
وزرای داخله افغانستان و پاکستان اعالن کرده اند که 
به خاطر جلوگیری از رفت و آمد مخالفان از مرز میان 
ایجاد  مشترک  عملیاتی  نیروی  دو کشور، یک  این 

می شود.
توافق در مورد آغاز فعالیت نیروهای عملیاتی مشترک 
میان افغانستان و پاکستان پس از آن صورت گرفته که 
رییس جمهور کرزی اوضاع امنیتی در مرز مشترک 

میان دو کشور را خراب توصیف کرده است.
به گزارش رادیو آزادی، وزارت های داخله افغانستان و 
پاکستان روی ایجاد نیروی عملیاتی مشترک در جریان 

سفر هیات افغانی به اسالم آباد توافق کرده اند.
انتظار می رود نخستین گام ها برای ایجاد این قوا طی سه 

هفته آینده برداشته شود.
مشترک  نشست  در یک  که  رییس جمهور کرزی 
خبری با صدراعظم پاکستان سخن می گفت، خواستار 
و آمد  از رفت  پاکستان در جلوگیری  تالش جدی 

مخالفان از مرز مشترک میان دو کشور شد.
بسیار  زخم  است،  آشکار  بسیار  »حقایق  گفت:  وی 

ده ها دختر دانش آموز در والیت بامیان به نوعی بیماری 
ناشناخته مبتال شده اند.

داکتر حسین خلیلی، رییس شفاخانه ولسوالی پنجاب به 
بی بی سی گفته که این دختران در روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه گذشته )۱۷ و ۱۸ جوزا( به این بیماری مبتال 

شدند.
با  پنجاب  دخترانه  مکتب  دانش آموزان  او،  گفته  به 
و  سرگیجه  دچار  درسی  صنف های  داخل  به  ورود 

واضح و آزاردهنده می باشد. هر دو کشور می خواهند 
و  تروریزم  تا  کنند  کار  جدیت  به  عرصه  این  در 

افراطیت در منطقه از بین برود و صلح استحکام یابد.«
رییس جمهور کرزی می گوید که اقدامات الزم از 
جانب افغانستان انجام داده شده است. به گفته حامد 
کرزی این مسوولیت پاکستان هم است که از سرازیر 

شدن مخالفان به افغانستان جلوگیری کند.
از سوی دیگر رحمان ملک وزیر داخله پاکستان به 
رادیو آزادی گفته که در این رابطه با همتای افغانش 

گفتگوی مفصلی کرده است.
رحمان ملک می گوید که آنان کوشش می کنند تا از 
راه ایجاد این قوای مشترک از فعالیت مخالفان در مرز 

مشترک میان دو کشور جلوگیری نمایند.
دو  هر  میان  در  عملیاتی  مشترک  »قوای  وی گفت: 
کشور به کار آغاز می کند و انشااهلل در سه هفته آینده 
ما نخستین نشست خود را در ارتباط به این مساله دایر 
می کنیم. برعالوه این، ما به ایجاد دوباره پوسته های بایو 
متریک هم اقدام می کنیم، ما یک کشور آزاد هستیم و 

هر کار را آزادانه انجام می دهیم.«
اما آقای رحمان در مورد تشکیالت این قوا و ساحه 

فعالیت آن به طور مفصل معلومات نداد.
خصوص  در  حال  تا  نیز  کشور  داخله  امور  وزارت 
عملیاتی  نیروی  ایجاد  و  موافقتنامه  این  چگونگی 

مشترک اظهار نظری نکرده است.
مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان به عنوان مناطقی 
ناامن شناخته می شود که گفته می شود حضور فزیکی 

و فعالیت مخالفان در این ساحه زیاد است.

ناراحتی شدید شدند و در چند روز اخیر آنها در این 
شفاخانه تحت درمان بوده اند.

)یکشنبه، ۲۲  افزود که در حال حاضر  آقای خلیلی 
جوزا( ۴۶ تن از دانش  آموزان بیمار در شفاخانه پنجاب 
بستری هستند، اما شمار همه دانش آموزانی که مسموم 
شده اند، بیشتر از این است. به گفته او، تا حال تالش ها 

برای تشخیص بیماری آنها به نتیجه نرسیده است.
ادامه در صفحه 2

ایجاد نیروی مشترک عملیاتی 
در مرز میان افغانستان و پاکستان

]در صفحه 3[

دختران دانش آموز در بامیان به یک بیماری ناشناخته مبتال شده اند

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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عناوین مطالب امروز:

اعالمیه
 اسالم آباد

اسالم آباد«  »اعالمیه  کامل  متن 
امضای  به  جوزا  بیست  در  که 
کشور  دو  خارجه ی  وزرای 
رسیده  پاکستان  و  افغانستان 

است.

در صفحه 6

پاکستان از نفوذ خود 
بر طالبان استفاده می کند     

معضل سی ساله...
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تصویب توافقنامه ی 
ترانزیت و تجارت

میان افغانستان و پاکستان
اعالمیه ی مشترکی که در رابطه با تحقق دیدگاه 
بین  سعادت  و  انکشاف  صلح،  برای  مشترک 
به  آقای کرزی  پاکستان، طی سفر  و  افغانستان 
به صورت  مفردات آن چه  امضا رسیده است و 
تاکید  و  تایید  بارها مورد  تحریری  یا  و  شفاهی 
مقامات هر دو کشور به ویژه پاکستان قرار گرفته 
آورده  وجود  به  را  محتاطانه ای  امیدواری  بود، 
است که می شود روی آن حساب کرد؛ گرچه در 
است  بوده  ندرت حاضر  به  پاکستان  رابطه  این 
که به دور از اغراض سیاسی و اهداف و مقاصد 
خاصی، در صدد تحکیم روابط متقابل صادقانه 

با افغانستان باشد.
تردیدی دراین نیست که پاکستان ازاین توافقنامه 
برای برون برآمدن از انزوای سیاسی ای که پس 
از کشته شدن بن الدن و الیاس کشمیری دچار آن 
شده است، حداکثر استفاده را خواهد کرد و در 
واقع دعوت از آقای کرزی وهمراهانش، عمدتا به 

همین منظور بوده است. 
و  فرهنگی  تاریخی،  عمیق  روابط  تحکیم  درواقع 
به صورت  دینی و گشایش یک فصل جدید! که 
یک  فقط  است،  شده  ذکر  اعالمیه  در  متحدالمال 
اعالمیه های  همه  در  که  است  معمولی  تعارف 
مورد  عمل  در  بی آن که  بود  شده  ذکر  نیز  قبلی 
است  این  امیدواری  گیرد.  قرار  توجه  و  تاکید 
تنگنا قرار  که در شرایط کنونی که پاکستان در 
پرمثل  باز ومشت خیلی  با دست  و  است  گرفته 
سابق نیست، برای برون برآمدن از این تنگنا و 
بن بست، خود را ناگزیر ببیند که جبرا و تا حدی 
صادقانه عمل کند. اما وقتی در خبرها می شنویم 
پانتا، رییس سازمان سیا  آقای  و می خوانیم که 
آمده  پاکستان  به  غیرمترقبه  سفر  یک  طی  که 
است، شواهد تازه ای و از جمله یک ویدیوی 10 
دقیقه ای را با خود آورده است که طالبان را در 
حال تخلیه دو کارخانه ی تولید بمب در پاکستان 

نشان می دهد، به یاد این بیت می افتیم که:
خوی بد در طبیعتی که نشست

نرود جز به وقت مرگ از دست
که  است  مشاهدات  و  مالحظات  همین  براساس 
آقای پانتا به پاکستان گفته که روابط خود را با 
جانب  از  باید  که  گفته ای  کنید!  قطع  تروریستان 
همکاری  مشتاق  که  افغانستان  عالیه  مقامات 

پاکستان در امر صلح هستند، جدی گرفته شود.
به  بیشتر  قرارداد خیلی  این  که  نیک می دانیم  ما 
نیست  پاکستان حاضر  ولی  است،  پاکستان  نفع 
در  چنانچه  کند.  عمل  صادقانه  مورد  این  در 
خیلی  افغانی  تاجران  مال التجاره  توقف  مورد 
که  توافقنامه ای  است؛  کرده  عمل  ناجوانمردانه 
ممکن است با بهانه جویی های پاکستانی ها بازهم 

معوق بماند.
همین تاکید بر روابط عمیق تاریخی- فرهنگی که 
پاکستان هرگز به آن وفادار نبوده است، سوظن 
همیشه  پاکستان  این که  به ویژه  است؛  برانگیز 
چنین گفته ولی برعکس عمل کرده است و اکنون 
و  محتوا  کند.  چنین  که  است  ازاین  ترس  نیز 
مضمون اعالمیه ی مشترک هیچ عنصر تازه ای را 
دربرندارد که در هر بار سفر آقای کرزی تکرار 
شده است، ولی متاسفانه برای یک بار هم در عمل 
پاکستان  که  نبوده ایم؛  پاکستان  صداقت  شاهد 
همیشه کوشیده است نیات و مقاصد خودش را 

در سایه این قراردادها و اعالمیه ها بپوشاند.  

زنگ اول


از  تن   15 حدود  برای  تخار:  8صبح، 
یک  تخار  والیت  بی بضاعت  زنان 
همکاری  به  خیاطی  سه ماهه  کورس 
مالی موسسه مرسی کورپس دایر شده 
برای شاگردان در جریان آموزش  که 
مبلغ 3 هزار و برای هریک از استادان 
مبلغ 11هزار و هفتصد افغانی معاش نیز 

پرداخته می شود. 
اقتصاد ریاست امور زنان  نسیمه، مدیر 
سه  کورس،  این  که  می گوید  تخار 
ماه را در بر خواهد گرفت که در این 
مدت برای شاگردان عالوه بر آموزش 
حرفه خیاطی، ماشین و دیگر لوازم این 

حرفه داده می شود.
 نسیمه می افزاید که بعد از ختم کورس 
آزاد  فعالیت  گروپی  شکل  به  آنان 
می خرند،  بازار  از  را  تکه  می کنند، 
مشتریان  عالقه  مورد  لباس هاي  آن  از 
عرضه  بازار  به  را  آن  می دوزند،  را 
به دست  پول  طریق  این  از  و  می کنند 

می آورند.
دالرام، خانم 30 ساله مادر چهار طفل 
آموزش  کورس  این  در  که  است 

8صبح، سرپل: شماری از باشندگان قریه 
پسته مزار ولسوالی صیاد والیت سرپل، 
به  متهم  را  والیت  این  محلی  پولیس 

مردم آزاری می کنند.
آنان می گویند که آزار و اذیت پولیس 
محلی در آن منطقه باعث شده که بیش 
از  فرار  به  مجبور  خانواده  دوصد  از 

خانه های شان شوند. 
که  دارند  ادعا  همچنان  باشندگان  این 
سید معروف، یکی از فرماندهان پولیس 
محلی در قریه پسته مزار ولسوالی صیاد 
که قبال در صفوف طالبان فعالیت داشت 
بنابر حمایت اسد اهلل شیرزاد، فرمانده  و 
پولیس  به صفوف  امنیه  والیت سرپل 

8صبح، مزارشریف: با عقد قرارداد جدید 
به ارزش 80 میلیون دالر امریکایی، کار 
بازسازی فابریکه کود و برق مزارشریف 
بدترین  در  گذشته  سال های  در  که 

وضعیت قرار داشت، آغاز می گردد.
به همین منظور دیروز قرار دادی به ارزش 
وحیداهلل  میان  امریکایی  دالر  ملیون   80
و   کشور  صنایع  و  معادن  وزیر  شهرانی 
متحده  ایاالت  سفیر  ایکن بیری  کارل 
امریکا در افغانستان در شهر مزارشریف 

به امضا رسید.
صنایع  و  معادن  وزیر  شهرانی  وحیداهلل 
داد گفت  قرار  این  عقد  هنگام  کشور، 
که این قرار داد، به منظور ترمیم اساسی 
گاز  پایپ الین  برق،  و  کود  فابریکات 
مزار- شبرغان، پاک کاری چاه شماره 21 
گازی معدن جرقدق شبرغان و انتقال آن 
الی فابریکه های کود و برق  و پارک های 

آموزان  دانش  از  یکی  ضیایی،  فریبا 
نشانه های  مورد  در  پنجاب  در  بستری 
است:  گفته  بی بی سی  به  خود  بیماری 
و  می آید  حمله  وقفه ای  صورت  »به 
بدنم  تمام  می آید،  حمله  که  زمانی 
می لرزد، نفسم تنگ می شود، سرم درد 

می کند و گریه می کنم.«
پنجاب  شفاخانه  رییس  خلیلی،  حسین 
بیمار در وقت  گفت که دانش آموزان 
طلوع  با  اما  هستند،  خوب  نسبتا  شب 
و  می شود  بد  آنها  وضعیت  آفتاب 
مواجه  پی هم  حمله های  با  غروب  تا 

می شوند.
وزارت  سخنگوی  اوغلی،  نور  کارگر 
اخیر  روز  چند  در  که  گفته  صحت 
نمونه های متعدد خون از دانش آموزان 
تحقیقات  و  شده  گرفته  پنجابی 
بیماری  تشخیص  برای  آزمایشگاهی 

خیاطی می بیند. 
تا  بگیرد  یاد  خیاطی  می خواهد  او 
مصدر  زنان  دیگر  به  طریق  همین  از 
تقویت  در  عالوه  بر  و  شود  خدمت 
همکاری  همسرش  با  خانواده  اقتصاد 

کند. 
یاد  خاطر  به  اینجا  »من  مي گوید:  وي 
گرفتن خیاطی آمده ام، تا از این طریق 

به دیگر خانم ها حرفه یاد بدهم.« 
خانم  یازده  دالرام،  خانم  پهلوی  در 

محلی پیوسته است، با پیروی از اعمال 
گذشته خود، به بهانه های گوناگون آنها 

را مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
شریفی  عارف  محمد  حال  همین  در 
ربیس شورای والیتی این والیت با تایید 
این ولسوالی می گوید:  گفته  های مردم 
که  منطقه  آن  باشندگان  از  »شماری 
به خاطر دادن عرایض خود به قوماندانی 
از سوی  بودند،  آمده  والیت  این  امنیه 
والیت  این  امینه  فرماندهی   پولیس 
روز  چهار  مدت  از  و  گردیده  توقیف 
بدینسو بدون هیچ جرمی در توقیف خانه 

این قوماندانی به سر می برند.«
شیرزاد،  اسداهلل  جنرال  دیگر  سوی  از 

صنعتی مزارشریف به امضا رسیده است.
دالر  میلیون   80 جمله  از  وی  گفته   به 
اختصاص داده شده در این بخش ها، 65 
میلیون آن تا 18 ماه دیگر در بخش های 
مختلف فابریکات کود و برق مزارشریف 
30میلیون  که  رسید  خواهد  مصرف  به 
دالر آن از سوی اداره انکشافی بین المللی 
امریکا )USAID(  14.5 میلیون دالر از 
بودجه انکشافی وزارت معادن و صنایع 
افغانستان، 26 میلیون دالر از سوی وزرات 
دفاع امریکا و 4.5 میلیون دیگر از سوی 

ناتو پرداخته می شود.
تا  کرد:  عالوه  همچنان  شهرانی  آقای 
چند هفته ی آینده دواطلبی بازسازی این 
بخش ها به کمک دفتر USAID آغاز 

می شود.
سفیر  ایکن بیری  کارل  حال  همین  در 
کنونی  وضعیت  امریکا  متحده  ایاالت 

آنها جریان دارد.
بامیان  در  »ما  گفت:  نوراوغلی  آقای 
و  مجهز  آزمایشگاه های  کابل  حتا  و 
پیشرفته نداریم که بتواند تشخیص دهد 
که دلیل این بیماری چه بوده است. ما 
)پی آر تی(  والیتی  بازسازی  گروه  از 
آنها  و  خواسته ایم  کمک  بامیان 
قندهار  به  را  آن  و  کرده  نمونه گیری 
شفاخانه  آن جا  در  که  فرستاده اند 

مجهزی دارند.«
که  افزود  صحت  وزارت  سخنگوی 
نشانه های بیماری دانش آموزان پنجابی 

دیگری هم هستندکه 
حرفه  می خواهند 

خیاطی یاد بگیرند. 
از  تن  یک  نجال 
کورس  این  استادان 
آنان  که  می گوید 
را  زنانه  لباس های 
مطابق خواست بازار 

تهیه می کنند.
هر  »ما  می گوید:  او 
زنانه  لباس های  نوع 
از قبیل پنجابی، چپن 
مکتب  لباس های  و 
را به فرمایش مشتریان ارزان  تر از بازار 
که  می خواهیم  ما  که  زیرا  می دوزیم؛ 

مشتری بیشتر  پیدا کنیم.« 
تخار  زنان  امور  ریاست  مسووالن 
می کنند  تالش  آنان  که  می گویند 
و  موسسات  کمک های  جلب  با  تا 
را  زمینه هایی  کمک کننده،  نهادهای 
ایجاد  با  زنان  ظرفیت  ارتقای  برای 
و  سوادآموزی  حرفه ای،  کورس های 

غیره مساعد سازند.

