فهرست اولیه 

به شش عنوان، ناگزیر کار سختی بود.«
او گفت: »از این که چند کتاب عالی را از دست می دادیم 
متاسف بودیم. ولی وقتی اجبار پیش آمد، به سرعت به 

توافق رسیدیم که این شش عنوان، بهترین ها هستند.«
»بوکر«  اختصار،  به  گاهی  که  »من بوکر«  ادبی  جایزه 
بریتانیاست  ادبی ساالنه  از جوایز  خوانده می شود، یکی 

هیات داوران جایزه دوساالنه ادبی آنجل، امسال از میان 
رمان  یک  خود  داوری  مرحله  آخرین  به  راه یافته  آثار 
جنایی با عنوان »دیده بان مرگ« را به عنوان برنده جایزه 

نقدی این دوره خود انتخاب کرد.
جایزه  ادبی آنجل یکی از جوایز ادبی است که هردو سال 
یک بار برای انتخاب و معرفی برترین آثار منتشرشده در 

ژانرهای مختلف برگزار می شود.
به آخرین مرحله  راه یافته  میان آثار  از  امسال  این جایزه 
داوری خود، یک رمان جنایی با عنوان »دیده بان مرگ« 
انتخاب  اثر خود  برترین  عنوان  به  را  »جیم کلی«  قلم  به 

کرد.
از  به گفته رییس هیات داوران، رمان »جیم کلی« یکی 
که  بود  جایزه  این  دبیرخانه  به  ارایه شده  آثار  قوی ترین 
توانست تمامی مراحل داوری را رد کرده و در فهرست 

نامزدهای دریافت این جایزه قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: داستان جذاب این رمان و همین طور قلم 
شیوای نویسنده در روایت داستان و پرداخت مناسب اثر، 
شرایطی را فراهم می کرد که مخاطب با مطالعه این رمان 

چندین بار غافلگیر و هیجان زده می شد.

مجموعه داستان »داستان های کودکانه برای کودکان« به 
قلم نویسندگان کودک و نوجوان هندی برای گروه سنی 
کودک و نوجوان با حضور »دیپاک مروه« معاون رییس 

جمهور هند رونمایی و به مخاطبان این اثر معرفی شد.
شهر  در  که  رسمی  مراسمی  طی  گذشته  هفته  اثر،  این 
جمهور  رییس  معاون  مروه«  »دیپاک  باحضور  کلکته 
شخصیت های  از  جمعی  و  اثر  نویسندگان  هندوستان، 
ادبی هندوستان برگزار شد، رونمایی و به مخاطبان ادبی 

و عالقمندان به کتاب کودک معرفی شد.

که  کنونی  دوران  روح  از  است  جلوه گاهی  جشنواره 
چهارگوشه جهان را بیش از هر زمان دیگری یگانه کرده 

است.«
از جشنواره  استقبال  لندن، در  بوریس جانسون، شهردار 
بزرگترین  شکسپیر  »ویلیام  گفت:  شکسپیر  جهانی 
صادرات فرهنگی ماست. او به حق برجسته ترین نویسنده 
بی نظیر  تمام دوران ها شناخته می شود. جشنواره فرصتی 
است؛ هم برای فرهیختگان تا سروده های شاعر محبوب 
با  تا  نوآموزان  برای  هم  و  ببینند  صحنه  روی  را  خود 

کارهای هنرمند بزرگ آشنا شوند.«

قلم  به  انگلیسی  زبان  به  نوشته شده  رمان  بهترین  به  که 
ایرلند  و  مشترک المنافع  کشورهای  جامعه  نویسندگان 

تعلق می گیرد.
در  بار  نخستین  برای  جایزه  اهدای  سال  در  باید  رمان ها 
نویسندگان شان  آنها  ناشر  و  باشند  شده  منتشر  بریتانیا 

نباشند.
در  اکتوبر   18 سه شنبه  روز   2011 بوکر  جایزه  برنده 
گیلدهال لندن در یک مهمانی شام اعالم می شود. برنده 
نهایی جایزه بوکر 50 هزار پوند و هر یک از نامزدهای 
نهایی، از جمله برنده، مبلغ 2500 پوند و چاپ نفیسی از 

کتاب خود را به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.

