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افسرانی که درس از خودگذری 
برجا گذاشتند

5
وزیر زراعت و شهردار کابل: 

توان مقابله با 
غاصبین زمین را نداریم

وزیر  رحیمی  آصف  محمد  کابل:  8صبح، 
نواندیش  و محمدیونس  آبیاری  و  زراعت 
شهردار کابل که روز گذشته برای توضیح 
به  دولتی  زمین های  غصب  چگونگی 
مجلس سنا فراخوانده شده بودند، می گویند 
ساخت  و  دولتی  زمین های  غصب  که 
بلند منزل های غیرقانونی از سوی زورمندان 
ادامه  کشور  والیت های  سایر  و  کابل  در 
داشته و آنان توان جلوگیری از آن را ندارند.
محمدآصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان 
می گوید که صدها مورد غصب زمین وجود 
دارد که باید این زمین ها به دولت برگردانده 

شوند.
به گفته ی وی 700 پرونده را در 8 ماه گذشته 
به کمیسیون حل منازعات فرستاده اند که در 
این میان حدود 44 هزار جریب زمین دولتی 

می باشد.
تفکیک  افغانستان  زراعت  وزیر  گفته  به 
زمین های شخصی و دولتی مشکل  بزرگ 
تاکنون  و  است  بوده  وزارت  این  برای 
زمین های دولتی و شخصی، مشخص نشده 

است.
که  می کند  تاکید  آبیاری  و  زراعت  وزیر 
بدون همکاری نمایندگان مردم در شورای 
ملی جلوگیری از غصب زمین های دولتی، 

ناممکن است.
»میلیون ها جریب زمینی که  رحیمی گفت: 
کار  یک جا  می خواهیم  بیشتر  است،  عامه 
کنیم تا از غصبی که شده جلوگیری کنیم و از 
سوی دیگر از غصب بیشتر جلوگیری نماییم.«
ادامه در صفحه 2

کارشناسان: 

ارتباط شبکه حقانی 
با آی اس آی جدید نیست

]در صفحه 2[

پنج عنصرکلیدی 
برای افغانستان فردا 
برای  عامل  این  درک  و  شناخت 
ترقی  و  پیشرفت  مسیر  ضمانت 
است.  اهمیت  با  خیلی  ما  کشور 
مثابه  به  ضعیف  کشور های  بر  تکیه 
و  اقتصادی  استراتژیک  شرکای 
در  آینده  نسل های  برای  تجارتی 
خواهد  جبران ناپذیر  کشورمان 
مقاله،  این  نویسنده ی  نظر  از  بود. 
همه  این  از  بعد  افغانستان  مردم 
تاریخی،  شیرین  و  تلخ  تجربه 
راهبردی  شرکای  انتخاب  در  نباید 
خویش  تاریخی  اشتباهات  خویش 
افغانستان  دوستی  کنند.  تکرار  را 
دارای  کشورهای  نیرومندترین  با 
با نظام  نظام دموکراسی در دنیا که 
سیاسی در افغانستان همسویی دارد 
قوت  بر  تکیه  نیرومند  زمینه های 
نفع  به  را  آنها  تجارتی  و  اقتصادی 
کشور مان فراهم خواهد ساخت که 
نیرومند  ضمانت  می تواند  خود  این 
پیشرونده  برای حرکت  درازمدتی  و 
توازن  ایجاد  راستای  در  افغانستان 
منطقه  در  اقتصادی  توانمندی های 
باشد.                    )ادامه در صفحه 4(
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همه  راه ها 
به پاکستان ختم می شود 

طی ده سال گذشته جدال اساسی میان حکومت 
تروریزم  منابع  برسر  آن  غربی  متحدین  و 
از  بارها  افغانستان  حکومت  داشت.  قرار 
تروریستان  که  خواست  خود  غربی  متحدین 
تعقیب  افغانستان  مرزهای  درآن سوی  را 
طول   در  افغانستان  غربی  متحدین  اما  کنند؛ 
سال های گذشته با سیاست مدارا و دوگانه با 
پاکستان برخورد نموده و دیدگاه های رهبران 
بن الدن  قتل  از  پس  نگرفتند.  جدی  را  افغان 
نزدیکی های  امریکا در  نیروهای خاص  توسط 
به  پاکستان  و  امریکا  میان  تنش ها  اسالم آباد،  
اکنون  امریکا  متحده  ایاالت  رسید  خود  اوج 
و  پیگیری  را  منطقه  تحوالت  جدید  رویکرد  با 
به  واکنش  نخستین   در  امریکا  می کند.  دنبال 
نقش پاکستان در مخفی کردن بن الدن بخشی 

از کمک های خود را به حالت تعلیق درآورد. 
اکنون به نظر می رسد که مقام های امریکایی با 
رابطه  در  تازه  و شواهد  اسناد  به  دست یافتن 
به پیوند شبکه ی حقانی با حکومت پاکستان در 
تالش است تا با اعمال فشار، حکومت پاکستان 

را از دوام این رابطه برحذر دارد. 
در  زیاد  شواهد  و  اسناد  گذشته  سال  ده  طی 
از  حمایت  بر  مبنی  پاکستان  نقش  به  رابطه 
اسناد  شد.  منتشر  حقانی  شبکه ی  و  طالبان 
لندن  اقتصادی  مکتب  گزارش  و  ویکی لیکس 
بر  حمله کننده  افراد  از  بجامانده  تماس های  و 
از سوی  هیچ گاه  افغانستان  در  مختلف  مراکز 
از  برخی  نشدند.  گرفته  جدی  غربی  منابع 
در  تاثیرگذار  نقش  به خاطر  غربی  کشورهای 
تجارت اقتصادی هیچ گاه روابط خود را به بهای 
رابطه با افغانستان، با پاکستان خراب نمی کنند. 
کشورهای عربی مانند عربستان و امارات نیز 
جریان  پروسه  در  پاکستان  اصلی  متحدین  از 
با  پاکستان  نیز  اکنون  است.  بوده  طالبانیسم 
فعالیت های دیپلوماتیک خود کشورهای منطقه 
همسو  خود  با  را  وچین  روسیه  ایران،  مانند 
انجام  که  البی هایی  با  پاکستان  است.  ساخته 
وارونه  جهان  برای  را  منطقه  تصویر  می  دهد 
تروریزم  سرمنشا  را  افغانستان  و  داده  جلوه 

مطرح کرده است. 
سفیر  مانتر،  کامرون  اظهارات  میان  این  در 
امریکا در اسالم آباد می تواند زنگ خطری برای 

پاکستان به شمار آید. 
برای نخستین بار است که یک مقام امریکایی با 
چنین صراحتی از پیوند یک گروه تروریستی با 

حکومت پاکستان خبر می دهد. 
این دیدگاه نیازمند حمایت جمعی از سوی سایر 
کشورهای غربی و حکومت افغانستان می باشد. 
حکومت افغانستان پس از ده سال اکنون برای 
از  خود  سیاست های  تایید  شاهد  نخستین بار 
جالب  اما   می باشد.  امریکایی  مقام های  سوی 
این جا است که مقام های افغانی در این شرایط 
با سیاست کامال سکوت به عنوان یک نظاره گر 
امروز  می کند.  نگاه  منطقه  رویدادهای  به 
وضعیت کامال به نفع افغانستان است و باید از 
این فرصت پیش آمده حکومت افغانستان بیش 
از هر وقت دیگر استفاده کرده و در سفر آقای 
کرزی به مجمع سازمان ملل نیز این گفته ها با 
صدای رسا به گوش همگان رسانیده شود که 

همه ی راه ها به پاکستان ختم می شود. 

زنگ اول


شواهدی  گفته ایم  هم  گذشته  در  ما 
دولت  با  حقانی  شبکه ی  که  هست 
پاکستان ارتباط دارد. این ارتباط باید 

قطع شود.«
اعالن  امریکا  دولت  این  از  پیش 
دولت  صورتی که  در  بود  کرده 
علیه  عملیاتی  به  دست  پاکستان 
شبکه ی حقانی نزند، امریکایی ها این 

گروه را هدف قرار می دهند.
سفیر امریکا در پاکستان، روی مقابله 

با این شبکه تاکید کرده است.
کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
پس  آن که  با  می گویند  سیاسی 
در  بن الدن  اسامه  شدن  کشته  از 
مبنی  زیادی  شواهد  پاکستان، 
و  تروریستی  النه های  وجود  بر 
بدست  پاکستان  در  دهشت افگنی 
مقام های  تاکنون  اما  آمده اند، 
نابودی  برای  جدی  اقدام  امریکایی 

حضور  از  متال  برگ  پاک سازی 
شورشیان است که اخیرا شمار آنها در 

این منطقه افزایش یافته است.
متال  برگ  ولسوالی  مرکز  چند  هر 
اما  است،  دولتی  نیروهای  دست  در 
گروه های شورشی در مناطق روستایی 
حضور  ولسوالی  این  دوردست  و  

دارند.
نزدیک  در  استراتژیک  منطقه ی  این 
مرز پاکستان موقعیت دارد و شورشیان 
تالش  همواره  اخیر  سال های  در 
این  در  را  خود  حضور  که  کرده اند 
منطقه حفظ کنند و فعالیت های خود را 
از آنجا به سوی مناطق دیگر گسترش 

دهند.
شورشیان  شمار  که  است  شده  گفته 
تن می رسد و  به صدها  منطقه  این  در 
پاکستانی هم  طالبان مسلح  از  شماری 

در میان آنها هستند.
شخصا  کنر،  والی  نورستانی،  تمیم 
برای نظارت از اجرای عملیات نظامی 
و  رفته  منطقه  این  به  متال،  برگ  در 
این عملیات  امر نشان می دهد که  این 
برای دولت از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
ولسوالی های  حاضر  حال  در 
والیت  کامدیش  و  وانت وایگل 
نورستان به طور کامل در اختیار طالبان 
است و شورشیان در برخی مناطق دیگر 
نورستان هم هرازگاهی حضور خود را 

نشان می دهند.
آقای نورستانی که به تازگی به عنوان 
گفته  شده،  منصوب  نورستان  والی 
امنیتی این  است که فساد در نهادهای 
والیت از عوامل اصلی ناامنی و تقویت 

حضور شورشیان در نورستان است.

صفوف  »پاک سازی  است:  گفته  او 
باید شروع  فساد(  )از  نورستان  پولیس 
شود. کسی که به خاطر پر کردن جیب 
این  در  دیگر  آمده،  نورستان  به  خود 
افراد  دادن  تغییر  ندارد.  جایی  والیت 
هم کارآمد نیست، این گونه افراد باید 

از این والیت به کلی بیرون شوند.«
مناطق  که  تاک ید کرد  نورستانی  آقای 
والیت  در  طالبان  کنترول  تحت 
و  شود  گرفته  پس  باید  نورستان 
دوباره  مناطق  این  در  محلی  اداره های 

فعال شوند.
گفت  وانت وایگل  منطقه  مورد  در  او 
روحانیون،  آینده  روز  سه  دو  در  که 
منطقه  این  بزرگان  و  ریش سفیدان 
درباره  آنها  با  تا  خواند  فراخواهد  را 
بازپس گیری و فعال کردن اداره محلی 

آنجا مشورت کند.

سفیر  اخیر  اظهارات  با  کابل:  ۸صبح، 
ایاالت متحده امریکا در اسالم آباد در 
باره ارتباط نزدیک شبکه ی حقانی با 
دولت پاکستان، برخی از کارشناسان 
موضوع  اظهارات  این  که  می گویند 
اسامه  شدن  کشته  و  نیست  جدید 
ارتباط  کامال  پاکستان،  در  بن الدن 
نزدیک سازمان استخباراتی پاکستان 
را با شبکه های تروریستی و شورشی 

روشن ساخت.
متحده  ایاالت  سفیر  مانتر  کامرون 
با  پاکستان، در گفتگویی  امریکا در 
رادیوی پاکستان گفته است شبکه ی 
حقانی که اکثر حمالت پیچیده را در 
افغانستان علیه نیروهای امنیتی داخلی 
با  بین المللی طرح و اجرا می کند،  و 
نزدیک  ارتباط  در  پاکستان  دولت 
دولت  از  مانتر  آقای  دارد.  قرار 
ارتباط  این  به  تا  خواسته  پاکستان 

خود با شبکه ی حقانی پایان دهد.
با  می شود  گفته  که  حقانی  شبکه ی 
شبکه ی تروریستی القاعده نیز ارتباط 
نزدیک و تنگناتنگ دارد، عمدتا در 
والیات جنوب  شرقی کشور و مناطق 
این  دارد.  فعالیت  پاکستان  مرزی 
تهاجمی،  حمالت  اجرای  به  شبکه 
سفارت  باالی  اخیر  حمله  جمله  از 
در  ناتو  فرماندهی  مرکز  و  امریکا 

کابل متهم شده است.
سفیر امریکا در پاکستان گفته است: 
»حمله ای که چند روز پیش در کابل 
بود.  حقانی  شبکه ی  کار  شد  انجام 

نورستان  والیت  در  دولتی  مقام های 
برای  را  نظامی  عملیات  که  گفته اند 
برگ  منطقه  از  شورشیان  بیرون راندن 

متال آغاز کرده اند.
از ولسوالی ها والیت  متال یکی  برگ 
اخیر  سال های  در  که  است  نورستان 
چندبار بین شورشیان و نیروهای دولتی 

دست به دست شده است.
ارتش  فرمانده  افضل،  محمد  جنرال 
این  که  گفته  کشور  شرق  حوزه  در 
تا حال  و  است  اجرا  عملیات در حال 
۲۰ شورشی کشته شده و تعداد بیشتر از 

آن زخمی شده اند.
ارتش  کماندوهای  عملیات  این  در 
سوی  از  و  دارند  شرکت  پولیس  و 

نیروهای پیمان ناتو حمایت می شوند.
کشور  شرق  در  ارتش  ارشد  فرمانده 
گفت که هدف از اجرای این عملیات 

این النه ها در پاکستان انجام نداده اند.
کارشناسان  از  تن  یک  میر،  هارون 
که  را  »شواهدی  می گوید:  سیاسی 
ارتباط  درباره  امریکایی ها  حاال 
گروه های شورشی با پاکستان بدست 
دارند، چیزی تازه نیست. کشته شدن 
موضوعات  این  تمام  از  بن الدن 
هیچ  امریکایی ها  اما  بود  مهم تر 

اقدامی نکردند.« 
در  امریکا  سفیر  که  باوجودی 
نزدیک  ارتباط  از  صریحا  پاکستان 
پاکستان  دولت  با  حقانی  شبکه ی 
معتقد  میر  آقای  اما  کرده،  یاد 
دولت  نیز  این  از  پس  که  است 
شورشیان  پناهگاه های  علیه  امریکا 
جدی  اقدام  پاکستان  داخل  در 
مقام های  او،  به گفته ی  نخواهد کرد. 
موضوع  از  قبل  سال ها  امریکایی 
ارتباط گروه های شورشی با سازمان 
استخباراتی پاکستان آگاه بودند، اما 
آن  مورد  در  جدی  اقدامی  تاکنون 

صورت نگرفته است.
همچنین عمر شریفی، یک تن دیگر 
که  می گوید  سیاسی  کارشناسان  از 
حقانی  شبکه ی  نقش  از  امریکایی ها 
با  شبکه  این  ارتباط  و  حمالت  در 
پاکستان آگاه شده بوده اند. به گفته ی 
او، تاکید مقام های امریکایی در باره 
ارتباط این شبکه با پاکستان، در حالی 
صورت می گیرد که تالش های صلح 
در افغانستان جریان دارد و اظهارات 
مقام های امریکایی نیز ممکن است به 

منظور جدا کردن این شبکه از گروه 
آقای  باشد.  گرفته  صورت  طالبان 
اخیری  »حمالت  می افزاید:  شریفی 
که از طرف شبکه ی حقانی صورت 
گرفت و باالخره ارتباط این شبکه با 
این  ظرفیت  یک سو  از  پاکستانی ها، 
طرف  از  و  می دهد  نشان  را  شبکه 
بود  امریکایی ها  برای  پیامی  دیگر 
باالتری  ما )شبکه حقانی( دست  که 
داریم در معامالت و صلح افغانستان. 
من فکر می کنم پیامی که سفیر امریکا 
در  حدی  تا  دارد  پاکستانی ها  برای 
همین حدود می توان تفسیر کرد که 
امریکایی ها در صدد جدا ساختن این 
مصالحه  مساله  زمانی که  در  گروه ها 

مطرح می شود، می باشند.«
تاکید  شریفی  عمر  حال،  این  با 
سفیر  صریح  اظهارات  که  می کند 
ارتباط  باره  در  پاکستان  در  امریکا 
این کشور،  با دولت  شبکه ی حقانی 
میزان  افزایش  که  است  ممکن 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 
امریکایی را در مناطق تحت فعالیت 
پی  در  پاکستان  در  حقانی  شبکه ی 

داشته باشد.
شبکه ی حقانی که در این اواخیر از 
خطرناک  شبکه  یک  عنوان  به  آن 
نام برده می شود، رهبر  افغانستان  در 
در  که  است  گفته  اخیرا  شبکه  این 
افغانستان  دولت  با  مذاکره  مساله 
پیروی  طالبان  گروه  از  امریکا،  و 

می کند.

