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حمالت  می گوید  کنر  والی 
قلمرو  بر  پاکستان  داخل  از  راکتی 

افغانستان همچنان ادامه دارد.
کنر  والی  وحیدی،  فضل اهلل  سید 
دیروز به رادیو آزادی گفته است : 
»ظرف حدود سه هفته اخیر در اثر 
ولسوالی های  بر  راکتی  حمالت 
کشته  تن  شانزده  کنر،  سرحدی 

شده اند.«
آقای وحیدی گفت تا حال نزدیک 
به 20 تن دیگر در حمالت راکتی 

پاکستان بر کنر زخم برداشته اند.
این حمالت در حالی ادامه می یابد 
که اخیرا وزارت دفاع افغانستان به 

دولت پاکستان هشدار داد.
انتشار  با  شنبه  روز  دفاع  وزارت 
ادامه  که  داد  هشدار  اعالمیه ای 
بر داخل  پاکستان  حمالت راکتی 

متحده  ایاالت  خاص  نماینده 
پاکستان،  و  افغانستان  برای  امریکا 
وارد  منطقوی  گفتگوهای  برای 

کابل شده است.
این سفر به دنبال اعالن آغاز خروج 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
توسط بارک اوباما رییس جمهور 

امریکا، صورت می گیرد.
در  امریکا  خارجه  وزارت 
مارک  که  است  گفته  اعالمیه ای 
اهمیت  بر  سفر  این  در  گروسمن 
ادامه  جهت  متحده  ایاالت  تعهد 
کشور،  این  درازمدت  مشارکت 

تاکید خواهد کرد.
که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
متحده  ایاالت  خاص  نماینده 
در  بازدید  این  جریان  در  امریکا 
تماس  بین المللی  گروه  اجالس 
بخشی  عنوان  به  افغانستان  برای 
همسایه  کشورهای  با  مشوره  از 

کميسيون مستقل 
انتخابات اعالن 

محکمه اختصاصى را 
غيرقانونى خواند

سوی  از  که  اعالمیه ای  بنابر 
خارجه  روابط  و  اطالعات  ریاست 
منتشر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مي گوید  کمیسیون  این  است،  شده 
از  بعد  انتخابات،  نتایج  در  تغییر  که 
افتتاح  از  بعد  و  نهایی  نتایج  اعالم 
به  هیچ نهادی  جز صالحیت  پارلمان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  شمول 
این مورد  اقدام در  نبوده و هرگونه 
نافذه  قوانین  با  مستقیم  مغایرت  در 

مي باشد. کشور 
خبری  آژانس  گزارش  بنابر 
محکمه  قضایی  هیات  پژواک، 
تخطی های  بررسی  اختصاصی، 
کرد   اعالم  قبل  روز  سه  انتخاباتی،  
براساس  معترض،  کاندید   ٦2 که 
والیت   2٧ در  آرا  مجدد  شمارش 
برنده اعالم شده و در برابر آن، ٦2 
چوکی های شان  فعلیپارلمان  وکیل 

از دست مي دهند. را 
اختصاصی  محکمه  آن هم،  با 
قطعی  فیصله،  این  که   است  گفته 
ولسی جرگه   فعلی  اعضای  و  نبوده 
از  یک ماه  ظرف  در  می توانند 
استیناف طلب  حکم،   صدور 

شوند.
است،  آمده  کمیسیون  اعالمیه  در 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
اساسی  قانون   ١٥٦ ماده  به  مطابق 
نظارت  اداره  صالحیت  افغانستان، 
به  را  عمومی  آرای  به  مراجعه  و 

مي دارد. محفوظ  خود 
»چنانچه  است:  آمده  اعالمیه  در 
نتایج  اعالم  و  آرا  شمارش 
موضوعات  جمله  از  انتخابات، 
مي باشد،  انتخابات  اداره  در  شامل 
در  دیگری  نهاد  هیچ  این،  بنابر 
قانون  درنظرداشت  با  کشور، 
در  دخیل بودن  صالحیت  اساسی، 
هرگونه  و  نداشته  را  انتخابات  اداره 
مفاد  مغایر  رابطه،  این  در  اجراات 

مي گردد.« تلقی  اساسی  قانون 

باالی  می تواند  افغانستان  خاک 
ناگوار  تاثیر  کشور  دو  هر  روابط 

برجا بگذارد.
این وزارت گفته است:  سخنگوی 
مردم  که  بداند  باید  »پاکستان 
شدن  کشته  برابر  در  افغانستان 
نخواهند  خاموش  کشور  این  اتباع 

نشست.«
خارجه  وزارت  این  از  پیش 
ادامه  که  بود  گفته  نیز  افغانستان 
باالی  پاکستان  راکتی  حمالت 
میان  همکاری  و  اعتماد  روحیه 
منفی  تاثیر  پاکستان  و  افغانستان 

خواهد گذاشت.
راکتی  حمالت  هفته  چندین  از 
از  شماری  بر  پاکستان  خاک  از 
ادامه  کنر  والیت  ولسوالی های 

دارد.

شرکای  و  افغانستان 
آن،  بین المللی 

اشتراک کرده است.
اهداف  از  یکی 
برگزاری این اجالس 
برای  آمادگی  اتخاذ 
دوم  بن  کنفرانس 

خوانده شده است.
جانان  حال  همین  در 
موسی زی، سخنگوی 

وزارت خارجه افغانستان می گوید 
روز  برای  تماس  گروه  اجالس 
ادامه  کابل  در  دوشنبه  و  یک شنبه 

دارد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، 
در این نشست نماینده های بیش از 

30 کشور جهان اشتراک دارند.
متحده  ایاالت  خاص  نماینده 
جمهور  رییس  با  همچنان  امریکا 
کرزی، رنگین دادفر اسپنتا مشاور 

دی مستورا  استیفن  و  ملی  امنیت 
متحد  ملل  سازمان  نماینده خاص 
خواهد  مالقات  افغانستان،  در 

کرد.
خارجه  وزارت  اعالمیه  اساس  بر 
همچنان  گروسمن  مارک  امریکا، 
امریکا،  جانبه  سه  اجالس  در 
افغانستان و پاکستان جهت حمایت 
از روند مصالحه به رهبری افغان ها 

از کشورش نمایندگی می کند.

والى کنر:
حمالت راکتى از خاک پاکستان 

بر قلمرو افغانستان ادامه دارد
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان وارد کابل شده است

دیمیستورا:

باگذشت ده ماه از انتخابات پارلمانی

 جابجایی ها توجیهی ندارد

]در صفحه 2[

1139-004-MED

or can be requested by email at the following address:
whhafg.1139.logistics@gmail.com

 TENDER CALL FOR BIDS 
Tenders are invited from reliable, established and competent

Welthungerhilfe (German Agro Action)

companies for the supply of Medical Supplies / Medicines:

Conditions are stated in the tender documents
Tender documents are available as download under: 
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html 
as hardcopy at the following address:

House 9, Street 3,
Q – e Fathullah / Taimani Road, Kabul - Afghanistan

The deadline for receiving bids is:

Thursday 14 July 2011, close of business (COB) Kabul local time

1139-004-MED

خانھ شماره9، سرک سوم، قلعھ فتح هللا/تایمنی، کابل افغانستان
ویا ازطریق ایمل آدرس whhafg.1139.logistics@gmail.com درخواست نمایید

اعالن مناقصھ 

اوراق مناقصھ ازشرکت ھای معتبر، باصالحیت برای تھیھ ادویھ جات دعوت میگردد:

دفترجرمن اگرواکشن

        شرایط مناقصھ واشتراک آنرا ازشرطنامیکھ بھ دسترس شما قرارداده میشود حاصل نمایید.

آخرین مھلت برای دریافت پیشنھادات ذیآل ذکرگردیده است.
الی روز پنجشنبھ 14 جوالی 2011

اوراق مناقصھ درسایت انترنتی ذیل نیزقابل دسترس میباشد
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html 

برای بدست آوردن شرطنامھ واوراق مناقصھ بھ آدرس ذیل مراجعھ نمایید:

والی غزنی:
حکومت تاکنون 
هيچ کمکى به 

غزنى نکرده است
ساختن  هوایی،  میدان  یک  اعمار 
چند هوتل، پارک صنعتی، بازسازی 
پخته کاری  تاریخی،  بناهای 
ایجاد  و  شهر  داخل  سرک های 
فضای سبز از جمله برنامه های مهم 
برای سال 2013 است. والی غزنی 
می گوید برای پیشبرد این پروژه ها 
نیاز  دالر  میلیون  بیست  و  یک صد 
سی  به  نزدیک  تاکنون  که  است 
میلیون دالر از سوی تیم بازسازی 
ایاالت  انکشافی  اداره  والیتی، 
کمک  از  برخی  و  امریکا  متحده 
سرمایه گذاری  بین المللی  کنندگان 
بازسازی  همچنین  است.  شده 
بیش از سی آبده ی تاریخی نیز از 
جمله ی برنامه ها برای سال 2013 
است.                   )ادامه در صفحه 6(

استیفن دیمیستورا نماینده خاص سرمنشی سازمان 
ملل متحد در افغانستان بعد از ظهر روز گذشته در 
دیدار با نمایندگان پارلمان گفته است که پس از 
گذشت ده ماه از انتخابات پارلمانی، جابجایی ها و 
تغییر نمایندگان توجیه پذیر نیست. 
این در حالی است که اگر فیصله های محکمه ویژه 
تطبیق شود، تغییراتی در 62 کرسی پارلمان به وجود 
خواهد آمد. 
آقای دیمیستورا عالوه کرده که اعضای کنونی مجلس 
نمایندگان، نمایندگان قانونی و مشروع هستند. او 
گفته است با وجودی که چالش های انتخاباتی در 
کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، اما انتخابات 
پارلمانی سال گذشته ی افغانستان نسبت به چهار 
انتخابات پیشتر، یکی از بهترین انتخابات بوده است. 

ACKU
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چه کسانی از بحران 
سود می برند؟

در حالی که 62 تن از اعضای برحال مجلس 
کمیسیون  تایید  از  اعتبارنامه های شان  که 
توسط  است،  گذشته  انتخابات  مستقل 
و  شده اند  صالحیت  سلب  ویژه   دادگاه 
به جای آنها افراد دیگری به عنوان نماینده ی 
مجلس معرفی شده اند. مجلس نمایندگان از 
پنج عضو دادگاه عالی به اتهام تایید دادگاه 
این  کرد.  صالحیت  سلب  ویژه  غیرقانونی 
تصمیم  از  پس  روز  دو  که  مجلس  تصمیم 
دادگاه ویژه مبنی بر سلب صالحیت از 62 
واقع  در  است  شده  گرفته  مجلس  نماینده 
دادگاه  تصمیم  برابر  در  است  واکنشی 
ویژه که به صورت غیرقانونی تشکیل شده 
از  چندین بار  نمایندگان،  مجلس  و  است 
حامد کرزی رییس جمهور کشور خواستار 
لغو آن شده بود، ولی رییس دولت به این 
اعتنایی نکرده بود. گفتنی است  درخواست 
که تصمیم مجلس نمایندگان که بیش از دو 
اساس  بر  داده  اند،  رای  آن  به  مجلس  ثلث 
قانونی  اساسی،  قانون   127 ماده ی  حکم 
تصمیم  عالی  دادگاه  ولی  می شود.  شمرده 
غیرقانونی  را  آن  و  نپذیرفته  را  مجلس 
از  اعتماد  سلب  پیشنهاد  براساس  می داند. 
پنج  و  عظیمی  آقای  عالی،  دادگاه  اعضای 
ایجاد  به  متهم  عالی  دادگاه  اعضای  از  تن 
نمایندگان  مجلس  بی اعتبارکردن  و  بحران 
شده اند. به نظر می رسد که کسانی در میان 
دارند  کوشش  واقعا  امور  دست اندر کاران 
بخشی،  هر  در  بحران  و گسترش  ایجاد  با 
بی اعتباری  و  امور  توقف  و  تعطیل  موجب 
یک  در  بحران  گردند.  دولتی  نهاد های 
اجزای  که  می یابد  مصداق  زمانی  پدیده ی 
گیرند  قرار  هم  با  ناهمسویی  در  پدیده  آن 
کنند.  حرکت  هم  با  همسویی  در  نتوانند  و 
آنهایی که در بحران متولد شدند و به نان 
و نام و نوا رسیدند، مسلما حافظ و نگهبان 
امور  روند  نمی خواهند،  و  هستند  بحران 
به صورت عادی به جریان افتد. معاون دوم 
رییس دولت از همکاری برخی از نهادهای 
دولتی با مافیای مواد مخدر سخن می گوید 
و درهمین حال چند روز می شود که باران 
حکومت  طرف  از  توپ  گلوله های  و  راکت 
برادر! و مطمین ترین متحد جامعه ی جهانی 
ما جریان  بر خاک  تروریزم  با  مبارزه  در 
از  برادر!  حکومت  صدراعظم  ولی  دارد. 
آن اظهار بی  خبری می نماید، زیرا از طرف 
قرار  سوال  مورد  بی  اعتباری  حکومت 
اعتباری  کشورش  داخل  در  که  می گیرد 
پیاز خرد نمی کند.  امرش  به  ندارد و کسی 
نمایندگان  مجلس  می گوید  کاموی  آقای 
سلب  مورد  در  قانونی  صالحیت  نوع  هیچ 
و  ندارد  عالی  دادگاه  اعضای  صالحیت 
مجلس  توسط  که  لوی سارنوال  الکو  آقای 
این  است،  شده  صالحیت  سلب  نمایندگان 
در  و  نمی گیرد  جدی  را  مجلس  تصمیم 
عوض از اجرای تصمیم دادگاه ویژه که به 
تعبیر وی مانند نماز عیدها و جمعه واجب 
آن  اجرای  و وعده ی  است، سخن می گوید 
هیچ کسی  برای  وضعی  چنین  می دهد.  را 

بود.    مفید نخواهد 

زنگ اول


دیمیستورا  استیفن  کابل:  8صبح، 
سازمان  سرمنشی  خاص  نماینده 
ظهر  از  بعد  افغانستان  در  متحد  ملل 
نمایندگان  با  دیدار  در  گذشته  روز 
از  پس  که  است  گفته  پارلمان 
گذشت ده ماه از انتخابات پارلمانی، 
جابجایی ها و تغییر نمایندگان توجیه 

پذیر نیست. 
اگر  که  است  حالی  در  این 
فیصله های محکمه ویژه تطبیق شود، 
به  پارلمان  کرسی   62 در  تغییراتی 

وجود خواهد آمد. 
که  کرده  عالوه  دیمیستورا  آقای 
نمایندگان،  مجلس  کنونی  اعضای 
هستند.  مشروع  و  قانونی  نمایندگان 
که  وجودی  با  است  گفته  او 
کشورهای  در  انتخاباتی  چالش های 
پیشرفته نیز وجود دارد، اما انتخابات 
افغانستان  گذشته ی  سال  پارلمانی 
نسبت به چهار انتخابات پیشتر، یکی 

از بهترین انتخابات بوده است. 
والیت  نماینده  سجادی  عبدالقیوم 
با  گفتگو  در  گذشته  روز  غزنی 
ویژه ی  نماینده  گفت،  8صبح 
از  بعد  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 
پارلمان  مقر  در  یک شنبه  روز  ظهر 
کرده  دیدار  نمایندگان  از  جمعی  با 
و تاکید کرده که تنش های به وجود 
مخالفین  تا  شود  سبب  نباید  آمده 

دولت از آن بهره ببرند.

نامزدان  از  برخی  غزنی:  8صبح، 
انتخابات مجلس نمایندگان در غزنی، 
خاص  دادگاه  نتیجه  اعالم  به  نسبت 

واکنش تند ابراز می دارند.
نامزدان  از  یکی  حبیبی  عبدالمالک 
نمایندگان  مجلس  انتخابات  معترض 
در  انتخابات  که  می گوید  غزنی  در 
امنیتی  چالش های  با  غزنی  والیت 
مواجه بود و این موضوع باعث شد که 
انتخابات در این والیت روند قانونی و 

طبیعی خود را نداشته باشد.
در  نا امنی  »به دلیل  می گوید:  وی 

که  است  گفته  دیمیستورا  آقای 
سازمان ملل متحد از حاکمیت قانون 
حمایت  افغانستان  در  دموکراسی  و 

می کند. 
این در حالی است که نمایندگان در 
نامه ای  یک شنبه  روز  عمومی  جلسه 
مون  بانکی  برای  تا  داده  ترتیب  را 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  سرمنشی 

بفرستند.
سازمان  که  است  آمده  نامه  این  در 
برای  گذشته  سال  ده  در  متحد  ملل 
و  دموکراتیک  نهادهای  ایجاد 
مشروع تالش کرده، اما اقداماتی که 
خواهد  سبب  گرفته  صورت  اخیرا 
و  مردمی  جنبه  نهادها  این  تا  شد 
دموکراتیک خودرا از دست بدهد. 