»جیمی کلی« نویسنده این اثر پس از دریافت این جایزه 
یک  به  آنجل  ادبی  جایزه  که  خوشحالم  بسیار  گفت: 
رمان جنایی اهدا شده است و این برایم هیجان انگیز است 
شایسته  مرگ«  »دیده بان  مختلف  رمان های  میان  از  که 

تقدیر شناخته شده است.
امسال عالوه بر »جیم کلی« که توانست به خاطر نگارش 
این رمان در فهرست نامزدهای جایزه نقدی »آنجل« جای 
بگیرد، 5 نویسنده دیگر نیز در این فهرست جای داشتند.

این رمان ها که توسط نویسندگان مختلف و در ژانرهای 
مختلف ادبی به رشته تحریر درآمده اند، همگی در سال 

2010 به رشته تحریر درآمده و منتشر شده اند.

خطاب  خود  سخنرانی  در  هند  جمهور  رییس  معاون   
قلم  به  اثر  این  انتشار  نشست گفت:  این  در  به حاضرین 
هند  مردم  و  مسوولین  برای  هندی  نوجوانان  و  کودکان 
بسیار مهم و ارزشمند است و من بسیار خوشحال هستم 

که در مراسم رونمایی از آن حضور دارم. 
و  منتخب  داستان های  طرح،  این  اجرایی  مدیر  گفته  به 
ارایه شده در این مجموعه داستان از میان 2500 داستان 
به دبیرخانه این جایزه ارسال  که توسط کودکان هندی 

شده بود، انتخاب شده است.

شکسپیر در المپیک لندن؛ 
اجرای شکسپیر به زبان های مختلف

اسامی نامزدهای نهایی جایزه ادبی بوکر اعالم شد

جایزه ادبی آنجل برنده اش را شناخت

»داستان های کودکانه«
نویسندگان هندی رونمایی شد

موسسه فرهنگی ـ آموزشی »در دری« در کابل، قصد دارد با راهاندازی کارگاه آموزشی »آشنایی  
با اصول اولیه داستاننویسی« زمینه آشنایی عالقمندان به این هنر را با مبانی داستان کوتاهنویسی   

فراهم کند.
عالقمندان به حضور در این کارگاه آموزشی میتوانند به نشانی زیر مراجعه و ثبت نام کنند. 

شرایط اشتراک: 
ـ داشتن سند فراغت صنف دوازدهم

ـ کامیابی در مصاحبه ورودی
آموزشیاران: عباس آرمان )داستاننویس و منتقد ادبی(، تقی اخالقی )داستاننویس و منتقد ادبی(  

ـ  سنگی  کوته  طرف  به  چپ(  )دست  دوم  سرک  ـ  دهمزنگ  چهارراهی  ـ  کابل  دفتر:  نشانی 
روبروی لیسه خصوصی تنویر دو.

077۴۴83۴09 تلفون:   
1390/6/31 مهلت ثبت نام:  

فراخوان
قابل توجه عالقمندان به هنر داستاننویسی 

ACKU
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تولیدکننده  بزرگترين 
تسلیحات جاپان مورد حمله 

سايبری قرار گرفته است

تاييد  جاپان  در  تسليحات  توليدکننده  بزرگترين 
گرفته  قرار  سايبری  حمله  يک  مورد  که  کرد 
موشک ها،  به  مربوط  اطالعات  آن  هدف  که 

زيردريايی ها و نيروگاه های اتومی بوده است.
مسووالن شرکت صنايع سنگين ميتسوبيشی اعالم 
کردند که ماه گذشته ميالدی در بيش از 80 سرور 
شده  يافت  ويروس هايی  شرکت  اين  کامپيوتر  و 