توان مقابله با...
ادامه از صفحه 1

می گویند  افغانستان  دولت  مقام های 
هزاران  گذشته  ده سال  مدت  در 
افغانستان  سراسر  در  زمین  جریب 
توسط زورمندان غصب شده اند، ولی 
این  غصب  از  نتوانسته  هنوز  دولت 

زمین ها جلوگیری کند. 
نو  یونس  محمد  حال،  همین  در 
سناتوران  به  کابل  شاروال  اندیش 
نمی  تنهایی  به  شهرداری  که  گفت 
جلوگیری  زمین ها  غصب  از  تواند 

نماید.
از 5۰  بیش  شهردار کابل گفت که 
دولتی   نهادهای  به  را  رسمی  نامه ی 
ساختمان های  از  جلوگیری  برای 
برخالف  اما  فرستاده اند  خودسر 
ساختمان های  اداره،  این  خواست 

خودسر ساخته شده اند.
برخی زورمند،  شهردار کابل گفت 
کارگران  از  استفاده  با  و  شبانه 
ساختمان های  کار  وخارجی  داخلی 
غیرقانونی شان را به پیش می برند و 
جلو  نمی تواند  نیز  پولیس  نیروهای 

آن ها را بگیرد.

کارشناسان: 

ارتباط شبکه حقانی با آی اس آی جدید نیست

آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان در ولسوالی برگ متال

از صفحه ا

ACKU
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س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

زبان  از  و آتش«  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
پسری است که پدرش را در سن 7 سالگی در 
نیز  مادرش  و  داده  دست  از  جنگ ها  جریان 
نموده و شوهر کرده است که  تنها رها  را  آنها 
می کند:  بازگو  چنین  را  تلخش  سرگذشت  او 
»نمی دانم که زندگی با من چرا چنین کرد و مرا 
قشر  از  ما  فامیل  رها کرد.  تنها  غم  از  دنیایی  با 
روز  و  اندازه ای که شب  به  بود  متوسط جامعه 
بگذرد درآمد داشتیم. تنها پدرم مصارف خانه 
را می پرداخت. فامیل ما شامل 5 تن که عبارت 
از پدر، مادر، خودم، یک برادر و یک خواهرم 
از  ما  و  می گذشت  خوبی  به  روزها  می شد. 
اما اوضاع کشور هرروز  بودیم.  زندگی راضی 
نیروهای  بین  زیرا جنگ  می گرایید  وخامت  به 
مجاهدین و نظام کمونیستی به شدت در والیت 
نبردهای  این  داشت.  ادامه  شاهراه ها  مسیر  و 
خونین باعث شد که نیروهای روسی شکست را 
قبول نمایند و کشور را ترک کنند. نظام حاکم 

شده  منتشر  های  گزارش  اساس  بر  هرات:  8صبح، 
شبکه های  این سو  به  چندی  از  هرات  های  رسانه  در 
مخابراتی در ولسوالی شیندند والیت هرات  از فعالیت 

باز مانده اند.
قطع فعالیت سه شبکه ی مخابراتی در ولسوالی شیندند 
منطقه  این  مردم  برای  را  فراوانی  ارتباطی  مشکالت 

ایجاد کرده است. 
شماری از باشندگان این ولسوالی می گویند از حدود 
مخابراتی  شبکه های  فعالیت  طرف  این  به  ماه  یک 

روشن، افغان بیسیم و ام تی ان  قطع گردیده است. 
این ولسوالی می گویند که طالبان  باشندگان  از  برخی 
ام تی ان  و  بیسم  افغان  روشن،  مخابراتی  شبکه های  به 
هشدار داده اند که  اگر هر شبکه مخابراتی چند عراده 
موتور سایکل به آنان ندهند، مانع فعالیت آنان در این 
به  ماه  یک  حدود  جریان  در  و  می گردند  ولسوالی 
شرکت های  تمام  اتصاالت،  مخابراتی  شرکت  از  جز 

مخابراتی در این منطقه  قطع است.
گفتنی است که چند هفته قبل دو پایه آنتن مخابراتی 

در این ولسوالی از سوی طالبان به آتش کشیده شد.
مردم این منطقه  از دولت می خواهند تا به این چالش 

رسیدگی صورت گیرد.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات، هشدار طالبان 

8صبح، کابل: ایاالت متحده امریکا 268 میلیون دالر 
پولیس،  انکشافی  برنامه های  از  حمایت  زمینه های  در 
با  مبارزه  و همچنین  عدلی  و  قضایی  نهادهای  اصالح 

مواد مخدر به دولت افغانستان کمک می کند.
لودین  جاوید  میان  گذشته  روز  کمک  این  قرارداد 
معین سیاسی وزارت امور خارجه و هانس کلیم رییس 
اداره هماهنگی حاکمیت و تنفیذ قانون سفارت امریکا 

در کابل به امضا رسید.
جاوید لودین می گوید که ایاالت متحده از سال 2006 
نیز  امسال  و  کرده  کمک  بخش ها  این  در  این سو  به 

امور زنان والیت  8صبح، تخار: مقامات درریاست 
روان،  سال  اول  نیمه ی  در  اداره  این  می گویند  تخار 
این والیت،24 پروژه  برای زنان شهرها و روستاهای 
سوادآموزی،  انگلیسی،  زبان  کمپیوتر،  آموزش 

قالین بافی ومالداری  را تطبیق کرده است.  
 رزم آرا حواش رییس امور زنان تخار می گوید: »این 
کوچک  برنامه های  آغاخان،  بنیاد  سوی  از  پروژه ها 
کورپس  مرسی  موسسه ی  و  متحده  ایاالت  سفارت 
تمویل شده که بیش از 1000تن از زنان این مناطق از 

مزایای آن مستفید گردیده اند.«
از  تخار  زنان  آگاهی  سطح  می گوید  حواش  خانم 
موارد  در کاهش  امر  این  و  یافته  افزایش  حقوق شان 
داشته  سزایی  به  تاثیر  جامعه،  قشر  این  علیه  خشونت 

است. 
قومی  متنفذین  تخار، آگاهی علما،  زنان  امور  رییس 
را  زنان  علیه  خشونت  منع  ازقانون  ومحاسن سفیدان 
در کاهش خشونت ها دربرابر این قشر اجتماع، موثر 

عنوان می کند.
این  به  تخار  زنان  امور  »ریاست   : می گوید  او 
را  قومی  ومتنفذین  دین  ازعالمان  تن  منظور،160 
رابطه  در  سمینارهایی،  برگزاری  وطی  کرده  دعوت 
به منع خشونت علیه زنان وقانون منع خشونت در برابر 

شبکه های مخابراتی در شیندند قطع شده اند



تطبیق 24 پروژه در تخار

کمک 268 میلیون دالری امریکا برای تقویت 
نهادهای امنیتی و عدلی

کمونیستی بعد از مدت ها نبرد به این نتیجه رسید 
که حکومت را به نیروهای مسلح  جهادی تسلیم 
کشور  مرزهای  از  بیرون  در  مجاهدین  نماید. 
رییس و اعضای کابینه را تعیین نموده و قدرت 
رژیم  که  این  از  مردم  همه  شدند.  تسلیم  را 
جنایت کار کمونیستی شکست خورده بود بسیار 

ولسوالی  این  در  مخابراتی  شبکه های  توقف  بر  مبنی 
را رد نموده می گوید که یک تعداد سارقین مسلح به 
این  به  دست  مخابراتی  شبکه های  از  باج گیری  خاطر 

اقدام زده بودند.
این  فعالیت  نزدیک  آینده  در  می افزاید  نوری  آقای 

شبکه ها در ولسوالی شیندند آغاز خواهد شد.
رییس  علوی  شاه  احمد  نور  سید  حال  همین  در 
مخابرات هرات از قطع شبکه های مخابراتی  و هشدار 
طالبان اظهار بی اطالعی کرده می گوید ممکن از است 

از طرف طالبان تهدید شده باشند.
گفتنیست در جریان سال جاری بیش از ده پایه  آنتن 
ناامن  ولسوالی  در  مخابراتی   شرکت های  مخابراتی 

هرات از سوی طالبان حریق گردیده است.
مقامات وزارت مخابرات می گویند چون این شبکه ها 
شخصی است، آنان نمی توانند که برای این شرکت ها 
از سویی  از وزارت داخله محافظ درخواست کنند و 
می  و  نیستند  موافق  کار  این  با  شرکت ها  خود  هم 
این  از  بیشتر  تا  باشد،  محفوظ  بی طرفی شان  خواهند 

آسیب مالی نبینند.
ولسوالی شیندند در 120 کیلومتری جنوب شهرهرات  
این  ناامن   نسبتا  افتاده  و  از ولسوالی های دور  و یکی 

والیت می باشد. 

کمک های خود را تا سال 2012 تمدید کرده است.
همچنین هانس کلیم گفت که یکی از اهداف ایاالت 
به  کمک  و  ادارات  اصالح  افغانستان،  در  متحده 
برنامه های انکشافی دولت است که در این راستا دولت 

امریکا تعهد درازمدت دارد.
ایاالت متحده امریکا از کمک  کنندگان اصلی دولت 
افغانستان که پس از سرنگونی رژیم طالبان در کشور، 
در  دالر در بخش های مختلف  میلیارد  به سی  نزدیک 

افغانستان به مصرف رسانده است.


زنان، با آنان صحبت هایی داشته است.«
خانم حواش گفت که ریاست امور زنان این والیت، 
برگزاری  به  اقدام  زنان  برای  کاریابی  منظور  به 
این  واز  کرده  وانگلیسی  کمپیوتر  آموزش  دوره های 
دوره ها  دراین  دیده  آموزش  زنان  از  عده ای  طریق 
راجهت استخدام، به ادارات دولتی معرفی کرده است. 
آموزش  6ماهه ی  دوره ی  یک  آغاز  از  خانم حواش 
دانش آموز  دختران  و  کارمند  زنان  برای  کمپیوتر، 
وفارغ صنف دوازده در ریاست امور زنان تخار خبر 
مقدار  یک  آغاخان  انکشافی  بنیاد  که   گفت  داده 
وسایل مورد ضرورت را به این ریاست کمک کرده 

است.
و  آغاخان  دفتر  همکاری  از  تخار  زنان  امور  ریاست 
این کورس  ایجاد  بخش  در  تخار  انکشافی  مجموعه 
: »این موسسات  آموزشی قدر دانی نموده  می گوید 
خیریه، در سال های گذشته نیز همکار خوب ریاست 
امور زنان تخار بوده و در جهت ارتقای ظرفیت زنان 

در سطح والیت همکاری هایی نیز داشته اند.«
شش  کورس  نیز  هم اکنون  تخار  زنان  امور  ریاست 
ماهه ای را به کمک موسسات همکار ایجاد نموده که 
از دختران  تن  تعداد 60  به  آموزشی  این کورس  در 

مصروف آموزش کمپبوتر و زبان انگلیسی هستند.

خوشحال بودند. اما با گذشت چند ماه جنگ و 
پیکار به خاطر تصاحب قدرت آغاز شد و احزاب 
مسلح در هر کوچه و سرک سنگرهایی را با افراد 
مسلح شان برای جنگ آماده نمودند و هر منطقه 
بود.  شده  جدا  هم  از  که  پوسته ها  همین  توسط 
فقر، بیکاری و صدها جنجال دیگر را برای مردم 

به وجود آورده بود. راکت و مرمی از هرطرف 
می آمد و هیچ جای شهر امن نبود. پدرم که مرد 
کارش  به دنبال  روزها  از  دریکی  بود  غریب کار 
اصابت  اثر  در  میدان هوایی  راه  مسیر  و در  رفت 
مرمی شهید شد و ما را با دنیایی از غم تنها رها 
بعد  نمود. من در آن زمان 7 سال عمر داشتم و 
از مدتی مادرم نیز عروسی نمود و ما را تنها رها 
کرد. اما شوهرش باز به او وفا نکرد و او را بعد 
از مدتی رها نمود و او هم دچار مشکالت زیاد 
تالش  ماندن خویش  زنده  برای  ما  مانند  و  شده 
فایده ای  و  شده  دیر  دیگر  حاال  اما  می نماید؛ 
از  و خواهرم که  برادر  با یک  همراه  من  ندارد. 
من کوچک تر هستند زندگی می نمایم. خواست 
به  که  است  این  جهانی  جامعه  و  دولت  از  من 
فامیل های قربانیان جنگ توجه نمایند و متهمین 
و مظنونین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. برای 
ورثه شهدا و معلولین زمینه های شغلی و مکاتب 
با امکانات بهتر فراهم نمایند و برای شان شهرک 
بسازند تا آنها از خانه های کرایی و از زیر خیمه ها 
بیرون شوند و مانند سایر هموطنان شان از حقوق 

شهروندی  برخوردار گردند.«

مادرم نیز ما را رها کرد
پدرم که مرد غریب کار بود دریکی از روزها به دنبال کارش رفت و 
در مسیر راه میدان هوایی در اثر اصابت مرمی شهید شد و ما را با 

دنیایی از غم تنها رها نمود. من در آن زمان 7 سال عمر داشتم و بعد 
از مدتی مادرم نیز عروسی نمود و ما را تنها رها کرد. اما شوهرش باز 
به او وفا نکرد و او را بعد از مدتی رها نمود و او هم دچار مشکالت 
زیاد شده و مانند ما برای زنده ماندن خویش تالش می نماید؛ اما حاال 
دیگر دیر شده و فایده ای ندارد. من همراه با یک برادر و خواهرم که 

از من کوچک تر هستند زندگی می نمایم.