رای گیری  به  گذشته  روز  نامه  این 
برای  نمایندگان  اکثر  و  گذاشته شد 
سازمان  سرمنشی  به  آن  فرستادن 
این  دادند. در  مثبت  ملل متحد رای 
متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  از  نامه 
خواسته شده تا مردم افغانستان را در 
حفظ نظام مردمی و حاکمیت قانون 

نماید.  همکاری 
از  شماری  یک شنبه  روز  جلسه  در 
که  کردند  نگرانی  ابراز  نمایندگان 
اعتبار  تا  است  تالش  در  حکومت 
قوه ی مقننه را زیر سوال ببرد و نقش 
نمایندگان  به  را  مردم  نمایندگان 

نهادهای حکومتی تبدیل نماید. 

پای  نفر  یک  غزنی،  ولسوالی   14
صندوق های رای حاضر نشد، این خبر 
در همان زمان به رسانه انعکاس یافت 
اطالع  موضوع  از  مملکت  بزرگان  و 

یافتند.« 
اجرستان  ولسوالی  در  وی،  گفته   به 
نتوانستند  هوا  طریق  از  حتی  غزنی 
ولسوالی  این  مرکز  در  را  صندوق  ها 
طیاره  که  وقتی  بدهند،  انتقال 
می خواست در زمین نشست کند مورد 

حمله  راکتی طالبان قرار گرفت.
»جالب  می افزاید:  حبیبی   آقای 

پارلمان  نمایندگان  حال  همین  در 
در  اروپا  اتحادیه ی  نماینده ی  با 
است.  کرده  دیدار  نیز  افغانستان 
نماینده  می گویند،  نمایندگان 
حاکمیت  از  نیز  اروپا  اتحادیه ی 
کرده  حمایت  افغانستان  در  قانون 

است. 

اینجاست، افرادی که از سوی دادگاه 
خاص برنده اعالن شده اند، از آدرس  
رای های  غزنی  ناامن  ولسوالی های 
این نشان می دهد  چندهزاری دارند و 
اصال  خاص  محکمه  کار  در  که 

شفافیت وجود ندارد.«
از  دیگر  یکی  بهادری  غنی  داکتر 
مجلس  انتخابات  معترض  های  نامزد 
روند  »در  می گوید:  نمایندگان 
اما  داشت،  وجود  مشکل  انتخابات 
دادگاه خاص مشکل را اضافه تر کرد.«

 وی اضافه می کند: »من به عنوان یک 

نتایج  با  ولسی جرگه،  انتخابات  نامزد 
که اخیرا از سوی دادگاه خاص اعالن 
باور  و  نمی باشم  موافق  است  شده 
برای کشور  نتایج  این  دارم که اعالن 
ناامنی  و مشکالت  می شود  بحران ساز 

را اضافه می کند.«
از  که  نتایج  مطابق  که  است  گفتنی 
سوی دادگاه خاص اعالن شده است 
مجلس  از  وکیل   4 غزنی  والیت  از 
چهار  و  عضویت  سلب  نمایندگان 
ناامن  ولسوالی های  از  دیگر  نامزد 

غزنی برنده اعالن شده اند. 

ابالغيه 
وزارت امور داخله

مسلح  افراد  تروریست ها، 
با  مسلح  سارقین  و  غیرمسوول 
برابر  در  ممکنه  ذرایع  از  استفاده 
تهدید  افغانان  مال  و  جان  امنیت 
سبب  و  رفته  شمار  به  بزرگ 
ما  هموطنان  تشویش  و  نگرانی ها 

گردیده اند.
داشتن  با  داخله  امور  وزارت 
در  وطن  فرزندان  صدیق ترین 
تامین  برای  ملی  پولیس  صفوف 
را  فراوانی  قربانی  کشور  در  امنیت 
برابر  در  را  خود  و  می شوند  متحمل 
دانسته  مسوول  افغان  بزرگ  ملت 
هموطنان  برای  امنیت  تامین  از  و 
اعالم  را  آتی  مراتب  داده  اطمینان 

می داریم:
PK-P 1

انواع  سایر  و  نارنجک انداز   ،RPG
بدون کارت مجوز حمل  سالح های 
والیات  و  کابل  شهر  در  سالح 

می گردد. اعالن  ممنوع  جدا  کشور 
گونه  به  که  اشخاصی  آن عده   -2
چنین  با  جمعی  یا  و  انفرادی 
جانب  از  می شوند،  دیده  سالح ها 
ایشان  با  و  سالح  خلع  پولیس 

می گیرد. صورت  قانونی  برخورد 
جمهوری  داخله  امور  وزارت   -3
توجه  به  احتراما  افغانستان  اسالمی 
محترم،  قوماندانان  دولتی،  مقامات 
شخصیت های   کشور،  پارلمان 
خصوصی  کمپنی  های  و  بانفوذ 
امر مهم  این  امنیتی می رساند که در 
نموده  بی دریغ  همکاری  پولیس  با 
پولیس  با  تالشی  پوسته های  تمام  در 

نمایند. جدی  همکاری 
)فلمی  سیاه  شیشه  وسایط  تردد   -4
عالی  مقام  حکم  طبق  دودی(  یا 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  ریاست 
این  از  هرگاه  بوده  ممنوع  جدا 
با  گیرد،  صورت  تخطی  حکم 
صورت  قانونی  برخورد  متخلفین 
پولیس  توسط  وسایط شان  گرفته، 

می شود. داده  توقف 

در اعالمیه آمده است، هرگونه دست کاری 
آن هم به شکل غیرمسلکی و غیرشفاف و 
بدون صالحیت قانونی در نتیجه و اوراق 
انتخاباتی، غیرقانونی و تخطی جبران ناپذیر 
بوده و مداخله ارگان ها، نهادها و اشخاص 
دولتی و غیردولتی مطابق به ماده ٧ قانون 
مربوط  را  انتخاباتی  امور  در  انتخابات 
و  دانسته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
بعد از رسیدگی به شکایات، از جانب آن 
کمیسیون، خود را مکلف به اعالن نتایج 

نهایی مي داند.
کمیسیون در موقف همیشگی و قبلی خود 
و  فشار  هیچ گونه  بوده،  باقی  قدم  ثابت 
اجراات غیرقانونی نمی تواند موقف قانونی 

این کمیسیون را خدشه دار سازد.
کمیسیون با درک رسالت تاریخی، قانون 
ملی،  مصالح  انتخابات،  قانون  اساسی، 
عدالت اجتماعی، ارزش های دموکراتیک 
و حیثیت تاریخی، از  اصول و ارزش ها 

حمایت مي نماید.

منبع مي گوید که این کمیسیون همچنین 
با درنظرداشت قانون انتخابات که بر بنیاد 
ماده 33 قانون اساسی نافذ گردیده است، 
صدور  و  نهایی  نتایج  اعالم  صالحیت 
وثیقه قانونی وکالت و زعامت پست های 
به  انتخابی را جز صالحیت های مختص 
خود دانسته و مداخله هر نهاد دیگر در این 
رابطه را نقض صریح قانون اساسی و قانون 

انتخابات کشور تلقی مي نماید.
مستقل   کمیسیون  می افزاید،  اعالمیه 
انتخابات، آرای ریخته شده غیرقانونی را 
که از روند بازشماری خارج نموده، آرای 
باطل دانسته و احیا آن را ناممکن مي داند.

انتخابات  که  مي دارد  تاکید  کمیسیون 
که  است  روندی  بلکه  نبوده،  نتیجه  تنها 
مراحل مختلف را سپری می نماید و مطابق 
انتخاباتی  رویه های  انتخابات،  قانون  به 
تصامیم  بین المللی،  معیارهای  رعایت  و 
قانونی  مشخص  کمیسیون های  از طرف 

موظف اتحاذ مي گردد.

دیميستورا:
باگذشت ده ماه از انتخابات پارلمانی
جابجایی ها توجيهی ندارد

ادامه از صفحه 1

نامزدان معترض غزنی به فيصله دادگاه ویژه انتقاد کردند

ACKU
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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خواهری را در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« با 
خود داریم که برادرش الدرک است و نمی داند که او 
زنده است یا شهیدش نموده اند، اما انتظار آنها پایان نیافته، 
زندگی  کابل  در والیت  »ما  می شنویم:  او  زبان خود  از 
می کردیم و از زندگی خود راضی بودیم و روزهای ما به 
خوشی می گذشت، اما کشور ما وضعیت خوبی نداشت؛ 
اشغال  زمینه ی  آنها  و  بود  حاکم  کمونسیتی  نظام  زیرا 
کشور را برای نیروهای ارتش سرخ شوروی مهیا ساخته 
بود، نیروهای روسی تا دندان مسلح وارد کشور ما شده 
بودند و در مقابل آنها، مردم قیام های گسترده ای را انجام 
کشور  زیرا  شد،  آغاز  کشور  در  مقدس  جهاد  و  دادند 
دولت  رفتارهای  و  عقاید  و  بود  مسلمان  کشور  یک  ما 
خالف خواسته های مردم بود. ناآرامی ها گسترده ای همه 
گوشه و کنار کشور را گرفته بود، همه مردم در پریشانی 
مردمان  دولتی  اعمال  و  نیروهای  زیرا  می بردند،  سر  به 
می گفتند  سخن  دولت  علیه  که  را  افرادی  و  سرشناس 
می کرد،  خطر  احساس  ایشان  جانب  از  دولت  هم  یا  و 
آنها را دستگیر و بعد از مدتی شکنجه و ستم، به صورت 

تازه  برادرم که  انفرادی می کشت،  هم  یا  و  دسته جمعی 
16 بهار زندگی اش را سپری نموده بود، با بسیار شوق او 
را نامزد نمودیم، اما افسوس که او به آرزوی خود نرسید 

و  طالبان  بین  ساعته  درگیری چند  اثر  در  غزنی:  8صبح، 
محافظان کاروان اکماالتی نیروهای ناتو در غزنی، دوازده 

طالب کشته و زخمی شدند. 
بین  امروز  ظهر  از  » قبل  می گوید:  غزنی  پولیس  فرمانده 
ناتو و طالبان در  نیروهای  محافظان یک کاروان اکماالتی 
مسیر شاهراه غزنی – قندهار در منطقه موسوم به "چغاری" 
از مربوطات ولسوالی اندر غزنی، درگیری رخ داد که به هر  

دو طرف تلفات وارد شده است.«
او می افزاید: »در این درگیری از سوی طالبان 5 تن کشته و 
7 تن زخمی شده است، اما از میزان تلفات محافظان کاروان 

تا به حال اطالع  در دست نیست.« 

نیروهاي  و  مخدر  بامواد  مبارزه  پولیس  بغالن:  صبح،   8
بغالن در سال 1390 دست آوردهاي خوبي  کشفي والیت 
مقام  سخنگوي  حقمل  محمود  را  مطلب  این  داشته اند. 
مواد  با  مبارزه  »پولیس  گفت:  کرده  اظهار  بغالن  والیت 
کیلوگرام   62 جداگانه  قضیه   15 در  والیت  مخدراین 
تریاک، 85 کیلوگرام چرس، 19 کیلوگرام هیرویین و 12 
کشمش  کیلوگرم   31 با  همراه  را  الکولي  مشروبات  بوتل 
آماده شده براي مشروب سازي کشف وضبط کرده است.«

سال  همین  جریان  در  که  افزود  همچنان  حقمل  آقاي   

اختالف مذهبی میان ساکنان دوقوم دردو قریه »نایب ها« 
درگیری  به  بدخشان،  والیت  کشم  ولسوالی  و»یاورزن« 
مسلحانه انجامیده و درنتیجه 11نفرازطرفین درگیر زخمی 

شدند.
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  سید حسین صفوی  جنرال 
بدخشان به رسانه ها گفته است، این درگیری پس ازآن 
روی داده است که یک دختر سنی مذهب که  بایک پسر 
شیعه مذهب، نامزد بود، همراه با نامزدش ازخانه پدرش 
میان  درگیری  به  منجر  موضوع  این  که  است  فرارکرده 

این دوگروه مذهبی شده است.
 آرین یکتن از شاهدان می گوید: »پس ازاین که علمای 
آن منطقه ازنامزدی دختر سنی مذهب با یک پسر شیعه 
مذهب آگاه شدند، حکم صادر نمودند که ازدواج دختر 
سنی با پسر شیعه جواز ندارد و  همین موضوع سبب شد 

که درگیری میان این دو گروه مذهبی انجام شود.«
وجود  منطقه  درآن  قبال  اختالف  این  که  می شود  گفته 

و فامیل ما هم نتوانست خوشی او را تجلیل کند زیرا در 
یکی از روزها او از ساحه سروبی ناپدید شد و ندانستیم 
که او را نیروهای مجاهدین با خود برد و یا هم نیروهای 

انفجاری  مواد  انفجار  امروز  ظهر  دیگر،  خبر  یک  طبق   
فرد   7 در  شهرغزنی  جا سازی شده در چارراهی کاله سبز 

ملکی را مجروح ساخت. 
زرآور زاهد فرمانده پولیس غزنی ضمن تایید این خبر آنرا 
انفجاری در کنار  این مواد  به طالبان نسبت داده گفت که 

جاده در یک بایسکل جاسازی شده بود. 
نیز  غزنی  ملکی  شفاخانه  رییس  ابراهیم زی  اسماعیل 
می گوید: »از اثر این انفجار 7 نفر مجروح در شفاخانه انتقال 
یافته اند که از جمله چهارنفر آن بستری شده اند و زخم سه 

تن سطحی بوده است.« 


نیروهاي کشفي پولیس بغالن موفق شدند تا از انتقال مقدار 
قضیه  »دریک  اوافزود:  کنند.   جلوگیري  نیز  اسلحه  زیاد 
میل   40 تفنگچه،  میل   445 بغالن  پولیس  اسلحه،  قاچاق 
کلشینکوف 16000 فیرمرمي تفنگچه را که ازکشورپاکستان 
وارد افغانستان شده و به سمت شمال انتقال داده مي شد، به 

دست آوردند.«
آقاي حقمل اظهار کرد که در پیوند به قضیه هاي یاد شده 71 
با ده سیت مبایل  بازداشت شده اند و چهار عراده موتر  نفر 

نیزتوسط پولیس ضبط شده است. 


داشته که منجر به درگیری های شده است و پرونده هایی 
در دادگاه ها نیز از این حوادث وجود دارد.

با  مذهب  سنی  دختر  »زمانی که  گفت:  صفوی  جنرال 
موضوع  این  فرارنمود،  پدرش  ازخانه  مذهب  شیعه  پسر 
سبب افزایش خشم خویشاوندان و خانواده ی دختر شده 
و آنان به درگیری مسلحانه پرداخته اند، اما اکنون پولیس 

کنترول ساحه را در دست دارد.«
اقای صفوی اضافه کرد که برای کنترول موضوع و ساحه 
به نیروهای امنیتی بیشتری نیاز دارند تا از درگیری های 

احتمالی جلوگیری نمایند.
خوب  حاضر   درحال  وضعیت  که  می گویند  شاهدان 

نمی باشد و هر دو طرف درگیر و خشم گین می باشند.
به گفته  آرین وضع امنیتی درولسوالی کشم نگران کننده 
است که اگر نیروهای بیشتر امنیتی به آنجا اعزام نشوند 

احتمال بروز یک نا امنی کالن درآن منطقه وجود دارد.



روسی و یا دولتی، پدر و مادرم هر جا که احتمال داشت 
رفتند و جویای احوال او شدند، اما کمتر نتیجه گرفتند، 
او رفت اما رنج بیشتر مادر و پدرم از ناحیه نامزد او بود 
و  تازه می شد  او می دیدند، غم شان  به طرف  بار  هر  که 
رنج می بردند، نامزد او هم به نام او مدت 15 سال انتظار 
در خانه ی شوهرش نشست که شاید او امروز یا فردا بیاید 
اما هیچ گاهی آن روز نرسید و باالخره نامزدش عروسی 
نمود و قصه ی غم ما هنوز پایان نیافته و در حالت انتظار 
او زنده می بود  به سر می بریم، گرچند می دانیم که اگر 
قبول نمی توانیم،  نیز  را  اما مرگش  شاید روزی می آمد، 
زیرا کسی برای ما نه احوال آورد که او را دیده باشد و 
جسدش را هم ندیدیم که دل ما قبول نماید. اما همیشه 
وقت برای عامالن این فاجعه که برای فامیل ما مصیبت 
را خلق نمودند، نفرین می فرستیم و می خواهیم که تمام 
دهه  چهار  مصیبت های  و  خرابی ها  این  در  که  افرادی 
داشته اند،  دست  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  افغانستان  در 
شناسایی و به پای میز محاکمه ی عادالنه کشانیده شوند و 
جزای اعمال شان را که مرتکب شده اند، ببیند تا ملت هم 
از دردهای شان کاسته شود که الاقل کسانی که جنایت 

نمودند و مردم را پریشان ساختند مجازات شدند.«



هنوز هم منتظر هستیم
برادرم که تازه 16 بهار زندگی اش را سپری نموده بود، با بسیار 

شوق او را نامزد نمودیم، اما افسوس که او به آرزوی خود نرسید 
و فامیل ما هم نتوانست خوشی او را تجلیل کند زیرا در یکی از 

روزها او از ساحه سروبی ناپدید شد و ندانستیم که او را نیروهای 
مجاهدین با خود برد و یا هم نیروهای روسی و یا دولتی، پدر و 

مادرم هر جا که احتمال داشت رفتند و جویای احوال او شدند، اما 
کمتر نتیجه گرفتند، او رفت اما رنج بیشتر مادر و پدرم از ناحیه 

نامزد او بود که هر بار به طرف او می دیدند، غم شان تازه می شد و 
رنج می بردند.