گفته های  سرپل،  والیت  امنیه  فرمانده 
رییس  و  صیاد  ولسوالی  باشندگان 
شورای والیتی این والیت را رد کرده 
منطقه  اهالی  از  تن  »ما چهار  می گوید: 
پسته مزار را به خاطر ارایه جزییات بیشتر  

برای پولیس نگه  داشته ایم.«
تحقیقات  زمینه  این  در  وی،  گفته  به 

جریان دارد و تا هنوز نهایی نشده است.
نیست  باری  اولین  این  است،  گفتنی 
افغانستان  پولیس محلی در  از  که مردم 
شکایت می کنند، بلکه  چند روز پیش 
مردم کندز نیز مدعی بودند، که پولیس 
محلی از کشت و حاصالت زارعین این 
والیت به زور عشر زکات جمع می کنند.

رشد  برای  خوب  فرصت  را  افغانستان 
سرمایه گذاری و بازسازی دانسته، عالوه 
کرد: »نسبت به سال های گذشته، اکنون 
در افغانستان بستر خوب سرمایه گذاری 

هموار گردیده است. «
سفیر امریکا همچنان گفت که کشورش  
در نظر دارد تا در بخش های تولید برق 
واستخراج معادن و صنایع افغانستان بیش 
سرمایه گذاری  را  دالر  میلیون   300 از 

نماید .
گفتنی است که فابریکه کود برق اولین 
فابریکه در کشور است که توسط اتحاد 
جماهیر شوری وقت اعمار گردیده و اما 
به مرور زمان استهالک شد و بر عالوه  
کاهش چشمگیر در تولیداتش، فرسوده 
هزاران   جان  آن  گاز  بالون های  شدن 
کارگر و خانواده هایی که در اطراف آن 

بود و باش دارند را تهدید می نماید.

با موارد  نشان می دهد که بیماری آنها 
مشابه در چندین مکتب دخترانه مناطق 

دیگر شباهت دارد.
در چند سال اخیر دانش آموزان مکاتب 
جمله  از  و  والیت  چند  در  دخترانه 
کندز  و  کاپیسا  غزنی،  پروان،  کابل، 
مانند  همزمان  و  گروهی  صورت  به 
پنجاب  دخترانه  مکتب  دانش آموزان 

بیمار شده اند.
آقای نوراوغلی گفت دخترانی که در 
شده  مبتال  بیماری  نوع  این  با  گذشته 
بوده اند، تا بیش از یک ماه بیمار بوده 

اما در نهایت بهبود یافته اند.
وزارت صحت در گذشته هم تحقیقاتی 
کشور  داخل  آزمایشگاه های  در  را 
دانش آموزان  بیماری  تشخیص  برای 
دلیل  نتوانسته است که  اما  داده،  انجام 

اصلی آن را دریابد.

متهم حمله انتحاری 
تخار جان باخت

فرد  دو  از  تن  یک  تخار:  8صبح، 
حمالت  اتهام  به   شده  بازداشت 
تخریبي و دست داشتن در قتل جنرال 
داوود و شاه جهان نوری که از سوي 
بود،  شده  بازداشت  تخار  ملي  امنیت 
روز گذشته در این اداره درگذشت.  
خانواده ي این شخص که شاه ولی نام 
داشت، ادعا دارد که وي به اثر لت و 
ملی  امنیت  از جانب مسوولین  کوب 
برید  اما  است،  رسیده  قتل  به  تخار 
جنرال نجیب اهلل نجیب، رییس اداره ي 
رد  را  موضوع  این  تخار  ملي  امنیت 
به  و  بوده  بیمار  قبال  »او  کرده گفت: 

اثر فشار بلند خون جان باخته است.«
تخار  امنیت  اداره ي  مسووالن 
این  دستگیري  از  پس  که  مي گویند 
داشت،  که  مریضی  اثر  به  شخص، 
تاهنوز تحقیقي از وي صورت نگرفته 

بود که لت و کوب شود.
سرطبیب  صافي،  حفیظ اهلل  داکتر 
شفاخانه تالقان به 8صبح گفت: »پس 
از معاینه آثار لت و کوب در بدن این 
شخص دیده نشده و قبال داکتر امنیت 
یک  شخص  این  که  بود  گفته  ملي 
بلند  فشار  داراي  مردنش  از  قبل  روز 

بوده است.« 
کامال  مذکور  مرد  »بدن  افزود:  وي 
به  رسیدن  از  قبل  او  و  بود  سالم 

شفاخانه فوت کرده بود.«
گفته مي شود از منزل شخصي این دو 
فرد بازداشت شده مقدار زیادي مواد 
منفجره همراه با امکانات و تجهیزات 
و  به دست آمده  انتحاري  حمالت 
آنان  که  دارد  وجود  زیادي  احتمال 
جنرال  جان  به  حمله  سازماندهي  در 
نوري  شاه جهان  و  داوود  داوود 
فرمانده امنیه والیت تخار که دو هفته 
سازماندهی شده  حمله  یک  در  پیش 
مقر  در  دیگر،  تن  چهار  با  همراه 
دست  باختند،  جان  تخار  والیت 

داشته باشند. 
تخار  والیت  در  امنیتی  مقامات 
زمینه  در  تحقیقات  که  می گویند 

تشخیص عاملین قضیه جریان دارد. 

۳ تفنگ دار 
بر یک دختر درکندز 

تجاوز کردند 
فرماندهی  مسووالن  کندز:   8صبح، 
از  تن  سه  که  می گویند  کندز  پولیس 
قبل  روز  ده  غیرمسوول  تفنگ داران 
در  دختر،  یک  باالی  والیت،  این  در 
روستای »ُچقرقشالق« این شهر، تجاوز 

کرده   اند. 
سید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی 
این  به  پیوند  در  دیروز  کندز  پولیس 
که  گفت  روزنامه ی 8صبح  به  رویداد 
این تجاوز، شب 13 جوزا، در روستای 
تفنگ دار  نفر  سه  توسط  »ُچقرقشالق« 
او  است.  گرفته  صورت  غیرمسوول 
گفت: »پولیس پس از آگاهی  یافتن از 
دریافت  برای  را  تالش هایی  موضوع، 
و بازداشت عامالن این رویداد ناگوار، 
آغاز کرده و اکنون یک تن از عامالن 
این جنایت بازداشت شده و دو تن دیگر 

تحت پیگرد هستند.« 
فرماندهی  سخنگوی  گفته ی  به 
پولیس کندز یکی از متجاوزان، به نام 
است  چقرقشالق  باشنده ی  خال الدین، 
به  و  شده  بازداشت  پولیس  توسط  که 
روز  16جوزا، به دادستانی استیناف این 
این همه،  با  است.  شده  معرفی  والیت، 
نام های  به  دیگر  متجاوز  دو  هنوز 
زلمی،  ولد  اختر  و  امرالدین  ولد  فواد 
که  آن  با  »کیله چی«  قریه ی  باشندگان 
هنوز  دارند،  قرار  پولیس  پیگرد  تحت 
پولیس  نشده اند و تالش های  بازداشت 

برای بازداشت آنها جریان دارد

برای 15 تن از زنان بی بضاعت زمینه آموزش خیاطی مساعدشد

پولیس محلی سرپل مردم ملکی را اذیت می کنند

کار بازسازی فابریکه کود برق به زودی آغاز می شود
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»از  گزارش  در  امروز  رنج کشیده  و  غم دیده  خانم  یک 
ورای دود و آتش« سخنانش را چنین آغاز کرد: »در زمان 
و  مي کردیم  زندگي  سربي  در  ما  کمونیست ها  حكومت 
پسرانم که هنوز نوجوان بودند، همراه پدرشان در کشتزارها 
به  دهقاني مصروف بودند. در زندگی  خوش و آرام بودیم. 
شوهر و کودکانم همیشه در زمین کار می کردند و خودم 
با آنها  از کارها  نیز مانند سایر زنان قریه ی خود در بعضی 
برای شان  را  چاشت  نان  که  این  از  بعد  می گرفتم.  سهم 
می بردم، دوباره به خانه برنمی گشتم و تا شام یک جا با هم 

کار می کردیم. 
و من  زمین کار می کرد  در  از روزها که شوهرم  در یكی 
خانه  از  هنوز  پسرانم  و  بودم،  غذا  و  نان  پختن  مصروف 
دشمن  غول پیكر  طیاره هاي  دفعتا  بودند،  نكرده  حرکت 
خود  هوایي  حمالت  به  و  گردیدند  سرازیر  ما  قریه  باالي 
شروع کردند. هرکس در هرجایی که بود در همان جا پنهان 
شد. آنها خانه ها را زیر بمباران خود قرار دادند. ناگهان در 
جریان کار صدای بسیار وحشتناکی به گوشم آمد و همه جا 
را خاك و دود پوشانید. زماني که طیاره ها دوباره برگشتند 
به طرف  بودم  که  محلي  از  من  شد  کمتر  خانه  در  غبار  و 

اتاق ها در حرکت شدم. وقتي به دهلیز داخل شدم دیدم که 
بود.  فرا گرفته  را گل و چوب  نبود و همه جا  چت خانه ها 
صدا زدم به پسرانم و نام هاي شان را گرفتم اما هیچ صدایی 
و روي خود خاك  باد  به سر  نمي رسید،  به گوش  آنها  از 
کردم و گریه کردم. در همین وقت پدرش نیز به خانه رسید. 
دیدم  آمدم  به هوش  زماني که  ندانستم.  به خود  دیگر  من 

همه اهالي قریه در خانه ي ما جمع بودند و داشتند خاك و 
چوب را دور مي کردند. یک پسرم را که به خون و خاك 
آلوده بود از زیر خاك کشیده بودند و تالش که پسر دیگرم 
نمی دانستم که  به خود  هیچ  کنند،  درحالی که  پیدا  هم  را 
باالی زمین هستم و یا هم در آسمان فریاد می کشیدم. همه 
مردم با من گریه مي کردند و مي گفتند که تنها پسران تو به 

ریاست  تحت  که  هیاتی  می گویند،  دولتی  مقام های 
حامد کرزی رییس جمهور کشور به دعوت رسمی 
از  بود،  رفته  اسالم آباد  به  پاکستان  جمهور  رییس 
تاثیر  و  نفوذ  از  تا  است  خواسته  کشور  آن  دولت 
خود بر طالبان افغانی استفاده کرده و آنان را وادار به 

مذاکره با دولت افغانستان کند.
جمعه  روز  کشور،  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
سفر،  این  طی  و  رفت  پاکستان  به  روزه  دو  سفر  در 
ضمن دیدار با برخی از مقام های پاکستانی، کمیسیون 
مشترك صلح را با یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر 
افتتاح کردند. در این کمیسیون که  آن کشور رسما 
مقام های ارشد دو کشور عضویت دارند، قرار است 
و  طالبان  با  افغانستان  دولت  گفتگوهای  آغاز  برای 
شود.  زمینه سازی  مخالف،  مسلح  گروه های  دیگر 

اعضای اجرایی این کمیسیون قرار است در جریان
کار  به  آغاز  با  باشند.  داشته  دیدار  باهم  ماه  هر 
قرار  پاکستان،  و  افغانستان  صلح  مشترك  کمیسیون 
است چهار ماه بعد کارکرد و موثریت این کمیسیون 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
رییس جمهور،  سخنگوی  عمر  وحید  این حال،  با 
با  مشترك  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز 
داراالنشای  رییس  و  خارجه  وزارت  سیاسی  معین 
سفر  در  افغانی  هیات  که  گفت  صلح  عالی  شورای 
از  تا  پاکستان خواسته است  از مقام های دولت  خود 
دارند،  افغانستان  در  طالبان  باالی  که  تاثیرگذاری 
تشویق  دولت  با  مذاکره  به  را  آنان  و  کرده  استفاده 
به  افغانی  هیات  که  افزود  همچنین  عمر  آقای  کنند. 
جانب پاکستان گفته است برای آن عده از طالبانی که 
با دولت مذاکره کنند، دیگر در خاك  نمی خواهند 
پاکستان پناه ندهند. سخنگوی رییس جمهور گفت: 
مطرح  پاکستان  جانب  از  مشخصی  خواسته ی  »دو 
پاکستان  اسالمی  جمهوری  که  بود  این  یكی  شد؛ 
حلقاتی  بر  ما  دید  از  که  تاثیرگذاری  از  استفاده  با 
را  آنان  نفوذ خود،  از  استفاده  با  دارد،  افغانی  طالبان 
وادار بسازد و یا هم زمینه سازی بكند تا به روند صلح 
روند  به  نمی خواهند  به کسانی که  همچنین  بیپوندند. 
از مجراهای  نیستند  بیپوندند، کسانی که حاضر  صلح 
صلح آمیز به اهداف خود برسند و آرزو دارند که از 
راه خشونت به اهداف خود برسند به آنان پناه گاهی 

دیگر وجود نداشته باشد.«
دولت  که  کرد  تاکید  جمهور  رییس  سخنگوی 
از  که  تالش هایی  در  تا  است  داده  وعده  پاکستان 
سوی دولت افغانستان برای انجام گفتگوها با طالبان 
و دیگر گروه های شورشی در کشور راه اندازی شده 
است، کمک کند. او ضمن مهم خواندن سفر هیات 

گذاشته و دیدگاه های مشخص خود را نیز در مورد 
است.  بیان کرده  تروریزم در آن کشور  پناه گاه های 

افغانی به پاکستان، عالوه کرد که این هیات توقعات 
میان  در  کشور  آن  مقام های  با  را  افغانستان  مردم 

آقای عمر گفت: »جانب پاکستان نسبت به هر زمان 
دیگر برخورد بهتر کرد، پذیرش بیشتر بود و تعهداتی 
هم مبنی بر اقدامات عملی سپرده شد که ما امیدواریم 

عملی شود.«
ازبینرفتنفضایبیاعتمادی

وزارت  سیاسی  معین  لودین،  جاوید  حال  همین  در 
خارجه که رییس جمهور را در این سفر به پاکستان 
گفت،  خبری  کنفرانس  این  در  می کرد،  همراهی 
و  افغانستان  میان  سال ها  که  بی اعتمادی  فضای 
پاکستان حاکم بود، اکنون از بین رفته و مقام های دو 
راستای  در  را  عملی  اقدامات  تا  دارند  تالش   کشور 
افزود،  لودین  آقای  بردارند.  جانبه  دو  روابط  بهبود 
تا زمانی که حكومت نظامی در پاکستان حاکم بود، 
به وجود آوردن فضای اعتماد میان دو کشور دشوار 
با به وجود آمدن حكومت دموکراتیک در  اما  بود، 
آن کشور، دیگر تالشی برای به وجود آوردن فضای 
اعتماد ضرورت نیست. معین سیاسی وزارت خارجه 
می گوید: »نوع رابطه ای که بین حكومت دموکراتیک 
افغانستان و حكومتی که از طرف نظامیان در پاکستان 
اداره می شد، ما به نتایجی دست نمی یافتیم و مشكل 
بود به وجود بیاید. اما امروز بعد از سه سال تالش و 
قرار داریم که  به مرحله ای  پاکستان،  با  اعتمادسازی 
رابطه  این  در  تشریفات  و  تعارف  به  دیگر ضرورتی 

نمی بینیم و ضرورتی به اعتمادسازی وجود ندارد.«
دولت های  امروز  که  کرد  تاکید  لودین  جاوید 
افغانستان و پاکستان نسبت به همدیگر خیلی نزدیک 
به  »بسیار  را  کشور  دو  نظر  مورد  مسایل  و  شده اند 
وضاحت« بیان می کنند. او همچنین نقش پاکستان را 
افغانستان کلیدی توصیف کرد و  در تامین صلح در 
تالش هایی  راستا  این  در  افغانستان  دولت  که  گفت 
را آغاز کرده است؛ اما این بار نوبت پاکستان است 
که باید در این زمینه تالش بیشتر کند. او گفت که 
به  نسبت  پاکستان  و  افغانستان  دولت های  نزدیكی 
گذشته، خوشبینی ها در مورد بهبود اوضاع در این دو 

کشور را بیشتر کرده است.
مقام های دو کشور در سفر هیات افغانی به پاکستان، 
به  موسوم  ماده  ای  سه  و  بیست  مشترك  اعالمیه ی 
»اعالمیه اسالم آباد« را نیز در مورد تحقق دیدگاه های 
و  افغانستان  در  انكشاف  و  صلح  برای  مشترك 
پاکستان، منتشر کرده اند. در بخشی از این اعالمیه ی 
مشترك آمده است که رهبران دو کشور در راستای 
در  انكشاف  و  صلح  برای  واحد  دیدگاه های  تحقق 
منطقه به توافق رسیده اند. در این اعالمیه، بر گشایش 
فصل جدید در روابط دو کشور نیز تاکید شده است.



