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قوای  سه  میان  تقابل  حالی که  در 
فیصله ی  دلیل  به  افغانستان  دولت 
هر  گذشت  با  ویژه  محکمه ی 
عمر  وحید  می شود،  بیشتر  روز 
کرزی  جمهور  رییس  سخنگوی 
کنفرانس  یک  در  گذشته  روز 
این  که  گفت  کابل  در  خبری 
می  حل  قابل  قانونی   معضل 
کرزی  جمهور  رییس  و  باشد 
به  کشمکش های  تا  دارد  تالش 

جمهور  رییس  کابل:  8صبح، 
بخشی  حذف  خواهان  کرزی 
مجلس  رییس  سخنرانی های  از 
تماس  گروه  نشست  در  نمایندگان 

شده است.
نشست گروه تماس که روز گذشته 
با شرکت 50 کشور جهان در مورد 
پس  بین المللی  کمک های  ادامه ی 
و   بن  کنفرانس  آماد گی   ،2014 از 
همکارهای منطقه ای برای دو روز در 
کابل برگزار شده بود، انتظار می رفت 
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس 
پارلمان  از  نمایندگی  به  نمایندگان 

کشور در آن سخنرانی کند.
قضایه  قوه  و  حکومت  مداخله ی 
انتخابات پارلمانی و تالش  در روند 
رییس جمهور برای عدم مشروعیت 
نهاد های قانونی و دموکراتیک بخشی  

انتخابات  از  ناشی  وجودآمده 
نهادهای  طریق  از  را  پارلمانی 

قانونی افغانستان حل کند. 
آقای عمر گفت: »رییس جمهور 
به وجود  افغانستان معضلی را که 
آمده، یک معضل قانونی می داند 
و  شود  مدیریت  درست  باید  که 
چهارچوب  در  تا  می کند  تالش 
نهادهای  طریق  از  و  قانون 
پایان  به  معضل  این  افغانستان 

برسد.« 
در صورتی که فیصله ی محکمه ی 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  ویژه 
از  تن   62 شود،  تایید  انتخابات 
نامزدان معترض جای همین تعداد 
را  پارلمان  کنونی  نمایندگان  از 

خواهند گرفت. 
ادامه در صفحه 2

روز  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس  فطرت  عبدالقدیر 
استعفا  سمتش  از  زمانی  فطرت  آقای  داد.  استعفا  گذشته 
می دهد که حدود یک ماه پیش نام های افرادی را که در 
نمایندگان  برای  داشتند،  دست  کابل بانک  ورشکستگی 

پارلمان افشا کرد. 

سطح  در  که  است  ماه ها  کابل بانک  ورشکستگی  جنجال 
داخلی و خارجی به یک بحث کالن بدل شده است. اکنون 
معلوم نیست که پس از آقای فطرت روند واگذاری کابل 
بانک و نظارت از بانک های خصوصی به چه شیوه ای  دنبال 

خواهد شد.

مجلس  رییس  سخنرانی  متن  از 
جمهور  رییس  که  بود  نمایندگان 

خواهان حذف آن شده بود.
در  بخشی از نشست روز گذشته ی 
صورت  به  که  نمایندگان  مجلس 
اداری  هیات  شد،  برگزار  سری 
مجلس  نمایندگان  موقف  خواهان 

شد.
هرات  نماینده ی  شهیر،  رفیق  محمد 
رسانه ها  به  نمایندگان  مجلس  در  
گفت که رییس جمهور می خواست 
بخشی  نمایندگان  مجلس  رییس  تا 
به  که  را  خود  سخرانی  متن  از 
مداخله ی حکومت و قوه قضاییه در 
و  قانون گذار  نهادها ی  ساختن  بدنام 
درخواست حمایت جامعه جهانی از 
بود،  یافته  اختصاص  کشور  پارلمان 
حذف کند.            ادامه در صفحه 2

وحید عمر: 
معضل انتخاباتی قابل حل است

براساس مشی مشترک دولت افغانستان و آلمان برای کنفرانس بن: 

افغانستان خواهان تداوم 
کمک های بین المللی تا سال 2024 است

یکی از نکات مورد توجه این سند این است که دولت افغانستان می خواهد است تا جامعه 
جهانی کمک های خود را بعد از سال 2014 که پایان دوره انتقال مسوولیت ها می باشد الی 
سال 2024 ادامه دهد. هرچند این مساله به صورت واضح در سند تذکر نیافته است که دولت 
افغانستان خواهان چه نوع کمک هایی از جامعه بین المللی بعد از سال 2014 می باشد، اما 
حدس بر این است که احتماال افغانستان از جهان خواهد خواست تا کمک ها برای آموزش، 
تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان ادامه پیدا کند و در عین حال به کمک ها در عرصه 
ملکی و دولت داری نیز توجه صورت گیرد.                                               )ادامه در صفحه 2(

رییس جمهور 
خواهان سانسور سخنان رییس پارلمان 

گروه بین المللی تماس: 

با خروج نیروهای بین المللی کمک ها قطع نمی شوند
]در صفحه 5[

زینت خانه هر افغانفرش نگین بافت کاشان

عناوین مطالب امروز:

وخامت اوضاع امنیتی...

هرات نیازمند...

سفر در تونل...
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نتایج بررسی تخطی کابل بانک 
به سارنوالی فرستاده شد 
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افغانستان انفعالی  برخورد 
پاکستان و بی حیایی حکام 

مردم  ذهنیت  انحراف  برای  پاکستان  حکام 
خویش از رسوایی و انزوایی که پس از کشته 
در  و  اسالم آباد  نزدیک  در  بن الدن  شدن 
گرفت  صورت  نظامی  شهرک  یک  همسایگی 
و سواالت زیادی را در میان کشورهایی که 
پاکستان را متحد مطمین شان در مبارزه علیه 
تروریزم و هراس افگنی می دانستند، به وجود 
خاک  و  زده  ماجراجویی  به  دست  آورد، 
گلوله ی  و  راکت  صدها  آماج  را  افغانستان 
بتواند  طریق  این  از  مگر  تا  داد،  قرار  توپ 
دیگر  موضوع  یک  به سوی  را  ذهنیت ها  هم 
تحریک  با  دیگر  جانب  از  و  سازد  منحرف 
تفرقه  بر  میهنی،  و  ناسیونالیستی  احساسات 
و چنددستگی درونی خویش یک پرده ی کاذب 
زرداری  آقای  که  است  حالی  در  این  بکشد. 
رییس جمهور آن کشور در نشست تهران و در 
حضور رییس جمهور افغانستان از ضرورت 
گفت.  تروریزم سخن  علیه  مبارزه ی مشترک 
که  راکت پراکنی  مورد  در  وقتی  میان  این  در 
از  تعداد زیادی  موجب کشته و زخمی شدن 
هموطنان ما به شمول عده ای از کودکان شده 
است، مورد سوال قرار می گیرد با بی شرمی 
میان و  این  در  اظهار بی خبری می کند.  تمام، 
راکت باران ها  این  که  روزی  چندین  از  پس 
اشفاق  جنرال  می گیرد،  قربانی  ما  مردم  از 
که  می گوید  پاکستان  درستیز  لوی  کیانی، 
را  مساله  این  پاکستان  حکومت  به زودی 
مورد تحقیقات جدی قرار خواهد داد. این در 
حالی است که به نقل از خبرگزاری ها فقط در 
جانب  از  راکت ها  پرتاب  اثر  در  گذشته  شب 
پاکستان بر والیت کنر،20 تن از هم وطنان ما 
اخیر  هفته  گردیده اند. ظرف سه  تلفات  متقبل 
بیشتر از 500 مرمی توپ از سوی پاکستان 
پرتاب شده است و ده ها  افغانستان  بر خاک 
حالتی  چنین  در  است.  کرده  قربانی  را  تن 
حمالت  به  واکنش  در  ولسی جرگه  که  است 
است.  شده  بالمثل  عمل  خواهان  پاکستان، 
دیروز  نشست  در  طوالنی  بحث های  از  بعد 
ولسی جرگه فیصله به عمل آمد که مسوولین 
چهارشنبه  روز  خارجه  امور  وزیر  و  امنیتی 
در  و  شوند  خوانده  فرا  عمومی  نشست  به 
مورد، به سواالت پاسخ گویند. اما مطمینا این 
پاسخ گویی قضیه را حل نخواهد کرد. حقیقت 
این  است که انفعال و اثرپذیری حکام گذشته 
مستمر  مداخالت  برابر  در  افغانستان  حال  و 
پاکستان، این کشور را جسور گردانیده است، 
تا همیشه در عین دم زدن از برادری و حسن 
هم جواری، به تحریکات مداخله گرانه اش علیه 
راستا  این  در  بپردازد.  ما  کشور  و  مردم 
همیشه  افغانی  حکام  بزدالنه ی  سیاست های 
بوده  پاکستانی  حکومت های  مددکار  و  ممد 
است. طبعا این حادثه می تواند حداقل پارلمان 
مانع  که  را مصروف و مشغول کاری سازد 
شود.  اصلی اش  وظایف   به  پرداختن  از 
پاکستان  که  کنند  باور  باید  ما  دولتمردان 
هرگز دوست ما نبوده و نخواهد بود. این را 
اخیر نشان می دهد.  نیم قرن  از  تاریخ بیشتر 
متولیان امور توجه داشته باشند که آگاهی از 
نمی توان آن  نیز یک ضرورت است و  تاریخ 

را نادیده گرفت.

زنگ اول


برنامه جهانی غذا می گوید به دلیل کاهش 
برنامه های  از  این سازمان، بخشی  بودجه 
چهار  و  سی  از  نیمی  حدود  در  را  خود 

والیت افغانستان متوقف می کند.
شامل  می شوند  متوقف  که  برنامه هایی 
در  »غذا  مکاتب«،  به  غذایی  مواد  »دادن 

برابر کار« و »غذا در برابر آموزش« است.
می گویند  غذا  جهانی  برنامه  مسووالن 
میالدی،   ۲۰۱۱ سال  در  تا  بود  نظر  در 
افغانستان  در  نفر  میلیون  هفت  از  بیش 
تحت پوشش برنامه های این سازمان قرار 
گیرند، اما کمبود پول به این معناست که 
برنامه های امدادرسانی در سال جاری، تنها 
نزدیک به چهار میلیون نفر را در افغانستان 

پوشش خواهد داد.
برنامه ی جهانی  برادلی جیورانت، معاون 
غذا در افغانستان می گوید: »ما می خواهیم 
به تمامی افراد در افغانستان اطمینان بدهیم 
که تالش های جدی برای به دست آوردن 
بتوانیم  تا  نیاز در جریان است  پول مورد 
از سر  این کشور  در  فعالیت های خودرا 

گیریم.«
از سر گیری  برای  است که  او گفته  اما 
برنامه های این سازمان و اجرای برنامه های 
از قبل تعیین شده، به حدود دوصد و بیست 

میلیون دالر دیگر نیاز است.
کشورهای مختلف، به شکل داوطلبانه به 
برنامه جهانی غذا کمک می کنند و بودجه 
کمک ها  این گونه  تنها  را  سازمان  این 

تشکیل می دهد.

و  آزاد  انتخابات  بنیاد  کابل:  8صبح، 
عادالنه افغانستان، فیفا، از بحران به وجود 
آمده در مورد اعالم نتیجه بررسی های 
نگرانی کرده  ابراز  ویژه شدیدا  دادگاه 
تخطی های  بررسی  که  است  گفته  و 
انتخاباتی تنها از صالحیت های نهادهای 

انتخاباتی است.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان که 
از جریان های انتخابات نظارت می کند، 
در اعالمیه ای گفته است: »فیفا شدیدا به 
این باور است که  بحران موجود بر سر 

آهنگر، 8صبح: روزنامه 8صبح به اسنادی 
دست یافته است که براساس آن وزارت 
میان  مشترک  مشی  کشور  خارجه 
کنفرانس  برای   را  آلمان  و  افغانستان 
در  است  قرار  که  افغانستان  بین المللی 
اواخر سال جاری میالدی در بن آلمان 
سیاسی  نمایندگی  به  گردد،  برگزار 

افغانستان ابالغ کرده است. 
این اسناد کنفرانس بن را »نقطه عطف 
خوانده   »۲۰۱۱ سال  در  سیاسی  روند 
می گوید که  کنفرانس بن بعد  از آغاز 
امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  پروسه ی 
قرار  بررسی  مورد  را  عمده  محور  سه 

می دهد:
۱. ابعاد ملکی پروسه انتقال تا ختم سال 

۲۰۱4
۲. تعهد دراز مدت جامعه بین المللی در 

افغانستان و منطقه بعد از سال ۲۰۱4
مصالحه  شامل  سیاسی  پروسه   .3

بین االفغانی و ابعاد منطقوی آن
یکی از نکات مورد توجه این سند این 
می خواهد  افغانستان  دولت  که  است 
را  خود  کمک های  جهانی  جامعه  تا 
انتقال  بعد از سال ۲۰۱4 که پایان دوره 
مسوولیت ها می باشد الی سال ۲۰۲4 ادامه 
دهد. هرچند این مساله به صورت واضح 
دولت  که  است  نیافته  تذکر  سند  در 
کمک هایی  نوع  چه  خواهان  افغانستان 
 ۲۰۱4 سال  از  بعد  بین المللی  جامعه  از 
که  است  این  بر  حدس  اما  می باشد، 
خواهد  جهان  از  افغانستان  احتماال 
آموزش،  برای  کمک ها  تا  خواست 
تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان 
ادامه پیدا کند و در عین حال به کمک ها 
در عرصه ملکی و دولت داری نیز توجه 

صورت گیرد. 

کمک  می گوید،  غذا  جهانی  برنامه 
بسیاری از کشورها به این سازمان کماکان 
ادامه دارد، اما اخیرا کل بودجه این سازمان 

با کاهش مواجه شده است.
نظر  در  می گویند  سازمان  این  مسووالن 
خود  انسان دوستانه ی  کمک های  دارند 
را تنها در اختیار کسانی قرار دهند که به 
کمک های فوری نیاز دارند و از برنامه های 

نتایج  که  می گویند  دولتی  مقام ها 
بررسی تخطی های کابل بانک به هدف 
سارنوالی  به  آن  عامالن  عدلی  تعقیب 

فرستاده شده است.
جمهور  رییس  سخنگوی  عمر  وحید 
کرزی روز گذشته در یک نشست خبری 
در کابل گفت که بررسی ها در زمینه از 
سوی کمیسیونی که به همین هدف تحت 
ریاست رییس اداره مبارزه با فساد اداری 

نتایج انتخابات مصالح علیای مملکت را 
به خطر انداخته و به جای آنکه قوای سه 
به  حساس  شرایط  این  در  دولت  گانه 
انجام وظایف خطیر خود پرداخته مردم 
گردانند،  مستفید  آن  مثبت  نتایج  از  را 
هیچ  به  که  کشمکش هایی اند  درگیر 
سازگار  کشور  علیای  منافع  با  صورت 

نمی باشد.«
فیفا تاکید کرده که این بحران باید در 
مطابقت با منافع ملی و روشنایی قانون 
اساسی و قوانین حاکم بر انتخابات خاتمه 

که  است  شده  داده  تذکر  سند  این  در 
افغان  ها  رهبری  به  کامال  باید  مصالحه 
صورت گیرد و »نتایج آن باید از جانب 
همسایگان و قدرت های منطقوی احترام 

و مورد تایید قرار گیرد.« 
با این وجود سند تذکر نمی دهد که ابعاد 
منطقه ای مصالحه باید به چه صورتی از 
افغانستان  سیاسی  نمایندگی های  جانب 
گنگ  تاکید  شود.  تعقیب  بیرون  در 
و کلی به این که نتایج مصالحه باید از 
منطقوی  قدرت های  و  دولت ها  جانب 
مورد احترام و تایید قرار گیرد، الزاما به 
این معنا نیست که از جانب این دولت ها 
و قدرت ها که البته عمدتا شامل پاکستان 

و نیز ایران است، باشد. 
به  رابطه  در  متذکره  سند  حال  این  با 
ابریشم  »راه  ایجاد  به  منطقوی  اقدامات 

جدید« تاکید می کند. 
کلی  گرایی در این مساله نیز به وضاحت 
به چشم می خورد. افغانستان در حالی که 
در ده سال گذشته نتوانسته است قوانین، 
تسهیالت و فراهم سازی شرایط مناسب 
برای سرمایه گذاری و ترانزیت را ایجاد 
کند، معلوم نیست که بعد از سال ۲۰۱4 
و با کاهش کمک های بین المللی چگونه 
به این مامول دست خواهد یافت. در عین 
راه  ایجاد  در  که  است  این  سوال  حال 
ابریشم جدید بدون همکاری و همراهی 
ممکن  چگونه  منطقوی  قدرت های 
است. تجربه ده سال گذشته در ارتباط به 
ترانزیت کاال از پاکستان و مسدودسازی 
هزاران تانکر تیل در مرزهای افغانستان 
با ایران از سوی این کشور و هزینه های 
کشورهای  طریق  از  ترانزیت  سنگین 
است  از چالش هایی  همه  میانه،  آسیای 
ایجاد  به  به صورت جدی  که می تواند 

پول  دست آوردن  به  تا  خود  حاشیه ای 
بیشتر،  بکاهند.

در افغانستان، هزاران نفر برای ادامه زندگی 
برنامه  چون  سازمان هایی  کمک  محتاج 

جهانی غذا هستند.
به  رسیدگی  توانایی  تنهایی  به  دولت 
مناطق  در  که  را  فقیر  خانواده  هزاران 

مختلف کشور زندگی می کنند، ندارد.

موظف شده بود، انجام شده است.
بدون  و  باضمانت  قرضه های  پرداخت 
مرکزی  بانک  بی اعتنایی  و  ضمانت 
بدون  قرضه های  پرداخت  مقابل  در 
از  شماری  به  کابل بانک  ضمانت 
اشخاص و شرکت ها یکی از علت های 
بانک  این  در  بحران  آمدن  وجود  به 
است که مقام های  اداره مبارزه با فساد 

اداری از آن نام می برند.