ACKU
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فروردهای  و  فراز  از  مملو  بشری  تمدن های  و  ملل  تاریخ 
تمدنی  دست آوردهای  و  افغانستان  تاریخ  که  است  فراوان 
باشد.  نمی تواند  قاعده  این  از  استثنا  نیز  سرزمین  این  مردم 
دره های هندوکش در هزاران سال گذشته، جایگاه اختراع 
و  است  بوده  مالداری  و  زراعتی  گوناگون  فن آوری های 
آبیاری،  ایجاد فن آوری های  این سرزمین در  مردمان  نقش 
معماری، نجوم، ریاضیات، فلسفه و هنر غیرقابل انکار است. 
با  مقایسه  در  سرزمین  این  تاریخ  پیشرونده ی  گام های  اما 
افت ها و جاگیری های تاریخی آن به مراتب کمتر بوده است. 
این پدیده اسباب گوناگونی داشته است. نسل امروزین که 
تاریخی کنونی  پرتگاه  از  برون رفتن  برای  راه حلی  دنبال  به 
پدیده  این  به  مناسب  پاسخی  یافتن  به  باید  ناچار  به  است، 
دست یازد. یکی از چارچوب های پیشنهادی برای شناخت 
عنصر  یا  و  گره  پنج  ملل،  سقوط  و  عروج  جهانی  مساله 
اساسی و تعیین کننده را در سقوط و عروج تمدن های انسانی 
مطرح می کند که برای شناخت افت و خیز های سرزمین ما 

می تواند قابل تامل باشد. 
که  مجموعه عواملی  یا  گره  نخستین  چشم انداز،  این  از 
عروج و یا بر عکس سقوط تمدن ها را باعث می شود، چند 
جغرافیایی  جایگاه  و  زیست  محیط  طبیعی،  غنای  چون  و 
مانند  طبیعی  ثروت های  که  آنجایی  از  است.  تمدن ها  آن 
منابع  نباتی  فرش  و  منرالی  ذخایر  آبی،  ذخایر  قشر خاک، 
عامل  مهمترین  می شوند،  پنداشته  مردم ها  قوت  اساسی 
سقوط و فروپاشی کشورها، بدون شک ویرانی هایی است 
که انسان ها بر این منابع و به ویژه بر محیط زیست شان وارد 
می کنند. این ویرانی ها معموال ناخواسته و تدریجی استند و 
به همین دلیل یک نسل نمی تواند ژرفای اثرات سو رفتارش 
بعدی  نسل  و آنگاهی که  ماحول خود دریابد  بر محیط  را 
متوجه این اثرات منفی می شود، دیگر خیلی دیر شده است 
آن  ماقبل  به  نابود شده  ایکولوژیکی  بازگرداندن شرایط  و 

ناممکن. 
که  می بینیم  کابل  دره  در  ما  را  ویرانی ها  این گونه  مثال 
روزگاری با دستگاهی از چمن ها یا ترزمین هایی در ساحات 
وزیراکبرخان،  خیرخانه،  نیزار،  بینی  )وزیرآباد،  مختلف 
زیست  فوق العاده ی  اهمیت  از  که   - داراالمان(  شاه شهید، 
فقط  اینک  و  می شد،  مشخص   - استند  برخوردار  محیطی 
باقی  زوال  به  رو  نسل  ذهن  در  آنها  از  مکدر  خاطراتی 
در کتاب ها  فقط  آینده  نسل های  دیگر،  دهه  تا چند  است. 
با آن ثروت ازدست رفته آشنایی خواهند یافت. امروزه، دره 
کابل از دستگاه تنفسی طبیعی اش محروم گردیده و از نظر 

ایکولوژیکی به سرزمینی نیمه جان مبدل شده است. 
گراییده  نابودی  به  کابل  نباتی  فرش  و  زیرزمینی  آب های 
ببار  آینده  نسل های  برای  را  جبران ناپذیری  منفی  اثرات  و 
آورده است. شاید بهای امروزین این ضایعه به ده ها میلیارد 
افغانستان  سراسر  در  مثال ها  این  از  متاسفانه  که  برسد،  دالر 
داستان  سرزمین  این  از  نقطه ای  هر  در  و  است  فراوان 
غم انگیزی از رفتار نامناسب و ویرانگر جوامع محلی نسبت 
به محیط زیست شان هویدا است. این در حالی است که بلند 
بردن امکانات ملی و قوت یابی کشور برای تامین امنیت ملی 
بر حفاظت و  از هر چیز  بیشتر  بهبود زندگی مردمان آن  و 

استفاده بهینه از این منابع بستگی دارد. 
دومین گره یا مجموعه  عوامل بازدارنده ی پیشرفت در این 
اقلیمی است که مردمان یک سرزمین  تغییرات  چارچوب، 
امروزه  باشند.  این پدیده می توانند داشته  بر  کمتر کنترولی 
می دهیم  نسبت  جهانی  گرمای  به  بیشتر  را  اصطالح  این  ما 
تاریخ زمین  اما  انسانی می دانیم.  فعالیت های  را  و عامل آن 
است  بوده  متغیر  اقلیم همیشه  نشان می دهد که در حقیقت 
و اسباب گرما و یا سرما، تری و یا خشکی را در درازنای 
اقلیم  است.  فراهم آورده  نسل  یا چند  و  نسل  زندگی یک 
دگرگونی ها  این  و  می یابد،  دگرگونی  متداوم  صورت  به 
و  ساله ای  هزار  سده ای،  دهه ای،  ساالنه،  ماهانه،  می تواند 
بیشتر  اقلیمی  دگرگونی های  این  باشد.  ساله ای  میلیون  یا 
سازه های  که  می گیرد  ارتباط  طبیعیی  عناصر  به  هرچیز  از 
در  و  می کند  تعیین  زمین  کره  روی  بر  را  اقلیم  اساسی 
باشد؛  نداشته  انسان ها  فعالیت  به  ربطی  هیچ  می تواند  عمل 
باعث دگرگونی های  دورانی خورشید که  توفان های  مانند 
نیرومند تششعات می شود، فعالیت های آتشفشانی که باعث 
می گردد،  زمین  فضای  و  اتموسفیر  در  غبار  و  گرد  پرتاب 

دیگران  منابع  از  استفاده  و  اتکا  با  می توانند  فقط  وضعیتی 
به ایستادگی دست یازند، که متاسفانه این گونه ایستادگی ها 
باعث تشدید تضادها با همسایه هایی دارای نظام های متفاوت 
می گردد.  باعث  را  بیشتری  فروپاشی های  تداوم  و  می شود 
در کشور ما، درگیری های تحمیلی سه دهه اخیر در نهایت 
چرخ حرکت پیشرونده کشور ما را در یک مقطع به کلی 
متوقف ساخت، و چنان ضربه ای بر پیکر نیمه جان افغانستان 
نمی رسید،  ما  داد  به  بین المللی  جامعه ی  اگر  که  وارد کرد 
مردم کشور ما ضربات این عقبگرد تاریخی را تا ده ها نسل 

دیگر نمی توانستند جبران کنند.
 مناسبات کشورها و ملت ها با همسایگان شان در تعیین مسیر 
جهان  تجربه  است.  اهمیت  با  خیلی  آنها  ترقی  و  پیشرفت 
منطقوی  همکاری های  استحکام  که  می دهد  نشان  معاصر 
می تواند  متوازن  اقتصادی  و  تجارتی  دادوگرفت های  و 
زمینه ساز برکندن تفاوت ها و ناموزونی های منطقوی و تقویه 
دوستی ها میان همسایه ها شود و ضمانت های کافی را برای 
حرکت پیشرونده و ترقی همزمان همه کشور ها - به منظور 
مردم  آورد.  فراهم  آنها-  ملی  امکانات  بلندبردن  و  تقویت 
گذاشته اند  پشت سر  تمام  تلخی  به  را  تجربه  این  افغانستان 
فراموش  را  تاریخ  درس  این  هرگز  باید  بعدی  نسل های  و 
نکنند. راه ما نیرومند ساختن کشور و مردم ما است. ما باید به 
هر بهایی که شده راه برون رفت از دایره خبیثه فقر و ناداری 
و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی را پیدا کنیم و خود را از 
محتاجی کامل برهانیم. فقط آنگاه است که تفاوت دیدگاه 
میان ما و همسایه های ما برطرف خواهد شد و عالجی پیدا 
نیاید. راهبرد ملی ما  از دل مان خون  خواهد شد که دیگر 
در این رابطه خیلی روشن است. از نظر تاریخی، افغانستان 
میانه، آسیای  میان شرق  افکار  و  عبور کاالها  معبر  همواره 
نیز  اینک  و  است  بوده  جنوبی  آسیای  و  دور  شرق  میانه، 
یکبار دیگر چنین نقشی را پیدا کرده است. حمایت جامعه ی 
بازسازی راه  از احدات و  ایاالت متحده  به ویژه  بین المللی، 
ابریشم جدید، خبر خوشی است که مورد استقبال افغانستان 

و مردمان این منطقه قرار گرفته است. 
جایگاه  همواره  معبر،  این  در  هرات  والیت  خوشبختانه 
چهارراه اساسی را بازی کرده و اینک نیز آمادگی هایی در 
راستای بازی کردن این نقش روی دست گرفته شده است. 
طرح ایجاد بزرگترین میدان هوایی افغانستان برای حمل و 
پالتفورم  پیشرفته ترین  با  مجهز  کارگو  )میدان  کاال ها  نقل 
لوجستیکی در منطقه( در این والیت که به مثابه کوتاه ترین 
شرق  مصرفی  بازار  بزرگتراین  و  ما  کشور  میان  هوایی  پل 
میدان  این  نمودن  وصل  عالوه  به  کرد،  خواهد  عمل  میانه 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشورهای  با  آهن  خط  طریق  از 
اینک  که  است  اساسی  گام های  ترکمنستان  جمهوری  و 
تبادل  تقویه  با  امیدواریم،  ما  است.  شدن  برداشته  حال  در 
ایجاد  و  ظرفیت ها  تفاوت  زدودن  در  مثبتی  نقش  کاالها، 
است،  منطقه  مردمان  همه ی  نفع  به  که  توانمندی ها  توازن 

بازی کرده باشیم. 
یک  سقوط  یا  و  عروج  عامل  می تواند  که  گره  چهارمین 
کمک های  و  حمایت  کاهش  یا  و  افزایش  باشد،  کشور 
نمودن  فروکش  صورت  در  است.  کشور  آن  دوستان 
پشتیبانی دوستان، مناسبات کشور ها با دوستان شان تا حدی 
تضعیف می شود که تبادالت تجارتی و اقتصادی را به صفر 
می رساند و جریان انرژی الزمی از برون برای ادامه پیشرفت 
نظام  فروپاشی  زمینه های  نتیجه،  در  می خشکد.  ترقی  و 

تناسب خشکه  درازمدت  در  که  زمین  تکتونیکی  حرکات 
تغییر جریانات  معین می کند،  زمین  بر روی کره  را  و آب 
برای  کمتری  توان  مردم  حاالت،  این  در  غیره.  و  بحری 
جلوگیری از قرارگرفتن در معرض این پدیده ها دارند، اما 
با  اندیشه، خودشان را  ابتکار و مبتنی بر فکر و  با  می توانند 
شرایط نو اقلیمی زمین عیار سازند و اثرات منفی این پدیده 
را در کوتاه مدت )ده ها سال( کاهش دهند؛ به گونه نمونه 
تغییرات در مسیر رودخانه هیرمند؛ اما در درازمدت )صدها 
تا هزاران سال( کاری از دست شان بر نمی آید، که این مثال 
را می شود در مورد ساحات نیمروز به خوبی مشاهده کرد- 
ساحاتی که زمانی سبد نان منطقه بوده، اما امروز به بیابانی 

خشک و بدون آب مبدل شده است. 
انسانی  تمدن های  عروج  و  سقوط  عامل  یا  گره  سومین 
طور  به  اگر  که  است  همسایگان  میان  ژرف  تفاوت های 
اسباب  می تواند  نشود،  مدیریت  جانبین  میان  مناسب 
تداوم  از طریق  را  فروپاشی دست آوردهای کشور همسایه 
کشور هایی  کمتر  می آورد.  فراهم  ناهمسویی  و  تقابل 
به  منجر  اکثرا هم  تقابل ها که  این گونه  از گزند  هستند که 
این  باشند و در  ندیده  ستیزه های ویرانگر می گردد، صدمه 
در  که  است  ملت هایی  از  نمونه ای  افغانستان  مردمان  میان، 
تجاوز  مورد  همواره  نشیب شان،  و  پرفراز  تاریخ  درازنای 
سنگینی  بهای  و  گرفته  قرار  فروپاشنده  ویرانگری های  و 
که  کنید  تصور  است.  پرداخته  تاریخی  پدیده  این  به 
مان  پیشین  فرهنگی  تغییر  و  ویرانی  باعث  مقدونی  اسکندر 
داشتیم  که  معدودی  زیربناهایی  ویرانی  به  اعراب  نمی شد؛ 
نمی پرداختند؛ جهانسوز، غزنه را به آتش نمی کشید؛ چنگیز 
شهرهای ما را با خاک یکسان نمی کرد؛ تیمور لنگ نیروی 
باالخره در سه صد  تبدیل نمی نمود؛ و  به کله منار  کاری را 
و یا چهارصد سال گذشته همواره در معرض ویرانگری از 
نمی گرفتیم،  قرار  مان  منطقه ی  جغرافیای  مختلف  جهات 
امروز چهره این سرزمین چه جلوه ای می داشت! خیلی دور 
نرویم، اگر افغانستان در چهل سال گذشته با همان آهنگ 
رشد آغاز سال های هفتاد میالدی ادامه می داد، امروز از نظر 
می بود  خویش  همسایگان  مانند  حداقل  اقتصادی  پیشرفت 
از همسایگان  بیست سال  میانگین زندگی شهروندان آن  و 

کمتر نمی توانست باشد. 
تضاد  افغانستان،  در  دولت  معاصر  سقوط  عوامل  میان  در 
نظام های  از  بوده است که  نزدیک  منافع همسایگان دور و 
سیاسی متفاوت با ظرفیت های ناموزون سرچشمه گرفته و در 
نتیجه بزرگترین ضربات تاریخی را بر ما وارد آورده است 
و این روال تا آنگاهی ادامه خواهد داشت که کشور بتواند 
خودش را در تناسب با این همسایه ها تا حد الزمی از نظر 
اقتصادی و نیروی بشری نیرومند بسازد و امکانات ایستادگی 
مستقل و متکی به نیروی خودی را برای ایجاد توازن و رفع 
تفاوت های عمیق بدست آورد. یکی از شاخصه های اساسی 
توانمندی کشور در این رابطه می تواند توان پرداختن بهای 
خدمات امنیتی و نظامی از کیسه خود باشد که بدون شک به 
مثابه یکی از اهداف ملی مان در میان مدت باید مطرح باشد. 
ستیزه جویی هایی  برابر  در  مقاومت  با  می تواند  ملتی  هر 
ناشی از تفاوت نظام های سیاسی مانع سقوط تمدنی خویش 
خودش  که  داشت  خواهد  وقتی  تا  را  توان  این  اما  گردد. 
و  بومی  زیست  منابع  به  متکی  که  معنا  این  به  باشد؛  قوی 
ثروت های طبیعی خودش، توان تغذیه و تقویه نیروهایش را 
داشته باشد. اما هرگاهی که مردم یک سرزمین، نظام زیست 
برهم می زنند، دیگر شیرازه ی زندگی  را  محیطی خودشان 
جمعی و قراردادهای اجتماعی آنها به تدریج فرو می پاشد و 
توان مقابله با خطرات خارجی را از دست می دهند. در چنین 