شهادت نرسیده، بلكه اطفال و جوانان زیادی شهید شده اند. 
پسر دیگرم را نیز از زیر خاك بیرون کردند؛ خداوندا! این 
مصیبت را باالي هیچ مادري نیاور! همه ي قریه را غم و اندوه 
فرا گرفته بود و در همان روز چندین پیر و جوان دیگر نیز به 
شهادت رسیده بودند. هنوز از مرگ پسرانم دیري نگذشته 
بود که بچه نوجوان دیگرم ناپدید شد و تا امروز نمي دانم 
که او زنده است یا مرده. غم و اندوهی که من دارم خداوند 
و  هوش  زیاد  غصه ي  و  غم  با  ندهد.  نشان  مادري  هیچ  به 
حواس ام را از دست داده ام و همیشه خاطرات بد گذشته به 
زیر چشمانم است و در انتظار پسر ناپدید شده ام هستم. حاال 
هم از منطقه ي خود به خاطر جنگ ها بین نیروهای خارجی 
بدبختي  و  فالکت  به  و  کرده ایم  فرار  اینجا  به  طالبان  و 
در روي  دارد،  عمر  نواسه ام که 12 سال  مي کنیم.  زندگي 
ما  است.  من  نان آور  یگانه  و  مي کند  دست فروشي  سرك 
اما  رفت،  خواهیم  دنیا  این  از  آرامش  و  صلح  آرزوي  در 
خداوند مهربان است که به اطفال و بازماندگان ما صلح و 

آرامش بیاید.« 
خون  »هیچ گاهی  که:  می افزاید  گفته هایش  ادامه  در  وی 
شهدای خود را ما مردم دهقان پیشه و غریب کار که همیشه 
شده،  ریخته  ما  مردم  خون  و  بودیم  پایمال  رژیم  هر  در 

نمی بخشیم.« 



پسرانم را از من گرفتند
همه مردم با من گريه مي كردند و مي گفتند كه تنها پسران تو به شهادت 

نرسيده، بلکه اطفال و جوانان زيادی شهيد شده اند. پسر ديگرم را نيز از 
زير خاك بيرون كردند؛ خداوندا! اين مصيبت را باالي هيچ مادري نياور! 

همه ي قريه را غم و اندوه فرا گرفته بود و در همان روز چندين پير و جوان 
ديگر نيز به شهادت رسيده بودند. هنوز از مرگ پسرانم ديري نگذشته بود 

كه بچه نوجوان ديگرم ناپديد شد و تا امروز نمي دانم كه او زنده است يا 
مرده. غم و اندوهی كه من دارم خداوند به هيچ مادري نشان ندهد. با غم 
و غصه ي زياد هوش و حواس ام را از دست داده ام و هميشه خاطرات بد 

گذشته به زير چشمانم است و در انتظار پسر ناپديد شده ام هستم.

پاکستان از نفوذ خود 
بر طالبان استفاده 

می کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : ظفرشاه رویی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معين سياسی وزارت خارجه می گويد: »نوع رابطه ای كه بين حکومت 
دموكراتيک افغانستان و حکومتی كه از طرف نظاميان در پاكستان 
اداره می شد، ما به نتايجی دست نمی يافتيم و مشکل بود به وجود 
بيايد. اما امروز بعد از سه سال تالش و اعتمادسازی با پاكستان، 

به مرحله ای قرار داريم كه ديگر ضرورتی به تعارف و تشريفات در 
اين رابطه نمی بينيم و ضرورتی به اعتمادسازی وجود ندارد.«

از صفحه )1(
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عدم  به  اعتراض  در  نمایندگان  مجلس 
برای هفت کرسی  نامزد وزیران  معرفی 
وزارت، روز شنبه این هفته را با سکوت 
آغاز به کار کرد. در رسانه ها به نقل از 
اعضای مجلس نمایندگان آمده است که 
گفته اند، تا زمان معرفی وزیران پیشنهادی 
خود  اعتراضی  سکوت  به  کرزی  آقای 
ادامه خواهند داد. اگرچه این سکوت از 
نظر مدنی می تواند فشار آور تلقی شود، 
به  نمایندگان  مجلس  که  آنجایی  از  اما 
عنوان با صالحیت ترین بخش از شورای 
ویژه  صالحیت های  از  افغانستان،  ملی 
می باشد،  برخوردار  فردی  به  منحصر  و 
ابزار فشاری به نام سکوت، به  توسل به 
واقع  تاثیرگذار  چندان  که  می رسد  نظر 

نخواهد شد.
شده  نهادینه  فرهنگ  این  افغانستان  در 
خشونت  غیر  واکنش های  به  که  است 
متناسبی  جواب  و  چندانی  اهمیت  بار 

داده نشود. اگر به واکنش های غیر خشن 
قدرت  دستگاه  بی توجهی های  برابر  در 
وقعی  کشور  در  مدنی  اعتراض های  یا 
به  تا کنون  بدون شک  گذاشته می شد، 
در  برق  نبود  از  ناشی  دوامدار  تاریکی 
بیش از 86 درصد ناحیه ی سیزدهم شهر 
مسوول  دولتی  دستگاه  سوی  از  کابل 
گذاشته  پایان  نقطه ی  عرصه،  این  در 
اهدای لوح  به  اعتنا  با  اینکه  یا  می شد و 
بامیان، حداقل  در  برای یک خر  تقدیر 
ابتدایی و حداقلی در راستای  تحرکات 
آب  تامین  پروسه ی  تطبیق   و  طراحی 
صحی آشامیدنی برای مردم آن والیت 

عملی می شد.
به  اگر  که  گفت  می توان  چنین  هم 
بها  این کشور  در  غیر خشن  اعتراضات 
داده می شد و دستگاه قدرت به آن اعتنا 

برای  نمایندگان  مجلس  درحالی  که 
به  اعتراض  در  پیهم  روز  دومین 
باقی مانده ی  اعضای  معرفی  عدم 
مستقل،  اداره های  رییسان  کابینه، 
اعضای  از  برخی  و   لوی سارنوالی 
کمیسیون  و  ستره محکمه   شورای 
اساسی،  قانون  برتطبیق  نظارت 
جلسه های سکوت را برگزار می کنند، 
سخنگوی ریاست جمهوری می گوید 
معرفی  برای  کاری  کمیته  دو  که 
سوی  از  پارلمان  به  فراگیر  کابینه ی 
این  هرچه  و  شده اند  تعیین  حکومت 
شود  معرفی  پارلمان  به  دیرتر  کابینه 

به همان اندازه درست تر خواهد بود.
وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور 
که  گفت  خبرنگاران  به  گذشته  روز 
رییس جمهور در دیداری که هفته ی 
داشت،  مجلس  نمایندگان  با  گذشته 
زمان مشخصی را برای معرفی اعضای 
تعیین  آن ها  به  کابینه  باقی مانده ی 

نکرد.
به گفته ی وی سکوت نمایندگان ناشی از وعده ی 
رییس جمهور به اعضای پارلمان نبوده بلکه رییس 
جمهور دو کمیته ی کاری را برای معرفی اعضای 
از  پس  و  است  کرده  تعیین  کابینه  باقی مانده ی 
شد،  نهایی  کارشان  یادشده  کمیته های  آن که 
اعضای باقی مانده ی کابینه برای گرفتن رای اعتماد 

به مجلس نمایندگان معرفی می شوند.
آقای عمر گفت که دو معاون رییس جمهور نیز در 
مشخص ساختن وزیران باقی مانده که رای اعتماد 
و  دارند  سهم  نگرفته اند،  را  نمایندگان  مجلس 
تاپایان تاریخ تمدیدشده ی کار مجلس نمایندگان، 
اعضای باقی مانده ی کابینه برای گرفتن رای اعتماد 

به این مجلس معرفی خواهند شد.
طبیعت  افغانستان  جمهور  »رییس  گفت:  عمر 
نیستند،  مشورت را دوست دارند و آدم یکه تازی 
تمام  در  جمهور  رییس  معاونین  می کنند،  مشوره 
و  افغانستان  در  حکومت داری  به  مربوط  امور 
طبیعی  کابینه   اعضای  انتخاب  مورد  در  همچنین 
ندارد،  وجود  اختالفی  هستند،  دخیل  که  است 
هستیم  امیدوار  و  دارد  وجود  رایزنی هایی  فقط 
به  اساس وعده ای که  به  قبال گفتم  قسمی که من 
داده  پارلمان  رهبری  هیات  و  کمیسیون ها  رییسان 
از تکمیل کار همان کمیته های کاری  بعد  شده و 
معرفی  به شورا  کابینه  اعضای  که ساخته شده اند، 

شوند و هرچه دیر آید، درست آید.«
 سخنگوی رییس جمهور تاکید کرد که خواست 
اعضای  لیست  فرستادن  بر  مبنی  نمایندگان 

باقی مانده ی کابینه حق قانونی آن ها است.
نزدیک  که  می شود  مطرح  درحالی  این اظهارات 
ریاست  به  جدید  دولت  کار  شروع  از  دوسال  به 
یک  حاضر  درحال  اما  می گذرد  کرزی  حامد 
سوم اعضای کابینه رای تایید مجلس نمایندگان را 

مطابق بند 11 ماده 64 قانون اساسی ندارند.
با این حال در دو روز گذشته مجلس نمایندگان در 
اعتراض به نفرستادن فهرست اعضای باقی مانده ی 
کابینه، رییسان اداره های مستقل، لوی سارنوال، سه 
کمیسیون  عضو  دو  و  دادگاه عالی  شورای  عضو 
رای  می بایست  که  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت 
تایید پارلمان را داشته باشند، جلسه های سکوت را 

برگزار کرده اند.
نمایندگان   مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 

می کرد، چشم انداز مصالحه با گروه های 
مخالف مسلح دولت تغییر می کرد و به 
عبارت  به  یا  و  موافقت ها  و  مخالفت ها 
ساده تر، تفاوت نظری که در این زمینه 
داده  بها  دارد،  وجود  جامعه  سطح  در 
جلب  برای  جانبه  یک  تالش  و  می شد 
عالقه رهبران مخالفان دولت به مصالحه 
و مذاکره همچنان شدید ادامه نمی یافت 
و به اثر آن، زمینه برای گسترش جنگ 
از  می   ماه  و  نمی شد  مهیا  افغانستان  در 
سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد 
در افغانستان به عنوان مرگبارترین ماه در 

افغانستان نامیده نمی شد.
نمایندگان  وقتی  وضعیتی،  چنین  در 
سکوت  اجالس  به  مبادرت  مجلس، 
بی توجهی  به  اعتراض  در  و  می ورزند 
نامزد وزیران،  رییس جمهور در معرفی 
و  تقنینی  مسوولیت های  به  مبادرت  از 
از  نظارتی خویش خود داری می کنند، 

همین آغاز معلوم است که نتیجه ی این 
صفر  در  ضرب  سکون،  این  و  سکوت 
خواهد بود و باری از آن عاید جامعه و 

عاید نمایندگان نخواهد شد.
این در حالیست که مجلس نمایندگان، 
در  تقنینی  نهاد  بخش  قدرتمندترین 
راه کارهای  می تواند  و  است  افغانستان 
بر  فشار  کردن  وارد  برای  را  موثرتری 
رییس  تا  ببندد  بکار  حکومت  رییس 
جمهور، اثر آن فشار را احساس و به آن 

اعتنا کند.
یک  با  نمایندگان  اگر  می رسد  نظر  به 
حساب بسیار ساده از یک زاویه ی دیگر، 
می گرفتند،  بحث  به  را  موضوع  این 
بی اعتنایی  در  به سزایی  تاثیر  می توانست 
زدایی رییس جمهور داشته باشد. با یک 
مقدمه کوتاه حقوقی می توان، مسوولیت 

محرز  را  زمینه  این  در  جمهور  رییس 
دانست.

افتتاح  از  ماه  شش  حدود  اکنون  هم 
مجلس دوم در حکومت رییس جمهور 
مدت،  این  در طول  و  می گذرد  کرزی 
رییس جمهور نتوانسته است از جمعیت 
افغانستان  نفری  میلیون  هفت  و  بیست 
پیدا کند.  نامزد  برای هفت وزارت خانه 
مجلس  نمایندگان  که  حالیست  در  این 
بر  زیادی  اصرار  ماه  این شش  طول  در 
بایستی  جمهور  رییس  که  کرده اند  این 
برای این هفت وزارت خانه، نامزد وزیر 
ابراهیمی،  عبدالرووف  حتا  کند.  معرفی 
پایان  در  نمایندگان  مجلس  رییس 
مجلس  این  شنبه  روز  علنی  جلسه ی 
تصریح کرد که به طور مکرر از جانب 
این  جمهور  رییس  برای  نمایندگان 

درخواست مطرح شده است.
راس  در  وزیر  نبود  دیگر،  طرف  از 
تا  می شود،  باعث  وزارت خانه،  هفت 
به  وزارت خانه ها  این  موثر  کارکرد 
سرپرستان  سیاسی  مسوولیت  عدم  سبب 
این هفت وزارت خانه در نزد نمایندگان 
وضعیتی  چنین  در  شود.  ضعیف  مردم، 
بی اعتنایی رییس جمهور به این موضوع، 
تعبیرهای  با  حقوقی  نظر  از  می تواند 

هشدار دهنده ای مورد توجه قرار گیرد.
بنا بر این اگر نمایندگان مردم در مجلس 
سکون،  و  سکوت  جای  به  نمایندگان، 
هم به کارهای روزمره خود چون مطالعه 
تصویب  و  حکومت  کارکرد  مورد  در 
کنار  در  هم  و  می دادند  ادامه  قوانین 

این بحث  فشار،  اهرم  به حیث یک  آن 
به  توجه  با  آیا  که  می کردند  مطرح  را 
وزارت خانه ها  اداره  که  فاسدی  تالی 
عدم  باعث  چون   - دارد  سرپرست  با 
فشار  پذیرش  عدم  و  سیاسی  مسوولیت 
بی اعتنایی  می شود-  مجلس  جانب  از 
درخواست  این  به  جمهور  رییس 
ناتوانی  یا  مدیریت  سوی  نمایندگان، 
یا  می شود  محسوب  دولت  اداره  در 
در  آنچه  از  موسع  تفسیر  در  آیا  و  خیر 
که  اساسی  قانون  نهم«  و  »شصت  ماده 
برابر  در  جمهور  رییس  مسوولیت  به 
کرده،  اشاره  نمایندگان  مجلس  و  ملت 
می توانست  خیر؛   یا  است،  شمول  قابل 
رییس  تحریک  در  بیشتری  و  بهتر  تاثیر 
باقی مانده  اعضای  معرفی  برای  جمهور 

کابینه داشته باشد.

و  از سکوت  روز گذشته گفت که هدف  کشور 
کوبیدن میزها از سوی نمایندگان تالش به منظور 

عملی ساختن قانون بوده است.
ادامه  دلیل  به  حاضر  درحال  می گوید  ابراهیمی 
رییسان  از  شماری  و  سرپرست  وزیر  هفت  کار 
اداره های مستقل، مشروعیت حکومت کامل نیست 
و مجلس نمایندگان می خواهد حکومت قوی و در 

کارکردهایش فعال شود.
انجام  با  بلکه  نمی رویم  تقابل  »به  گفت:  ابراهیمی 
یک  حکومت  که  می خواهیم  )سکوت(  کار  این 
این  باشد.  بوده  مشروع  و  فعال  قوی،  حکومت 
حکومت  با  تقابل  در  ما  که  ندارد  را  این  معنای 

نشسته باشیم.«
غیرحاضری  نقش  نمایندگان  مجلس  رییس 
برخی نمایندگان را نیز در بی توجهی حکومت به 

خواست های پارلمان مهم می داند.
با  داشت  انتظار  نمایندگان  مجلس  وی  گفته ی  به 
تقاضای  به  خود، حکومت  کار  دوهفته ای  تمدید 
غیابت  دلیل  به  ولی  دهد  مثبت  پاسخ  پارلمان 
معرفی  در  پارلمان  سکوت  جلسه های  نمایندگان 

اعضای باقی مانده ی کابینه تاثیرگذار نبوده است.
هرچند مجلس نمایندگان هفته ی گذشته به منظور 
دوهفته  از  مجلس  این  تصمیم های  ساختن  عملی 
تعطیلی شان گذشتند ولی به گفته برخی نمایندگان 
به  نمایندگان  از  شماری  پابندی  عدم  مجلس، 
حکومت  که  می شود  سبب  پارلمان  فیصله های 

توجهی به خواست های پارلمان نداشته باشد.
مجلس  در  پروان  نماینده   خواصی،  عبدالستار 
گفت  غیرحاضر  نمایندگان  از  انتقاد  با  نمایندگان 
را  پارلمان  که حکومت در چنین شرایطی گپ  ها 

قبول نمی کند.
را  ما  حکومت  که  »همان طوری  افزود:  خواصی 
خورد ساخته می رود، ما هم خود را خورد ساختیم. 
اگر ما به خود شخصیت قایل شویم از مصوبه های 
دفاع  کنیم،  حمایت  خود  فیصله های  از  و  خود 
تطبیق  به  را  آن   مجبورا  حکومت  باشیم،  داشته 
می گیرد. اگر ما امروز فیصله کنیم و صبح به دنبال 
آن نباشیم، چوکی های ما خالی باشد، خوب است 
خود  موقف  به  ما  که  بدانند  افغانستان  مردم  که 

استوار نیستیم.« 
 

مجلس نمایندگان 
و سکوت بی اثر

 محمد هاشم قیام

 قدرت اهلل جاوید

پارلمان چشم به راه اعضای 
باقی مانده ی کابینه

هرچه دیر آید درست آید!
سخنگوی رییس جمهور: 

هم اکنون حدود شش ماه از افتتاح مجلس دوم در حکومت رییس 
جمهور کرزی می گذرد و در طول این مدت، رییس جمهور نتوانسته 
است از جمعیت بیست و هفت میلیون نفری افغانستان برای هفت 

وزارت خانه نامزد پیدا کند. این در حالیست که نمایندگان مجلس در 
طول این شش ماه اصرار زیادی بر این کرده اند که رییس جمهور 

بایستی برای این هفت وزارت خانه، نامزد وزیر معرفی کند. حتا 
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در پایان جلسه ی علنی 
روز شنبه این مجلس تصریح کرد که به طور مکرر از جانب نمایندگان 

برای رییس جمهور این درخواست مطرح شده است.

