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آگاهان:

حریم پارلمان 
توسط حکومت نقض شده است
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شورای  اخیر  نشست  در 
ریاست  به  که  ملی  امنیت 
رییس جمهور کرزی برگزار 
شده بود، در رابطه با مالقات 
مشاورین  شده  برنامه ریزی 
و  افغانستان  ملی  امنیت 
روابط  درباره  امریکا، 
بین  استراتژیک  درازمدت 
شده  گفتگو  کشور،  دو 

است.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
نشر  به  جمهوری  ریاست 
رییس  که  است  آمده  رسیده 
داکتر  به  کرزی  جمهور 
مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین 
امنیت ملی خود وظیفه سپرده 
است تا با در نظرداشت منافع 
ملی کشور صحبت هایی را با 
انجام  امریکایی اش  همتای 

دهد.
جاری  ماه  در  است  قرار 
گسترده  گفتگوهای  میالدی 
درازمدت  روابط  مورد  در 
و  افغانستان  بین  ستراتژیک 

وزیر داخله پاکستان روز یکشنبه از حامد کرزی، رییس جمهور 
کشور خواسته که برای آزادی دست کم 25 پاکستانی که از 
را کمک کند. طالبان  پاکستان  ربوده شده اند،  سوی طالبان 

پاکستانی مسوولیت ربودن این کودکان را به عهده گرفته اند.
این کودکان پاکستانی که گفته می شود بین 10 تا 18 سال سن 
دارند، روز پنج شنبه گذشته زمانی که از تپه های خوش منظر 
باجور دیدار می کردند، ربوده شدند. گفته شده است که این 

افراد که در رخصتی عید فطر به این منطقه رفته بودند، اشتباهی 
از مرز گذشته و وارد افغانستان شده بودند.

گفته  یک شنبه،  روز  پاکستان  داخله  وزیر  ملک،  رحمان 
است: »من از حامد کرزی، رییس جمهور و همتایم در آنجا 
)افغانستان( تقاضا می کنم که در آزاد سازی پاکستانی هایی که 

در افغانستان توسط طالبان گرفته شده اند، ما را کمک کنند.«
ادامه در صفحه 2

امریکا صورت گیرد.
نظرها  اختالف  می شود  گفته 
افغانستان  حکومت های  بین 
این  مورد  در  امریکا  و 
یکی  دارد.  وجود  استراتژی 
این  باعث  که  مهم  موارد  از 
و  کابل  بین  نظرها  اختالف 
که  است  این  شده  واشنگتن 
امضای  خواهان  افغانستان 
روابط  مورد  در  پیمان  یک 
بین  استراتژیک  درازمدت 
ولی  می باشد  کشور  دو 
خالف  امریکایی  مقامات 
افغانستان  حکومت  خواست 
بربنیاد  روابط  این  می خواهند 

تامین شود. اعالمیه  یک 
امنیت  شورای  نشست  در 
ملی، جنرال جان الن فرمانده 
و  ناتو  نیروهای  عمومی 
راین  افغانستان،  در  امریکا 
در  امریکا  سفیر  کراکر 
ناتو  ملکی  نماینده  و  کابل 
حضور  هم  افغانستان  در 

داشته اند.

کرزی: 
در پیمان استراتژیک 

منافع افغانستان در نظر گرفته شود

تالش ها برای رهایی 25 کودک پاکستانی ادامه دارد

رادیو  از طریق  دنباله دار  به شکل  که  رادیویی است  داستان های  بیاموز"  و  "بشنو 
صدای آلمان به دو زبان پشتو و دری پخش می شود. 

هدف برنامه "بشنو و بیاموز" پخش موضوعات آموزشی-تربیتی در بخش های حقوق 
بشر، بهداشت، محیط زیست و سایر امور زندگی اجتماعی است که به شکل داستان های 

رادیویی تهیه و نشر می گردد. 
صدای آلمان برای تهیه دو صد بخش از این داستان های رادیویی به دو زبان دری و 
پشتو، به تعدادی ممثل رادیویی زن و مرد، برای هردو زبان، بین سنین 12 الی 70 

سال ضرورت دارد.  برای دریافت جزییات بیشتر لطفا به این آدرس مراجعه کنید:
http://www.facebook.com/dw.dari 

تالش منطقه ای 
برای مبارزه با مواد مخدر

عناوین مطالب امروز: ]در صفحه 5[

جنجال های حل ناشده...

افغانستان و چشم انداز...
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شهردار کابل:

تنها هشت شهرک 
در کابل قانونی است

براساس  گفت  کابل  شهردار 
وظایف شهرداری خدمات شهری 
این  کابل وظیفه ی  به شهروندان 
اداره بوده و شهرک هایی که ایجاد 
می گردند باید اجازه ی شهرداری 

کابل را داشته باشند.
او همچنین گفت که هیچ اداره ی 
مراحل  طی  ندارد  حق  دیگری 
از  غیر  به  را  زمین ها  قباله ی 
شهروندان  به  کابل  شهرداری 

کابل انجام دهد.
کل  از  که  می گوید  کابل  شهردار 
که  شهرکی  یک صد  به  نزدیک 
در کابل فعالیت دارند تنها هشت 
شهرک آن قانونی بوده و متباقی 

غیرقانونی است.
)ادامه در صفحه 6(

آگهی استخدام
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مواد مخدر، بالیی که 
متوجه همه جهانیان است

کشور  چهار  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسووالن 
افغانستان، تاجیکستان، روسیه و پاکستان در روز 
اول کنفرانس در کابل، نگرانی های عمیق شان را از 
گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر ابراز داشته، 
این ها  شدند.  آن  علیه  جدی  مبارزه ی  خواستار 
مواد مخدر را برای امنیت منطقه خطرناک خوانده 
مبارزه  در  را  کشور  هرچهار  مشترک  تالش  و 
وزیر  مقبل  ضراراحمد  دانستند.  ضروری  آن  با 
این  میزبان  که  افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
کشورها است، در روز اول کنفرانس گفت که مواد 
مخدر یک مشکل جهانی است و مبارزه ی جهانی 
معیشت  قانون،  »تنفیذ  که:  افزود  وی  می خواهد. 
با قاچاقچیان مواد  بدیل، تداوی معتادین، مبارزه 
هستند  زمینه هایی  سالم  فضای  ایجاد  و  مخدر 
با هم کار کنیم.«  که ما می توانیم در آن زمینه ها 
افغانستان  در  کوکنار  کشت  افزود  مقبل  آقای 
بر  در سال های جنگ  و  نداشته  سابقه ی طوالنی 
که  افزود  وی  است.  شده  تحمیل  کشور  مردم 
سال گذشته نیروهای امنیتی افغان بیش از 1500 
عملیات را برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر 
و نابودی ذخایر آنان انجام داده اند. در همین حال 
مواد  با  مبارزه  اداره ی  رییس  ایوانوف  ویکتور 
مخدر روسیه ضمن انتقاد از جامعه ی جهانی گفت 
جهانی  جامعه ی  نیروهای  حضور  وجود  با  که 
مخدر  مواد  با  موثر  مبارزه  گذشته،  سال  ده  در 
می دانند  همه  حالی که  در  است،  نگرفته  صورت 
این  از  که  است  پولی  تروریست ها  تمویل  منبع 
مدرک به دست می آید. و این راست و درست هم 
است. نماینده ی پاکستان گفت که حضور نیروهای 
مخدر  مواد  تولید  مانع  است  نتوانسته  بین المللی 
شود. وزیر مواد مخدر افغانستان در این کنفرانس 
گفت که سهم افغانستان از مواد مخدر فقط بدنامی 
است و سود آن به جیب کسان دیگری می ریزد و 
این خیلی زشت است. به گفته ی مقام روسی طی 
ده سال گذشته یک میلیون نفر به اثر مصرف مواد 
مخدری که از افغانستان صادر می شود تلف شده 
و 16 میلیون دیگر معتاد شده اند. به هر تقدیر همه 
معتقد بودند که در این رابطه کاری صورت نگرفته 
را  کار  این  که  و وسایلی  اسباب  برخالف،  است. 
مثال  است.  شده  افزون تر  می سازد  شایع  بیشتر 
در افغانستان هیچ کوشش و تالشی در جهت از 
بین بردن فقر و فقدان اشتغال و بی کاری صورت 
کمک های  از  بخش  یک  حالی که  در  است،  نگرفته 
جامعه ی جهانی باید به این کار اختصاص می یافت. 
افغانستان بار مالمتی و سرزنش دنیا را به خاطر 
کشت مواد مخدر می کشد در حالی که سهم آن از 
معامله ی 68 میلیاردی مواد مخدر در جهان فقط 
کمتر از 3 درصد نمی باشد. این نشان دهنده ی آن 
است که مردم افغانستان از هر نگاه قربانی مواد 
ناحیه  این  از  را  بیشترین ضربه  و  مخدر هستند 
نشده  مساله  این  به  توجهی  ظاهرا  ولی  می بینند. 
افغانستان  است که چرا هنوز هم مواد مخدر در 
کشت می شود. مبارزه با مواد مخدر چند بعد دارد 
که نمی تواند به صورت جدا از هم مورد توجه قرار 
اداری و اختالس  گیرد. اول تروریزم، دوم فساد 
که برخی از مسوولین به آن دچار هستند، شیوع 
و  بی رویه  بخشش  و  عفو  و  معافیت  فرهنگ 
دادن  نشان  بی اهمیت  و  فقرزدایی  به  توجه  عدم 
فضای سالم و خالصه، حکومت داری خوب مبتنی 
مواد  با  مبارزه  در  باید  که  مسایلی اند  برعدالت، 

مخدر در نظر گرفته شوند.

زنگ اول


قضیه ادامه دارد. 
آقای سالنگی گفت ممکن است این 
دو شهروند آلمانی توسط کوچی ها به 
ضرب گلوله کشته شده باشند. زمانی 
که این دو شهروند آلمانی ناپدید شد 
مقامات آلمانی گفتند که ممکن است 

آنها ربوده شده باشند. 
کشتن  مسوولیت  گروهی  هیچ  هنوز 

این دوتن را به عهده نگرفته اند.
این  پروان  والیت  مقامات  گفته  به 
هنوز  و  بوده اند  کوه نورد  آلمانی،  دو 
موسسه ی  کدام  با  که  نشده  مشخص 

خارجی کار می کرده اند. 

که  می رساند  دیگر  خبر  همین گونه، 
نیروهای آیساف، در حمله ای در ولسوالی 
امام صاحب، در شب دو شنبه، 7 طالب را 

بازداشت کرده اند.
این خبر می رساند که این حمله، نیمه شب 

دو شنبه، رخ داده است.
بازداشت 7 تن  قندز،  پولیس  فرماندهی 
در ولسوالی امام صاحب در شب گذشته 
توسط نیروهای خارجی را تایید می کند، 
آن  جزییات  هنوز  تا  که  می گوید  ولی 
به  بازداشت شد گان  نرسیدن  علت  به 
فرماندهی پولیس، کامل نیست و بعدا ارایه 

خواهد شد.
مقام های محلی در ولسوالی امام صاحب 
را که  »کسانی  پیوند می گویند:  این  در 
کرده اند،  بازداشت  آیساف  نیروهای 
می خواستند سالح بگیرند و می گفتند که 

از سوی طالبان مورد تهدید هستند.«
اما جزییات بیشتر این خبر در دست نیست.

والیت  با  هم سرحد  منطقه  در  امنیتی 
مقام های  است.  ساخته  بیشتر  را  کنر 
این  دارند  باور  که  گفته اند  پاکستانی 
کودکان توسط طالبان در والیت کنر 

در بند نگهداشته شده اند.
عملیات  یک  پاکستان  که  این  از  پیش 
در   2010 و   2009 سال  در  را  تهاجمی 
تحت  منطقه  این  کند،  شروع  باجور 
کنترول طالبان قرار داشت. این عملیات 
نیروهای پاکستانی باعث شد که صدها 

جنگجوی تحت فرمان مولوی فقیرمحمد، 
فرمانده تحریک طالبان پاکستانی به مناطق 

مرزی افغانستان فرار کنند.
مقام های  پیش  هفته  دو  به  نزدیک 
جنگجوی  صدها  که  گفتند  پاکستان 
طالب از والیت نورستان بر پوسته های 
خیبر  ایاالت  چترال  منطقه ی  مرزی 
پشتونخواه حمله کرده اند و 36 سرباز 

پاکستانی را به قتل رسانده اند.
مقام های  که  است  درحالی  این 
دلیل  که  گفته اند  همواره  افغانستان 
ورود  کشور،  در  ناآرامی ها  اصلی 
است.  به کشور  پاکستان  از  شورشیان 
چندین بار  افغانستان  امنیتی  مقام های 
پاکستانی های بازداشت شده در کشور 
اعتراف  و  داده  نشان  به خبرنگاران  را 

آنها را نشر کرده اند.

ماین  و  بود  شده  جاسازی  چهاردره 
ولسوالی  کلینیک  جوار  در  دیگر 
جا به جا  قندز  والیت  قلعه ی زال 
گردیده بود که توسط گروه مهندسان 
دریافت  قندز  پولیس  فرماندهی  ماین 

و خنثا شد.
روز  سه  که  است  یادآوری  قابل 
ماین گذار  یک  قندز  پولیس  پیش، 
هنگام  چهاردره،  ولسوالی  از  نیز  را 

ماین گذاری بازداشت کرده بود.