دوازده طالب درغزنی کشته و زخمی شدند

اختالف مذهبی درولسوالی کشم بدخشان 
11زخمی برجای گذاشت

مقداری مواد مخدر و اسلحه در بغالن کشف شد
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که  هستند  باور  این  به  کارشناسان  و  تحلیلگران  از  برخی 
تقابل دو رای از سوی دو مرجع قدرت، در دو هفته ی اخیر 
باعث گردیده است تا افغانستان در آستانه ورود به بحران 
قرار گیرد. آنچه باعث گردیده است تا این تقابل به منزله 
این دو رای،  این است که در  تلقی شود،  به بحران  ورود 
را  استراتژیک یکدیگر  قرار گرفته، عمق  مقابل هم  نهادها 
نشانه رفته و هدف قرار داده اند. از یک سو محکمه ی خاص 
را  فیصله ای  قضایی کشور،  نهاد  بدنه ی  از  بخشی  به عنوان 
کل  چهارم  یک  شود،  تطبیق  اگر  که  است  کرده  اعالم 
حوزه های  کل  به  نزدیک  نمایندگی  هیات های  ترکیب 
انتخاباتی کشور در ولسی جرگه  شورای ملی باید تغییر کند 
پنج  و  رییس  برکناری  به  ولسی جرگه،  دیگر،  سوی  از  و 
اگر  که  است  داده  رای  ستره محکمه  عالی  شورای  عضو 
تطبیق شود، نهاد عدلی قضایی دچار تغییر نزدیک به هفتاد 
درصدی می شوند. به نظر می رسد این یک چالش در برابر 
روشنفکران و نهادهای مدنی و رسانه ای نیز می باشد. زیرا 
روندی که برمبنای آن تکاپو برای حل این مشکل صورت 
خواهد گرفت، ثابت خواهد ساخت که در این کشاکش، 
استیالجویان سیاسی سود می برند، یا این که نهادهای مدافع 
رسانه ها  و  مدنی  فعاالن  روشنفکران،  که  اساسی  حقوق 
می توانند گرداننده ی آن باشند، به پیروزی خواهند رسید. 
منفعت  تقسیم  مبنای  بر  مصالحه  به صورت  ماجرا  این  اگر 
بین استیالجویان بر قدرت حل گردد، آنان نفع می برند و 
اگر بر مبنای قانون و در چوکات قواعد حقوقی حل گردد، 

مردم ساالری از آن منتفع خواهد شد.
این خصوص  تحلیل ها در  ارزیابی ها و  از  برخی  آنچه در 
نگرانی  تبارز  بیشتر  می رسد،  مشاهده  به  اخیر  روز  دو  در 
نمایش  به  روشنفکران  و  تحلیلگران  سوی  از  که  است 
این  با  برخوردی  چنین  می رسد  نظر  به  می شود.  گذاشته 
تحلیلگران  و  کارشناسان  و  روشنفکران  سوی  از  قضیه 
نوعی  مردم ساالری،  به  وفادار  و  دموکراسی  به  معتقد 
در  که  است  مردمی  حاکمیت  حق  به  بی توجهی  و  جفا 
به  اصل خدشه ناپذیر  به عنوان یک  افغانستان  نظام حقوقی 

رسمیت شناخته شده و به آن تاکید گردیده است.
این  شود،  توجه  افغانستان  خم  و  پیچ  از  پر  تاریخ  به  اگر 
است  گردیده  باعث  آنچه  که  می آید  به دست  واقعیت 
باشد،  غرق  آن  در  و  گرفتار  بحران  با  همواره  کشور  تا 
محدودیت و معدودیت در تصمیم گیری های کالن سیاسی 

راکت  شلیک  خبر  بار ها  گذشته،  هفته ی  دو  جریان  در 
سوی  از  کنر،  والیت  در  مناطقی  بر  پاکستان  خاک  از 
تازگی  به  و  رسیده  نشر  به  خارجی  و  داخلی  رسانه های 
گزارش هایی در مورد گسترش دامنه ی راکت پراگنی های 

پاکستان به خوست و پکتیکا، نیز وجود داشته است.
در همین مدت یعنی در دو هفته ی گذشته، با وجود این که 
رسانه های کشور تالش های فراوانی را به راه انداختند تا با 
قرار دادن حکومت، مقامات حکومتی را وادار  زیر فشار 
به واکنش در این زمینه کنند، اما کار شان به جایی نرسید. 
این مورد واکنش نشان  البته که مجلسین شورای ملی در 
دادند؛ اما انتظار برده می شد یا می شود که حکومت حرف 

اصلی را در این رابطه بزند.
وجود  به  را  بزرگ  پرسش  چند  حکومت،  خاموشی 
آورده است: آیا حکومت هنوز قانع نشده است که مناطق 
ذکرشده، زیر شلیک راکت های پاکستانی قرار دارد؟ اگر 
بیایند و  باید  یا چند مقام حکومتی  چنین است پس یکی 
اخبار  که  بگویند  و  بسازند  روشن  مردم  به  را  مساله  این 
مربوط به راکت پراگنی پاکستان بر والیات کنر، خوست 

و پکتیکا دروغ محض است.
آیا حکومتی های ما با ذهنیت انباشته از فلسفه ی توطیه، در 
این مورد هم فکر می کنند که این کار امریکایی ها و ناتو 
است و پاکستان در آن تقصیری ندارد؟ اگر چنین هم است 
درست مانند آن که رییس جمهور کرزی به دفاع از طالبان 
برخاست و آنان را از اتهام انجام حمالت تروریستی تبریه 
کرد، می تواند دوستان پاکستانی خودرا نیز تبریه کنند، حتا 
اگر این تالش مانند تالشش برای تبریه طالبان، یک تالش 

بیهوده باشد.
یا این که حکومت، اصل قضیه را می داند؛ ولی نمی خواهد 
با  خود  دوستانه ی  ظاهر  به  رابطه ی  مساله ای،  چنین  برسر 
پاکستان را خدشه دار سازد؟ شاید پاکستانی ها این وضعیت 
حکومت ما را به خوبی درک می کنند و حاال تالش دارند، 
مانند تغییر موقعیت پوسته های مرزی در ولسوالی گوشته ی 
ننگرهار، بخش هایی از خوست، پکتیکا و کنر را  والیت 
که  معناست  بدان  این  کنند؟  اضافه  خود  سرزمین  به  نیز 
ارضی  تمامیت  تهدید  قیمت  به  را  پاکستان  با  دوستی  ما 
کشورمان می پذیریم. این مساله شاید برای رییس جمهور 
مردم  عام  برای  ولی  باشد؛  قابل قبول  اطرافیانش  و  کرزی 

افغانستان قطعا قابل قبول نخواهد بود.
هیچ  نمی تواند  است،  خاموشی  این  سبب  که  دلیلی  هر 
توجیه منطقی داشته باشد. در هیچ جای دنیا هیچ حکومتی 
در برابر چنین برخورد یک همسایه اش خاموش نمی نشیند، 
ولو این که در ابعاد مختلف، نسبت به آن همسایه ی خود 

بسیار ضعیف و ناتوان هم باشد.

و تبعیت بدون چون و چرای مردم به 
شمول روشنفکران از آن بوده است. 
سال  سی  در  وضعیت  این  حداقل 
در  شود،  انکار  این که  بدون  اخیر، 
رابطه به نابسامانی های صورت گرفته 

در کشور صادق می باشد.
اگر به جنگ های داخلی در سی سال 
بیاندازیم، به صورت  گذشته نگاهی 
می رسیم  نکته  این  به  صریح  بسیار 
این  در  تصمیم گیرنده  نقش  که 
جنگ ها محدود به تعدادی معدودی 
دلیل  به  که  است  بوده  کسانی  از 
و  یکدیگر  مقابل  در  کنارآیی  عدم 
به مسایل سیاسی،  عدم تفاهم نسبت 
را  مردم  که  کرده اند  اتخاذ  تصمیم 
آن  از  و  جنگانده  یکدیگر  برابر  در 
برطرف  خویش را  اقتدار  طریق، 

دیگر تثبیت کنند.
در  که  کسانی  به  اگر  نیز  اکنون 
و  اختالفات  این  سلسله داری 
داده  اجازه  قراردارند،  کشمکش ها 
حق  دارندگان  به عنوان  که  شود 
انحصاری جهت تصمیم گیری روی 
و  مردم  بتوانند  افغانستان،  سرنوشت 
بر محور منافع خویش  افکار عامه را 
رو  این که  امکان  بگیرند،  بازی  به 
قضایی  و  تقنینی  نهاد  دو  رویی  در 
بکشاند،  بحران  به  را  جامعه  دولت، 
به وجود خواهد آمد و تبعات آن نیز 

بد یمن خواهد بود.
این  بدان توجه داشت  باید  اما آنچه 
تحلیلگران  مدنی،  جامعه  فعاالن  روشنفکران،  که  است 
دهند  اجازه  نباید  عامه،  افکار  بر  گذار  اثر  کارشناسان  و 
برای  هیجان آفرینی  این  از  بتوانند  قدرت  سردمداران  که 
خویش منفعت جویی کنند. بهترین راه این است که افکار 
عامه به گونه ای جهت دهی شود که به حیث یک اهرم فشار 
به وجود  زمینه ای  و  کند  عمل  سیاسی  بازیگران  به  نسبت 
قواعد  مبنای  بر  و  قانونی  راه  از  اختالف  این  که  بیاید 
به گونه ای  عمومی،  حقوق  عرصه  در  تعریف شده  حقوقی 
حل گردد که از یک سو باعث تثبیت حاکمیت قانون در 
کشور گردد و از سوی دیگر، این نکته به اثبات برسد که 
افراد و اشخاص محدود و معدود نمی توانند با سو استفاده از 
صالحیت های محدود قانونی خویش، با نظم و امنیت عامه 

و روان و افکار عمومی بازی کنند.
و  جامعه  رهبری  بر  می تواند  عامه  افکار  که  نیست  شکی 
تاثیرگذار  بازی می کنند،  را  نقش رهبری  قدرتمندانی که 
باشد و از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران دارای حسن 
نیت و رسانه های آزاد متعهد به مردم ساالری می توانند در 
این راستا، نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کنند. آنچه باید بدان 
افراد  که  شود  داده  اجازه  نباید  که  است  این  شود،  توجه 
قانون، مسوولیتی را عهده دار  و اشخاصی که در چوکات 
و  خواسته ها  می توانند  که  کنند  برداشت  چنین  می شوند، 

عالقمندی های خویش را بر مردم تحمیل کنند.    
چیزی که باید تثبیت گردد و در راستای تثبیت آن تالش 
ستره  سارنوالی،  لوی  نباید  که  است  این  گیرد،  صورت 
محکمه، حکومت و پارلمان، چنین برداشتی را داشته باشند 
که می توانند در تالش و تحرک فراقانونی و با استفاده از 
عنوان های عمومی چون قانون و نظم عمومی، به خواسته ها 
در  که  نیست  شکی  کنند.  غلبه  خویش  عالقمندی های  و 
حتا  و  الزام آور  حقوقی  قواعد  بر  مبتنی  و  قانون  چوکات 
سایر  که  تجاربی  به کارگیری  با  ضرورت،  صورت  در 
باشند،  داشته  است  ممکن  زمینه  این  در  بشری  جوامع 
می باشد.  امکان پذیر  مشکل  این  برای  راه حل  پیدا کردن 
اما پیش از اینکه راهکار قانونی و مبتنی بر قواعد حقوقی 
کشمکش،  طرفین  نباید  نشده،  پیدا  مشکل  این  حل  برای 
در رجزخوانی های خویش، عبارت هایی را بکار ببرند که 

هتاکی به مردم و حقوق اساسی تلقی شود.  


وطن دوستی  را  آنچه  که  است  این  دیگر  پرسش  یک 
می خوانیم، چرا در میان مسووالن و کارمندان دولتی و حتا 

در میان عامه ی مردم، به شدت فروکش کرده است؟
یا  داخله  وزیر  یا  خارجه،  وزیر  وقتی  مثال  گونه ی  به 
سخنگوی ریاست جمهوری و یا هم شورای امنیت ملی، 
در چنین مواردی خاموشی می گزینند، معلوم نیست، چرا 
لب  نیز  نهاد  این  پایین تر  رده های  کارمندان  و  مسووالن 
نمی توانند  آنان  که  است  نمی گشایند؟درست  اعتراض  به 
بدون اجازه ی مسووالن موضع گیری کنند؛ اما آیا موضع 

مسووالن مهم است، یا منافع ملی سرزمین ما؟
هفته ی  دو  در  استند.  مقصر  زمینه  این  در  هم  مردم  عام 
گذشته در هیچ جای این سرزمین، شاهد نبودیم که مردم 
تجاوزکارانه ی  عملکرد  برابر  در  و  بریزند  خیابان ها  به 
شکنی های  قانون  دربرابر  اگر  کنند.  اعتراض  پاکستان، 
حکومت، مردم به تظاهرات نمی پردازند و بیم از آن دارند 
خشونت آمیز  واکنش  با  تظاهراتی  چنین  است  ممکن  که 
برای  اثر آن خطر جانی  بر  امنیتی مواجه شود و  نیرو های 
تظاهر کنندگان به وجود آمده و این امر سبب مشکالت 
برابر  در  نمی کنم  فکر  شود،  جامعه ی مان  برای  بزرگتری 
واکنش  کسی  پاکستان،  علیه  اعتراض آمیز  تظاهرات 
شماری  که  دارم  باور  البته  بدهد.  نشان  خشونت آمیز 
یا  پاکستان   دست پروردگان  که  حکومتی  مسووالن  از 
حقوق بگیران آن کشور استند، حتما از چنین تظاهرات و 
به هیچ صورت  ناراض می شوند؛ ولی آنان  اعتراض هایی 
اعتراض ها  این گونه  برابر  در  که  نیستند  موقعیتی  در 
از  پرده  در آن صورت  کنند؛ چون  بلند  مخالفت  صدای 
ثابت  جاسوسی شان  و  وابستگی  و  می افتد  چهره ی شان 

می شود.
و  منطقه ای  و  زبانی  قومی،  تعصبات  می رسد  نظر  به 
ما، سبب شده  برابر درد و رنج هموطنان  بی اعتنا بودن در 
موضع  پاکستان،  صریح  تجاوز  برابر  در  حتا  ما  که  است 
نگیریم. شاید مردم در شمال، مرکز، غرب و حتا والیات 
همجوار کنر و خوست و پکتیکا، فکر می کنند که بالی 
آمده بر سر مردم این والیات، به آنان رابطه ای ندارد و در 
بسا موارد شاید تعصب قومی، ما را به جانبی سوق می دهد 
به  ولی  می شویم؛  هم  خرسند  حاالتی،  چنین  از  حتا  که 

صورت واضح نمی خواهیم این خرسندی را ابراز کنیم.
همین  با  ما  اگر حکومتداران  که  است  این  اصلی  نکته ی 
شیوه، حکومت کنند و عام مردم نیز بی خاصیت و بی اعتنا 
به ویژه  ما  باشیم که همسایه های  داشته  انتظار  نباید  باشند، 
پاکستان، از هر فرصتی برای ضربه زدن بر ما استفاده نکنند.
به این ترتیب، مرگ این ملت و این سرزمین، دور نیست.



بازی های اخیر 
نقش روشنفکران

 و رسانه ها 
  محمد هاشم قیام

بمیرید بمیرید
 در این شرم بمیرید
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ایاالت متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم، تصمیم 
گرفت که با دو کشور خیلی وسیع، فقیر و با جمعیت 
بسیار در آسیا چه کار کند. امریکا یکی از این کشورها 
را به عنوان همکار خود در این منطقه انتخاب کرد. در 
جریان چند دهه میلیون ها دالر را به اقتصاد آن کمک 
و ارتش و استخبارات آن را تربیه و تجهیز نمود. هدف 
عمده این بود که این کشور تبدیل به یک همکار قابل 
اعتماد با نهاد های قوی و دموکراسی مدرن گردد. در 
عین حال به آن کشور پشت پا زده شد، چون با دشمنان 

ایاالت متحده اتحاد کرده بود.
انتخاب نگردید، هند  به عنوان متحد  آن کشوری که 
بود، چون در جریان جنگ سرد به اتحاد شوروی سابق 
تمایل پیدا نمود. در عوض پاکستان به تحت الحمایگی 
امریکا در آمد که از سیاست بازداری کمونیسم حمایت 
می کرد. منافعی که پاکستان از این رابطه به دست آورد 
دهه ی  جریان  در  نمود:  آشکار  را  خود  زود  خیلی 
گردید،  تبدیل  سرمشق  به  آن  اقتصاد  میالدی  شصت 
در عوض اقتصاد هند برای دیگران مایه ی عبرت بود. 

