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تخطی های صریح از اصول حقوق 
و مناسبات بین المللی

4

قاتل ربانی 
پاکستانی بوده است

سوی  از  اخیرا  که  هیاتی  کابل:  8صبح، 
رییس جمهور به منظور تحقیق در مورد 
شورای  رییس  ربانی  برهان الدین  قتل 
نخستین  در  شد،  ایجاد  صلح  عالی 
گفته  جمهور  رییس  به  خود  گزارش 
قتل  به  را  ربانی  آقای  که  است شخصی 
مرزی  شهر  در  و  بوده  پاکستانی  رساند، 

چمن زندگی می کرد.
اعضای این هیات که از سوی عبدالرحیم 
این  می شود،  رهبری  دفاع  وزیر  وردک 
نشست  در  جمهور  رییس  با  را  مساله 
دیگر  آن  در  که  ملی  امنیت  شورای 
حضور  نیز  حکومتی  پایه  بلند  مسووالن 

داشتند، ابراز داشته اند.
دفتر ریاست جمهوری با انتشار اعالمیه ای 
گفته است که جلسه شورای امنیت ملی که 
ریاست آقای کرزی برگزار شد، اعضای 
هیات تحقیق گفته اند که شواهد به دست 
آمده و اعترافات شخصی که درباره این 
قتل بازداشت شده است، نشان می دهد که 
برنامه قتل آقای ربانی در کویته پاکستان 
طرح شده است. در اعالمیه دفتر ریاست 
هیات  »اعضای  است:  آمده  جمهوری 
مذکور گفتند که اسناد و شواهد به دست 
ارتباط  در  اعترافات شخصی که  و  آمده 
می سازد  ثابت  است،  شده  دستگیر  قضیه 
که برنامه قتل استاد برهان الدین ربانی در 
طرح ریزی  پاکستان  کشور  کویته  شهر 
عمل  به  دست  که  شخصی  و  بود  شده 
افغانستان استاد  انتحاری علیه شهید صلح 
برهان الدین ربانی زد، تبعه کشور پاکستان 

بود و در شهر چمن زندگی می کرد.«
ادامه در صفحه 2

گیالنی: 
پاکستان آماده گفتگو است

نخست  گیالنی،  یوسف رضا 
مقام های  که  گفته  پاکستان  وزیر 
قتل  مورد  در  افغانستان  دولت 
سوتفاهم  دچار  ربانی  برهان الدین 
قتل  که  است  گفته  افغانستان  اند. 
شده  طراحی  پاکستان  در  ربانی 
بود و خواستار اقدام اسالم آباد علیه 

رهبری طالبان شده است.
روز  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
برهان الدین  قتل  که  گفت  شنبه 
ربانی، رییس شورای عالی صلح در 
شهرک »ستالیت« کویته پاکستان 
طرح ریزی شده بود. به گفته این 
که  می دهد  نشان  شواهد  ریاست، 
شورای  به  موسوم  طالبان  رهبری 
داشته  دست  ربانی  قتل  در  کویته 

است.
به صراحت گفت  داخله  وزیر  اما 
برهان الدین  ترور  در  پاکستان  که 
اهلل  بسم  است.  داشته  دست  ربانی 
شنبه  روز  داخله  وزیر  محمدی، 
سازمان  که  گفت  پارلمان  در 
)آی اس آی(  پاکستان  استخبارات 
است.  داشته  دست  ترور  این  در 
هیچ  »بدون  افزود:  داخله  وزیر 
این قضیه  تردیدی، آی اس آی در 

دخیل است.«
در همین حال، حامد کرزی رییس 
به  که  است  گفته  کشور  جمهور 
گفتگو  پاکستان  با  طالبان،  جای 

شود. براساس ویدیویی که از دفتر 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
کرزی در جلسه ای با علمای دینی 
گفته است: »مردم افغانستان از من 
با  جمهور  رییس  آقای  می پرسند: 
کی مصالحه می کنید، طرف دیگر 
مذاکرات صلح کیست؟ من جوابی 
طرف  بگویم  که  این  جز  ندارم 
پاکستان  صلح،  گفتگوی  دیگر 

است.«
آقای کرزی همچنان افزوده است: 
او  نتوانستم،  پیدا  را  عمر  مال  »من 
کجاست؟ من شورای طالبان را پیدا 

نتوانستم، کجاست این شورا؟«
نخست  گیالنی،  یوسف رضا  اما 
که  کرده  پیشنهاد  پاکستان  وزیر 
مورد  در  استخباراتی  اطالعات 
قتل آقای ربانی با پاکستان شریک 
ساخته شود. او گفت پاکستان آماده 
است که با هر کسی که در تالش 

تامین صلح باشد، گفتگو کند.
را  کرزی  حامد  گیالنی  آقای 

کرده،  خطاب  برادر  و  دوست 
ربانی  قتل  به  پیوند  در  »او  افزود: 

دچار بعضی سو تفاهم ها است.«
در  که  پاکستان  وزیر  نخست 
پاکستان  ملتان  شهر  در  اجتماعی 
»اگر  افزود:  می کرد،   صحبت 
یا  اطالعاتی  اشتراک  هرگونه 
هرگونه همکاری نیاز باشد، انشااهلل 
ما آن را فراهم خواهیم ساخت... ما 
آنها را کمک خواهیم کرد، اما آنها 