قومندانان شان زیر فشار قرار دارند.«
داراالنشای  رییس  استانکزي  معصوم 
والي  تالش  صلح،  عالي  شوراي 
این  والیتي  دفتر  اعضاي  و  غزني 
در  صلح  زمینه سازی  برای  را  شورا 
تالش ها  این  و  کرد   ستایش  غزنی 
را دست آورد معنوي و تبلیغاتي براي 

تامین پروسه صلح خواند. 
آقاي معصومي گفت: »تالش ها براي 
تامین صلح در غزني از سوي بزرگان 
والیت  این  در  شورا  این  اعضاي  و 
انجام شده است و به همکاري آنها با 
مخالفان مسلح دولت در ولسوالي ها، 
و  است  شده  انجام  نیز  گفتگوهاي 
با  آنها  از  بخشي  نزدیک  آینده ی  در 

دولت یک جا مي شوند.«
صلح  شوراي  داراالنشای  رییس 
روند  تسریع  »به خاطر  داشت:  اظهار 
پروسه صلح  در غزني و اعتمادسازي 
بین مردم و دولت، این شورا در نظر 
و  اشتغال زایي  برنامه هاي  که  دارد 
این  در  را  انکشافي  پروژه هاي  تطبیق 
که  گفت  وی  بدهد.«   انجام  والیت 
والي غزني صالحیت دارد پروژه هایي 
پیشنهاد  را  دالر  هزار  دوصد  هزینه  با 
را  هزینه اش  شورا  این  تا  نماید، 

پرداخت کند.
آقاي معصومي تاکید نمود که در این 
پروژه ها ولسوالي هایی که در قسمت 
بگیرند  فعال تري  سهم  صلح  آوردن 

در اولویت قرار داده مي شوند. 
آقاي معصومي هدف از سفرش را به 
غزنی تالش براي تسریع پروسه صلح 
این شورا  با دفتر والیتي  و هماهنگي 

عنوان نمود. 
هنوز   تا  که  است  حالي  در  این 
در  دولت  مسلح  مخالفان  از  یک تن 
غزني به پروسه صلح نپیوسته است و 
در  صلح  عالي  شوراي  والیتي  دفتر 
دست آورد  نداشتن  خاطر  به  غزني 
عملي همواره مورد انتقاد قرار گرفته 

است.

شهروند  دو  اجساد  کابل:  8صبح، 
والیت  در  پیش  روز   12 که  آلمانی 
پروان ناپدید شده بودند، روز گذشته 
که  گفته اند  پروان  مقامات  شد.  یافت 
این اجساد در منطقه کوهستانی و دور 
افتاده ای در ولسوالی سالنگ شمالی در 

منطقه ای به نام قونی یافت شده است. 
پروان  والی  سالنگی  عبدالبصیر 
از  تن   5 است  گفته  رسانه ها  به 
منطقه  این  در  که  کوچی هایی 
قتل  قضیه  اتهام  به  دارند  بودوباش 
و  شده اند  بازداشت  آلمانی  دو  این 
تحقیقات در مورد جزییات بیشتر این 

8صبح، قندز: مقام های قندز از بازداشت 
آن  چهاردره ی  ولسوالی  در  طالب   11

والیت خبر می دهند.
جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده پولیس قندز 
می گوید که نیروی ویژه )سپیشل فورس(، 
دیروز،  صبح   4 ساعت  به  حمله ای  در 
دهکده ی  از  را  طالب  چهار  توانسته اند 
نوآباد ولسوالی چهاردره قندز بازداشت 

کنند.
فرماندهی  مقام های مسوول در  به گفته 
پولیس قندز، این افراد که از آنان به عنوان 
اعضای طالبان نام برده شده است، لباس  
با یک میل  به تن داشتند و همراه  اردو 

سالح بازداشت شده اند.
گل محمد، باشنده ی روستای نهر صوفی، 
مجنون، حاجی محمد و عبدالعلی، نام های 
چهار طالبی هستند که از سوی فرماندهی 
پولیس قندز در اختیار رسانه ها قرار داده 

شده اند.

احسان اهلل احسان، سخنگوی تحریک 
یک شنبه  روز  پاکستانی  طالبان 
مسوولیت ربودن این افراد را به عهده 
این  »پدران  گفت:  احسان  گرفت. 
کودکان با حکومت هم پیمان شده اند 

و آنها علیه طالبان می جنگند.«
این کودکان از قبیله ی مهمند هستند. 
این قبیله به دستور حکومت، ملیشه ای 
تشکیل داده است تا در منطقه خودشان 
قبیله ی  بجنگند.  طالب  شورشیان  با 
جرگه  یک  برگزاری  با  قبال  مهمند 
شده  کودکان  این  آزادی  تالش  در 
است. بزرگان قبیله ی مهمند از بزرگان 
محلی والیت کنر افغانستان نیز خواستار 

کمک شده اند.
که  است  گفته  اطالعاتی  مقام  یک 
تدابیر  آدم ربایی  این  از  پس  پاکستان 

تالش های  پی  در  قندز:  8صبح، 
قندز،  والیت  پولیس  جداگانه ی 
دیروز در دو ولسوالی، دو حلقه ماین 
که  جاده،  کنار  در  جای گذاری شده 
دور  راه  از  رهبری کننده  دستگاه  با 
و  رهبری می شدند، دریافت گردیده 

خنثا شد.
به گفتۀ سید سرور حسینی، سخنگوی 
این  از  یکی  قندز،  پولیس  فرماندهی 
ولسوالی  زدران  روستای  در  ماین ها 

8صبح، غزنی: دیروز هیات متشکل از 
داراالنشای  رییس  استانکزی  معصوم 
نمایندگانی  صلح،  عالي  شوراي 
برای  داخله  و  دفاع  وزارت هاي  از 
جستجوی  و  امنیتی  وضعیت  بررسی 
والیت  این  در  صلح  آمدن  راه های 

وارد غزنی شدند.
در  غزني  والي  اکبرزاده  موسي خان 
حضورداشت  با  رسمي  نشست  یک 
براي  تالش هایش  از  که  صلح  هیات 
تامین امنیت و آوردن صلح در غزني 
امنیتي  سخن می زد، گفت: »وضعیت 
غزني نسبت به سال هاي گذشته خوب 
است و  با این که در سال هاي گذشته 
شهر غزني همواره مورد پرتاب  راکت  
مخالفین مسلح دولت قرار مي گرفت، 
اما امسال تنها دو فیر راکت باالي این 

شهر پرتاب شده است.« 
غزني  »طالبان  افزود:  غزني  والي 
راکت  پرتاب  از  این که  به خاطر 
و  نموده  غزني خودداري  شهر  باالي 
از سوي  هستند  دولت  با  آماده صلح 

اجساد دو شهروند آلمانی یافت شد

بازداشت 11 طالب در کندز

تالش ها برای رهایی...                                                      ادامه از صفحه 1

دو ماین در قندز کشف و خنثا شد

گام های تازه شورای عالی صلح در غزنی
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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 
1069روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

برادری را  »از ورای دود و آتش«  امروز  در گزارش 
با خود داریم که تعداد زیادی از اقارب و نزدیکانش 
را در اثر این مصیبت های پدید آمده از جنگ از دست 
داده است. او آن واقعه را چنین بیان می دارد: »روزها 
در  باهم  ما  و  می شد  سپری  به خوبی  بسیار  و شب ها 
کنار یکدیگر اوقات خوش در فامیل داشتیم، زیرا از 
راه زراعت و نگهداری مواشی امرار معاش می کردیم. 
صمیمت  و  صفا  از  مملو  ولی  ساده  بسیار  ما  زندگی 
قوم  بزرگان  جمله  از  همه  کاکاهایم  و  پدرم  بود. 
بودند و همه مردم منطقه به آنها احترام می کردند و به 
دیده ی قدر به آنها نگاه می کردند. این وضعیت شامل 
خداوند  عنایت های  و  لطف  از  و  می شد  نیز  ما  حال 
اشغال  و  نظام کمونیستی  با روی کار آمدن  بود.  منان 
کشور از سوی نیروهای قشون سرخ وضعیت زندگی 
با  نیروهای کمونیستی  زیرا  تغییر کرد،  مردم  افکار  و 
جبر و ستم می خواستند که عقایدشان را باالی مردم 
دعوت  حزب  به  را  افراد  آنها  زیرا  نمایند،  تحمیل 
بیزار بودند، چون نظام  این کار  از  می کردند و مردم 
کمونیستی خالف میل و خواست های دینی و فرهنگی 
و  می گفتند  نظام سخن  درباره  که  افرادی  بود.  مردم 
دولت احساس می کرد که این شخص بانفوذ است و 

مردم از گفته های او پیروی می نمایند، آنها را دستگیر 
به کام  بی رحمانه شکنجه و سرانجام  بسیار  به طور  و 
مردم  اما  داشت،  ادامه  روند  این  می فرستادند.  مرگ 
هم آرام نگرفتند جوانان و موسفیدان علیه دولت وقت 
نمودند.  آغاز  را  مقاومت  و  جهاد  کشور  سرتاسر  در 
زیرا  می شد،  قبل  روز  از  خراب تر  وضعیت  هرروز 

روسی شان  جنایت کار  همکاران  با  دولتی  نیروهای 
قرار  تانک  و  طیاره  بمباران  آماج  را  قصبات  و  قریه ها 
می دادند. به هرصورت درکنار آنها بعضی از گروه های 
جهاد  مقدس  لباس  در  هم  جنایت پیشه  و  جنایت کار 
افراد سرشناسی را که به تنظیم آنها نمی پیوست، ترور، 
دستگیر و بعدا به شهادت می رساندند. این یک مشکل 

میان  این  در  می کرد.  تهدید  را  مردم  که  بود  جدی 
مردم قربانی خودکامگی هر دو جناح درگیر در جنگ 
به  قوماندان های درگیر در جنگ  از  بودند. یکی  شده 
دستور رهبر خود در مناطق ما بی رحمانه مردم را اذیت 
می کرد. در یکی از روزها پسرکاکایم که جوان رشید 
و شجاع بود، از باالی زمین ها توسط افراد آن قوماندان 
اطالع  او  سرنوشت  از  حال  به  تا  و  شد  دستگیر  ظالم 
به دست نیاورده ایم. مرگ او باالی فامیل ما تاثیر بسیار 
بدی گذاشت و همه تا به امروز از وی یاد می نمایند و 
افسوس جوانی و بی گناهی او را می خورند، زیرا او یک 
وابسته  گروهی  هیچ  به  که  بود  بی طرف  و  ملکی  فرد 
نبود. به عنوان یادآوری برای مقامات دولتی که مسوول 
حاکمیت  قانون  می خواهند  اگر  که  می گویم  هستند، 
پیدا نماید و کشور از این حالت بیچارگی بیرون شود 
و مردم خسته از جنگ را نیز از حالت انتظار و پریشانی 
و  مقام  هر  در  جنگی  جنایت کاران  باید  دهند،  نجات 
منصبی که هستند و یا هم مربوط هر گروه یا قومی که 
هستند در مقابل مردم حاضر به پاسخگویی شوند و از 
کشتارهای بی رحمانه خود دفاع نمایند. این حق  مردم 
است تا بداند که اقارب شان در کجا به شهادت رسیده 
و به جرم خویش اعتراف نمایند که واقعا جنایت های 

بی شماری را مرتکب شده اند.«



مرگ او باالی ما تاثیر بدی گذاشت
بعضی از گروه های جنایت کار و جنایت پیشه هم در لباس مقدس جهاد 

افراد سرشناسی را که به تنظیم آنها نمی پیوست، ترور، دستگیر و 
بعدا به شهادت می رساندند. این یک مشکل جدی بود که مردم را 

تهدید می کرد. در این میان مردم قربانی خودکامگی هر دو جناح درگیر 
در جنگ شده بودند. یکی از قوماندان های درگیر در جنگ به دستور 
رهبر خود در مناطق ما بی رحمانه مردم را اذیت می کرد. در یکی از 

روزها پسرکاکایم که جوان رشید و شجاع بود، از باالی زمین ها توسط 
افراد آن قوماندان ظالم دستگیر شد و تا به حال از سرنوشت او 

اطالع به دست نیاورده ایم.
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ورود هشت وکیل جدید به ولسی جرگه با پشتیبانی سنگین 
به  که  است  برای حکومت  سیاسی  افتضاح  مسلحانه، یک 
نیروهای امنیتی خود اجازه ی این کار را داد. جلوگیری از 
ورود نمایندگان به ولسی جرگه زورگویی آشکار حکومت 
بود تا با زور و بدون تفاهم، فیصله ی اجباری و غیرموجه ی 

کمیسیون انتخابات را عملی نماید.
نیروهای  فرستادن  می گوید  حکومت  سخنگوی  این که 
بیشتر امنیتی به پارلمان تصمیم مقامات وزارت داخله بود، 
رفتار  مسوولیت  نهایت  در  زیرا  نیست؛  بیش  سفسطه ای 
قدم  در  جمهور،  رییس  دوش  به  پولیس  قبول  غیرقابل 
سخت  باورش  است.  بعدی  قدم  در  داخله،  وزیر  نخست، 
است که وزارت داخله قبال در ارتباط به فرستادن نیروهای 
سنگین امنیتی به پارلمان و ممانعت از ورود نمایندگان آن، 
بدون رایزنی و هماهنگی با مقام ریاست جمهوری، تصمیم 
می کنند  کار  حکومت  در  که  کسانی  باشد.  شده  گرفته 
می دانند که وزرای دولت بدون اجازه ی رییس جمهور حتا 

اجازه سفر به کنفرانس های مهم کاری را نیز ندارند. 
است  این  عمومی  برداشت  مکرر،  انکارهای  رغم  به 
برای  زورآزمایی،  و  امنیتی  نمایش  با  جمهور  رییس  که 
برای  حاال  دستکم  کشید.  نشان  و  پارلمان خط  نمایندگان 
نمایندگان مخالف رییس جمهور واضح شده است که در 
تیم سیاسی  با حکومت و  صورت عدم حل اختالف خود 
امنیتی به گونه تحقیرآمیزی مجبور  نیروهای  ارگ، توسط 