دولتی  به  هند  و  گذشت  زمان  آن  از  سال  پنجاه  اما 
بودیم؛  پاکستان  در  ایجاد آن  دست یافت که خواهان 
رشد  حال  در  درخشان  اقتصاد  با  دموکراتیک  دولتی 
مشترک  منافع  متحده  ایاالت  با  که  قدرتمند  ارتش  و 
امریکایی ترین  ضد  از  یکی  پاکستان  مقابل  در  دارد. 
کشورها در جهان است که در خفا از تروریسم حمایت 
در  اقتصادی  و  سیاسی  لحاظ  به  کشور  این  می نماید. 
لبه ی سقوط قرار دارد. با وجودی که حضور بن الدن 
این بزرگ ترین  اما  انکار می نماید،  را در خاک خود 
دشمن امریکا )اسامه بن الدن( سال ها در آنجا پنهان بود 
امریکا  ویژه  نیروهای  ماه می  امسال  این که در دوم  تا 

ردش را پیدا نموده و هالکش کردند. 
عامل  تنها  می توان  سختی  به  که  نیست  تردیدی 
این  متفاوت  امریکا را در مورد سرنوشت  کمک های 
این  با  دانست.  موثر  گذشته  دهه  چند  در  کشور  دو 
حال، در این مقطع سرنوشت ساز، اشتباه است اگر نقش 
روابط  باالی  را  پاکستان  به  امریکا  کمک های  منفی 
تناقضات  که  انگاریم  نادیده  کشور  دو  استراتژیک 
وحشتناکی را در درون پاکستان به وجود آورده است.

زمانی که در سال 1954 قرارداد دفاعی مشترک میان 
به  متحده  ایاالت  کمک های  شد،  امضا  کشور  دو 
پاکستان سرازیر گردید. تا یک دهه بعد دو نیم میلیارد 
کمک  دالر  میلیون  هفت صد  و  اقتصادی  کمک  دالر 
از سال 1965 که  داده شد. پس  این کشور  به  نظامی 
کمک های  امریکا  شد،  آغاز  پاکستان  و  هند  جنگ 
به  آورد.  در  تعلیق  حال  به  کشور  دو  هر  به  را  خود 
از  پاکستان  به  امریکا  اقتصادی  کمک های  آهستگی 
سر گرفته شد، اما ارتش آن هنوز در حال محک زدن 

از سوی کاخ سفید قرار داشت. 
ملکی  برنامه های  به  اقتصادی  کمک های  آن 
جنوب  کارشناس  فیر،  کریستین  بود.  موفقیت آمیز 
در  امنیت«  و  صلح  مطالعات  »مرکز  در  آسیا  شرق 
دانشگاه جورج تاون می گوید که موفقیت کمک ها به 
یعنی  داشت؛  رابطه  نیازمندی«  اساس  بر  »کمک  مدل 
محلی  غیر دولتی  سازمان های  و  حکومتی  نهاد های 
امریکا  از  برای گرفتن کمک  را  برنامه های مشخصی 
پیشنهاد می نمودند. کمک ها در قالب »تمویل مشترک 
یا قسمی« با پاکستان می آمد تا برای پروژه هایی که در 
پاکستان طراحی و اجرا می شود، عامل ضمانت گردد. 
عنوان  به  کمک ها  مصرف  بر  امریکایی  متخصصین 
مدیران نظارت داشتند. به گفته ی خانم فیر، این شیوه ی 
فراموشی  به  بعدی  دهه های  در  اما  بود،  موثر  کمک 

سپرده شد. 
بعد در سال 1979 میالدی، استخبارات امریکا دریافت 
که پاکستان به صورت مخفی در حال ساخت تاسیسات 
غنی سازی یورانیم در پاسخ به برنامه ی اتمی هند است. 
در اپریل همان سال، جنرال ضیاالحق، دیکتاتور نظامی 
ملکی  جمهور  رییس  بوتو،  علی  ذوالفقار  پاکستان، 
نمود.  ملغا  انتخابات را در آنجا  اعدام و  آن کشور را 
زمان،  عین  در  شد.  متوقف  هم  امریکا  کمک های 
اسالم گرای  سازمان  از  را  خود  حمایت  ضیاالحق 

از پیش خدمتش خواست که یک مالته از باغ خانه اش 
بیاورد. پرسش من از او این بود که چرا در  برای من 
جنگجوی  حکمتیار،  گلبدین  جهادی،  رهبران  میان 
اصلی  گیرنده  کمک  عنوان  به  را  بی رحم  خیلی 
کمک های امریکا در جنگ با اتحاد شوروی انتخاب 
نمود. در حالی که مالته را می خوردم، گفت: »من نزد 
هفت رهبر جهادی افغان رفته برای هر یک شان گفتم 
از  بعد  اما  هستی،  رهبر جهادی  قوی ترین  که خودت 
گل  حمید  که  حالی  در  است؟«  قوی تر  کسی  چه  تو 
داد:  ادامه  داشت،  لب  بر  راضی  خود  از  لبخند  یک 

»همه ی شان گفتند: گلبدین حکمتیار.«
ساخته  روند  بر  بعد  سال های  در  گل  حمید  جنرال 
مالی عربستان سعودی،  با کمک  شدن طالبان، عمدتا 
اسالم آباد  میالدی،   2001 سپتامبر  تا  داشت.  نظارت 

به صورت آشکار حمایت خود را از این گروه اعالم 
می نمود. پس از آن، این کشور حمایت و ارتباط خود 
باور عمومی این است  اما  انکار می نماید،  با طالبان را 
که پاکستان برای رهبران طالبان در کویته پنا ه گاه امن 
علیه  نظامی  این گروه عملیات  آنجا  از  و  آماده کرده 

نیروهای غربی را سازمان دهی می نمایند.
به  ظاهرا  پدر،  بوش  جورج  میالدی،   1990 سال  در 
سالح  به دست آوردن  برای  پاکستان  تالش  خاطر 
را  کشور  این  به  امریکا  نظامی  کمک های  هسته ای، 
اما در واقع زمانی که در اواخر دهه هشتاد  قطع کرد. 
شدند،  زده  پس  افغانستان  از  شوروی  اتحاد  نیروهای 
ایاالت متحده عالقه ی خود را به پاکستان از دست داد. 
پس از این کمک های امریکا که بالغ بر 45 میلیون دالر 
می شد، از طریق برنامه های مواد غذایی و مبارزه با مواد 
بمب  آزمایش  از  پس  که  می پذیرفت  صورت  مخدر 
بیشتر  هرچه  فوق  کمک های   1998 سال  در  هسته ای 

کاهش پیدا کرد. 
دوباره  پاکستان  که  است  سپتامبر  یازدهم  از  پس  اما 
تبدیل  تروریزم  با  جنگ  در  امریکا  کلیدی  متحد  به 
می شود. در دروه ریاست جمهوری جورج بوش پسر، 

اعطا  پاکستان  به  بی حساب  صورت  به  دالر  میلیارد ها 
می نماید  تصدیق  اکنون  مشرف  پرویز  جنرال  گردید. 
بیشتر این کمک ها صرف تقویت نظامی پاکستان  که 
علیه هند شد. او طی مصاحبه ای با تلویزیون پاکستانی 
این  از  می خواهد  کسی  »چه  گفت:  نیوز«،  »اکسپرس 
ما  کنیم.  را  خود  کار  باید  ما  شود؟  عصبانی  ما  کار 
امنیت خود را تحکیم بخشیدیم.« از زمانی که مشرف 
از قدرت کنار رفته است کمتر نشانه ای وجود دارد که 
کمک های ایاالت متحده- مثال چهار و نیم میلیارد دالر 
رسیده  به مصرف  به صورت درست  در سال 2010- 

است. 
متحده،  ایاالت  کمک های  از  برنده  نفع  کالن ترین 
است،  نبرده  هیچ جنگی  در  که  است  پاکستان  ارتش 
اما، به گفته ی عایشه صدیقه، نویسنده کتاب »شرکت 
تجارتی اردو«، این نهاد در قسمت سرمایه گذاری در 
خرید  بزرگ  مراکز  و  امالک  داری،  هوتل  صنعت 
با چنین تجارت موفق و غالبا همراه  موفق بوده است. 
با فساد، اردو یک خال را پر می نماید، اما در عین حال 
ایاالت  کمک های  به  روز  تا  روز  پاکستان  اقتصاد 
متحده نیز وابسته می گردد. در کشور 180 میلیون نفری، 
تنها نزدیک به دو میلیون نفر مالیه خود را به حکومت 
این  تغییر  برای  هم  کشور  این  حاکمان  و  می پردازند 
مالی  پایتخت  نمی نمایند. در کراچی،  وضعیت کاری 
آن  طی  که  است  شده  افتتاح  برنامه ای  تازه  پاکستان، 
گماشته اند  مالیه  جمع آوری  برای  را  بی رحم  ماموران 
که وظیفه ی مفتش و یا بازرس مالیه گیر را ایفا می کنند. 
خبر  یک  پاکستان  حکومت  میالدی   2008 سال  در 
استخبارات  اعالم کرد که سازمان  را  هیجان برانگیزی 
می آید.  در  داخله  وزرات  اداره ی  تحت  کشور  این 
از  زیادی  تعداد  میان  در  را  خشم  آتش  تصمیم  این 
فرماندهان نظامی که استخبارات زیر کنترول شان است، 
بر افروخت و با قدرتی که در اختیارشان بود، تصمیم 
حکومت را ویتو کرده و مانع از اجرای آن شدند. در 
نوامبر همان سال لشکر طیبه، سازمان تروریستی ای که 
بر اساس گزارش ها از سوی استخبارات پاکستان برای 
هند حمایت  کنترول  تحت  در کشمیر  ادامه ی جنگ 
هند  بمبیی  در شهر  را  تروریستی  می شود، یک حمله 
از  افسری  امریکا،  اطالعات  اساس  بر  انداخت.  راه  به 
تشخیص  سرپرستی  و  نظارت  پاکستان  استخبارات 
عهده  به  را  تروریستی  حمله  برای  مناسب  اهداف 
ایستگاه  ابروی،  این اهداف هوتل های تاج و  داشت.  

قطار، کافه لیوپولد و یک مرکز یهودیان بود. 
علی سوفیان، کارمند سابق اف بی ای امریکا که اعضای 
من  برای  است،  داده  قرار  بازجویی  مورد  را  القاعده 
گفت که »بیشترشان اقرار کردند که لشکر طیبه برای 
آنها پناه گاه داده بود.« به گفته او، پس از جنگ با این 
منجمله  القاعده  افراد  بوره،  توره  در کوه های  سازمان 
مورد  طیبه  لشکر  اعضای  سوی  از  آن،  ارشد  رهبران 
استقبال قرار گرفته و به خانه های امن در پاکستان برده 
طیبه  لشکر  که  نگران اند  پاکستانی ها  از  بعضی  شدند. 

جای سازمان القاعده را بگیرد.
جان  و  لوگر  ریچارد  سناتور  میالدی،   2009 سال  در 
به  امریکا،  نظامی  کمک های  که  کردند  تایید  کری، 
و  داده  بی اندازه  قدرت  پاکستان  استخبارات  و  ارتش 
با تصویب الیحه ای در کانگرس امریکا  کمک  آنها 
ملکی هفت و نیم میلیارد دالری را در جریان پنج سال 
به تصویب رساندند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه، 
این  تا  به واشنگتن سفر کرد  ارتش  به دستور  آشکارا 
موضوع را بگوید که پاکستان طرفدار این روش نیست. 
از آن زمان کمتر از 180 میلیون دالر از آن کمک ها 
ملکی  پروژه های  چون  است،  رسیده  مصرف  به 
و  فساد  از  ارزیابی جهت جلوگیری  و  نظارت  نیازمند 
پاکستان  ارتش  زمان،  عین  در  می باشند.  سومصرف 
در  امریکا  سفارت  به  را  خود  مصارف  لیست  ماه  هر 
می دهد  گزارش  گاردین  می نماید؛  تسلیم  واشنگتن 
ایاالت  سوی  از  سندی  کدام  اردو  مصارف  برای  که 
متحده طلب نمی شود تا معلوم شود که کمک ها به چه 

صورتی از سوی پاکستان به مصرف می رسد.

ادامه دارد

همان  نوامبر  ماه  در  کرد.  آغاز  اسالمی  جماعت 
این  به  سازمان،  این  پیروان  از  کثیری  جمعیت  سال، 
به  برنامه ی حمله  اسراییل در پشت  و  امریکا  بهانه که 
مسجدالحرام در مکه که در آن تعدادی از افراد مربوط 
تسخیر  را  مذکور  مسجد  قدیانی،  حمید  عبداهلل  به 
به  را  امریکا در اسالم آباد  قرار دارد، سفارت  کردند، 
آتش کشیدند و دو کارمند امریکایی و دو پاکستانی را 
کشتند. با وقوع این حادثه، رابطه ی امریکا و پاکستان 
تیره شد، اما پس از چندی در اثر رویداد دیگر، روابط 

عمیق تری میان دو کشور شکل گرفت.
یک ماه پس از آن، اتحاد شوروی افغانستان را اشغال 
دچار  امریکا،  جمهور  رییس  کارتر،  جیمی  کرد. 
اضطراب شد و پیشنهاد کمک 4 صد میلیون دالری را 
به پاکستان داد، ولی جنرال ضیاالحق با رد این پیشنهاد، 

از  این کار  با  ناچیز« خواند. جنرال ضیا  »خیلی  را  آن 
خود زیرکی نشان داد، زیرا با روی کار آمدن رونالد 
برابر شد؛  پاکستان چند  به  امریکا  ریگان، کمک های 
سه میلیارد دالر کمک های اقتصادی و دو میلیارد دیگر 
کمک نظامی به اسالم آباد اهدا شد. حکومت ریگان 
مجاهدین  به  هم  دیگر  نظامی  کمک  دالر  میلیارد  سه 
افغان کمک کرد که این کمک ها از طریق آی اس آی 
به مجاهدین داده می شد. در آغاز سال 1987، جنرال 
امریکایی داشت،  حمیدگل که شخصیت شدیدا ضد 
و  قدرت  با  آی اس آی  گردید.  سازمان  این  رییس 
پولی که در اختیارش قرار گرفت، تبدیل به دولتی در 
سابق  نخست وزیر  بوتو،  بی نظیر  که  گونه  آن  دولت، 
او زمانی که در سال  پاکستان توصیف می نمود، شد. 
حمید  جنرال  گردید،  کشور  آن  نخست وزیر   1988
گل را از ریاست این سازمان برکنار کرد، چون فکر 

می کرد که او قصد سرنگونی حکومتش را داشت. 
در  امریکا  استخبارات  مرکز  رییس  بیردن،  میلتون 
غریب  و  عجیب  را  گل  حمید  شخصیت  پاکستان، 
توصیف می نماید: در سال 2004 میالدی من با حمید 
گل در راولپندی، مالقات کردم. او با حالت افتخارآمیز 

تجارتپاکستانبرسراسامهبنالدن
 نویسنده:  الورنس رایت

 برگردان: 8 صبح
 منبع: نیویارکر

قسمت اول 

جنرال حمید گل در سال های بعد بر روند ساخته شدن طالبان، عمدتا با 
کمک مالی عربستان سعودی، نظارت داشت. تا سپتامبر 2001 میالدی، 
اسالم آباد به صورت آشکار حمایت خود را از این گروه اعالم می نمود. 
پس از آن، این کشور حمایت و ارتباط خود با طالبان را انکار می نماید، 
اما باور عمومی این است که پاکستان برای رهبران طالبان در کویته 

پنا ه گاه امن آماده کرده و از آنجا این گروه عملیات نظامی علیه نیروهای 
غربی را سازمان دهی می نمایند.
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شهر  بعد  سال  دو  است  قرار  حالی که  در 
کشورهای  فرهنگی  پایتخت  لقب  غزنی 
این  والی  اما  کند،  کسب  را  اسالمی 
والیت می گوید که تاکنون هیچ کمکی 
از سوی حکومت مرکزی برای بازسازی 

این شهر صورت نگرفته است.
آموزشی  و  فرهنگی  علمی،  سازمان 
کشورهای اسالمی در سال 2007 میالدی 
در اجالسی در لیبیا فیصله کردند که لقب 
در  اسالمی  کشورهای  فرهنگی  پایتخت 
سال 2013 به شهر غزنی داده شود. اعطای 
این لقب، فرصت خوبی برای بازسازی و 
توجه به میراث فرهنگی و آبدات تاریخی 

این والیت است.
والیت غزنی که در چند سال اخیر یکی 
ناامن ترین والیت ها بوده است، دارای  از 

آبدات تاریخی و فرهنگی زیاد است.
به  شهر  این  پیشنهاد  زمان  از  آن که  با 
اسالمی  فرهنگی کشورهای  مرکز  عنوان 
اما والی  به چهار سال می گذرد،  نزدیک 
حکومت  تاکنون  می گوید  والیت  این 
بازسازی  برای  جدی  عالقمندی  مرکزی 

این شهر از خود نشان نداده است.
روز  غزنی  والی  اکبرزاده،  خان  موسی 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  گذشته 
گفت که بی عالقه گی حکومت مرکزی، 
مالی  امکانات  نبود  و  ظرفیت  پایین بودن 
جدی  کار  تاکنون  که  است  شده  باعث 
آقای  نگیرد.  صورت   2013 سال  برای 
»امروز  گفت:  افسوس  ابراز  با  اکبرزاده 
می خواهم به مطبوعات بگویم که متاسفانه 
در  افغانستان  اسالمی  حکومت  طرف  از 
این راستا هیچ قدمی برداشته نشده است. 
تاریخی  آبده ی  چند  }بازسازی{  بدون 
به حساب پروژه نمی آید، هیچ  تقربیا  که 
علت  یک  شاید  است.  نشده  ساخته  چیز 
شاید  دوم  علت  باشد،  بی عالقه گی  آن 
و  سوم  علت  و  باشد  ظرفیت  کم بودن 

اساسی نبود بودجه بوده است.«

موسی خان اکبرزاده گفت که رییس جمهور کرزی 
سال گذشته مبلغ ده میلیون دالر را برای آمادگی ها در 
سال 2013 به والیت غزنی اختصاص داد که تاکنون 

وزارت مالیه این مبلغ را در اختیار آنان قرار نداده است. 
او تاکید کرد، در صورتی که حکومت مرکزی تا سال 

2013 ساالنه یک میلیون دالر به این والیت کمک کند، 
تا دو سال دیگر آمادگی کامل گرفته خواهد شد.