ACKU
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درحالی که کمیسیون حل معضل خانه های رهایشی فابریکه 
مالکیت  سپردن  معضل  نتوانست  پلخمری  افغان  نساجی 
کارگران،  کند،  حل  را  مستحق  کارگران  به  خانه ها  این 
یاد شده  بر کمیسیون  نفوذ  اعمال  به  را  فابریکه  سهمداران 

متهم می کنند.
سهمداران  مي گویند؛  پلخمري  افغان  نساجي  کارگران 
توزیع  کمیسیون  بر  نفوذ  اعمال  از  استفاده  با  فابریکه  این 
را  پروسه  این  روند  پلخمری،  نساجی  رهایشي  خانه هاي 
اختیار  نمي گزارند خانه ها در  به کندي مواجه ساخته اند و 

مستحقین قرار بگیرند. 
محمد ابراهیم هبا نماینده منتخب کارگران متقاعد و برحال 
این دستگاه اظهار کرد، کمیسیونی که از طرف مقام والیت 
بغالن غرض توزیع خانه ها توظیف شده بود با ضایع کردن 

دو ماه نتوانست به این معضل نقطه پایان گذارد.
او افزود: »کمیسیون در این مدت کارهایی را که سه سال 
پیش از سوي شوراي اقتصادي با همکاري شوراي وزیران 

انجام شده بود، تکرار کرد.«
کمیسیون  که  بود  این  دیگر  مهم  مساله  که  داد  ادامه  او 
همیشه در پشت در هاي بسته کار مي کرد و از شیوه کارش 

کارگران اطالع نداشتند.
سید جواد رییس شوراي انسجام و تصمیم گیري کارکنان 
»کارگران  می گوید:  افغان،  نساجي  متقاعد  و  برحال 
فورم هاي  دستگاه،  ریاست  و  والیت  مقام  همکاري  با 
مشخصی دارند که مستحق بودن شان را ثابت مي سازد، ولي 

کمیسیون قبول نمي کند.«
کار  شروع  از  ماه  نیم  و  دو  که  حالی  »در  افزود:  وي 
کمیسیون مي گذرد، یك کارگر هم سند ملکیت به دست 

نیاورده است.«
هفته گذشته کارگران فابریکه نساجی پلخمری علیه رییس 
و معاون اداري این دستگاه شدیدا اعتراض کردند که در 
پي آن رییس و معاون او که عضو کمیسیون بودند، مجبور 
به ترك وظیفه شدند و کمیسیون توزیع منازل رهایشي هم 
در 14 جوزا به اتفاق آرا استعفانامه ي خود را رسما به والي 

والیت بغالن پیش کردند.
تصمیم گیري  و  انسجام  شوراي  اعضاي  دیگر  سوي  از 
اداري والیت،  باید رییس  نساجي مي گویند که  کارگران 
مستوفي و رییس عدلیه که اعضاي کمیسیون توزیع منازل 
آنها  چون  بدهند،  استعفا  نیز  رسمي شان  وظایف  از  بودند 
وقت زیادی از این پروسه را ضایع کرده اند و باید جوابگو 

باشند.
متهم  شتابزدگی  به  را  کارگران  ذکرشده  کمیسیون  اما 

روبرو  زیادی  مشکالت  با  غزنی  والیت  در  زندانی  زنان 
و  بهداشتی  خدمات  نبود  مناسب،  جای  کمبود  هستند؛ 

سوتغذیه اطفال بخشی از مشکالت این زندانیان می باشد. 
متهم  را  مربوطه  ارگان های  غزنی،  محلی  مقامات حکومت 
می کنند،  غزنی  زندانیان  وضعیت  به  نسبت  بی توجهی  به 
»نسبت  می گوید:  غزنی،  والیت  معاون  احمدی  محمدعلی 
دارد،  وجود  زیادی  مشکالت  غزنی  در  زندانی  زنان  به 
وضعیت  بهبود  برای  را  الزم  امکانات  مربوط  ارگان های 
زنان زندانی، در تمام کشور به خصوص والیت غزنی فراهم 
بهداشتی  امکانات  و  غذا  تهیه  مناسب،  جای  نکرده اند، 

مشکالت زندان غزنی است.«  

 مشکل اساسی زنان در زندان غزنی این 
است که کودکان آنها نیز با آنها یک جا 
در این زندان به سر می برند، درحالی که 
به خاطر خوب نبودن وضعیت تغذیه 
بعضی از این کودکان گرفتار سوتغذیه 
شده اند.

ژولینا فیضی که عضو شبکه محافظت از 
کودکان در معرض خطر )سپن( نیز است، 
می گوید: »وضعیت اطفال زنان زندانی 
در غزنی خوب نیست، چون مواد غذایی 
درست در زندان وجود ندارد، سه مورد 
کودک مصاب به سوتغذیه همین اکنون در 
زندان وجود دارد.« 

نساجي  پیشین  رییس  قانت،  رضا  انجنیرمحمد  گفته  به 
اثر  در  گذشته  هفته  که  خانه ها  توزیع  کمیسیون  عضو  و 
این  اکنون  همین  کرد،  وظیفه  ترك  کارگران  اعتراضات 
شرکت 1136 منزل رهایشي دارد که 76 خانه آن به طور 

غیرقانوني در اختیار زورمندان قرار دارد. 
وي گفت: »در ماده ششم طرزالعمل گفته شده- آن عده 
مي کنند  زندگي  نساجي  خانه  در  غیرقانوني  که  اشخاص 
این  اما  کنند،  ترك  را  خانه ها  فرصت  زودترین  به  باید 

مشکل حل ناشده باقی مانده است.«
دعواي کارگران نساجي با سهمداران و دولت براي به دست 
آوردن سند ملکیت خانه ها، از تقریبا سی سال بدین سو در 

جریان است.
کارگران  پیشین  نماینده  و  متقاعد  کارگر  محمد،  پاینده 
مساله  این  به خاطر  سال  سي  مدت  »من  گفت:  نساجي 
سرگردان شده ام و نمي دانم که تا حال چند بار به مرکز سفر 
کرده ام، اما شرکاي این فابریکه نمي خواستند و نمي خواهند 
که خانه ها به کارگران داده شوند، لذا پروسه سال ها طول 

کشیده است.«
او افزود: »ولي در این اواخر در اثر تالش هاي کارگران و 
بغالن در مجلس  همکاري شکریه عیسي خیل وکیل مردم 

نمایندگان، دولت راضي شد تا به وعده اش وفا کند.«
مقامات دولتی گفته اند که هر کارگری که دوازده سال در 

فابریکه کار کند، مالك خانه می شود.
تنگ دستي  قبول  با  سال  هفتاد  طول  در  نساجي  کارگران 
که  کارکردند  امید  این  به  فابریکه  این  در  ناچیز  معاش  و 

باالخره یك روز خانه به نام آنها قباله خواهد شد.
نساجی  مستحق  کارگران  مالیه،  وزارت  طرزالعمل  مطابق 

سوتغذیه  این  اما  باشد،  داشته  وجود  سوتغذیه  به  مصاب 
به  ربطی  و  باشد  بوده  محبس  به  آمدن  از  قبل  دارد  امکان 
فعال شفاخانه صحی در محبس  باشد،  نداشته  محبس غزنی 

غزنی برای تمام زندانیان فعالیت دارد.«
عزیزی اضافه می کند: »در حال حاضر زندانیان والیت غزنی 
ندارند و  بهداشتی و مواد غذایی مشکل  در بخش خدمات 
تالش ها  دارد،  وجود  که  مشکالتی  سلسله  یك  حل  برای 

جریان دارد.«
یکی دیگر از نارسایی  هایی که در زندان غزنی وجود دارد، 
عدم دسترسی زنان و کودکان به آموزش حرفه ها است که 
خوبی  خیلی  کمك  خانم  به  می تواند  بند  از  رهایی  از  بعد 
کند، اما زنان زندان غزنی تا حدودی از آموزش این حرفه ها 

بی بهره اند.

می کند.
عبدالحي سبحاني رییس اداري والیت بغالن که در راس 
کمیسیون توزیع منازل رهایشی قرار داشت، از شتاب زدگي 
انتقاد کرد و دلیل به  و کم حوصله بودن کارگران نساجي 
حضور  عدم  را  خانه ها  ملکیت  سند  توزیع  افتادن  تعویق 

هیات عامل نساجي از مرکز عنوان کرد.
فني  و  اداري  زیاد  تا حال کارهاي  از شروع  »ما  او گفت: 
اول  کتگوري  به  ملکیت  سند  توزیع  آماده  و  کرده ایم  را 
شده بودیم، اما چون هیات عامل باوجود تقاضاهای مکرر 

ما حاضر نشدند، پروسه به تعویق افتاد.«
است:  شده  گفته  منازل  توزیع  طرزالعمل  پنجم  ماده  در 
»این منازل به سایر کارمندان مستحق به طور رایگان توزیع 
مي گردد، ولي حین توزیع، هیات عامل نساجي، خانه ها را 
مطابق نرخ روز قیمت گذاري کرده ثبت دفاتر خود کنند.«

پروسه  این  تکمیل  برای  را  وقت  ماه  شش  درحالی که  او 
به  ناکافی می دانست، اظهار داشت: »موجودیت زورمندان 
طور غیرقانوني در خانه هاي نساجي و تثبیت وارثین اصلي 
از جمله مشکالت  دارند،  فرزند  متوفي که چند  کارگران 

دیگر است که پروسه را به تعویق می اندازد.«

از سوی دیگر برخی از وکالی شورای والیتی غزنی نیز از 
وضعیت زندانیان زن ابراز نگرانی می کنند.

می گوید:  غزنی،  والیتی  شورای  وکیل  فیضی  ژولینا 
»وضعیت بهداشتی برای زنان در زندان غزنی خوب نیست، 
درحال حاضر ساختمان زندان والیت غزنی کهنه است و در 
وضعیت بدی قرار دارد، این زندان، تشناب و حمام مناسب 

ندارد و زندانیان سخت به مشکل مواجه اند.« 
بودن  نامناسب  نیز  غزنی  والیت  در  عدلیه  ریاست  مقامات 

زندان زنانه در این والیت را تایید می کنند.
می گوید:  غزنی،  والیت  عدلیه  رییس  عزیزی،  عبدالرزاق 
و  است  شده  ساخته  قبل  سال   55 غزنی  محبس  »ساختمان 
ساختمان  این  ندارد،  سازگاری  بین المللی  معیارهای  با  فعال 
و  نفوس  حاال  است،  ساخته شده  قبل  سال   55 نفوس  برای 
گراف جرایم باال رفته است، یقینا جای مناسبی برای زندانیان 

نیست.« 
این است که کودکان  اساسی زنان در زندان غزنی  مشکل 
آنها نیز با آنها یك جا در این زندان به سر می برند، درحالی که 
به خاطر خوب نبودن وضعیت تغذیه بعضی از این کودکان 

گرفتار سوتغذیه شده اند.
ژولینا فیضی که عضو شبکه محافظت از کودکان در معرض 
خطر )سپن( نیز است، می گوید: »وضعیت اطفال زنان زندانی 
در غزنی خوب نیست، چون مواد غذایی درست در زندان 
همین  سوتغذیه  به  مصاب  کودك  مورد  سه  ندارد،  وجود 

اکنون در زندان وجود دارد.« 
کودکان  است  »ممکن  می گوید:  غزنی،  عدلیه  رییس  اما 

به چهار دسته تقسیم شده اند؛ اول کسانی که چهل سال یا 
باالتر از چهل سال خدمت کرده باشند، از این جمله آنهایی 
صاحب  مي کنند،  زندگي  نساجي  خانه هاي  در  فعال  که 
رهایشی  منازل  از  خارج  که  کسانی  به  و  بوده  خانه  همان 
مربوط نساجي  ساکن اند، یك نمره زمین چهار بسویي داده 

مي شود.
بیشتر  یا  سي سال  که  دارند  قرار  کارگرانی  دوم  رده  در 
خدمت کرده باشند، شاملین این دسته که خانه هاي نساجي 
را در اختیار ندارند، در عوض یك نمره زمین چهار بسویي 

به دست مي آورند. 
سال خدمت  دوازده  و  سال  بیست  از  بیشتر  که  کارگرانی 
بالفعل را در این دستگاه انجام داده باشند، شامل دسته سوم 
و چهارم مي شوند و آنها هم از امتیازات گروه اول و دوم 

برخوردار مي باشند. 
آغاز کرد  فعالیت  به  سال 1321  در  افغان  نساجي  دستگاه 
که در ابتدا بیش از چهارهزار کارگر و کارمند داشت و از 
اواخر  این  اما در  بود،  قابل مالحظه ای برخوردار  تولیدات 
همه  تقریبا  و  است  شده  مواجه  رکود  و  ورشکستگي  به 
از  و  گردیده  استهالك  دچار  ماشین هایش  و  سامان آالت 

کار افتاده اند.
درصد   70 که  است  سهامي  شرکت  یك  نساجي  دستگاه 
دولت، و حدود سی درصد افراد در آن سهیم اند که تعداد 

شرکای این فابریکه به چهارهزار و پنج صد تن می رسد.
نساجي افغان پلخمري در والیت بغالن ملکیت هاي زیادی 
دارد، از جمله بند برق اول، یك کلوب، زمین ها و خانه هاي 
با گذشت سی سال هنوز معضل اعطای سند  اما  رهایشي، 

ملکیت خانه های رهایشی آن حل ناشده باقی مانده است.

خانم فیضی می گوید: »در قسمت کورس  های آموزشی، در 
زندان تنها چند دستگاه چرخ خیاطی است، اما نه استاد وجود 

دارد ونه مواد برای کار.«
زندانی  خانم های  »برای  می گوید:  غزنی  عدلیه  رییس  اما 
باتجربه  آموزگار  نظر  زیر  خیاطی  و  حرفوی  کورس  های 
راه اندازی شده است و زندان در این قسمت مشکلی ندارد.« 
معاون والیت غزنی می گوید: »حق هر زندانی است که در 
زندان شرایط آموزشی، تربیتی و امکانات برای زندگی آرام 
را داشته باشد، به نظر من عدم توجه ارگان های مربوطه علت 

اصلی مشکالت زنان زندانی درغزنی است.«
 گفتنی است که درحال حاضر 7 زن در محبس غزنی زندانی 

می باشند.

  ابراهیم زمانی ـ بغالن

 محمدضیا حسینی- غزنی

معضل سی ساله خانه های نساجی حل نشد

  زندانیان زن در غزنی
با مشکالت زیادی مواجه اند

 هفته گذشته کارگران فابریکه نساجی 
پلخمری علیه رییس و معاون اداري این 
دستگاه شدیدا اعتراض کردند که در پي 
آن رییس و معاون او که عضو کمیسیون 

بودند، مجبور به ترک وظیفه شدند و 
کمیسیون توزیع منازل رهایشي هم در 

14 جوزا به اتفاق آرا استعفانامه ي خود را 
رسما به والي والیت بغالن پیش کردند.