به پذیرش خواسته های رییس جمهور می گردند.
حکومت به خوبی توانست به پارلمان نشان بدهد که جایگاه 
سیاسی آن چقدر ضعیف بوده و حکومت هرآن می تواند 
نیز  پارلمان  و  گرفته  نادیده  را  آنها  تصامیم  و  صالحیت ها 
هیچ  حربه ی قانونی تاثیرگذار، جز از راه اندازی تظاهرات 
و تحصن ندارند. آنهم در قضیه مخالفت با تصمیم سیاسی 
آن  بی تاثیری  و  بی ارزشی  انتخابات  برگزاری  کمیسیون 

معلوم شد.
رییس صاحب، دروازه این پارلمان را نبندیم؟

آقای رییس جمهور ما به واسطه مهره های پرنفوذ خود در 
به  و  پراکنده  را  ولسی جرگه  نماینده های  پارلمان،  و  ارگ 
در  نتوانند  وکال  تا  است  کرده  تقسیم  مختلف  دسته های 
ندارد،  نفعی در آن  مهمی که حکومت  تصامیم  به  ارتباط 

با هم به اتفاق نظر برسند.
حکومت از طریق ایجاد ایتالف ها  این اختالفات را تشدید 

دادن رشوه،  و  تطمیع  فسادآلوده  فرهنگ  ایجاد  با  و  کرده 
قرار  خود  سیاسی  محور  بر  را  نمایندگان  از  دسته هایی 
می دهد. در نتیجه، حکومت نمی خواهد تا پارلمان به عنوان 
رییس  تا  نماید  عمل  وظایف خود  به  ناظر  قوی  نهاد  یک 
جمهور خندان و مالیم ما در عمل همه نهادهای قانونی و 
سیاسی را تابع منافع سیاسی خود قرار بدهد و  هم این گمان 
را ببرد که این حق را دارد. رییس جمهور خندان و مالیم 
ما نهاد های دولتی را در خدمت اجندای سیاسی خود قرار 
می دهد و در بازی های خود اعتبار و آبروی آنها را می برد. 
که  کنید  نگاه  افغانستان  لوی سارنوالی  سرنوشت  به  تنها 
چگونه در قضیه ی کمیسیون انتخابات تحقیر شد و بی طرفی 

آن به شدت زیر سوال رفت. 
نمایندگان  به  امنیتی  زور  دادن  نشان  از  پس  هرحال،  به 
مقتدری  فرد  قانونی  لحاظ  به  تنها  کرزی  آقای  پارلمان، 
دارد. چه کسی  اختیار  در  است که صالحیت های گسترده 
سیاسی  عملکرد  خاطر  به  افغانستان  در  را  او  می تواند 
خطرناک و غیردموکراتیکش مورد بازخواست قرار بدهد؟ 
نه ستره محکمه و نه شورای قانون اساسی و یا هیچ نهاد دیگر 
در شرایط فعلی نمی تواند آقای رییس جمهور را به خاطر 
کشور های  در  که  کاری  بدهد؛  قرار  سوال  مورد  رفتارش 

قانونمند دیگر ممکن است.

مشترک  هیات  یک  که  است  آمده  خبرها  در 
افغانستان،  به  سفر  در  بین المللی  صلح  فعاالن  از 
بین المللی  دادگاه  مداخله ی  برای  تالش ها  از 
حمایت  افغانستان  در  جاری  حوادث  در  کیفری 
با  که  هیات  این  گزارش،  این  اساس  بر  کرده اند. 
با  و  ایتالیایی  و  امریکایی  کارشناسان  از  ترکیبی 
به  است«  بس  تروریسم  و  »خشونت، جنگ  شعار 
افغانستان سفر کرده، پس از دیدار با اعضای جامعه 
قربانیان  و  بشر  حقوق  از  دفاع  نهادهای  مدنی، 
بازدید  جریان  در  که  است  کرده  اعالم  جنگ، 
از افغانستان متوجه شده اند که تمایل زیادی برای 
جنایات  به  جنایی،  بین المللی  دادگاه  رسیدگی 

جنگی در افغانستان وجود دارد.
جنایات  حیطه  در  شامل  جرمی  قضایایی  بررسی 
برخوردار  زیادی  ارزش  از  افغانستان  در  جنگی 
مربوط  جرایم  قضایی  بررسی  عدم  زیرا  می باشد. 
ادامه وقوع چنین جرایم در  به  به جنایات جنگی، 

افغانستان می انجامد.
با اینکه در گذشته از سوی دولت افغانستان اعالم 
انتقالی«  برنامه ای تحت عنوان »عدالت  گردید که 
مستندسازی  راستای  در  تا  است  شده  راه اندازی 
جرایم جنگی و بررسی آن در افغانستان کار شود، 
بهانه شکننده بودن شرایط سیاسی  به  برنامه  اما این 
عمده ترین  از  یکی  نگردید.  تطبیق  افغانستان  در 
اجرا  به  برنامه  این  تا  گردید  باعث  که  عواملی 
گذاشته نشود، تصویب قانونی تحت عنوان منشور 
مصالحه ملی توسط پارلمان افغانستان و توشیح آن 
توسط رییس جمهور بود. تصویب این قانون باعث 
تمامی مجرمان مسوول در دوره  با عفو  تا  گردید 
جنگ های گذشته در افغانستان، زمینه ی جستجوی 
عوامل جرایم شامل در جرایم جنگی، از بین برود.

افغانستان گفته می شود که شکنندگی  اینکه در  با 
سیاسی،  ثبات  به  احتیاج  و  سیاسی  وضعیت 
گردد  تصویب  مصالحه  قانون  تا  بوده  انگیزه ای 
کاری  انتقالی  عدالت  برنامه  اجرای  راستای  در  و 
این  به  کارشناسان  از  بسیاری  اما  نگیرد،  صورت 
باورند که تصویب قانون مصالحه ملی و عدم اعتنا 
به بازخواست نسبت به خشونت های سازمان یافته ی 
تا  است  گردیده  سبب  گذشته،  در  صورت گرفته 
افغانستان از ثبات اجتماعی سیاسی فاصله بگیرد و 
ثبات سیاسی پیش  به سوی شکنندگی وضعیت و 

برود.
دوره های  در  صورت گرفته  جنایات  به  عدم توجه 
نوعی  تا  شد  باعث  میالدی   2001 سال  از  پیش 
زمینه  و  شود  ایجاد  افغانستان  در  قوی  مصوونیت 

بدون شک، با تحقیر پارلمان و کمیسیون انتخابات از سوی 
ادعای  که  سیاسی  اپوزسیون  برابر  در  سوال  این  ارگ، 
بزرگ سیاسی و اجتماعی دارد، قرار می گیرد که در برابر 
چه  جمهور  رییس  غیردموکراتیک  رفتار  و  ماجراجویی ها 

واکنشی باید نشان بدهند.
که  می دهد  نشان  آنها  انفعال  و  سکوت  حاضر  حال  در 
یا  و  بوده  ضعیف  شان  سیاسی  عمل  ابتکار  حقیقت  در 
مواجه  حکومت  با  را  خود  فعلی  شرایط  در  نمی خواهند 
اپوزسیون  معنا  کدام  به  آنها  صورت  این  در  سازند. 

حکومت اند؟
نظام ریاستی یا نظام »جاللتمآب رییس صاحب دولت؟«

با این که همیشه منتقدان نظام ریاستی در افغانستان از اوایل 
قرار  تصویب  مورد  را  نظام  این  که  اساسی  قانون  تدوین 
داد، گفته اند که رییس جمهور از صالحیت های فوق العاده 
برخوردار است، اکنون می ببینیم که نه تنها این صالحیت ها 
بلکه خیلی مهارناپذیر و گاه خطرناک هم شده  بوده  زیاد 
همه  تابع کردن  اصلی حکومت  اکنون هدف  زیرا،  است. 
افراد و نهادها از طریق ایجاد بحران و استفاده از خالهای 
قانونی است که این هم سطح مشارکت سیاسی گروه های 
مختلف را کاهش  می دهد و هم نهادهای مختلف رسمی 

را به فساد می کشاند.
انکار کرد که رقابت های سیاسی میان جناح های  نمی شود 
مختلف وضعیت موجود را به بار آورده است. این جناح ها 
قانونی و غیرقانونی برای حفظ منافع سیاسی  از طریقه های 
فکری  و  سیاسی  لحاظ  به  اگر  حتا  ولی  می کوشند.  خود 
کشور  در  موجود  سیاسی  مخالف  و  موافق  جناح های  با 
مخالف یا و موافق باشیم باید قبول کنیم که توازن قدرت به 
صورت نهادمند برای ثبات کشور و مشارکت سیاسی وسیع 
ضرور است که نظام ریاستی یا همان نظام »رییس صاحب 

دولت«، از عهده این کار برآمده نمی تواند.
پارلمانی  سیستم  یک  روی  بحث  به  نیاز  امر،   واقعیت  در 
تا  است  الزم  افغانستان  در  سیاسی  احزاب  مشارکت  با 
به رفتار خود  نسبت  بگیرد و  پارلمان رای  از  نخست وزیر 
گوناگون  افراد  شک،  بدون  باشد.  مسوول  پارلمان  برابر 
احزاب  شدن  قدرتمند  از  دموکراتیک  گرایش های  با  اما 
در  قدرتمند  جنگساالران  و  قومندان ها  به  وابسته  و  قومی 

صورت ایجاد یک نظام پارلمانی نگران خواهند شد، ولی 
وضعیت فعلی سیاسی شرایط را بدتر می نماید. همین اکنون 
در  مختلفی  گونه های  به  نیز  قدرتمند  سیاسی  جناح های 
قدرت سهم دارند. ولی بسیاری از این جناح ها هم سهمی 
تشدید  طریق  از  که  می خواهند  ولی  ندارند  قدرت  در 
باالی  سیاسی  فشار  هرم  خود  برای  قومی  قطب بندی های 

حکومت بسازند.
فراتر از این که امروز چه کسانی دعوای قدرت در کشور را 
دارند، باید به واسطه یک نظام پارلمانی، سیاست مشارکتی 
پایه گذاری شود. احتمال این می رود  افغانستان  نهادمند در 
که نظام ریاستی درهای مشارکت سیاسی را در آینده برای 
رییس جمهور  فردی  مصلحت  دلیل  به  مختلف  گروه های 
ریاستی  نظام  یک  شاهد  بیشتر  ما  صورت  آن  در  و  ببندد 
رییس جمهور  که  باشیم  رییس جمهورمحور  و  اقتدارگرا 
بخواهد از طریق طرح مصلحت ها و دامن زدن به احساسات 
را  قوانین  امروز  همانند  و  توجیه  را  خود  رفتار  پوپولیستی 
نقض و نهادها را بی اعتبار سازد. ولی سوال اصلی این است 
افرادی نفع خود را در یک نظام پارلمانی  که چه گروه و 
فعال  می خواهند که  و کسانی  و چه گروه ها  می بینند  قوی 
آسان ترین راه برای حضور در دولت را از طریق مصالحه با 

رییس جمهور دانسته و آن را دنبال می کنند.

برای قانون شکنی، قانون گریزی، فساد اداری، فساد 
مافیای  شکل گیری  و  مالی 
غصب  مخدر،  مواد  مالی، 

زمین و غیره به وجود بیاید.
افغانستان  دولت  اینکه  با 
بارها از تشدید مبارزه با فساد 
با  اداری، فساد مالی، مبارزه 
مواد مخدر، مبارزه با مافیای 
غصب زمین و ... سخن گفته 
است، اما نپرداختن به جرایم 
تعریف  در  شامل  جنایی 
گذشته  در  جنگی  جنایت 
تا  است  گردیده  باعث 
مبارزه در تمامی عرصه های 

دیگر، بی نتیجه واقع گردد.
بی اعتنایی  دیگر،  سوی  از 
انجام یافته  جرایم  به  نسبت 
شده  سبب  گذشته،  در 
شامل  نیروهایی  تا  است 
سال  از  بعد  جنگ  در 
تعریف  در  که  گردند  اعمالی  مرتکب  نیز   2001
قابلیت شمول را دارند. طالبان در  جنایات جنگی 
موارد متعدد دست به اجرای حمالت انتحاری در 
ماین  انفجار  به  مبادرت  یا  و  زده  محالت عمومی 
قربانی شدن  باعث  در کنار سرک ها کرده اند که 
غیرنظامیان گردیده است و نیروهای بین المللی نیز 
منازل  تخریب  به  دست  متقابل،  عملیات های  در 

مسکونی و قتل غیرنظامیان زده اند.
برای  که  گفت  می توان  وضعیت  این  به  اعتنا  با 
افغانستان  در  که  چالش های کالنی  از  بیرون رفت 
جرایم  بین المللی  دادگاه  مداخله ی  دارد،  وجود 
گردد.  محسوب  ضرورت  یک  می تواند  جنایی 
امکان پذیر  میزان  مورد  در  اینکه  از  نظر  صرف 
متهمین  و  مظنونین  قضایی  و  عدلی  تعقیب  بودن 
های  فیصله  اجرای  و  جنگی  جرایم  ارتکاب  به 
بحث  جنایی  جرایم  بین المللی  دادگاه  احتمالی 
جرایم  بین المللی  دادگاه  مداخله  گیرد،  صورت 
و  افراد  از  برخی  به  نسبت  جرم  اعالم  و  جنایی 
اشخاصی که در مظان اتهام ارتکاب چنین جرایمی 
قرار دارند، باعث می گردد تا محدودیت هایی در 
تسلط متهمان و مظنونین بر ترسیم سرنوشت فعلی 
از سوی  ایجاد گردد و  افغانستان  جامعه ی سیاسی 
دیگر به مصوونیت موجود نسبت به ناقضین حقوق 

بشر و مرتکبین جرایم جنگی، پایان داده شود.
هیات  می شود،  دیده  وضعیت،  همین  به  اعتنا  با 
تاکید  نکته  همین  به  نیز  صلح  فعاالن  بین المللی 
که  است  آمده  خبرها  در  چنانچه  است.  کرده 
»فالویو لوتی« یکی از اعضای ارشد هیات فعاالن 
صلح گفته است که  کمک به رسیدگی به جنایات 
جنگی در افغانستان و تقویت نهادهای جامعه مدنی 
این کشور، از وظایف مهم جامعه جهانی است که 
باید انجام شود. این فعال صلح بین المللی با حمایت 
بین المللی  دادگاه  تاثیرگذار  و  فوری  مداخله  از 
جنایی، خواهان ایجاد یک تغییر عمیق و بنیادی در 
شیوه ی نگرش نسبت به این بحران و وضعیت شده 
برای  که   است  کرده  پیشنهاد  جهانی  جامعه  به  و 
به  و  کند  آغاز  را  کار  این  افغانستان،  مشکل  حل 

نظریات قربانیان گوش دهد.
از این رو می توان گفت که اگر دادگاه بین المللی 
به  رابطه  در  مداخله  با  تا  شود  عالقمند  جنایی 
به  دست  افغانستان،  در  صورت گرفته  جنایات 
برقراری  از  خوبی  بسیار  چشم انداز  بزند،  تحقیق 
عدالت، رعایت حقوق افراد و پیشگیری و کاهش 

جنایات جنگی، ایجاد می گردد.
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جناب رییس جمهور
دروازه پارلمان را نبندید!