نمی توانند بر ما شک کنند.«
ریاست امنیت ملی گفته است فرد 
ربانی  آقای  قتل  در  که  کلیدی 
دست داشت، بازداشت شده است. 
سخنگوی این ریاست گفته است 
که اسناد و مدارک موثقی در مورد 
برنامه ریزی ترور برهان الدین ربانی 
سفارت  اختیار  در  پاکستان،  در 
شده  داده  قرار  کابل  در  پاکستان 

است.
خارجه  وزارت  سخنگوی  اما 
هیچ  تاهنوز  که  گفته  پاکستان 
از  ربانی  قتل  مورد  در  معلوماتی 

سوی کابل دریافت نکرده است.
این درحالی است که رییس جمهور 
کشور گفته است اگر پاکستان در 
این زمینه همکاری نکند، افغانستان 
به جامعه بین المللی و سازمان ملل 
متحد مراجعه می کند. او گفت که 

»این حق افغان هاست.«

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:
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سیمین بارکزی دست به 
اعتصاب غذایی زد

]در صفحه 2[

سرک میدان شهرـ 
کوتل اونی به 

بهره برداری سپرده شد
اونی  تا کوتل  میدان شهر  قیرریزی سرک  کار 
تکمیل و روز گذشته رسما به بهره برداری رسید. 
جمهور  رییس  دوم  معاون  خلیلی  محمدکریم 

برای افتتاح این سرک به منطقه سفر کرد. 
اسفالت این سرک پیش از این تکمیل شده 
میدان  والیت  از  سرک  این  است  قرار  و 
نیز  غور،  مرکز  چغچران  شهر  تا  وردک 
امتداد یابد. این سرک قرار است در آینده 
مرکز افغانستان را با والیت هرات در غرب 

کشور وصل کند. 
افتتاح این سرک می تواند دسترسی باشندگان 
والیات مرکزی افغانستان را با کابل و سایر 
پروژه  این  تکمیل  کند.  آسان  کشور  نقاط 
در  تاریخی  گام  یک  عنوان  به  می تواند 

راستای محرومیت زدایی به شمار آید. 
طی  در  افغانستان  مرکزی  مناطق  باشندگان 
به  دسترسی  عدم  به خاطر  گذشته  دهه های 
با محرومیت های زیادی  راه های مواصالتی 
سرک  این  افتتاح  با  اکنون  و  بودند  همراه 
مردم والیات مرکزی می توانند محصوالت 
عرضه  بازارها  به  آسانی  به  را  زراعتی شان 
به  توریزم  و  تجارت  برای  زمینه  ها  و  کنند 

خصوص در بامیان به وجود آید. 
این سرک با توجه به ناامنی ها در مسیر شاهراه 
و  مناسب  بسیار  بدیل  یک  هرات  ـ  کابل 
مسیر کوتاه و امن بوده می تواند. ساخت این 
سرک هزاران شغل را برای باشندگان والیات 

میدان وردک و بامیان فراهم کرده است.  ACKU
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اعتصاب برای تحقق عدالت!
ابعاد  روز  هر  انتخابات  نتایج  سر  بر  جدال 
از  حمایت  ایتالف  می گیرد.  به خود  پیچیده ای 
کرده  اسرار  خویش  موضع  بر  تاکنون  قانون 
خودداری  تاالر  در  حضور  از  آن  اعضای  و 
وزارت  حمایت  با  اصالح طلبان  گروه  می کنند. 
دولت در امور پارلمانی در تالش اند که از هر 
در  کنند.  تکمیل  را  پارلمان  نصاب  ممکن  راه 
این روز ها برخی از وزرای کابینه دست به کار 
را  قانون  از  ایتالف حمایت  اعضای  تا  شده اند 

برای شرکت در تاالر ترغیب نمایند.
بازار  وضعیت،  این  در  که  وکال  برخی 
استفاده  با  است،  معامله گری شان گرم تر شده 
پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  باج دهی  از 
اکنون وارد تاالر شده  و برخی دیگر همزمان 
هم لیست اصالح طلبان را امضا کرده و هم در 
جلسه ایتالف حمایت از قانون حضور می یابند. 
در میان حاضرین در تاالر، اکنون کسانی دیده 
شکل گیری  نخست  روز های  در  که  می شود 
روضه خوانی های  با  قانون  از  حمایت  ایتالف 
از  حتا  و  کرده  گرم  را  آنان  محفل  خود، 
سرازیر شدن  لشکر 10 هزار نفری برای تامین 

خواسته های خود سخن  می گفتند.
یک  به  حکومت  برای  اعالن شده  نتایج  اکنون 
آن  تطبیق  برای  و  شده  تبدیل  حیثتی  مساله 
استفاده خواهد  ابزاری  از هر شگرد و  احتماال 

کرد.
دوسیه سازی  معامله گر،  وکیالن  برخی  تطمیع 
و ممنوع الخروج کردن چهره های کلیدی ایتالف 
حمایت از قانون، فرصت بخشیدن برای اعضای 
اصالح طلبان در جابجایی اقوام و خویشاوندان 
و ضیافت های شاهانه و وسوسه برانگیز، همگی 
از اقداماتی است که در راستای تطبیق آخرین 