شهر  این  شهرداری  از  فیض آباد  باشندگان 
شاکی اند که در طول چند سال نتوانسته است 
قبل  سال  چند  باید  که  را  پارک  یک  حتا 
ساخته می شد، اعمار کند و اکنون این پارک 
شده  تبدیل  کثافت دانی  و  موتر ها  ایستگاه  به 

است.
شهر  باشندگان  و  دکانداران  از  شماری 
فیض آباد مرکز والیت بدخشان از عدم توجه 
پارک جاده احمد  مقام ها در زمینه ی ساخت 
از  که  می گویند  داشته  شکایت  مسعود  شاه 
بدخشان  شهرداری  این طرف،  به  سال  چند 
وعده ی اعمار این پارک تفریحی را به مردم 

داده  است، اما تا هنوز عملی نشده است.
فاروق یک تن از پرزه فروشان که در کنار این 
می گوید:  است  پرزه فروشی  مصروف  پارک 
)بازمحمد  قبلی  والی  زمان  در  که  بود  »قرار 
حال  تا  اما  شود،  ساخته  پارک  این  احمدی( 
روی  پارک  این  ساخت  برای  برنامه ای  هیچ 

دست گرفته نشده است.«
به گفته وی، این محل به عوض این که پارک 
ساخته شود  به محل تجمع کثافات و ایستگاه 
آن،  خاک باد  و  است  شده  تبدیل  موترها 
و  دکانداران  برای  را  مزاحمت  بزرگ ترین 
خانواده های که این جا زندگی می کنند به بار 

آورده است.
در  را  شهرداری  مرتبه  »چندین  گفت:  وی 
رسیدگی  مشکل  این  به  تا  گذاشتیم  جریان 
در  توجهی  کوچکترین  متاسفانه  ولی  نماید، 

زمینه نکرده  است.«

شهر  باشندگان  از  تن  یک  آرمان،  صبغت اهلل 
دیگر  با  مقایسه  »در  می گوید:  فیض آباد 
در  به ویژه  بدخشان  والیت  در  والیات، 
دارد،  کوچک  جغرافیای  که  فیض آباد  شهر 

پارک های تفریحی کمتر به چشم می خورد.«
او گفت که در مرکز شهر، ما تنها شاهد یک 
تا دو پارک تفریحی هستیم و انتظار داشتیم که 
با ساخت پارک جاده مسعود، شهر فیض آباد 
صاحب یک پارک دیگر شود، اما متاسفانه از 
درنظر  که  را  ساحه ای  این طرف  به  سال  یک 
و  موتر ها  ایستگاه  به  بسازند،  پارک  دارند 

کثافت دانی مبدل شده است.«
بدخشان  شهرداری  اگر  وی،  گفته ی  به 
به  می کرد،  زمینه  در  توجهی  کوچک ترین 
بسیار سادگی می توانستند از بودجه شهرداری 
این پارک را بسازد، ولی تا حال هیچ مرجعی 
نیست که راجع به ساخت این پارک تصمیم 

بگیرد.
به  اقدام  مرتبه  چند  شهرداری  هرچند 
مسدودنمودن راه و منع عبور موترها به محلی 
که قرار است پارک ساخته شود، نمود؛ ولی به 
اثر تقاضای مکرر مستری ها دوباره باز گردیده 

است.
مقام ها در شهرداری بدخشان ادعاهای مردم را 
تبدیل  موتر ها  ایستگاه  به  پارک،   که ساحه ی 
را رد کرده، می گویند که مشکل  شده است 
پیدا نمودن بودجه، کار  با  در بودجه دارند و 

ساخت پارک را آغاز می نمایند.
شهرداری  تعمیرات  مدیر  رحیمی،  عبدالغنی 
شهرداری  این که  »از  می گوید:  بدخشان 
موقع  به  تا  نداشت  اختیار  در  کافی  بودجه ی 
از  بنا  می نمود،  پارک  این  ساخت  به  اقدام 
بدخشان  شهرداری  این طرف  به  یک سال 
مشخص  بودجه ی  که  است  آن  صدد  در 
احمدشاه  جاده  پارک  ساخت  منظوری  به 

مسعود، دریافت نماید.«
او گفت که در نظر دارند که از بودجه ی سال 

1390 کارساخت پارک را آغاز نمایند.
به گفته وی، دلیل تعویق در کار ساختن پارک، 
کم توجهی مقام ها نه، بلکه نبود بودجه ی کافی 

در شهرداری بدخشان می باشد.
ساحه  این که  بر  مبنی  مردم  گفته های  وی 
پارک به ایستگاه موترها تبدیل شده است را 

رد می نماید.
کار  زیر  ساحه  حال  »چون  می گوید:  وی 
از جانبی هم مستری ها در آنجا کار  نیست و 

می کنند، این حالت باعث شده است که جایی 
برای تجمع موتر ها باشد، اما هر زمانی که کار 
آغاز شود دقیقا هیچ موتری نمی تواند درآنجا 

پارک کند.«
اما محمد ناصر باشنده ی دیگر شهر فیض آباد 
درنظر  بدخشان  شهرداری  »قبال  می گوید: 
داشت که در این محل بالک ها را اعمار کند، 
اما ما مردم به خاطر این که ساحه ی سبز بود و 
از بالک سازی  تهدید می کرد  را  ما  خانه های 

ممانعت کردیم.«
بدخشان  شهرداری  باالخره  که  داد  ادامه  او 
تصمیم گرفت که این محل را پارک تفریحی 
برنامه ی  تااکنون  زمان  آن  از  ولی  بسازد، 
ساخت این پارک متوقف شده است و همیشه 
مردم  نصیب  چیزی  خالی  وعده های  جز 

نمی شود.


سیزده  از  که  کرد  تاکید  اکبرزاده  آقای 
ماه قبل، یعنی زمانی  که او به عنوان والی 
است،  کرده  کار  به  آغاز  والیت  این 
اساسی  انکشافی  پروژه ی  تاکنون چندین 
تیم  کمک های  طریق  از  والیت  این  در 
بازسازی والیتی، اداره ی انکشافی ایاالت 
متحده امریکا و دیگر دونرهای بین المللی 
گفت  غزنی  والی  است.  شده  راه اندازی 
بزرگ  پروژه ی  چندین  حاضر  حال  در 
او،  گفته ی  به  که  دارد  قرار  کار  زیر 
اجرای این پروژه ها ناامیدی از دست رفتن 
او گفت  برطرف می کند.  را  این فرصت 
برای  بزرگ  پروژه های  این  از  یکی  که 
کیلومتر  چهارده  قیرریزی  جاری،  سال 
سرک از منطقه روضه تا سپنده و همچنین 
قیرریزی ده کیلیومتر سرک دیگر داخل 

شهر است. 
ساختن  هوایی،  میدان  یک  اعمار 
بازسازی  صنعتی،  پارک  هوتل،  چند 
سرک های  پخته کاری  تاریخی،  بناهای 
جمله  از  سبز  فضای  ایجاد  و  شهر  داخل 
است.   2013 سال  برای  مهم  برنامه های 
این  پیشبرد  برای  می گوید  غزنی  والی 
پروژه ها یک صد و بیست میلیون دالر نیاز 
میلیون  سی  به  نزدیک  تاکنون  که  است 
اداره  والیتی،  بازسازی  تیم  از سوی  دالر 
انکشافی ایاالت متحده امریکا و برخی از 
کمک کنندگان بین المللی سرمایه گذاری 
شده است. همچنین بازسازی بیش از سی 
برنامه ها  جمله ی  از  نیز  تاریخی  آبده ی 
والی  گفته ی  به  است.   2013 سال  برای 
آبده ی  ده  بازسازی  کار  تاکنون  غزنی، 
به  درصد  هفتاد  تا  شهر  این  در  تاریخی 
دیگر  بازسازی  کار  و  است  رفته  پیش 
شروع  تاکنون  شهر،  آن  تاریخی  آبدات 

نشده است.
رییس  که  گفت  اکبرزاده  خان  موسی 
ده  مبلغ  گذشته  سال  کرزی  جمهور 
سال  در  آمادگی ها  برای  را  دالر  میلیون 

داد  اختصاص  غزنی  والیت  به   2013
در  را  مبلغ  این  مالیه  وزارت  تاکنون  که 
تاکید  او  است.  نداده  قرار  آنان  اختیار 
مرکزی  حکومت  که  صورتی  در  کرد، 
به  دالر  میلیون  یک  ساالنه   2013 سال  تا 
این والیت کمک کند، تا دو سال دیگر 
از  او  شد.  خواهد  گرفته  کامل  آمادگی 
وزارت مالیه خواست که با نزدیک شدن 
سال 2013، والیت غزنی را استثنا سازد و 

به این والیت کمک های بیشتر کند.
»امنیت کامال تامین است«

که  می گوید  غزنی  والی  همین حال،  در 
طی یک سال اخیر وضع امنیتی در والیت 
سال  یک  جریان  در  و  یافته  بهبود  غزنی 
داخل  در  هم«  نفر  یک  »حتا  گذشته 
این  است.  نشده  زخمی  یا  و  کشته  شهر 
در  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات 
نتیجه انفجار یک ماین در روز یک شنبه، 
سابق  ولسوال  شمول  به  غیرنظامی  هفت 
موسی  شده اند.  زخمی  عمری  خواجه 
خان اکبرزاده می گوید: »شهر غزنی شهر 
چندین  ما  است.  پاک  شهر  و  اولیاست 
واقعه داشتیم که دشمن تصمیم گرفته که 
یا خودش انفجار کرده و یا موترش چپه 
شده و این طور انفجاری تاهنوز نشده که 
یک  قعطا  باشیم.  داشته  تلفاتی  آن  از  ما 
داخل  در  ماه  سیزده  طول  در  هم  قربانی 

خود شهر غزنی از انفجار نداریم.«
مرکز  در  غزنی  والیت  در  ناامنی ها 
روبه  اخیر  سال  چند  طی  افغانستان، 
گسترش بوده و تاکنون راه های برخی از 
حضور  به دلیل  والیت  این  ولسوالی های 
آمد  و  رفت  روی  بر  طالبان  گسترده ی 
همچنین  است.  مسدود  شهر  به  مردم 
گزارش ها از ولسوالی اجرستان می رساند 
بدست  سقوط  حال  در  ولسوالی  این  که 
مورد  این  در  غزنی  والی  است.  طالبان 
به دلیل  ولسوالی ها  از  برخی  که  می گوید 
بیشتر  تهدیدهای  با  آن،  دست بودن  دور 

روبه رو هستند.
با این حال، گسترش ناامنی ها و بی توجهی 
غزنی،  شهر  بازسازی  زمینه ی  در  دولت 
نگرانی ها در مورد از دست رفتن فرصت 
معرفی غزنی به عنوان مرکز تمدن اسالمی 
به  که  صورتی  در  است.  کرده  بیشتر  را 
بازسازی و تامین امنیت این والیت توجه 
برای  باید  که  آمادگی هایی  نشود،  بیشتر 
نخواهد  گرفته  شود،  گرفته   2013 سال 

شد.


والی غزنی:

حکومت تاکنون هیچ کمکی
به غزنی نکرده است

شهرداری فیض آباد
حتا از ساختن یک پارک 

عاجز است  ظفرشاه رویی

 سیحون ـ بدخشان
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

دانشجویان  و  استادان  رییس،  با  دی��دار 
موسسه ی تحصیالت عالی فاریاب

افغانستان،  بشر  مستقل حقوق  رهبری کمیسیون  هیات 
دیداری هم با رییس، استادان و جمعی از دانشجویان 
این  در  داش��ت.  فاریاب  عالی  تحصیالت  موسسه ی 
دیدار خانم داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان با قدردانی از فعالیت های استادان 
فاریاب،  عالی  تحصیالت  موسسه ی  اداری  هیات  و 
بشر،  حقوق  فرهنگ  توسعه ی  در  را  جوانان  نقش 
حیاتی خوانده و تاکید نمود: »این مهم است که جوانان 
و  توسعه  در  و  یافته  آگاهی  بشر  حقوق  مفاهیم  از  ما 
ترویج فرهنگ حقوق بشری سهیم باشند. جامعه ی که 
آگاهی  اجتماعی شان  امتیازات  و  حقوق  از  جوانانش 
داشته و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران احترام 
مبانی  آن  در  که  است  جامعه ی  تردید  بدون  قایل اند، 
مورد  عدالت  داشته،  ریشه  انسانی  و  اخالقی  اصول  و 
احترام بوده و زمینه ها و فرصت های ایجاد و تداوم یک 

نظام دموکراتیک فراهم خواهد بود.«
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخنانش 
بشر  حقوق  مستقل  »کمیسیون  گفت:  داده  ادامه  را 
و  فرصت ها  تا  است  نموده  تالش  همواره  افغانستان 
دانشجویان  خصوص  به  جوانان  برای  را  الزم  شرایط 
و  حقوقی  دانش  و  اطالعات  تا  نماید  مساعد  کشور 
مبتنی  ببرند.  باال  را  بشری شان  حقوق  خصوص  به 
از  برخی  با  را  قرارداد هایی  که  است  دلیل  همین  بر 
امضا  به  کشور  سطح  در  عالی  تحصیالت  نهادهای 
متداوم  به طور  بشر  حقوق  مضمون  تا  است  رسانده 
می خواهم  بنابراین  گردد.  تدریس  دانشجویان،  برای 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  عالقه مندی 
در  بشر  حقوق  مضمون  تدریس  فرصت  ایجاد  در  را 
و  نموده  اعالن  نیز  فاریاب  عالی  موسسه ی تحصیالت 
امیدوارم مقدمات عقد قرارداد بین کمیسیون و موسسه 
تحصیالت عالی فاریاب در این زمینه نیز هرچه زودتر 
حقوق  مضمون  تدریس  شاهد  به زودی  و  شده  فراهم 

بشر در این موسسه، باشیم.«
تحصالت  موسسه  رییس  حبیبی،  فیض اهلل  پوهنمل 
هیات  حضور  از  قدردانی  ابراز  ضمن  فاریاب  عالی 
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رهبری 

موسسه ی تحصیالت عالی فاریاب، برخی از مشکالت 
به  بیشتر  که  را  موسسه  این  در  موجود  چالش های  و 
ارتباط  موسسه  کدری  مشکالت  و  امکانات  کمبود 
موسسه  این  آینده ی  برنامه های  از  و  برشمرده  داشت، 

در زمینه توسعه و انکشاف آن سخن گفت.
رییس موسسه ی تحصیالت عالی فاریاب گفت: 