اقتصادی و قراردادهای اجتماعی به صورت تدریجی فراهم 
می آید و در نهایت به سقوط دولت می انجامد. تقریبا همه  
با  همسایه هایی  از یک سو  زمانی،  یک  در  جهان  ملت های 
تفاوت نظام ها که الزاما به تضاد منافع و دیدگاه های ناموزون 
انجامیده بوده اند و از سوی دیگر دوستان و شرکای تجاری 
و افتصادی خودشان را داشته اند. افغانستان نیز در برهه های 
است.  بوده  مناسباتی  چنین  صاحب  تاریخی  مختلف 
روزگاری که سرزمین افغانستان با سرزمین های دیگر متحد 
بوده است، وضعیت ما رو به بهبود نهاده؛ به طور مثال، زمانی 
مثابه  به  شوروی  اتحاد  ما  تجارتی  و  اقتصادی  شریک  که 
یکی از ابرقدرت های اقتصادی و نظامی دنیا بود، ما موفق به 
اجرای بزرگترین پروژه های زیربنایی خود شدیم و یا در ده 
سال اخیر، مردم افغانستان برای اولین بار در چند سده اخیر، 
اقتصادی و  به مثابه شرکای  نیرومندترین کشورهای دنیا را 
حمایت ها  این  که  داشتند،  خود  کنار  در  خویش  تجاری 
خاکستر  از  را  مان  کشور  دوباره  ایستادن  پا  به  زمینه های 
ساختار های  اساسی ترین  تهداب  و  آورد  فراهم  جنگ 
زیربنایی کشور دوباره پی ریزی شد. اگر چنین پیش زمینه ها 
وجود نمی داشت، امروزه، دولت نمی توانست پالیسی انتقال 
گرفتن  بدست  و  تحول  به  منجر  باید  که  را  مسولیت ها 
ما  حساب  هنوز  گیرد.  رویدست  گردد  خودمان  سرنوشت 
در ساختن اساسی ترین پروژه های زیربنایی مان روی کمک 
دوستان بین المللی ما، به ویژه ایاالت متحده امریکا است؛ به 
نمی بود،  ایتالیا  کشور  سخاوتمندانه  کمک  اگر  مثال  طور 
حرفی از ساختن میدان کارگوی هرات در نقش پالتفورم 
اقتصادی  همکاری های  و  کاالیی  مبادالت  در  لوجستیکی 

منطقوی نمی توانست مطرح باشد. 
این بدان معنا است که هر دولتی اگر بخواهد در رفاه زندگی 
درازمدت  اقتصادی  و  تجاری  شرکای  و  دوستان  به  کند، 
برای واردات کاالهای مورد ضرورت و صادرات کاالهای 
مازاد خویش نیاز مبرم دارد. واضح است که بهترین شریک، 
همانا قوی ترین و ثروتمندترین کشور ممکن است، به سبب 
این که اگر شریک استراتژیک یک کشور ضعیف باشد، با 
فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی شریک - به هر دلیلی که 
نیز با شتاب بیشتر  نیازمند  باشد- زمینه های فروپاشی کشور 
فراهم می آید. به ویژه در دنیای امروزین که وابستگی های 
اقتصادی میان کشورها بیشتر از هر زمانی تشدید شده است، 

این پدیده به وضاحت متبارز است. 
افغانستان این تجربه را نیز در هنگام فروپاشی دولت اتحاد 
سر  از  خویش  استراتژیک  شریک  مثابه  به  وقت  شوروی 
این درس  با در نظرداشت  تا  ما است  بر  گذشتانده است و 
دقت  با  خویش  استراتژیک  شریک  انتخاب  در  تاریخی، 
و  ایدیولوژیک  تعصبات  از  عاری  بستری  در  و  تاریخی 

عاطفی موضع گیری نماییم. 
و  پیشرفت  مسیر  برای ضمانت  عامل  این  و درک  شناخت 
کشور های  بر  تکیه  است.  اهمیت  با  خیلی  ما  کشور  ترقی 
تجارتی  و  اقتصادی  استراتژیک  شرکای  مثابه  به  ضعیف 
خواهد  جبران ناپذیر  کشورمان  در  آینده  نسل های  برای 
بود. از نظر نویسنده ی این مقاله، مردم افغانستان بعد از این 
همه تجربه تلخ و شیرین تاریخی، نباید در انتخاب شرکای 
راهبردی خویش اشتباهات تاریخی خویش را تکرار کنند. 
نظام  دارای  کشورهای  نیرومندترین  با  افغانستان  دوستی 
دموکراسی در دنیا که با نظام سیاسی در افغانستان همسویی 
تجارتی  و  اقتصادی  قوت  بر  تکیه  نیرومند  زمینه های  دارد 
این  که  ساخت  خواهد  فراهم  مان  کشور  نفع  به  را  آنها 
حرکت  برای  درازمدتی  و  نیرومند  ضمانت  می تواند  خود 
توانمندی های  توازن  ایجاد  راستای  در  افغانستان  پیشرونده 

اقتصادی در منطقه باشد. 
اما، پنجمین گره که اساسی ترین عامل پیشروی و یا ایستایی 
یک  سقوط  یا  و  عروج  به  منجر  می تواند  و  است  تاریخی 
با  جامعه  یک  رفتار  چگونگی  بدیهی  مساله  گردد،  دولت 
چالش های فراراه و ارایه راه حل های مناسب به آنها می باشد؛ 
چه مشکل های زیست محیطی و محلی باشد، چه چالش های 
اقتصادی اشتغال زایی، و چه دشواری های سیاسی و منطقوی. 
پاسخ های  مشابه  مشکل های  و  شرایط  به  مختلف  جوامع 
متفاوت ارایه می کنند. به گونه ی مثال، فرسایش قشر خاک 
و یا نابودی فرش نباتی پدیده هایی هستند که دامنگیر اکثر 
جوامع معاصر گردیده اند؛ اما در کشوری مانند افغانستان، ما 
و همه روزه  بسته ایم  ویرانگر  پدیده های  این  به  را  چشم مان 
در  که  حالی  در  می شویم،  رد  بی اعتنایی  با  آنها  کنار  از 
کشور هایی مانند هندوستان و یا چین با این پدیده ها به مثابه 
پیدا کردن  پی  در  و  می شود  نگریسته  ورشکستگی  عوامل 
راه حل هایی برای پیشگیری و مرمت ویرانی هایی وارد آمده 
استند و هر روز ما در این کشورها شاهد ابداعات و ابتکارات 
موضع گیری  نحوه  هستیم.  زمینه ها  این  در  پیش گیرنده 
ارایه راه حل ها، شاخصه  برابر مشکل های شان و  جوامع در 
اساسی پیشرفت و انطباق آن مردم با شرایط نوین است. در 
حقیقت، عقب مانده ترین کشورها، همان سرزمین هایی استند 
از  گذر  برای  را  عملی  حل های  راه  کمترین  آن  مردم  که 
چالش های فراه راه شان ارایه می دهند، و متاسفانه که کشور 
ما با معدودی دیگر از کشورهای صحرای افریقا، در صدر 

این لیست قرار دارد. 
 ادامه در صفحه 9
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پنج عنصرکلیدی برای 
افغانستان فردا

 داکتر داوودشاه صبا- والی هرات

نوشته اختصاصی برای روزنامه 8صبح

در میان عوامل سقوط معاصر دولت در افغانستان، تضاد منافع همسایگان دور و نزدیک بوده 
است که از نظام های سیاسی متفاوت با ظرفیت های ناموزون سرچشمه گرفته و در نتیجه 

بزرگترین ضربات تاریخی را بر ما وارد آورده است و این روال تا آنگاهی ادامه خواهد داشت 
که کشور بتواند خودش را در تناسب با این همسایه ها تا حد الزمی از نظر اقتصادی و نیروی 

بشری نیرومند بسازد و امکانات ایستادگی مستقل و متکی به نیروی خودی را برای ایجاد 
توازن و رفع تفاوت های عمیق بدست آورد. یکی از شاخصه های اساسی توانمندی کشور در 
این رابطه می تواند توان پرداختن بهای خدمات امنیتی و نظامی از کیسه خود باشد که بدون 

شک به مثابه یکی از اهداف ملی مان در میان مدت باید مطرح باشد.
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 محمد هاشم قیام

 ظفرشاه رویی 

به  نسبت  مالیه،  وزیر  زاخیل وال  عمر  حضرت  داکتر 
است،  گفته  و  داده  هشدار  کشور  در  اقتصادی  بحران 
به  را  دالری  میلیون   52 بودجه ی  ولسى جرگه  اگر 
نکند،  تصویب  کابل بانک  بحران  از  جلوگیری  منظور 
شد.  خواهد  مواجه  اقتصادی  چالش های  با  کشور 
اوضاع  که  مى دهد  نشان  مالیه  وزیر  سوی  از  هشدار 
خروج  برای  باید  و  است  خطرناک  جدا  کابل بانک، 
بین المللى  سازمان های  مجدد  حمایت  جلب  و  خطر  از 
این میان چیزی  اما در  پولى و مالى، دست به کار شد. 
از  خروج  برای  تالش  اینکه  مى نماید،  نظر  به  ضروری 
خطر و جلب حمایت و اعتماد مجدد سازمان های مالى و 
پولى بین المللى از جمله صندوق بین المللى پول و بانک 
بر جبران  باشد که عالوه  جهانى، زمانى مى تواند موفق 
ضروری  هزینه  تامین  و  کابل بانک  بر  وارده  خسارات 
این بانک، به خالف های مالى که در این بانک صورت 
تا زمینه های  به صورت جدی رسیدگى شود  نیز  گرفته 
محدود  اقل  حد  یا  و  برود  بین  از  اتفاقى  چنین  تکرار 
برای  کابل بانک  ضروری  هزینه های  تامین  زیرا  گردد. 
ادامه ی حیات و جلب اعتماد مجدد از جیب مردم هنر 
نمى باشد، آنچه هنر و ارزشمند محسوب مى گردد، این 
است که دولت بتواند با بررسى شفاف قضایای مربوط 
نظام  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  اجرای  کابل بانک،  به 
پولى و مالى کشور را نشان دهد و با حمایت و حراست 
از آن، اطمینان نهادهای بین المللى مالى و پولى را نیز به 

نفع افغانستان جلب کند.
در نشست روز شنبه ولسى جرگه ی شورای ملى، داکتر 

پولیس  میان  در  ماندگار  نام  دو  جان على  و  سمیع اهلل 
فداکاری  درس  خودگذشتگى شان  از  با  افغانستان 
به  انتحاری ها  از این که  دادند. این دو افسر پولیس پیش 
نیروهای  اهداف شان برسند و ده ها تن از مردم بى گناه و 
امنیتى را بکشند از جان گذشتند و نگذاشتند که دشمنان 

این کشور به اهداف شان برسند. 
در حمالت زنجیره ای روز سه شنبه هفته ی گذشته طالبان بر 
شهر کابل، مردم این شهر شاهد جان فشانى و فداکاری این 
دو افسر پولیس در شرق و غرب کابل بودند. در نخستین 
مورد سمیع اهلل یک افسر پولیس در منطقه بى بى مهرو وقتى 
و  دهد  انفجار  خودرا  مى خواهد  انتحاری  که  شد  متوجه 
چندین تن را بکشد، او را در بغل گرفت و به این ترتیب 
از کشته شدن تعداد زیادی از مردم بى گناه جلوگیری کرد. 
سمیع اهلل وقتى انتحاری را در بغل گرفت مى دانست که با 
انفجار مواد منفجره زندگى اش را از دست مى دهد اما با 

آنهم حیات خودرا برای نجات دیگران قربانى کرد.
قوماندانى زون 202  به دروازه  زمانى که  در غرب کابل 
شمشاد مخابره مى شود که یک فرد مشکوک وارد کوچه 
این قوماندانى شده است، جان على یک تن از افسران این 
به  انتحارکننده  واردشدن  از  پیش  مى خواهد  قوماندانى 

صحن قوماندانى اورا از بین ببرد. 
شاهدان محل مى گویند یک فرد مشکوک زمانى که وارد 
کوچه قوماندانى شد جان على به طرف او رفت و برایش 
گفت که در جایش بایستد اما انتحاری به طرف على آمد 
نتوانسته به هدفش  با آنکه جان على  و خودرا انفجار داد. 
ده ها  جان  توانست  اما  یابد؛  دست  انتحاری  کشتن  برای 

هم رزم خودرا حفظ کند. 
نزدیکى  در  کرده  منفجر  خودرا  انتحاری  که  جایى 
دروازه ها  دارد.  قرار  شمشاد   202 زون  قوماندانى  دروازه 

که   است  گفته  مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  حضرت 
کمک ها  ازسرگیری  )آی ام اف(  پول  جهانى  صندوق 
در  بانک ها  مشکالت  حل  به  مشروط  را  افغانستان  به 
قرار  بانک ها  برای حل مشکل  دانسته است.  این کشور 
شده است 51 میلیون دالر از سوی ولسى جرگه به عنوان 
بودجه کابل بانک تصویب گردد و با تزریق این مبلغ در 
این  توسط  بانکداری  روند  کابل بانک،  بانکى  عملیات 

بانک ادامه یابد. 
تاکید  ولسى جرگه  در  مبلغ  این  تصویب  بر  مالیه  وزیر 
کرده و گفته است، اگر این پول تصویب نشود، صندوق 

و کلکین های نزدیک این حادثه شکسته اند و هنوز تدابیر 
در  کارگران  دارد.  ادامه  منطقه  این  در  شدیدی  امنیتى 
اطراف محل انفجار در حال پاک کاری شیشه هایى هستند 

که در اثر انفجار شکسته اند.
ماموران پولیس که در دهن دروازه این قوماندانى موظف 
هستند هر رهگذری را با دقت بازرسى مى کنند. به گفته 
این محافظان فرد انتحاری لباس افغانى به تن داشت و بدون 
قوماندانى  دروازه  سوی  به  پولیس  هشدارهای  به  توجه 
این  طرف  به  جان على  مى گویند  آنها  مى شد.  نزدیک 

 فضل الدین عیار قوماندان زون 
202 شمشاد می گوید انتحاری 
می خواست عمل انتحار را در داخل 
زون انجام دهد، اما »افسر ما جان 
علی که از خود قهرمانی و رشادت 
انجام داد به انتحاری هشدار داد 
و طرفش رفت اما انتحاری خودرا 
انتحار داد و این افسر قهرمان ما 
جام شهادت را نوشید.« 
این مقام پولیس می گوید آنچه 
جان علی انجام داد برای پولیس از 
اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا 
»جان علی جان خویش را فدا کرد 
اما یک کتله عظیم مردم را از یک 
فاجعه بزرگ نجات داد.« 

این  کرد.  نخواهد  کمک  افغانستان  به  پول  بین المللى 
سخنان از سوی وزیر مالیه در حالى مطرح مى شود که 
هفته ی گذشته برخى منابع خبری گزارش داده بودند که 
با قطع کمک های بین المللى، ممکن است خزانه دولت 
خالى گردد. وزیر مالیه این نگرانى را نیز در سخنان خود 
برای نمایندگان مطرح کرده و گفته است که با وصف 
نورمال  دولت  مالى  و  اقتصادی  وضعیت  بالفعل  اینکه 
بعد  ماه  سه  یا  دو  که  است  کرده  اعتراف  اما  مى باشد، 

ممکن است با مشکالت اقتصادی مواجه شود.
و  گردید  مواجه  شکست  با  کابل بانک  آنکه  از  بعد 
بانک  این  از  مالى  سو استفاده ی  مورد  در  گزارش هایى 
منتشر شد، صندوق بین المللى پول که یکى از نهادهای 
به  پولى  کمک های  هماهنگ کننده  و  کمک کننده 
اعالم کرد  ماه مارچ سال جاری  افغانستان مى باشد، در 
که در صورت عدم رسیدگى به مشکالت کابل بانک و 
حل این مشکالت، کمک های خود را به افغانستان قطع 
مى کند. با اینکه در همان زمان برخى مقامات با اشاره به 
زندگى  بر  صندوق  این  کمک های  قطع  منفى  تاثیرات 
شدند،  »آی ام اف«  تصمیم  اجرای  عدم  خواستار  مردم، 
اما این صندوق با توجه به اصول و قواعد مرعى االجرای 

خود، عملیات خود در افغانستان را متوقف ساخت.
شدن  وارد  برای  دولت  عمل  نفس  که  نیست  شکى 
از  جلوگیری  و  کابل بانک  قیمومیت  جهت  میدان  به 
به  با توجه  خصوصى  بانک های  از  یکى  ورشکست 
از نظر  تبلیغاتى و  نظر  از  نامطلوب آن  تبعات  عواقب و 
افغانستان،  در  خصوصى سازی  پروسه  به  اعتماد  کسر 
مى تواند قابل توجیه باشد. اما در این میان آنچه از اصل 
عمل مهمتر مى باشد، نحوه رسیدگى شفاف به قضایای 
کابل بانک و تحقیق در مورد علل و عوامل شکست این 
بانک و همچنین تالش برای تحصیل مجدد دارایى های 
دادن  قرار  تعقیب  تحت  و  بانک  این  ازدست رفته ی 

عوامل شکست این بانک مى باشد.