افغانستان و چشم انداز 
مداخله دادگاه بین المللی 

کیفری
 محمد هاشم قیام

 صبور کبریت
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 ظفرشاه رویی

 حکیمی

نمایندگان  مجلس  اعضای  از  تن  هشت  جابجایی  با 
با استفاده از نیروی نظامی، برخی از  توسط حکومت 
آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی می گویند که حریم 
است.  نقض شده  توسط حکومت  پارلمان  خصوصی 
به گفته ی این آگاهان، استفاده از نیروی نظامی برای 
جابجایی اعضای جدید مجلس نمایندگان، مشروعیت 

آن را زیر سوال برده است.
روز شنبه این هفته، هشت تن از جمله نه نفری که اخیرا 
از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان برندگان 
انتخابات پارلمانی سال گذشته اعالن شده بودند، تحت 
تدابیر شدید امنیتی وارد مجلس نمایندگان شدند و در 
جلسه ی عمومی روز شنبه که اکثریت اعضای مجلس 

غایب بودند، مراسم تحلیف را بجا آوردند.
اعضای  اکثریت  مخالفت  به دلیل  نظامی  نیروهای 
اطراف  مجلس،  به  تن  نه  این  شدن  وارد  با  مجلس 
زمان  در  و  بودند  آورده  در  محاصره  در  را  پارلمان 
بازرسی  را  آنان  مجلس،  اعضای  دیگر  شدن  داخل 
از  نه تن  امنیتی از ورود  نیروهای  می کردند. همچنین 
اعضای مجلس نمایندگان که توسط کمیسیون مستقل 

انتخابات رد صالحیت شده اند، جلوگیری کردند.
با این حال، برخی از آگاهان درباره ی اقدام حکومت 
نه  وارد کردن  برای  نظامی  نیروی  از  استفاده  بر  مبنی 
که  می گویند  نمایندگان،  مجلس  به  جدید  نماینده 
کرده اند  تالش  اقدام خود،  این  با  مقام های حکومت 
دهند.  جلوه  غیرمشروع  این  از  بیشتر  را  پارلمان  که 
تن  یک  و  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
می گوید:  مورد  این  در  سیاسی  مسایل  آگاهان  از 
امر  واقعیت  در  داد،  انجام  حکومت  که  »حرکتی 
غیرمشروع  اصطالح  به  یا  است،  پارلمان  سرکوب 

مسووالن مبارزه با مواد مخدر چهار کشور 
تاجیکستان  و  پاکستان  روسیه،  افغانستان، 
پیدا  منظور  به  را  کنفرانسی  گذشته  روز 
مواد مخدر  با  مبارزه  موثر  راه های  کردن 
دو  برای  کنفرانس  این  کرده اند.  برگزار 
روز برگزار شده و وزارت مبارزه با مواد 
عهده  به  را  آن  میزبانی  افغانستان  مخدر 
منطقه  کشورهای  مشترک  تالش  دارد. 
اول  با مواد مخدر در مرحله  مبارزه  برای 

طی کنفرانس در روسیه به بحث و بررسی گرفته شد.
این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  مقبل  احمد  ضرار 
کنفرانس گفت افغانستان از کشت و تولید مواد مخدر 
فایده ی  درحالی که  می شود  نصیب  را  بدنامی  تنها 
به دست  مخدر  مواد  قاچاقبران  را  پدیده  این  اصلی 
در  آن  از  که  موادی  مقبل  آقای  گفته  به  می آورند. 
تهیه مواد مخدر و تبدیل تریاک به هیرویین و مورفین 
و  می شود  وارد  افغانستان  خارج  از  می شود  استفاده 
این مواد را  نیز اجازه ی تولید  حتا کشورهای همسایه 
ندارند. مقبل گفت مردم و دهقانان افغان قربانی مواد 
همچنین  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  هستند.  مخدر 
تریاک  برای  تقاضا  افزایش  که  کرد  نگرانی  ابراز 
سبب شده تا دهقانان افغان باردیگر به کشت کوکنار 
روی آورند. آقای مقبل گفت در کنار افزایش تقاضا 
بازار،  مواد در  این  دلیل کاهش  به  مواد مخدر،  برای 
قیمت آن نیز افزایش یافته و این خود سبب می شود تا 

ساختن بیشتر پارلمان افغانستان است. حکومت در طی 
چند ماه گذشته به صورت بسیار مکرر تالش کرده تا 
نشان بدهد که پارلمان یک پارلمان غیرمشروع است 
که متاسفانه این مساله برای مردم و نظام افغانستان بسیار 

مضر تمام می شود.«
استاد دانشکده ی حقوق  در همین حال طاهر هاشمی 
و علوم سیاسی دانشگاه کابل، می گوید باآنکه از نگاه 
قانون اساسی هریک از قوای سه گانه ی دولت مستقل 
اطراف  امنیتی در  نیروهای  اما حضور سنگین  هستند، 
برخوردهای  از  بدلیل جلوگیری  پارلمان در روزشنبه 
احتمالی داخل پارلمان بوده است. او گفت مداخالت 
تنش های  حل  پارلمانی،  انتخابات  نتایج  در  سیاسی 
را دشوار  نمایندگان  میان حکومت و مجلس  موجود 
موضوع  هاشمی،  آقای  گفته ای  به  است.  ساخته 
انتخابات به حدی مغلق و پیچده شده است که احتمال 

»جنگ های تن به تن« نیز در پارلمان وجود دارد.

دهقانان کشت کوکنار را در اولویت قرار دهند.
اداره ی  سوی  از  گذشته  سال  که  مشترکی  گزارش 
و  متحد  ملل  سازمان  مخدر  مواد  و  جرایم  با  مبارزه 
رسید  نشر  به  افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
نشان داد که تولید مواد مخدر در افغانستان 48 درصد 
یافته است. در سال جاری هنوز گزارشی در  کاهش 
نرسیده  نشر  به  مخدر  مواد  کاهش  یا  افزایش  مورد 
می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  اما  است، 
تخریب  برای  را  زیادی  تالش های  جاری  سال  در 
با  مبارزه  وزیر  است.  داده  انجام  کشتزارهای کوکنار 
مواد مخدر گفت در سال گذشته و سه ماه اول سال 
 1500 از  بیش  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  جاری 
مخدر  مواد  ذخیره گاه های  و  قاچاقبران  علیه  عملیات 
به راه انداخته شد و در سال جاری 1400 هکتار زمین 
از وجود کشت کوکنار پاک شده است. آقای مقبل 
تهیه   برای کاهش کشت کوکنار  راه ها  بهترین  گفت 

راه بیرون رفت از بحران
حد  از  بیش  مداخالت  با  که  می گویند  آگاهان  این 
تنش های جاری  پارلمانی،  انتخابات  قضیه  در  سیاسی 
و  نیست  قابل حل  قانونی  و  حقوقی  راه  از  کشور  در 
از همین رو، حکومت و پارلمان باید از راه های دیگر 
مورد  این  در  رفیعی  بحران خاتمه دهند. عزیز  این  به 
می گوید: »راه حل نهایی به دست حکومت و پارلمان 
را  حل  راه  نمی تواند  دیگر  قوه ی  هیچ  یعنی  است؛ 
طرح بکند. نکاتی را که پارلمان به مثابه نکات برازنده 
اختالفی خود با حکومت دارد باید آن را برمال بکند و 
حکومت هم نکاتی را که با پارلمان دارد برجسته بکند 
و دو طرف باید بنشینند روی اختالفات خود به تفاهم 

برسند. غیر از این راه حلی وجود ندارد.«
و  پارلمان  که  می گوید  هاشمی  طاهر  استاد  همچنین 
کمیسیونی  خود  اختالفات  حل  برای  باید  حکومت 
دو  میان  تا  دهند  تشکیل  بی طرف  افراد  از  متشکل  را 

با  مبارزه  افغانستان،  فقیر  دهقانان  برای  بدیل  کشت 
قاچاقبران و تنفیذ قانون می باشد.  

گفت  همچنین  افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 
سود  مخدر  مواد  از  افغانستان  در  شورشی  گروه های 
تمویل  طریق  این  از  آنها  جنگی  ماشین  و  می برند 
می شود. به گفته آقای مقبل گروه های شورشی نه تنها 
در افغانستان بلکه در پاکستان و آسیای میانه نیز از سود 

مواد مخدر استفاده می کنند. 
دیروزی  کنفرانس  در  روسیه  نماینده  حال  همین  در 
انتقاد  افغانستان  با مواد مخدر در  مبارزه  برنامه های  از 
برای  تالش ها  گذشته  سال  ده  در  که  گفت  و  کرد 
برخوردار  موثریت  از  افغانستان  در  مواد  این  کاهش 
نبوده است. ویکتور ایوانوف رییس اداره کنترول مواد 
مخدر روسیه روز گذشته، نخستین روز برگزاری این 
جامعه ی  اصلی  نهادهای  گفت  کابل  در  کنفرانس، 
در  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  با  مبارزه  جهانی، 
اولویت کارشان  آنرا در  نگرفته و  افغانستان را جدی 
از  پس  روسیه  گفت  ایوانوف  آقای  نداده اند.  قرار 
در  که  است  مخدری  مواد  قربانی  بزرگترین  اروپا 
افغانستان تولید می شود. او افزود برنامه هایی که در ده 
افغانستان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  گذشته  سال 
مقام روسی  این  است.  نبوده  موثر و کارا  تطبیق شده 
کشت  از  جلوگیری  برای  تالش ها  که  کرد  پیشنهاد 
به  نه  شود  انجام  هماهنگی  صورت  به  باید  کوکنار 
ده  در  گفت  ایوانوف  موثر.  غیر  و  پراکنده  صورت 
برای  بدیل  تهیه کشت  برای  تالش هایی  گذشته  سال 
دهقانان افغان صورت گرفته اما این تالش ها منجر به 
تاکید کرد که  او  کاهش کشت کوکنار نشده است. 
برای مبارزه ی جدی با کشت و تولید مواد مخدر در 
افغانستان، کشتزارهای کوکنار در این کشور تخریب 
شود و با دهقانانی که دست به کشت کوکنار می زنند، 
به صورت قانونی برخورد شود. آقای ایوانوف گفت 
که زمان وعده ها گذشته و باید کشورهای منطقه برای 
مخدر  مواد  با  مبارزه  و  کوکنار  کشتزارهای  نابودی 
وارد عرصه های عملی شوند و وعده هایی که داده اند 

به صورت عملی تطبیق کنند.

طرف قضاوت کند. او گفت: »حاال از لحاظ حقوقی 
بسیار  موضوع  ندارد،  وجود  روشنی  بسیار  راه  کدام 
مغلق شده است. در عین زمان افغانستان دارای نظامی 
از خود  قوه  قوا شود و هر  نیست که در آن تفکیک 
و  حکومت  پارلمان،  امروز  باشد.  داشته  مشروعیت 
حقوقی  راه های  پس  ندارند.  مشروعت  قضاییه  قوه ی 
به کلی بسته است، اما پیشنهادی که کرده می توانم این 
است که خارج از پارلمان، حکومت و قوه ی قضاییه، 
مردمانی که مورد قبول این سه قوه و به مسایل حقوقی 
با  باشند، کمیسیونی را  باشند و صالحیت داشته  وارد 
نگاه حقوقی  از  تا  بیاورند  به وجود  قوه  این سه  تایید 
و مصلحتی راه حلی را که مورد قبول تمام واقع شود، 

طرح کند تا به این معضله پایان داده شود.«
تاسف گفت که در  ابراز  با  رفیعی  این حال، عزیز  با 
ادامه ی  مورد  در  حکومت  و  پارلمان  حاضر  حال 
آقای  گفته ی  به  که  کرده  عمل  دنده«  »یک  تنش ها 
پارلمان  و  حکومت  نفع  به  وضعیت  این  ادامه  رفیعی 
میان  موجود  تنش های  که  افزود  همچنین  او  نیست. 
پارلمان و حکومت، این کشور را از داشتن دمواکرسی 
»نیم بند« محروم و به سمت دیکتاتوری جهت می دهد. 
به گفته ی عزیز رفیعی، کارهایی که از هشت ماه قبل 
گرفته  صورت  پارلمانی  انتخابات  مورد  در  تاکنون 
»بزرگترین  زمینه  این  در  و  بوده  قوانین  مغایر  است، 
شده  مرتکب  انتخابات  مستقل  کمیسیون  را  اشتباه« 

است.
به  پارلمانی که نزدیک  انتخابات  نتایج  از زمان اعالم 
خاتمه   جنجال های  تاکنون  اما  می گذرد،  ماه  هشت 
نیافته و به باور آگاهان ادامه این روند به عمیق ساختن 

بحران های اجتماعی در کشور کمک کرده است.