رییس جمهور خواهان ...
ادامه ازصفحه 1

گفت  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
نمایندگان مجلس با غیرقانونی دانستن 
تصویب  جمهور،  رییس  درخواست 
مجلس  رییس  سخنرانی  که  کردند 
بخش هایی  حذف  بدون  نمایندگان 
از آن، در نشست گروه تماس مطرح 

شود.
اختصاصی  محکمه ی  آ ن که  از  پس 
عضو   6۲ ساختن  بیرون  خواهان 
معترض  نامزد  پارلمان و جابجای 6۲ 
قضایه  قوه  میان حکومت،  تنش  شد، 

و پارلمان افزایش یافت.
رد صالحیت لوی سارنوال، عزل رییس 
عمده ترین  از  عالی  دادگاه  و 5 عضو 
قضایی  قرار  اعالم  به  پارلمان  واکنش 

محمکمه ی اختصاصی بود.
اسحاق  محمد  نمایندگان،  مجلس 
الکو، لوی سارنوال را به دلیل مداخله 
عضو   5 و  رییس  انتخابات،  روند  در 
ناشی  جرم  اتهام  به  را  عالی  دادگاه 
ایجاد  پیشنهاد  در  وظیفه  اجرای  از 
محکمه ی اختصاصی عزل و خواهان 
به محاکمه کشانیدن آن ها شده است.

بخش  که  گذشته  روز  نشست  در 
اعتراضی  سکوت  با  آن  دیگر 
نشدن  معرفی  مورد  در  نمایندگان 
اعضای باقی مانده ی کابینه  اختصاص 
یافته بود، نمایندگان همچنین خواهان 
به  جدید  عضو   5 و  رییس  معرفی 

شورای عالی ستره محکمه شدند.

داده شود.
دادگاه  اخیرا  که  است  درحالی  این 
و  آرا  شماری  باز  منظور  به  که  ویژه 
بررسی نتایج انتخابات پارلمانی از سوی 
نتایج  بود،  شده  ایجاد  جمهور  رییس 
که  کرده  اعالم  را  خود  بررسی های 
براساس آن شصت و دو تن از اعضای 
مجلس نمایندگان باید جابجا شوند. این 
مساله واکنش تند اعضای فعلی مجلس 
نمایندگان را در پی داشته و به یک مساله 

مهم ملی تبدیل شده است.

این راه ابریشم جدید لطمه وارد کند. 
ارتباط  این  در  است  بهتر  افغانستان 
عملی تری  و  واضح تر  دیدگاه های 
نمایندگی های  طریق  از  و  تدوین  را 
آن  جهان  کشورهای  در  خود  سیاسی 
را دنبال کند تا در پرتو آن جهان بتواند 
در کنفرانس آتی بن تعهدات الزم را به 

جانب افغانستان بدهد. 
مشترک  مشی  بندها  از  یکی  براساس 
افغانستان و آلمان، کنفرانس بن  دولت 
عمدتا بر ابعاد سیاسی استراتیژی مشترک 
خواهد  تاکید  افغانستان  در  کشور  دو 

داشت. 
نشست  به  رابطه  در  هم چنین  سند  این 
گروه بین المللی تماس که روز گذشته 
در کابل پایان یافت نیز اشاره کرده است. 
این سند در رابطه هیچ مورد مشخصی به 
جز اشاره کوتاه به همین نشست چیزی 
دیگری نگفته است. با این حال از سخنان 
نماینده آلمان در امور افغانستان در پایان 
این نشست، به نظر می رسد که محتوای 
کنفرانس شباهت های زیادی به محتوای 
همین نشست دو روزه خواهد داشت، با 
لیستی  اساس  بر  آن  در  که  تفاوت  این 
است  قرار  است،  سند  این  ضمیمه  که 
بیشتر از هفتاد کشور دنیا به  نمایندگان 
این کنفرانس دعوت شوند. این کشورها 
شامل همسایگان افغانستان، امریکا و تقریبا 
اکثریت کشورهای اروپایی، قدرت های 
هند،  جاپان،  چین،  مانند  جهانی  کالن 
اسالمی  کشورهای  و  استرالیا  و  برازیل 
مانند عربستان سعودی و امارات متحده 

عربی را شامل باشد. 
قرار است کنفرانس متذکره برای یک 
روز و به تاریج پنجم دسامبر در شهر بن 

آلمان برگزار گردد. 

معضل انتخاباتی...
ادامه از صفحه 1

انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
اعالمیه ای  نشر  با  گذشته  روز 
گفت که هیچ نهادی پس از اعالم 
مداخله  حق  انتخابات  نهایی  نتایج 
نتایج  تغییر  یا  و  انتخابات  امور  در 

ندارد. انتخابات را 
در  افغانستان  پارلمان  نمایندگان 
محکمه  فیصله  اعالم  به  واکنش 
ویژه لوی سارنوال و رییس دادگاه 
کرده اند.  استیضاح  را  عالی 
هشدار  نمایندگان  از  شماری 
فیصله های  صورتی  که  در  داده اند 
شود،  عملی  ویژه  محکمه 
پایتخت  در  را  گسترده  تظاهرات 
خواهند  به راه  افغانستان  والیات  و 
عالوه  نمایندگان  این  انداخت. 
نهادهای  بر  فشار  واردکردن  بر 
ملل  سازمان  از  افغانستان  قضایی 
حفظ  برای  تا  خواسته  نیز  متحد 

نهادهای مردم ساالر تالش کند.
رییس  سخنگوی  عمر  وحید  اما 
گوید  می  کرزی  جمهور 
خارجی  نهادهای  و  افراد  مداخله 
را  کنونی  معضل  نمی توانند 
یا  و  نهادها  به  »رجوع  کند:  حل 
مداخله  یاهم  و  خارجی  اشخاص 
نه  خارجی  نهادهای  یک  و  فرد 
نمی کند  کمک  روند  این  به  تنها 
و  قوانین  از  تخطی  می تواند  بلکه 
تلقی  افغانستان  مردم  حاکمیت 

شود.«
دیمیستورا  استیفن  حال  همین  در 
سازمان  سرمنشی  ویژه  نماینده 
از  افغانستان  در  متحد  ملل 
از  تا  خواسته  پارلمان  نمایندگان 
اقداماتی که منجر به نا آرامی در 
کنند.  خودداری  شود،  افغانستان 
نمایندگان  که  حالیست  در  این 
به  نامه ای  ارسال  با  پارلمان 
ملل  سازمان  عمومی  سرمنشی 
اجازه  تا  خواسته  او  از  متحد 
دموکراتیک  نهادهای  نقش  ندهد 
تالش های  اثر  در  افغانستان  در 

فردی زیر سوال برود.

کمک های برنامه جهانی غذا در افغانستان محدود می شود

نگرانی شدید فیفا از بحران بوجود آمده در مورد انتخابات 

براساس مشی مشترک دولت افغانستان و آلمان برای کنفرانس بن: 
افغانستان خواهان تداوم کمک های بین المللی تا سال 2024 است



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادری را با خود 
از  را در زمان زمام داری طالبان  داریم که شوهر و پسرش 
را  رنج اش  و  درد  از  مملو  روزهای  او  است.  داده  دست 
که  هستم  بدبختی  مادر  »من  می دارد:  بیان  ما  برای  چنین 
نبینم،  بابت روز و شب آرامی را  این  از  باید رنج بکشم و 
تا زمانی که شوهرم زنده بود من احساس راحتی می نمودم و 
فکر می کردم که تمام دنیا از آن من است، اما بعد از او فکر 
به جز خداوند دیگر  تنها هستم و  این دنیا  می نمایم که در 
کابل  شمال  مناطق  در  ما  نمی دهد.  گوش  فریادم  به  کسی 
سکونت داشتیم و از راه باغداری روزگار خود را به پیش 
می بردیم، از خداوند خود راضی بودیم زیرا همان اندازه پیدا 
می کردیم که تا سال دیگر کفایت نماید، اما کدام پس انداز 
میان گروهی  جنگ های  آغاز  با  نداشتیم.  اضافه  ذخیره  و 
بود  کم  ارتزاقی  مواد  زیرا  بود،  خراب  کمی  ما  وضعیت 
مواد  زیرا  بود،  چندبرابر  قیمت  به  می آمد  دست  به  اگر  و 
هر  به  می شد.  عرضه  بازار  به  قاچاقی  راه های  از  خوراکه 
ندار  و  دار  تمام  میان گروهی  در مدت جنگ های  صورت 
رسیده  خود  اوج  به  قیمتی  زیرا  دادیم  دست  از  را  خود 
بود، اما بعد از جنگ های میان گروهی دل خوش بودیم که 

می گفتند گروهی به نام طالبان می آید مردمان خوب هستند 
ما  است،  اسالمی  عیار  تمام  و حکومت شان یک حکومت 
با  آنها  باالخره  تا  بودیم.  آنها  رسیدن  منتظر  بی صبرانه  هم 

خواهان  افغانستان  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
عمومی  رییس  و  داخله  دفاع،  خارجه،  وزیران  استجواب 
امنیت ملی در مورد حمله های ارتش پاکستان به والیت های 
شرقی و سکوت حکومت افغانستان در برابر آن شده است.

 مقام های محلی در شرق افغانستان گفته اند که در نتیجه ی 
500 حمله ی راکتی ارتش پاکستان به ولسوالی های سرحدی 
افغانستان در سه هفته ی گذشته، 41 تن کشته و 45 تن دیگر 

زخمی شده اند.
امین اهلل امرخیل، فرمانده زون اول سرحدی در والیت های 
شرقی کشور همچنین گفته است که یک شنبه شب مناطقی 
در ولسوالی سرکانوی والیت کنر هدف حمله های راکتی 
نظامیان پاکستانی قرار گرفت که در نتیجه ی آن 5 غیرنظامی 

کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.

وکیالن  نامزد  طرفداران  تعداد  یک  بغالن:  8صبح، 
معترض در والیت بغالن که بعد از فیصله دادگاه خاص 
انتخاباتی برنده شناخته شده اند، روز گذشته با راه اندازی 
یک نشست، پشتیبانی شان را از فیصله این دادگاه اعالم 

کردند.
عملي شدن  خواستار  اشتراك کننده ها  همایش  این  در 

فیصله های دادگاه اختصاصی انتخاباتی شدند.
جمهور  رییس  از  »ما  گفت:  سخنرانان  از  سمندریکی 
کشور مي خواهیم، همان گونه که وعده کرده اند از فیصله 
دادگاه عالي حمایت مي کنند، حرف خود ر ا به کرسي 

بنشانند.«
این  کننده هاي  اشتراك  از  دیگر  تن  فریور، یک  شایان 
گرد همایي گفت: »من این تغییر و حرکت را یک نقطه 
عدالت خواهي  و  کشور  آینده  سرنوشت  براي  انعطاف 

یک  از  استفاده  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دختر هشت ساله برای بمب گذاری توسط طالبان را شدیدا 
محکوم کرده و این عمل طالبان را خالف موازین اسالمی 

و بشری خوانده است. 
در  طالبان  که  کردند  اعالن  امنیتی  مقام های  گذشته  روز 
از یک  ارزگان،  والیت  در  پولیس  نیروهای  علیه  عملیاتی 

دختر هشت ساله استفاده کرده اند.
این حمله در ولسوالی چارچینو، از مناطق دور افتاده والیت 
طالبان  داخله،  وزارت  منابع  گفته  به  و  داده  روی  ارزگان 
او  به  و  داده  انفجاری  مواد  حاوی  بسته  یک  دختر  این  به 

گفته اند که آن را نزدیک یک موتر پولیس قرار دهد.
اما به گفته مقامات این وزارت، طالبان با استفاده از دستگاه 
کنترول از راه دور، مواد انفجاری را که در دست این دختر 
بود، در نزدیکی موتر نیروهای پولیس منفجر کردند و در 

نتیجه این دختر کشته شد.
به گفته مقامات امنیتی، در این بمب گذاری به جز این دختر، 

تلفات دیگری نداشته است.
در  بمب گذاری  حادثه  اعالمیه ای  صدور  با  داخله  وزارت 
والیت ارزگان را »جنایت و عملی شرم آور« توصیف کرده 
با  دختر  »این  است:  آمده  داخله  وزارت  اعالمیه  در  است. 
قلبی پاك، بسته را گرفته و به طرف موتر پولیس در حرکت 
شد. زمانی که به موتر پولیس نزدیک شد، دشمنان بمب ها 
را توسط دستگاه کنترول از راه دور منفجر کردند و کودك 

ازاثر  8صبح، غزنی: در دو رویداد جداگانه صبح دیروز 
انفجار ماین کنارجاده در دو ولسوالی غزنی شش نفر ملکی 

کشته شدند.
زرآورزاهد فرمانده پولیس غزنی گفت: »حادثه اول برخورد 
یک موتر تونس با ماین کنارجاده در منطقه »گاومشک« از 
دو طفل  این حادثه  در  بود که   قره باغ  ولسوالی  مربوطات 

افراد  از  تن  هشت  و  سی  شدن  کشته  از  ایتالف  نیروهای 
طالبان و زخمی شدن چهارده نفر دیگر در والیت کنر خبر 

داده اند.
به  کشور  شرق  در  ایتالف  نیروهای  مطبوعاتی  دفتر 
قوای  عملیات   جریان  در  افراد  این  که  گفته  رادیو آزادی 
داخلی و بین المللی در منطقه  سانگار کنر کشته و زخمی 

شده اند.
شدگان  بازداشت  میان  در  می گویند  همچنین  نیروها  این 
این  نیروها در  این  به گفته  اتباع خارجی هم شامل هستند. 
عملیات به سربازان داخلی و بین المللی نیز تلفات وارد شده 

است.
در  که  گفته اند  اسالمی  حزب  و  طالبان  حال  همین  در 
سرباز  سیزده  آنان،  افراد  از  تن  دو  شمول  به  عملیات  این 
بین المللی، دو سرباز اردوی ملی به هالکت رسیده اند و یک 

هلیکوپتر نیروهای خارجی را نیز سقوط داده اند.
نیروهای ایتالف این ادعا را رد کرده و گفته اند که هلیکوپتر 

در  درگیر  نیروهای  و  شدند  کابل  وارد  شدید  جنگ های 
و جنگ های  نمودند  عقب نشینی  ما  مناطق  به سوی  جنگ 
بدبختی  نتیجه،  در  پیوست.  به وقوع  ما  مناطق  در  شدیدی 

پاکستان،  تجاوز  از  انتقاد  با  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
پاکستان  برابر  در  که  کردند  متهم  را  افغانستان  حکومت 

خاموشی اختیار کرده است.
ساختن  متوقف  خواهان   افغانستان  حکومت  چند  هر 
است،  شده  افغانستان  قلمرو  در  پاکستان  راکتی  حمله  های 
واکنش  حکومت  که  دارند  تاکید  مجلس  نمایندگان  ولی 

جدی از خود نشان  نداده است.
آرا  اتفاق  به  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
تصویب شد تا وزیر خارجه، دفاع، داخله و رییس عمومی 
امنیت ملی روز چهارشنبه چگونگی تجاوز ارتش پاکستان 
مجلس  عمومی  نشست  به  را  کشور  سرحدی  مناطق  بر 

نمایندگان توضیح دهند.


مي دانم.«
از  دوتن  وفا  عاشق اهلل  و  مدبر  نسیم  که  است  گفتنی 
ماه  چهار  اعالن شده  نتایج  در  که  وکیالنی اند  نامزد 
بعد  و  بودند  نشده  برنده  انتخابات  مستقل  قبل کمیسیون 
به  دست  کاندیدا  دو  این  طرف داران  نتایج،  اعالم  از 
ترافیک  بروي  را  کابل_شمال  شاهراه  و  زده  تظاهرات 

مسدود کرده بودند.
 اما بعد ازاین که داد  گاه اختصاصی فیصله خود را صادر 
دیده  کاندیدی   62 درجمع  نیز  کاندید  دو  این  کرد، 

می شود که برنده شناخته شده اند.
اعضای  تند  واکنش های  دادگاه خاص  فیصله  اعالن  اما 
مستقل  کمیسیون  عالوه  بر  و  داشته  قبال  در  را  پارلمان 
انتخابات نیز فیصله این دادگاه را غیر قانونی خوانده است.



بی گناه را کشتند.«
انتشار  با  نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  حال  همین  در 
اعالمیه ای، ضمن محکوم کردن این عمل، تاکید کرده که 
بمب گذاری ها  و  انتحاری  در حمالت  از کودکان  استفاده 
صریح  نقض  عمل  این  و  است  اسالمی  اصول  خالف 
حقوق  مستقل  کمیسیون  می شود.  محسوب  بشر  حقوق 
بشر در اعالمیه ی خود گفته است: »بدون تردید استفاده از 
انتحاری یک  انجام حمالت  برای بمب گذاری و  کودکان 
عمل ضد ی اسالمی، غیرانسانی و برخالف موازین حقوق 
بشر دوستانه بین الملی به ویژه حقوق کودکان بوده و نقض 
از  یکی  حیات  حق  می شود.  محسوب  بشر  حقوق  صریح 
اعطا  را  آن  بوده که خداوند  انسان  بشری  مهمترین حقوق 
نموده و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند بدون موجب قانونی 
آن را سلب نماید.« این کمیسیون تاکید کرده که براساس 
مسوولیت  دولت  کودك،  حقوق  بین المللی  کنوانسیون 
بگیرد.  منازعات  در  را  کودکان  از  استفاده  جلوی  تا  دارد 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن اظهار نگرانی عمیق از 
گذاری ها،  بمب  در  کودکان  از  استفاده  و گسترش  تداوم 
درگیر  طرف های  تمامی  از  انفجارها،  و  انتحاری  حمالت 
بمب گذاری ها،  انجام  برای  کودکان  استفاده  از  تا  خواسته 
حمالت انتحاري، انفجارها و کشتار افراد ملکی جلوگیری 

کنند.


و یک مرد کشته شدند.« او گفت: »درحادثه دیگری یک 
موتر سراچه درمنطقه »شاه باز« از مربوطات ولسوالی اندر، 
با ماین کنارجاده برخورد نموده که در نتیجه یک زن و دو 
مرد کشته شدند.« والیت غزنی در این اواخر شاهد افزایش 

نا امنی ها در شماری از ولسوالی های آن است.



آنها نشست اضطراری نموده است.
براساس یک خبر دیگر، در جریان یک عملیات مشترك 
چینوی  چهار  ولسوالی  در  بین المللی  و  داخلی  نیروهای 
والیت ارزگان به تازگی  چهار فرمانده طالبان کشته شده اند. 
ساختمان  که  می رساند  گزارش ها  دیگر  طرف  از 
پروان،  والیت  شنیواری  و  سیاه گرد  ولسوالی های 
روزیک شنبه هدف حمالت راکتی قرار گرفت که به گفته 

مقام ها تلفات به دنبال نداشته است.
ادعای  و  گرفته  عهده  به  را  حمالت  این  مسوولیت  طالبان 

رسیدن تلفات به مسووالن دولتی را کرده اند.
همچنین نیروهای ناتو گفته اند که طی بیست و چهار ساعت 
در  ناتو  شده اند.  کشته  پیمان  این  سرباز  چهار  گذشته، 
اعالمیه ای گفته است که به اثر انفجار یک ماین در غرب 
کشور دو سرباز این پیمان کشته شده و یک تن دیگر در 

جنوب در جریان درگیری با مخالفین ازپا  در آمده است.