است.
کردن  درز  از  موردی  که  می گويد  جاپان  دولت 
آشکار  اين حمالت  جريان  در  اطالعات حساس 
کشور  اين  دفاع  وزارت  حال  اين  با  است،  نشده 
از شرکت صنايع سنگين ميتسوبيشی خواست که 

تحقيقات کاملی انجام دهد.
رسانه های  طريق  از  اين که  از  دولتی  مسووالن 
شده اند،  مطلع  سايبری  حمله  ماجرای  از  محلی 

خشمگين هستند.
يوسو ايچی کاوا، وزير دفاع جاپان روز سه شنبه در 
سايبری  کنفرانس خبری گفت که حمالت  يک 
در دست يافتن به اطالعات مهم موفق نبوده است، 
نظام  بايد  ميتسوبيشی  سنگين  صنايع  شرکت  اما 

کنترول اطالعات خود را بازبينی کند.
آقای ايچی کاوا گفت: »وزارت دفاع، موضوع را 
تحت نظر خواهد داشت و در صورت لزوم در اين 

مورد تحقيق خواهد کرد.«
هستند  موظف  جاپان  در  دولتی  پيمانکاران  همه 
يا  حساس  اطالعات  افتادن  خطر  به  هرگونه  که 

محرمانه را فورا به دولت اطالع دهند.
که  بود  کرده  گزارش  پيشتر  رويترز  خبرگزاری 
است:  گفته  جاپان  دفاع  وزارت  سخنگوی  يک 
»دولت بايد تصميم بگيرد که اطالعات مهم است 
سنگين  صنايع  شرکت  عهده  به  امر  اين  و  نه  يا 
را  موضوع  می بايست  آنها  نيست.  ميتسوبيشی 

گزارش می کردند.«
که  می گويد  ميتسوبيشی  سنگين  صنايع  شرکت 
نخستين  می رسد  نظر  به  که  اخير،  سايبری  حمله 
دفاعی جاپان  عليه صنايع  از چنين حمالتی  مورد 
باشد، از خارج از شبکه کمپيوتری شرکت انجام 

شده است.
»ماهيگيری  به  موسوم  حمالت  نوع  از  حمله  اين 
هکرها  آن  در  که  است  شده  توصيف  نيزه«  با 
پيام هايی را مشخصا برای افراد می فرستند تا آنها را 
به بازديد از صفحات اينترنتی جعلی ترغيب کنند و 
از اين طريق رمزهای عبور آنها را به دست آورند.

دولت جاپان و شرکت صنايع سنگين ميتسوبيشی 
نگفته اند که مسوول اين حمالت ممکن است چه 

کسانی باشند.
يک روزنامه جاپانی نوشته است که متنی به زبان 
چين  اما  است،  شده  ديده  حمله  جريان  در  چينی 

دست داشتن در اين حمله را رد کرده است.
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روسی   300 اس  موشک های  جای  به  ايران 
را   373 باور  بومی  هوايی  ضد  دفاع  شبکه 

می سازد.
روز سه شنبه، خبرگزاری فارس متن مصاحبه با 
فرزاد اسماعيلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوايی 
خاتم االنبيا را منتشر کرد که در آن، از طراحی 
و ساخت سامانه بومی موشک های اس 300 به 
جای موشک های مشابه روسی خبر داده است.

در  روسيه  ساخت   300 اس  موشک های 
سامانه های پدافند هوايی به کار می رود و در 
سال 2007، ايران قراردادی را برای خريد اين 
سامانه و آموزش نظاميان ايرانی برای استفاده از 

آن با دولت روسيه امضا کرد.
اگرچه شماری از نظاميان ايرانی برای گذراندن 
دوره آموزشی به روسيه اعزام شدند، اما تا سال 
گذشته، در مورد تحويل سخت افزارهای اين 
سامانه موشکی به ايران خبری رسمی انتشار 

نيافت.