شخص دوید اما از شلیک به سوی 
ثابت  هنوز  زیرا  او خودداری کرد 
نشده بود که این فرد انتحاری است 
نزدیک  با  اما  عادی.  رهگذری  یا 
انتحاری،  فرد  به  جان على  شدن 
که  داد  انفجار  خودرا  انتحارکننده 
در اثر این حادثه على جانش را از 
دست داد اما از کشته شدن چندین 
جلوگیری  پولیس  نیروهای  از  تن 
در  مى گویند  محافظان  این  شد. 
جان فشانى  جان على  که  صورتى 
انتحاری  شک  بدون  نمى کرد 
مى توانست ده ها تن از افراد پولیس 

را به قتل برساند. 
عنوان  به  او  از  جان على  هم رزمان 

یاد مى کنند. آنها مى گویند  پولیس صادق و وفادار  یک 
على همواره در وظایف حاضر و موفق بود و با همکاران 
را  او  على  دوستان  از  شماری  داشت.  نیکى  رفتار  خود 
هشدار  افغانستان  دشمنان  به  و  مى دانند  فداکاری  سمبول 
مى دهند که على تنها نیست و هزاران على دیگر برای دفاع 

از این کشور آماده اند.
مى گوید  شمشاد   202 زون  قوماندان  عیار  فضل الدین 
زون  داخل  در  را  انتحار  عمل  مى خواست  انتحاری 
از خود قهرمانى و  »افسر ما جان على که  اما  انجام دهد، 
انتحاری هشدار داد و طرفش رفت  به  انجام داد  رشادت 
افسر قهرمان ما جام  این  انتحار داد و  انتحاری خودرا  اما 

شهادت را نوشید.« 
برای  انجام داد  پولیس مى گوید آنچه جان على  مقام  این 
از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا »جان على  پولیس 
جان خویش را فدا کرد اما یک کتله عظیم مردم را از یک 

فاجعه بزرگ نجات داد.« 
به گفته آقای عیار زون 202 شمشاد و وزارت داخله در 

اگر دولت در راستای بررسى عوامل شکست کابل بانک 
و کشف سو استفاده ها از این بانک و تحصیل دارایى های 
ازدست رفته این نهاد مالى کوششى را روی دست نگیرد 
از  حمایت  نگردد،  موفق  راستا  این  در  اگر  حتا  و 
بلکه  بود،  نخواهد  سودمند  تنها  نه  کابل بانک  شکست 
باعث مى گردد تا تبعات و اثرات بدتر داشته باشد. زیرا 
جبران  و  کابل بانک  شکست  عوامل  بازخواست  عدم 
یک جانبه خسارت سپرده گزاران در کابل بانک از سوی 
و  سودجویى ها  برای  انگیزه  تا  مى گردد  باعث  دولت، 

سو استفاده های مالى در افغانستان بیشتر گردد.
در چنین وضعیتى، نهادهای فعال در عرصه های مالى و 
شماری  ساختن  شریک  با  تا  مى کنند  پیدا  انگیزه  پولى 
فساد  به  دست  قدرت،  با  مرتبط  اشخاص  و  افراد  از 
شدن  فراگیر  با  که  است  طبیعى  بزنند.  مالى  گسترده ی 
به  توانست،  نخواهد  نیز  دولت  سودجویى ها  چنین 
بانک ها  این  به  وارده  تمام خسارات  صورت یک جانبه 
را جبران نماید. از این رو بسیار ضروری است که عوامل 
شکست کابل بانک به صورت بسیار دقیق بررسى گردد 
و در راستای تحصیل مجدد دارایى های ازدست رفته این 
این  پذیرد و عوامل شکست  انجام  بانک، تالش جدی 

بانک تحت تعقیب قضایى و عدلى قرار گیرد.
بانک های خصوصى  بزرگترین  از  یکى  که  کابل بانک 
دلیل  به  گذشته  سال  مى گردد،  محسوب  افغانستان 
قرضه های غیرقانونى و برخى مشکالت دیگر، با بحران 
مواجه شد. دولت برای نجات این بانک، یک بخش آن 
را تحت قیمومیت وزارت مالیه قرار داد که اکنون تحت 
اگرچه دولت  فعالیت مي کند.  »نوی کابل بانک«  عنوان 
اعالم کرد که با تشکیل کمیسیون تصفیه کابل بانک به 
علل و عوامل شکست کابل بانک رسیدگى کرده و حتا 
مى کند،  تحصیل  مجددا  را  ازدست رفته اش  دارایى های 

اما این کار با موفقیت پیش نرفته است.  

 بعد از آنکه کابل بانک با شکست مواجه گردید و گزارش هایی در مورد سو استفاده ی مالی از این 
بانک منتشر شد، صندوق بین المللی پول که یکی از نهادهای کمک کننده و هماهنگ کننده کمک های 

پولی به افغانستان می باشد، در ماه مارچ سال جاری اعالم کرد که در صورت عدم رسیدگی به 
مشکالت کابل بانک و حل این مشکالت، کمک های خود را به افغانستان قطع می کند. با اینکه 
در همان زمان برخی مقامات با اشاره به تاثیرات منفی قطع کمک های این صندوق بر زندگی 

مردم، خواستار عدم اجرای تصمیم »آی ام اف« شدند، اما این صندوق با توجه به اصول و قواعد 
مرعی االجرای خود، عملیات خود در افغانستان را متوقف ساخت.

مراسم فاتحه جان على کمک نقدی کرده و در آینده نیز 
با خانواده او کمک خواهند کرد: »پیشنهاد ما برای وزارت 
داخله این است آن گونه که به سایر شهدا کمک مى شود 
و  طفل  از  ما  شود  دوام دار  کمک  نیز  ما  شهید  این  به 
خانواده او مواظبت مى کنیم و این وظیفه ماست.« به گفته 
از دست مى دهد  را  پولیس جانش  آقای عیار وقتى یک 
یک لک افغان به خانواده او داده مى شود و معاشش نیز به 

صورت دوامدار به خانواده اش پرداخت مى گردد.
دو  به خانواده های  نیز  ملى  امنیت  ریاست  همین حال  در 
خود  از  سه شنبه  روز  حمله  در  که  پولیس  افسران  از  تن 
قهرمانى نشان داده اند، برای هر یک از خانواده های آنها 

500 هزار افغانى داد. 
خانواده های این دو افسر پولیس با فقر دست و پنجه نرم 
مى کنند. جان على در یک خانه گلى در پس کوچه های 
است و  نیز کرایى  این خانه  فتح اهلل زندگى مى کند.  قلعه 
پس از این خانواده جان على در صورتى که حمایت مالى 

نشوند مجبورند حتا همین خانه گلین را نیز ترک کنند.

وسرگذشتکابلبانک
بحراناقتصادی
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برجسته ى  مورخ  كهزاد  احمدعلى 
شجاع  شاه  كه  مى گويد  افغاانستان 
»مبرهن  بود.  توانا  نويسنده  ى  و  شاعر 
است كه شاه شجاع الملك از نظر انشاد 
به شهادت غزليات عشقى خود  اشعار 
اين  بوده،  خيالى  نازك  و  شيوا  شاعر 
و  داشته  هم  ديگر  شايد صفات  شاعر 
در استمداد از بيگانگان منظور اساسى 

او اشغال مجدد تاج و تخت بوده.«
كار  به  شجاع  شاه  كه  فاخرى  زبان 
مى برد، با زبان فاخر ميرزا اسداهلل خان 
غالب شباهت داشت. شاه شجاع دليل 
نوشتن واقعات خود را چنين مى آورد: 
تحقيق،  و  بصيرت  زى  دانشواران  »بر 
سالطين  كه  هوايداست  و  منكشف 
نيك آيين  پادشاهان  و  تمكين  با 
احيان  در  كه  را  خود  واقعات  پيوسته 
كشورگشايى  زمان  و  معركه آرايى 
بملكه ى  بعضى  يافته،  وقوع  صورت 
قوت  و  معنوى  و  صورى  كماالت 
در  خود  بذات  جبلى  و  ذاتى  استعداد 
قيد تحرير و ترقيم آورده اند و جمعى 
مورخين  فضالى  و  متبحرين  علماى 
هريك  كه  نموده  امر  را  خود  عصر 
دروار بسلك تاليف و تنظيم كشيده اند 
و  يادگارى  روزگار  صفحه ى  بر  تا 
بر  و  ثبت  طومارى  نهار  و  ليل  بدفتر 
روان  ديده ى  هوش افزاى  بوده،  قرار 
اين  مقاطر  فيض  خاطر  بر  لهذا  باشد. 
نيازمند درگاه اهلل سلطان شجاع الملك 
درانى نيز چنان ظهور نمود كه تمامى 
محاربات و همگى واقعات خود را از 
آغاز جلوس بر اورنگ فرمانروايى در 
سالگى   ١٧ جوانى  بعنفوان   ١٢١٦ سنه 
يومنا كه سال يكهزار و دوصد و  الى 
چهل و يك سمت وقوع يافته در قيد 
و  خراسان  مورخان  تا  آورده  در  قلم 
به واقعى  را  اوطان  آن  تاريخ جويان 

حاصل شود.«
در اين مطنطن، شجاع الملك پيوندش 
ابدالى   احمدشاه  افغانستان  شاهنشاه  با 
را به ُرخ خواننده مى كشد و خودش را 
ميرزا  مى كند.  سلطان خراسان خطاب 
اسداهلل خان غالب هم در نوشته هايش 
مى برد،  افراسياب  به  را  خود  نسبت 
رايج  سكه ى  زمان  آن  در  كه  گويى 
همين بوده كه خود را به بزرگى نسبت 
دهند، بارى نسبت شجاع  به احمدشاه 
اما  نكرد،  باور  نمى شود  را  ابدالى 
غالب  خان  اسداهلل  ميرزا  كه  بى گمان 

تازه روشن شده است و حبيب اهلل ٢8 ساله  هوا 
كه قد بلند و چهره گندمى دارد با حالتى خسته 
روضه  غرب  در  پشتنى بانك  دروازه  عقب  در 
پول  تا  برسد  نوبتش  كه  است  ايستاده  شريف 

صرفيه برق را تحويل اين بانك نمايد.
و  دارد  وظيفه  دولتى  دواير  از  يكى  در  كه  او 
است،  نگران  كنند  قيد  را  اينكه حاضرى اش  از 
فهرست  در  تا  است  آمده  صبح  شش  ساعت 
نام  ثبت  تن   ١٢0 او  از  پيش  ولى  شود،  شامل 

كرده اند و او نوبت ١٢١ را دارد.
دو  و  مى آمد  به نظر  خسته  درحالى كه  حبيب اهلل 
چشمش لوحه بانك را تماشا مى كرد، با صداى 
نوبت  تا  بگذرانى  را  »بايد روزها  آهسته گفت: 
در  كه  كسى  است  خوشبخت  و  برسد  برايت 

يك روز پول خود را تحويل مى كند.«
بانك پشتنى  دروازه  كنار  در  نفر  صد  از  بيش 
تحويل  را  برق شان  پول  صرفيه  تا  ايستاده اند 
خواب  در  شايد  بانك  كارمندان  كنند،  بانك 
نام هاى  نگفت،  را  نامش  كه  پيرمردى  و  استند 
از  تا  مى كند  طويلى  فهرست  درج  را  مردم 

بى نظمى جلوگيرى كند.
مردم هم با به اصطالح »تيله و تنبه« مى خواهند از 
يك ديگر پيشى گيرند و نام شان را زودتر درج 

فهرست كنند.
پيرمرد گفت كه تااكنون  ١3٧ تن را يادداشت 

كرده است.
آنها  مى گويد  پشتنى بانك  كارمند  فهيم  احمد 
روزانه توانايى اجراى 350 الى 400 بل را دارند، 

اما اضافه از اين را نمى توانند اجرا كنند.
در  مردم  ازدحام  نيز  بلخ  برق  مسوولين 
دروازه هاى يكى دو بانك را تاييد مى كنند، اما 
بانك ها  ديگر  به  مى توانند  مردم  كه  مى گويند 

مراجعه كنند.
تاييد  با  بلخ  برق  حوزه  رييس  ناصر  انجنير 
مشكالت و ازدحام در پشتنى بانك و كابل بانك 
نفوس  تراكم  نسبت  كه  مى گويد  مركزى، 
به خاطر  شهر  حوزه  چندين  از  ساحات  اين  در 
اين  در  ازدحام  صراف  كمبود  و  پول  تحويلى 

بانك ها بسيار شده است.
مردم  به  چندين بار  »ما  مى افزايد:  ناصر  آقاى 
چهارراهى  كابل بانك  در  كه  نموديم  ابالغ 
كفايت و ديگر بانك ها بروند و بير و بار را در 
اينجاها ايجاد نكنند، اما كسى به حرف ما گوش 
نمى كند و مردم را هم نمى شود به زور از پشت 

بانك جواب داد.«
رييس برق بلخ مى گويد: »رياست برق بلخ 85 
هزار مشترى دارد كه ٦5 هزار آن در داخل شهر 
زند گى دارند و ما هم پنج مرجع اخذ پول داريم 
كه توده عظيم آنان به پشتنى بانك و كابل بانك 
ايجاد  ازدحام  اينرو  از  مى كند  مراجعه  مركزى 

مى گردد.«
مى دارد  اظهار  نيز  پشتنى بانك  كارمند  فهيم 
آنها  و  مى آيد  آنها  براى  ناحيه  چندين  بل  كه 

نمى توانند كه جوابگوى همه باشند. 
به خاطر تحويلى  از كسانى كه  اما شمارى ديگر 
صرفيه برق شان به بانك ها مراجعه مى كنند ابراز 
مى دارند كه مسوولين برق تا قبل از چاشت بل ها 
اخذ  را  بل  ديگر  آن  از  بعد  و  مى كنند  اخذ  را 

نمى نمايند.
محمد ياسين يك تن ديگر از مشتركين رياست 
درس  شهر  ليسه هاى  از  يكى  در  بلخ  برق 
يازده  از ساعت  پيش  نمى تواند كه  مى خواند و 

به بانك بيايد پول برق خود را تحويل نمايد.
او مى گويد كه از چند روز به اين طرف بعد از 
ختم درس جهت پرداخت صرفيه برق به بانك 

افراسياب  به  خود  نسبت  در 
اسطوره اى مبالغه كرده است. 