در  طیاره ها  که  روزها  از  یکی  در  نمود.  باز  را  ما  دروازه 
باغ  در  پسرم  و  شوهر  کردند،  شروع  را  بمباران  ما  منطقه 
مصروف کار بودند هردوی شان شهید شدند. بعد از شهادت 
آنها من ماندم و دو دختر و دو پسرم که همه خورد بودند، 
بد  قضای  از  بمانم  زنده  آنها  به خاطر  که  بودم  مجبور  من 
در  نیز  خانه های مان  و  باغ ها  و  نمود  پیدا  دوام  جنگ  که 
آن  از  دربدر شدیم.  و  آواره  ما  و  رفت  بین  از  این جنگ 
روز تا حال بسیار به بیچارگی و پریشانی زندگی را سپری 
می نماییم و فرزندانم را بزرگ می کنم به امید این که شاید 
آنها روزی دستیار من گردند. اما ترس من از این است که 
دولت ما باز می خواهد با همان جنایت کاران که مرا بدبخت 
با  دوباره  از من گرفتند،  را  من  باغ  و  پسر  ساختند، شوهر، 
آنها از در خوش آمدگویی پیش برود. من می خواهم تمام 
افرادی که در مدت چندین سال مردم را رنجانیده اند و ظلم 
روا داشتند، باید در مقابل ملت پاسخگو باشند و به گناهانی 
که مرتکب شده اند اعتراف نمایند. من نمی خواهم که مانند 
باج دادن بدون قید و  اما  بیاویزم  به دار  باشم و آنها را  آنها 
شرط برایم بسیار سخت تمام می شود، باید آنها از مردم ما 
معذرت بخواهند و به حبس محکوم شوند تا اصالح گردند 
و دیگران هم بدانند که حاکمیت قانون در این کشور وجود 
به  را  بی گناه  مردم  دست رفته ی  از  حق  نمی توان  و  دارد 

زورمندان بخشید.«


شوهرم را کشتند
در یکی از روزها که طیاره ها در منطقه ما بمباران را شروع کردند، 

شوهر و پسرم در باغ مصروف کار بودند هردوی شان شهید شدند. بعد 
از شهادت آنها من ماندم و دو دختر و دو پسرم که همه خورد بودند، 
من مجبور بودم که به خاطر آنها زنده بمانم از قضای بد که جنگ دوام 

پیدا نمود و باغ ها و خانه های مان نیز در این جنگ از بین رفت و ما آواره 
و دربدر شدیم. از آن روز تا حال بسیار به بیچارگی و پریشانی زندگی 
را سپری می نماییم و فرزندانم را بزرگ می کنم به امید این که شاید 

آنها روزی دستیار من گردند. اما ترس من از این است که دولت ما باز 
می خواهد با همان جنایت کاران که مرا بدبخت ساختند، شوهر، پسر و 
باغ من را از من گرفتند، دوباره با آنها از در خوش آمدگویی پیش برود.

مجلس نمایندگان خواهان استجواب 
مقام های ارشد حکومت شد

کمیسیون حقوق بشر استفاده از یک دختر هشت ساله 
برای بمب گذاری را محکوم کرد

 ناتو: 
38 طالب مسلح در والیت کنر کشته شدند 

انفجارماین کنارجاده درغزنی شش کشته بر جای گذاشت

حمایت شماری از باشندگان بغالن
 از فیصله دادگاه خاص انتخاباتی



 نویسنده- ضیا زیرک
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نماینده ی  دیمیستورا  استیفن  که  است  آمده  خبرها  در 
دیدار  در  افغانستان  در  متحد  سازمان ملل  ویژه ي سرمنشی 
نمایندگان  را  آنان  پارلمان،  نمایندگان  با  یک شنبه  روز 
ده  گذشت  از  پس  که  است  گفته  و  دانسته  مردم  قانونی 
نمایندگان  ترکیب  پارلمانی، جابجایی در  انتخابات  از  ماه 
سوی  از  اظهارات  این  نمی باشد.  توجیه پذیر  آنان  تغییر  و 
پارلمان  نمایندگان  نامه ی  به  واکنشی  واقع  در  دیمیستورا 
وی  از  که  می باشد  سازمان ملل  سرمنشی  مون  کی  بان  به 
خواسته شده است، مردم افغانستان را در حفظ نظام مردمی 

و حاکمیت قانون کمک کند.
متحد،  سازمان ملل  سرمنشی  خاص  نماینده ی  اظهارات 
عرصه ی  در  نمایندگان  مجلس  اعتبار  که  می دهد  نشان 
بین المللی، تثبیت شده محسوب می گردد. بنا بر این به نظر 
نهادهای  از  از سوی برخی دیگر  می رسد، تالش هایی که 
دولتی و به ویژه لوی سارنوالی و قوه ي قضاییه در راستای 
تغییر ترکیب نمایندگان به راه افتاده و صورت گرفته است، 

چندان از مقبولیت برخوردار نخواهد گردید.
به ویژه  و  صاحب نظران  از  برخی  است  ممکن  اگرچه 
خاص  محکمه  از  طرفداری  جناح  در  که  کارشناسانی 
خاص  نماینده ي  گفته های  به  دارند،  قرار  آن  فیصله ی  و 
است  ممکن  حتا  و  ندهند  بها  زیاد  سازمان ملل،  سرمنشی 
با  دیمستوار می تواند  استیفن  استدالل که گفته های  این  با 
برچسپ زنی مداخله در امور داخلی افغانستان مورد اعتراض 
قرار گیرد، آن را نکوهش کنند، اما واقعیت این است که با 
توجه به نقش و مسوولیتی که سازمان ملل در رابطه به ساز 
و کارهای مربوط به نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان 
انجام داده و باید بدهد، مشوره دهی این سازمان نه تنها قابل 
راستای  در  توانست  خواهد  بلکه  بود،  نخواهد  نکوهش 

تامین ثبات در افغانستان موثر واقع شود.
از  ملل  سازمان  حمایت  است  که  تذکر  قابل  این  البته 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  انتخابات  اعالم شده  نتیجه ی 
انتخابات، مطابق با رویه ای است که سازمان ملل در راستای 
حمایت از نهادهای ممثل دموکراسی در کشورهای عضو، 
نتیجه ی  از  رفتار سازمان ملل در حمایت  داده است.  انجام 
افریقایی  کشور  انتخابات  کمیسیون  سوی  از  اعالم شده 
نهادهای  سوی  از  اتخاذ شده  تصمیم  برابر  در  عاج  ساحل 

نشان  کشور،  آن  وقت  جمهور  رییس  نفوذ  تحت  دولتی 
ممثل  مستقل  نهادهای  از  حمایت  سازمان ملل  که  می دهد 
دموکراسی را، بسیار اهمیت می دهد. این حمایت به نحوی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در افغانستان نیز 
به نمایش گذاشته شد. زمانی که کمیسیون انتخابات با عدم 
مشارکت داکتر عبداهلل عبداهلل در دور دوم انتخابات، حامد 
کرزی را بدون برگزاری انتخابات، برنده اعالم کرد، این 
که  ذهنیت  این  بنا بر این،  گرفت.  قرار  حمایت  مورد  رای 
نتیجه ی اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات در انتخابات 
مورد  ملل متحد  سازمان  سوی  از  نیز   1389 سال  پارلمانی 
حمایت سازمان ملل قرار گیرد، چندان غیرعادی و دور از 

 چالش داخلی که در مسیر کار دادگاه خاص قرار دارد، این است که یکی از طرفین 
دعوا که مدعی علیه واقع شده، کارهایی صورت گرفته از طریق این محکمه را 

نمی پذیرد. آنگونه که در رسانه های خبری گزارش شده است، کمیسیون انتخابات در 
نامه ای، از کارنامه ی مدیریتی این کمیسیون در اداره و سازمان دهی انتخابات پارلمانی 
27 سنبله سال 1389 دفاع کرده و فیصله ی محکمه ی خاص مربوط به انتخابات را رد 
کرده است. رد این فیصله از سوی کمیسیون انتخابات، این موضوع را مشخص می کند 
که کمیسیون انتخابات نمی خواهد با استیناف خواهی نسبت به حکم محکمه ی خاص، 

آن را معتبر بپندارد.

به  اوباما  باراک  اخیر  منتظر سخنرانی  نگرانی  با  بسیاری ها 
با  بودند.  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  کاهش  خاطر 
این که از قبل در رسانه ها تا حد زیادی روشن شده بود که 
کاهش نیروها محدود به همان تعداد سربازانی است که 18 
ماه قبل به در خواست جنرال مک کریستال فرستاده شده 
بود، اما هنوز با تشویش تصور می رود که شاید این کاهش 

سرآغاز خروج قطعی باشد. 
واضح است که با توجه جنگ های داخلی سال های 1370 
اتفاق  نجیب  داکتر  حکومت  سقوط  با  که  خورشیدی 
کنونی  مقطع  در  سیاسی  اعتبار  دارای  تشویش  این  افتاد، 
بدون  افغان  و  خارجی  نیروهای  عین حال،  در  اما  است. 
خوب،  حکومت داری  ایجاد  امر  در  سیاسی  موفقیت های 
و  با گروه های شورشی  فرسایشی  تاریک جنگ  تونل  در 
تروریستی افتاده اند. از این رو، نشانه های واضح خستگی از 
جنگ را در بین مردم و حکومت می بینیم؛ حکومت به ویژه 
جای  به  که  می کند  تالش  خستگی ناپذیری  صورت  به 
راه  یک  به  تروریست،  شورشی  گروه های  با  نبرد  تداوم 
حل سیاسی دست پیدا نماید، راه حلی که فعال، به صورت 

خونباری بدون فشار نظامی به دست  آمده نمی تواند. 
اوباما جنگ افغانستان را در مقایسه با جنگ عراق، »جنگ 
اما  می کرد.  عنوان  ضرورت«  روی  از  »جنگی  و  خوب« 
حاال دیگر کسی در واشنگتن مایل نیست که لحظه ای این 
»جنگی از روی ضرورت«- روزی که طیاره های انتحاری 
با  و  کرد  تصادف  جهانی  تجارت  برج های  به  القاعده 
چندین  نماید.  پیدا  ادامه  شد-   آغاز  امریکا  دولت  خشم 
که  گفتند  فرستاده  نامه ای  اوباما  جمهور  رییس  به  سناتور 
القاعده و کشته شدن اسامه بن الدن، دیگر  با ضعیف شدن 
نیازی به این جنگ پرخرچ وجود ندارد، زیرا آنها همانند 
بسیاری دیگر در ایاالت متحده باور دارند که القاعده دیگر 
خطری در افغانستان محسوب نشده و طالبان نیز یک گروه 
مسالمت آمیز  زندگی  به  روند مصالحه  در  بوده که  افغانی 
را  روزی  می خواهند  مشتاقانه  فقط  آنها  گشت.  برخواهند 
ببینند که نماینده های مالعمر با دعای خیر پاکستان در یکی 
نماینده های حامد کرزی گفتگو  با  اروپایی  از کشور های 

کنند.
در  امریکایی  سربازان  کاهش  که  تشویش های  تمام  با 
که  پذیرفت  را  واقعیت  این  باید  می نماید،  خلق  افغانستان 
نزدیکی ها دیگر ما شاهد صدهزار سرباز  روزی در همین 
حاضر  کسی  دیگر  بود؛  نخواهیم  افغانستان  در  خارجی 
نیست که برای افغانستان ساالنه صد میلیارد دالر خرچ کند، 
احساسات  روی  از  آن  جمهور  رییس  که  حالی  در  آنهم 
»اشغال گر« می نامد  را  پشتیبان های خود  و  تمویل کننده ها 
عادی  و  انکشافی  بودجه ی  اعظم  قسمت  حال  عین  در  و 
این  »اشغالگران« می پردازد. واقعیت  از پول همین  خود را 
است که افغان ها باید خود را آماده ی دفاع مستقالنه و اداره  

مستقالنه ی کشور خویش کنند.
این  از  افغان ها  است.  درک  قابل  نیز  مردم  هراس  البته 
خارجی  کمک  بدون  را  کشور  اداره  که  ندارند  تشویش 
هراس  بگیرند.  عهده  به  عزتمند،  کشور های  سایر  همانند 
در  که  است  اپوزیسیونی  و  دولت  بی کفایتی های  از  مردم 
رقابت قدرت هر قانون و پرنسیبی را زیر پای گذاشته اند و 
برای تقسیم قدرت به جز از زبان تفنگ با هیچ زبان دیگر 
با یک دیگر حرف نزده اند. تنها زمانی مردم از بابت رفتن 
خواهند  راحت  نفس  افغانستان  از  خارجی  سرباز  آخرین 
کشید که حکومت کابل و دولتمردان مخالف آن، سیاست 
به  مردم  اعتماد  تا  گیرند  پیش  در  را  سازنده ای  و  معقول 

حکومت شان احیا شود.
است.  سیاسی  اقدام  یک  بیشتر  نیروها،  تدریجی  کاهش   
کمتر کسی در افغانستان شک دارد که اوباما مجبور است 
سناریوی  یک  قالب  در  را  افغانستان  نامحبوب  جنگ  که 
قابل تحمل در آستانه ی انتخابات امریکا ارایه بکند. از نظر 
نظامی، چنین به نظر می آید که اردوی امریکا تا حد زیادی 
توانسته است که قدرت نظامی طالبان را مهار کند، هرچند 
این گروه قادر است که دست به حمالت تروریستی بزند 
را  افغانستان  حکومت  اعتبار  وحشت  و  رعب  ایجاد  با  و 
که  است  آن  از  حاکی  نشانه هایی  البته،  بکشد.  چالش  به 
طالبان برخالف دو سه سال گذشته قدرت عملیاتی خود را 
از دست داده و تالش می روزند که با حمالت تروریستی 
چهره ی  آن  بکشند.  دیگران  رخ  به  را  خویش  قدرت 

ذهن نمی تواند باشد.
افغانستان  در  متحد  سازمان ملل  نمایندگی  که  صورتی  در 
دستگاه  کند،  حمایت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رای  از 
چالش  با  خاص،  محکمه ی  به خصوص  و  کشور  قضایی 
به  اکنون  این دستگاه که  بیشتری مواجه خواهد شد. زیرا 
دلیل وارد شدن به بازی های مربوط به انتخابات، با واکنش 
منفی کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان مردم در ولسی 
نهادهای  و  تحلیل گران  از  برخی  و  ملی  شورای  جرگه ی 
مقبولیت  عرصه ی  در  شده،  مواجه  اساسی  قانون  مدافع 

بین المللی نیز با مشکل مواجه می گردد.  
انتخابات  کمیسیون  رای  از  بین المللی  جامعه ی  این که 
که  وقتی  زیرا  می باشد.  طبیعی  بسیار  کنند،  حمایت 
اساسی یک کشور،  قانون  در چوکات  مستقلی  کمیسیون 
که  است  این  بر  انتظار  و  می کند  سازمان دهی  را  فعالیتی 
مداخله  عدم  بودن،  مستقل  خاصیت  با  کمیسیونی  چنین 
دستگاه های دولتی را در رقم زدن نتیجه انتخابات، تضمین 
نهاد  یک  مداخله ي  که  می شود   ایجاد  ذهنیت  این  کند، 
مربوط به دولت در ساز و کارهای چنین کمیسیونی احتماال 

با انگیزه اعمال اقتدار صورت پذیر می باشد.
از سوی دیگر، چالش داخلی که در مسیر کار دادگاه خاص 
قرار دارد، این است که یکی از طرفین دعوا که مدعی علیه 
واقع شده، کارهایی صورت گرفته از طریق این محکمه را 
رسانه های خبری گزارش شده  در  که  آنگونه  نمی پذیرد. 
است، کمیسیون انتخابات در نامه ای، از کارنامه ی مدیریتی 
این کمیسیون در اداره و سازمان دهی انتخابات پارلمانی 27 
محکمه ی خاص  فیصله ی  و  دفاع کرده  سال 1389  سنبله 
مربوط به انتخابات را رد کرده است. رد این فیصله از سوی 
که  می کند  مشخص  را  موضوع  این  انتخابات،  کمیسیون 
کمیسیون انتخابات نمی خواهد با استیناف خواهی نسبت به 

حکم محکمه ی خاص، آن را معتبر بپندارد.
رییس  حقیق  صدیق اهلل  آقای  که  حالی است  در  این 
فیصله  انتخابات در روز اعالم  به  محکمه ی خاص مربوط 
این محکمه، اعالم کرد که کاندیدانی که از حکم متضرر 
می گردند، می توانند استیناف خواهی کنند. اما از آنجایی که 
نمایندگان  بین  دعوا  این محکمه،  در  مطرح شده  دوسیه ی 

برنده اعالم شده و کاندیدان معترض نبوده و تنها کمیسیون 
انتخابات می تواند مدعی علیه قرار گیرد، رد حکم محکمه 
به وجود  تصور  این  تا  باعث می گردد  از سوی کمیسیون 
آید که کمیسیون انتخابات نه وارد دعوای استینافی در برابر 
کاندیدان معترض جدیدا برنده اعالم شده از سوی محکمه 
خاص خواهد گردید و نه این که برای این کاندیدان اعتبار 
اگر  دیگر  سوی  از  کرد.  خواهد  صادر  انتخاباتی  نامه ی 
آنچه تا کنون در راستای رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی 
یا  تلقی  غیابی  رسیدگی  یک  حکم  در  گرفته،  صورت 
شمرده شود، پیچیدگی صورت مساله باز هم بیشتر می شود.