در  مخدر  مواد  نابودسازی  برای  را  راه حلی  روسیه 
بین المللی  نهادهای  به  آنرا  و  کرده  پیشنهاد  افغانستان 
»رنگین  عنوان  زیر  پیشنهاد  این  است.  کرده  ارایه  نیز 
هفت  پیشنهادهای  دارای  و  رسیده  نشر  به  دو«  کمان 

ماده ای می باشد. 
افغانستان،  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  روسی  راه حل 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تا  می کند  پیشنهاد 
بگیرد  جدی  را  افغانستان  در  مخدر  مواد  علیه  مبارزه 
تبدل  جهانی  امنیت  علیه  تهدیدی  به  پدیده  این  زیرا 

شده است. 
رشد  برنامه ی  که  زمانی  تا  روسی  مقامات  باور  به 
اقتصادی افغانستان مد نظر نباشد، زیربناهای افغانستان 
و  نگردد  تهیه  مردم  برای  برق  انرژی  نشود،  بازسازی 
افغان ها میسر نشود،  برای  اقل دومیلیون جای کار  حد 

مبارزه با مواد مخدر غیر عملی است. 
جنوب  در  که  کسانی  کرده  پیشنهاد  حل  راه  این 
لیست  به  می کارند  کوکنار  شانرا  زمین های  افغانستان 
تحریم های سازمان ملل متحد شامل شوند و از طرف 
تعهد کنند که  افغانستان  بین المللی در  نیروهای  دیگر 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را به عهده می گیرند. 
این در حالی است که مقامات تاجیکستان نیز می گویند 
این کشور به دلیل قاچاق مواد مخدر افغانستان از طریق 
سایر  و  روسیه  آسیای میانه  کشورهای  به  تاجیکستان 
با  مبارزه  مسوول  می باشد.  مواد  این  قربانی  کشورها 
مواد مخدر تاجیکستان در این کنفرانس گفت مبارزه 
ایجاب  افغانستان  مرزهای  از  مخدر  مواد  قاچاق  با 
نیروی  تاجیکستان  و  پاکستان  افغانستان،  تا  می کند 
نظامی مشترکی را در این زمینه مامور کنند. براساس 
اظهارات این مقام تاجیک، والیت بدخشان در شمال 
این  از  قاچاق  بیشترین  که  است  منطقه ای  افغانستان 

والیت به تاجیکستان صورت می گیرد. 
مقامات پاکستانی نیز می گویند که برای مبارزه ی موثر 
مهیا  بدیل  معیشت  افغان  دهقانان  برای  مخدر  مواد  با 
شود و نیروهایی که در افغانستان حضور دارند مبارزه ی 
جدی با مواد مخدر را در اولویت ماموریت شان قرار 

دهند. 

حریم پارلمان توسط حکومت نقض شده است

تالش منطقه ای 
برای مبارزه با مواد مخدر

آگاهان:
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در  که  شهرک هایی  کل  از  می گوید  کابل  شهرداری 
هم  یا  و  می باشد  جریان  در  آنها  ساختمانی  کار  کابل 
تنها  است،  آماده شده  کابل  شهروندان  به  فروش  برای 
هشت شهرک آن قانونی بوده و به سایر ساختمان ها و 
مکان هایی که به نام شهرک ساخته می شوند، نمی توانند 

نام شهرک را بگذارند.
برای  که  کابل  شهردار  نواندیش،  یونس  محمد 
به   توضیح چگونگی غصب زمین ها و ایجاد شهرک ها 
و شاروالی های مجلس  مخابرات  مواصالت،  کمیسیون 
سنا فراخوانده شده بود، همچنین از رسانه ها خواست تا 
از نشر تبلیغات شهرک های غیرقانونی خودداری کند تا 

شریک جرم غاصبین زمین ها نشوند.
شهردار کابل گفت براساس وظایف شهرداری خدمات 
و  بوده  اداره  این  وظیفه ی  کابل  شهروندان  به  شهری 
شهرک هایی که ایجاد می گردند باید اجازه ی شهرداری 

کابل را داشته باشند.
او همچنین گفت که هیچ اداره ی دیگری حق ندارد طی 
به  کابل  شهرداری  از  غیر  به  را  زمین ها  قباله ی  مراحل 

شهروندان کابل انجام دهد.
به یک صد  نزدیک  از کل  که  می گوید  کابل  شهردار 
تنها هشت شهرک  فعالیت دارند  شهرکی که در کابل 

آن قانونی بوده و متباقی غیرقانونی است.
از  را  ساختمانی  جواز  که  را  شهرک هایی  نواندیش 

و  معلمین  رهایشی  شهرک  زمین های  از  بخش هایی 
به  مربوط  آن  زمین های  که  پولیس  رهایشی  شهرک 
از  خودسر  صورت  به  غزنی  والیت  در  بودند،  دولت 

جانب غاصبین زمین به فروش رسیده است.
این  تایید  ضمن  غزنی  در  محلی  حکومت  مسوولین 
ابراز نگرانی  از روند غصب زمین های دولتی  موضوع  
بکروبایر  زمین های  از  ساحاتی  می گویند  و  می کنند 
دولتی در غزنی غصب و خودسرانه فروخته شده است. 

قسمت هایی  می گویند  غزنی  عدلیه  ریاست  مسوولین 
خودسرانه  غزنی  پولیس  و  معلمین  شهرک  محالت  از 

توسط برخی از مردم محل فروخته شده است. 
عبدالرزاق رییس عدلیه والیت غزنی می گوید: »مدتی 
غزنی  والیت  اداره  سوی  از  که  کمیسیون  یک  پیش 
توظیف شده بود تا زمینی را در نزدیکی های شهر غزنی 
برای اعمار شهرک معلمین و شهرک پولیس تعیین کنند 
که این کمیسیون دشت قلعه آزاد را که در شمال غزنی 
پولیس  و  معلمین  شهرک  ایجاد  برای  دارد،  موقعیت 
در  شهرک ها  آن  اداری  کارهای  فعال  و  کرد  تعیین 

جریان است.« 
به گفته رییس عدلیه غزنی، شهرک معلمین به مساحت 
هزار جریب زمین و شهرک پولیس به مساحت هفت صد 

جریب زمین مساحت دارد. 
برای  »زمینی که  می دارد:  اظهار  غزنی  عدلیه  رییس 
ساخت این دو شهرک در نظر گرفته شده است کامال 

»شهرک  برشمرد:  چنین  گرفته اند،  کابل  شهرداری 
شهرک  مسکن،  شهرک  آریا،  شهرک  شاداب ظفر، 
حیدری، شهرک طالیی، شهرک سلیم کاروان، شهرک 
میرویس و شهرکی به نام ستانکزی مراحل قانونی خودرا 
در شاروالی کابل طی کرده اند و اجازه ی ساختمان و کار 

بکر و بایر می باشد و به دولت تعلق دارد، اما یک تعداد 
غیررسمی  سندهای  استناد  به  محل  اشخاص  و  افراد 
و  رسانده اند  فروش  به  را  شهرک ها  این  از  بخش هایی 
را  و عرفی آن  غیررسمی  به موجب سند های  خریداران 

به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند.«   
شهر  »الغری«  قریه  باشندگان  از  برخی  دیگر  سوی  از 
دارد،  موقعیت  شهرک ها  این  نزدیکی  در  که  غزنی 
ادعا دارند که دولت، زمین پدری آنان را برای شهرک 

معلمین و پولیس اختصاص داده است. 
به  را  غزنی  دولتی  ادارات  مسوولین  باشندگان  این 
این  از  برخی  که  می گویند  و  می کنند  متهم  حق تلفی 
مسولین به خاطر مفادی که در این پروژه دارند، زمین های 

شخصی آنها را برای شهرک پیشنهاد کرده اند.

را از شاروالی کابل گرفته اند.«
شهردار کابل گفت هرچند تعدادی از مالکان شهرک ها 
در گذشته جواز ساختمان را از وزارت شهرسازی گرفته 
و طی مراحل  زمین ها  استمالک  آن جایی  از  ولی  بودند، 
می شد،  انجام  شهرداری  طریق  از  می بایست  آن  قانونی 
تاکنون انجام نشده سایر شهرک ها از نظر شهرداری کابل 

قانونی نیست.
تبلیغات شان  با  افراد  از  شماری  کابل  شهردار  گفته ی  به 
و  کرده  اعالن  ندارند،  قانونی  که جواز  را  شهرک هایی 

مردم را اغوا می کنند.
وی همچنین از رسانه های دولتی و خصوصی خواست تا 
ندارند،  قانونی  اعالن های شهرک هایی که جواز  نشر  از 

خودداری کنند تا آنها نیز زمینه ساز فریب مردم نشوند.
آماده  شهرداری  گفت  او 
است در مورد هر شهرکی که 
یا  بودن  قانونی  برای  رسانه ها 
به  اطالع  آن  بودن  غیرقانونی 

دست بیاورند، همکاری کند.
چند  »از  گفت:  نواندیش 
شهرکی  که  شنیدیم  تلویزیون 
می شود  اعالن  فیصل  نام  به 
نام  به  شهرکی  هیچ  ما  پیش  و 
نوع  ندارد و هیچ  فیصل وجود 
ندارد.  شاروالی  پیش  رسمیت 
یک تعداد زیاد اینها از کسانی 
از  اغوا  و  فریب  با  که  هستند 
می خواهند  تبلیغات  طریق 
و  بکنند  اغوا  را  شهروندان 
پول آنها را بگیرند و سندی را 
و  به شعبه می گردند  بعدا شعبه  بدهند که  اختیارشان  در 
بعضی اوقات کسانی که نمره ها را فروخته اند، اصال وجود  

ندارند.«
مخابرات  مواصالت،  کمیسیون  رییس  دیگر،  سوی  از 
از  بیش  که  است  معتقد  نیز  سنا  مجلس  وشاروالی های 
ساختمان  درحال  کابل  در  که  شهرک هایی  درصد   90

»دولت  قریه الغری می گوید:  بزرگان  از   نعمت اهلل یکی 
به نام شهرک پولیس و معلمین که فعال سر زبان ها است 
از این زمین ها  زمین پدری ما را تصرف کرده است، ما 
قبل  مدت ها  از  زمین  این  در  ما  تصرفات  و  داریم  سند 

مشهود است.«
باشندگان  این  ادعای  رد  ضمن  غزنی  زراعت  مسوولین 

سلطان حسین عباس یار رییس 
زراعت غزنی می گوید: »تمام 

زمین های بکر و بایر و بلندآب، 
مطابق قوانین امور زمین داری از 
جمله زمین های دولتی محسوب 
می شود و ما جاهایی را که برای 

شهرک در نظر گرفتیم کامال 
دولتی است.« 

عباسیار گفت: »ملکیت های 
شخصی مردم قابل احترام 

است و ریاست زراعت مکلفیت 
دارد که از دارایی و ملکیت 

دهاقین  دفاع نماید البته در 
صورتی که واقعیت باشد.«

بدون  کارشان  و  شده  غصب  زورمندان  توسط  هستند، 
جواز قانونی جریان دارد.

مخابرات  مواصالت،  کمیسیون  رییس  رووف،  جاوید 
نشان  آنها  بررسی های  که  گفت  همچنین  شاروالی ها  و 
هزار جریب  سند یک  که  برخی شهرک ها  که  می دهد 
نیز  را  دیگر  زمین  جریب  هزار   5 تا  داشته اند  را  زمین 

غضب کرده اند.
آقای رووف گفت: »زیادتر شهرک ها یا جاهایی را که 
اصال به نام شهرک هم چیزی وجود ندارد. ما کوه ها را 
می بینیم که به هم دیگر وصل شده، از این طرف هم کوه، 
از آن طرف هم کوه باهم وصل شده و این ها را همه ی 
زورمندان گرفته اند. مثال در شمال میدان هوایی- شهرک 
و  حاجی نبی  شهرک  اسکارت  تپه ی  در  مثال  گلوبل، 

همچنین چهار اطراف کابل را می بینیم.« 
 با این حال، شهردار کابل می گوید با هشت شهرکی که 
اما  نداشته اند،  مشکل  کرده اند  دریافت  را  قانونی  جواز 
کسانی که به نام شهرک ها به مردم زمین توزیع کرده اند 
به دلیل آن که شهرداری در جریان نبوده است نمی توانند 

قباله ی آنرا اجرا کنند.
غصب  به  نسبت  افغانستان  دولت  مقام های  این  از  پیش 
زمین های دولتی ابرازنگرانی کرده بودند و گفته شده بود 
که بیش از یک و نیم میلیون جریب زمین  دولتی توسط 

زورمندان غصب گردیده است.
پیش  روز  دو  که  دیداری  در  می گوید  کابل  شهردار 
غصب  به  نسبت  را  نگرانی اش  داشته ،  جمهور  بارییس 
دستور  جمهور  رییس  و  کرده  مطرح  دولتی  زمین های 

قاطع را دربرابر غاصبین زمین سپرده است.
نواندیش همچنین گفت که به منظور جلوگیری از غصب 
زمین های دولتی و ساختمان های خودسر در کابل در نظر 
شهرداری  چارچوب  در  را  ساختمانی  پولیس  تا  دارند 

کابل ایجاد کنند.
بدون  که  می گویند  شهرداری  مقام های  حال،  این  با 
غصب  جلو  نمی توانند  کشور  امنیتی  نیروهای  همکاری 
زمین های دولتی و ساخت شهرک های خودسر را بگیرند.