جمهور  رييس  گذشته،  سال  نوامبر  ماه  در 
روسيه با امضای قانون اجرای قطعنامه الزام آور 
شورای امنيت راجع به تحريم تسليحاتی ايران، 
عمل به اين قرارداد و تحويل تجهيزات سامانه 
را  اسالمی  جمهوری  به   300 اس  موشکی 

ممنوع اعالم کرد.
مقام های ايرانی در چند مورد از طرح شکايت 
اين  اجرای  از  روسيه  تخلف  عليه  حقوقی 
با  روسی،  طرف  اما  گفته اند  سخن  قرارداد 
استناد به اين که تمامی کشورهای عضو سازمان 
ملل از لحاظ قوانين بين المللی موظف به تبعيت 
از قطعنامه های الزام آور شورای امنيت هستند، 
را  ايران  تسليحاتی  تحريم  قطعنامه  تصويب 
مصداق »فورس ماژور« )قوه قهريه( دانسته و 
اعالم  موجه  را  قرارداد  اجرای  از  خودداری 

کرده است.
گفته  فارس  خبرگزاری  به  اسماعيی  فرزاد 
است که طرف ايرانی تمامی مفاد قرارداد را 

اجرا کرده و قرار بود اين سامانه واگذار شود 
اما »به دليل شيطنت دولت های غربی، اين کار 

صورت نگرفت.«
مسووليت  دفاع  وزارت  که  است  گفته  وی 
را  قرارداد  اين  به  مربوط  پرونده  پيگيری 
خوبی  به  »دولت  که  افزوده  و  دارد  برعهده 
طرف  توسط  گرفته  صورت  تخلفات  بحث 

خارجی را دنبال می کند.«
اين مقام نظامی سامانه موشک های اس 300 
روسی را نيز ضامن حفظ امنيت کامل هوايی 
ايران ندانسته و گفته است: »معتقديم اگر تمام 
کشور را به سامانه اس 300 که از خارج تقديم 
ما شده باشد ... مجهز کنيم، ده درصد دفاع ما 

هم تامين نمی شود.«

از  بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد 
صورت  به  که  خواست  جهان  کشورهای 
مشترک عليه تروريزم مبارزه کنند. همچنين 
عربستان سعودی توافقنامه کمک 10 ميليون 
دالری به مرکز مبارزه عليه تروريزم سازمان 

ملل متحد را امضا کرد.
مقام های ارشد کشورهای عضو سازمان ملل 
ملل  سازمان  در  جلسه ای  در  گذشته  روز 
متحد خواستار تالش های جمعی در مبارزه 

با تروريزم شدند.
اعالم  همچنين  متحد  ملل  سازمان  دبيرکل 
کرد که کشورهای عضو با عربستان سعودی 
توافقنامه کمک 10 ميليون دالری اين کشور 
به مرکز مبارزه عليه تروريزم سازمان ملل را 

امضا کردند.
اينجا  در  من  »امروز  افزود:  مون  بان کی 
مبارزه  همکاری های  در  را  جديدی  آغاز 
تاييد  دولت ها  هستم...  شاهد  تروريزم  عليه 
تنهايی کاری  به  اين بخش  می کنند که در 

از پيش برده نمی توانند.«
که  گفت  متحد  ملل  سازمان  دبيرکل 
اقدام های مبارزه با تروريزم بيشتر بر مسايل 
دفاعی متمرکز بوده و به مسايل اجتماعی و 
اقتصادی که باعث گرايش مردم به تروريزم 

می شود، به اندازه کافی توجه نشده است.
وزير  ستوير،  گهر  جوناس  همچنين 
که  گفت  خبرنگاران  به  ناروی  خارجه ی 
هر  در  را  کشوری  هر  می تواند  تروريزم 

زمانی هدف قرار دهد. در ناروی به تاريخ 
22 جوالی سال روان يک مرد مسلح 77 تن 

را به قتل رساند.
در  »مشابهتی  افزود:  ناروی  خارجه ی  وزير 
کل تروريزم وجود دارد و آن اين که مطلقا 
که  است  دليل  اين  به  است....  ترسناک 
مبارزه عليه تروريزم يک مساله بين المللی و 