از سوي دیگر اعضاي شوراي انسجام و 
تصمیم گیري کارگران نساجي مي گویند 
که باید رییس اداري والیت، مستوفي 
و رییس عدلیه که اعضاي کمیسیون 

توزیع منازل بودند از وظایف رسمي شان 
نیز استعفا بدهند، چون آنها وقت زیادی 
از این پروسه را ضایع کرده اند و باید 

جوابگو باشند.
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افغانستان،  اسالمی  جمهوری  رییس   .۱
رسمی  دعوت  بنابر  کرزی  حامد  جاللتمآب 
جاللتمآب  پاکستان،  اسالمی  جمهوری  رییس 
ماه  الی۱۱   ۱0 تاریخ  به  زرداری  آصف علی 
جون 20۱۱، مطابق به 20 الی 2۱ جوزای سال 
اسالمی  جمهوری  از  رسمی  بازدید   ،۱390

پاکستان به عمل آورد. 
فضای  یک  در  برادر  کشور  دو  هر  رهبری   .2
فراگیر  همکاری های  تقویت  پیرامون  دوستانه 
تحقق  راستای  در  پاکستان  و  افغانستان  بین 
سعادت  و  انکشاف  صلح،  برای  واحد  دیدگاه 
هر دو کشور و در کل برای منطقه، مذاکرات 

مفصل انجام دادند.  
3. رهبران افغانستان و پاکستان رضایت خویش 
دوجانبه  همکاری های  پیشرفت  به  رابطه  در  را 
ابراز داشتند. درین زمینه، با تاکید مجدد روی 
جنوری   6 مورخ  مشترک  اعالمیه های  مفاد 
روابط  تحکیم  مبنی   20۱0 مارچ   ۱2 و    2009
بین دوکشور،  تاریخی، فرهنگی و دینی  عمیق 
راستای  در  را  خود  مشترک  باور  طرفین 
گشایش یک فصل جدید در روابط دو جانبه 
و در جهت توسعه همکاری دو طرفه در تمام 
سهمیگری  و  همکاری  شمول  به  سطوح، 
بهبود  و  ارتقا  امر  در  کشور  دو  هر  مشترک 
همکاری های منطقوی به منظور تحقق صلح و 

انکشاف اقتصادی، ابراز نمودند.  
۴. رهبری هر دو کشور پذیرفتند که بهبود کیفی 
اعتماد کامل و تمایل  بیانگر  روابط  دو جانبه، 
منظور  به  عملی  تدابیر  اتخاذ  قبال  در  مشترک 
پیشبرد، توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی 
زیربناها؛  رشد  و  ارتباطات  افزایش  تجاری؛  و 
و  معادن  انرژی،  زمینه های  در  همکاری  آغاز 
مینرال ها؛ و بالخصوص فزایش چشمگیر روابط 
فرهنگی منجمله روابط بین الپارلمانی، محصلین، 
جوانان و تماس های مردمی، به حساب می آید.

 ۵. رهبران هر دو کشور عزم راسخ خود را مبنی 
پایدار،  صلح  تحقق  امر  در  مشترک  تالش  بر 
امنیت و ثبات، و همچنان مبارزه جهت نابودی 
تهدید تروریزم و خشونت گرایی، یک بار دیگر 

تکرار نمودند.  
6. رهبران هردوکشور مراتب رضایت خود را 
در  مشترک صلح  میکانیزم کمیسیون  ایجاد  از 
دو سطح جهت تسهیل و پیشبرد امر مصالحه و 
زمینه،  درین  نمودند.  ابراز  افغانستان،  در  صلح 
اولین  کشور  دو  هر  رهبری  سفر  جریان  در 
سطح  در  را  صلح  مشترک  کمیسیون  نشست 

روسای حکومت دایر نمودند. 
به دلیل امضاء و تصویب  ۷. رهبران دو کشور 
توافقنامه ترانزیت و تجارت افغانستان- پاکستان 
طرحریزی  موفقانه  مراحل  طی  تکمیل  و 
میکانیزم های تطبیقی آن، ابراز رضایت نمودند. 
آنها از آغاز مرحله تطبیق این توافقنامه به تاریخ 
20۱۱(استقبال  جون   ۱2(  ۱390 جوزای   22
راستای  در  جانب  هردو  که  پذیرفتند  نموده، 
اقدامات مقتضی  تطبیق کامل مفادات آن تمام 
توافقنامه  که  باشد  تا  آورد  به عمل خواهند  را 
قبل  از  البته  که  تجارت،  رشد  امر  در  مذکور 
اخیر  سال های  در طی  را  قابل مالحظه  وسعت 

به دست آورده است، مفید واقع گردد. 
  ۸. طرفین توافق نمودند تا با سایر کشور های 
میکانیزم های  و  تسهیالت  ایجاد  عالقمند  که 
نموده  مشوره  باشند،   تجارتی  و  ترانزیت 
از  را  زمینی  راه های  از  استفاده  زمینه  منجمله 
به  توصل  منظور  به  پاکستان  و  افغانستان  طریق 
در  خود  همسایه های  برای  جهان  نقاط  سایر 

آسیای میانه میسر سازند. 
9. طرفین موافقه نمودند که همکاری خویش را 

در عرصه های مالی و بانکداری افزایش بخشیده 
شرکت  یک  ایجاد  جهت  در  مخصوصا  و 
پروژه های  بتواند  که  گذاری  سرمایه  مشترک 
به منصه  انکشافی مشترک را در هر دو کشور 

اجرا بگذارد، با همدیگر مشوره نمایند.
منظور  به  که  رسیدند  توافق  به  طرفین   .۱0
صنعتی«  و  اقتصادی  خاص  »حوزه های  ایجاد 
سریع  تحقق  جهت  در  همچنان  و  نموده  اقدام 
شمول  به  بازسازی«  فرصت  »حوزه های  ایجاد 
تالش  دنیا،  بازار های  به  بیشتر  دسترسی  کسب 
مشترک نمایند. درین زمینه، آنها روی اهمیت 
از  مطلوب  استفاده  و  تقویت  برای  تجارت 
انفرادی و مشترک  باالقوه  توانمندی  ظرفیت و 
اقتصادی خویش تاکید نمودند.  اتکای متقابل 
در  و  دو کشور  بین  طبیعی  بطور  که  اقتصادی 
سطح منطقه وجود دارد، ارمغان آور رشد وسیع 
از  همچنان  آنها  می باشد.  اقتصادی  متوازن  و 
بین المللی  جامعه  از  و  خویش  همکار  کشور 
فوری  فراهم آوردن  با  تا  در مجموع خواستند 
زمینه های دسترسی ترجیحی به بازار های خود، 
و  افغانستان  در  را  اقتصادی  رشد  فرصت های 

پاکستان حمایت نمایند.  
۱۱. طرفین توافق کردند تا در جهت طرح یک 
زیربناها  انکشاف  برای  همکاری  چارچوب 
همکاری نمایند. در این راستا، طرفین بر اهمیت 
خط  راه  زیربنا های  رشد  و  مواصالت  افزایش 
آهن و سرک ها تاکید نمودند. طرفین به تکمیل 
شدن عنقریب شاهراه پشاور- جالل آباد اشاره 
کرده توافق نمودند که اقدامات الزم را به عمل 
آورند تا مشترکا این شاهراه را از طریق مناطق 
مرکزی افغانستان به هرات وصل گردد. عالوتا، 
اقدامات الزم در جهت ایجاد راه خط آهن بین 
به  آنرا  بعدا  می شود  که  آباد،  جالل  و  پشاور 
شرق- و  شمال-جنوب  آهن  خط  شبکه های 

غرب در افغانستان وصل کرد، نیز اتخاذ خواهد 
گردید. طرفین همچنان  مراتب رضایت خویش 
را در مورد رشد مواصالت هوایی بین دو کشور 
ابراز داشته بر تعدد و گسترش آن تاکید نمودند. 
بین المللی،  جامعه  اشتراک  از  طرفین   .۱2
تعیین  امر  در  خصوصی،  سکتور  مخصوصا 
مشارکت  ایجاد  و  اقتصادی؛  اولیت های 
چارچوب  در  پروژه ای  کنسورتیم های  یا 
انرژی،  بخش های  در  تطبیق  قابل  پروژه های 
و  مینرال ها  و  معادن  زراعت،  ترانسپورت، 
سایر سکتورها، استقبال نمودند. توافق صورت 
گرفت که سکتور خصوصی باید رهبری کننده 
که  بود  خواهد  بجا  و  باشد،  اقتصادی  رشد 
جامعه بین المللی بخصوص دوستان و همکاران 
دو کشور اقدام تشویقی را روی دست گیرند تا 
سکتور خصوصی کشور های مربوط در تشبثات 
مختلط )جاینت ونچر( در افغانستان و پاکستان 

سهم بگیرند. 
نهایی  ضرورت  و  مبرم  اهمیت  بر  طرفین   .۱3
گاز  الین  پایپ  ایجاد  زودتر  چه  هر  شدن 
و  هند،  پاکستان-  افغانستان-  ترکمنستان- 
-CASA همچنان تطبیق سریع لین انتقال برق

۱000  تاکید نمودند. 
به  را  مشوره ها  تا  نمودند  توافق  طرفین   .۱۴
در  همکاری  چارچوب  یک  طرح  منظور 
هدف  به  آن  انتقال  و  آبی  برق  تولید  قسمت 
منافع مشترک دو کشور، آغاز نمایند.  در این 
همکاری  برای  ساختاری  موافقتنامه های  راستا، 
بین افغانستان و پاکستان طرح ریزی خواهد شد. 
کمیسیون  یک  تشکیل  مورد  در  طرفین   .۱۵
از  مناسب  نمایندگان  حضور  با  مشترک 
زندانیان  مساله  به  تا  نمودند  توافق  هردوطرف 

رسیده گی نماید. 

مورد  در  را  خویش  رضایت  طرفین   .۱6
توسط  که  تحصیلی  بورسیه های   2000 برنامه 
اهدا  افغان  محصلین  برای  پاکستان  کشور 
قبال  بورسیه   900 تعداد  آنجمله  از  و  گردیده 
انجنیری  و  طب  مانند  تخصصی  رشته های  در 
افغانی  نمودند.  جانب  ابراز  است،  توزیع شده 
از این مساعدت سخاوتمندانه کشور پاکستان، 
شامل  بورسیه ها  این  اینکه  از  بخصوص  و 
اظهار  می باشند،  نیز  انجنیری  و  طب  رشته های 

قدردانی نمود.
لغو ویزه  تا در مورد  نمودند  توافق  ۱۷. طرفین 
مشوره  سیاسی  پاسپورت های  دارندگان  برای 
نمایند. همچنان به منظور ارتقای روابط تجارتی 
و سرمایه گذاری هر دو جانب، طرفین پذیرفتند 
یکدیگر  گذاران  سرمایه  و  تجار  برای  تا 
صادر  را  ساله  یک  المسافرت  کثیر  ویزه های 

نمایند. 
برنامه های  تا  نمودند  توافق  طرفین   .۱۸
بازدید های متقابل برای جوانان را آغاز نمایند، 
برای  را  متقابل  بازدید  زمینه های  همچنان  و 
و  غیره،  و  زنان، رسانه ها  قبیل  از  سایر گروه ها 
افزایش  نیز  را  فرهنگی  و  ورزشی  تبادله های 

بخشند. 
در  تا  نمودند  توافق  همچنان  طرفین   .۱9
منجمله  صحی،  علوم  و  صحت  بخش های 
افغانستان  در  اساسی  صحی  مرکز   ۵0 ایجاد 
توسط پاکستان؛ بازدید متخصصین هردوکشور 
شفاخانه ها  و  طبی  پوهنتون های  عالیترین  از 
صحی؛  کمپ های  تاسیس  کشور؛  دو  در 
در  افغان ها  تداوی  برای  سهولت ها  ایجاد 
محصلین  پذیرفتن  و  پاکستانی؛  شفاخانه های 
طبی  کالج های  در  دختران  مخصوصا  افغان، 
انستیتوت های آموزشی امورصحی؛  پاکستان و 

به همکاری های خود وسعت ببخشند. 
عرصه  در  تا  نمودند  توافق  جانب  هردو   .20
همکاری  و  مشوره  مخدر  مواد  علیه  مبارزه 

نمایند. 
2۱. طرفین روی اهمیت همکاری های اقتصادی 
تا  کردند  توافق  و  نمودند،  تاکید  منطقوی 
بشمول  جانبه،  چند  و  دوجانبه  سطوح  در 
هردو  که  منطقوی  سازمان های  در  همکاری 
کشور  عضویت آنهارا دارند، در راستای تحقق 
در  اقتصادی  بیشتر  هرچه  نزدیکی  و  همکاری 

منطقه، مشترکا تالش نمایند.
مشوره،  پروسه  تا  کردند  توافق  طرفین   .22  
ثبات،  بهبود  منظور  به  هماهنگی  و  همکاری 
بیش  از  بیشتر  منطقه  در  انکشاف  و  صلح 
افزایش داده شود. آنها بر اهمیت پروسه »گروه 
و  پاکستان  افغانستان،  بین  جانبه  )سه  محوری« 
ایاالت متحده امریکا( به شمول تدویر جلسات 
و  اسالم آباد  در  می 20۱۱   3 مورخ  گروه  این 

مورخ 2۴ می 20۱۱ در کابل، تاکید نمودند. 
کردند  تاکید  مشترک  باور  براین  طرفین   .23
و  باشکوه  عنعنات  داشت  نظر  در  با  که، 
میراث های فرهنگی و مدنی، ملت های با غرور 
به مقابله تمام  تا  اند  افغانستان و پاکستان آماده 
چالش های خطیر زمان برآمده و عزم دارند تا از 
فرصت های جدید در راستای اعمار یک آینده 
روشنتر برای خود و برای منطقه خود، استفاده 

نمایند.  
به تاریخ ۱0 جون 20۱۱ )20 جوزای ۱390(در 

اسالم آباد امضا گردید.
)حنا ربانی کهر(

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی پاکستان
)دوکتور زلمی رسول(

وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی افغانستان 
جون 20۱۱

سفر  دستاورد  که  باور اند  این  بر  خیلی ها 
اقناع  نمی تواند  باشد  که  اندازه ای  هر  کرزی 
تا  آنچه  زیرا  کند؛  حاصل  را  عمومی  افکار 
به  دیدار ها  و  کنفرانس ها  ورای  از  حال  به 
بیرون درز کرده است، تالش افغانستان برای 
به قیمت از دست  به توافقاتی حتا  دست یابی 

دادن خیلی ارزش های مهم بوده است. 
حامد کرزی روز جمعه در حالی به پاکستان 
افغانستان  کنار  و  گوشه  در  طالبان  که  رفت 
انداخته ند.  راه  به  کافی حمام خون  اندازه  به 
را  جمهور  رییس  سفر  همه،  از  بیش  آنچه 
برای  تالش  است،  ساخته  مهم  خودش  برای 
نزدیک شدن  زمینه  توافقاتی در  به  دست یابی 
طرف های درگیر در افغانستان است. حکومت 
افغانستان که از چند سال به این طرف چراغ 
در  است،  روشن  مستمر  طور  به  سبزش 
قرار  مضاعفی  فشار های  تحت  روز ها  این 
زنجیره ای  ترور های  یک سو  از  است.  گرفته 
نیز  حکومت  در  که  قدرتمند  شخصیت های 
دیگر  سوی  از  و  داشتند  محکمی  پایه های 
تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی نیرو های 
بی وقفه ی  حمالت  مورد،  آخرین  در  و  ناتو 
در  دولتی  ارگان های  بر  طالبان  مستقیم 
والیت های مختلف، حکومت افغانستان را در 

بدترین وضعیت ممکن قرار داده است. 
برای  خطیر  موقعیت  این  در  دیگر  طرف  از 
متداوم  طور  به  هم  امریکا  افغانستان،  دولت 
و  می کوبد  افغانستان  از  بیرون شدن  دهل  به 
اعالم  بار ها  امریکایی  مقامات  از  تعدادی 
روی  امریکا  شرایطی  هر  در  که  کرده اند 
تعهدش برای بیرون شدن از افغانستان ایستاده 
آغاز  روند  این  آینده  روز  چند  از  و  است 
چالش ها  این  تمام  به  توجه  با  شد.  خواهد 
این  ندارند  انتظار  هم  افراد  خوشبین ترین 
آن چنانی  دست آورد  افغانستان  برای  سفر 
داشته باشد. هرچند در این سفر پیمان تازه ای 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  ابعاد  در 
هرچند  شد،  عقد  پاکستان  و  افغانستان  بین 
کمیسیون مشترک صلح بین دو کشور ایجاد 
شد و هرچند مذاکرات فشرده تر پشت در های 
نمی رساند  شواهد  ولی  گردید؛  انجام  بسته 
که این سفر تفاوتی آن چنانی نسبت به دیگر 
سفر ها داشته باشد مگر در یک بعد آن و آن 
این که هر دو طرف مذاکره این بار واضح تر 
مواضع  هرچند  کردند،  بیان  را  خود  مواضع 
افغانستان بیشتر به مواضع پاکستانی ها نزدیک 
افغانستان  منافع  از  آمده  بیرون  این که  تا  بود 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  کرزی  باشد.  بوده 
روی  آنان  که  گفت  پاکستانی اش  همتای  با 
این که  و  صلح  تامین  مانند  موضوعاتی 
نظیر  هراس افگن  گروه های  بتوانند  چگونه 
و  حکمتیار  گلبدین  اسالمی  حزب  طالبان، 
بنشانند  مذاکره  میز  پای  به  را  حقانی  گروه 
همچنان  کرزی  آقای  کرده  اند.  صحبت 
طور  به  که  کرد  اضافه  صحبت هایش  در 
چه  و  افغانستان  چه  پاکستان،  چه  مشترک 
بین  از  را  هراس افگنی  ریشه های  باید  امریکا 
از  بیش  که  است  این حال مشخص  با  ببرند. 
هراس افگنی  با  مشترک  مبارزه  روی  آنچه 
تاکید شده باشد، روی محور گفتگو با همین 

هراس افگنان صحبت شده است. 