تحصیالت  داوطلبان  همه ساله ی  افزایش  به  »باتوجه 
عالی و کمبود مراکز تحصیلی در کشور و به خصوص 
صفحات شمال، ایجاب می کند تا برنامه های جدی تری 
عالی  تحصیالت  موسسات  توسعه ی  راس��ت��ای  در 
روی دست گرفته شده و به این مشکل با تمرکز بیشتری 
از  زیادی  تعدادی  این سو  به  چندی  از  شود.  پرداخته 
اصرار  اندخوی  چهارگانه ی  ولسوالی های  شهروندان 
تربیه ی  و  تعلیم  دانشکده  از  نمایندگی  یک  تا  دارند 
نیز  منطقه  این  در  فاریاب  عالی  تحصیالت  موسسه ی 
مقامات  همکاری  به  را  موضوع  این  ما  گردد،  ایجاد 
هدایت  به  نظر  ولی  بردیم،  پیش  حدودی  تا  والیتی 
این  فعلی  شرایط  در  عالی  تحصیالت  وزارت  رهبری 
باتوجه به  کار به آینده ها موکول گردید که امیدوارم 
مقامات  دارد  وجود  زمینه  دراین  که  جدی  نیازمندی 

مسوول نیز این قضیه را جدی بگیرند.«
آقای حبیبی در رابطه به ظرفیت های پذیرش دانشجو در 
موسسه ی تحصیالت عالی فاریاب توضیح داده گفت: 
»در سال جاری این موسسه در حدود 1350 نفر محصل 
جدید پذیرش داشته و این مجموعه باتوجه به امکانات 
ما، یک رقم کالن به حساب می آید. من معلومات دقیق 
دارم و می دانم که خیلی از مراکز تحصیالت عالی در 
را  بهتری  فرصت های  و  ظرفیت  آنکه  با  کشور  سطح 
نسبت به ما، دارند ولی میزان پذیرش دانشجو در آن ها 

کمتر ازما بوده است.«
اف��زود:  فاریاب  عالی  تحصیالت  موسسه ی  رییس 
انکشاف  حال  در  فاریاب  عالی  تحصیالت  »موسسه ی 
جدیدی  تعمیرهای  ساختن  حال  در  ما  و  بوده  جدی 
هستیم که در محل دیگری در جایی که برای احداث 
دانشگاه فاریاب درنظر گرفته شده است. امیدواریم بعد 
از رفتن به آن محل فرصت های بهتری برای دانشجویان 

این موسسه فراهم گردد.«
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رهبری  هیات 

در ادامه دیدارش از موسسه ی تحصیالت عالی فاریاب 
به دو صنف از صنوف درسی این موسسه سرزده و از 
این موسسه صحبت نمود. یکی  با دانشجویان  نزدیک 
هیات  اهداف سفر  مورد  در  را  پرسشی  دانشجویان  از 
نمود.  مطرح  فاریاب  والیت  در  کمیسیون  رهبری 
و  مشکالت  با  آشنایی  کمیسیون،  رییس  سمر  داکتر 
یکی  را  والیت  این  مردم  بشری  حقوق  چالش های 
»شما  ورزید:  تاکید  نموده  عنوان  سفرش  اهداف  از 
این  معنوی  سرمایه های  حقیقت  در  عزیز  دانشجویان 
ملت بوده و امیدوارم با تمام توان تان تالش کنید تا با 
غنی سازی ذهنی و علمی تان شخصیت های مهمی برای 
قابلیت های  و  توانایی ها  با  و  بوده  آینده  در  کشوتان 
فنی و تخصصی، مشکالت این کشور را از بین ببرید. 
تالش کنید در مطالعات خود دانش و فهم حقوقی تان را 
و  خود  اجتماعی  آزادی ه��ای  و  حقوق  از  و  برده  باال 
باید  هموطنان تان به خوبی دفاع و پاسداری نمایید. ما 
بدانیم که تنها وقتی یک جامعه به سعادت و خوشبختی 
به  فرهنگی  و  علمی  لحاظ  از  که  یافت  خواهد  دست 
مراتب باال، دست یافته باشد. پس تالش کنید و درس 
بخوانید تا مردم و جامعه ی خودرا به رفاه و خوشبختی 

هدایت کنید.«
دیدار از زندان والیت فاریاب:

کمیسیون  رهبری  هیات  برنامه های  از  دیگری  بخشی 
دیدار از زندان والیت فاریاب بود. در این دیدار هیات 
به زندان زنانه والیت فاریاب رفته و از نزدیک سخنان 

برخی از زندانی های این زندان را شنیدند.
دوسیه های شان  مراحل  طی  کندی  از  زندانی ها  بیشتر 
غیرعادالنه  فیصله های  از  هم  برخی  و  داشته  شکایت 
کمیسیون  توجه  خواهان  و  نموده  شکایت  محاکم 
برای  عدالت  تامین  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
کارمندان  از  برخی  دی��دار  این  در  بودند.  خودشان 
بخش نظارت و بررسی دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 
مورد  در  توضیحات  بر  عالوه  که  داشتند  حضور  نیز 
جدی  بطور  تا  دادند  وعده  زندانی،  افراد  دوسیه های 
به  رسیدگی  و  محکمه  فیصله ی  جریان  از  بالوقفه  و 

دوسیه های زندانیان، نظارت نمایند. 



  سال پنجم  شماره مسلسل 1186     دو شنبه 6 سرطان  1390

 از پیشرفت 
حقوق بشر ناامید 

نباشید
مساله ي حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که این روزها درباره اش 
مدام صحبت می شود، عنوان کتاب ها قرار می گیرد و فعالیت هایی در 

این راستا صورت می گیرد. 
اما اینجا این سوال پیش می آید که چرا باوجود این همه نوشته و بحث 
در گوشه  که  رنگارنگی  سازمان های  به رغم  و  بشر  باره ی حقوق  در 
بازهم وضعیت حقوق  برقراری آن تالش می کنند،  برای  دنیا  و کنار 
در  که  معاصر  دنیای  در  می شود  چطور  است؟  اسفناک  این قدر  بشر 
قبح شکنجه این همه گفتگو شده و می شود، هنوز انسان هایی شکنجه 

می شوند؟ و صدها چراهای دیگر.
این واقعیت های تلخ، گاه انسان را به سرخوردگی می کشاند. آیا زور 
بوده  بیهوده  این کارها  یعنی همه ی  نیروی ماست؟  از  بیشتر  قدرت ها 
اما  می آید.  سراغم  تلخ  احساس های  این گونه  وقت ها  بعضی  است؟ 
دیگر  واقعیت های  و  تاریخ  می کنم  سعی  نشوم،  اسیرش  آن که  برای 
با  بیاورم. گذشته هم نقطه های تاریک زیاد داشته است  را جلو نظرم 
اما تفاوت گذشته و حال این است که امروزه  ابعاد بیشتر و خشن تر. 
انسان ها متوجه حقوق خود در برابر دولت ها هستند و بنابراین به نقض 
آن اعتراض می کنند و این اعتراض ها در سطح جهانی پخش می شوند. 
امروزه بر خالف گذشته، نقض حقوق بشر دیگر مساله ی داخلی یک 
امروز  دنیای  دست آورد  بشر  حقوق  جهان شمول بودن  نیست.  کشور 
است. حضور سازمان های بین المللی در پاسداری از ارزش های حقوق 
بشر، نظیر سازمان عفو بین الملل، دیده  بانان حقوق بشر و صدها سازمان 
انسان ها سوای مرزها در  از این واقعیت ناشی می شود که  نظیر این ها 
آورد  درد  به  عضوی  »چو  سعدی  قول  به  و  مشترک اند  انسان بودن 

روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار.«
طوالنی همچون عمر بشریت 

نکته می کند که جنگ، خشونت  این  متوجه  را  ما  تاریخ،  به  نگاه  اما 
می توان  دارد.  بشریت  عمر  به  قدمتی  انسان ها  زیرپاگذاشتن حقوق  و 
در  دهه  چند  در  دیرین،  و  جان سخت  چنین  امری  که  داشت  انتظار 
یاس  و  بدبینی  به  می تواند  انتظاری  چنین  شود؟  ناپدید  و  محو  کل 
که  هم  تغییراتی  اندازه  همین  مگر  داشت،  انصاف  باید  اما  بیانجامد. 
در حوزه ی حقوق بشر در جهان صورت گرفته، کم بوده است؟ خیلی 
آیا  شاهدیم.  هم  نسل  دو  یا  یک  عمر  در  حتا  ما  را  تغییرات  این  از 
پدربزرگ ها، به ویژه مادربزرگ های ما هم این میزان حقوقی را که ما 
امروز از آن برخورداریم، دارا بودند؟ بعضی تغییرات را آنها حتا در 
خواب هم نمی دیدند. مثال تغییراتی که امروز در جایگاه زنان در دنیای 

پیشرفته صورت گرفته، صد سال پیش برای خیلی ها قابل تصور نبود.
من  است.  بوده  طوالنی  تالش های  و  مبارزات  حاصل  همه،  این  البته 
یکی که فکر می کنم اگر همین توجهات به حقوق بشر و کوشش ها 

نبود، چهره ي دنیا کریه تر و شاید غیرقابل تحمل تر می بود. 
حوزه ي  در  بحث  این  چیست؟  بشر  حقوق  از  منظور  اصال  ببینیم  اما 
مربوط  حقوق  حوزه ي  به  که  است  موضوعی  یا  می گنجد  اخالق 

می شود؟ 
تاریخ شکل گیری مقوله ي حقوق بشر همچنین بیانیه ي جهانی حقوق 
بشر، به ما نشان می دهد که این موضوع هم یک مساله ي اخالقی است  
وهم موضوعی حقوقی. بیانیه های حقوق بشر ارزش هایی را پیش روی 
ما قرار می دهد که احترام به آنها را برای هر انسانی، به ویژه در یک 
به  احترام  مثل  ارزش هایی  می کند.  ضروری  دموکراتیک  جامعه ي 
جامعه،  اعضای  کل  برای  مساوی  حقوق  به  باور  دیگران،  حقوق 
به  احترام  و  بردباری  مذهبی،  و  قومی  جنسی،  تفاوت های  از  فارغ 
این ها. رعایت چنین  نظیر  و  از خشونت  پرهیز  و  نفی  عقاید مخالف، 
ارزش هایی در روابط بین انسان ها، بیشتر یک مساله ی اخالقی است، 
گفته  وقتی  نیست  بی ربط  این حساب  با  بشر.  بر حقوق  مبتنی  اخالق 
می شود نمی توان پذیرفت که کسی مدعی و فعال حقوق بشر باشد، اما 

خود در زندگی خصوصی اش آنها را زیر پا بگذارد.
مربوط  به حوزه ی حقوق  عمدتا  بشر  موضوع حقوق  اما،  همه  این  با 
این  دیگر  بیان  به  برابر دولت ها.  در  انسان ها  فرد  فرد  می شود: حقوق 
بیانیه ی جهانی حقوق  دولت هایند که وظیفه دارند حقوق مندرج در 

بشر را رعایت کرده اجرای آن را در کشورهای شان تضمین کنند. 
ادامه دارد
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کندز،  در  صلح  والیتی  شورای  نمایندگان  و  مسووالن 
با ابراز نگرانی از فعالیت تفنگ داران غیرمسوول در این 
والیت،  این  در  اربکی ها  فعالیت  که  می گویند  والیت، 

باعث کند شدن پیش رفت برنامه ی صلح شده است. 
فعالیت  اثرگذاری  کندز،  صلح  والیتی  شورای  اعضای 
این  کار  بر  را  والیت  این  در  غیرمسوول  تفنگ داران 
ناگوار می خوانند و می گویند: »آنان )تفنگ داران  شورا 
غیرمسوول( با ستمی که بر مردم روا می دارند، انگیزه ی 
کند شدن پیش رفت برنامه ی آشتی جویانه شورای صلح 

شده اند.«
زیاد  شمار  می شود،  گفته  حالی است  که  در  این 
کسانی  را،  کندز  والیت  در  غیرمسوول  تفنگ داران 
تشکیل می دهند که پیش از این طالب بوده اند و از سوی 
که  گردیده اند  جذب  دولت،  آشتی جویانه ی  برنامه های 

اکنون فعالیت شان را دولت پشتیبانی می کند.
کندز  صلح  والیتی  شورای  رییس  عمرخیل،  اسداهلل 
با  نشستی،  در  شورا،  این  اعضای  از  دیگر  برخی  و 
غیرمسوول،  تفنگ داران  از  حکومت  پشتیبانی  از  انتقاد 
هشدار دادند که اگر دولت برای جلوگیری از کار های 
آنان  نکند،  کاری  غیرمسوول  تفنگ داران  ستم گرانه ی 
راه  به  را  راهپیمایی هایی  و  گرفته  قرار  مردم  کنار  در 

می اندازند.
خواسته های  »اگر  گفت:  پیوند  این  در  عمرخیل  آقای 
گوش  مردم  صدای  به  مسووالن  و  نشوند  بررسی  مردم 
تظاهرات  و  می ایستیم  مردم  کنار  در  نیز  ما  ندهند، 

می کنیم.« 
والیتی  شورای  اعضای  از  دیگر  شماری  همین گونه، 
در  که  محلی  پولیس  فرماندهان  برخی  و  کندز  صلح 
توسط  عشر  گرفتن  بودند،  آمده  گردهم   نشست،  یک 
تفنگ داران غیرمسوول را یکی از ستم هایی خواندند که 

بر جامعه ی کشاورز در حال رواداشتن است. 
که  می شناسند  را  قوماندانی  حتا  که  می گویند  آنان 
به  و  می کند  جمع  مردم  از  را  گندم  سیر   1000 روزانه، 

بازار می فروشد.
سخنگوی  حسینی،  سرور  سید  که  حالی است  در  این 
فرماندهی پولیس کندز، در این پیوند، از همه می خواهد 
پی گیری  تا  کنند،  سندی  ضمیمه ی  را  ادعاهای شان  که 

آن نتیجه بدهد.
اعضای شورای والیتی صلح کندز، تجاوز باالی دختران 
توسط تفنگ داران غیرمسوول را از موردهایی یاد کردند 
که باعث ناراضی شدن مردم از حکومت و برنامه ی صلح 

شده است.
چنانچه رییس امور زنان – که در عین زمان عضو شورای 
یک  باالی  جنسی  تجاوز  از  هست-  هم  صلح  والیتی 
متجاوزانه ی  حمله ی  و  »چقرقشالق«  روستای  در  دختر 
به  اربکی ها،  قوماندانان  از  یکی  نظامی  اسحاق  قوماندان 

دختر دهقانش، ابراز نگرانی می کند.
را  پرونده  »ما  گفت:  باره  این  در  زنان  امور  رییس 
نظامی،  اسحاق  قوماندان  که  یافتیم  و  کردیم  بررسی 
تالش می کرده است به دختر دهقانش تجاوز کند، ولی 

دخترک پیروز به در آمده و فرار کرده است، در هنگام 
فرار، از جایی افتاده که بدنش زخمی شده است.« 

رییس امور زنان والیت کندز، با آن که از ترسی که بر 
حرف  است  حاکم  نظامی  قوماندان  سوی  از  دختر  پدر 
را  جریمه ای  پرداخت  فیصله ی  »ما  می گوید:  می زند، 
دختر  پدر  به  نظامی  قوماندان  سوی  از  که  کرده ایم 
پرداخته شود، ولی هنوز آگاهی نداریم که پرداخته شده 

است یا نه.«
نادره گیاه، رییس امور زنان کندز، چندی پیش، ادعای 
را  »چقرقشالق«  روستای  در  دختر  یک  باالی  تجاوز 
موسفیدان،  از  امروز شماری  ولی  بود،  نادرست خوانده 
در  دختر  آن  باالی  تجاوز  وقوع  درستی  از  حکایت 
چقرقشالق کردند و گفتند که آن دختر، بیشتر از دو روز 

در نزد افراد مسلح غیرمسوول، نگهداری شده بود.
یکی  خال الدین،  است  توانسته  کندز،  پولیس  فرماندهی 
از  برخی  به گفته ی  بازداشت کند، ولی  را  متجاوزان  از 
بستگان دختری که باالیش تجاوز صورت گرفته، دو تن 
دیگر از متجاوزان، پیش از این، طالب بودند و اکنون نیز 

فرار کرده اند.
در  غیرمسوول،  تفنگ داران  توسط  تجاوز  دیگر  مورد 
روستای »تیلوکه«، واقع در منطقه ی گل تپه، اتفاق افتاده 

است. 
شورای صلح کندز، در پیوند به این رویداد ها، مسووالن 

حکومتی و به ویژه امنیتی را مقصر می داند.
فرماندهی  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید  حالی که  در 
پولیس کندز، می گوید که محمد اسحاق نظامی را از نزد 
امریکایی ها، پولیس کندز به جرم تجاوز جنسی گرفتار 

کرده است اکنون در زندان به سر می برد. 
باالی  تجاوز  پرونده ی  در  »همچنان  می دهد:  ادامه  او 
ما خال الدین را که یکی  نیز،  یک دختر در چقرقشالق 
از سه متجاوز باالی دختری در این روستا بود،   بازداشت 
رویداد  این  عامالن  دیگر  تن  دو  دنبال  هنوز  کرده ایم، 