فیصله ی کمیسیون انتخابات صورت می گیرد.
ظاهرا پس از هفته ها، ایتالف حمایت از قانون نیز 
در معرض پرسش موکلین خویش قرار گرفته  
که  باور اند  این  بر  آگاهان  از  بسیاری  است. 
ایتالف حمایت از قانون با تاکید برخواسته های 
مبارزه  بر  تاالر،  در  حضور  با  می تواند  خود 
از  نظارت  و  قانون  از  حمایت  عدالت خواهی، 

زوایه های پنهان حکومت بپردازد.
اقدام ایتالف حمایت از قانون در لغو فیصله ی 
دادگاه خاص، یک کار بی سابقه و تاریخی به 
دست آورد،  همه  این  با  اکنون  می آید.  شمار 
ایتالف می تواند برای جلوگیری از چند دستگی 
نهاد  این  تضعیف  از  جلوگیری  پارلمان،  در 
را  پارلمان  نصاب  خود  حضور  با  بزرگ، 
تکمیل کرده و از این آدرس نظارت و مبارزه 
این  را دوام بخشد. متاسفانه در  قانونی خود 
مدت حکومت کمتر به صدای نمایندگان توجه 
خانم  جمله  از  نمایندگان  برخی  اکنون  کرد. 
به عنوان آخرین گزینه، دست  بارکزی  سیمین 
به اعتصاب غذایی زده است. این اقدام به عنوان 
یک حرکت مدنی می تواند آقای معنوی و کرزی 
و  دهد  قرار  جهان  عمومی  افکار  برابر  در  را 
زیادی  پرسش های  با  را  مقام  دو  این  رفتار 
اعتصاب  این  که  دید  باید  حال  سازد.  همراه 
به  حکومت  در  را  خفته  وجدان های  می تواند 
قانون  حاکمیت  و  عدالت  تامین  برای  بیداری 
فراخواند و یا آن  که این گوش ها هرگز صدای 

عدالت خواهی را نخواهند شنید.

زنگ اول


آقای غیرت عالوه نمود که مجرمین 
به جرم خویش  ابتدایی  تحقیقات  در 
بیشتر  تحقیقات  اما  نموده  اعتراف 
اصلی  سازمان دهندگان   به خاطر 

جریان دارد.
جوزجان  امنیه  قوماندان  گفته  به 
و  بلخ  والیت  باشندگان  افراد  این 

جوزجان می باشند.
در همین حال باشند گان شهر شبرغان 
بانک نوت های  تکثیر  و  توزیع  از  نیز 

جعلی نگرانند.
صرافان  از  یک تن  عبدالرازق  قاری 

بر کاروان کمپنی های امنیتی خصوصی 
بوده است. 

مال احمدشاه که باشنده اصلی ولسوالی 
اناردره والیت فراه می باشد، از چندی 
ولسوالی  عزیزآباد  منطقه  در  این سو  به 
شیندند بود و باش داشته و در حمالت 
داشته  نقش  ماین گذاری ها  و  متعدد 

است. 
فرمانده  این  دستگیری  می شود  گفته 
طالبان در تامین امنیت در منطقه، نقش 

و  نداشتم  ارتباط  جمهوری  ریاست 
پیسه  بودم.  مردمی  کامال  فرد  یک 
نبودم  هم  تفنگ ساالر  و  نداشتم 
عنوان  به  مظلومانه  را  ما  حکومت 

متقلب از شورا کشیدند.« 
که  خانمی  می گوید  بارکزی  خانم 
به جای او وارد ولسی جرگه شده است 
متقلب  انتخابات  کمیسیون  سوی  از 
با  او  که  این  دلیل  به  »اما  شد  شناخته 
دوست  کرزی  جمهور  رییس  همسر 
است، او را به جای من معرفی کردند.«

به  زمانی  تنها  می گوید  بارکزی 
اعتصاب غذایی اش پایان می دهد که یا 
زندگی اش پایان یابد و یاهم کمیسیون 
مستقل انتخابات به این پرسش اساسی 
پاسخ دهد که 9 تن از نمایندگان به چه 
دلیلی از نمایندگی محروم شده اند. او 
اعتصاب  از  دست  زمانی  تنها  گفت 
نمایندگان  از  تن  خواهد کشید که 9 
به مجلس  از آمدن  انتصابی حکومت 

محروم شوند. 

با  همراه  چهارتن  جوزجان:  8صبح، 
و  جعلی  نوت  بانک   افغانی  ۶۱هزار 
در  »تی تی«  نوع  تفنگچه  میل  یک 

والیت جوزجان بازداشت شدند.
مل پاسوال عبدالعزیز غیرت، فرمانده 
این  می گوید:  جوزجان  والیت  امنیه 
زمانی  میزان   9 شنبه  روز  عصر  افراد 
شده  جوزجان  والیت  وارد  تازه  که 
این  پخش  می خواستند  و  بودند 
با خریداری  را  بانک نوت های جعلی 
نمایند،  آغاز  دکان  یک  از  سودا 

توسط پولیس دستگیر گردیدند.