می گویند شهرک معلمین و پولیس غزنی کامال زمین های 
بکر وبایر دولتی است و ملکیت شخصی نمی باشد.

می گوید:  غزنی  زراعت  رییس  عباس یار  حسین  سلطان 
»تمام زمین های بکر و بایر و بلندآب، مطابق قوانین امور 
می شود  محسوب  دولتی  زمین های  جمله  از  زمین داری 
نظر گرفتیم کامال  در  برای شهرک  را که  ما جاهایی  و 

دولتی است.« 
احترام  قابل  مردم  شخصی  »ملکیت های  گفت:  عباسیار 
و  دارایی  از  که  دارد  مکلفیت  زراعت  ریاست  و  است 
البته در صورتی که واقعیت  ملکیت دهاقین  دفاع نماید 

باشد.«
و  غصب  وضعیت  از  غزنی  معارف  مسوولین  جانبی  از 
می کنند  نگرانی  ابراز  معملین  شهرک  زمین های  فروش 
و می گویند که وظیفه ریاست زراعت است تا حدودی 

زمین های دولتی را از غیردولتی مشخص کند. 
می گوید:  غزنی  معارف  رییس  عزیزی  حسنی مبارک 
»ریاست معارف غزنی با جدیت از شهرک معلمین دفاع 
می کند و به هیچ کس اجازه نمی دهد که دراین شهرک 

ساخت و ساز خودسرانه داشته باشد.« 
وي اضافه می کند:  »کار باالی این شهرک جریان دارد و 
بخشی از کارهای اداری و تخنیکی آن تکمیل شده است 
این  و ما منتظر دستور مقام وزارت هستیم، هرزمانی که 
هدایت براي ما داده شود، کار توزیع زمین هاي رهایشي 

را براي معلمین غزني  شروع مي کنیم.« 
این مسوول معارف غزنی اظهار می دارد: »اگر بخش هایی 
از زمین های شهرک معلمین غصب شده است، ریاست 
دولتی  از  را  شخصی  زمین های  که  دارد  وظیفه  زراعت 
تصفیه کند، ریاست معارف غزني در این قبال مسوولیت 

ندارد.«

شهردار کابل:

تنها هشت شهرک در کابل 
قانونی است

جنجال حل ناشده مردم
ACKUبا دولت در غزنی
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2.8 کمبود پرسنل قضایی و اداری
گزارش  این  آغازین  بخش  در  که  همان گونه 
عرصه  در  موجود  مشکالت  از  یکی  شد،  ذکر 
و  قضایی  کادرهای  نبود  حتا  یا  و  کمبود  قضا  
از  اداری الزم در محاکم  می باشد. در تعدادی 
آن که  با  ندارد.  وجود  محاکم  اصال  ولسوالی ها 
روزآمد  و  کافی  محاکم  تشکیل  هم  اصل  در 
نیازمندی های  جوابگوی  نمی تواند  و  نمی باشد 
اکثر والیات تشکیالت  با آنهم  در  باشند  مردم 
زیادی  کمبودی های  و  کاستی ها  با  محاکم 
نمی توان  را  والیتی  هیچ  تقریبا  می باشد.  مواجه 
پیدا کرد که تمامی کارمندان قضایی و اداری آن 
این درحالی  باشند.  در مرکز ولسوالی ها تکمیل 
است که حتا اگر تمامی تشکیل هم  فعال باشد، 
بازهم مشکالتی وجود دارد. به گونه مثال با آنکه 
اداری  افراد  تمامی  کابل  والیت  درمرکز  شاید 
درمحاکم  شده  منظور  درتشکیل  که  ومسلکی 
افراد و اشخاص که  استخدام شده و حتا برخی 

دالیل  به  موقتا  شده  مقرر  دیگر  جاهای  برای 
کابل  محاکم  در  خدمتی  صورت  به  مختلف 
تراکم  دلیل  به  آنهم  با  هستند  کار  مشغول 
محاکم  در  قضایا  عمال  دوسیه ها،  بیش ازحد 
در  تمیز  و  استیناف  مرحله  در  به ویژه  کابل 

موعد مقرر و قانونی حل و فصل نمی گردد. 
2.9 غیابت قضات 

محاکم  کدر  ومنظم  تمام وقت  حضور  عدم 
از  دیگر  یکی  درمحاکم  قضات  ویژه  به 
دوسیه ها  ماندن  ملتوی  کارها،  تراکم  عوامل  
به  نظر  قضایا  به  رسیدگی  عدم  نتیجه  در  و 
قضایا،  طرفین  سرگردانی  آن،  زمانی  میعاد 
افزایش  محکومین،  و  متهمین  بی سرنوشتی 
و  رسمی  عدالت  سیستم  به  بی اعتمادی 
بی اعتمادی و بی باوری به زحمات و اقدامات 
چنانچه  است.  گردیده  کشور  قضایی  دستگاه 
این گزارش ذکر گردید،  قبلی  در بخش های 
یافته های کمیسیون نشان می دهد که در برخی 

به ویژه در ولسوالی ها قضات محترم در  والیات 
ندارند  حضور  اداره  در  هفته  روزهای  از  بعضی 
حضور  این  دارند  حضور  که  هم  روزهای  در  و 
جمله  از  وضعیت  این  نیست.  کامل  و  تمام وقت 
عوامل ملتوی ماندن دوسیه ها و عدم رسیدگی به 
می باشد. عدم حضور  نیز  قانونی  موعد  در  قضایا 
در  سکتگی  موجب  وظایف شان  باالی  قضات 
وقت  ضیاع  باعث  همچنان  و  اجراات شان  امور 
اشخاص که به محاکم مراجعه می کنند و مصرف 
از  که  اشخاص  ویژه  به  آنها  پول  حد  از  بیش 
راه های دور به محکمه می آیند، می شود. در این 
چنین  بلخاب  ولسوالی  باشندگان  از  یکی  مورد 
و  ولسوالی  در  قضات  »غیرحاضری  می گوید: 
مرکز والیت موجب ضایع شدن وقت مراجعین، 
کندی در کار محاکم و تحمیل هزینه های زیاد بر 
دعوا  طرفین  اوقات  بعضی  که  می شود  مراجعین 
از ناگزیری به محاسن سفیدان و شوراهای قومی 
و  قومی  بین  فیصله های  به   روآورده  جرگه ها  و 

محاسن سفیدان تن می دهند.«
2.10 عدم حضور طرفین دعوا

قضایا  موقع  به  انجام  عدم  دالیل  از  دیگر  یکی   
دعوا  دوطرف  یا  و  یک  حضور  عدم  درمحاکم 
به  که  دارد  وجود  زیادی  دوسیه های  می باشد 
همین دلیل بدون تعیین سرنوشت در محاکم باقی 
مانده است. با توجه به این که مراجع جلب کننده 
توانایی و اشراف کافی در جلب طرف های قضیه 
این  از  تعدادی  ندارند  را  متهمین  و  مظنونین  و 
افراد عمال در جلسات محکمه حاضر نمی شود و 
به راحتی از کشور خارج می گردند و سرنوشت 
به  سال ها  دلیل  بدین  است  ممکن  دوسیه   یک 

درازا بکشد.
ادامه دارد



شرایط  به  رابطه  در  اساسی  قانون   85 ماده 
کسانی که به عضویت در شورای ملی )مجلس 
نمایندگان و مجلس سنا( نامزد می شوند حکم 
اساسی  قانون  از  ماده ی  این  در  است.  کرده 

آمده است:
»شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید 
شرایط  تکمیل  بر  عالوه  می شود،  تعیین  یا 
انتخاب کنندگان و اجد اوصاف ذیل می باشد:

1- تبعه ی افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل 
از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت 

افغانستان را کسب کرده باشد؛
جرایم  ارتکاب  به  محکمه  طرف  از   -2
ضدبشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی 

محکوم نشده باشد؛
و  بیست  سن  ولسی جرگه  اعضای   -3
پنج سالگی را در روز کاندید شدن، و اعضای 
مشرانوجرگه سن 35 سالگی را در روز کاندید 

شدن، یا تعیین شدن، تکمیل کرده باشند.«
برای  سنی  محدودیت  به  بازهم  ماده  این  در 
در  عضویت  به  شدن  تعیین  یا  شدن  نامزد 
شورای ملی اشاره شده است در حالی که از 
داشتن تحصیالت عالی آنهایی که می خواهند 
عضویت این دو مجلس را بدست بیاورند هیچ 

تذکری به عمل نیامده است.
ماده ی 118 قانون اساسی در مورد شرایط اعضای 

استره محکمه می نویسد:
» عضو استره محکمه و اجد شرایط ذیل می باشد:

1- سن رییس و اعضای در حین تعیین از چهل 
سال کمتر نباشد؛

2- تبعه ی افغانستان باشد؛
3- در علوم حقوق و یا فقهی تحصیالت عالی و 
در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی 

داشته باشد؛
4- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، 
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده 

باشد؛
6- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی 

عضویت نداشته باشد.«
جالب ترین مورد را که در قوانین عادی در رابطه 
قانونی  فرصت های  داشتن  حق  محدودیت  به 
جوانان در امر مشارکت در زندگی جمعی یافتم 
ماده ی 6 قانون شوراهای والیتی کشور است. در 

این ماده آمده است:
»شورای والیتی در اولین اجالس خود که تحت 
از  دایر می گردد،  ریاست مسن ترین عضو شورا 

انتخاب  را  منشی شورا  و  معاون  رییس،  بین خویش 
می نماید.

کسب  به  اول  مرحله ی  در  نامزدان  از  یکی  هرگاه 
دور  برای  رای گیری  نگردد،  نایل  آرا  کل  اکثریت 
دست  به  را  آرا  بیشترین  که  نامزدی  دو  بین  دوم 
نامزدی  مرحله  این  در  می گیرد.  صورت  آورده اند، 
رییس  حیث  به  آورد،  دست  به  را  آرا  بیشترین  که 

شورا انتخاب می گردد.
درصورت تساوی آرا در این مرحله، مسن ترین نامزد 

به حیث رییس شورا انتخاب می گردد.«
برای  بهتری  فرصت  نسبتا  والیتی  شورای  در  این که 
یعنی  می پذیریم.  است  شده  داده  جوانان  مشارکت 
به دست آوردن عضویت  برای  افراد  نامزد شدن  در 
یا  تعیین  قانون  در  مشخصی  سن  والیتی  شورای 
شدن  اعالن  برنده  طرح  ولی  است  نشده  تعریف 
مسن ترین نامزد مقام ریاست شورا در صورت تساوی 
جالب ترین  از  یکی  انتخابات،  دوم  مرحله ی  در  آرا 
به  نسبت  آشکارا  به صورت  که  است  قانونی  موارد 
نگاه  کشور  جوان  جامعه ی  فرصت های  و  حقوق 

سهل انگارانه داشته است.
ادامه دارد



گزارش نظارت از  وضعيت 
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قسمت سی و دوم
ستره محکمه:

قوه ی قضاییه رکن مستقل جمهوری اسالمی افغانستان می باشد و مرکب 
است از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که وظایف شان 

را طبق قانون جدا از قوه ی تقنینه و اجراییه ایفا می دارند.
ستره محکمه به حیث عالی ترین ارگان قضایی در راس قوه ی قضاییه قرار 

دارد.
قانون اساسی شامل  به موجب حکم ماده 120  صالحیت قوه ی قضاییه 
رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی 
به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه به پیشگاه محکمه مطابق به 

احکام قانون اقامه شود.
با رعایت حکم ماده 121 قانون اساسی بررسی مطابقت قوانین، فرامین 
تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی باقانون اساسی و تفسیر 
این قوانین به اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون 

از صالحیت ستره محکمه می باشد.
مطابق حکم ماده 122 قانون اساسی، هیچ قانون در هیچ حالت، قضیه یا 
ساحه ای را از دایره صالحیت قوه ی قضاییه به نحوی که در فصل هفتم 
قانون اساسی تحدید شده است، نمی تواند خارج سازد و به مقام دیگر 

تفویض نماید.
ستره محکمه و محاکم مربوط طبق قانون مکلف اند تا در حفظ حقوق 
با  و شفاف  منصفانه  به طور  آنها  منازعات حقوقی  و حل  اتباع  اساسی 
تامین عدالت از طریق یک سیستم قضایی مستقل، مفید موثر اقدام الزم 

و مقتضی به عمل آورد.
لوی سارنوالی:

بطور کل  لوی سارنوالی بیش از 2500 سارنوال و تقریبا  4500 کارکن در 
سراسر افغانستان دارد. طبق قانون اساسی این دفتر مسوول تحقیق هرنوع 
قضیه ی جزایی و ارایه قضیه به محکمه علیه متهم می باشد. برخالف آنچه 
به  محدود  را  پولیس  وظیفه  اساسی  قانون  بود،  قابل اجرا  جنگ  از  قبل 
»کشف جرم« می سازد . سارنواالن عالوه بر فعالیت تحقیق در جریان هر 
تحقیق منحیث اشخاص بی طرف یا »سارنوال بازجو« عمل نموده، ضمن 
انجام تحقیقات، فعالیت های پولیس را نظارت کرده و آنها را رهنمایی 
می کنند. ریاست تعقیب قضایی لوی  سارنوالی بعدا در مورد تهیه صورت 
تصمیم می گیرد  استیناف  پروسه  و  در محکمه  آغاز محاکمه  و  دعوی 
مطابق حکم  ولی  بوده،  اجراییه«  »قوه  از  بخشی  لوی سارنوالی  اگرچه   .
این حکم،  بر اساس  »اجراات خود مستقل می باشد.«   قانون اساسی در 

لوی سارنوال به طور مستقیم مسوولیت اداره ی تمام  دفاتر سارنوالی 
در 34 والیت و بیشتر از 300 ولسوالی را در سراسر افغانستان به عهده 
امنیت  علیه  تعقیب عدلی جرایم  و  تحقیق  به منظور  لوی سارنوالی  دارد. 
بخش های  دارای  اداری،  فساد  و  مالی  جرایم  خارجی،  و  داخلی  ملی 

اختصاصی می باشد.
وزارت عدلیه:

داشتن  با  دولتی  قضایی  و  نهاد های عدلی  سایر  مانند  نیز  عدلیه  وزارت 
ادارات حقوق و محابس که در تمام والیات نمایندگی داشته و دارای 
عدلی  موضوعات  به  نحوی  به  هرکدام  و  می باشد  اختصاصی  شعبات 
که  حقوقی  مساعدت های  اداره ی  همچنین  دارند.  سروکار  قضایی  و 
می کند  تعیین  مدافع  دولت وکیل  با مصرف  بی بضاعت  اشخاص  برای 
مستقل  انجمن  عدلیه  وزارت  می کند.  فعالیت  وزارت  این  در چوکات 
وکالی مدافع را تاسیس می نماید. در واقع تحکیم همه جانبه ی قانونیت، 
قانونی موسسات دولتی، سکتورهای خصوصی و  حفظ حقوق و منافع 
تمام اشکال ملکیت قانونی، حقوقی، دارایی و حیثیت اتباع از وظایف و 

صالحیت های عمده وزارت عدلیه می باشد.
سایر نهادها وادارات که به مسایل عدلی و قضایی سروکار دارند در واقع 

بخش از مجموعه عدالت رسمی - قضایی دولتی را تشکیل می دهد.
ادامه دارد
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 خبرهای هفته 

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

0774483409 تلفون:   
1390/6/31 مهلت ثبت نام:  

فراخوان
قابل توجه عالقمندان به هنر داستاننویسی 

از   که  همانطوری  افغانستان،  قلم  انجمن  وبالگ 
نامش پیداست، پایگاهی برای انعکاس فعالیتهای  
این  است.  افغانستان  قلم  انجمن  فرهنگی   – ادبی 
وبالگ در بیست و سوم عقرب 1384 راهاندازی شد  
و در طول مدتی نزدیک به 6 سال، 136 بار بهروز  
تا   وبالگ،  این  بهروزرسانی  و  فعالیت  است.  شده 
هیچ وقت  و  گرفته  انجام  وقفه  بدون  گذشته  سال 
به  نزدیک  اما  نبود،  از دست رس و غیرفعال  خارج 

یک سال است که این وبالگ بهروز نمیشود.   
از    افغانستان که خود شاخهای  قلم  انجمن  با آنکه 
انجمن جهانی قلم محسوب میشود، در سال 1381  
پایگاهی  انترنت  در  سال  سه  تا  اما  شد،  تاسیس 
نداشت و فقط پس از گذشت نزدیک به سه سال، 

وبالگ خود را با این نشانی
www.afghanpen.blogfa.com

به راه انداخت. 
محتوای این وبالگ را خبرها و گزارشهای کوتاه  
و   شعر  نقد  جلسات  و  ادبی  نشستهای  درباره ی 
میشوند،   برپا  افغانستان  قلم  انجمن  در  که  داستان 
که   وبالگ  این  پست  آخرین  میدهد.  تشکیل 
است  گزارشی  شده،  پست   1389-7-7 تاریخ  در 
انجمن  محل  در  که  شاعرانه  نشست  یک  درباره 
و  بود  شده  برپا  کابل(  فتح اهلل،  )قلعه  افغانستان  قلم 
به گرامیداشت از قهار عاصی اختصاص یافته بود.  

این میان برای مخاطبان وبالگ مشخص نیست  در 
شدهاند    تعطیل  نیز  قلم  انجمن  نشستهای  آیا  که 
ادامه   فعالیتهایش  به  کماکان  انجمن  که  این  یا 

میدهد و فقط وبالگ آن بهروز نمیشود!   
مدیران وبالگ، برای معرفی و آشنایی خوانندگان 
با این صفحه، نکاتی از منشور انجمن بینالمللی قلم  

را آوردهاند و چنین نوشتهاند:  
مرز   ولی  دارد  ملی  سرچشمهی  اگرچه  »ادبیات 
کشوری نمیشناسد و حتا در هنگام بروز تنشهای   
سیاسی، چه در عرصهی کشوری و چه در عرصهی   

بینالمللی، باید ثروت همگانی به شمار آید. 
هر   در  و  بشریتاند  همگانی  میراث  هنری،  آثار 
گزند   از  باید  جنگها،  هنگام  ویژه  به  وضعیتی، 

سودای ملی و سیاسی مصوون و محفوظ بمانند.
همواره    موظفاند  قلم،  بینالمللی  انجمن  اعضای 
تفاهم   برقراری حسن  برای  توان  تمام  با  در همهجا 
اعضای  بکوشند.  ملل  و  اقوام  بین  متقابل  احترام  و 
انجمن بینالمللی قلم، موظفاند در برابر کینهتوزی    
نژادی، طبقاتی و ملی مبارزه کنند و به خاطر یک 
زندگی آرمانی در یک دنیای پر از صلح و دوستی 

از هیچ گونه کوششی فروگزار نکنند.
آزاد   تبادل  اصل  پاسدار  قلم،  بینالمللی  انجمن 
بینالمللی     و  ملی  گسترهی  در  دیدگاهها  و  اندیشه 
هرگونه   برابر  در  موظفاند  انجمن  اعضای  است. 
ممانعت و جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه و نظر 

در کشورشان، در جامعهای که در آن به سر میبرند   
بینالمللی   انجمن  کنند.  مبارزه  جهان  سراسر  در  و 
هرنوع  با  و  است  مطبوعات  آزادی  مدافع  قلم، 
سانسور مستبدانه در دوران صلح مخالف است. این 
انجمن بر آن است که انتقاد آزادانه از حکومتها و  
الزم  پیشرفت  برای  اداری،  نهادهای  و  موسسات  از 
سیاسی   یافتهی  سازمان  نظام  به  دستیابی  و  جهان  در 
است  بسیار ضروری  و  ناگزیر  اقتصادی شکوفان،  و 
دربر   نیز  را  داوطلبانه  آزادی، خویشتنداری  و چون 
متعهداند   و  موظف  قلم،  انجمن  اعضای  میگیرد، 
پخش   مانند  رسانهها،  آزادی  از  سواستفاده  برابر  در 
عمدی  تحریف  و  دست کاری  نادرست،  مطالب 
سیاسی    و  شخصی  هدفهای  منظور  به  واقعیتها 

مبارزه کنند.«
ادبی    انجمنهای  دیگر  مانند  قلم  انجمن  فعالیتهای 
همواره  و  نبوده  باثبات  و  پایدار  هیچ وقت  کشور 
فراز و فرود را تجربه کرده است. دراینباره، داکتر  
تاسیس  ابتدا  از  را  انجمن  این  خود  که  حامد  سمیع 
راس   در  نیز  سال   5 از  بیش  و  کرد  پایهگذاری  و 
که   است  این  بر  عقیدهاش  کرد،  کار  فعاالنه  آن 
نویسندگان و شاعران کشور نتوانستهاند و نمیتوانند   
هم  دلیل  همین  به  کنند.  گروهی  کار  موثر  طور  به 
هست که انجمنهای ادبی پس از یک دورهی نشاط،   
با رکود و کسالت روبرو میشوند و فعالیتهایشان    

دوام نمییابد. 
سمیع حامد، پس از آن که با انجمن قلم خداحافظی 
نیز    و  خود  اقدام  این  علت  دربارهی  نامهای  کرد، 
بود،  پشت سر گذاشته  انجمن  آن  در  که  ماجراهایی 

نوشت که چنین آغاز میشود: 
پنج  به  نزدیک  افغانستان  قلم  انجمن  بنیادگذاری  »از 
اعضای   پیش،  ماهی   و  سال  تا یک  سال میگذرد: 

اصلی این انجمن  یک مدیر اداری؛ چهار چوکیدار  
و یک پشک بودند. در مدت بیشتر از سه سال یک 
برگ در این انجمن چاپ نشد... بیشتر از سه برنامهی  
یک  بار  یک  فقط  نشد...  برگذار  شعر  کوچک 
دانشجویان   از  تن  یک  برای  یکروزه  شعر  کارگاه 
بس    از  میگوید:  چوکیداران  از  یکی  شد.  برگزار 
انجمن قلم خالیخالی بود، ما همیشه تشویش داشتیم  
از دست   را  معاش خود  ما  و  میرود  ازبین  دفتر  که 
میدهیم. انجمن قلم افغانستان تا یک سال پیش حتا  
از  آمدم  که  پیش  دوسال  من  نداشت.  مهر  و  لوحه 
گفت    میآید؟  کسی  اینجا  آیا  پرسیدم:  چوکیدار 
آقای    هم  شب  یگان  و  میآید  گاهگاه  اداری  مدیر 
فالن... گفتم: آیا گاهی نویسندهای اینجا آمده است؟  
در  مجله  یک  که  آمد  نفر  یک  روز  یک  گفت: 

دستش بود – شاید نویسنده بود.«

و    نشستها  و  میگیرد  رونق  قلم  انجمن  سپس 
چاپ      جزوهها  و  کتابها  و  میکند  برپا  کارگاهها 
نه   ماه،  هشت  مدت  »در  که:  جایی  تا  میکند. 
بیشتر  و  شد  چاپ  افغانستان  قلم  انجمن  در  کتاب 
و  نقد  و  داستان  و  برنامه شامل خوانش شعر  از صد 
در   تنها  ادبیات  کارگاه  و  مطبوعاتی  کنفرانسهای 

انجمن قلم افغانستان برگذار شد.«
انعکاس    برای  که  وبسایتهایی  و  وبالگها 
میشوند،   تاسیس  انجمن  یک  دست آوردهای 
که   این  مگر  باشند؛  پرخواننده  و  پربار  نمیتوانند 
پیش حرکت  به  رو  پیاپی  و  بدرخشد  انجمن خوب 
و   بنویسند  نقد  و  داستان  بیوقفه  آن  اعضای  و  کند 
در   عرضه  برای  تازهای  آثار  همواره  تا  بسرایند  شعر 

وبالگ/وبسایت موجود باشند.
برخی از نویسندگان معتقدند که از یک سال به اینسو  
وبالگها و وبسایتهای ادبی رو به افول نهادهاند و    
کمتر بهروز میشوند و نویسندگان و فرهنگیان، بیشتر   
از شبکههای اجتماعی چون فیسبوک و تویتر برای   
اطالعرسانی و ایجاد هماهنگی میان یکدیگر استفاده  
مجالی   آن  بررسی  برای  که  موضوعی  میکنند؛ 
خاص    بدیهای  و  خوبیها  و  است  الزم  جداگانه 

خود را دارد.
برای انجمن قلم – که به روایتی نخستین انجمن ادبی 
افغانستان است که پس از طالبان در کشور راهاندازی  
آرزو  پراثر  و  پربار  روزهای  آن،  وبالگ  و   – شد 

میکنم. 

 لیال زمانی

وبالگ انجمن قلم
در سکوت

شاعری هندی برنده جایزه شعر کالسیک چین شد
هیات داوران جایزه ی شعر کالسیک چین، امسال مجموعه اشعار 
اثر،  برترین  عنوان  به  را  هندی  شاعر  »دی پک« یک  پروفیسور 

شایسته ی دریافت این جایزه ی نقدی انتخاب کردند.
است  چینی  شاعران  از  قطعاتی  حاوی  که  اشعار  مجموعه  این 

توسط پروفسور »دی پک« به زبان هندی ترجمه شده است.
به  هندی  شاعر  این  توسط  امسال  که  اشعار  مجموعه ی  این 
دبیرخانه جایزه شعر کالسیک چین ارایه شده است، حاوی 80 
شعر و قطعه ی ادبی از شاعران چینی است که توسط پروفیسور 
تا  شد  موجب  اثر  این  است.  شده  ترجمه  و  انتخاب  پک«  »دی 
هندی،  شاعر  و  نویسنده  اولین  عنوان  به  پک«  »دی  پروفیسور 

جایزه ادبی چین را به نام خود کند.
فعال  نویسندگان  و  محققان  از جمله  هندی  مترجم  و  شاعر  این 
توسط  متعددی  آثار  امروز  تا  که  است  شرق  ادبیات  حوزه  در 
نیز  هندی  لغات چینی-  فرهنگ  است.  ترجمه شده  و  تالیف  او 
از جمله فعالیت های اخیر این نویسنده است که منتشر و روانه ی 

بازار کتاب هر دو کشور چین و هند شده است.