ناگوار هستیم.«
آقای حسینی، این ادعا که گفته می شود دو تن دیگر از 
متجاوزان تفنگ دار، طالب بودند را رد نمی کند و ممکن 

می داند.
باور  این  به  کندز،  شهروندان  از  شماری  حال،  عین  در 
هستند که شورای صلح در کندز، تا اینک کاری نتوانسته 
فعالیت  قراردادن  عنوان  با  می خواهد  و  بکند  است 
به  و  پاک  را  ناکامی های شان  غیرمسوول،  تفنگ داران 

خود آبرویی دست و پا کنند.
باره  این  از شهروندان کندز در  محمداسماعیل، یک تن 
کندز،  در  گذشته،  روز  ده  همین  جریان  »در  می گوید: 
ماین گذاری   و  انتحاری  حمله های  در  نفر   45 از  بیشتر 
چه  صلح  شورای  حال،  این  با  شده اند،  زخمی  و  کشته 
نیز کارهای بد زیاد  به میان آورده؟ اربکی ها  تغییری را 
می کنند، ولی این ها)شورای والیتی صلح(، با گفتن این 

حرف ها، برای ناکامی های خود دلیل می تراشند.«

با  بیاورد،  زبان  به  را  نام خود  نمی تواند  که  دخترک 
عالیم دست، تصویری از زند گی خویش را با حالت 
اکنون  است که  او خوشحال  بیان می دارد  امیدوارانه 

می تواند از درک پیشه ی خیاطی خودکفا باشد.
او در کنار چند دختر هم سن و سالش نشسته است و 
حرکت  به  را  خیاطی  ماشین  چرخ  الغرش  دستان  با 

در می آورد.
والیت  معلولین  بازتوانی  پروژه های  مرکز  اینجا 
مکان،  این  در  معیوب  و  معلول  ده ها  که  است  بلخ 
آنتن سازی،  جاروب بافی،  خیاطی،  حرفه های 

برس بافی و چوکی بافی را می آموزند.
خواری  و  مشقت  با  که  بلخ  والیت  در  معلولین  اما 
فراوان توانسته اند، حرفه ای را بیاموزند و کار نمایند، 
که  می گویند  و  داشته  شکایت  بازاریابی  نبود  از 

تولیدات شان انبار می ماند.
با آن که )پروژه های بازتوانی( برای معلولین در والیت 
بلخ از سوی ریاست شهدا و معلولین، انجمن معلولین 
از  و شماری  است  راه اندازی شده  سویدن،  کمیته  و 
بخش های  در  را  معلولیت  دارای  جوانان  و  اطفال 
آنان  اما  بیاموزند،  حرفه  تا  می کنند  حمایت  مختلف 
هنوز هم دچار مشکالت اقتصادی هستند و می گویند 
تولیدات شان در بازار هیچ خریدار ندارد و دولت هم 

برای شان زمینه ی بازاریابی را مهیا نساخته است.
بینایی  بیماری،  اثر   در  که  یزدان پرست  محمد  سید 
یک  »معلول  می گوید:  داده  دست  از  را  خود  چشم 
فراهم  کار  زمینه ی  برایش  اگر  نیست،  ناتوان  قشر 
شود، می تواند مانند سایر افراد سالم جامعه کار کند 
توجه  دولت  این که  بر  مشروط  اما  شود،  خودکفا  و 

بیشتری برای شان داشته باشد.«
اساس  به  کارها  تمام  افغانستان  »در  می گوید:  وی 

پروژه پیش می رود نه به اساس نیازمندی های مردم.«
موصوف با تاسف بیان داشت، این بیماری که بینایی 
چشمانم را از من گرفت و ده ها تن دیگر مثل من هم  
از این ناحیه رنج می برند، قابل عالج است، ولی هیچ 
ندارد،  وجود  معلولیت  از  جلوگیری  برای  مرجعی 
تنها پس از معلولیت آن هم چون پروژه است، برای 

معلولین کارهایی صورت می گیرد.
وی گفت، درست است که معلولین حرفه آموختند، 
ولی تولیدات شان انبار شده باقی می ماند و هیچ فروش 

ندارد.
برنامه ی  در  آموزگاران  از  تن  یک  محراب الدین 
از  »هدف  می گوید:  بلخ   در  معلولین  توانمندسازی 
این  معلولین  برای  حرفوی  و  آموزشی  مراکز  ایجاد 
است تا آنان توانمند شده و در جامعه، متکی به خود 

باشند.«
والیت  معلولین  برای  بازتوانی  »پروژه ی  گفت:  وی 
بلخ، دارای 9 مرکز است که در این پروژه برای بیش 
از دوصد تن از اطفال معلول اعم از دختر و پسر که 
نابینایی،  هوش،  نارسایی  مشکالت  دچار  آنان  بیشتر 
شیوه های  به  می باشند  گنگ   و  درست  شنوایی  عدم 

فنی و مسلکی آموزش داده می شود.«
شماری اطفال معلول در این مرکز  با آن که نمی توانند 

نشان  خود  از  که  عالیمی  با  اما  بگویند،  سخن 
می دهند، از این که آنان هم مانند دیگر اطفال سالم از 
نعمت سواد و حرفه برخورداراند، احساس خرسندی 

می کنند. 
از دختران گنگ زیر سن 18  این مراکز شماری  در 
لباس  هستند، دیده می شوند  سال که مشغول دوخت 

که خیلی خوشحال به نظر می رسند.
و  است  معلول  چشم  ناحیه ی  از  که  محسن  محمد 
حرفه ی جاروب بافی را دارد می گوید: »روزانه تا پنج 

دانه جاروب می سازم، ولی فروش نمی شود.«
از  ولی  است،  خوش  آموخته  که  حرفه ی  از  وی 
مسوولین تقاضا دارد تا در زمینه ی تولیداتش بازاریابی 

کنند.
اما در این میان، حرفه هایی هم وجود دارند که از بازار 
خوب برخوردار است، ولی افراد نابینا نمی توانند آن 

را انجام بدهند، مانند آنتن سازی.
در  معلولین  برای  آنتن سازی  استاد  یوسف  محمد 
پای  جنگ ها  جریان  در  که  وی  است،  بلخ  والیت 
خود را از دست داده است، هیچ گاه احساس نمی کند 
کار  سالم  افراد  مانند  می تواند  زیرا  باشد،  معلول  که 

نماید و زندگی کند.
محمد یوسف که ماهانه از طریق ساختن آنتن از سوی 
پروژه 5000 هزار افغانی معاش دارد، می تواند زندگی 

خود را پیش ببرد.
را  کاری  زمینه های  وجود  بوده  بی کار  قبال  که  وی 
در حال حاضر برای خود و افراد ناتوان دیگر غنیمت 
برای  آن که  با  متذکره  »پروژه ی  کرد:  اضافه  دانسته، 
می پردازد،  افغانی   70 روزانه  آنتن ساز  معلول  جوانان 
راضی اند،  خود  کار  و  مزد  از  جوانان  این  آن هم   با 
را  این که مصروف اند، حرفه ای  پهلوی  در  آنان  زیرا 

هم می آموزند.«
اما آن تعداد از معلولینی که پیشه ی آنتن سازی ندارند 
و خیاطی، برس بافی، چوکی بافی، جاروب بافی و غیره 

حرفه ها را آموخته اند بازاریابی خوبی ندارند.
تنها  امور اجتماعی و شهدا و معلولین  ریاست کار و 
ماهانه برای معلولین 1500 افغانی حق االمتیاز می دهند 
و یک بخش آنتن سازی برای معلولین دارند، ولی از 
دیگر موارد اصال خبر ندارند و می گویند شاید دفاتر و 

انجوهای دیگر در رابطه کار هایی داشته باشند.
نیز عدم  بلخ  نابینایان  نماینده ی  جمال الدین عصمتی، 
می گوید:  کرده  تایید  را  معلولین  تولیدات  بازاریابی 
بازاریابی ندارد و هیچ مرجعی در  »تولیدات معلولین 

رابطه تا حال توجه نکرده است.«
وی گفت: »یک تعداد معلولین ما، نفقه به دوش هستند 
معاش دولت گذاره کردن مشکل  افغانی  با 1500  و 
چه که ناممکن است، ولی اگر برای تولیدات معلولین 
بازار پیدا شود، مشکل خود به خود حل است، اما هیچ 

نهادی در این  باره کاری نکرده است.«
از معلولین زیر  گفتنی است که در جهان 82 درصد 
از  درصد   98 افغانستان  در  اما  دارند،  قرار  فقر  خط 

معلولین زیر خط فقر به سر می برند. 
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پایان موفقیت آمیز عملیات 

به شیوه باراک اوباما 
تصميم  به  واکنش  در  واشنگتن پست  روزنامه 
روز چهارشنبه باراک اوباما برای خروج بخشی 
از نيروهای امريکايی از افغانستان، می نويسد که 
تشريفاتی  برنامه های  از  نشانی  هيچ  روز  اين  در 
اوباما  باراک  صورت  هر  در  ولی  نبود،  نظامی 
گويا  که  کرد  وانمود  طوری  خود  سخنان  در 

»عمليات موفقيت آميز« به پايان رسيده است.
اين تصميم  برای رييس جمهور يک پيروزی تلقی 
نمی شود چون در بطن خود يک نوع  سازش بين 
فرماندهان نظامی است که خواهان خروج ديرتر 
نيروها هستند، با فراکسيون حزب دموکرات در 
مجالس قانونگذاری و افکار عمومی کشور، که 
می خواهند ارتش امريکا هر چه سريع تر از خاک 

افغانستان خارج شود.
به هر صورت باراک اوباما اين تصميم را به نحو 
خوبی آراست و چنين ادعا کرد که عمليات دو 
رسيده  موفقيت  به  »نفوذ«  به  موسوم  اخير  سال 

است.
گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  اوباما  باراک 
قدرت  موضع  از  را  نيروها  کردن  خارج  »ما 
تحت  شدت  به  اکنون  القاعده  می کنيم.  آغاز 
از  نيمی  با پاکستان،  فشار است. ما در همکاری 
و  زحمات  با  برده ايم.  بين  از  را  القاعده  رهبری 
توانستيم  نظامی  و  امنيتی  نيروهای  کوشش های 
اسامه بن الدن را بکشيم. همه اينها يک پيروزی 
حمالت  زمان  از  که  است  کسانی  برای  بزرگ 
نيروهای  و  ارتش  در  تاکنون  سپتامبر  يازدهم 

امنيتی ما خدمت کرده اند.«
باراک  اين سخنان  که  می نويسد  واشنگتن پست 
که  است  بوش  جورج  سخنرانی  به  شبيه  اوباما 
عراق،  بحران  و  جنگ  ميانه  در  پيش  سال ها 
پيروزی را اعالم کرد در حالی که تا سال ها بعد 

جنگ ادامه يافت.
باراک اوباما بر موضوع خروج صد هزار نيروی 
نيز  گذشته  سال  طی  عراق  خاک  از  امريکايی 
تاکيد کرد و افزود: »با وجودی که هنوز روزهای 
تاريک و ناخوشايندی در انتظار افغانستان است 
با  همراه  صلح  يک  برقراری  نور  می توان  ولی 
امنيت در اين کشور را در دوردست ها مشاهده 

کرد.«
که  نيست  شکی  واشنگتن پست،  نوشته ی  به 
و  افغانستان  اوضاع  تشريح  در  اوباما  باراک 
از  برخی  اما  بود.  محتاط  بسيار  پيروزی  ترسيم 
مقامات کاخ سفيد در اظهارنظرهای خود تصوير 
ترسيم  را  افغانستان  در  نبرد  از  موفقيت آميزتری 
در  که  است  اين  آنها  اصلی  حرف  می کنند. 
سال های اخير هيچ توطيه و يا حمله ای به اهداف 
نظر  به  و  نشده  طراحی  افغانستان  در  امريکايی 
می رسد که در چندين سال اخير خطر اصلی که 
منافع امنيتی امريکا را تهديد می کند از پاکستان 

سرچشمه می گيرد.
واشنگتن پست در ادامه می پرسد، اگر در چندين 
سال اخير هيچ خطر جدی از خاک افغانستان ما 
را تهديد نکرده است، چرا دولت اوباما در سال 
آن  به  اضافی  نيروی  هزار  سی  از  بيش   2009
کشور اعزام کرده و به نبردی را ادامه داده است 
از  بيش  امريکا  ارتش  برای  مدت  اين  طی  که 
هزار و 500 نفر تلفات در برداشته، چرا هنوز هم 
امريکايی  نظامی  هزار  و چند  است شصت  قرار 

در آن کشور باقی بمانند؟
اميدوار  اوباما  باراک  روزنامه،  اين  نوشته ی  به 
و  پيروزی  يعنی  وی  استراتژی  که  است 
حالتی  به  را  ما  می تواند  آهسته،  عقب نشينی 
بين  وسطی  حد  وی  نظر  از  که  برساند  مطلوب 
تداوم  و  افغانستان  مرکزی  دولت  و  نظم  سقوط 
اما  است.  کشور  آن  در  امريکا  حضور  بی پايان 
اين  از موفقيت  اظهار خوشحالی رييس جمهور 
استراتژی در افغانستان با خطراتی همراه است. با 
اظهار رضايت از نحوه پيشرفت عمليات واوضاع 
افغانستان روزی فرا خواهد رسيد که مثل نمونه 
عراق،   اوضاع  از  بوش  جورج  رضايت  اظهار 
ثابت خواهد شد که اين تحليل باراک اوباما نيز 

عجوالنه و خوش بينانه بود.
خارجی  سياست  کميته ی  جديد  تحقيقات 
تحت  که  می دهد  نشان  امريکا  سنای  مجلس 
در  امريکا،  ارتش  اخير  سال  دو  عمليات  تاثير 
روند تثبيت حکومت مرکزی افغانستان پيشرفت 
 97 هم  هنوز  است.  نگرفته  صورت  چندانی 
به  وابسته  کشور  اين  ناخالص  درآمد  از  درصد 
در  که  است  خارجی  کشورهای  نظامی  بودجه 

افغانستان هزينه می شود.

در  اوباما  باراک  واشنگتن پست  نوشته ی  به 
آستانه ی آغاز کارزار انتخابات رياست جمهوری 
آينده محتاج نشان دادن پيروزی است. با توجه به 
مخالفت جمهوری خواهان و ليبرال ها با عمليات 
نرخ  مجدد  کاهش  به  توجه  با  و  ليبيا  در  نظامی 
باراک  اخير،  ماه های  در  امريکا  اقتصادی  رشد 

اوباما در موقعيت چندان خوبی نيست.
خبری  شبکه  توسط  هفته گذشته  که  نظرسنجی 
 30 فقط  که  می دهد  نشان  شد  انجام  بلومبرگ 
باراک  به  قطع  به طور  پاسخ دهندگان  از  درصد 
درصد  که  صورتی  در  داد  خواهند  رای  اوباما 
رای  وی  به  قطع  طور  به  گفته اند  که  کسانی 

نمی دهند حدود 36 درصد بوده است.
از  درصد   69 حدود  نظرسنجی  اين  طبق 
اقدامات  از  بخش  موفق ترين  پاسخ دهندگان 
رياست جمهوری را در زمينه مبارزه با تروريسم 
باراک  که  بود  خاطر  همين  به  شايد  می دانند. 
هنگام  به  چهارشنبه  روز  سخنرانی  در  اوباما 
اعالم خبر عقب نشينی بخشی از ارتش امريکا از 
افغانستان، به تفصيل به موضوع عمليات شکار و 

کشتن اسامه بن الدن پرداخت.
واشنگتن پست در پايان می نويسد که اين سخنان 
پيروزمندانه ی  حرف های  يادآور  نوعی  به  نيز 
جورج بوش است. در بخش پايانی سخنرانی اش 
»با  گفت:  بلندپروازانه  لحنی  با  اوباما  باراک 
اعتماد به نفس به مسيری که در پيش گرفته ايم، 
اميد  با  و  کشور  شهروندان  حمايت  به  اعتقاد  با 
و  تثبيت  برای  خود  حرکت  به  دل های مان،  در 
و  فعلی  نسل  برای  امريکا  موفقيت های  گسترش 

نسل های بعدی ادامه خواهيم داد.«
منبع: فردا 

0777625262

در نزديکی مرز ترکيه آخرين منطقه 
به  در اين محدوده است که تاکنون 
اشغال نيروهای نظامی سوريه درآمده 
آن  وارد  ارتش  تانک های  و  است 

شده اند.
کمتر از يک ماه پيش، دولت سوريه 
مسلح  افراد  اين موضوع که  با طرح 
دولتی  امنيتی  نيروهای  از  نفر   120
ارتش  کشته اند،  جسرالشغور  در  را 
اين  به  اوضاع«  آرام کردن  »برای  را 

شهر فرستاد.
گزارش  سوريه  رسمی  خبرگزاری 
روستاهای  ارتش،  که  است  داده 
هيچ  بدون  را  کشور  اين  مرزی 

تيراندازی، پاکسازی کرده است.
تاکنون نزديک به 12 هزار نفر از اين 
مناطق، وارد خاک ترکيه شده اند و با 
وجود وعده هايی که مقامات رسمی 
و  اوضاع  شدن  آرام  درباره  سوريه 
نشانه ای  هيچ  داده اند،  شرايط  تثبيت 
بازگشت  برای  افراد  اين  آمادگی  از 

به سوريه ديده نمی شود.
سوريه  در  بشر  حقوق  فعاالن 
شهر  در  معترضان  که  می گويند 
مراسم سوگواری  جريان  در  کسوه، 
جمعه  روز  که  افرادی  از  تعدادی 
به  دست  شدند،  کشته  شهر  اين  در 
برخورد  در  که  زده اند  تظاهرات 
نيروهای امنيتی با آنها، دست کم دو 

نفر کشته شده اند.