8صبح، هرات: نیروهای ویژه ضدتروریزم 
فرماندهی امنیه والیت هرات طی یک 
از فرماندهان طالبان در  عملیات، یکی 
ولسوالی شیندند این والیت را بازداشت 

کردند. 
سوی  از  که  خبرنامه ای  از  نقل  به 
فرماندهی امنیه والیت هرات نشر شده 
است، این فرد که مال احمدشاه نام دارد، 
و  دولت  علیه  متعدد  حمالت  مسوول 
نیروهای خارجی از جمله آخرین حمله 

8صبح، کابل: سیمین بارکزی نماینده ی 
از  تن   9 جمله  از  که  هرات  والیت 
نمایندگان سلب صالحیت شده است، 
روز گذشته دست به اعتصاب غذایی 
از  هدفش  گفت  بارکزی  خانم  زد. 
تحقق  اعتصاب  این  به  دست زدن 

بخشیدن به عدالت است. 
مادر  و  زن  عنوان  »به  گفت:  بارکزی 
صدای  طریق  این  از  می خواهم  افغان 
بلند کنم که دیگر بی عدالتی  خود را 
و  است  بس  قانون شکنی  است.  بس 
تازمانی که زنده هستم به این مبارزه ی 

خود ادامه خواهم داد.« 
این نماینده ی پارلمان می گوید با رای 
پاک مردم به پارلمان راه یافته و مدت 
هشت ماه از مردمش نمایندگی کرده 
با  که  این  دلیل  به  حاال  ولی  است؛ 
مقامات حکومتی رابطه نداشته او را از 
نمایندگی عزل کرده اند. وی می گوید: 
»چون نفوذ حکومتی نداشتم، چون با 
با  چون  نداشتم،  شناخت  وزیران 

شهر شبرغان از پخش بانک نوت های 
نگرانی  اظهار  والیت  این  در  جعلی 

می کند.
او می گوید شناخت این بانک نوت ها 
اما  بوده،  آسان  کار  صرافان  توسط 
مردم  برای  جعلی  پول های  تفکیک 
عام و دوکانداران کار دشوار است و 
اقتصاد مردم  به  می تواند ضربه شدید 

بزند. 
گفتنی است که بانک نوت های جعلی 
از چندی بدین سو در بازارهای کشور 

دیده شده اند.

اساسی دارد. 
نیروهای  دیگر  خبر  یک  اساس  بر 
فرماندهی امنیه والیت هرات یک مقدار 
مواد منفجره و ماین  را از هرات به دست 

آوردند. 
سوی  از  که  خبرنامه ای  اساس  بر 
فرماندهی امنیه هرات نشر شده، از این 
جاده ای  کنار  انفجارهای  برای  مواد 
خارجی  نیروهای  کاروان های  علیه  و 

استفاده می شده است. 

در همین حال ایتالف حمایت از قانون 
اخیر  می گوید حکومت در چند روز 
را کرده  آنها  با  مذاکره  پیشنهاد  بارها 
و گفته است برای 9 تن از نمایندگانی 
که کرسی های شان را از دست داده اند 

پست هایی خواهد داد. 
گرفتن  می گوید  ایتالف  این  اما 
از  حکومت  در  دیگر  کرسی های 
صالحیت شده  سلب  نماینده   9 سوی 
نیست؛ زیرا کرسی  مناسب  برای آنها 
آن را  حکومت  داده  آنها  به  مردم  که 

گرفته است. 
زن  دلیل  به  بارکزی  خانم  اعتصاب 
گسترده ای  بازتاب  می تواند  بودنش 
با  و  باشد  داشته  جهان  رسانه های  در 
حقوق  نهادهای  وسیع  حمایت های 
بشری و مدافع حقوق زنان همراه شود. 
با  بارکزی  خانم  که  می رسد  نظر  به 
و  انتخابات  کمیسیون  خود  اقدام  این 
حکومت آقای کرزی را با فشار شدید 
افکار عمومی جهان روبرو خواهد کرد. 

ادامه از صفحه 1

شصت تن طالب کشته 
و بازداشت شدند

داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
می گوید در جریان دوازده عملیات 
و  داخلی  امنیتی  نیروهای  مشترک 
لغمان،  کابل،  والیات  در  بین المللی 
وردک،  میدان  هلمند،  قندهار، 
و  سی  خوست،  و  پکتیا  پکتیکا، 
هفت تن از افراد طالبان کشته، یک 
تن زخمی و بیست و دو تن دیگر از 

سوی این نیروها بازداشت شده اند.
یک  انتشار  با  داخله  امور  وزارت 
در  که  می افزاید  خبری  اعالمیه 
جریان این عملیات ها، مقدار زیادی 
نیز  سنگین  و  سبک  جنگ افزارهای 
گرفته  قرار  امنیتی  نیروهای  بدست 

است.
می گوید  داخله  وزارت  همچنین 
مخالفین  از  تن  سه  شنبه  روز  که 
چند  می خواستند  زمانی که  دولت 
منطقه  در  را  ماین ضد وسایط  حلقه 
برک  برکی  ولسوالی  پادخواب 
در  نمایند،  جاسازی  لوگر  والیت 
یک  ماین ها،  این  جاسازی  حین 
حلقه ماین منفجر شده که در نتیجه، 
دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی 

شدند.
افزود  اعالمیه  این  در  داخله  وزارت 
سوی  از  تن  هجده  شنبه  روز  که 
کابل  در   ۱0۱ آسمایی  زون  پولیس 
بازداشت  مختلف  جرایم  اتهام  به 
افراد شرابخوری،  این  اتهام  شده اند. 
اعمار  و  مخدر  مواد  انتقال  سرقت، 

منازل خودسر عنوان شده است.