شکست ناپذیری که از خود در رسانه ها تصویر می نمایند، 
فعال  امر،  واقعیت  در  ندارد.  واقعیت  که  دیری ست  دیگر 
قوت طالبان در این است که افکارعامه ترس از این گروه 
که  می رود  گمان  و  نموده  نهادینه  خود  در  را  تروریستی 

سبعیت این گروه با موفقیت های نظامی شان ارتباط دارد.
و سیاسی  نظامی  پیشرفت های  میان  توازنی  ما  این حال،  با 
افغانستان نمی بینیم. پیشرفت های نظامی در  اقتصادی در  و 
آمده  دست  به  امریکایی  و  افغان  نیروهای  تالش های  اثر 
است، اما در کابل اختالفات سیاسی و قومی تشدید شده، 
اصالحات اداری و مبارزه با فساد در دولت افغانستان وجود 
ندارد، رییس جمهور و مخالفانش نمی توانند در این مرحله 
دشوار با تکیه بر اتحاد سیاسی بر مشکالت خطرناک تر و 
اصلی تر خود که عبارت از طالبان و سقوط دولت فعلی در 
نتیجه،  بنیادگرا و قومی باشد، فایق آیند. در  کام نیروهای 
پایه ی کمک های  بر  تنها  اقتصاد  و  فلج است  عمال دولت 
برای  این  می باشد.  استوار  مخدر  مواد  اقتصاد  و  خارجی 

افغانستان فاجعه بار است.
شرایط  در  نیروها  تدریجی  کاهش  که  است  این  واقعیت 
فعلی زمانی برای افغان ها معنادار می بود که مذاکرات صلح 
بر اساس گام های واقعی و مشخص استوار می گردید. در 
هفته ی گذشته، وزیر دفاع و خارجه ی امریکا تایید کردند 
با  که تماس هایی میان امریکا و طالبان بر قرار شده است. 
از  نقل  به  نیویارک تایمز  امریکایی  روزنامه ی  حال،  این 
گزارش  است،  نشده  فاش  نام شان  که  امریکایی  مقامات 
»طیب  طالبان  نماینده ی  و  امریکا  تماس های  که  می دهد 
و  سردرگمی  از  مملو  و  ابتدایی  مرحله ی  در  کامال  آغا« 
ابهام شدید است. تردید در این است که واقعا نمایندگان 

حقیقی طالبان چه کسانی اند؟
پاکستان  که  ندارد  اطمینان  کسی  واشنگتن،  در  همچنین 
البته طیب آغا  یا خیر؟  این مذاکرات حمایت می نماید  از 
قبال از سوی پاکستانی ها به علت داشتن تماس با حکومت 
افغانستان دستگیر شده بود، اما، رهایی و رفتنش به آلمان 
پاکستانی ها  با کسب رضایت  او  نشان می دهد که  قطر،  و 
دارد این تماس ها را با امریکایی ها را انجام می دهد. اما در 
واسطه ی  به  افغانستان  در  جنگ  سرنوشت  هنوز  حالی که 
می شود،  تعیین  تروریستی  حمالت  و  شبانه  عملیات 
نخستین  افغانستان  سیاسی  تاریک  تونل  در  امریکایی ها 
راه حل سیاسی  و  مذاکرات  برای  را  گام های جدی خود 

بر می دارند.

محکمه خاص
 و چالش عدم مقبولیت 

داخلی و بین المللی
  محمد هاشم قیام

سخنرانی اوباما: 

سفر در تونل تاریک
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نوشته ی حاضر از طرف گرانت کیپن که 
قبال به عنوان رییس کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی در سال های 2005 و 2009 در 
افغانستان کار می کرد، نگاشته شده است 
از  اختصاصی  و  همزمان  صورت  به  و 
تحلیلگران  شبکه  و  روزنامه 8صبح  سوی 

افغان به نشر سپرده می شود.

در  مهم  اطالعیه ی  دو  گذشت  که  هفته  ای  در 
خودی  به  که  داشت  وجود  افغانستان  مورد 
تاثیر عمیقی در  تنیده ای  به شیوه ی در هم  خود 
کشور  این  آینده ی  بر  بلندمدت  و  کوتاه مدت 

خواهد داشت.
چهارشنبه  عصر  اعالمیه  گسترده ترین  و  اولین 
در  اوباما  جمهور  رییس  که  زمانی  شد،  نشر 
یک سخنرانی سراسری در امریکا، آغاز کاهش 
نیروهای نظامی امریکا از افغانستان را اعالم کرد. 
این خطابه  از  استفاده  با  رییس جمهور همچنین 
تعداد  کاهش  به  خود  تعهد  بر  مجدد  تاکید 
نیروهای امریکایی مصروف خدمت در افغانستان 
و انتقال مسوولیت های امنیتی داخل این کشور به 

نیروهای امنیتی افغانستان نمود.
این خبر به طور کامل خبری دیگر  از افغانستان 
شد،  اعالم  کابل  در  پنج شنبه  روز  صبح  که  را 
تحت الشعاع قرار داد. بر اساس این خبر اعضای 
دادگاه ویژه انتخابات، یافته های تحقیقی خود را 
پارلمانی  انتخابات  در  تقلب  اتهام  به  ارتباط  در 

سپتامبر 2010 اعالم کرد. 
اعالمیه ی دادگاه ویژه، آخرین شلیک در جنگ 
قانون گذاری  و  اجرایی  نهاد های  بین  قدرت 
و  می باشد  تقلب آمیز  انتخابات  از  پس  دولت 
یافته های آنها اعالم می کند که 62 تن از اعضای 
بر حال پارلمان باید حذف شوند. این عدد یک 
پارلمان را که دارای 249 کرسی  سوم اعضای  

است تشکیل می دهد.
بحث و جنجال تقلب در انتخابات که به وضوح 
شورای های  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
متاسفانه  داشت،  وجود  نیز   2009 سال  والیتی 
سال  در  نمایندگان  مجلس  انتخابات  آخرین  به 
گذشته کشانده شد. تنها چیزی که اکثر افغان ها و  
با آن موافقت خواهند کرد،  بین المللی  جامعه ی 
این است که تقلب گسترده در جریان انتخابات 

سپتامبر سال 2010 رخ داده است. 
کمیسیون  انتخابات،  قانون  و  اساسی  قانون  طبق 
مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات  انتخاباتی 
هردو  زمان  آن  در  انتخابات اند.  فرآیند  مسوول 
کمیسیون  برای بررسی هزاران شکایت در مورد 
نظر  از  و  شدند  فراخوانده  تخطی ها،  و  تقلب ها 
بسیاری از ناظران آگاه افغان و بین المللی نسبت 
با  را  نهادها مسوولیت های شان  این  این روند،  به 
قانونی،  روش های  و  مقررات  قوانین،  به  توجه 

انجام دادند.
دادگاه ویژه انتخابات به فرمان ریاست جمهوری 
مستقل  کمیسیون  که  شد  ایجاد  ادعا  این  با 
خود  کار  شکایات  سمع  کمیسیون  و  انتخابات 
نظر  به  توجه  با  نداده اند.  انجام  خوبی  به   را 
کارشناسان حقوقی، با وجود این حقیقت، رییس 
جمهور کرزی ایجاد دادگاه ویژه را مورد تایید 
در  اساسی  و  پایه  هیچ  حالی که  در  داد،  قرار 
فرمانی  برای  اساسی  قانون  یا  و  انتخابات  قانون 
نهایی اعالم شده توسط  نتایج  تغییر  که اجازه ی 
کمیسیون مستقل انتخابات را بدهد، وجود ندارد. 
در واقعیت امر دادگاه ویژه تنها پس از آن خلق 
شد که مقامات ارشد کمیسیون مستقل انتخابات 
و کمیسیون شکایت های انتخاباتی   تسلیم فشار 
پیگرد  به  تهدید  جمله  از  اجرایی،  نهاد  شدید 

قانونی توسط سارنوالی نشدند. 
توسط  سرعت  به  انتخابات  ویژه  دادگاه  حکم 
کمیسیون  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  پارلمان، 
حقوقی  کارشناسان  و  انتخاباتی  شکایات 
شد،  رد  غیر قانونی  امر  یک  عنوان  به  افغانستان 
آن  با  شروع  از  بین المللی  جامعه  که  موضوعی 

تا انتخابات ریاست جمهوری 2014، بهبود قابل 
توجهی نسبت به سال 2009 و 2010 داشته باشد.  
تمام  مشارکت  با  فورا  باید  انتخاباتی  اصالحات 
جامعه  سوی  از  که  داخلی  ذی نفع  گروه های 

بین المللی پشتیبانی می شوند، شروع شود.
ساخت نهادها و فرآیندهای معتبر، مشروع، فراگیر 
به  افغانستان  برای  آینده  راه  تنها  دموکراتیک  و 
عنوان یک دموکراسی جوان، در حال ظهور و 
پر جنب و جوش است. استقالل کمیسیون مستقل 
انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی  باید 
نقش  باید  همانطور  گیرد،  قرار  احترام   مورد 
مجلس نمایندگان در اطمینان از بررسی صحیح 
احترام  مورد  اجرایی  قوه  اقدامات  متعادل  و 
تنها  انتخابات  ویژه  دادگاه  اقدامات  گیرد.  قرار 
که  می انجامد  کلیدی  موسسات  آن  تضعیف  به 
بر اساس قانون اساسی تاسیس شده اند، یعنی نهاد 
ذکر  به  نیاز  و  قانونگذاری  مجلس  و  انتخاباتی 
تصمیمات  وجود  نیست.  قضاییه  قوه  استقالل 
برای  خود  دولت  که  را  احترامی  ویژه،  دادگاه 
قانون اساسی قایل است زیر سوال می برد، آنهم 
در یک زمان بحرانی که آنها در تالش اند برای 
شهروندان خود اطمینان بدهند که قانون اساسی 

در  روند مصالحه تضعیف نمی شود.
یکی تعجب خواهد کرد، در حالی که دولت به 
قانون  به  احترام  در  را  خود  تمایل  عدم  وضوح 
پیامی را  اقدامات چه  این  نشان می دهد،  اساسی 
به شورشیانی می فرستد که دولت افغانستان امید 

دوباره پیوستن آنها به جامعه افغانستان را دارد؟ 
برای  فرصت  بهترین  کرزی  جمهور  رییس 
ارایه  و  فعلی  پرتگاه  از  قدمش  عقب کشیدن 
با  مطابق  قاطعانه  اقدامات  و  نیاز  مورد  رهبری 
در  ناتو  سران  اجالس  در  که  دارد  را  سخنانی 
»قانون  کرد:  ایراد  گذشته  نوامبر  ماه  در  لیسبون 
از ارزش های  اساسی ما، یک ترکیب هماهنگ 
بشر،  حقوق  جهانی  اصول  و  ما  اسالمی  عدالت 

مهم ترین دست آورد ما طی نه سال گذشته است 
... ما باید کنترل و توازن در میان سه قوه دولتی 
را افزایش دهیم. ... ما همچنین به تقویت پارلمان 
به عنوان یک نهاد، متعهد هستیم. من با پارلمان 
آینده کار می کنم تا نقش قانونی آن را تقویت 

کنم.«
بیایید از هدف بلندمدت در اینجا چشم برنداریم 
و آن حمایت از مردم افغانستان در هنگامی است 
کار  این  می کنند.  بازسازی  را  کشور شان  که 
زمان بر است و در امتداد جاده، دست اندازی های 
حاصل  اطمینان  بیایید  اما  داشت،  خواهد  وجود 
ساختن  جهت  ما  مشترک  تالش های  که  کنیم 
است،  کارساز  آینده،  برای  مستحکم  بنیاد  یک 
ضرب المثل  یک  اساس  به  صورت  این  غیر  در 

مخالف بود.
تصمیم گیری روز پنج شنبه دادگاه ویژه به وضوح 
اقتدار قانون اساسی و استقالل نهادهای انتخاباتی 
دادگاه  تغییراتی که  با  امر  این  تضعیف کرد.  را 
نمایندگان  آرای  مجموع  در  انتخابات  ویژه 
انتخابات  بازنده  نامزدان  و  مجلس  در  حاضر 
 19 کردن  صالحیت  رد  سپس  و  آورد  بوجود 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  توسط   نامزد 
در خزان سال گذشته هویداست؛ براساس قانون 
مستقل  کمیسیون  به  تنها  اختیارات  انتخابات 
انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی داده 

می شود.
مردم  انتخابات،  ویژه  دادگاه  اعالم  با  بنابراین، 
دوباره  برای  مبارزه  حال  در  که  افغانستان  
جنگ  سال  سی  از  پس  کشور  این  ساختن 
نقطه ی  داخلی می باشند، هنوز درگیر بحران در 
دیگر هستند. برای اکثریت قریب به اتفاق مردم 
که  را  آنها  ناامیدی  تنها  وضعیت  این  افغانستان، 
در مورد تالش دوباره ساختن کشور شان احساس 
مورد  در  به ویژه  می بخشد؛  تقویت  می کنند، 
که  مسایلی  به  رسیدگی  در  دولت شان  موثریت 
برای بیشترین آنها تعلق دارد: یک محیط امن تر 
بهتر  اقتصادی  فرصت های  کار،  و  زندگی  برای 
برای خود و فرزندان شان و بعضی از کمک های 
اجتماعی اساسی مانند تعلیم و تربیه و یا دسترسی 

به مراقبت های صحی.
مشکل  این  بر  باید  مسووالن  که  است  واضح 
بحران،  آخرین  این  که  طوری  به  آیند  غالب 
تبدیل به چیزی نشود که تمام گروه های ذی نفع 
آینده  در   - بین المللی  جامعه  یا  افغانستان   -
اکنون زمان آن  تاسف کنند.  ابراز  به آن  نسبت 
هر  به  نسبت  را  افغانستان  مردم  منافع  که  است 
دست دادن  از  یا  و  دیگری  شخصی  احساسات 
تمرکز  دهیم.  ترجیح  در حوادث گذشته  وجهه 
باید مستقیما در ساخت و ساز برای آینده باشد، 

در حالی که در همان حال از درس های مهم از 
انتخاباتی  نظر  نطقه  از  بگیریم.  یاد  باید  گذشته 
در صورتی که به زودی اقدامی صورت نگیرد، 
وجود  گذشته  اشتباهات  اصالح  برای  فرصت 

نخواهد داشت. 
وضعیت موجود نه تنها برای شهروندان افغانستان 
کمک  که  کشورهای  مالیه دهندگان  برای  بلکه 
کردند تا انتخابات بتواند به شیوه ی باز و رقابتی 
برگزار شود، غیر قابل قبول است. آنچه را ما نباید 
افغان  میلیون ها  این  نگهداریم،  دور  خاطر  از 
کردند  شرکت  گذشته  انتخابات  در  که  بودند 
و کسانی که به وضوح در ساختن آینده ی بهتر 
هدف  هستند.  متعهد  فرزندان شان  و  خود  برای 
فوری در اینجا این است که اطمینان  پیدا کنیم  

 بیاید به صورت مشترک
به سوی آینده حرکت کنیم

 گرانت کیپن
 برگردان: 8صبح

گروه  و  افغانستان  دولت  مقام های   
بین المللی تماس می گویند که آنان تالش 
سازند  متقاعد  را  جهانی  جامعه ی  تا  دارند 
که پس از ختم روند انتقال مسوولیت های 
امنیتی نیز همکاری ها و کمک های شان را 

به افغانستان ادامه بدهد.
افغانستان  دولت  میان  که  توافقی  براساس 
نظر  و جامعه ی جهانی صورت گرفته، در 
بین المللی  نیروهای   2014 سال  تا  است 
مسوولیت های  تمامی  کشور،  در  مستقر 
تامین امنیت را به نیروهای داخلی واگذار و 
افغانستان را ترک کنند. در نخستین مرحله، 
ده هزار سرباز امریکایی تا پایان سال جاری 
میالدی، افغانستان را ترک خواهند کرد و 
تا  دیگر  سرباز  بیست هزار  آن  تعقیب  به 

پایان سپتامبر آینده خارج می شوند.
خروج  زمان  شدن  نزدیک  با  همزمان 
میالدی،  آینده  ماه  از  بین المللی  نیروهای 
و  کمک ها  این که  مورد  در  نگرانی ها 
دولت  با  جهانی  جامعه  همکاری های 
افغانستان پس از تکمیل شدن روند خروج 
با  است.  شده  بیشتر  یابد،  کاهش  نیروها 
بین المللی  گروه  نگرانی ها،  این  افزایش 
پنجاه  به  نزدیک  از  متشکل  که  تماس 
است،  افغانستان  به  کننده  کمک  کشور 
بر  کابل،  در  خود  روزه ی  دو  اجالس  در 
ادامه ی همکاری ها و کمک های جامعه ی 
است.  کرده  تاکید  افغانستان  به  جهانی 
خروج  می گویند،  گروه  این  اعضای 
مفهوم  به  افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای 
قطع کمک ها و همکاری جامعه جهانی از 

این کشور نیست.
با این حال، یکی از مسایل مهم مورد بحث 
بین المللی  گروه  روزه ی  دو  اجالس  در 
همکاری های  ادامه ی  کابل،  در  تماس 
جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 
بوده است. این جلسه که از روز یک شنبه 
برای دو روز در کابل تدویر یافت، در آن 
شرکت  کشور،  پنجاه  از  بیش  نمایندگان 

داشتند.
خارجه ی  وزیر  رسول  زلمی  داکتر 
یک  در  اجالس  این  پایان  در  افغانستان، 
نمایندگان  با  مشترک  خبری  کنفرانس 
آلمان  و  امریکا  متحده  ایاالت  خاص 
در  که  گفت  پاکستان،  و  افغانستان  برای 
عضو   کشورهای  نمایندگان  نشست  این 
کمک ها  ادامه  بر  تماس  بین المللی  گروه 
دولت  با  جهانی  جامعه  همکاری های  و 
بحث  میالدی   2024 سال  تا  افغانستان 
کردند. آقای رسول افزود: »در این نشست 
درازمدت  همکاری های  تداوم  روی  ما 
بحث ها   2024 و   2014 بین  جهانی  جامعه 

و گفتگوهای موثق کردیم.«
در همین حال مایکل شتاینر، نماینده خاص 
یکی  و  پاکستان  و  افغانستان  برای  آلمان 
این  بین المللی تماس، در  از اعضای گروه 
اهداف  از  یکی  که  گفت  خبری  نشست 

تداوم  راه های  بررسی  نشست،  این  اصلی 
همکاری جامعه ی جهانی با دولت افغانستان 
که  افزود  او  اند.  بوده   2014 سال  از  پس 
روند  ختم  از  پس  تا  است  تالش  در  آنان 
در  گذشته  اشتباهات  مسوولیت،  انتقال 
تاکید  شتاینر  آقای  نشود.  تکرار  افغانستان 
کرد که تالش جامعه ی جهانی این است تا 