از  و  ماورالنهر  از  غالب  جد 
قرن  در  اما  است  ترك  مردمان 
سيزدهم  به هند مهاجرت كرد تا 
درآمد  نظر  نقطه  از  بهترى  اقبال 
همين  براى  و  باشد  داشته  مالى 
راه  هند  مغولى  دربار  به  منظور 
دسمبر   ٢٧ در  غالب  كرد.  پيدا 
آگره  در  ميالدى   ١٧٩٧ سال 
مورد  در  خودش  او  شد.  تولد 
به  كه  نامه اى  در  نسبش  و  اصل 
يكى از دوستان نوشته يادآورى 
چنان  او  كار  اين  اما  مي كند، 
مغلق  چنان  و  دارد  شاعرانه  بُعد 
است كه كمتر كسى مى تواند حقيقت 
را از تخيل شاعرانه جدا كند، زيرا كه 
در  افراسياب  به  سرانجام  را  نسبتش  او 
توران مى كشد. غالب در همه حال يك 
شاعر است و در معرفى اصل و نسبش 
از تخيل بيشتر كار مى گيرد، اما اگر از 
اين بگذريم و تصوير واقعى از كودكى 
و جوانى وى ارايه بدهيم در عين حال 
كه  را  علت هايى  تا  شد  خواهيم  موفق 
غالب  در  شعر  حلول  باعث  سرانجام 

شده دريابيم.
غالب كه سخت دنبال نام و نشان بود از 
يك سو بزرگى خود را به ُرخ مى كشيد 
و از سوى ديگر فروتنى به كار مى برد. 
همواره  كه  بود  پارادوكسى  واين 
كه  آنجا  »از  داشت:  وجود  غالب  در 
فهرست  رقم سنجى  به  انديشه  گرايش 
نام  بدين  هم  كه  راز  طلسم  اين  آثار 
فرمان  به  است  ممتاز  سفينه ها  نامور  از 
ذوق سخن روى داد، هر آيينه به فتواى 
و  سياه مستى  نگارش  در  سخن پرستى، 
از   – مى بايست  سياه دستى  گزارش  در 
نظم و نثر نقش هاى نظر فروز انگيختن 
به روى صفحه  پرن  و  پروين  و  داشت 
از آن راه كه درآن  ليكن  فرو ريختن، 
چامه  و  نشانى  من  گفتار  از  مجموعه 
گرد آورد را در شمار سخن گستران از 
من داستانى ست، ترسم كه چون نيروى 
به سخن  را  باشم و سخن  فكر آزموده 
ستوده باشم، هم از آن ستايش لختى به 
من باز گردد و اداشناسان را زبان پيغاره 
غالب  كه  دانى   – گردد  دراز  من  بر 
آشفته نوا  آزاده كيش است، نه گرفتار 
آزدگان  آيين   – خويش  نامى  بلند 

سخن پيوندى ست نه خود پسندى.«
برگه اى نيست تا نشان بدهد كه اين دو 
وجود  از  هم عصر  نويسنده ى  و  شاعر 
شيوه ى  اما  داشتند،  آگاهى  يكديگر 
نگارش شان شباهت هايى داشته است و 
هردو براى آن كه به مرام خود برسند با 

انگليس ها سر دوستى داشتند.
پارسى  زبان  در  كه  انگليس  نخبگان 
سبب  به  را  شجاع  شاه  بودند  وارد 
پارسى  زبان  در  او  احاطه ى  و  دانش 
از  يكى  خود  كه  مكناتن  مى ستودند. 
مستشرقين دورانش بود  شاه شجاع را به 
همين دليل آگاه تر از ديگر سدوزايى ها 
و باركزايى ها مى شمرد و به دوستى امير 
دوست محمد و ديگران توجه نداشت، 

كه  مى دهد  نشان  اسناد  كه  وجودى  با 
همه  باركزايى ها و سدوزايى ها براى اين 
كه به قدرت برسند، مى خواستند كه در 
امير  بردارند.  گام  انگليس ها  ركاب 
پيشنهاد  بار  چندين  هم  دوست محمد 
دوستى با انگيلس ها كرد، اما مكناتن او 

را مرد باسواد و آگاه نمى دانست.
نازد  به وى  نامه اى كه رسيدن  »مهربان 
پيروزى  به  بالد  بخود  ازوى  خواندن  و 
اين  شد.«  خوانده  شادمانى  به  و  رسيد، 
پاسخ  به  غالب  كه  ست  نامه اى  آغاز 

»جاكوب بهادر« انگليسى مى فرستد.
بود.  پُركارى  شاعر  و  نويسنده  غالب 
شباهت ديگر او با شاه شجاع در نوشتن 
رويداد هاى تاريخى ست. او مولف آثار 

زيادى  ست:
آثار فارسی غالب

١- ديواِن فارسى ميخانه اى آرزو، چاپ 
سال  دهلى:  دارالسالم،  توسط  نخست 

١835 ميالدى.
٢- پنج آهنگ، چاپ نخست مطبعه ى 

سلطانى: سال ١84٩ ميالدى.
سالطيِن  تاريخ  نيمروز،  مهِر   -3
فخرالمطبعه،  نخست  چاپ  تيمورى، 

دهلى: سال ١854 ميالدى.
اغتشاش مسلمانان  4- دستنبو، گزارش 
مفيِد خاليق،  مطبعه  انگليس،  عليه  هند 

آگره: سال ١85٧ ميالدى.
قاطع،  برهاِن  بر  نقدى  برهان،  قاطع   -5
چاپ نخست مطبعه نوال كشور، لكنهو: 

سال ١8٦٢ ميالدى.
نخست  چاپ  فارسى،  نظِم  كلياِت   -٦
مطبعه ى نوال كشور، لكنهو: سال ١8٦3 

ميالدى.
نخست  چاِپ  گهربار،  ابِر  مثنوى   -٧
 ١8٦4 سال  دهلى:  المطبعه،  اكمل 

ميالدى.
8- تيغ تيز، چاپ نخست اكمل المطبعه، 

دهلى: سال ١8٦٧ ميالدى.
نخست   چاپ  غالب،  روحِت    -٩
 ١8٦٧ سال  دهلى:  شيرازى،  مطبعه ى 

ميالدى.
چاپ  آشوب،  دل  هنگامه ى   -١0
پرشاد،  سنت  منشى  توسط  نخست 

آگره: سال ١8٦٧ ميالدى.
مطبعه ى  نخست  ١٢- سبد چين، چاپ 

محمدى، دهلى: سال ١8٦٧ ميالدى.
نخست  چاپ  نثر،  مجموعه ى   -١3
 ١8٦8 سال  محمدى،دهلى:  مطبعه ى 

ميالدى.
در ميان اين آثار پنج آهنگ و دستنبو 
در  كه  چون  دارند  تاريخى  ارزش 
به  است،  زياد  تاريخى  روايات  آن ها 
ما  شناخت  آن،  بدون  كه  دستنبو  ويژه 
اغتشاش سال ١85٧  نام  به  از آنچه كه 
مى شود،  هندوستان شمرده  در  ميالدى 

ناقص خواهد بود
رویكردها:

شاه  واقعات  شاه  الملك،  شجاع   -١
 ١3٧٢ سال  سال  كابل،  ميوند  شجاع، 

خورشيدى
پنج  خان،  اسداهلل  ميرزا  غالب،   -٢
فبرورى  پنجاب،  دانشگاه  آهنگ، 

١٩٦٩ ميالدى

مى آيد، ولى نوبت نيست و كسى بعد از ساعت 
١١ بل را تسليم نمى شود، درحالى كه بانك ها تا 

ساعت ٢ بايد پول مردم را بگيرند.
اما احمد فهيم صراف پشتنى بانك اظهار مى دارد: 
تا  مى گيريم،   ١١ ساعت  تا  كه  را  بل هايى  »ما 
ساعت يك بعد از ظهر تصفيه مى كنيم و اگر تا 
مى شويم  مجبور  كنيم  را  جمع  بل ها    ٢ ساعت 
كه براى تصفيه آن تا  ساعت 5 عصر كار كنيم.«

به  برق  پول صرفيه  تحويل  اين كه سيستم  از  بعد 
مشكل هاى  از  يكى  مى شود  انجام  بل ها  وسيله 
هنگام  در  حد  از  بيش  ازدحام  مردم،  عمده 
در  محدود  بانك  چند  دروازه هاى  در  تحويلى 

شهر مزارشريف است.
تحويلى  براى  مرجع  پنج  مزارشريف  شهر  در 
صرفيه برق موجود است، اما بيشترين ازدحام در 

دو يا سه محل اخذ صرفيه ديده مى شود.
يكى از اين محل ها كابل بانك مركزى است كه 
تعداد زياد مردم در آغاز صبح در دروازه هاى آن 

صف كشيده اند.
احمد فرشاد كه از دروازه كابل بانك تازه بيرون 
بودم  آمده  صبح  بجه   8 »ساعت  مى گويد:  شده 
ولى حاال ساعت ١١و 35 دقيقه است باالخره  بعد 
از چهار و نيم ساعت موفق شدم كه پول صرفيه 

برق خود را تحويل بدارم.«
شهروندان مزار سيستم پرداخت بل را عامل اصلى 

ايجاد مشكل مى دانند.
ياسين اظهار مى دارد از زمانى كه سيستم پرداخت 
براى  مى شود،  انجام  بل ها  وسيله  به  برق  صرفيه 
كارمندان رياست برشنا سهولت ايجاد شده ولى 

مشكالت مردم را چندبرابر ساخته است.
اما كارمندان بانك به اين باور اند كه مشكل اصلى 

در عدم همكارى مسوولين برق نهفته است. 
اين  علت  پشتنى  بانك  كارمندان  فهيم  احمد 
ازدحام را رعايت نكردن اصول و عدم همكارى 
ابراز  و  مى دارد   عنوان  برق  رياست  مسوولين 
پشت  را  بل  برشنا  كارمندان  كه  »وقتى  مى دارد: 
خانه هاى مردم مى رساند به آنها تاكيد مى كند كه 
هرچه زودتر بايد پول خود را تحويل بانك نمايد 
امر  در غير صورت جريمه خواهند شد و همين 
مهلت  الى ١5 روز  اشخاصى كه ١0  باعث شده 
براى تحويلى صرفيه خود دارد به عجله آمده و 

بيروبار را ايجاد مى كند.«
احمد فهيم از رياست برق واليت بلخ مى خواهد 
تا تمام بل ها را در يك زمان توزيع نكنند، بلكه 
هر ده روز يك منطقه را به نوبت توزيع بدارند و 
از اين طريق مى شود كه از ازدحام و سرگردانى 

مردم جلوگيرى كرد.
كاهش  از  بلخ  برق  رياست  مسوولين  ولى 

مشكالت يادآور مى شوند.
رييس برق بلخ اظهار مى دارد كه  نسبت به 5 ماه 
و در داخل  داده اند  را كاهش  گذشته مشكالت 
ايجاد  پول  اخذ  مركز  يك  هم  برشنا  رياست 

كرده اند
مركز  اين  ساختمانى  »كار  گفت:  ناصر  انجنير 
عنقريب آغاز مى شود و همچنين در نظر است كه 
شهر را به سه بخش تقسيم كنيم و هر قسمت را 
در ده روز اول، دوم و سوم ماه بل توزيع نمايم تا 
همشهريان ما بتوانند همه روزه پول شان را بدون 

كدام معطلى تحويل نمايند.«
تحويل صرفيه  سيستم  زمانى كه  از  است  گفتنى 
مشكالت  است  آمده  به ميان  بل ها  وسيله  به  برق 
مردم نسبت به گذشته افزايش يافته است و مشابه 
اين مشكالت در اكثر واليات ديگر و حتا  مركز 

كشور نيز تاحدى وجود داشته است.


دوداستانسراى
گداختهدم

ساعتهاانتظار
براىتحویلصرفیهبرق
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مشکل دیگر در این باره برمی گردد به عدم همکاری 
موارد  در  مدافع.  با وکالی  تحقیق  و  تعقیب  مراجع 
مساعدین  و  مدافع  با وکالی  زیادی همکاری الزم 
و  مظنونین  و  دوسیه  به  آنها  دسترسی  برای  حقوقی 
حضور در جلسات تحقیق وجود ندارد. این مشکل 

در ادارات مربوط به امنیت ملی بسیار جدی است.
قانون  پنجم  ماده  هشتم  و  هفتم  فقرات  اساس  بر 
محکمه  و  سارنوال  پولیس،  موقت؛  اجراات جزایی 
و  گرفتاری  وقت  در  را  واضح  معلومات  مکلف اند 
تعیین  حق  سکوت،  حق  به  راجع  استنطاق  از  قبل 
)مظنون  مراحل، حق حضور  تمام  مدافع  در  وکیل 
تفتیش،  درهنگام  آنها(  مدافع  وکیل  ویا  متهم  یا 
صف کشیدن،  طریق  از  مجرمین  شناسایی  مقررات 
متهم  برای  محاکمه  و  اهل خبره  توسط  معاینات 

ومظنون )و وکیل مدافع آنها( ارایه نماید.
 بر اساس فقره های یکم و دوم ماده سی وهشتم قانون 
محکمه  و  سارنوال  پولیس،  موقت؛  اجراات جزایی 
در  مدافع  وکیل  و  مظنون  غرض حضور  مکلف اند 
تمام مراحل، تحقیق درصورت تفتیش، مقابله شهود، 
صف کشیدن،  ازطریق  مجرمین  شناسایی  طرزالعمل 

معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.
مامور  است:  آمده  نیز  قانون  همین  چهلم  ماده  در 
تحقیق  درجریان  ابتداییه  سارنوال  و  قضایی  ضبط 
از  را  مجنی علیه  و  مدافع  وکیل  مظنون  مکلف اند، 
فعالیت های را که انجام می دهند آگاه نموده و آنها 
حق دارند که حاضر باشند. هم چنان درماده چهل و 
سوم این قانون بر حق دسترسی متهم و وکیل مدافع 

به اسناد شامل دوسیه تصریح شده است.

باتوجه به اظهارات تعدادی از وکالی 
مدافع و مساعدین حقوقی یک مشکل 
عدم توجه  زمینه،  دراین  دیگر  بنیادی 
کافی قضات به الیحه دفاعیه آنهاست. 
می دارند  ابراز  افراد  این  از  برخی 
قضایی  جلسات  در  آن که  وجود  با 
این  و  می گردد  رعایت  شکلیات 
ولی  می کنند؛  دفاع  ازمتهمین  افراد 
صورت  الزم  توجه  دفاعیه ها  این  به 
صورت  به  باتوجه  قاضی  و  نمی گیرد 
دعوا سارنوال ویا یافته های خود قضایا 
را فیصله می کند و به دفاعیه های ارایه 
شده درمحکمه به صورت الزم وکافی 

توجه نمی کنند.
انجام  خالل  در  کمیسیون  یافته های   
مردم  مدافع،  وکالی  با  ها  مصاحبه 
مراجع  در  متهمین  قضایای  بررسی  و 
اگر  نشان می دهد که  قضایی  و  عدلی 
متهم یا وکیل مدافع وی نتواند هیچ نوع 
در  نماید،  تامین  قاضی  با  را  ارتباطی 
چنین حالت های بدون بررسی منصفانه 
از  آنچه  به  بیش تر  دوسیه،  اوراق 

جانب سارنوال مطالبه گردیده است، حکم صورت 
می گیرد و به دفاعیه و اعتراض متهم یا وکیل مدافع 

وی  به صورت الزم ترتیب اثر داده نمی شود.
از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ناظرین 
دفتر ساحوی کندهار نیز گزارش داده اند که برخی 

و  نداده  بخود  را  دوسیه  مطالعه  زحمت  قضات  از 
بدون مالحظه اسناد و شواهد جرمی و یا توجه الزم 
به دفاعیه متهم یا وکیل مدافع بر حسب درخواست 

سارنوال متهم را محکوم به مجازات می نمایند.
ادامه دارد

نتایج آخرین سرشماری در امریکا نشان می دهد 
میلیون و شش صد هزار  که در سال ۲۰۱۰، دو 
نفر به صفوف فقرا در امریکا اضافه شده اند. در 
مجموع بیش از ۴۶ میلیون نفر در امریکا یا زیر 
خط فقر و یا در خط فقر قرار دارند. این باالترین 
است.  این کشور  در  تعداد در ۵۰ سال گذشته 
برخی از کارشناسان می گویند، در صورتی که 
خانواده  ها  از  بیشتری  تعداد  نیابد،  بهبود  اقتصاد 

در آستانه بی خانمانی قرار خواهند گرفت.
برای  ایتالف  سازمان  مدیر  فَِرل،  مایکل 
بی خانمان ها در شهر واشنگتن، می گوید: تعداد 
می شود  کم  درآمدشان  از  که  امریکایی هایی 
حال  در  می مانند،  بیکار  طوالنی تری  زمان  و 

افزایش است.
واشنگتن  شهر  در  بی خانمان ها  به  سازمان  این 
کمک می کند. مایکل فرل توضیح می دهد که 
اکنون یک نفر از شش نفر در امریکا زیر خط 
فقر و یا در خط فقر قرار دارند. او می گوید: اگر 
تغییر اساسی در اقتصاد صورت نگیرد، وضعیت 

در آینده نزدیک بدتر از این خواهد شد.
 ۹ اخیرا  بی خانمان ها  برای  ایتالف  سازمان 
کارمندش را از کار برکنار کرده است، اما این 

بی خانمانی  آستانه  در  که  نفری  صدها  به  سازمان 
هستند کمک می کند.