جایزه ادبی مالیزیا به یک نویسنده تایلندی رسید
جایزه  شد  موفق  تایوانی  نویسنده ی  یک  هسینگ«،  ون  »وانگ 
آثار ادبی مالیزیا را که هر سال در این کشور برگزار می شود، به 

کارنامه ی جوایز خود اضافه کند.
جایزه ادبی مالیزیا که هر سال به آثاری که به زبان چینی به رشته 
»وانگ ون هسینگ«  به  امسال  تعلق می گیرد،  تحریر درمی آیند 

نویسنده تایلندی اهدا شد.
این نویسنده هفته ی گذشته در مراسم رسمی ای که برای معرفی 
حاضرین  به  بود،  شده  راه اندازی  نقدی  جایزه  اهدای  و  برنده 
گفت: »من امروز به نمایندگی از مردم کشورم در مالیزیا حضور 

یافتم تا این جایزه را برای آنها به تایوان ببرم.«
هیات داوران جایزه ی ادبی مالیزیا که با نام جایزه ادبی »زونگ 
هوآ« در آن کشور شهرت دارد، پس از بررسی آثار راهیافته به  
را  هسینگ«  »ونگ ون  اثر  این جایزه،  داوری  مرحله ی  آخرین 

شایسته ی دریافت جایزه نهایی »زونگ هوآ« دانست.

محاکمه چهار متهم به جعل آثار بزرگ هنری آغاز 
میشود 

محاکمه چهارنفری که متهم به جعل آثار بزرگ هنری هستند، 
مارکس  از  آثاری  جعل  است.  جریان  در  آلمان  کلن  شهر  در 
ارنست، کیس ون دانگن، مکس پشتاین و هاینریش کمپندونک 

جزو اتهامهای این چهار متهم است. 
از  تقلبی  نقاشی  تابلو   44 فروش  نفر،  چهار  این  اصلی  اتهام  اما 

هنرمندان بزرگ قرن بیستم طی ده سال گذشته است.
این   اصلی  طراح  ساله   60 بلتراچی  ولفگانگ  که  میشود  گفته 
تقلب است که موفق شده بود از کلکسیونرهای هنری از جمله 

استیو مارتین امریکایی، هنرپیشه، میلیون ها دالر بگیرد.
انتظار میرود که طی یک دوره محاکمه 40 روزه، بیش از 160  

شاهد در دادگاه حاضر شوند.

زین النگ نویسنده چینی:
ادبیات مدرن چین در جذب مخاطب خارجی ناتوان 

است
جمع  در  جمعه  روز  چینی  نویسنده ی  یک  النگ«  زین  »لیو 
نویسندگان و منتقدان ادبی چین، ادبیات مدرن این کشور را در 

ژانرهای مختلف در جذب مخاطبان خارجی ناتوان دانست.
با  چینی  مترجمان  و  مولفان  نویسندگان،  جمع  در  نویسنده  این 
اشاره به ادبیات مدرن چین گفت: »با بررسی روند ادبیات داستانی 
به ویژه ادبیات مدرن در سال های اخیر در چین به نظر می رسد 
نتوانسته موفقیت چندانی در جذب مخاطب به ویژه  این ادبیات 

مخاطب خارجی به دست بیاورد.«
در   ادبیات  حوزه ی  در  موجود  ظرفیتهای  به  اشاره  با  وی 
کشورش گفت: »شاید یکی از دالیل ضعف کار ما عدم ترجمه ی 
کتاب های مطرح مان به زبان های دیگر است که این مساله خود از 
جمله نکات مهمی است که به ارتقای جایگاه ادبی چین در جهان 

کمک خواهد کرد.«
به  است  »کافی  ادامه صحبت هایش گفت:  در  زین النگ«  »لیو 
طور اتفاقی به خانه ی برخی از عالقمندان به کتاب در چین سر 
بزنید؛ در آن صورت الماری کتاب های آنها را مملو از کتاب های 
انگلیسی یا ترجمه آثار خارجی می بینید. مقایسه آثار خارجی و 
جذب  در  چقدر  که  می دهد  نشان  ما  به  کتابخانه ها  این  داخلی 

مخاطب موفق عمل کرده ایم.«


از دنیای اینترنت

درنگهایسهشنبه
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• 	
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• 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 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	
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www.8am.af :وب سايت

0777625262

مخالفان، به نیروهای وفادار 
قذافی مهلت بیشتری دادند

 

مصطفی عبدالجليل، رييس شورای ملی انتقالی 
ليبيا می گويد به نيروهای طرفدار معمرقذافی در 
شهر بنی وليد در جنوب طرابلس مهلت بيشتری 

برای تسليم شدن داده شده است.
پيش از اين گفته شده بود که نيروهای شورای 
بنی وليد  به شهر  ليبيا آماده ی حمله  انتقالی  ملی 

هستند.
مذاکرات  که  بود  اين  از  حاکی  گزارش ها 
دوطرف برای قانع کردن طرفداران مسلح قذافی 
به تسليم، با شکست مواجه شده است و نيروهای 
به  توسل  جز  ديگری  راه  انتقالی  ملی  شورای 

عمليات نظامی ندارند.
پسر  دو  می گويد  اينک  عبدالجليل  آقای  اما 
بودند،  شهر  تسليم شدن  از  مانع  که  معمرقذافی 
مذاکرات  ادامه  و  کرده اند  ترک  را  منطقه 

می تواند به موفقيت منجر شود.
بامداد دوشنبه، به نقل از منابع وابسته به نيروهای 
نظامی شورای ملی انتقالی ليبيا گزارش شد که 
اين نيروها خود را برای حمله به شهر بنی وليد، 
طرفدار  نيروهای  از  گروهی  تمرکز  محل 

معمرقذافی، آماده می کنند.

انتقاد احمدی نژاد از غرب 
ايران روز  رييس جمهور  احمدی نژاد،  محمود 
آبی  برق  دستگاه  يک  افتتاح  هنگام  دوشنبه 
شدت  به  جهانی  قدرت های  از  تاجيکستان  در 
امور  در  قدرت ها  اين  که  گفت  و  کرد  انتقاد 
مداخله  افريقايی  و  آسيايی  کشورهای  داخلی 

می کنند.
برق  دستگاه  افتتاح  ضمن  احمدی نژاد  محمود 
کشورهای  همکاری  با  که  تاجيکستان  آبی 
گفت:  است،  شده  ساخته  تاجيکستان  و  ايران 
امور  بيگانگان در  و  ابرقدرت ها  از مداخله  »ما 
بسيار  افريقا  و  ما  منطقه ی  مشکالت  و  داخلی 

نگران هستيم.«
که  در حالی  مراسم  اين  در  احمدی نژاد  آقای 
تاجيکستان  جمهور  رييس  رحمان،  علی  امام 
معتقد هستيم که  »ما  افزود:  نيز حضور داشت، 
)اين مداخله( عليه منافع ملت ها، کرامت آنها و 

رفاه و سعادت شان می باشد.«
يورو  ميليون   180 مبلغ  پرداخت  با  که  ايران 
توده  »سنگ  آبی  برق  دستگاه  ساختمان  در 
آينده  سال   12 برای  است،  گرفته  سهم   »2-
اين دستگاه را به کار می اندازد و بعدا کنترول 
سهم  می شود.  واگذار  تاجيکستان  به  را  آن 
متذکره  برق  دستگاه  ساختمان  در  تاجيکستان 

به حدود  40 ميليون يورو می رسد.

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالشرق،شمال،غربومرکزکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفسادازطريق
تهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.اينکارگاههادرواليتکابلبرايخبرنگارانواليتهايکابل،پنجشير،کاپيسا،پروان،لوگرووردک؛دربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،
سرپلوفارياببرگزارميشود.مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباشاشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشان
رابرايتهيهييکگزارشتحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگرانموردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگر

درروزنامه8صبحبهچاپخواهدرسيد.
  inv.8am@gmail.com:عالقمندانميتوانندبهمنظوراشتراکدراينکارگاهها،يکنسخهازخلصسوانحودرخواستيهايشانرابهاينآدرسارسالکنند

درصورتنيازبهمعلوماتبيشتربهاينشمارههاتماسبگيريد:0700269638و0700228988
مهلتجمعآوريدرخواستيهابرايواليتکابلتا14سنبلهودرواليتبلختا14ميزانميباشد.برايخبرنگارانزن،اولويتدادهميشود.

در  قحطی  می گويد  متحد  ملل  سازمان 
کشور  اين  در  بيشتری  نقاط  به  سوماليا 
سرايت کرده و به احتمال قوی طی ماه های 

آينده اين وضع بدتر خواهد شد.
يک ششم  اکنون  می گويد  ملل  سازمان 

خاک سوماليا قحطی زده است.
نفر  هزار  ده ها  که  کرده  اعالم  سازمان  اين 
افريقا  شرق  خشک سالی  بدترين  آنچه  در 
خوانده شده، جان خود را از دست داده اند.

»بی«  منطقه جنوبی  در  ميزان سوتغذيه حاد 
سازمان  و  رسيده  قحطی  به حد  سوماليا  در 
ماه  چهار  طی  نفر  هزار   750 می گويد  ملل 

آينده در معرض مرگ هستند.
براساس گزارش ها، سازمان های امدادرسان 

نمی توانند به مناطق پرجمعيت که در دست 
دسترسی  است،  الشباب  اسالمگرای  گروه 
داشته باشند و اين، کمک رسانی به مردم را 

با دشواری مواجه کرده است.
برخی  که  حاکيست  گزارش ها  اين 
اما  رسيده  مناطق  اين  به  غذايی  کمک های 

ميزان نياز به مواد غذايی بسيار بيشتر است.
الشباب که با القاعده ارتباطاتی دارد، بخش 
بزرگی از جنوب سوماليا را در کنترول خود 
از  ناشی  آسيب  بيشترين  منطقه،  اين  دارد. 

خشک سالی را متحمل شده است.
نفر در  سازمان ملل می گويد دوازده ميليون 
شرق افريقا به کمک های فوری غذايی نياز 

دارند.

بررسی  واحد 
و  غذايی  امنيت 
ملل  سازمان  تغذيه ی 
می گويد از ميان اين 
نفر،  ميليون  دوازده 
در  نفر  ميليون  چهار 
سوماليا هستند و اگر 
کمک های غذايی به 
 750 نرسد،  سرعت 

ماه های  طی  نفر  هزار 
دست  از  را  خود  جان  سوماليا،  در  آينده 

خواهند داد.
اتيوپيا،  کنيا،  تا  شده  باعث  باران  نباريدن 
با خشک سالی روبه رو  نيز  اوگاندا  اريتره و 

شوند.
اما وضعيت در سوماليا وخيم تر است.

20 سال درگيری و نبود دولت ملی در اين 
در  سوماليا  در  اوضاع  تا  باعث شده  کشور 

مقايسه با ساير کشورها بدتر باشد.

احتمال تلف شدن ۷۵۰ هزار نفر در سومالیا

  اطالعيه مديريت تصفيه  کابل بانک
 

محاسباتی اين اداره به يک نرم افزار  قرضه های ومحاسبات روزمره مصارفات عملياتی جهت محاسبات مديريت تصفيه کابل بانک 
آدرس ذيل در به  سال جاریسنبله  20تاريخ  الی فروش اين نوع نرم افزار را داشته باشند امکانات ضرورت دارد موسسات که 

 .   تماس شوند
                  

:ديننماشده حل مطلب برای معلومات بيشتر به ايميل آدرس وشماره های ذيل در تماس   
0777781200 - 0777781201: مبايل                  

 abdullaoyem@kabulbank.af  ,  receiver@kabulbank.af :آدرس الکترونيکی  
  WFPمقابل دفتر  ،شهرنوسرک کوشانی ها، مديريت تصفيه کابلبانک، : آدرس دفتر

 
                                                 

 
  

اعالن 
د افغانستان بانک به سلسله تطبیق اصالحات اداری در سیستم تشکیالتی خويش کارکنان ورزيده و مجرب را در پست های: 

يک پست  1ـ خزاندار گريد 6    
يک پست  2ـ معاون خزاندار گريد ۵  
يک پست  3ـ صراف گريد 4   
يک پست  4ـ کارمند تاديات گريد 4  

مربوط به )نمايندگی د افغانستان بانک سپین بولدک( از طريق رقابت آزاد انتخاب و تعیین می  نمايد. 
تحصیالت: حداقل فارغ صنف دوازدهم و باالتر از آن ترجيح داده می شود. 

مهارت ها: دسترسی به کامپيوتر و بلديت به زبان انگليسی 
توانايی ها: کانديدان از خود محل بوده و عالقه مندان پست خزاندار، معاون خزاندار و صراف  توانايی تکميل تضمين معينه را نيز از خود محل دارا باشند. 

آمريت عمومی  پالنگذاری  و  استراتژی  مديريت  عنوان  انتخابی  پست  با ذکر  معه يک درخواست  را  يا خلص سوانح خود  و   CV نقل  می توانند يک  باشند،  واجد شرايط  کار که  شايقين 
 dab.jobs@centralbank.gov.af منابع بشری دافغانستان بانک همراه با کاپی اسناد تحصيلی و ساير مدارک مربوطه از تاريخ نشر اعالن الی 27 سنبله 1390 مستقيما به ايميل آدرس 

بفرستند. 
نکات مهم: ورقه درخواستی عنوانی پست انتخابی، ايمیل آدرس فعال، واجد شرايط بودن اشخاص کانديد  حتمی و ضروری می باشد. )CVها از مراجع 

غیرمستقیم قابل قبول نمی باشد.( و صرف با کانديدان شامل در شارت لست جهت مصاحبه )انترويو( تماس گرفته خواهد شد. 
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