نهادهای داخلی تقویت شوند.
کنفرانس بن توسط افغان ها برای افغان ها

کنفرانس  برای  آمادگی ها  همچنین 
جاری  سال  اخیر  در  که  بن  بین المللی 
آلمان  در  افغانستان  مورد  در   میالدی 
موضوعات  دیگر  از  شد،  خواهد  برگزار 
بین المللی  گروه  اعضای  بحث  مورد 
تماس بوده است. به گفته ی وزیر خارجه، 
افغان ها  توسط  بن که  بین المللی  کنفرانس 
آن  در  می شود،  برگزار  افغان ها  برای  و 
مورد  طالبان  با  گفتگو  و  مصالحه  مساله ی 
رسول  زلمی  داکتر  می گیرد.  قرار  بحث 
گفت: »کنفرانس بین المللی بن، کنفرانسی 
افغان ها  برای  افغان ها  از طرف  بود  خواهد 
و تحت رهبری و ریاست دولت افغانستان. 
افغانستان،  آینده  کنفرانس  عطف  نقطه ی 
با  را  جهانی  جامعه  همکاری  و  مشارکت 
کشور ما براساس آجندای یگانه ای که از 
تعیین می گردد،  افغانستان  طرف حکومت 

خواهد بود.«
همچنین مایکل شتاینر در این مورد گفت، 
در کنفرانس بین المللی بن که دولت آلمان 
کشورهای  تمام  می کند،  میزبانی  آن را 
کرد  خواهند  شرکت  افغانستان  همسایه ی 
از موضوعات مورد بحث،  و در آن یکی 

مساله ی مذاکره با طالبان است.
در همین حال مارک گروسمن، نماینده ی 
خاص رییس جمهور امریکا برای افغانستان 
بن  کنفرانس  در  می گوید  پاکستان،  و 
اسالمی  کشورهای  نمایندگان  اکثریت 
شرکت خواهند داشت و نتایج آن می تواند 
بیشتر  کمک  بهتر،  زمینه های  ایجاد  برای 
که  کرد  تاکید  گروسمن  آقای  نماید. 
بیشتری  زمینه های  باید   2014 سال  تا 
جلب  و  خارجی  سرمایه گذاری  برای 

همکاری های منطقوی مساعد شود.
رییس  اخیرا  که  است  درحالی  این 
طالبان  گروه  اگر  گفت،  کرزی  جمهور 
مثبت  پاسخ  دولت  صلح  تالش های  به 
دهد، نیز می تواند در کنفرانس بن شرکت 
امیدوار  او  که  گفت  کرزی  آقای  کند. 
افغانی  به عنوان هیات  این گروه  است که 
رییس  نماید.  شرکت  کنفرانس  این  در 
صورتی  در  کرد  عالوه  همچنین  جمهور 
به عنوان دسته های  که گروه های شورشی 
نمایند  شرکت  کنفرانس  این  در  جداگانه 
کنفرانس  این  در  نیز  جهانی  جامعه  و 
مداخله ای داشته باشد، دولت افغانستان در 

آن شرکت نخواهد کرد.


با خروج نیروهای 
بین المللی 

کمک ها قطع نمی شوند

گروه بین المللی تماس: 

 ظفرشاه رویی
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غزنی،  والیت  اجرستان  ولسوالی  قومی  بزرگان  از  برخی 
مقامات این والیت را در تامین امنیت ولسوالی اجرستان به 

بی توجهی متهم می کنند. 
رحمت اهلل نماینده قریه »ازرگی« ولسوالی اجرستان غزنی 
اجرستان  ولسوالی  در  که  است  روز  »چندین  می گوید: 
جنگ جریان دارد، قریه های ارزگی و محمدخیل توسط 
است،  شده  تلف  مردم  مواشی  و  شده  زده  آتش  طالبان 
این ولسوالی در حال سقوط است،  اما دولت هیچ توجه 

ندارد.« 
اظهار  ولسوالی  این  قومی  بزرگان  از  دیگر  یکی  توکل 
می دارد: »طالبان مسلح در فاصله ی یک کیلومتری مرکز 
اجرستان حضور فعال دارند، از طرف شب مرکز ولسوالی 
قرار می دهند و هر شب درگیری صورت  را مورد حمله 

می گیرد.«
وی خاطرنشان می کند: »درصورتی که ولسوالی اجرستان 
سقوط کند، ولسوالی های مالستان، جاغوری و ناهور غزنی 

که در مجاورت اجرستان قرار دارند، نیز ناامن می شوند.«

انجنیر کبیر وکیل پیشین مردم 
اجرستان در شورای والیتی غزنی، 

گفته های مردم محل را تایید 
کرده، می افزاید: »مقامات دولتی 
در اجرستان ضعیف عمل کرده اند 

و مردم اجرستان به خاطر ترس از 
جان و مال شان، مجبورند با طالبان 

همکاری کنند.«
او گفت: »امروز منطقه محمدخیل، 
ازرگی و گنجی خیل، شدیدا مورد 
تهاجم طالبان قرار دارد، با این که 

این مناطق از ولسوالی کمتر از چهار 
کیلومتر فاصله دارند.«

اما مسوولین امنیتی غزنی، وضعیت 
امنیتی در ولسوالی اجرستان را 

نورمال می دانند.

از  شماری  در  ماهی  ها  و  پرندگان  غیرقانونی  شکار 
انقراض و  با خطر جدی  ولسوالی های تخار نسل آنان را 

نابودی مواجه کرده است.
ورسج، فرخار و رستاق از ولسوالی هایی هستند که ماهی 
صورت  به  چرده،  و  کبک  جمله  از  زیادی  پرنده های  و 
در شهر  آن  از  پس  و  می شود  آن جا شکار  در  گروهی 

تالقان به فروش می رسد. 
استعمال  و  جنراتور  توسط  ماهی  شکار  دیگر  جانب  از 
بمب دستی در دریا، باعث کاهش و حتا از بین رفتن نسل 

ماهی در ولسوالی های متذکره گردیده است. 
این روزهای  در  نوید، جوانی حدود 25 سال که  محمد 
است،  رفته  ورسج  دره ی  به  تفریح  به خاطر  تابستان  گرم 
می گوید که در بازارهای این ولسوالی باشندگان منطقه با 
فروش ماهی و تعدادی از پرنده های فصلی از مهمانانی که 

به تفریح می آید پذیرایی می کنند.
نوید افزود که در این سفر تفریحی از ماهی دریای ورسج 

خیلی لذت برده است.
باشنده ی ولسوالی ورسج می گوید:  نبی زاده،  دین محمد 
و  کبک  شکار  به  که  سال هاست  ورسج  ولسوالی  »مردم 
ماهی عالقه مند بوده و برای شکار این حیوانات شگرد های 

خاصی هم دارند.« 
به گفته ی او به جز گرفتن ماهی با چنگک دیگر روش ها 
بی رحمانه ی  هنوز هم شکار  اما  داده،  قرار  منع  را دولت 
انواع مرغوب ماهی  از  ماهی های خالدار منطقه که یکی 
)جال(  تور  و  جنراتور  بمب دستی،  توسط  می باشد،  نیز 

ادامه دارد.
برای  پرند ه ها  شکارچیان  که   گفت  ورسج  باشنده  این 
شکار کبک، مکانی به نام »کازه«  می سازند و کوچکی 
که توسط شکارچیان به شمایل طبیعی ساخته می شود، تور 
در آن پهن می کنند، روی تور با خاک پوشانیده می شود، 
کمی دانه گندم یا غله جات دیگر روی آن پاشیده می شود 
تا  می شود  بسته  مکان  آن  در  هم  اهلی  کبک  یک  و 

کبک های دیگر را به کازه بکشاند.  

انجنیر کبیر وکیل پیشین مردم اجرستان در شورای والیتی 
می افزاید:  کرده،  تایید  را  محل  مردم  گفته های  غزنی، 
»مقامات دولتی در اجرستان ضعیف عمل کرده اند و مردم 
با  مجبورند  مال شان،  و  جان  از  ترس  خاطر  به  اجرستان 

طالبان همکاری کنند.«

در  که  می بینند  را  کبک  آن  وحشی  کبک های  وقتی 
می آورند،  هجوم  دانه ها  روی  است،  خوردن  دانه  حال 
ترتیب  این  به  و  می نشینند  است  پهن  تور  که  مکانی  در 
شکارچی با کشیدن یک طناب همه کبک های روی کازه 

را در داخل تور شکار می کند.
 البته کبک در ورسج با تفنگ چره ایی هم شکار می شود 
انقراض نسل کبک خطرناک  که این گونه شکار  برای 

می باشد. 
زمینه ی  در  بی توجهی  به  متهم  را  مردم  امور،  مسووالن 
حفاظت حیات وحش نموده، می گویند که مردم در این 

زمینه، با دولت و ارگان های مسوول همکاری نمی کنند.
محیط  از  حفاظت  اداره ی  رییس  محجوب،  ناصر  سید 
می گوید:  موضوع  این  از  نگرانی  اظهار  با  تخار  زیست 
وسایل  با  روبه انقراض،  حیواناتی  نسل  و  ماهی  »شکار 
در  بمب دستی  و  جنراتور  با  جمله  از  غیرقانونی  مختلف 
گذشته ها بسیار زیاد اتفاق می افتاد، اما اکنون کاهش یافته، 

او گفت: »امروز منطقه محمدخیل، ازرگی و گنجی خیل، 
شدیدا مورد تهاجم طالبان قرار دارد، با این که این مناطق 

از ولسوالی کمتر از چهار کیلومتر فاصله دارند.«
ولسوالی  در  امنیتی  وضعیت  غزنی،  امنیتی  مسوولین  اما 

اجرستان را نورمال می دانند.
می گوید:  غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد،  زورآور 
نگران کننده  اجرستان  امنیتی در ولسوالی  »وضعیت 
جنایی  مدیر  امنیه،  قومندان  ولسوال،  فعال  نیست، 
و  وضعیت  دارند  منطقه حضور  در  ملی  اردوی  و 

اجرستان اکنون طبیعی و نورمال است.«  
مناطق  است  »ممکن  افزود:  غزنی  پولیس  فرمانده 
دوردست و مناطقی که فاصله ی زیاد با مرکز دارد، 
از طرف طالبان تهدید شوند، اما گزمه های نیروهای 
هرگونه  و  می کنند  گشت زنی  منطقه  در  امنیتی 

تهدیدات دشمن را از بین می برند.«
غزنی  محلی  حکومت  مقامات  همین حال  در 
و  می کنند  تایید  را  اجرستان  ولسوالی  ناامن بودن 
و  مرکز  از  دوربودن  خاطر  به  اجرستان  می گویند 
همسایه بودن با والیات ناامن کشور ناامن می باشد. 

می گوید:  غزنی  والی  معاون  احمدی  محمدعلی 
»ولسوالی اجرستان غزنی به خاطر دوربودن از مرکز 
ارزگان،  مانند  ناامن  والیت  با  بودن  همجوار  و 

وضعیت امنیتی خوب ندارد.«
که  می گویند  اجرستان  در  قومی  بزرگان 
غزنی  محلی  حکومت  مقامات  با  را  مشکالت شان 
ازسوی  اقدام  کدام  تاهنوز  اما  کرده اند،  مطرح 

ولی صددرصد قطع نشده است.«
و  ریاست جمهوری  مقام  فرامین  تکثیر  اثر  به  او  به گفته 
این  در  محلی  مقامات  با  دوام دار  تماس  و  پیگیر  نظارت 
خیلی ها  گذشته  به  نظر  غیرقانونی  شکار  ولسوالی ها، 

کاهش یافته است.
نیز  سرحدی  ممنوعه ی  مناطق  کوکچه،  ماورای  در  اما 
وجود دارد که در این جا ها شکار حیوانات و قطع جنگل ها 

به صورت غیرقانونی انجام می شود.
ممنوعه ی  مناطق  در  که  می دارد  ابراز  محبوب  آقای 
شکار  نیستند،   ولسوال ها  تاثیر  تحت  که  سرحدی 
غیرقانونی حیوانات و قطع جنگل ها ادامه دارد و  به دالیل 
برای  ساحه،  این  جنگل های  مجدد  احیای  برای  امنیتی 

موسسات هم اجازه داده نشده است. 
دلیل  تخار  والیت  ولسوالی های  باشندگان  از  شماری 
کاهش نسل ماهی، کبک و دیگر حیوانات کوهی را از 

مصایب سه دهه جنگ در کشور می دانند.

حکومت صورت نگرفته است.
رحمت اهلل، نماینده قریه ازرگی می گوید: »ما نگرانی خود 
را چندبار به اداره والیت، ریاست امنیت ملی و قومندانی 
توجه  ما  به گفته های  آنها  اما  ابالغ کردیم،  امنیه ی غزنی 

نکرده اند.«
اما مقامات حکومتی در غزنی می گویند قرار است به زودی 
طالبان  حضور  از  اجرستان  ولسوالی  پاکسازی  عملیات 
راه اندازی شود، معاون والیت غزنی می گوید: »ارگان های 
امنیتی غزنی با مسووالن قوای ایتالف صحبت نموده اند و 
قرار است که یک عملیات تصفیه سازی در مربوطات این 

ولسوالی راه اندازی شود.«
اواخر  این  »در  می گوید:  غزنی  محلی  مقام حکومت  این 
طالبان  حتا  است  یافته  تشدید  اجرستان  در  طالبان  حضور 
در  غزنی  ناامن  ولسوالی های  و  ارزگان  زابل،  والیت  از 
ولسوالی  تضعیف  هدف شان  و  نموده اند  تجمع  اجرستان 

اجرستان می باشد.« 
ناامن ترین  جمله  از  اجرستان  ولسوالی  که  است  گفتنی 
ولسوالی های غزنی به شمار می رود که در جریان سال های 
اخیر دوبار به دست طالبان سقوط کرده است. این ولسوالی 
با 260 کیلومتر فاصله از مرکز غزنی، 1231 کیلومتر مربع 
مساحت، 55 قریه و 26200 نفر نفوس که به سمت غرب 
والیت غزنی موقعیت دارد، این ولسوالی با منطقه  موسوم 
به گیزاب در والیت ناامن ارزگان وصل است که به گفته 
از  امنیتی  تهدیدات  بیشترین  اجرستان،  در  محل  مردمان 

همین ناحیه متوجه ولسوالی اجرستان می شود.

ورسج  باشنده های  از  دیگر  یکی  رحیمی،  رشاد  احمد 
گفت: »در سال های قبل از جنگ هرچند شکار حیوانات 
و پرندگان منع نشده بود، اما نسل این حیوانات وحشی در 
کوه های این منطقه تکثر یافته بود و وقتی که به دره های 
قوچ  گذار  و  گشت  می رفتیم،  سکنه  از  خالی  و  سرسبز 

کوهی و آواز کبک ها بر زیبایی طبیعت آن می افزود.«
کشتار  مجاهدین،  جنگ های  آغاز  »با  داد:  ادامه  او 
تعدادی  و  شد  آغاز  پرندگان  و  حیوانات  بی رحمانه ی 
به  پا  طیاره ها،  بمبارد  و  تفنگ ها  فیر  از صدای  هم  دیگر 
فرار گذاشتند و کوه ها و دره های ورسج به کلی خالی از 

این حیوانات وپرندگان زیبا شد.« 
تخار  ولسوالی های  در  حالی  در  پرندگان  و  ماهی  شکار 
دارد  فرمان ریاست جمهوری، صراحت  دارد که  جریان 
انتقال  و   نادر و کمیاب  پرندگان  و  که  شکار حیوانات 
آن به خارج کشور که نسل آن ها در حال انقراض است،  
جدا ممنوع بوده و با مرتکبین آن برخورد قانونی صورت 

می گیرد. 
هم  و  مکتوبی  هم  بار  بار  »ما  می گوید:  محبوب  آقای 
ولسوالی ها  مسوولین  برای  حضوری  نماینده های   توسط 
تاکید کرده ایم، اما ولسوال ها می گویند که مردم به شکل 

قاچاق پرندگان و ماهی ها را شکار می کنند.«
ولسوال های شماری از ولسوالی ها و مسوولین والیتی نیز 

از تالش پیگیرشان حرف می زنند.
امان اهلل غفوري، ولسوال ورسج مي گوید: »در پوسته های 
ولسوالی،  این  خروجی  و  ورودی  دروازه های  امنیتی 
هرگاه وسایل شکار غیرقانونی دیده شود، ضبط می گردد 

و تالش ما ادامه دارد.«
 غفوری گفت: »ما از طرف روز کنترول کامل داریم، اما 
چون نیروی امنیتی کافی و امکانات و وسایل نداریم، از 
طرف شب، گاهی دزدانه شکار مي شود، اما اکنون حدود 

70 درصد این موضوع تحت کنترول آمده است.«
فیض محمد توحیدی، سخنگوی والی تخار در این مورد 
می گوید: »سال های قبل سطح شکار بسیار باال بود، اما در 

این سال ها تا حدودی زیادی کاهش داشته است.«
اقدامات  که  حالی  در  ورسج  باشنده  رحیمی  آقای  اما 
تاسف  »با  می گوید:  می داند  ناکافی  را  امنیتی  مقامات 
کامل  طور  به  پرندگان،  و  شکارحیوانات  منع  قانون  که 
تطبیق نمی شود و  افرادی که استخدام شده اند، تا از شکار 
امکانات  نه  کنند،  ممانعت  وحشی  پرندگان  و  حیوانات 
حمایت  ذی ربط  ادارات  جانب  از  نه  و  دارند  را  الزم 

می شوند.«

وخامت اوضاع امنیتی
در ولسوالی اجرستان غزنی

اقدامات ناکافی برای جلوگیری
از شکار پرندگان در تخار





  

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان
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و  مردم  با  کمیسیون  رهبری  هیات  دیدار  از  بخشی 
محفل  در  اشتراک  فاریاب،  والیت  اداری  مسووالن 
و  مقامات  از  برخی  و  والی  آن  در  که  بود  سخنرانی 
شخصیت های والیتی همراه با داکتر سیما سمر، رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سخنرانی نموده 
و وضعیت حقوق بشری در این والیت را مورد بررسی 

قرار دادند.
والیت  والی  شفق  عبدالحق  سخنرانی  متن 

فاریاب:
داکتر  جناب  تشریف آوری  از  قدردانی  ابراز  »ضمن 
افغانستان و  بشر  سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق 
خوشحالم  واقعا  بگویم  می خواهم  معیتی شان،  هیات 
مردم  کنار  در  و  فاریاب  در والیت  را  امروز شما  که 
این والیت می بینم. خوشحالم  مسلمان و وطن دوست 