کار سازمان ملل متحد است.«
مشابهی  نظر  نيز  فرانسه  خارجه ی  وزير 
خارجه ی  وزير  ژوپه،  الين  داشت.  ابراز 
را  ناروی  فرانسه گفت: »حمله غمباری که 
که  اخيری  و حمالت  نشاند،  به سوگواری 
صورت  هندوستان  و  افغانستان  عراق،  در 
مان  خاطر  به  را  واقعيت  يک  است،  گرفته 

حاال  دولتی  هيچ  و  مردمی  هيچ  می آورد: 
خطر  از  هميشه  برای  را  خود  نمی تواند 

تروريزم مصوون فکر کند.«
عليه  »جنگ  افزود:  فرانسه  خارجه ی  وزير 
تروريزم به اين مفهوم نيست که يک کشور 
با کشوری ديگر در جنگ است و به مفهوم 
جنگ يک تمدن با تمدن ديگر نيز نيست.... 

اين همه ی ما را نگران می سازد.«
جمهور  رييس  ری،  کالمی  ميشلين  اما 
سوييس بر اهميت حفاظت از حقوق بشر در 
تروريزم  عليه  مبارزه  در  جمعی  تالش های 
تاکيد کرد. او گفت که همه کشورها بايد 
تروريزم  عليه  جنگ  شامل  که  مسايلی  از 

می شود، درک مشابه داشته باشند.

جزييات  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
طرح خود را برای کاهش کسری عظيم بودجه 
دولت اعالم کرده است. او در سخنرانی در کاخ 
بيشتر  ماليات   بايد  پولدار  افراد  سفيد گفت که 

بپردازند.
نيست کسی که  اوباما گفت که درست  آقای 
ساالنه فقط 50 هزار درآمد دارد، به همان ميزان 
ماليات بپردازد که فردی با درآمد 50 ميليون دالر 

است  حاضر  که  گفت  همچنين  او  می پردازد. 
هزينه های دولت را کاهش بدهد و نظام تامين 

اجتماعی را نيز اصالح کند.
رييس جمهور امريکا، در سخنرانی خود در باغ 
گل سرخ در کاخ سفيد، با لحنی که نشان دهنده 
او بود، جزييات طرح خود را  اراده  قاطعيت و 

برشمرد.
بودجه  که  دارد  را  آن  آمادگی  که  گفت  او 

بر  مشروط  دهد  کاهش  را  دولت  برنامه های 
اين که در مقابل، ماليات بر درآمد افراد پولدار 

باال برود.
جمهوری خواه  منتقدان  به  خطاب  اوباما  آقای 
خود گفت که اين جنگ طبقاتی نيست، بلکه 

يک محاسبه ساده است.
رييس  اولين  واشنگتن،  جورج  از  نقل  به  او 
هميشه  ماليات ها  که  گفت  امريکا،  جمهور 

ناخوشايند و اسباب زحمت است.
که  امريکا،  کنگره  در  طرحی  چنين  تصويب 
به شدت دو قطبی است، کار ساده  ای نخواهد 
اقتصاد  برای  خود  طرح  اوباما،  باراک  اما  بود. 
امريکا را با قاطعيت ارايه داده است و اکنون به 
نظر می رسد که مرز بندی های دو طرف برای 
انتخابات رياست جمهوری سال آينده، بيش از 

پيش مشخص شده است.