رییس جمهور 
به هند می رود

خارجه  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
می گوید که حامد کرزی رییس جمهور 

کشور در آینده نزدیک به هند می رود.
وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
خارجه در این مورد گفت: »قرار است 
رییس جمهور  نزدیک  بسیار  آینده  در 
باشد.  داشته  سفری  هند  جمهوری  در 
این سفری است که از قبل برنامه  ریزی 
رییس  سفر  موضوع  البته  است.  شده 
رسمی  سفر  زمان  از  هند،  به  جمهور 
بود  مطرح  کابل  به  هند  اعظم  صدر 
)رییس  او  انشااهلل  نزدیک  آینده  در  و 
خواهد  سفری  هند  به  کرزی(  جمهور 
گسترش  آن  اساسی  هدف  که  داشت 
روابط، گفتگو در مورد روابط دوجانبه 

افغانستان و هند است.«
تاریخ  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

دقیق این سفر را مشخص نکرد.
می گیرد  صورت  حالی  در  سفر  این 
پاکستان  و  افغانستان  روابط  اخیرا  که 
شمار  به  هند  سرسخت  مخالفان  از  که 
است.  گراییده  سردی  به  می رود، 
پاکستان از نزدیکی کشورهای افغانستان 
از  برخی  چنانچه  است.  نگران  هند  و 
حمایت  که  می گویند  کارشناسان 
نیز  افغانستان  در  شورشیان  از  پاکستان 
بدلیل جلوگیری از نفوذ هرچه بیشتر هند 

در افغانستان است.

قاتل ربانی...
ادامه از صفحه 1

در  جمهوری  ریاست  دفتر  حال،  این  با 
اعضای  که  است  گفته  خود  اعالمیه ی 
این هیات  اسناد و شواهد بدست آمده را 
همراه با شهرت، آدرس و نمرات تلیفون 
حکومت  به  قضیه  در  ذیدخل  متهمان 
پاکستان جهت دستگیری و تحویل دهی 

آنان سپرده اند.
عالی  شورای  رییس  ربانی  الدین  برهان 
نهم سنبله  و  بیست  صلح، روز سه شنبه، 
در اثر یک حمله انتحاری در کابل به قتل 
امنیتی  مقام های  قتل،  این  از  پس  رسید. 
پاکستان را متهم به دست داشتن در این 

قضیه کردند.

۴ تن به جرم توزیع بانک نوت های جعلی بازداشت شدند

ACKUبازداشت یک فرمانده طالبان در هرات
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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 
1073روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
رنج  معلولیت  از  داریم که  با خود  را  خواهری 
می برد و زندگی را با مشکالت گوناگون سپری 
بیان  چنین  را  معلول شدنش  قضیه  او  می نماید، 
کابل  شهر  ولسوالی های  از  »دریکی  می دارد: 
هرچند  می کردیم.  سپری  را  خوشی  زندگی 
که  می دانستم  اما  بودم،  طفل  آن زمان  در  من 
روز  تمام  زیرا  است،  خراب  کشور  وضعیت 
راکت می آمد و مردم بی گناه کشته و یا زخمی 
از  روسی  نیروهای  زمانی که  اما  می شدند. 
هم  و حکومت کمونیستی  کشور خارج شدند 
نفس های آخر خود را می کشید. سرانجام نظام 
کمونیستی سقوط کرد و مجاهدین پیروز شدند، 
روزهای خوب در زندگی ما آغاز شده بود. همه 
یافته است.  پایان  خوش بودند که دیگر جنگ 
شد  آغاز  دیگر  بار  بدبختی ها  مدتی  از  بعد  اما 
آغاز  احزاب  بین  میان گروهی  جنگ های  زیرا 
شده  تبدیل  جنگ  میدان  به  کابل  شهر  و  شد 

فراهم  از  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مقامات 
از  بیش  برای  حرفه ای  آموزش های  زمینه  نمودن 

900 تن در کشور خبر می دهند. 
حین  دیروز  اجتماعی  امور  کار  وزیر  افضلی  آمنه 
قرارداد پروژه های آموزشی با موسسات خصوصی 
در کابل گفت، به اساس این قرارداد به مدت هشت 
ماه حرفه های مختلف برای 900 تن فراهم می گردد. 