که این جایید و به درد دل های مردم گوش می دهید.
پیدا  شکل  به  که  موانعی  و  چالش ها  بررغم  ام��روز 
دست یابی  از  را  افغانستان  مردم  و  شده  خلق  پنهان  و 
محروم  است  تاریخی شان  آرزوه��ای  که  اهداف  به 
صورت  نیز  خوبی  پیشرفت های  خوشبختانه  می سازد، 
گرفته است. ما از کمبود ها و نارسایی های که هنوز هم 
این کشور  را در گوشه گوشه ی  مردم شریف کشور 
می دهد،  رنج  را  فاریاب  شریف  مردم  خصوص  به  و 
که  آنچه  ولی  کنیم.  واغماز  چشم پوشی  نمی توانیم 
به  دست یابی  است،  انکارناپذیر  واقعیت  یک  به عنوان 
بخشی از آرزوهای مردم است که طی ده سال گذشته 
به  کشور  این  مردم  و  دولت مردان  تالش  نتیجه ی  در 
خردمندانه ی  و  هوشمندانه  دقیق،  نظارت  خصوص 
آید  به دست  بشرافغانستان  حقوق  مستقل  کمیسیون 
که توانسته است نزاکت ها، دغدغه ها و ناهنجاری های 
اجتماعی را با دقت در مرکز و روستا ها و ولسوالی های 
این مملکت شناسایی کند و به خاطر رفع آن نارسایی ها 
مقامات  به  را  مستمرشان  و  دوام دار  جدی،  تذکرات 
مسوول داشته باشند تا مشکالت مردم همه روزه کاهش 

پیدا کند. 
مردم،  زنگی  ابعاد  تمام  در  ناهنجاری ها  این  از  یکی 
نا امنی است. در ناامنی هرگونه بی مسوولیتی قابل انجام 
راهزنی،  قتل،  دیگران،  حق  به  تعرض  قبیل  از  است. 
عدم  قانون،  رعایت  عدم  مردم،  رفاه  و  آرامش  سلب 
آن ها  از  جامعه  یک  که  مسایلی  سایر  و  قانون  تطبیق 
ناامنی صورت  سایه  در  این ها  متاثر می گردد.  و  متالم 
را  ناامنی  این  این کشور  در  اما چی کسانی  می گیرد. 
خواهان  حقیقت  در  که  کسانی  می آورند؟  به وجود 
بنیادی دراین مملکت نیستند.  آسایش، ترقی و تحول 
یقینا این کسان در داخل مرزهای ما نیستند. در خارج 
از این مملکت اند. اگر دشمن  یا بدخواهان این ملت 
و کشور نمی خواهند ما آرام باشیم بعضی از ساده های 
آب  دشمنان،  آسیاب  به  و  می پذیرند  را  گپ  این  ما 
بطی  را  مردم  این  تا چرخش زندگی ساده  می اندازند 
بسازند و این افراد چهار گروپ اند. البته هدف من در 

این مورد والیت فاریاب است. 
و  تروریستی  شبکه های  به  ارتباط  که  طالبانی   -1
کم  و  محدود  بسیار  تعدادشان  که  دارند.  بین المللی 

است؛ 
2- رهزنان و سارقین حرفوی که در پرتو قانون و نظام 
و حاکمیت نظام، چانس خود را ازدست می دهند. این 
مانده و چشم های  و ریش  برده  فرصت سود  از  مردم 

خودشان را سرمه نموده و بنام طالب کار خودش 
را انجام می دهند؛

3- قانون گریزان و کسانی که تحت تعقیب عدلی 
به  متجاوز  یا  قاتل اند  مثال  دارند.  قرار  پولیس  و 

عنف اند یا غاصب اند و یا قرضداراند؛
4- یک تعداد افراد فقیر که از این گروپ شاید 
به  کسانی که  باشند.  قید  در  هم  میمنه  محبس  در 
خاطر فقر حاضر شده اند برای یک صد دالر، بروند 

جایی و ماین بگذارند. 
ما می گوییم در چوکات پروسه  صلح، مشکل این 
سه گروپ اخیر با یک سلسه تعدیالت، قابل حل 
است. ولی تیم اول نیاز به مذاکره و تفاهم سیاسی 

قوی داخلی و بین المللی دارد. 
که  کسانی اند  آخر،  گروپ  سه  این  من  نظر  به 
جزای جرمی  از  فرار  هدف  به  و  سادگی  به دلیل 
که مرتکب شده اند. می روند و به آسیاب دشمن، 

آب می ریزند.
چاره چیست؟ باید بگویم در این مورد بحث بسیار 
وسیع و تخنیکی وجود دارد که ایجاب نمی کند 
اقرار  باید  این فرصت کوتاه مطرح شود ولی  در 
کنیم که ماهم ضعف داشته ایم. من باور دارم روی 
این مشکل که یک ضعف به حساب می آید باید 

یک فکر اساسی شده و در سطح ملی مورد بررسی قرار 
گیرد. من فکر می کنم ساحه ی فعالیت های صلح جویانه 
از یک مداری به چندمداری توسعه یابد تا مطمین تر به 
سمتی برویم که آن سمت آرزوی ملت بوده و کشور 
ما  دست رس  از  امر  این  یقینا  می رساند.  آرامش  به  را 
دور نیست و ما اگر اراده کنیم می توانیم به آن دست 

یابیم. 
در آخر می خواهم از زحمات تمام همکاران کمیسیون 
همکارانی  خصوص  به  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
فاریاب  والیت  در  کمیسیون  این  والیتی  دفتر  در  که 
باید  و  نموده  سپاس گذاری  صمیمانه  دارند،  فعالیت 
برای  و تالش شان  این دوستان  اقرار کنم رهنمودهای 
به  والیت  این  در  دولت  مشکالت  و  ضعف  انعکاس 
هدف اصالح واقعا برای ما مهم بوده و قابل قدر است. 
من باور دارم که آد م ها کمتر ضعف خود را دیده و به 
آن اعتراف می کند. پس مهم است تا کسانی باشند که 
حقوق  مستقل  کمیسیون  دهند.  تذکر  را  آن ها  ضعف 
را  موقعیت  همین  دقیقا  والیت  این  در  افغانستان  بشر 
را گوشزد  ما  دارد که همیشه مشکالت و ضعف های 
تا در تالش رفع مشکل  ما را کمک می کند  نموده و 
نیازمند  مشکالت  تمام  رفع  بگوییم  باید  ولی  باشیم. 
زمان طوالنی بوده و مشکالت این مردم نیاز به توجه و 

تعمق بیشتر دارد. 
در  فاریاب  والیت  مردم  از  می خواهم  دیگر  یکبار 
به  و  دارند  قانون  به  که  احترامی  به خاطر  شما  حضور 
والیت،  پیشرفت  و  توسعه  روند  به  کمک شان  خاطر 
اظهار سپاس و قدردانی کنیم که با تمام تالش زحمت 

می کشند و کار می کنند.«
محفل  این  در  که  سخنرانی  بر  عالوه  فاریاب  والی 
با  نشست   جریان  در  نیز  را  دیگری  سخنانی  داشت، 
ابراز نمود. او  هیات رهبری کمیسیون در دفتر کارش 
گفت: » باید بگویم مردم والیت فاریاب مثل بسیاری از 
والیت های کشور مشکالت زیادی را در زندگی شان 
فاریاب  نموده اند.  تحمل  را  عمیقی  رنج های  و  داشته 

فقط سه سال است که بخشی از سرک هایش قیرریزی 
مناطق  از  برخی  این سو مرکز و  به  پنج سال  از  شده و 
برق  صاحب  محدود،  شکل  به  والیت  این  در  دیگر 
فاریاب  گردیده است. می خواهم بگویم مردم والیت 
انکشاف در  توانسته شاهد توسعه و  اواخر  فقط دراین 
اقرار  باید  ولی  باشد.  شهری شان  و  اجتماعی  زندگی 
هنوز  و  دارد  وجود  زیادی  مشکالت  هنوز  که  کرد 
همیاری  و  کمک  جدی  نیازمند  والی��ت  این  م��ردم 
مردم  کنید  ب��اور  اس��ت.  جهانی  جامعه ی  و  دول��ت 
و  قانون مداری  به  خاصی  عالقه مندی  فاریاب  والیت 
ارزش های انسانی دارند که از نظر من این حس و باور 
مردم والیت فاریاب قابل تقدیر می باشد. من با اطمینان 
گفته می توانم مردم این والیت به تمام دست آوردهای 
نظام کامال باور داشته و با عالقه مندی خاصی از آن ها 
حمایت و پاسداری می کنند. من باور دارم که متاسفانه 
با تمام عالقه مندی این مردم هنوز دولت نتوانسته است 
باید  که  آنگونه  و  رفع  را  آنها  جدی  نیازمندی های 
کار کند نکرده است. ولی باید اقرار کرد که هنوز ما 
وقت  به  که  کنیم  قبول  باید  و  داریم  مشکالت جدی 
تمام مشکالت مردم رسیدگی  به  تا  نیاز است  بیشتری 
شده و شرایط ایجاد گردد که واقعا الیق مردم شریف 
از  یکی  که  می دانیم  ما  است.  ما  کشور  مسلمان  و 
باتاسف  باید  و  است  بی کاری  مردم،  مشکالت جدی 
خودرا  جوان  نسل  نتوانسته ایم  هنوز  که  کنیم  اقرار 
بپذیریم  باید  کنیم.  حمایت  شاید  و  باید  که  آنگونه 
به خصوص  و  مردم  باشد،  نداشته  وجود  کار  وقتی 
جوانان کشور ناچاراند به هدف تامین زندگی خود و 
خانواده ی شان به هرکاری دست بزنند. ما می دانیم وقتی 
جوان این کشور بی کار باشد و از طرفی هم به پول و 
تامینات زندگی اش محتاج، ناچار است دست به کاری 
بزند که شاید درست نباشد. جوانی را که ما نمی توانیم 
برایش کار پیدا کنیم، مجبور است برای خودش کار 

پیدا کند حتا اگر این کار در صفوف طالبان باشد.« 
ادامه دارد
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 از پیشرفت 
حقوق بشر ناامید 

نباشید
مهم ترین حادثه ی تاریخ حقوق بشر

بیانیه ی جهانی حقوق بشر که در مجمع عمومی سازمان ملل 
در سال 1۹4۸ به تصویب رسید، مهمترین حادثه در تاریخ 
معاصر بوده است. این بیانیه که از دل خاکستر جنگ جهانی 
دوم زاده شد، تالشی بود برای نزدیک شدن به آرمان یک 
جامعه ی جهانی که نقطه مشترک آن انسان است با حقوق 

مساوی. 
وادارکردن  برای  است  مبنایی  بشر  حقوق  جهانی  بیانیه ی 
آن  مردم  فرد  فرد  مقابل  در  آنها  که  تعهدی  به  دولت ها 
کشور دارند. اما باید توجه کرد که این بیانیه به خودی خود 
است  فراخوانی  ندارد؛  دولت ها  برای  قانونی  و  اجرایی  بار 
نسبت  و  بگذارند  احترام  آن  به  که  به حکومت ها،  خطاب 
قوانین داخلی  تطبیق  با  باشند. تضمین آن هم  متعهد  به آن 

کشورها با بیانیه ی حقوق بشر، امکان پذیر است.
به  وادار  را  دولت ها  مستقیم  به طور  نمی تواند  ملل  سازمان   
رعایت حقوق بشر کند. به بیان دیگر بیانیه ی جهانی حقوق 
بشر به خودی خود جنبه ی قانون بین المللی ندارد. با این همه 
نمی توان نفوذ سیاسی آن را بر جامعه جهانی نادیده گرفت. 
نقض مداوم حقوق بشر از طرف حکومتی، اعتبار آن را در 
روابط بین دولت ها از بین می برد و می تواند به تحریم های 
افریقای  تحریم  بیاوریم  بیاد  بینجامد.  اقتصادی  و  سیاسی 
جنوبی را در زمان آپارتاید که به انزوای آن کشور انجامید. 
بیانیه ی جهانی  هم اکنون تعداد زیادی از کشورها بند-بند 
حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده و به این ترتیب 
قانون  احتماال  تبدیل کرده اند.  داخلی خود  قانون  به  را  آن 
اساسی همگی کشورهای اروپایی هماهنگ با بیانیه ی جهانی 
است. اما این تنها محدود به کشورهای اروپایی نیست. مثال 
در قانون اساسی جدید افریقای جنوبی هم تبعیت از تمامی 

ارزش های حقوق بشر رعایت شده است. 
چه ابزارهایی داریم؟

جهانی  بیانیه ی  و  است  تکامل  و  تحول  در  بشر  حقوق 
حرکت های  با  نیست.  پایان یافته  امری  هم  بشر  حقوق 
اجتماعی و با به وجود آمدن مسایل جدید هربار خواسته های 
محیط  مساله ی  امروزه  مثال  می گیرند.  شکل  جدیدتری 
سیل  دلیل  به  جهان  سطح  در  جمعیت  جابه جایی  زیست، 
را  جدیدی  خواسته های  و....  پناهندگی  و  مهاجرت  عظیم 
پیش روی مبحث حقوق بشر قرار داده است. در همین ۶۰ 
سال گذشته هم که از عمر این بیانیه می گذرد، شاهد تغییر 
بیانیه  آن  که  آنجا  از  مثال  بوده ایم؟  آن  در  تکمیل هایی  و 
پاسخگوی تبعیضاتی که همواره در طول تاریخ بر زنان رفته 
است، نبود، میثاق علیه تبعیض در مورد زنان به وجود آمد. و 
همین طور میثاق مربوط به حقوق شهروندی سیاسی همچنین 
معاهده ی مربوط به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و 

باالخره میثاق علیه شکنجه. 
چه  جهانی  جامعه ی  است.  باقی  همچنان  سوال  یک  اما 
اختیار  در  بشر  حقوق  نقض  از  پیش گیری  برای  ابزارهایی 
دارد؟ این مهم ترین مساله ای بوده که همواره در چند دهه ی 
گذشته ذهن ها را به خود مشغول داشته است. با این که بعد از 
سال ها اختالف نظر در بین کشورها، باالخره قوانین کیفری 
بشر  حقوق  نقض  جنایت های  مجازات  برای  بین المللی 
تصویب و دادگاه های بین المللی شکل گرفتند، با این همه، 

مساله هنوز حل نشده است.

ادامه دارد


ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر:

تمام انسان ها حق زندگی، 
آزادی و امنیت شخصی را دارند.
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 2004 مارچ  ماه  روزهای  از  یکی  در 
سر  به  پشاور  در  که  زمانی  میالدی، 
درگیری ای  پاکستان  شمال  در  می بردم، 
صورت  قبایلی  مناطق  نزدیک  در 
که  گفتند  آنجا  روزنامه های  گرفت. 
محاصره ی  جریان  در  پاکستان  اردوی 
بن الدن،  اسامه  معاون  ایمن الظواهری، 
است.  شده  درگیر  القاعده  اعضای  با 
ظواهری از دام اردوی پاکستان فرار کرد، 
اما تعداد زیادی از رهبران این سازمان، از 
دستگیر  ایمن الظواهری،  پسر  احمد  جمله 
با  تیتری  روزنامه  یک  دیگر،  روز  شدند. 
این مضمون چاپ کرد، »اظهارات فرزند 
معلوم  هم  هنوز  تا  البته  ایمن الظواهری!« 
نام  به  فرزندی  ایمن الظواهری  که  نیست 
احمد دارد یا خیر. فردای آن روز، دیگر 
چیزی در مورد پسر معاون سازمان القاعده 
به چاپ نرسید؛ این موضوع مرا مشکوک 
اگر  شد:  مطرح  سوالی  من  نزد  و  کرد 
اردوی پاکستان در عملیاتی تعداد زیادی 
از رهبران القاعده را هالک و یا  دستگیر 
نماید چه اتفاقی برای این کشور می افتد؟ 
آشکار است که کمک های نظامی امریکا 
اقتصادی  کمک های  و  قطع  پاکستان  به 
پس  که  همان گونه  می کند،  پیدا  کاهش 

صورت  افغانستان  از  شوروی  خروج  از 
گرفت.

تروریسم  با  جنگ  که  مصایبی  وجود  با 
است،  کرده  تحمیل  پاکستان  باالی 
به  کشور  این  اردوی  که  دریافتم  من 
معتاد  متحده  ایاالت  سرشار  کمک های 
پاکستان  استخبارات  و  ارتش  است. 
از  پس  را  بن الدن  اسامه  تعقیب  تجارت 
شک  بدون  و  کرد  آغاز  سپتامبر  یازده 
اگر در همان اوایل رهبر القاعده دستگیر 
می شد، این تجارت پرسود در همان آغاز 

متوقف می گردید. 
تحقیقی  گزارش های  از  زیادی  تعداد 
کشور  این  استخبارات  که  می دهد  نشان 
جنگ  منظور  به  زیادی  کمک های 
دریافت  امریکا  طرف  از  تروریسم  با 
طالبان  به  را  کمک ها  این  و  می کند، 
توسط  که  سند  یک  براساس  می دهد. 
ویکی لیکس در 2007 میالدی فاش شد، 
گوانتانامو  در  امریکا  نظامی  بازجویان 
یاد  مشکل  این  از  واضح  صورت  به  نیز 
پاکستان  استخبارات  سازمان  آنها  کردند. 
را در لیست داخلی سازمان های تروریستی 

و پشتیبان تروریسم قرار داده بودند. 
خارجی  سیاست  کارشناسان  از  بسیاری 
در  عناصری  اگر  حتا  که  می گویند 
کمک  بن الدن  به  پاکستان  استخبارات 
نمی تواند  امریکا  باشند،  رسانده 
کمک های نظامی اش را به این کشور قطع 
وجود  استدالل  این  برای  دلیل  دو  نماید. 