بر اساس گزارش ها، در ادامه ی 
ارتش سوريه  نيروهای  پيشروی 
کشور،  اين  مرزی  مناطق  در 
در  روستا  يک  وارد  نظاميان 
يک  و  ترکيه  با  مرز  نزديکی 
لبنان  سرحد  نزديکی  در  شهر 

شده اند.
نفر از  گزارش شده است که صدها 
شهروندان سوريه که برخی از آنها بر 
به  اثر اصابت گلوله زخمی شده اند، 

داخل خاک لبنان گريخته اند.
روز  بشر،  حقوق  فعاالن  گفته ی  به 
شنبه، 25 جون، بعد از آن که مراسم 
تظاهرات  کشته شدگان  سوگواری 
تظاهراتی  به  گذشته،  جمعه  روز 
اعتراضی تبديل شد، نيروهای امنيتی 
خانه  به  خانه  جستجوی  جريان  در 
 10 دست کم  معترضان،  يافتن  برای 

غيرنظامی را کشته اند.
درگيری معترضان و نيروهای امنيتی 
ادامه  شنبه  روز  ساعات  آخرين  تا 

داشت.
دنبال  به  سوريه  دولت  مخالفان 
روز  در  کنفرانس  يک  برگزاری 
دوشنبه هستند تا راه های حل و فصل 
بحران در اين کشور را بررسی کنند.

تظاهرات  که  است  ماه  سه  از  بيش 
اين کشور  در  اسد  بشار  دولت  عليه 
فعاالن  اعالم  اساس  بر  و  دارد  ادامه 
از  بيش  مدت  اين  در  بشر،  حقوق 
معترضان،  از  نفر   300 و  هزار  يک 
حاميان  و  امنيتی  نيروهای  توسط 

دولت کشته شده اند.
مقامات رسمی سوريه می گويند که 
با  مقابله  در حال  اين کشور  نظاميان 

گروه های مسلح هستند.
يک  سوريه،  در  فعاالن  گفته  به 
جسرالشغور  شهر  حوالی  در  روستا 

نظامی  دريايی  مانور  يک  برگزاری 
در محدوده ی آب های ساحلی خود 
مهمات  از  چين،  جنوبی  دريای  در 
جنگی استفاده کرد، هرچند مقامات 
اين کشور، آن را تمرين های نظامی 
خواندند  ويتنام  عادی«  و  »هميشگی 
با  اخير  حوادث  به  ربطی  »هيچ  که 

چين ندارد.«
را  چين  گذشته  ماه  ويتنام  دولت 
کشتی  يک  لين های  که  کرد  متهم 
اکتشاف نفت اين کشور در منطقه را 
اول جون  هفته  در  است.  قطع کرده 
مقامات  مشابهی،  گزارش  در  هم 
قايق  يک  که  گفتند  ويتنام  رسمی 
ماهی گيری چينی »عمدا« به لين  های 
ويتنامی  ديگر  کشتی  يک  اکتشافی 

برخورد کرده است.

کرده اند  اعالم  چين  رسمی  مقامات 
که با دولت ويتنام به توافق رسيده اند 
تا برای اختالفاتی که دو کشور بر سر 
راه حلی  دارند،  چين  جنوبی  دريای 

صلح آميز پيدا کنند.
ويتنام  با  که  است  گفته  چين  دولت 
و  مذاکرات  تا  است  کرده  توافق 
بررسی  برای  دوستانه  همفکری هايی 

اختالف نظرهايشان داشته باشند.
مذاکرات  جريان  در  توافقات  اين 
و  چين  عالی رتبه  مقامات  دوجانبه 

ويتنام در پکن به دست آمده است.
در هفته های گذشته، روابط دوجانبه 
چين و ويتنام بر سر حق حاکميت بر 
جنوبی  دريای  در  ساحلی  آب های 

چين، دچار تنش شده بود.
با  ويتنام  پيش،  هفته  دو  حدود 

ارتش سوريه 
در مناطق مرزی در حال پیشروی است

توافق چین و ويتنام 
بر سر دريای جنوبی چین 

ACKU



5th Year    No: 1186   Tuesday  27 June, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

 ĚİćÊĠïÉ ĥêŒå Ħ  ÉĪäģĪÔŇ  êÎİã å
 őŎÊÓ  ŐĪį  ê   ĪðİěĪ   å  őª  ġÊã
 ĩÉ  Yĭŗª  æįêÍ  ĪģÊðª  ĪěÉĩ  ĦĜïĩ
 őį  ĦŃħ  ĩÉ  Įě¦ĩ  őį  îİěĪ   îě

. Įðİģĩ ĦÔïĪ  ő¤ ĥå Őŗª
 ĦĿĤ  őäğ Ħě ĪģĩéĪ Éé å ő¤ æįêÍ
 őª Ħ  ŚŗğĪě Yĭŗª ĝÉĩå őį ĦÔćÊï
 ĦÔïĪ  őĠİï Į¤Ķª å ĪěÉĩ ĦĜïĩ
 ŐåŘĩÉ  Ħě  ÊİÍ  ĪðİěĪ   ő¤  YőěĪİģ
.ĥå őěĪİģ ĦÓêœÍ ĦÔïéĩ ŐŗŋÛ

 ę¦ĩ Ğħ ĮŊêĠģÊľ ĥĩå őª ĪÔŇģ Ħ 
 ġÊİ¡ĺ îİěĪ  éĪģ ĦĤÓ ĦĿĤ  ĩÉ ĭĪó

.ĭå ĭĪó
 ĪÓÊćĶÿÉ  å  ÉĪäģĪÔŇ   êÎİã  å
 ĮĜįĩ  Ģİðß  éÊäÔďÉ  ġÊİğ  êįëĩ
 ĦģĪĠÍ  Įïĵ  őŎÊÓ  ê   ĪěÉĩ  ĦĜïĩ

. ĭå ĮěĪľéĪċ
 őª æįêÍ Ħ  ő¤ ĮĜįĩ Ğħ Éå éÊäÔďÉ
 å ĩÉ ĭĪó ę¦ĩ Į«ģĩĪª æįêÍ ř¡ó
 Ī«ģĩĪª æįêÍ ĩéå å őª ĭÊľ Ħ  æįêÍ

. ĭĪó ęæģĪğ Ğħ ĭŗğ
 ĪģÊÎěÊÿ  ĪěÉĩ  ĦĜïĩ  ĥŗ   æįêÍ  å

. ĥå őÔðİãÉ ĥŖÊċê 

 êÎİã  å  ÉĪã  ĚÍ
 ĮÔİĤğÉ  ĥĪį  ÉĪäģĪÔŇ 
 ĥÊó  ëÊİÔğÉ  ĮªÉĩéÊ¤
 æįêÍ  å  ő¤  ĮĜįĩ
 ĥĪį őª ĽĤğ Ħ  Ī«ģĩĪª

. ĥĩ Ğħ ĦĿņ
 ĮĜįĩ  ĪģÉæħÊó  ĮĤİć
 ĩéå  ĪĜ«įÊï  êĺĪğ  ê 
 YĪ«ģĩĪª  æįêÍ  ĩê¡ï
 őÔïĪċÉ  őį  ĆēêÍ  ő¤

 ĦģĪĠÍ  Įïĵ őŎÊÓ  ê   Őêİě  Ħě  YŐĩ
. ĮěĪľéĪċ

 Éæœª  ę¦ĩ  êÓ  ġåĵ  ĢÍ  ĦğÊïÉ  å
 ĪģĪŊêğ  å  őª  ġÊÔðªÊ   ĦÔïĩéĩ
 ŐĪó  ĥëÊÓ  ÊİÍ  ĚľĪį  Śŗě  ĪģĩæįêÍ

. åÏ
 Ď÷É êôĠðěĩ ġÊÔðªÊ   å  ÉĪã ĚÍ
 ŚêŋħêÓ å őª ġÉêĨÓ Ħ  ĭéÉåéë ĮĜć
 îģÉêĐĤª ęÉĪįŗģ Ħ  ŐëéÊÎğ å æûê 
 őª ġÊÔðªÊ  Ħ  ĦãŖÉ ĦĜ¡ã Ħě ÊİÍ őª
 Ħě ĪİĤğÉÊģ å őª ĪģĪĜª Īðě ĩêœÓ Ħ 
 ĩÉ ĥŗªĩ ĦģĩåÊį ġÊįë ĮÔņĩÉ å ĦĜÎª
 Ħě  ĪģĩæįêÍ  å  őį  őª  åÉĪœħ  Ě¡ä 

 ĩÉ  ĭĪó ę¦ĩ ©Ĝã ĥéë ۳۵  ĦĜÎª
 őį ġÊįë ĮěÊğ ĩêěÉŔ ĩåéÊİĜİğ ۶۷ Ï

. ĭå ĮěĩŖÉ
 ő¤  Ěįĩĩ  ĭéÉåéë  ĮĜċÊņ
 Īį  æįÊÍ  ęĪª  ĥéÊ¤  ŚêŋħêÓ  å
 Śŗœ   őċåå"  0ĭĩ  ËĪÔįŗğĪě
 ő«äğ  Ħě  ŐêÓ  ÊİÔņé  ĩÉ  ĦĜİ   Ħě
 őģÊğë  å  ŘĪğë  YőðİħÉé  ĪģĪÔãĩ
 ĩÉ  ŚéĵæĤÓ  å  ĦģĪŋĤģ  ĭìªêğ
 Éå ŘĪğ . ĥĩ Ħģæœª ĦÓéĪ Éé ś« éĩÉ
 ĥéÊ¤ ĦĜÍ Yĩŗªéĩ őÓÊğ ĦÓ ĭĩå ő¤
 ĥéÊ¡ě ŘĪğë őÓÊğ ő¤ Ħ«ľ Yĩêě Ħģ
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سرشناس ترین  از  یکی  هوجیا، 
آزاد  چین  در  سیاسی  ناراضیان 

شده است.
همسر آقای هو از بازگشت او به 
منزل و پیوستن به خانواده اش خبر 

داده است.
آقای هو که ۳۷ سال سن دارد، به 
برای  افکار عمومی  جرم »تشویق 
کمونیستی  حکومت  سرنگونی 
در چین« به سه و نیم سال زندان 

محکوم شده بود.
به  یک شنبه  او  محکومیت  دوره 

پایان رسد.
مختلف  زمینه های  در  هو  آقای 
مانند  اجتماعی  و  سیاسی 
از  حفاظت  مدنی،  آزادی های 
حقوق  از  دفاع  و  زیست  محیط 
کرده  فعالیت  ایدز  به  مبتالیان 

است.
نقاش  آی وی وی،  چین  دولت 
مشهور و ناراضی سیاسی و چهار 
فرد مرتبط با او را نیز آزاد کرده 

است.
اروپایی  سفر  با  افراد  این  آزادی 
چین  نخست وزیر  جیابایو،  ون 

همزمان شده است.
به  زنگ جینگیان، همسر هو جیا 
است  گفته  رویترز  خبرگزاری 
»مشکل ساز  از  نگرانی  علت  به 

با  مصاحبه«،  شدن 
گفتگو  خبرنگاران 

نمی کنند.
هنوز  چین  دولت 
آزادی  به  واکنشی 
نشان  هو  آقای 
ولی  است،  نداده 
مدافع  گروه های 

اعمال  به  نسبت  بشر  حقوق 
او  علیه  امنیتی  محدودیت های 

هشدار داده اند.
اعضای  از  ریچاردسون،  سوفی 
از  پیش تر  بشر  حقوق  دیده بان 
دولت چین خواسته بود آقای هو 

را در حصر خانگی قرار 
ندهد.

هو جیا در سال ۲۰۰۸ به 
زندان محکوم شد.

مقاله   ۵ نوشتن  او  جرم 
با  مصاحبه  و  انتقادی 

روزنامه نگاران بود.
خبرگزاری شینهوا چین 
گزارش  زمان  آن  در 
به  هو  آقای  که  داد 
و  شایعه پراکنی  علت 
محاکمه  زدن  تهمت 

شده است.
آستانه ی  در  هو  آقای 
مسابقات  برگزاری 

سرگشاده  نامه ای  پکن  المپیک 
نوشت  چینی  مقام های  به  خطاب 
را  بشر  آنها خواست حقوق  از  و 

رعایت کنند.
ساخاروف،  جایزه  برنده  او 
مهم ترین جایزه اتحادیه اروپا در 

زمینه حقوق بشر است.
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جایگاه مردم افغانستان در ساختن صلح عادل ها  یک ناراضی سرشناس چینی آزاد شد
بنیاد آرمان شهر با همکاری موسسه تحصیالت عالی ابن سینا و انستیتوت فرانسوی افغانستان شما را به هفتاد و 

هشتمین جلسه گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان )سال پنجم( دعوت می نماید.
سخنران ها: آقای عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان افغانستان و رهبر کنگره ملی، خانم مزاری 

صفا معین سابق وزارت امور زنان و کارشناس مسایل مربوط به زنان و آقای محمد مهدی مطهری استاد علوم 
سیاسی موسسه تحصیالت عالی ابن سینا، گفتگوگردان: اجمل بلوچ زاده

زمان: روز چهارشنبه ۸ سرطان 1۳9۰، ساعت ۲ بعد از چاشت
مکان: پل سرخ، روبروی مسجد عمرجان قندهاری، موسسه تحصیالت عالی ابن سینا، تاالر نشست های علمی

شماره گان تماس: )۰۷۷9۲1۷۷۵۵( )۰۷۷۵۳۲1۶9۷( )۰۷۸41۸۰۰۸9(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونیک

   این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما به هیچ وجه بازتاب 
مواضع این نهاد ها به شمار نمی رود. بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر 

)FIDH( است. 

اعــالن کاریابی
 دافغانستان بانک به سلسله تطبیق اصالحات اداری در سیستم تشکیالتی خویش به کارمندان ورزیده  

ومجرب در پُستهای : 
یک پُست • مدیرخزانه، گرید پنج    
یک پٌست • معاون خزاندار، گرید پنج   
یک پُست • صراف ، گرید چهار    

مربوط به مدیریت نمایندگی دافغانستان بانک غور به شرایط ذیل نیاز دارد.
درجه تحصیل: جهت پُست مدیر خزانه فوق بکلوریا رشته مالی و محاسبه و باالتر از آن

معاون خزاندار و صراف بکلوریا و باالتر از آن ترجیح داده میشود.
تجربه کاری: حدا اقل دو سال و یا بیشتر از آن در بخش های مربوطه، 

مهارتها: بلدیت به زبان انگلیسی و پروگرامهای آفیس کمپیوتر
   شایقین کار که واجد شرایط باشند ، میتوانند الی تاریخ ۸ سرطان 1۳9۰ یک کاپی  CV و یا خلص سوانح خودرا 
معه درخواست با ذکر پُست انتخابی عنوانی مدیریت ستراتیژی، پالنگذاری و استخدام آمریت عمومی منابع بشری 

دافغانستان بانک سپرده و یا به ایمل:  dab.jobs@CentralBank.gov.af  بفرستند.
انتخابی ، ایمل آدرس و شماره تماس ،  واجد شرایط بودن اشخاص  نکات مهم: ورقه درخواست عنوانی پُست 
کاندید و سپردن CV به آدرسهای فوق الذکر حتمی و ضروری میباشد، ورقۀ های درخواست و CV ها از مراجع 

غیر مستقیم قابل پذیرش نمیباشد. 
ضمناً کاندیدان پُست معاون خزاندار و صراف باید توانایی تکمیل تضمین سر و جایداد را دارا باشند.

شماره تماس: ۰۲۰۲1۰414۵ 
 www.CentralBank.gov.af برای دریافت معلومات بیشتر و الیحۀ وظایف پُستهای فوق الذکر به ویب سایت

ACKUمراجعه نمائید. همچنان قابل یادآوری است که برای کاندیدان که باشنده محل باشند ترجیح داده میشود.
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