ولسوالی  در  ناشناس  افرادمسلح  8صبح،تخار: 
سال  میزان   9 شنبه  شب  تخار،  والیت  ینگی قلعه ی 
ولسوال  عبدالدیان  مسکونی  منزل  به  با حمله  روان 
قتل  به  را  وی  ازمحافظان  تن  یک  ینگی قلعه، 

رساندند.
عبدالدیان ولسوال ینگی قلعه در یک تماس تیلیفونی 
به 8صبح گفت که یکی از محافظینش کشته شده 

است.
او این حمله را به افراد مسلح غیرمسوول که در این 

ولسوالی به گونه مخفی سالح دارند، نسبت داد.
سمونیار محمودالحسن آمر امنیت قوماندانی امنیه ی 
تخار با تایید این خبر به 8صبح گفت: دراین حمله 

به ولسوال ینگی قلعه،آسیبی نرسیده است.

افزایش  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسوولین 
و  جوزجان  والیت های  در  زنان  علیه  خشونت ها 

سرپل ابراز نگرانی کرده اند. 
مغفرت  خانم  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  صمیمی 
جوزجان می گوید، خشونت ها در برابر زنان در این 
دو والیت 62 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

یافته است. 
جنسی،  تجاوز  و کوب،  لت  افزود،  خانم صمیمی 

از  آن  هزینه  که  پروژه ها  این  افزود،  افضلی  خانم 
نزدیک  هرکدام  می گردد،  پرداخت  دولت  بودجه 

به 7 ملیون افغانی هزینه بر می دارد. 
سوی  از  مشابه  پروژه ی  چندین  نیز  این  از  پیش 
هنوز  اما  شده،  عملی  اجتماعی  امور  کار  وزارت 
صدها هزار جوان در کشور از نبود کار رنج می برند. 

بیشتر،هیات  تحقیقات  منظور  به  کرد:  اضافه  او 
قوماندانی امنیه ی تخار به منطقه اعزام گردیده است.

میزان   8 روزجمعه  عصر  دیگر،  خبر  یک  براساس 
از  یک تن  محمد  سنگی  قوماندان  سال روان، 
والیت  فرخار  ولسوالی  مجاهدین  سرگروه های 
افرادمسلح  کمین  در  بود،  مسلح  تااکنون  که  تخار 
از  تن   3 با  ولسوالی،  این  توتک  درقریه ی  ناشناس 

محافظانش کشته شد.
عتیق اهلل حیدری قوماندان امنیه ی فرخار با تاییداین 
خبر به 8 صبح گفت: »در ارتباط با این قضیه تاکنون 
جریان  زمینه  در  تحقیقات  و  نشده  بازداشت  کسی 

دارد.«

عمده ترین  از  منزل،  از  فرار  و  دختران  دادن  بد 
و  جوزجان  والیات  در  زنان  برابر  در  خشونت ها 
این  ثبت شده ی  آمار  در حال حاضر  و  بوده  سرپل 
دوبرابر  از  باالتر  تناسب سال گذشته  به  خشونت ها 

افزایش را نشان می دهد. 
جوزجان،  بشر  حقوق  اداره  رییس  هم  سوی  از 
پولیس و نهادهای عدلی و قضایی را متهم می کند 
والیات  دو  این  در  زنان  قضایی  دوسیه های  به  که 

رسیدگی نمی کنند. 

فراهمسازیزمینهآموزشهایحرفهای
برایبیشازنهصدتن

حملهافرادمسلحناشناسبرولسوال
ینگیقلعهیوالیتتخار

خشونتهاعلیهزناندرشمالافزایشیافتهاست

بود. من در آن زمان چهار سال داشتم. در یکی 
از روز ها که اوضاع کمی آرام به نظر می رسید، 
شروع  کردن  بازی  به  ساالنم  و  هم سن  سایر  با 
نمودیم، در جریان بازی ناگهان صدایی مهیب 
گوش ها ی  ما را کر نموده و تمام فضا را مملو از 
دود و خاک کرده دیگر ندانستم که چه شد و 

بستر  را در  بیدار شدم، خود  نشد، زمانی که  چه 
یافتم. درد عجیب در  از شفاخانه  های شهر  یکی 
قسمت پایم احساس می کردم، مدت ها گذشت و 
روز به روز صحت یاب شده می رفتم اما آن انسان 
راستم  پای  حادثه  درآن  من  زیرا  نبودم،  سابق 
سپری  معلول شدم. جنگ ها  و  دادم  از دست  را 

شد و طالبان روی کار آمدند. در حال حاضر هر 
شده  دشوار تر  برایم  زندگی  می گذرد  روزی که 
ندارد.  توجه  چندان  ما  به  دولت  زیرا  می رود، 
و کورس های  مکتب  در  من  آموزش  بخش  در 
آموزشی مشکل دارم ، زیرا اگر آنها در منزل اول 
باشند خوب و گرنه در منزل دوم و سوم باال شده 
شهری ،  ترانسپورت های  درقسمت  نمی توانم. 
مشکل  دچار  شهری  اماکن  سایر  و  پیاده رو ها 
هستم و از این ناحیه رنج می برم ، گرچند کوشش 
عادت  وضعیت  این  با  را  خود  که  می نمایم 
اما زمانی که به مشکل روبرو می شوم آن  بدهم 
وقت مایوس می شوم و در فکر می روم که چرا 
دولت به ما توجه ندارد. دولت باید در این زمینه 
اقدامات جدی نماید و مراکز مخصوص آموزش 
فراهم  معلولین  ما  برای  را  عامه  سایر خدمات  و 
بسازد تا در کنار سایر هموطنان خود ما نیز بتوانیم 
دوشا دوش شان کار و فعالیت نماییم و از حقوق 
شهروندی خویش به عنوان یک شهروند استفاده 
نماییم، به امید روزی که هیچ کدام از هموطن ما 
مشکلی نداشته باشند، درپایان من از جنگ نفرت 