دارد. یکی امریکا برای شکست طالبان به 
پاکستان نیاز دارد، در صورتی که ایاالت 
شاید  نماید،  قطع  را  کمک هایش  متحده 
اسالم آباد به هواپیمای های بدون سرنشین 

اجازه پرواز باالی مناطق قبایلی را ندهد. 
به  افراطیون  مهمتر، دست یابی  نگرانی  اما 
و  به صورت مخفیانه  سالح هسته ای، چه 
چه با کسب قدرت سیاسی، است. نصف 
اتحاد  علیه  جنگ  در  امریکا  که  پولی 
صرف  می داد،  آی اس آی  به  شوروی 
این  هسته ای  تکنولوژی  و  تاسیسات 
کشور شد. قدیر خان، پدر بمب هسته ای 
به کشور های  این تکنولوژی را  پاکستان، 
شمالی  کوریای  و  ایران  و  لیبیا  چون 
دست  در  گزارش هایی  حتا  و  فروخت 
سپتامبر  یازده  از  پیش  ماه  یک  که  است 
مخفی  گفتگو های  پاکستانی  دانشمندان 
کرده  آغاز  ارتباط  این  در  را  القاعده  با 
را  موضوع  این  پاکستان  حکومت  بودند. 
و  خان  قدیر  معامالت  و  فعالیت ها  از  که 
همکارانش آگاه بوده است، رد می نماید. 
در فبروری سال 2009 میالدی، حکومت 
پاکستان اعالم کرد که شبکه ی بازار سیاه 
سختی  به  است.  برده  بین  از  را  هسته ای 
می شود فهمید که آیا این سخن حکومت 

انرژی  به آژانس  نه  یا خیر.  دارد  حقیقت 
اجازه ی  امریکا  نه  و  ملل  سازمان  اتومی 
است.   شده  داده  خان  قدیر  با  مصاحبه 
تحقیقات  بخش  اخیر  گزارش  مبنای  بر 
صادرات  وضعیت  امریکا،  کانگرس 
می باشد.  غیرشفاف  پاکستان  هسته ای 
امریکایی  سیاست گذاران  حال،  عین  در 
پاکستان  هسته ای  توانایی  با  که  نمی دانند 
چه برخوردی داشته باشند. آنها بارها ابراز 
نگرانی کرده اند که اگر روابط پاکستان و 
امریکا تیره شود، دانش و مواد تکنولوژی 
نیروهای  دست  به  هسته ای  تاسیسات  و 
مخرب خواهد افتاد، چیزی که قبال اتفاق 

افتاده است. 
نه تنها کمک های نظامی امریکا به پاکستان 
ما  علیه  و  شده  استفاده  سو  رفته،  هدر  به 
بلکه  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
دشمن  برابر  در  نیز  را  کشور  این  اردوی 
ضعیف  هند،  اردوی  یعنی  اصلی اش، 
هزینه  به  پاکستان  اردوی  است.  ساخته 
کمک های نظامی امریکا برای خود بساط 
جشن و سرور برپا کرده است. اگر معیار 
موثریت کمک های امریکا به پاکستان را 
پاکستان  ارتش  وفاداری  و  مردم  امتنان 
کمک ها  که  بگوییم  باید  پس  بپنداریم، 
مطلق ناکام بوده است. سال گذشته مرکز 
پژوهش های »پیو« در بررسی و پژوهشی، 
پاکستان  مردم  بیشتر  نصف  که  داد  نشان 
باور دارند که امریکا کمک های ناچیزی 
به پاکستان می دهد یا اصال کمکی به این 

وزیر  شیخ،  حافظ  حتا  نمی کند.  کشور 
مالیه ی پاکستان، ماه گذشته گفت که این 
یک افسانه است که امریکا به این کشور 

ده ها میلیون دالر کمک کرده است. 
برای  را  داخلی  امنیت  تامین  معیار  اگر 
بازهم  بگیریم،  نظر  در  موثریت کمک ها 
زیادی  کمبود های  دچار  کمک  این 
است. نه تنها از نظر حکومت این کشور، 
بلکه  است،  دشمن اش  بزرگ ترین  هند 
به  روزگاری  که  افراطی  نیروهای  اکنون 
و  مقابله  برای  پاکستان  ارتش  واسطه ی 
کنترول ساخته شدند، مبدل به یک خطر 

عمده شده اند.
قطع و یا کاهش عمده کمک های نظامی 
بر پاکستان  تاثیراتی بر جای می گذارد، اما 
شاید آن چیزی که ما از آن هراس داریم، 
اتفاق نیفتد. درهم شکستن قدرت طبقه ی 
قدرت گیری  برای  را  راه  پاکستان  نظامی 
بسیاری  می نماید.  باز  نظامی  حکومت 
نه  »تجارت،  شعار  این  با  پاکستانی ها  از 
فوق  کمک های  کاهش  طرفدار  کمک« 
از  بسیاری  خاص،  صورت  به  هستند. 
معافیت های  خواهان  پاکستانی  تاجران 
که  هستند  منسوجات شان  برای  مالیاتی 
آن  با  امریکا  در  صنایع  صاحبان  البته 
تقویت  به  حرکت  این  اما  مخالف اند. 
کرده  کمک  پاکستان  متوسط  طبقه ی 
کاهش  این  از  هند  شک  بدون  می تواند. 
امریکا  اما،  می نماید.  حمایت  کمک ها 
فشار  زیر  برای  موضوع  این  از  می تواند 
گذاشتن هند بخاطر اعطای حق رای برای 
خود،  آینده ی  تعیین  جهت  کشمیری ها 
استقالل  به  آنها  البته  که  نماید  استفاده 
دو  این  داد.  رای خواهند  هند  از  خویش 
و  پاکستان  بیشتر  ثبات  به  می تواند  اقدام 
تا  نماید  دیگران کمک  به  نیکش  روابط 
میلیون ها دالری که امریکا از مالیه مردم به 

عنوان جزیه به پاکستان می پردازد.
سازمان  پاکستان،  استخبارات  درون  در 
مخفی دیگر وجود دارد که به آن »شاخه 
و  از جنرال ها  متشکل  اس« می گویند که 
افسران متقاعد ارتش و آی اس آی است. 
این  استخبارات  به  نزدیک  منبع  یک 
صورت  به  شاخه  »این  که  گفت  کشور 
مسوول  شاخه  این  ندارد.«  وجود  رسمی 
در  که  هست  افراطیون  با  روابط  تامین 
می توانند  خاصی  اتفاق  کدام  صورت 
کسانی  اگر  بنا  نماید.  انکار  را  وجودش 
بن الدن  کردن  مخفی  در  آی اس آی  در 
کمک کرده باشند، متعلق به همین شاخه 

می شوند. 
پیر زبیر شاه، گزارشگر پاکستانی برای من 
تعریف کرد که هشت روز پیش از کشته 
شدن اسامه بن الدن جنرال اشفاق کیانی به 
ابیت آباد  در  کاکل  معتبر  نظامی  اکادمی 
اکادمی  دانشجویان  به  آنجا  در  و  رفت 
را  افراطی  جنگجویان  کمر  »ما  گفت، 
و  افراطیت  واقعیت کمر  در  اما  شکستیم. 
جنگجویی در چند کیلومتری آن اکادمی 

مخفی بود.«
با  آشکاری  طرز  به  گل  حمید  جنرال 
است  ممکن  چطور  که  گفت  تردید 
نظامی،  پایگاه  نزدیکی  در  اسامه  که 
ابیت آباد  در  محلی  پولیس  و  استخبارات 
پنهان  برای  انگار  که  خانه ی  در  را  خود 
کردن او ساخته شده باشد،  مخفی کرده 
بتواند. حمید گل به اسوشیتد پرس گفت، 
استخبارات  دفتر  پولیس،  منطقه،  آن  »در 

غیر نظامی و آی اس آی حضور داشتند.«

کثرت  به  توجه  با  هرات  شهر  ماسترپالن  طرح 
بنا های تاریخی در این شهر، یکی از دغدغه های 
شهرسازی  وزارت  به خصوص  و  دولت  مهم 

است.
براساس مدارک موجود از ماسترپالن گذشته ی 
این شهر حدود چهل سال می گذرد و به گفته 
چند  تنها  کشور،  شهرسازی  وزارت  مسوولین 
هرات  در  ماسترپالن گذشته  از  محدود  درصد 

تطبیق شده است. 
ندا، مشاور وزارت شهرسازی  انجنیر محمدنبی 
جدید  ماسترپالن  بازنگری   هیات  رییس  و 
بررسی  برای  گروهی  راس  در  که  هرات  شهر 
تطبیق ماسترپالن جدید شهر هرات به این شهر 
آمده بود، گفت که از طرح ماسترپالن قدیمی 
اندکی تطبیق شده است، حدود چهل سال  که 
می گذرد و  ضرورت به طرح ماسترپالن جدید 
دوراندیشی  و   امروزه  ضرورت های  براساس 

آینده شهر هرات  مطرح است.
در  زیادی  تغییرات  در طول چهل سال گذشته 
برنامه های  تطبیق  عدم  و  آمده  وجود  به  هرات 
ایجاد  باعث  قدیمی   ماسترپالن  طبق  توسعه ای 

مشکالت مختلف در این شهر گردیده است.
این مساله تنها مختص به شهر هرات نیست، بلکه 

در اکثر شهر های کشور مشهود می باشد.
 آقای ندا می گوید: »هرات یکی از تاریخی ترین 
جنبه  موضوع  این  که  است  افغانستان  شهر های 
تا  است  ضرور  لذا  گرفته،  خود  به  هم  جهانی 
تاریخی  ارزش های  حفظ  به  جدید  ماسترپالن 

هرات همسان باشد.«
خدمات  از  نظر  صرف  که  می دارد  اظهار  او 
شهری برای یک شهر مدرن، ماسترپالن هرات 

باید مطابق به ارزش های تاریخی باشد. 
بودن  باستانی  »اما  می گوید:  همچنین  ندا  آقای 
شهر  معیار های  ما  که  نیست  معنا  این  به  هرات 
هرات  که  نگنجانیم، خصوصا  آن  در  را  مدرن 
شهر  یک  به  تبدیل شدن  فراوان  ظرفیت های 
این  در  باید  دارد،  هم  را  تجارتی  بندری 
و  بیست  قرن  مدرن  شهر  طرح یک  ماسترپالن 

یکمی هم گنجانیده شود.«
می دهند  خبر  شهرسازی  وزارت  مقامات 
شامل  هرات  شهر  از  زیادی  بخش های  که 

میراث های جهانی یونسکو می شود. 
وزارت  مشاور  رحیمی  عبدالواسع  انجنیر 
احیای  و  حفظ  اداره  مسوول  و  شهرسازی 
بخش  است  »قرار  می گوید:  تاریخی  شهر های 
جهانی  میراث  جزو  هرات  شهر  از  زیادی 
یونسکو گردد، ولی مشکالت مهمی که در این 
این  هنوز  تا  باعث گردیده  دارد،  عرصه وجود 

مساله محقق نگردد.«
تا امروز در هرات  ساخت و ساز داخل شهری 

بیشتر بی رویه بوده است و اکثر ساخت 
با معیار های  و ساز ها به شکلی بوده که 
نظر  در  تاریخی  شهر  یک  برای  که 

است، همخوانی نداشته است.
مساله،  همین  که  می گویند  مسوولین 
داشته  باز  یونسکو  در  ثبت  از  را  هرات 

است. 
شهروندان  که  گفت  رحیمی  آقای 
هرات باید نسبت به این ارزش ها، دقت 
بیشتر داشته باشند و مطابق به ماسترپالن 
جدید، تالش کنند که ساخت و ساز را 
تاریخی  شهر  یک  معیار های  اساس  بر 

ایجاد کنند.
مسوولین شهرسازی در هرات می گویند 
که برنامه های دیگری نیز در این شهر از 
سال های گذشته روی دست بوده است.   
ریاست  معاون  سروری،  فریدون  انجنیر 
شهرسازی هرات می گوید: »از سال های 
سروی  برای  برنامه هایی  متمادی 
ریاست  توسط  هرات  شهر  وضعیت 
شهرسازی و دانشگاه هرات به همکاری 
دانشگاه فلورانس ایتالیا روی دست گرفته شده 
است و در این زمینه پیشرفت هایی هم صورت 

گرفته است.«
در  ساز  و  »ساخت  می افزاید:  سروری  آقای 
با  از شهر هرات در مخالفت  بخش های زیادی 
نورم های شهرسازی صورت گرفته و این مساله 

ضربه مهلکی برای هرات تاریخی زده است.«
بازنگری  تیم  که  می دارند  ابراز  مسوولین  این 
تیم  این  و  شده  تشکیل  هرات  ماسترپالن 
مدت  ولی  کرده،  آغاز  را  خود  فعالیت های 
ماسترپالن  طرح  تا  کشید  خواهد  طول  زمانی 

جدید هرات به مرحله اجرایی نزدیک شود.
شورای  عضو  صالحی،  عبدالرحمن  انجنیر 
اولیه ماسترپالن  متخصصان هرات که در طرح 
وزارت  »اگر  می گوید:  دارد،  اشتراک  جدید 
جامع  ماسترپالن  یک  نمی تواند  شهرسازی 
است  بهتر  کند،  تهیه  هرات  برای  را  کامل  و 
روی  را  هرات  قدیمی  ماسترپالن  تعدیل  طرح 
دست بگیرد، تا حداقل از انکشاف بی رویه شهر 

جلوگیری صورت بگیرد.«
انجنیری  تیم های  است  بهتر  صالحی،  باور  به 
در هرات تشکیل گردد، تا با هماهنگی وزارت 
شهرسازی، از رشد بی رویه، نابه سامانی ساخت 

و ساز ها جلوگیری شود. 
 با این حال هنوز مشخص نیست که شهر هرات 
ماسترپالن  طرح  از  سال  چهل  گذشت  از  بعد 
باالخره صاحب یک ماسترپالن جدید  شهری، 
طرز  به  شهر  همچنان  این که  یا  و  شد  خواهد 
گذاشت،  خواهد  انکشاف  به  رو  بی رویه ای 
بی آن که ضروریات و ایجابات یک شهر مدرن 
در نظر گرفته شود که این کار می تواند بسیاری 
از بنا های هرات را از ثبت شدن در میراث های 

فرهنگی یونسکو باز دارد. 

در طول چهل سال گذشته 
تغییرات زیادی در هرات 

به وجود آمده و عدم تطبیق 
برنامه های توسعه ای طبق 
ماسترپالن قدیمی  باعث 
ایجاد مشکالت مختلف در 

این شهر گردیده است.
این مساله تنها مختص به 
شهر هرات نیست، بلکه در 
اکثر شهر های کشور مشهود 

می باشد.
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تجارت پاکستان
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یک ماسترپالن جدید
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نشست مخالفان دولت بشار اسد در دمشق برگزار شد

پیش روی مخالفان قذافی به سمت پايتخت لیبیا 

برادر چاوز: در انتخابات آينده، استفاده از گزينه نظامی منتفی نیست 

در سوريه نزديک به 150 نفر از مخالفان اين کشور 
بررسی  مورد  در  کشور  اين  پايتخت  دمشق،  در 
دموکراسی  سوی  به  صلح آميز  گذار  راه های 

تشکيل جلسه دادند.
اين اولين بار از زمان بروز اعتراضات ضد دولتی 
در ماه مارچ سال جاری است که مخالفان تشکيل 

جلسه می دهند.
شرکت  نشست  اين  در  که  کسانی  از  بسياری 
کرده اند، به دليل فعاليت های سياسی مدتی را در 

زندان گذرانده اند.
دراين  کنندگان  شرکت  گزارش ها  براساس 
در  سياسی  حزب  هيچ  سوی  از  تنها  نه  نشست، 
کشور شرکت نکرده اند، بلکه نماينده هيچ يک از 
فعاالنی که با حضور در جاده ها خواستار استعفای 

بشار اسد شده اند، هم نيستند.
اين  اعتبار  به  نسبت  مخالف  گروه های  از  بعضی 

ترديد  ابراز  نشست 
کرده اند.

در  سوری  مقامات  به 
اين  برگزاری  مورد 
نشست اطالع داده شده و 
در  ممنوعيتی  هم  دولت 
نکرده  ايجاد  آن  برپايی 

است.
نماينده ای  شده  گفته 
اين  در  دولت  سوی  از 

نشست حضور ندارد.
اين  در  کنندگان  شرکت 

نشست می گويند که آنها توافقی با دولت نخواهند 
کشتارها  و  خشونت ها  خاتمه  خواستار  و  کرد 

هستند.
براساس گزارش ها، بعضی از فعاالن مخالف دولت 

سوريه از برگزاری اين نشست ابراز نگرانی کرده 
و گفته اند که برگزاری چنين نشستی در شرايطی 
دارد،  ادامه  کشور  در  سرکوب  و  خشونت  که 
می تواند به معنای مشروعيت دادن به دولت باشد.

 50 حدود  در  ليبيا  دولت  مخالفان 
طرابلس،  غرب  جنوب  کيلومتری 
نظامی  نيروهای  با  کشور،  اين  پايتخت 
وفادار به معمر قذافی، رهبر ليبيا، درگير 

شده اند.
ليبيا  دولت  مخالفان  از سخنگويان  يکی 
جون،   26 يکشنبه،  روز  که  است  گفته 
درگيری سنگينی در حومه شهر بيرالغنم، 
داده  رخ  طرابلس،  غرب  جنوب  در 

است.
مخالفان معمر قذافی به بی بی سی گفته اند 

که به دنبال پيشروی به سمت طرابلس هستند.
بين المللی  دادگاه  ليبيا،  مورد  در  ديگر  خبری  در 
بازداشت  حکم  صدور  احتمال  درباره  کيفری 

دگروال قذافی تصميم گيری می کند.
انتظار می رود هياتی متشکل از سه قاضی دادگاه، 

امروز در اين باره تصميم بگيرد.

همچنين  کيفری  بين المللی  دادگاه  کل  سارنوال 
سيف االسالم،  بازداشت  حکم  صدور  خواهان 
يکی از پسران دگروال قذافی، و عبداهلل سنوسی، 

وزير اطالعات اين کشور شده است.
با مخالفان دولت  آنها متهم شده اند که در مقابله 

ليبيا، مرتکب جنايت عليه بشريت شده اند.
گفته اند  افريقايی  کشورهای  رهبران  همچنين 

در  تا  است  پذيرفته  قذافی  معمر  که 
پايان دادن  برای  که  مذاکراتی  جريان 
می شوند،  برگزار  ليبيا  در  درگيری ها  به 

وارد نشود.
همچنين هياتی از نمايندگان کشورهای 
مذاکرات  از  بعد  افريقا  اتحاديه  عضو 
در  جون   26 يک شنبه،  روز  در  خود 
رسمی  اطالعيه ای  طی  جنوبی،  افريقای 
قذافی  معمر  اقدام  »از  که  کردند  اعالم 
مذاکرات  روند  در  که  اين  پذيرش  در 
حضور نداشته نباشد« استقبال می کنند. در 

اين اطالعيه جزييات بيشتری مطرح نشده است.
وارد  هم  ليبيا  در  ناتو  نيروهای  نظامی  عمليات 
رسمی  خبرگزاری  و  است  شده  روز  يکصدمين 
ناتو  از حمله های هوايی جديد  ليبيا در گزارشی، 
خبر داده است که بخش هايی از طرابلس را هدف 

قرار داده اند.