همزمان با این کمیسیون مشترک صلح نیز با 
پاکستانی  و  افغان  عالی رتبه  مقامات  حضور 
مشخص  کرد.  کار  به  شروع  اسالم آباد  در 
به  کمیسیون  این  روز  دو  این  در  که  نیست 
می شود  گفته  ولی  رسید،  خواهد  نتیجه  چه 
تا  گرفته است  صورت  زیادی  تالش های 
گسترده  بیشتر  مخالفان  با  گفتگو  زمینه های 
شود. همچنان گفته می شود که یک تعداد از 
سران قبایلی و نیرو های متنفذ محلی به محل 

اقامت هیات افغانی در رفت و آمد بوده  اند.  
به هرصورت آنچه از این سفر برای افغانستان 
می تواند به عنوان سوغاتی آقای کرزی عنوان 
افغانستان  دروازه های  بیشتر  بازکردن  کرد 
جدید  پیمان  از  آنچه  است.  پاکستان  به روی 
در  پاکستان  این  از  بعد  برمی آید،  مشترک 
عامه،  صحت  معادن،  استخراج  عرصه های 
که  دیگری  مسایل  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
خواهد  بیشتر  حضور  مطرح نشده  احتماال 
ساالنه  تا  کرده اند  تعهد  پاکستانی ها  داشت. 
دانشجویان  برای  تحصیلی  بورسیه  هزار  دو 
افغان اختصاص دهند. این مسایل ذهنیت ها را 
از  بعد  که  مسایلی  به  می کند  ارجاع  مستقیما 
سفر یوسف رضا گیالنی صدراعظم پاکستان 
به کابل در یکی دو ماه پیش سر زبان ها افتاد. 
دو  مذاکرات  مورد  در  رسانه ها  زمان  آن  در 
پاکستان  صدراعظم  که  کردند  مطرح  طرف 
دولت  از  پاکستان  مطالبات  از  فهرستی 
است  داده  تحویل  کرزی  به  را  افغانستان 
همه  در  پاکستان  بیشتر  نقش  به  آن  در  که 
جمله  از  و  است  شده  تاکید  افغانستان  امور 
امر  در  که  بود  شده  خواسته  افغانستان  از 
داده  بیشتر  حق  پاکستان  به  معادن  استخراج 
را  مساله  این  افغانستان  دولت  هرچند  شود. 
رد کرد. ولی این مساله همچنان ورد محافل 
سیاسی بود تا نمود های از این خواست ها در 

پیمان جدید مطرح گردید. 
با اینکه گفته می شود محور اصلی مذاکرات 
صورت گرفته بین دو طرف افغان و پاکستانی 
روی دست یابی به صلح در افغانستان و همچنان 
میان  مفاهمه  و  مذاکره  باب  بیشتر  گشودن 
دولت افغانستان و مخالفین می چرخید همزمان 
استخبارات  سازمان  رییس  پانتا  لیون  آن  با 
امریکا سی آی ای نیز وارد پاکستان شد و در 
آنان هشدار  به  پاکستانی  مقامات  با  دیدارش 
نیرو های  از  گسترده  حمایت های  جلو  تا  داد 
و  القاعده  گروه  طالبان،  نظیر  هراس افگن 
بگیرند.  پاکستان  خاک  داخل  در  را  حقانی 
سمت  زودی  به  که  پانتا  آقای  می شود  گفته 
وزارت دفاع امریکا را بر عهده خواهد گرفت 
ارایه داده  پاکستان  به طرف های  شواهدی را 
پاکستانی  نظامیان  حمایت  از  نشان  که  است 
زمانی که  در  پانتا  آقای  دارد. سفر  طالبان  از 
است  پاکستان  در  نیز  کرزی  جمهور  رییس 
نظارت گر  حضور  نوعی  تداعی گر  می تواند 
نشان  نیز  مذاکرات  این  روی  را  امریکا 
برای  باشد  هشداری  می تواند  حتا  و  دهد. 
از  زیادی  توقع های  که  پاکستانی  طرف های 
برای  ابزاری  هیچ گونه  که  افغان  طرف های 
فشار بر پاکستان در اختیار ندارند تا بخشی از 
خواسته های خود را بر آنان بقبوالنند، نداشته 

باشند.  

اعالمیهاسالمآباد

سوغات کرزی از پاکستان 
چه خواهد بود

در رابطه به تحقق دیدگاه مشترک برای صلح، انکشاف و سعادت 
بین افغانستان و پاکستان

متن کامل »اعالمیه اسالم آباد« که در بیست جوزا به امضای وزرای 
خارجه ی دو کشور افغانستان و پاکستان رسیده است.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

مشوره ي ملي 
كميسيون معتقد به اين است كه هرنوع سازوكاري 
مي آيد،  به وجود  انتقالي  عدالت  تطبيق  براي  كه 
رنج ها  متحمل  كه  افغانستان  مردم  طرف  از  بايد 
شمار  به  بشر  حقوق  تخلفات  قربانيان  و  گرديده اند 
مي روند، طرح و حمايت شود. مشوره ي ملي اين را 
معلومات  برمبناي  تا طرز عمل ها  داد  اجازه خواهد 
گمان.  و  حدس  بر  متکي  نه  شوند،  تدوين  واقعي 
برعالوه، مشوره ي ملي، افراد جامعه ي مدني را حس 
كه  پروسه هايي  در  آنها  اشتراک  بر  مبني  تملک 
می كنند،  كمک  كشور  آينده ي  شکل گيري  براي 
خواهد بخشيد. اين عمل، همچنين اقدامات مشخص 

خشونت های خانوادگی در افغانستان
تحقيقات و تجارب كشور ها ثابت كرده است كه 
به گروه خاص،  خشونت های خانوادگی محدود 
نژاد يا حدود جغرافيايی مشخص نبوده و می تواند 
برای هر فردی با هر نژاد، سن، جنسيت، مذهب و 

وضعيت اقتصادی و اجتماعی، اتفاق بيفتد.
و  دقيق  تحقيقات  هنوز  افغانستان  در  اگرچه 
است  نگرفته  ص��ورت  زمنيه  اين  در  سراسری 
مثل  فردی  شاخص های  به  مربوط  جزييات  تا 
و  اقتصادی  و وضعيت  مذهب  نژاد، سن، جنس، 
اجتماعی را نشان بدهد. ولی هرازگاهی مواردی 
از خشونت از طريق رسانه ها و تحقيقات موسسات 
خصوص  به  و  بشری  حقوق  فعال  نهادهای  و 
كه  می رسد  نشر  به  زن  حقوق  مدافع  نهادهای 
نشان می دهد، زنان بيشتر از ديگر اعضای خانواده 

قربانی خشونت در خانواده می گردند. 
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  كه  را  تحقيقی 
زنان  وضعيت  از   1387 سال  اواخر  در  افغانستان 
در كشور انجام داده و به نشر رسانده است، نشان 
می دهد كه زنان در جامعه ی ما بيشتر از هر گروه 

به  و  كرد  خواهد  سياست زدايي  را  طرف ورزانه 
پروسه، مشروعيت خواهد بخشيد. حمايت هاي وسيع 
حقيقت  به  دسترسي  برنامه ي  از  جامعه  وسيع  اقشار 
از  كه  را  پاكساني  سياست مداران  كار  عدالت،  و 
دشوارتر  مي برند،  سود  انکشاف ها  چنين  سدنمودن 
خواهد كرد. مشوره ي ملي، ما را در شناسايي طرق 
كرد.  خواهد  كمک  عدالت  تامين  سنتي  و  محلي 
مامول،  اين  به  دستيابي  براي  كميسيون  بنابراين، 
كه  كرد  خواهد  اجرا  به گونه اي  را  ملي  مشوره ي 
برنامه ی ساختارمند و  بر اساس يک  معنا دار بوده و 
علمي انتقال معلومات راجع به عدالت، انتقالي استوار 

باشد.

اجتماعی ديگری با مشکالت و چالش  روبرو بوده 
در  می برند.  رنج  خانوادگی  خشونت های  از  و 

بخشی از اين تحقيق آمده است:
و  محروم ترين  از  يکي  افغانستان  در  »زن��ان 
رنج،  نماد  و  بوده  جامعه  افراد  آسيب پذيرترين 
ظلم و حقارت محسوب مي شوند. ... هميشه مورد 
و  گرفته  قرار  خشونت ها  انواع  و  شکنجه  تحقير، 
تفکر مرد ساالرانه، محيط خانه و اجتماع را براي 

آن ها به محيط دشواری مبدل ساخته است.« 
این تحقیق نشان می دهد: 

»زن���ان، ه��م��ه روزه، ب��ا ازدواج ه����اي اج��ب��اري، 
فروش  حتا  و  دادن  بد  زيرسن،  ازدواج ه���اي 
مورد  خانواده ها،  اكثر  در  زنان  هنوز  مواجه اند. 
مي گيرند.  ق��رار  خشونت ها  و  تبعيض ها  ان��واع 
ساالنه، ده ها مورد خشونت ، مانند طالق، قتل، لت 
و كوب، تحقير، توهين و تجاوز جنسي عليه زنان 

به ثبت مي رسد.«
قربانيان  از  درصد   80 تحقيق،  اين  نتايج  بر  مبتنی 

خشونت های خانوادگی را زنان تشکيل می دهند.
خشونت های  خصوص  در  تحقيق  اين  يافته های 

خانوادگی نشان می دهد كه خودسوزی و فرار از 
تلخ و دامنه دار زندگی  به عنوان دو واقعيت  منزل 
پيامد  عمدتا  افغانستان،  در  جوان  دختران  و  زنان 
كسانی  بيشتر  و  بوده  خانوادگی  خشونت های 
خانه  در  نحوی  به  كه  می زنند  دست  كار  اين  به 
در  دارند.  قرار  و خشونت  فشار  تحت  خانواده  و 

بخشی از اين گزارش می خوانيم:
»لت و كوب زنان در خانواده، بسيار معمول بوده و 
غالبا نهاد هاي مدافع حقوق زنان از اين موارد آگاه 
نمي شوند. ارقام و آماري كه در اين مورد از سوي 
هيچ وجه  به  مي رسد،  ثبت  به  مسوول  نهادهاي 
كامل نبوده و تعداد زناني كه در خانواده هاي شان 
مورد لت و كوب قرار مي گيرند به مراتب بيشتر از 
آن چيزي است كه ثبت مي شود. اين موارد عموما 
دفاتر  به  زنان  خود  كه  مي رسد  ثبت  به  زماني 
مراجعه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
مي كنند يا با نظارت هاي ساحوي كميسيون، مورد 

پرسش قرار مي گيرند.«
ادامه دارد



دست آوردهاي كاري كميسيون:
انکشاف و توسعه ي حقوق بشر:

برنامه هاي  و  كارگاه ها   6927 از  بيش  برگزاري   
آگاهي دهي در مورد حقوق بشر و آگاهي بيش از 

218434 نفر
طفل  )تبليغات(  كمپاين  طريق  از  آگاهي دهي   
رضاكار  نفر   190 توسط  15111طفل  براي  طفل  به 

آموزش 203775
و  راديويي   برنامه ي  ساعت   457 از  بيش  تهيه ي   

195 ساعت تلويزيوني
اسپات   14 هنري،  فلم   14 مستند،  فلم   2 تهيه ي   
موارد  در  قسمتی   20 درام��ه ي  يک  و  تلويزيوني 

مختلف نقض حقوق بشر
 نشر 790,000 جلد مجله ي حقوق بشر

و  )پوستر  تبليغاتي  اوراق   1,500,500 نشر   
بروشور(

 انجام 27 تحقيق در رابطه به موارد مختلف حقوق 
بشر 

 گنجانيدن پيام هاي حقوق بشري در نصاب درسي 
تعليمي  مركز  پوليس،  اكادمي  و  معارف  وزارت 
وزارت  مربوط  نظامي  ملي  اكادمي  ملي،  پوليس 
امنيت ملي و مركزتعليمي  تعليمي  دفاع ملي، مركز 

محابس
 پيشنهادهاي در مورد طرح قانون اساسي جديد و 

ارايه ي آن به كميسيون قانون اساسي
براي ژورناليستان،  برگزاري دوره هاي آموزشي   
تعليمي  م��راك��ز  اس��ت��ادان  زن��دان ه��ا،  م��س��ووالن 
استادان  محابس،  تعليمي  مركز  پوليس،  نظامي، 

دارالمعلمين ها و استادان دانشگاه ها
 تقويت ظرفيت هاي كاري جامعه ي مدني افغاني 

تهيه ي  در  مسلکي  و  تکنيکي  مساعدت هاي   
برنامه ي  ملي جلوگيري از اختطاف اطفال

ارگان هاي   تقويت ظرفيت هاي كاري كارمندان 
حکومتي در حمايت و توسعه ي حقوق بشر

ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل 

حقوق بشر  افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
از طريق همکاری های متعارف بين المللی مقدور نمی باشد؛ چرا 
شکاف  اقتصادی  لحاظ  از  نابرابر  كشورهای  بين  همکاری  كه 
كرده  عميق تر  را  توسعه  حال  در  و  توسعه يافته  كشورهای  بين 
دنبال دارد.  به   بين المللی  امنيت  و  برای صلح  منفی  پيامدهای  و 
پيروی از اصول و قواعد واحدی كه مبتنی بر رفتار و امتيازات 
عمال  و  می شود  منجر  نابرابر  مناسبات  گسترش  به  است  متقابل 
و  می كند  تضعيف  را  توسعه  حال  در  دولت های  حاكميت 
از  نارضايتی  افزايش داده و زمينه های  را  مشکالت داخلی آنها 
امنيت  و  صلح  طريق  اين  از  و  كرده  تشديد  را  بين المللی  نظام 
دو  ميان  همکاری  بنابراين  می اندازد.  به  خطر  را  بين المللی 
كه  شود  سازماندهی  نحوی  به  می بايستی  كشورها  از  گروه 
يابد  كاهش  توسعه  درحال  و  توسعه يافته  بين كشورهای  فاصله 
و كشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکليف خود درتامين 
حق توسعه به نتايج خود عمل كنند و اين ممکن نيست مگر از 
بين شمال و جنوب و  نحوهی همکاری  ايجاد تحول در  طريق 
كه  بين المللی  همکاری های  مفهوم  از  تعاريف جديدی  ارايه ی 
و  شمال  اقتصادی  مناسبات  عادالنه كردن  بر  متکی  بيشتر  هرچه 
جنوب بوده و همکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد. آقای 
محمد بی جاوی به درستی، ايده ی همبستگی بين المللی را ناشی 
به  را  بين المللی  همبستگی  و  دانسته  ملت ها  متقابل  وابستگی  از 
عنوان مبنای حق توسعه در سه مرحله مورد شناسايی قرارمی دهد:

و  پيوستگی  به هم  فرايند  و  حاصل  كه  متقابل  وابستگی  الف: 
يک پارچگی اقتصاد جهانی است؛

جهانی  اقتصاد  توسعه ی  در  دولت  هر  همه جانبه ی  تکليف  ب: 
و تلقی توسعه به عنوان يک مشکل جهانی در سطح عالی خود؛

به  حق  مبنای  به عنوان  انسانی  زيست  محيط  از  حفاظت  ج: 
توسعه.31

به هم  و  يک پارچگی  خصلت  درک  با  ملل  سازمان  منشور 
پيوند  منشور،   56 ماده ی  و  مقدمه  در  توسعه  مساله ی  پيوستگی 
آشکاری دارد. منشور، مشکل توسعه را يک مساله ی بين المللی 
اين  قبال  در  مسوول  را  جهانی  جامعه ی  همه ی  كرده  تلقی 
مساله معرفی می كند.32 و همان طوری كه در قسمت های قبلی 
در  ملل  سازمان  تخصصی  نهاد های  و  عمومی  مجمع  شد،  بيان 
در  دولت  دسته جمعی  و  فردی  مسووليت  مختلف،  فرصت های 
قبال مساله ی توسعه را يادآور شده اند. از اين رو يکی از پايه های 
كشورهاست،  و  ملت ها  بين  همبستگی  توسعه ی  حق  اصلی، 
همچنين كشورها نوعی مسووليت مشترک1 در مديريت اقتصاد 
برخوردار  تنيده ای  به هم  و  يک پارچه  خصلت  از  كه  جهانی 
از محيط زيست بشری، طراحی توسعه ی  است، دارند. حفاظت 
و  دانش  مبادله ی  بين المللی،  كار  عادالنه ی  تقسيم  و  پايدار 
اطالعات، مبارزه با بيماری و جرايم سازمان يافته و به طور كلی 
كيفيت  ارتقای  و  بشری  حيات  تداوم  امکانات  كردن  فراهم  
امر  اين  و  نمی باشد  مقدور  بين المللی  همبستگی  پرتو  در  جز 
انسان ها،  فردی  عنوان حق  به  توسعه  جايگاه حق  به  به هيچ وجه 
محور  انسان  نهايی،  تحليل  در  كه  چرا  نمی كند؛  وارد  لطمه ای 
جز  فعلی  شرايط  در  آن  تحقق  ولی  است.  توسعه  موضوع  و 
امکان پذير  دولت ها  و  ملت ها  بين المللی  همبستگی  طريق  از 
نمی باشد. حفاظت از محيط زيست مبنای حق توسعه در دهه های 
اخير پيشرفت های علمی، آسيب پذيری محيط زيست را در برابر 
فعاليت های بی رويه و غير عقاليی انسان آشکار ساخت. در اين 
ميان نازک شدن اليه ی ازون و پيدايش شکاف هايی در بعضی از 
قسمت های آن، محيط زيست و تهديداتی كه حيات انسان را در 

سياره ی خاكی به  خطر انداخته بود.
ادامه دارد

_____________________ قسمت هفدهم  __________________

خشونت عليه زن
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همان گونه که وعده ی اوباما در مورد کاهش نیروها 
می گوید،  متحده  ایاالت  می شود،  ارتش  نزدیک 
آغاز  گذشته  سال  از  که  نیرو  هزار  ده ها  افزایش 
شد، در برابر طالبان پیروزی ها و ناکامی هایی داشته 

است؛ اما برای موفقیت، زمانی بیشتری الزم است.