دارم.«

ازجنگخستهام
در یکی از روز ها که اوضاع کمی آرام به نظر می رسید، با سایر 

هم سن و ساالنم به بازی کردن شروع نمودیم، در جریان بازی ناگهان 
صدایی مهیب گوش ها ی  ما را کر نموده و تمام فضا را مملو از دود 
و خاک کرده دیگر ندانستم که چه شد و چه نشد، زمانی که بیدار 
شدم، خود را در بستر یکی از شفاخانه  های شهر یافتم. درد عجیب 

در قسمت پایم احساس می کردم، مدت ها گذشت و روز به روز 
صحت یاب شده می رفتم اما آن انسان سابق نبودم، زیرا من درآن 

حادثه پای راستم را از دست دادم و معلول شدم.

ACKU
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روز به روز، ترور آقای برهان الدین ربانی به نقطه ی گسست 
افغانستان  و حکومت  طالبان  ارتباط  در  تعیین کننده،  البته  و 
تبدیل می  شود. آقای کرزی روز تا روز زیر فشار طرفداران 
آقای ربانی، مجبور می  گردد که صف خود را با »برادرانش« 
برای  به شدت  باید  مساله  این  که  می  رسد  به نظر  کند.  جدا 

آقای کرزی ناامیدکننده باشد.
در روز دفن جسد آقای ربانی، رییس جمهور افغانستان بار 
دیگر تاکید خود را روی مفاهمه و گفتگو با طالبان گذاشت. 
اما مدتی از این موضوع نگذشت که آقای کرزی جلسه ای 
را با متحدین سیاسی و سیاستمداران بانفوذ جهادی تشکیل 
با  این، گفتگو  از  بیش  نتیجه رسید که  این  به  با آنها  و  داد 

طالبان فایده ای در پی ندارد.
ملی رییس جمهور  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین  آقای 
امنیت در  تامین  »برای  به بی بی سی گفت که  در گفتگویی 
افغانستان و پایان دادن به خشونت ها، نیاز است تا »گفتگوهای 
صلح« به جای طالبان، با مقامات نظامی   و اطالعاتی پاکستان 

انجام شود.«
او افزود: »اگر قرار باشد به صلحی برسیم، باید با کسی که 
صالحیت تعیین صلح و یا ادامه ی جنگ را دارد گفتگو شود 

و این، دقیقا مقامات امنیتی و استخباراتی پاکستان اند.«
این حرکت آقای کرزی پاسخ مناسب به منتقدان سیاسی اش 
به  ربانی  برهان الدین  مرگ  بهانه ی  به  روزها  این  که  است 
خیابان ها بر آمده اند و علیه طالبان و حکومت شعار می  دهند؛ 
ادامه  و  پیشرفته  نیز  تهدید  سرحد  تا  بلند پایه ی شان  افراد 
گفتگوها را ذلت بار عنوان می کنند. آقای کرزی در گذشته 
توانسته بود که انتقادات و فشارهای آنها جهت تجدید نظر 
در روند تماس و مذاکره با قومندانان طالب را نادیده بگیرد. 
اما با ترور آقای ربانی، او به دشواری می  تواند از چیزی به 

نام پروسه ی صلح با مخالفان یاد کند.
در کنار این، آقای کرزی به خاطر گفتگو با طالبان، بخشی از 
پایگاه سیاسی خود را در بین متحدین غیرپشتون خویش از 
دست داده است؛ زیرا این سیاستمداران با استفاده از حمایت 
بین هواداران  با طالبان، در  از گفتگو  بی دریغ آقای کرزی 

افزود  آن  عدد  بر  روز  تا  روز  که  خود 
می  نمایند  القا  را  عقیده ای  این  می شود، 
که کرزی به خاطر پشتون بودن با طالبان 
صلح می   کند و کشته شدن سیاستمداران 
را  گروه  این  سوی  از  غیرپشتون  بانفوذ 

نا دیده می  گیرد.
کامال  کرزی  آقای  برای  ذهنیت  این 
جنرال  هنگامی   که  است.  شده  هزینه بر 
شد،  ترور  طالبان  به واسطه ی  داوود 
اطراف  و  کابل  در  وسیعی ای  تبلیغات 
کشته شدن  گویا  که  آمد  به وجود 
پیش  از  برنامه ی  یک  او،  چون  افرادی 
با  بدون شک،  قومی   است.  طرح شده ی 
کشته شدن احمدولی کرزی و همچنین 

و  خونی  متحد  و  بانفوذ  پشتون های  از  که  ارزگان  والی 
تمام  طالبان  که  شد  معلوم  بودند،  جمهور  رییس  سیاسی 
اما  داده اند،  قرار  هدف  را  کرزی  به  نزدیک  جناح های 
مخالفان غیرپشتون آقای کرزی هنوز بر عقیده ی سابق شان 