رييس  که  است  هفته  دو  حدود  که  حالی  در 
به دنبال عمل جراحی، در کوبا  جمهور ونزويال، 
گمانه زنی هايی  موجب  امر  همين  و  است  بستری 
پيرامون وخامت حال وی شده، برادر آقای چاوز 
سال  جمهوری  رياست  انتخابات  در  می گويد 

2012، نبايد در صورت لزوم، 
منتفی  را  نظامی  مبارزه  گزينه 

دانست.
پرس،  اسوشيتد  گزارش  به 
بزرگتر  برادر  چاوز،  آدان 
بيانيه ای  در  چاوز،  هوگو 
قدرت  قصد  که  کرد  اعالم 
از طريق  است که  اين  حاکم 
غلبه  خود  رقبای  بر  انتخابات 
بايد  دولت  حاميان  اما  کند 
صورت  در  تا  باشند  آماده 
ببرند  اسلحه  به  دست  لزوم 
عنوان  به  »ما  کرد:  تاکيد  و 
نمی بايست  اصيل،  انقالبيونی 

گونه های ديگر مبارزه را فراموش کنيم.«
انتخابات رياست جمهوری آينده ونزويال، دسامبر 
چاوز  هوگو  پيشتر  و  شد  خواهد  برگزار   2012

اعالم کرده بود که پيروز انتخابات آينده است.
آدان چاوز که پيشتر در دانشگاه فيزيک تدريس 

نامدار  انقالبی  چه گوارا،  از  قول  نقل  با  می کرد 
انتخابات سال آينده گفت:  با  اشاره  با  آرژانتينی، 
به  تنها  را  خودمان  که  است  توجيه  غيرقابل  »اين 
انتخابات محدود کنيم و به ديگر گونه های مبارزه، 

از جمله مبارزه مسلحانه، فکر نکنيم.«
اين اظهارات در حالی بيان شده است که به نوشته 
خبرگزاری ها، هوگو چاوز پس از سفر به کوبا، در 
تاريخ 20 جوزا به علت »آبسه لگن خاصره« تحت 

عمل جراحی قرار گرفت.
از آن زمان آقای چاوز که معموال به طور مکرر 
در رسانه ها ظاهر می شود، تنها يکبار در تاريخ 22 
جوزا به صورت تليفونی با تلويزيون دولتی ونزويال 
صحبت کرده و پس از آن ديگر در هيچ رسانه ای 

حضور پيدا نکرده و سخنی نگفته است.
با اين حال اعضای دولت در اين مدت بارها تاکيد 
کرده اند که حال آقای چاوز رو به بهبودی است و 

وی به زودی به کشور باز می گردد.

0777625262

را  بوکوحرام  شبه نظامی  اسالمگرای 
مسوول اين حمله معرفی کرده اند.

حاضران  همه  آيا  که  نيست  معلوم 
فقط  يا  بوده اند  حمله  اين  هدف 
ماموران پوليس حاضر در اين مراسم 

هدف قرار داشتند.
يک  بمبگذاری  اثر  بر  گذشته  ماه 
گروه  سوی  از  پوليس  پوسته 
از  را  خود  جان  نفر   8 بوکوحرام 

دست دادند.
کشوری  ايجاد  خواهان  گروه  اين 

مسلمان در شمال نايجريا است.

مقامات رسمی نايجريا می گويند که 
در جريان حمله ای که به يک مراسم 
اين  شمال  در  مايدوگوری  شهر  در 
کم  دست  است،  شده  انجام  کشور 

25 نفر کشته شده اند.
اين مراسم در فضای باز برگزار شده 
و  به همراه غذا، آبجو  و در آن  بود 

مشروبات الکلی عرضه می شد.
که  گفته اند  عينی  شاهدان 
موتورسايکل  دو  حمله کنندگان، 
مواد  پرتاب  از  بعد  که  بودند  سوار 

منفجره فرار کرده اند.
گروه  پوليس،  نيروی  مقامات 

پرونده  اين  متهمان  جمله  از  سرخ، 
هستند.

جنايت  نسل کشی،  به  نفر  چهار  اين 
که  جنگی  جنايات  و  بشريت  عليه 
منجر به مرگ دو ميليون نفر در فاصله 
در  ميالدی  تا 1979  سال های 1975 

کامبوج شد، متهم هستند.
اينگ ساری، وزير امور خارجه رژيم 
اينگ  همسرش  و  سرخ  خمرهای 
تيريت، وزير سابق امور اجتماعی در 
آن رژيم، دو متهم ديگری هستند که 

محاکمه می شوند.
افراد  اين  محاکمه  می شود  گفته 

می تواند چند سال به طول انجامد.

بازمانده  ارشد  اعضای  از  نفر  چهار 
به  کامبوج  سرخ  خمرهای  رژيم  از 
اتهام نسل کشی در دادگاهی در پنوم  
محاکمه  کشور،  اين  پايتخت  پن، 

می شوند.
چهار  اين  محاکمه  جلسه  نخستين 
سال  چند  از  پس  سال  کهن  متهم 
آوردن  فراهم  و  حقوقی  مجادالت 
برگزار  دادگاه،  تشکيل  مقدمات 

می شود.
)رهبر  پوت  پل  معاون  چيا،  نوان 
»برادر  عنوان  با  که  سرخ(  خمرهای 
شماره دو« هم شناخته می شد، و خيو 
خمر  دولت  سابق  رييس  سامفان، 

بايد  بريتانيا  و  چين  گفت  ون  آقای 
برابر  شريکی  عنوان  به  يکديگر  به 
به  بشر  نگاه کنند و در مورد حقوق 
جای اتهام زدن به يکديگر، همکاری 

کنند.
نخست وزير چين همچنين تاييد کرد 
وحش  باغ  به  پاندا  دو  کشورش  که 

ادينبورگ در اسکاتلند می فرستد.

چينی  و  بريتانيايی  شرکت های 
دو  از  بيش  ارزش  به  قراردادهايی 

ميليارد دالر امضا کرده اند.
نخست  جياباو  ون  لندن  در  ديروز 
وزير چين با ديويد کامرون، نخست 

وزير بريتانيا ديدار کرد.
در اين ديدار در باره وضعيت حقوق 

بشر در چين هم صحبت شده است.

جديد که از محدوده کوه های آلپ 
بی نظير  طبيعت  از  بخشی  می گذرد، 

اين منطقه را نابود خواهد کرد.
با وجود اين اعتراض ها، دولت ايتاليا 
کرده  صادر  را  پروژه  آغاز  دستور 

است.
در صورت راه اندازی اين خط آهن، 
مدت زمان سفر بين شهر تورين ايتاليا 
و ليون فرانسه به نصف ميزان کنونی 

می رسد.

کردن  متفرق  برای  پوليس  نيروی 
آهن  خط  يک  ساخت  به  معترضان 
گاز  از  ايتاليا،  شمال  در  جديد 
پرفشار  آب  جريان  و  اشک آور 

استفاده کرده است.
مانع  داشتند  سعی  معترضان  اين 
قرار  که  شوند  بلدوزرهايی  فعاليت 
است زيرسازی يک خط آهن جديد 
بين ايتاليا و فرانسه را برای قطارهای 

پرسرعت آماده کنند.
ساکنان محلی می گويند که اين تونل 

کشته شدن 25 نفر 
در حمله ای در شمال نايجريا 

چهار عضو ارشد رژيم خمر سرخ کامبوج 
محاکمه می شوند

امضای قراردادهای کالن میان شرکت های 
چینی و بريتانیايی 

پولیس با معترضان در شمال ايتالیا درگیر شد
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 ĮěÊć  ÊİģÊÓêÍ  å  őª  ġÊÔðªÊ   Ħ 
 ĮģÊÔðªÊ   å  YĮĜįĩ  ŚêĤôœĠª
 ĥåÉĪœħ Ħċå Ħě ĦĤÔņĪċ Ħ  ÒğĪ«ß
.ĚÓĩĩ Į«ģĩëĩé ĮľĪ  ĭĪģÊÓêÍ
 å  őª  ġÊÔðªÊ   ő¤  ĭřœª  Ěįĩ
 ÉĪãĩÊó  êœĠó  Ī«ģĩëĩé  ĭĪģÊÓêÍ
 ĮÔİĤğÉ åÉĪœħ Ħċåå ő¤ Yĩ Ħðª ۲۰

. ęëĩé őį ĦģĪªÉĪľ
 ĪěÉĩ ĦĜïĩ å Ī«ģĩëĩé ĮľĪ  Īċå
 ŐŗŋÛ å æûê  ŐæćÊĔěÉ ĩÉ ĪģÊÎěÊÿ
 ĮģÊÔðªÊ   őª  Ħņêª  ŚŗğĪě  Ħ 

. ĦěĪªéĩ Ħģëĩé ĦÓ ĪģÊİľĪ 
 Ě¡ã  ĮĜįĩ  ÑéÉëĩ  ąÊďå  ÊİģÊÓêÍ  å
 ĮľĪ   å  őį  Į«ģĩëĩé  ĮľĪ 
 ĭĪÓÊįë Īã YĮĜÔðįÉ ĦĜÎª Ħě ĪĤŇŒæģÉ
. ĭå ĥéÊ¡ě Òãĩ ŕĤě å ĚÓĩ Éå ő¤
 êÓ Ħäł ġÊÔðªÊ  Ħě ŐæģÉŖĩ Őå êÓ
 ĚÔðįÉ  Į«ģĩëĩé  ĮľĪ   êŒŔ  ۱۰۰

. ĭĪó
 ĪİĤïé  ĭêÎã  Ê«įêğÉ  å
 å  őª  ġÊÔðªÊ   Ħ   YĮĜįĩ
 ŚêĤôœĠª  ĮěÊć  ÊİģÊÓêÍ
 čêİó  ÙéĪÛ  æģÊįĩ
 ġÊÔðªÊ   å  YĮĜįĩ
 å  ÊİģÊÓêÍ  Ħě  ÒğĪ«ß
 Ī«ģĩëĩé  ĮľĪ   ĪĜ¡ã
 ĦĤÔņĪċ  ĪĜÔðįÉ  å
 őį  őª  ŗě  Ħ   ő¤ Yĥŗªĩ
 őĤŇŒæģÉ  ĮľĪ   őĤİľ

. ŐæœªĪĺĩÉé
 őŎÊ¡ľéĩ ĢįŔéÊŊ ÊİģÊÓêÍ å
 Ħě  ĦÓ  ÊİģÊÓêÍ  ő¤  ĮĜįĩ

 Į«ģĩëĩé ĮľĪ  ۱۸ Ħäł ġÊÔðªÊ 
 å ő¤ YĮ«İě ĢįŔéÊŊ . ĭĪó ĦģÊÔï
 Ħ   ęÊªêœÓ  å  Śŗě  Éå  őģëĩé  ĮľĪ 
 ۲۰۱۳ Ħ  ő¤ ŐĪó Ěİ  őª ÒðŊÉ

. ĭřœïéĩ ĦÓ ĭÊ  ĦÍ őª
 ġÊÔð¤ĪĜÍ å Į«ģĩëĩé ĭĪģÊÓêÍ Ħċå
 ~Ġª  ĥĪį  Ħ   Ħğêœł  ĦÓ  őĺĪª  ÒěÊįÉ

. ęĩ Òôœğ őª

راه اندازی  زمان  از  که  حالی  در 
سنبله  در  بوشهر  نیروگاه  اولیه 
اتصال  و  نهایی  راه اندازی   ،۸۹
تعویق  به  بارها  برق  به شبکه  آن 
صالحی،  اکبر  علی  است،  افتاده 
می گوید  ایران  خارجه  وزیر 
نیروگاه  برق  اتصال  »جشن  که 
به شبکه سراسری، اواخر  بوشهر 

ماه رمضان،برگزار می شود.«
به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
روز  صالحی  آقای  ایسنا،  ایران، 
»در  گفت:  باره  این  در  دوشنبه 
حال حاضر نیروگاه بوشهر عمال 
بهره برداری شده است. سنبله سال 
راکتور  قلب  به  سوخت  گذشته 
برده شد که جشن آن نیز برگزار 
نیروگاه  فرآیند  آغاز  آن  شد؛ 

هسته ای بود.«
نیروگاه هزارمیگاواتی بوشهر که 
از سوی روسیه  در دست تکمیل 
دهه  نیم  و  سه  از  پس  است 
پایان  از  پیش  تا  بود  قرار  تاخیر، 
شبکه  به  گذشته  میالدی  سال 

اما  شود  متصل  برق 
تاکنون  آن  راه اندازی 
تعویق  به  چندین بار 

افتاده است.
در  بوشهر  نیروگاه 
بارها  گذشته  یکسال 
شده است.  خبرساز 
انتشار  نخست،  بار 
کرم  به  مربوط  اخبار 
باعث  »استاکس نت«  کمپیوتری 
نیروگاه  این  در  فعالیت ها  تا  شد 
سپس  و  شود  روبه رو  کندی  با 
شدن  شکسته  از  روسی  منابع 
سوخت  مخزن  در  پمپ«  »یک 

آن خبر دادند.
دوشنبه  روز  ایران  خارجه  وزیر 
اظهار داشت: »پیش از این اعالم 

آخر  که  بودیم  کرده 
وضعیت  ماه  بهمن 
بحرانی  بوشهر  راکتور 
یعنی  شد  خواهد 
تولید  قدرت  نیروگاه، 
و  فعل  اما  نمی کند 
در  هسته ای  انفعاالت 
در  می شود.  آغاز  آن 
قدرت  هسته ای  فرایند 
افزایش  آرام  آرام  باید 
یابد که شش ماه تا یک 

سال طول می کشد.«
وی افزود: »آخر ماه دلو 
سال گذشته مشکلی در 

و کار  آمد  پیش  بوشهر  نیروگاه 
یکی از پمپ ها با مشکل روبه رو 
ادامه  را  کار  می توانستیم  شد. 
نمی دهیم  ادامه  گفتیم  اما  دهیم 
که  داده ایم  قول  مردم  به  چون 
بعد  و  است  اولویت  در  ایمنی 
راه اندازی  را  آن  مشکل  رفع  از 

می کنیم.«
وی در ادامه گفت: »بعد از بروز 
گفتیم  نیروگاه  کار  در  مشکل 
باز  را  راکتور  قلب  است  بهتر 
کنیم  خارج  را  سوخت ها  کنیم، 
و بررسی کنیم که آیا براده های 
یا  نشسته است  سوخت  روی  آن 
در  و  شستیم  را  خیر؟ سوخت ها 
این  و  دادیم  قرار  راکتور  قلب 
ما را حدود دو ماه  موضوع کار 

عمیق  بحران  در  یونان  که  حالی  در 
منتظر  و  رفته  فرو  سیاسی  و  اقتصادی 
وزیر  است،  بین المللی  مالی  کمک های 
هشدار  یونان  پارلمان  به  آلمان  مالیه ی 
از  را  اقتصادی  ریاضت  برنامه  اگر  داد 
خبری  کمک ها  از  نگذرانند  تصویب 

نخواهد بود.
آلمان  مالیه  وزیر  شویبله،  ولفگانگ 
پارلمان  با  اگر در روز  ۲۹ جون  گفت 
برنامه ریاضت اقتصادی  دولت پاپاندیو 
را تصویب نکند اتحادیه اروپا و صندوق  
کمک  کشور  این  به  پول  بین المللی 

نخواهند کرد.
که  کرد  اطمینان  ابراز  حال  این  با  وی 
به  یونان  پارلمان  نمایندگان  اکثریت 
کاهش بودجه عمومی و افزایش مالیات 

رای خواهند داد.

 وزیر مالیه ی آلمان همچنین از نمایندگان 
جناح مخالف در پارلمان یونان خواست 
برهه  این  در  را  کشور  این  دولت  تا 
گفت:  شویبله  ولفگانگ  کنند.  حمایت 
یونان  در  اپوزیسیون  که   است  »خوب 
دولت را حمایت کند همانطور که ما در  

پرتگال و ایرلند شاهد بودیم.«
برنامه ی  یونان  پارلمان  است  قرار 
به  چهارشنبه  روز  را  اقتصادی  ریاضت 

رای بگذارد.
وزیر مالیه ی آلمان همچنین تصریح کرد 
که اگر پارلمان یونان به این برنامه رای 
ندهد »ثبات سراسر حوزه یورو به خطر 

می افتد.«
هر  »ما  داشت:  اظهار  شویبله  ولفگانگ 
کاری می کنیم که از افزایش این بحران 
باید  ما  اما  کنیم،  جلوگیری  اروپا  در 

آماده  چیزی  هر  برای  را  خود  همزمان 
کنیم.«

ریاضت  سیاست های  که   درحالی 
گسترده  اعتراض های  با  اقتصادی  
جاده ای و گاهی هم خشونت بار مواجه 
اکونومیست در یکی  نشریه  است،  شده 
از تازه ترین تحلیل های خود آینده مالی 
و اقتصادی این کشور را حتا اگر موفق 
به دریافت کمک تازه شود، در هاله  ای 
نشریه  این  است.  کرده  ترسیم  ابهام  از 
ممکن  که  است  داده  هشدار  همچنین 
جهانی  مالی  بحران  یک  یونان  است 

دیگر را رقم بزند.
 یونان تاکنون ۱۱۰ میلیارد یورو از بانک 
کمک  وعده  اروپا   اتحادیه  و  جهانی 
به  مرحله   صورت  به  و  کرده  دریافت 

مرحله آن را اخذ می کند.

ĚÓĩĩ Į«ģĩëĩé ĮľĪ  ĭĪģÊÓêÍ ĦģÊÔðªÊ  Ħě هشدار آلمان به پارلمان یونان

برق نیروگاه بوشهر به شبکه اصلی ایران 
جایگاه مردم افغانستان در ساختن صلح عادل ها  اواخر ماه رمضان وصل می شود

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 ۱۳۹۰، ساعت ۲ بعد از چاشت
مکان: پل سرخ، روبروی مسجد عمرجان قندهاری، موسسه تحصیالت 

عالی ابن سینا، تاالر نشست های علمی
شماره گان تماس: )۰77۹۲۱7755( )۰775۳۲۱6۹7( )۰7۸4۱۸۰۰۸۹(

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. 
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