امریکا  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  که  همان طوری 
وارد دومین دهه اش می شود، قدرت ارتش ایاالت 
قرار  نقطه ی اوجش  افغانستان در  متحده در جنگ 
از  امریکایی  نیروی  هزار   30 افزایش  است.  گرفته 
مناظره ی  از  پس  که  کشور  این  مناطق  ناامن ترین 
داغ پالیسی اوباما با نزدیک ترین مشاورانش در سال 
2009 تجویز شد، با این هدف صورت گرفت که 
تقویت  شورشیان  برابر  در  را  ناتو  کلی  استراتژی 
بخشد. این کار از طریق گرفتن ابتکار عمل از دست 
تصرف  حال  در  که  می گیرد  صورت  شورشیانی 
مناطق و کسب حمایت ضمنی در میان مردم بودند. 
به عملی ساختن  پنتاگون شروع  این وجود، حاال  با 
وعده ی خواهد کرد که از سوی اوباما اعالم شده 
جوالی  از  امریکایی  نیروهای  خروج  آغاز  است. 
سال 2011 اولین گام جدی به سوی خروج از این 

جنگ خواهد بود.
مشاوران  که  همان حال  در  سناریو،  این  برابر  در 
رییس جمهور در باره ی تعداد نیروهای که تابستان 
جاری به کشور برمی گردند، تصمیم می گیرند، آنها 
با سوال مهمی روبرو خواهند بود: آیا افزایش نیروها 

موثر بوده است؟  
ارتش ایاالت متحده می خواهد جواب قانع کننده ای 

به این سوال بدهد: هنوز کامال نه.
از  تماشایی  حمالت  که  می کنند  اذعان  مقامات 
سوی شورشیان همچنان در سراسر این کشور ادامه 
بسیاری  دارد. حمالت کنار جاده و خشونت ها در 
از بخش های این کشور رو به افزایش است. شماری 
بیشتری از نیروهای ناتو در طول ماه اپریل و می– 
ماه های آغازین فصل جنگ -  نسبت به زمان مشابه 

در سال های گذشته، جان شان را از دست دادند. 
که  می افزایند  فورا  مقامات  همین  این حال،  با 
بوده  موثر  مهم،  مناطق  بعضی  در  نیروها  افزایش 
بر  را  ویژه  عملیات  حمالت،  فرماندهان  است. 
شدت  مالحظه ی  قابل  حدی  تا  شورشیان  رهبران 
آموزش   – امریکا  خروج  استراتژی  بخشیده اند. 
از  بتوانند پس  آنها  این که  تا  افغان  امنیتی  نیروهای 
رفتن نیروهای امریکایی امنیت را حفظ کنند – به 

سرعت ادامه دارد.
افزایش  که  می کنند  استدالل  آنها  این،  بر  عالوه 
مناطقی  در  ناتو  نیروهای  است:  منطقی  خشونت ها 
و  نبودند  آنجا  در  هرگز  این  از  پیش  که  هستند 
شورشیان تالش دارند این مناطق را بازپس گیرند. 
مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا به 
خبرنگاران در دوم جون گفت: »ما برگشت طالبان 
را می بینیم تا مناطقی را که ما سال گذشته از دست 

آنها خارج ساختیم، بازپس گیرند.«
نیاز  ارتش  که  است  این  ارزیابی  این  کلی  مخرج 
خاطرنشان  کلی  طور  به  فرماندهان  دارد:  بیشتری 
ساخته اند که نیروهای جدید از لحاظ تکنیکی برای 
تنها  حضور  این  نبوده اند،  محل  در  طوالنی  مدت 
از  بزرگ  گروه های  که  بود   2010 سال  خزان  در 

نیروهای امریکایی وارد این کشور شدند.
سوی  از  پیشنهادات  منتظر  هنوز  سفید،  کاخ 
امریکایی در  ارشد  فرمانده  پتریوس،  جنرال دیوید 
افغانستان در باره ی خروج نیروهاست؛ اما از نقطه ی 
در  که  نیروهای  شمار  می رود  انتظار  پنتاگون،  نظر 
کم  نسبتا  گشت،  برخواهند  متحده  ایاالت  به  واقع 

باشند.
با این حال، مقامات دفاعی نیز آگاه هستند که صبر 
این کشور در این جنگ محدود است، مخصوصا از 
آن جهت که نگرانی کنگره در باره ی هزینه ی این 
افغانستان آن هم  میلیارد دالر در  ماهانه 5.3  جنگ، 
در وسط یک بحران اقتصادی، روبه افزایش است. 
مولن اذعان کرد که موضوع پول شاید بحث آتی 

در باره ی خروج نیروها از افغانستان را متاثر سازد.
به خبرنگاران گفت: »هیچ تصمیم در دولت  مولن 
نیست که هزینه در آن اولویت و یا محوریت نداشته 

باشد.«
مقامات امریکایی تنها کسانی نیستند که صبر شان را 

تا  استخدام شدند  غیرنظامی  از متخصصان  شماری 
مانند  میادن  در  را  امریکا  دولت  سود  پر  وظایف 
اعظم  بخش  کنند.  پر  استراتژیک«  »ارتباطات 
کم تر  والیات  به  که  جای  به  ملکی  نیروهای 
متمرکز  کابل  در  بروند  خطرناک تر  و  توسعه یافته 

شدند.
نورین مک دونالند، رییس شورای بین المللی در باره 
امنیت و توسعه  می گوید: »افزایش نیروهای ملکی، 
افزایش  با  دقیقا  نیروها  افزایش  نداد.  تبارز  را  خود 

نیروهای ملکی و توسعه همراه نشد.«
در  که  »دست آوردهای  افزود:  دوالند  مک  خانم 
میدان جنگ به دست آمد به خاطر فقدان تالش های 
و  حکومتداری  توسعه،  کمک،  عرصه  در  مشابه 

مبارزه با مواد مخدر تضعیف شد.«
عالوه بر این، درحالی که نیروها، طالبان را از مناطق 
باز  سوال  این  راندند،  عقب  جنوب  ناآرام  عمدتا 
امنیتی  نیروهای  آیا  که  باقیست  همچنان سرجایش 
افغان قادر خواهند بود تا این دست آوردهای امنیتی 

را حفظ کنند یا خیر.
افزایش  پولیس  نیروهای  و  با آن که شمار سربازان 
توسط  و  کنگره  توصیه  به  که  گزارش  می یابد، 
پنتاگون در ماه اپریل منتشر شد، نتیجه گرفته است 
که »اگر سطح فرار از خدمت )در میان ارتش ملی 
افغانستان( که در طی پنج ماه گذشته مشاهده شد، 
پروژه ی  بزرگ،  خطر  یابد،  ادامه  ترتیب  همین  به 
می کند.«  تهدید  را  افغانستان  ملی  ارتش  توسعه ی 
فرماندهان ناتو می گویند آنها هنوز به مربیان بیشتر 
دهند.  آموزش  را  افغانستان  ارتش  تا  دارند  نیاز 
مطالعات دریافته است که از جمله دالیل مهم فرار 
از خدمت در بین سربازان، »ضعف مدیریت و نبود 

مسوولیت پذیری است.«
در  امیدوارکننده  انکشافات  از  یکی  درهمین حال، 
سال گذشته، وجود یک استراتژی پایین به باال در 
مسوولیت پذیری  بر  که  است  از جنوب  بخش های 
تاکید دارد؛ از جمله توسعه ی نیروهای امنیتی محلی 
چک  و  ارزیابی  محل  بزرگان  توسط  که  است 
جمله  از  محلی  امنیتی  برنامه های  توسعه  می شود. 
استراتژیک  نتیجه ی تالش  ثبات روستاها،  عملیات 

متمرکز از سوی پتریوس بود.
سیت جونز، تحلیل گر در موسسه راند و نویسنده ی 

در  امریکا  جنگ  امپراتورها:  »گورستان  کتاب 
تغییر  بزرگ ترین  من  نظر  »از  می گوید:  افغانستان« 
مهم، افزایش نیروهای امریکایی نبود؛ بلکه جابجایی 

جنرال استنلی مک کریستال با پتریوس بود.«
از  بیشتر  مثبت  تاثیر  که  می گوید  جونز  آقای 
استراتژی در میدان جنگ ناشی شده است تا سطح 
که  همانطوری  است،  این  او  حرف  معنای  نیروها. 
ایاالت  می آید،  پایین  امریکایی  نیروهای  سطح 
نیروهای  باالی  تالش هایش  بر  می تواند  متحده 
ارتش  برتس  گرین  مانند  »سفید«  عملیاتی  ویژه ی 
که می توانند نیروهای محلی افغان را آموزش دهند 
نیروهای  ناحیه  از  تروریزم  ضد  عملیات  با  همراه 
آرمی  و  سیلز  نیوی  مانند  »سیاه«  عملیاتی  ویژه 
رنجرز، تمرکز کند. جونز می گوید: »شما می توانید 
با نیروهای کمتر، موفقیت های زیادی داشته باشید، 
البته در صورتی که روی این تالش ها تمرکز کنید.«

تحلیلگران مسایل دفاعی می گویند که این رویکرد 
باید ادامه یابد. در حالی که در مناطق جنوبی، جایی 
که 70 هزار نیروی ناتو در حال عملیات می باشند، 
شرق  در  خشونت ها  است،  بهبود  به  رو  وضعیت 
همچنان ادامه دارد. در این مناطق گروه های شورشی 
قدرتمند مانند شبکه ی حقانی از پناه گاه های شان در 

پاکستان دست به عملیات می زنند.
جونز می گوید: »این همان چیزی است که مرا بیدار 
همواره  پاکستان  در  که  شورشیانی  می دارد،  نگه 
از طرف دولت آن کشور  پناهگاه هستند و  دارای 
را  چیزی  همه  می تواند  امر  این  می شوند.  حمایت 

تضعیف کند.«
شد  یادآور  و  کرد  اذعان  نیز  را  نکته  این  جونز 
منطقه ی  در  حقانی  شبکه  پناهگاه  به  رسیدگی  که 
راه حل  در  مرکزی  »نقش  شمالی  وزیرستان 
او  دارد.  افغانستان  جنگ  برای  طوالنی مدت« 
شبکه  در باره  چیز  هر  از  بیش  که  »آنچه  می گوید: 
تالش  آنها  که  است  این  است  آزاردهنده  حقانی 
می کنند تا جنگی را پیش ببرند که آنها را مستقیما 

رو در روی کابل قرار می دهد.«
در حال حاضر پنتاگون طی ماه های آتی از نزدیک 
پایان  راه  بهترین  تا  کرد  کار خواهد  سفید  کاخ  با 
نیرو را که رقم زننده لحظه ای  افزایش  به  بخشیدن 
خود  جنگ  را  افغانستان  جنگ  اوباما  که  بود 

ساخت، مشخص کنند. 
در همان حال، یک مشاور ارشد نظامی امریکا اذعان 
می کند که جواب روشن در باره ی این که دقیقا چه 
تعداد از نیروهای امریکایی باید در افغانستان بمانند، 

وجود ندارد.
نمی دانیم جواب چیست.  »ما  می گوید:  مشاور  این 
می توانم صادقانه بگویم که هیچ کس هنوز نمی داند 

پاسخ چیست.«

از دست می دهند.
داده  انجام  مارچ  ماه  در  پنتاگون  که  سروی ای  در 
بود، از جمله ی ده هزار افغان شرکت کننده در آن، 
امنیت  می کنند  احساس  که  گفتند  آنها  درصد   40
»خوب« است؛ اما این ارزیابی نسبت به سروی ماه 

دسامبر، 10 درصد کاهش را نشان می دهد.
مطالعات  موسسه ی  در  تحلیلگر  درسلر،  جفری 
جنگ در افغانستان می گوید: »جاهای که نیروهای 
اضافی در ابتدا در آنجا مستقر شدند، موفق بوده اند. 
گفته  آیا  که  هست  دیگری  مهم  جنبه های  اما 

می توانیم همه چیز موفق بوده است یا خیر.«
و  باج خواهی ها  امنیتی،  ناکامی های  امر شامل  این 
به برخی  فقدان خدمات می شود. برای پاسخ دادن 
از این نکات، افزایش نیروی ملکی یک بخش مهم 
استراتژی اوباما برای افغانستان بود. در کنار افزایش 
زراعت،  بخش  به  برای کمک  سفید  کاخ  نیروها، 
اعزام  وعده ی  فساد،  با  مبارزه  و  قضایی  سیستم 

متخصصین دولتی را نیز داد.
نیروهای  افزایش  می گویند،  امریکایی  مقامات  اما 

ملکی تا حدی زیاد عملی نشد.

با آن که شمار سربازان و 
نیروهای پولیس افزایش 

می یابد، گزارش که به توصیه 
کنگره و توسط پنتاگون در 

ماه اپریل منتشر شد، نتیجه 
گرفته است که »اگر سطح 

فرار از خدمت )در میان 
ارتش ملی افغانستان( که در 
طی پنج ماه گذشته مشاهده 

شد، به همین ترتیب ادامه 
یابد، خطر بزرگ، پروژه ی 

توسعه ی ارتش ملی 
افغانستان را تهدید می کند.« 
فرماندهان ناتو می گویند آنها 

هنوز به مربیان بیشتر نیاز 
دارند تا ارتش افغانستان را 

آموزش دهند.

در حال حاضر پنتاگون 
طی ماه های آتی از نزدیک 

با کاخ سفید کار خواهد 
کرد تا بهترین راه پایان 
بخشیدن به افزایش نیرو 
را که رقم زننده لحظه ای 

بود که اوباما جنگ 
افغانستان را جنگ خود 
ساخت، مشخص کنند.
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با نزدیک  شدن زمان خروج
آیا افزایش نیروها موثر بوده است؟
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فوران آتشفشان شیلی پروازها در استرالیا را مختل کرد

ĭŗª ĩÊ¤éÊ  őÔïêğ őĜ¡ã ġÊÔðªÊ  ê  Őå Ê«įêğÉ

ذرات خاکستر آتشفشان شيلی، بر فراز 
موجب  و  شده  پراکنده  آرام  اقيانوس 
و  نيوزيلند  هوايی  خطوط  در  اختالل 

شرق استراليا شده است.
هوايی  ميدان های  در  مسافر  هزاران 
و  داخلی  پرواز  صدها  و  مانده  معطل 

بين المللی لغو شده است.
گذشته  سال  بيست  در  بار  اولين  اين 
است که پروازها در استراليا تحت تاثير 

فعال شدن آتشفشان قرار می گيرند.
در  وضعيت  اين  که  می رود  آن  بيم 

روزهای آينده هم ادامه پيدا کند.

بادهای قوی، ذرات خاکستر آتشفشانی 
جابه جا  کيلومتر  هزاران  از  بيش  را 

کرده اند.
وی- »پويه  آتشفشانی  کوه های  رشته 

هفته  يک  شيلی  در  کوردون-کاوليه« 
پيش فوران کردند.
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بازخواني يك وضعیت:
بررسي شرايط زنان در افغانستان و تاجیكستان

بنياد آرمان شهر با همكاري مؤسسه تحصيالت عالي کاتب و انجمن علمي 
دانشجويي کاتب 

هفتاد هفتمين )سال پنجم( جلسه گفتگو پلي ميان نخبگان و شهروندان را 
برگزار مي کند.

سخنرانان:
خانم لوسيا ديرنبرگر)دانشجوي دکتراي دانشگاه پاريس(: بررسي حقوق زنان 

در تاجيكستان
خانم مزاري صفا )معين اسبق وزارت امور زنان(: بررسي وضعيت زنان ده سال پس از طالبان

آقاي محمد اسلم جوادي )آمر بخش جامعه شناسي دانشگاه کاتب(: ضرورت تأسيس رشته مطالعات زنان در 
دانشگاه

گفتگو گردان: خانم صديقه بختياري )دانشجوي دانشگاه کاتب(
زمان: روز چهار شنبه، 25 جوزای 1390 ساعت 2 بعد از چاشت 

مكان: کابل، کارته سه، سرک شوراي ملي، مؤسسه تحصيالت عالي کاتب   
شماره گان تماس: )0779217755( )0775321697( )0784180089( 

    armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الكترونیك
اين برنامه با حمايت مالی اتحاديه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما  به هيچ وجه بازتاب مواضع 
اين نهاد ها به شمار نمی رود. بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.