ايران سامانه »باور ۳۷۳« می سازد

درخواست سازمان ملل برای تالش جمعی در مبارزه علیه تروريزم 

طرح باراک اوباما برای کاهش کسری بودجه 
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20 جنگجوی طالب 
در زد و خوردی در پاکستان کشته شدند 

به مناسبت روز جهانی صلح و روز جهانی بسیج در مقابل جنگ و اشغال, بنیاد آرمان شهر با همکاری 
انستیتویت فرانسوی افغانستان در کابل در حمایت از ائتالف کمپاین صلح برای همه 2011، شبکه 

نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای صلح و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با نمایش فیلم فارانهایت 
451 با کارگردانی فرانسوا تروفو )محصول 1966/ فرانسه( برای اولین بار در افغانستان

شما را به هشتاد و یک و مین )ششمین سال( 
گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان دعوت می کند.

علیه فراموشی
سخنران: پرتو نادری

زمان: پنجشنبه 31 سنبله برابر با 22 سپتمبر ساعت 1:00 بعد از چاشت
نشانی: انستیتوت فرانسه در افغانستان، لیسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(
آدرس الکترونیک: 

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
 http://armanshahropenasia.wordpress.com

انستیتوت فرانسه در افغانستان از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور است
لطفاً هنگام ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید

این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما به هیچ وجه بازتاب مواضع این نهاد ها به 
شمار نمی رود.

بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر است.

مهاجمان مسلح طالبان روز سه شنبه بر یک 
قبایلی  منطقه  کمربند  در  تالشی  پوسته 
ناآرام پاکستان حمله کردند و یک سرباز 
این  از  ناشی  درگیری  پی  در  کشتند.  را 
حمله طالبان، 20 جنگجوی طالبان کشته 

شدند.
یک مقام نظامی پاکستان گفت که طالبان 
پوسته تالشی »ده بوری« مربوط به منطقه 
اورکزی را هدف قرار دادند. در این پوسته 
نیروهای شبه نظامی مستقر بودند. در نتیجه 
فرد  پنج  و  سرباز  پنج  طالبان،  حمله  این 

ملکی زخمی گردیدند.
تلیفون  از طریق  پاکستان  نظامی  مقام  این 
است:  گفته  پرس  فرانس  خبرگزاری  به 
زد  در  جنگجویان  از  تن   20 کم  »دست 
کشته  آفتاب  طلوع  از  پیش  و خوردهای 
کشته شده  جنگجویان  اجساد  شدند«. 
توسط یک هلی کوپتر توپدار که در منطقه 

پرواز می کرد، تشخیص شده است.
را  کشته شدگان  شمار  دیگری  منبع  هیچ 
تایید نکرده است، زیرا هم خبرنگاران و هم 
کارمندان موسسات امدادی اجازه گشت و 
گذار آزاد در منطقه نیمه خودمختار قبایلی 
پاکستان که با افغانستان هم سرحد است را 

ندارند.
احسان اهلل، یکی از مقام های محلی درمنطقه 
اروکزی به خبرگزاری فرانس پرس گفته 
که حدود 100 تن از جنگجویان طالبان بر 
این پوسته حمله کردند. او افزود: »آن ها به 
پوسته بازرسی حمله کردند، یک سرباز را 
کشتند و پنج تن دیگر را زخمی کردند.« 
اصابت  خانه ای  نزدیکی  در  گلوله  یک 
او  فرد ملکی را زخمی کرد.  پنج  کرد و 
عالوه کرد که شلیک های منفرد تا طلوع 

آفتاب ادامه داشت.
سال گذشته نظامیان پاکستانی عملیاتی را 
راه  به  اورکزی  منطقه  در  شورشیان  علیه 
تصرف  زیر  سال  دو  برای  که  انداختند 
طالبان  بود.  پاکستانی  طالب  جنگجویان 
بمب گذاری های  مسوول  پاکستانی 
انتحاری و حمالت بر نیروهای امنیتی این 

کشور دانسته می شوند.
است  منطقه ای  هفت  جمله  از  اورکزی 
که در کمربند قبایلی شمال غربی پاکستان 
آنجا  امریکا  متحده  ایاالت  و  دارد  قرار 
مرکز  و  جهان  منطقه  خطرناک ترین  را 
فرماندهی جهانی شبکه ی القاعده خوانده 

است.
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