تامارا گلدن که پس از ۶ سال زندگی زناشویی با 
سه فرزندش بی خانمان شده است می گوید: »خیلی 
دشوار است، اعتماد به نفس تان از بین می رود، شما 
را به عنوان یک انسان نابود می کند. فرقی نمی کند 
با هر فرهنگی که داشته باشید، یک پدر و یا مادر 

هرگز نمی خواهد به فرزندش بگوید که ندارم. یا امشب 
غذا نداریم«.

برنامه  یک  در  اجتماعی  مددکار  برت،  سی  سوفیا 
پیش  تامارا  »وقتی  می گوید:  بی خانمان ها،  به  کمک 
کجا  هیچ  او  می کرد.  زندگی  خیابان  در  آمد،  من 
در  موقتی  خانه  یک  سازمان  این  برود.  نمی توانست 
بر آورده  را  او  پزشکی  نیازهای  تامارا گذاشت.  اختیار 

کرد و در تحصیل به او کمک کرد«.
زندگی برای تامارا یک مبارزه روزانه است. اما وضعیت 

او بهبود پیدا کرده و می خواهد به مدرسه بازگردد.
کارشناسان می گویند، بیکاری بزرگترین دلیل فقر در 
هستند.  بیکار  امریکایی  میلیون   ۱۴ امریکاست، حدود 
اما با در نظر گرفتن تعداد آن هایی که دیگر امیدی به 
ندارند و آن هایی که گرچه کار می کنند،  یافتن شغل 
اما شغلی پایین تر از حرفه اصلی خود دارند، جمع کل 

آن ها نزدیک به ۲۵ میلیون نفر می رسد.

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

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمت چهل  و یکم

اضطراري  وضعیت هاي  تخطي  غیرقابل  لیست  که  مي شود  گفته 
مي بایست شامل تضمین هاي حداقل علیه بازداشت خودسرانه و محاکمه 
عادالنه نیز باشد، زیرا این حقوق نیز به قدري مهم هستند که تخطي از 
آنها، حق حیات و حق مصوون بودن از شکنجه را به خطر مي اندازد و 
تضمین هاي  این  از  تخطي  نمي تواند  عمومي  اضطراري  وضعیت  هیچ 
تضمین ها،  این  که  واقعیت  این  به  باتوجه  البته  کند.  توجیه  را  حداقل 
معموال در وضعیت هاي اضطراري عمومي، بیشتر در معرض خطر نقض 

شدن قرار مي گیرند به نظر مي رسد که این ادعا کامال موجه مي باشد. 
ادله و شواهد فراواني وجود دارند که نشان مي دهند این اصول )یعني 
اصل تهدید استثنایي، اصل تناسب، اصل عدم عدول از حقوق بنیادین 
بین الملل عام درآمدند  تبعیض( به صورت اصول حقوق  و اصل عدم 
که عالوه بر اعضاي کنوانسیون هاي حاوي شرط عدول بر دولت هاي 
غیرعضو و نیز در مورد معاهداتي که شامل شرط عدول نیستند حاکم 
است. در واقع میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي یک معاهده چند 
جانبه عام و داراي خصوصیت شبه جهاني است. دولت ها نیز در عمل به 
موضع ارگان هاي نظارتي در اعمال این اصول هیچ اعتراضي نداشته و 

بنابراین، عمال این شیوه شکل گیري نر م هاي عرفي را پذیرفته اند. 
هرچند که در میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي و نیز کنوانسیون 
اروپایي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، صحبت از دولت هاي عضو 
شده است لیکن هم در مقیاس )ماده ۲( و هم در کنوانسیون اروپایي 
در  شناخته شده  آزادي هاي  و  حقوق  تا  هستند  متعهد  اعضا   ،)۱ )ماده 
صالحیت شان  تحت  یا  سرزمین شان  در  واقع  افراد  کلیه  براي  را  آنها 
تضمین کنند. به عالوه اصول و قواعد این اسناد به صورت قواعد حقوق 
الزام آور  نیز  آنها  غیرعضو  دولت هاي  بر  و  درآمده  عرفي  بین الملل 

گشته اند
قواعد حقوق بشري و تحديد تعهدات

است  ساکت  مورد  این  در  سیاسي  و  مدني  حقوق  بین المللي  میثاق 
امکان رزرویشن  ماده ۶۴ خود  در  بشر  اروپایي حقوق  کنوانسیون  اما 
)تحدید تعهد یا حق تخصیص( نسبت به مقررات آن را پیش بیني کرده 

است. 
از آنجا که عبارت ماده ۶۴ کنوانسیون اروپایي حقوق بشر درخصوص 
ماهیت رزرویشن ها روشن نیست، لذا قانون حاکم بر موضوعات ماهوي 
رزرویشن ها نسبت به هر دو کنوانسیون و میثاق، قبل از هرچیز، عبارت 
است از قواعدي که در موارد )d( )۱( ۲ و ۱۹ کنوانسیون وین راجع به 
حقوق معاهدات، بیان شده اند. ماده c( ۱۹( به نظریه مشورتي راجع به 
کنوانسیون جینوساید برمي گردد و به عنوان یک قاعده عام مورد قبول 

حقوق بین المللي تلقي مي شود. 
به موجب ماده ۱۹ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات: یک کشور 
مي تواند  معاهده  یک  به  الحاق  یا  تایید  قبول،  تصویب،  امضا،  هنگام 
تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند )رزرویشن( مگر این که :

کرده  منع  را  )رزرویشن(  تخصیص  حق  یا  تعهد  تحدید  معاهده،   )a(
باشد؛ 

باشد که شامل  داده  اجازه  را  فقط رزرویشن هاي خاصي  معاهده   )b(
رزرویشن مورد بحث نباشد؛ 

)c( در غیر این صورت این موارد مشمول بندهاي )a( و )b( رزرویشن 
)یا تحدید تعهد( 

برخالف موضوع و هدف معاهده باشد. 
با  رزرویشن  بودن  مخالف  از  حاکي   ،۱۹ ماده  از   )c( بند  محتواي 
معنا که در صورت سکوت  بدین  است.  موضوع و هدف کنوانسیون 
نمي توان  اصوال  میثاق(  )مثل  رزرویشن  خصوص  در  کنوانسیون  یک 
رزرویشني اعالم کرد که مخالف موضوع و هدف آن کنوانسیون باشد. 
بدیهي است که موضوع و هدف کنوانسیون هاي حقوق بشري و حقوق 
ماهیت  این،  واقع،  در  است.  انسان  شخص  از  حمایت  دوستانه  بشر 
که  بود  انسان(  شخص  از  حمایت  همان  )یعني  جینوساید  کنوانسیون 
الهام بخش دیوان در اتخاذ تصمیمي شد که بعدها سیستم منعطف قواعد 
راجع به رزرویشن در معاهدات چند جانبه نامیده شد. بنابراین هرگونه 
رعایت  و  تضمین  به  دولت ها  تعهد  که  )رزرویشني(  تعهد  تحدید 

آزادي هاي بنیادین بشري را محدود سازد محکوم به بطالن است. 
ادامه دارد
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 سید ابوطالب مظفری

خوانش شعری از سید ضیا قاسمی

سفر تکوین
اشاره

نام آشنای کشور،  سید ضیاء  اثر شاعر  جدیدترین 
وششم  بیست  روز  در  دوستانه  محفلی  در  قاسمی 
سنبله  با حضور جمعی از فرهیختگان، ادب دوستان 
و اندیشمندان در دانشگاه کاتب رونمایی شد. این 
شده  راه اندازی  دری  در  موسسه  سوی  از  نشست 
بود، در آن منظومه ی تکوین  از سوی محمد جواد 
جعفری  محمود  و  سینا  ابن  دانشگاه  استاد  سلطانی 
شاعر و منتقد ادبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
سلطانی اثر جدید سید ضیا را اثری متفاوت خواند 
علی  شاعرانی چون  منظومه های  با  آن  مقایسه  با  و 
بررسی  به  ثالث  اخوان  یوشیج و مهدی  نیما  معلم، 
پرداخت.  شعر  متن  در  شاعر  سلوک  و  خط سیر 
محمود جعفری نیز تکوین را اثری دانست که باید 
همیشه خوانده شود ومدام با خواننده باشد چرا که 
تکوین در بردارنده نگاهی نو به جهان پیرامون است 
که این خود نشانگر گذر از مرحله مشاهده وشهود 
شاعر ونگاهی پخته و عمق به زیست جهانی به نام 

افغانستان است.
همچنین در این محفل خانم معصومه محمدی نقد 
ابوطالب  توانای کشور سید  و  مکتوب شاعر شهیر 
به  بود  شده  نگاشته  منظومه  این  بر  که  را  مظفری 

خوانش گرفت.
روزنامه 8صبح متن این نقد را به خوانندگان گرامی 

و دوست داران ادبیات تقدیم می کند.
مقدمه

سالم!  مجلس  در  حاضر  دوستان  و  فرهیختگان 
حضورتان  در  داشتم  دوست  سالم!  عزیز  قاسمی 
و  آشفته  متن  این  خواندن  زحمت  و  می بودم 
اما  نمی کردم.  تحمیل  کسی  بر  را  شتاب زده 
از  را  اختیار  سال هاست  آوارگی  گرفتاری های 
مردم ما گرفته است. همین دیروز از گرفتن کارت 
شدم.  رها  هفت  آمایش  در  شرکت  و  کارگری 
یک هفته تالش کردم تا یک سال دیگر، آوارگی 
خود و فرزندانم را به قیمت باالیی تمدید کنم. به 
خوش اقبالی سید ضیا هم نبوده ام که قوس صعود و 
این  باشم.  ساکن وطن شده  و  را طی کرده  نزولم 
دوستان  امر  امتثال  صرِف  علما  قول  به  نیز  نوشته 
حوصله  و  کجا  من  روزهای  این  حال  نه  اگر  بود 
نقد ادبی کجا؟ شما هم آن را فقط در حد خوانش 
باقی  عمری  اگر  نقد.  درآمد  پیش  و  بدانید  کتاب 

بود شاید آن را تکمیل کردم.   
متن

سرایش،  در  را  شاعران  بودند  معتقد  عرب ها 
موجود مطیعی از جنس پریان حمایت می کند. آن 
موجود را تابعه می گفتند. در منظومه بلند »تکوین«، 
تابعه ی  این  قاسمی،  ضیا  سید  جناب  اثر  تازه ترین 
شبی  در  و  آمده  در  واختفا  القا  هیات  از  پنهان 
رازآلود، روبروی شاعر نشسته و با او از سرنوشت 

تاریخی اش سخن گفته است. 
 نشسته بود روبه روی من

خاکستری
قامتش کوتاه

دست هایش کوتاه
پوشیده از مو

جن
با چشمان گرد و کوچکش

مرا می نگریست
ـ  روایت  این  بر  تکوین  منظومه ی  طرح 
این  به  است.  شده  بنا  طوالنی  گفتگوی 
فرم  که  می گویم  گفتگو  روایت-  جهت 
را.  دیالوگ  منطق  نه  دارد  را  دیالوگ 
برخی  خود  نوبه ی  به  هریک  کاراکترها 
می کند.  نقل  مخاطب  برای  را  ماجرا  از 
شاعرکه در هیات روانپریشی به مقصد التیام 
روانی یا گفتار درمانی یا هپنوتیزم کلمه، به 
این درگاه آمده است،  چشم ها را می بندد، 
دست هایش را بر میز می نهد، آرام و مطیع 
تاریکی  اورادی که در  به  گوش می سپارد 
اتاق حل می شود. جایی است شبیه  مجالس 
با  فالگیر،  یک  بساط  یا  ارواح  احضار 
پرده های آویخته و شمع ها روشن و پیاله ای 

روبروی  موجودی  ناگهان  نهاده.  میز  بر  واژگون 
شاعر ظاهر می شود. این موجود جن است یا همان 
تابعه ی بیرون آمده از مستوری و جان گرفته در متن 
روایت. بنابراین ساختار روایی منظومه ی تکوین را 

می توان اینگونه ترسیم کرد:
را  آن  نام  می توان  که  نامحدود  کل  دانای   .1
خطابی  واژه ی  کلید  با  گذاشت.  حکیم«  »شاعر- 
شاعر  وجودی  امکان  از  برخی  نماینده ی  »آقایان« 
و  است  اندیشمند  دارد؛  حکمت  به  گرایش  که 
اخالق مدار. کلی گوی است و نتیجه گیر. در فواصل 
میان گفتگوها می آید و  از رمز و راز حیات و مرگ 
و آوارگی حرف می زند بخش مفهومی و اندیشه ای 

شعر بر دوش ایشان است: 
  آقایان!

  ما همیشه آواره ایم
  گاهی در جهان
  گاهی در وطن

  و گاهی در خود
را  نامش  که  تابعه  همان  یا  محدود.  کل  دانای   .2
می توان »شاعر- مورخ« با کلید واژه ی » شما« چون 
عمر سه هزارساله دارد. تابع زمان و مکان نیست. به 
جزییات زندگی پنهان شاعر وقوف دارد، در طول 
و  ریز  و  بوده  در حرکت  شاعر  قبیله  همراه  تاریخ 
درشت و تلخ و شیرین زندگی آنان را دیده است. 
او عینی تر از دانای کل نا محدود سخن می گوید و 
استوار  او  بر دوش  بخش اسطوره ای و خیالی شعر 

است.
 - من قریب سه هزار سال عمر دارم

  تو را خوب می شناسم  
  پدرت را

  پدرانت را
  به دنیا که آمدی
  شبی پاییزی بود

  ماه
  هالل کوچک

  همبازی تازه ای یافته بود
  از دیوار کاهگلی پایین خزید

  از شیشه بخارگرفته کلکین سرک کشید
  تا پیشانی نوزادی را ببیند

با کلید  3. اول شخص یا »شاعر- سید ضیا قاسمی- 
واژه ی » من یا ما« که همان شخصیت عینی یا وجود 
محدود و معین شاعر باشد که روزی در مکانی به نام 
متولد شده، درس خوانده، جنگ را دیده  افغانستان 
و  بسیار  اندوهان  طعم  کرده،  تجربه  را  آوارگی  و 
شادی های اندک را چشیده. مانند دیگر هموطنانش. 

با این تفاوت که شاعر بوده است.
- در همان لحظه های اول تولدم

از دوردست ها
  آوای نیی را شنیده بودند

  یکی گفته بود این نشانه عشق است
  ابر اندوهی

  تمام عمر
  در دل او خواهد بارید

  دیگری گفته بود
  پیشانی اش پیشانی کاتبان است

  اما می بینم در انگشت هایش
  به جای قلم 

درختان بی شماری روییده اند
این سه کارکتر به توالی و به صورت خطی وظیفه ی 
ضیا  سید  نام  به  شاعری  زندگی  ماجرای  روایت 
قاسمی را بر عهده دارد؛ از تولد تا جنگ تا آوارگی 
نیز نقش  تا بازگشت به وطن. آن دو کاراکتر دیگر 
تکمیلی روایت را بر عهده دارند. همان شاعر است 
آواهای  و  می شود  ظاهر  متفاوتی  سیماهای  در  که 
زبان  مقام،  با  متناسب  انتشار می دهد.  نیز  را  متفاوتی 
و مفاهیم نیز رنگ عوض می کند؛ وقتی بعد حکمی 
شاعر سخن می گوید، مفاهیم فلسفی و ذهنی است و 
زبان نیز به تناسب آن، فخیم و خطابی، وقتی ساحت 
رنگ  می گشاید، سخن  به سخن  لب  شاعر  تاریخی 
افسانه و حکایت را بخود می گیرد و زبان نیز تخیلی، 
ساده و روایی می شود اما وقتی قرار است خود شاعر 
حرف بزند و پای همین زندگی عادی و روزمره در 
میان است زبان نیز امروزی می شود و بسامد کلمات 

تازه بیشتر می شود.