پاکستان از تصمیم خود 
مبنی بر کاهش نفرات ارتش امريكا 

کوتاه نمی آيد 
 پاکستان اعالم کرد از تصميم خود مبنی بر کاهش 

نفرات آن دسته از ارتش امريكا که اجازه حضور در اين 
کشور را دارند، کوتاه نمی آيد.

پانتا رييس سازمان اطالعات  اين موضوع در ديدار ليون 
در  گفتگوها  پاره ای  برای  که  )سيا(  امريكا  مرکزی 

اسالم آباد به سر می برد تكرار شد.
اين نخستين ديدار رييس سازمان سيا از پاکستان پس از 
حمله نيروهای اطالعاتی امريكا به مخفيگاه اسامه بن الدن 
است که به کشته شدن شدن وی و تيرگی روابط دوکشور 
اعالم  گذشت  که  هفته ای  طی  پاکستان  ارتش  انجاميد. 
اين کشور  در  امريكا  ارتش  نفرات  به کاهش  بود  کرده 
امنيتی  تبادل اطالعات و همكاری های  و محدود ساختن 

با اياالت متحده دست می زند.

نماينده جنجالی کنگره امريكا 
استعفا نمی دهد

امريكا  نمايندگان   آنتونی وينر، عضو دموکرات مجلس 
که به خاطر ارسال تصاوير نيمه برهنه خود به يک زن جوان 
برای کناره گيری تحت فشار قرار گرفته، می گويد در پی 
کناره گيری  کنگره  نمايندگی  از  و  است  خود  درمان 

نخواهد کرد.
در پی درخواست رهبران حزب دموکرات از آقای وينر 
ندارد  استعفا  به  تمايلی  کرد  اعالم  او  کناره گيری،  برای 

ولی برای درمان مرخصی بدون حقوق خواهد گرفت.
او  کرد  اعالم  بيانيه ای  انتشار  با  وينر  آقای  سخنگوی 
سالم تری«  فرد  و  بهتر  »همسری  به  تا  است  درمان  درپی 
تبديل شود. اين بيانيه به نوع درمان مورد نظر آقای وينر 
اشاره نكرد. دبی واسرمن شولتز، رييس کميته ملی حزب 
دموکرات امريكا روز شنبه خواهان استعفای فوری آقای 

وينر شد.
به گفته خانم واسرمن شولتز، »روابط پست« آقای وينر به 
شده  تبديل  افكار  انحراف  برای  قبولی  غيرقابل  موضوع 
است. دبی واسرمن شولتز در بيانيه ای گفت: »رفتاری که 
او بروز داده غيرقابل دفاع و ادامه خدمت آقای وينر در 

کنگره غيرقابل قبول است.«
نانسی پلوسی، رهبر اقليت دموکرات در مجلس نمايندگان 

امريكا نيز خواهان کناره گيری آقای وينر شد.
به گفته خانم پلوسی، آنتونی وينر متوجه شده است که به 

کمک نياز دارد.
خانم پلوسی گفت: »من از آقای وينر می خواهم که فارغ 

از فشارهای عضويت در کنگره در پی کمک باشد.«
آنتونی وينر که 46 سال سن دارد، پيش از جنجال ارسال 
عكس های نيمه برهنه خود در اينترنت، يكی از ستاره های 
به  می شد  پيشبينی  و  می رفت  شمار  به  دموکرات  حزب 

شهرداری نيويارک برسد.
تصاوير  ارسال  به  مربوط  گزارش های  انتشار  پی  در 
شبكه  در  زن  کاربران  از  يكی  به  وينر  آقای  نيمه برهنه 
اجتماعی توييتر، او اين موضوع را انكار کرد و مدعی شد 

حساب کاربری او در اين شبكه هک شده است.
او پس از چند روز با شرکت در يک کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد عكس ها مربوط به اوست و از تماس خارج از 

عرف خود با شش زن از طريق اينترنت خبر داد.
او در اين حال تاکيد کرد از سمت خود استعفا نخواهد 

داد.

مردم ترکیه پای صندوق های 
رای رفتند

 

 
مردم ترکيه روز يک شنبه در حالی به پای صندوق های 
رای رفتند که انتظار می رود حزب عدالت و توسعه به 
رهبری رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين کشور 

برنده انتخابات پارلمانی شود.
اين حزب طی هشت سال گذشته قدرت را در دست 
داشته و اينک به دنبال آن است تا برای يک دوره ديگر 

در مجلس ترکيه، اکثريت داشته باشد.
اين  در  حزب  اين  که  است  اين  اهميت  حايز  مساله 

انتخابات چند کرسی به دست خواهد آورد.
سوم  دو  کسب  با  بتواند  که  است  اميدوار  حزب  اين 
کرسی های مجلس، قانون اساسی مورد نظر خود را به 

تصويب برساند.
قانون اساسی فعلی ترکيه به دنبال کودتای نظاميان در 
اردوغان،  طيب  رجب  دولت  و  شد  وضع   1982 سال 
نخست وزير ترکيه از مدت ها پيش خواهان اصالح آن 

بود.
در صورتی که اين حزب به اکثريت مطلق دست يابد 
و  احزاب  ساير  رای  به  نياز  و  مشورت  بدون  می تواند 
تصويب  به  را  خود  مدنظر  اساسی  قانون  گروه ها، 

برساند.
رقيب اصلی حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات، 
اوغلو  قليچ دار  رهبری کمال  به  حزب جمهوری خلق 
حضور  دولت  در  گذشته  سال  طی  حزب  اين  است. 

نداشته است.
بنيانگذار  اين حزب توسط مصطفی کمال آتاتورک، 
ترکيه مدرن تاسيس شده و عمدتا نماينده قشر سيكوالر 

ترکيه به شمار می رود.
حزب  اين  اوغلو  قليچ دار  آقای  رهبری  دوران  در 
نداشت،  رايی  سنتی  طور  به  که  مناطقی  در  توانسته 

هوادارانی جذب کند.
اين حزب تالش کرده تصويری را که از آن به عنوان 
وجود  سياسی  عرصه  در  ارتش  دخالت  حامی  حزب 
حامی  حزبی  عنوان  به  را  خود  و  دهد  تغيير  دارد، 

ارزش های سوسيال دموکراسی غربی معرفی کند.
در دوران تسلط حزب عدالت و توسعه طی هشت سال 
و  يافته  دست  اقتصادی  باالی  رشد  به  ترکيه  گذشته، 

ميزان بيكاری در اين کشور کاهش يافته است.
با  روابط  گذشته،  سال  هشت  در  ترکيه  همچنين 
کشورهای همسايه و عربی را بهبود بخشيد و با سياست 
منطقه  عمده  بازيگران  از  يكی  به  خود  فعال  خارجی 

تبديل شد.
به موفقيت های  انتخاباتی خود،  تبليغات  اين حزب در 
بلند  پروژه های  وعده  و  کرده  اشاره  کشور  اقتصادی 
پروازانه ای را داده که ساخت کانال از دريای سياه به 
دريای اژه و ساخت شهر جديدی در حومه استانبول از 

جمله آنهاست.
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استقبال امریکا از کشته شدن 
رهبر القاعده در شرق افریقا 

 
پس از آن که پولیس سومالی اعالم کرد که یکی از مهم ترین 
اعضای القاعده در افریقا را که گفته می شود رهبری عملیات 
از  را در دست داشت  افریقا  تروریستی در شرق  این گروه 
پای در آورده، ایاالت متحده کشته شدن وی را ضربه ای به 

القاعده و متحدانش توصیف کرد.
اعالم  شنبه  روز  سومالی  پولیس  خبرگزاری ها،  گزارش  به 
کرد که نیمه شب سه شنبه، ۱۷ جوزا، فاضل عبداهلل محمد ۳۸ 
ساله را در نزدیکی مقر پولیسی در موگادیشو، پایتخت این 
کشور افریقایی پس از چندین مبادله آتش از پای در آورده 
انتشار این خبر،  هیالری کلینتون، وزیر امور  است. به دنبال 
آقای  قتل  تانزانیا،  به  سفر  جریان  در  متحده  ایاالت  خارجه 
توصیف  متحدانش  و  گروه  این  به  مهم  ضربه ای  را  محمد 
است  تروریستی  کار  پایان  »این  کلینتون گفت:  خانم  کرد. 
دارالسالم و  بسیاری در  بیگناه  افراد  و رنج  که عامل مرگ 

نایروبی و نیز کارکنان سفارت امریکا در این شهرها بود.«
فاضل عبداهلل محمد که گفته می شود در تغییر چهره، جعل 
رهبری  به  متهم  بوده،  چیره  بمب  ساخت  همچنین  و  اسناد 
سفارت های  به  حمله  جمله  از  تروریستی،  حمله  چندین 
امریکا در دارالسالم و نایروبی است. در جریان این حمالت 
که در سال ۱۹۹۸ رخ داد بیش از ۲۰۰ تن کشته و هزاران 

تن زخمی شدند.
یکی از مقامات امنیتی سومالی به خبرگزاری فرانسه گفته که 
بر اساس تست دی ان اِی و همچنین عکس هایی که از آقای 
محمد در اختیار پولیس بود، هویت این فرد تایید شده است. 
حمله،  این  جریان  در  آلمان،  رسمی  خبرگزاری  نوشته  به 
یکی از اعضای گروه تروریستی الشباب نیز که همراه آقای 

محمد بوده، کشته شده است.

امریکا درباره بروز بحران انسانی 
در سوریه هشدار داد

امریکا به سوریه هشدار داد ادامه عملیات نظامی علیه مخالفان 
در شمال این کشور باعث ایجاد »بحران انسانی« شده است.

اعمال خشونت علیه مردم  به  از سوریه خواست  کاخ سفید 
این کشور پایان دهد و به سازمان های امدادرسانی اجازه دهد 

به آسیب دیدگان دسترسی داشته باشند.
بیشتر از چهار هزار نفر از شهروندان سوریه از ترس حمالت 
نیروهای امنیتی به ترکیه گریخته اند. امدادرسانان گفته اند که 

وضع پناهجویان در مناطق مرزی »بحرانی« است.
در  نفر   ۳۲ حداقل  شدن  کشته  بیانگر  گزارش ها  همزمان 
درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان شهرهای مختلف 
داد:  هشدار  بیانیه ای  در  سفید  کاخ  است.  جمعه  روز  در 
یک  کشور  این  شمال  در  سوریه  دولت  نظامی  »تحرکات 
بحران انسانی ایجاد کرده است.« ایاالت متحده همچنین در 
المللی صلیب  بین  فوری کمیته  بیانیه خواهان دسترسی  این 
کی مون،  بان  است.   شده  سوریه  شمالی  مناطق  به  سرخ 
سنگین  تلفات  به  نسبت  هم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
غیرنظامیان در سوریه ابراز نگرانی کرده و استفاده از نیروی 

نظامی را »غیرقابل قبول« خوانده است.

دو انفجار در پیشاور 34 تن را کشت و 100 تن را زخمی کرد

یک فعال مذهبی ایران در زندان اوین درگذشت 

انفجار دو بمب در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان، 
بامداد یک شنبه باعث کشته شدن ۳۴ نفر و زخمی شدن 

بیش از ۱۰۰ نفر دیگر شد.
این انفجارها در مقابل دفتر سیاسی عالقه داری خیبر که 
رخ داد  است  پاکستان  فدرال  قبیله ای  مناطق  از  بخشی 
میان  در  و  روزنامه نگار  یک  کشته شدگان  میان  در  و 
زخمی شدگان نیز چهار روزنامه نگار و ۱۰ پولیس دیده 

می شوند.
و  داشت  قدرت کمی  بمب  نخستین  بر گزارش ها،  بنا 
نجات  برای  امدادرسانان  و  پولیس  نیروهای  زمانی که 
بمب گذار  یک  شتافتند،  حادثه  محل  به  مجروحان 
انتحاری، خود را در میان جمعیت منفجر کرد که در 
پی این انفجار قوی شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

از  بخشی  شد  منفجر  آن  در  بمب ها  این  که  منطقه ای 
آن  در  سیاسی  دفاتر  از  بسیاری  که  است  پیشاور  شهر 
قرار دارد و وقوع این انفجارها همزمان است با بازدید 
لیون پانتا، رییس سازمان سیا، از اسالم آباد که در ۱۵۰ 

کیلومتری شرق پیشاور واقع شده است.
با وجود این که گروه طالبان پاکستان پیش از این اعالم 
کرده  بود که به تالفی قتل اسامه بن الدن، رهبر القاعده 
خواهد  انجام  را  حمالتی  امریکایی،  نیروهای  توسط 

یک شنبه  روز  گروه  این  اما  داد، 
در  انفجار  دو  این  در  داشتن  دست 

شهر پیشاور را رد کرد.
به  پاکستان  طالبان  سخنگویان 
این  که  گفتند  فرانسه  خبرگزاری 
گروه، تنها اماکن دولتی و نظامی را 
هدف قرار می دهد و مردم بی گناه را 
سخنگویان،  این  گفته  به  نمی کشد. 
خارجی  اطالعاتی  »سازمان های 
این گروه  بدنام کردن طالبان،  برای 
را به دست داشتن در این دو انفجار 

متهم می کنند.«
نیز  دیگری  گروه  هیچ  تاکنون 
مسوولیت دو انفجار بامداد یک شنبه 

در پیشاور را بر عهده نگرفته است.
هواپیمای  یک  موشکی  حمله  اثر  بر  گذشته  هفته 
بدون سرنشین امریکایی در وزیرستان جنوبی پاکستان، 
۷ نفر، مظنون به همکاری با ستیزه جویان، کشته شدند.

در  موشکی  حمله ای  اثر  بر  نیز  آن  از  پیش  جمعه 
الیاس  رسمی،  مقام های  باور  به  جنوبی،  وزیرستان 
کشمیری یک فرمانده ارشد القاعده در پاکستان کشته 

شد.
آموزشی  مرکز  یک  به  انتحاری  حمله  دو  ماه گذشته 
وابسته به مرزبانی در نزدیکی پیشاور ۸۰ کشته و ده ها 
کرد  اعالم  پاکستان  طالبان  گذاشت.  برجای  زخمی 
که آن حمله در انتقام کشته شدن اسامه بن الدن انجام 

شده است.

 ۱۲ روز  از  که  ایران  مذهبی  ملی-  فعال  صابر،  هدی 
هاله  درگذشت  به  منجر  وقایع  به  اعتراض  در  جوزا 
زده  غذا  اعتصاب  به  دست  اوین  زندان  در  سحابی، 

بود، بامداد روز یکشنبه بر اثر سکته قلبی 
از  را  خود  جان  غذا،  اعتصاب  از  ناشی 

دست داده است.
سایت های خبری نزدیک به جنبش سبز، 
مدرس،  شفاخانه  طبی  منابع  از  نقل  به 
سهل انگاری  صابر،  آقای  انتقال  محل 
این  موقع  به  انتقال  در  زندان  مقام های 
عدم  علت  را  شفاخانه  به  سیاسی  فعال 
وی  جان  نجات  برای  تالش ها  موفقیت 

ذکر می کنند.
از  پس  که  می شود  گفته  همچنین 
درگذشت آقای صابر، مقام های قضایی 
به  وی  جنازه  تحویل  اجازه  امنیتی  و 
از  کنون  تا  و  نداده اند  را  خانواده اش 
ممانعت  وی  تدفین  و  تشییع  مراسم  برای  برنامه ریزی 

کرده اند.
به  اشاره  بدون  کوتاهی  خبر  در  نیز  ایسنا  خبرگزاری 

از  نقل  به  صابر،  آقای  بودن  زندانی  و  غذا  اعتصاب 
خواهر وی، درگذشت این فعال سیاسی را تایید کرده 

است.
فیروزه رضازاده صابر به این خبرگزاری گفته است که 
جنازه برادرش را در سردخانه شفاخانه شناسایی کرده 

است.
انتقال  محل  شفاخانه  نام  ذکر  از  حتا  ایسنا  حال  این  با 

آقای صابر خودداری کرده است.
خبر  انتشار  از  پس  پیش،  روز   ۱۰ از  صابر  آقای 
پیکر  تشییع  مراسم  جریان  در  سحابی  هاله  درگذشت 
دیگر  دلیرثانی،  امیرخسرو  همراه  به  سحابی،  عزت اهلل 
فعال ملی- مذهبی زندانی، دست به اعتصاب غذای تر 

زده بود.
امیدواری  ابراز  نامه ای،  در  ملی مذهبی  فعال  دو  این 
بیدادگری ها  »تکرار  از  مانع  اقدام  این  بودند که  کرده 

علیه انسان های بی دفاع« شود.
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