شاعر می توانست از حجم 
این توصیفات گاه معمولی و 
شاعرانه بگذرد و به مخاطب 
عادی شعر، بهایی کمتری 

دهد در آن صورت کار شمایل 
دیگری می گرفت. اما در مجموع 

طرح این منظومه چه از نظر 
فرم بیانی و چه از نظر موضوع 
در ادبیات ما تازه و بدیع است 
و من خوشحالم که سید ضیا 

دست به کاری متفاوت و 
عمیق زده است. ادبیات ما به 
کشف فضاهای تازه نیاز دارد. 
شاعران ما می بایست از حوزه 
غزلسرایی و داستان کوتاه کم 
کم خودشان را فراتر بکشند 
و افق های تازه تری را تجربه 

نمایند.

عمق  و  بعد  کار،   به  دیدها،  زاویه ی  تنوع  همین 
بخشیده و آن را از یک نواختی معمول منظومه های از 
این دست رهایی بخشیده است. هرچند روایت خطی 
است اما هجوم خیال ها و تنوع فضاها، مجال گشت 
فضاهای  کرده،  فراهم  را  متن  داخل  در  گذار  و 
متنوعی  بلورهای  کنارهم،  در  واقعی  و  اسطوره ای 
البته رمانتیک و  را آفریده است. زبان کلی منظومه 
توصیفی است. اوج و فرود دارد؛ زمانی هنرمندانه و 

دوپهلو است. قابلیت تفسیر و تاویل دارد:
  حاال من باید بروم

  رشته نازک دودی 
  که از شکاف دروازه بیرون خواهد رفت

  شاید  فردا
  شاید روزهای بعد

   مرا ببینی
  پیرمردی که در پل سرخ از او سیگار می خری 

  شاید من باشم   
  کودکی که صبح زود در کوچه به تو سالم خواهد 

داد
  گربه ای

  که در سیاهی شب
  به تو خیره می شود

ساده  گزارشی  بعدی.  یک  و  عریان  البته  گاهی  و 
است که در لفاف شاعرانگی پیچیده شده:

- با همان گرد و خاک راه
  با همان خاطرات زادگاه

  در ادامه سفر
  در تفتان فرود آمدید

  - در تفتان 
  آب، نمک 

  خاک، نمک
  باد 

 آتش بود 
  ما

 پاهایی تاول زده
  شالق بادخورده

  در خیمه هایی سیاه فرود آمدیم
شاعر می توانست از حجم این توصیفات گاه معمولی 
بهایی  شعر،  عادی  مخاطب  به  و  بگذرد  شاعرانه  و 
دیگری  شمایل  کار  صورت  آن  در  دهد  کمتری 
از  چه  منظومه  این  طرح  مجموع  در  اما  می گرفت. 
نظر فرم بیانی و چه از نظر موضوع در ادبیات ما تازه 
و بدیع است و من خوشحالم که سید ضیا دست به 
کاری متفاوت و عمیق زده است. ادبیات ما به کشف 
فضاهای تازه نیاز دارد. شاعران ما می بایست از حوزه 
غزلسرایی و داستان کوتاه کم کم خودشان را فراتر 

بکشند و افق های تازه تری را تجربه نمایند.

ACKU
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به طور مثال، شهرهای بزرگ ما به گونه ی سرطانی 
گسترش می يابد و تا هنوز که ده سال از سده بيست 
و يک گذشته است، هيچ يک از شهر های بزرگ 
مان دارای ماسترپالن انکشافی نيست. اين در حالی 
است که همه مان نسبت به زيان های نداشتن نقشه 
کمبود  اين  که  می دانيم  و  می کنيم  اعتراف  راه 
اقتصادی  و  انسانی  فاجعه  عمق  به  روزانه  طور  به 
برباد  را  ما  ملی  ناچيز  منابع  و  در کشور می افزايد 
می دهد. جنگالت ما به شکل ناسنجيده و همه روزه 
قطع می شود و ذخاير آب های زيرزمينی مان را به 
ما  آلوده می کنيم.  يا  و  استخراج  بی رويه  صورت 
نتوانسته ايم از منابع زيرزمينی و روزمينی  تا کنون 
کشور  انکشاف  و  ثروت  توليد  راستای  در  خود 
نحوه ی  از  مثال هايی  اينها  نماييم.  بهينه  استفاده 
رفتار ملی ما نسبت به چالش های فرا راه پيشرفت 
رفتار ها  اين  مبنای  بر  می شود  که  است  ما  کشور 

نسبت به آينده کشور خود نيز گمانه زنی کنيم. 
درازمدت  ملی  منافع  به  چشم انداز  اين  از  اگر 
تالش های  که  می يابيم  در  کنيم،  نگاه  خويش 
اين  عقالنی  و  عينی  مبانی  شناخت  در  ما  جمعی 
گفتمان  به  که  تاجايی  است.  بوده  کم ثمر  منافع 
عوض  به  ما  می گردد،  بر  کشور  مسير  امروزين 
ارايه راه حل های مناسب، همواره در پی بسته بندی 
چالش های جديد هستيم و شيوه رفتاری ما با اين 
پديده ها در پرتاب نمودن متداوم مشکلی ديگر بر 
انبار مشکل های قبلی است، نه اين که گام به گام 
انباشته  چالش های  رفع  برای  راه حل هايی  پی  در 
از  دايره خبيثه ای  ما در  باشيم.  تاريخی خود  شده 
فقر اقتصادی و فرهنگی گير کرده ايم که همواره 
در يک نقطه با هم وصل می شود، و برون آمدن 
از اين دايره فقط با محرکه بيرونی از طريق ايجاد 
و  درازمدت  تجارتی  و  اقتصادی  شراکت های 
برون رفت  که  اين  سبب  به  است،  ميسر  راهبردی 
از اين تنگنا در اين لحظه تاريخی به تنهايی از توان 

مردم افغانستان خارج است. 
از اين رهگذر، منافع ملی ما تعريف خود را دقيقا 
اين  به  نسبت  مان  تاريخی  رفتار  چون  و  چند  در 
مجموعه ها و عوامل بازدارنده و يا مشوق پيشرفت 
ما  مردم  مسير حرکت  می يابد.  در  ترقی کشور  و 
به سوی آينده بر نحوه رفتار همگانی ما نسبت به 
ثروت های  مديريت  زيستی،  محيط  مشکل های 
اقليمی و  نوين  با شرايط  ما  انطباق  طبيعی، قدرت 
متغير جهانی، حسن مناسبات اقتصادی و سياسی ما 
با همسايگان، انتخاب شرکای نيرومند استراتژيک 
نهايت  در  و  تجارتی  و  اقتصادی  عرصه های  در 
حل های  راه  کردن  پيدا  برای  ما  ملی  توانمندی 
استوار  ذکرشده  عرصه های  همه ی  در  مناسب 
تاريخی،  لحظه  اين  در  که  اميدوارم  بود.  خواهد 
مردم افغانستان با تکيه بر درس هايی که از تجارب 
تلخ و مملو از درد و رنج ناشی از ستيزه های چند 
در  پيش آمده  فرصت  آموخته اند،  گذشته  دهه 
بستر  به  را  شان  کشور  راهبردی  شريک  انتخاب 
پيشرفت و  نمودن سازندگی،  پايدار  برای  مناسبی 
رفاه اجتماعی از يکسو و بازی نمودن نقشی مثبت 
مبدل  منطقوی  همکاری های  اساسی  معبر  مثابه  به 
نيرومند را  نمايند و زمينه های ساختن يک دولت 
با استفاده از اين فرصت پيش آمده تاريخی مساعد 

سازند.
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از  مصر  پارلمانی  انتخابات  اولين  جزييات 
زمان سرنگونی حسنی مبارک اعالم شد.

رای گيری  اين  نخست  مرحله  است  قرار 
سه مرحله ای در بيست و يکم نوامبر برگزار 
شود. اين انتخابات در سوم جنوری سال بعد 

به پايان می رسد.
با  نمايندگان،  مجلس  دو  از  مصر  پارلمان 

504 کرسی و سنا تشکيل شده است.
انتخابات  اطالعاتی درباره  اين حال هنوز  با 
است.  نشده  اعالم  مصر  جمهوری  رياست 
در  مبارک  آقای  جانشين  می رود  انتظار 

مارچ يا اپريل سال آينده تعيين شود.
را شورای  پارلمانی مصر  انتخابات  جزييات 
عالی نيروهای مسلح اين کشور اعالم کرده 
زمام  مبارک  آقای  سرنگونی  زمان  از  که 

امور را در دست دارد.

سه  به  معترضان مصری  فبروری گذشته  در 
دادند.  پايان  مبارک  حسنی  حکومت  دهه 
مبارک، دو پسرش و  در حال حاضر آقای 
بازداشت  مقام عالی رتبه حکومتش در  چند 
قتل  فرمان  صدور  و  فساد  به  آنها  هستند. 
مخالفان در جريان انقالب هجده روز مصر 
که  اتهامی  هستند،  متهم  پيش  زمستان  در 
اميدوارند  مصری  معترضان  کرده اند.  رد 
رای گيری  اولين  آتی،  پارلمانی  انتخابات 
آزاد و عادالنه در عصر جديد کشورشان و 

اولين گام به سوی مردم ساالری باشد.
در  فعاليت شان  که  مصر  سياسی  احزاب 
دوره ی آقای مبارک به شدت محدود شده 
آماده  پارلمانی  انتخابات  برای  را  بود، خود 

می کنند.
پيش  مدتی  از  غيررسمی  تبليغاتی  کارزار 

چپگرا  و  سکوالر  احزاب  و  شده  آغاز 
جمله  از  اسالمگرايان  مقابل  در  اميدوارند 
هرچند  برسند،  پيروزی  به  اخوان المسلمين 

از  اسالمگرا  احزاب  می رسد  نظر  به 
سازماندهی بهتری برای شرکت در انتخابات 

برخوردارند.

نيروهای دولت انتقالی ليبيا می گويند که در 
قذافی  معمر  هوادار  نيروهای  به  حمالتشان 
شده  حاصل  پيشرفت هايی  سرت،  شهر  در 

است.
اما اين پيشرفت ها به دليل مقاومت سرسختانه 
صورت  کندی  به  قذافی،  معمر  هواداران 

می گيرد.
نبرد  گزارش ها،  اساس  بر 
سنگين ديگری نيز در شهر 

بنی وليد جريان دارد.
معمر قذافی، از ماه اگست 
مخالفان،  نيروهای  که 
به  را  پايتخت،  طرابلس، 
در  آوردند،  در  تصرف 

مخفيگاه به سر می برد.
در حالی که دولت انتقالی ليبيا )شورای ملی 
تمامی  کنترول  تا  است  تالش  در  انتقالی( 
نيروهای  باقی مانده  بگيرد،  دست  به  را  ليبيا 
وفادار به معمر قذافی همچنان در شهرهای 
کوچک  شهر  چندين  و  بنی وليد  سرت، 
ديگر، در مقابل نيروهای مخالفان به جنگ 

ادامه می دهند.
تازه ترين گزارش ها حاکی از آن است که 
در ساعات اوليه روز يک شنبه )18 سپتامبر( 
در  قذافی  معمر  به  وفادار  نيروهای  مواضع 
نيروهای  حمالت  زير  بنی وليد  شهر  حومه 
اين  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  مخالفان 
مسلسل  رگبار  و  انفجار  صدای  گزارش ها 

در اطراف شهر به گوش می رسيد.
شهر  نظامی  شورای  سخنگويان  از  يکی 
مصراته که بين طرابلس و سرت قرار دارد، 
گفته است که تعدادی از نيروهای مخالفان 
پيش  سرت  شهر  مرکز  کيلومتری   7 تا 

رفته اند.
تحرک  می رسد  نظر  به  که  آن  رغم  به 
مخالف  نيروهای  رويارويی  در  چشمگيری 

چشم  به  ليبيا  در  قذافی  معمر  هوادار  و 
نمی خورد، يکی از سخنگويان شورای ملی 
انتقالی گفته است که تا چند روز ديگر دو 
شهر بنی وليد و سرت به تصرف مخالفان در 

خواهد آمد.
ملل  سازمان  امنيت  همين حال، شورای  در 
متحد بخش هايی از تحريم هايی را که عليه 

ليبيا اعمال کرده بود، کاهش داده است.
اين شورا همچنين رای داد که برای حمايت 
از دولت موقت ليبيا هياتی از جانب سازمان 

ملل تشکيل شود.
بزرگ  کمپنی  دو  دارايی های  است  قرار 
پروازهای  ممنوعيت  و  آزاد شود  ليبيا  نفتی 

تجاری ليبيا پايان يابد.

باراک اوباما، رييس جمهور امريکا، قصد دارد 
با هدف افزايش درآمد دولت و کاهش کسری 
بودجه، نرخ های مالياتی افرادی که بيش از يک 
ميليون دالر در سال درآمد دارند را افزايش دهد.

در  جمهوری خواهان  که  است  حالی  در  اين 
مالياتی  نرخ های  افزايش  هرگونه  با  کنگره 
فردا،  اوباما  آقای  که  است  قرار  مخالف اند. 

جزييات طرح خود را اعالم کند.
اين طرح بر اساس »قاعده بافت« ارايه می شود. 

وارن بافت، ميلياردر معروف امريکايی، بارها از 
افزايش ماليات ثروتمندان حمايت کرده است.

او که بخش اعظم ثروتش را وقف امور خيريه 
کرده، می گويد نرخ مالياتی کارمندانش در عمل 
از نرخ مالياتی وی باالتر است و اين وضع عادالنه 
نيست. آقای بافت در انتخابات رياست جمهوری 

از باراک اوباما حمايت کرده بود.
باراک اوباما اخيرا طرح تازه ای را برای افزايش 
اياالت  در  بی کاری  کاهش  و  اقتصادی  رشد 

متحده به کنگره اين کشور ارايه کرده است.
کار  دنبال  امريکا  در  نفر  ميليون   14 از  بيش 
از  با وجود خروج  متحده  اياالت  و  می گردند 
رکود، هنوز رشد اقتصادی اش شتاب الزم را پيدا 

نکرده است.
برنامه آقای اوباما که هزينه آن 447 ميليارد دالر 
برآورد شده، شامل تخفيف های مالياتی به کسبه 

و کارگران نيز می شود.
امريکا هم اکنون با نرخ بی کاری نه و يک دهم 

درصدی مواجه است.
کسری بودجه دولت فدرال در سال جاری بيش 
از يک تريليون و 200 ميليارد دالر اعالم شده 

است.
مشکالت اقتصادی امريکا به يکی از موضوعات 
محوری انتخابات رياست جمهوری سال 2012 
تبديل شده است که می تواند بر شانس باراک 
مقدماتی آن  مرحله  مبارزات که  اين  در  اوباما 

آغاز شده اثر منفی بگذارد.

انتخابات پارلمانی مصر  ۲۱ نوامبر برگزار می شود

پیشروی کند مخالفان قذافی در شهر سرت

از میلیونر های امريکا مالیات بیشتر گرفته خواهد شد

ACKU
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Tender Notification 
The Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbe-
it (GIZ) GmbH is implementing 
Technical Cooperation measures 
for the project “DETA”, on behalf 
of the Government of the Federal 
Republic of Germany. 
The GIZ Office in Mazar-e-
Sharif now invites Bidders to 
submit their request to participate 
in the tender for the “Procure-
ment of Seeds Cake”.
Your request to participate shall be 
sent latest until 25. September. 
2011, 12:00 PM, to ahmad.raufi@
giz.de, at 0797899383 and Guzre 
Seya Gird, GIZ Office Mazar-e-
Sharif.

ACKU
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