هستند.
گفتگوهایبیحاصل

حکومت آقای کرزی خیلی دیر در قسمت ختم گفتگو های 
قبل  از  حکومت  البته  است.  کرده  اقدام  طالبان  با  مستقیم 
می  دانست که بدون رضایت و تمایل پاکستان، طالبان وارد 
جانب  در  ولی  نمی  شوند.  کرزی  آقای  با  سیاسی  معامله 
پاکستان  تمایل  بدون  که  بود  امیدوار  کرزی  آقای  دیگر، 
هم، تعدادی از فرماندهان طالبان را با مشوق های سیاسی و 
مالبرادر  مورد  در  تا حدی  که  بکشاند  به سوی خود  مالی 
باالی  پاکستان  استخبارات  اما کنترول کامل  موفق گردید. 
این گروه نشان داد که اغفال پاکستان و تماس با فرماندهان 

مایل به صلح، ناممکن است.
اکنون رییس جمهور به این نتیجه رسیده است که پی گیری 
سیاست جداکردن قومندانان طالب از بدنه ی شورای کویته 
نتیجه ای در پی ندارد. قبل از آقای کرزی، داکتر نجیب اهلل، 
شیوه  همین  از  افغان،  کمونیست  جمهور  رییس  آخرین 

نظامی  مداخالت  بین المللی،  مناسبات  و  حقوق  در 
و  اصول  از  تخطی ها  صریح ترین  از  یکی  عنوان  به 
یافته  حقوقی  تفسیر  و  تعریف  بین المللی  پرنسیپ های 
مناسبات  و  مراحل حقوق  نخستین  در  اصل  این  است. 
قبول شده  هنجارهای  مهمترین  عنوان  به  بین المللی، 
که  زمانی  هجدهم،  قرن  در  است.  گردیده  مطرح 
خود  به  سازمان یافته تری  شکل  بین المللی  مناسبات 
همدیگر،  بر  دولت ها  نظامی  مداخله ی  اصل  گرفت، 
سطح  در  را  گسترده تری  و  بیشتر  ممانعت  و  مخالفت 
با  پیش،  سده ی  در  نمود.  کسب  بین المللی  جامعه ی 
به ویژه  و  بین المللی  مناسبات  جدید  نظام  شکل گیری 
تاسیس سازمان ملل متحد، قواعد و نورم های بین المللی 
امور همدیگر،  برای منع مداخالت نظامی دولت ها در 
و  متحد  ملل  سازمان  منشور  یافت.  شایانی  گسترش 
کنوانسیون های ناشی از آن، زمینه های بیشتری برای منع 
همدیگر  علیه  دولت ها  نظامی  مداخله ی  هرنوع  رفع  و 
طرح ریزی  ندارند،  حقوقی  تعریف شده ی  بنیاد  که  را 
نمود. در منشور سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق 
وظیفه  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  بین المللی، 
سپرده شد تا بر بیناد منشور آن سازمان و تفسیر دادگاه 
مورد  نظامی  مبحث مداخالت  ملل،  بین المللی سازمان 
یاد آوری  به  الزم  زمینه  این  در  گیرد.  قرار  ارزیابی 
می دانم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور 
حمایت از صلح و امنیت بین المللی، بر بنیاد فصل هفتم 
اقدام  قطعنامه ها  این  تصویب  به  سازمان،  آن  منشور 

ورزید. 

با طرح این پیش زمینه، می خواهم حمالت راکتی دولت 
پاکستان به مرزهای شرقی افغانستان را از دیدگاه حقوق 

و مناسبات بین المللی مورد ارزیابی قرار دهم. 
حمالت راکتی از سوی جمهوری اسالمی پاکستان به 
والیات شرقی افغانستان، خالف دو اصل مهم آتی در 

روند مناسبات بین المللی به حساب می آید. 
نخست، اصل احترام به تمامیت ارضی دولت های عضو 
جامعه ی بین المللی است. زیرا احترام به تمامیت ارضی، 
بر  نظام  رسمیت شناسی جغرافیای رسمی یک  به  اصل 
این  بشری  منابع  و  طبیعی  داشته های  از  رعایت  بنیاد 
جغرافیا را تشکیل می دهد.  صدمه زدن از سوی یکی 
دیگر،  دولت  بر  بین المللی  جامعه  عضو  دولت های  از 
اصول و ارزش های حقوق بین المللی را پامال می نماید.

دولت های  هم جواری  حسن  به  احترام  اصل  دوم، 
و  گسترش  سبب  که  هم جواری  حسن  است.  هم مرز 
بهبود مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
در  مهمی  بایسته ی  می گردد،  همسایه  دولت های 
این  از  تخطی  می آید.  حساب  به  بین المللی  مناسبات 
اصل، سبب از هم  پاشیدگی روابط اجتماعی دو نظام 
هم مرز شده و بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

آنها تاثیر می گذارد.  
بر بیناد حقوق بین المللی، حمالت راکتی ای که از سوی 
افغانستان  به والیات شرقی  پاکستان  اسالمی  جمهوری 
کنوانسیون  دو  این  با  مغایرت  در  می گیرد،  صورت 
آنها  به  پاکستان  و  افغانستان  دولت های  که  بین المللی 

متعهد اند، قرار دارد:
مناسبات  رعایت  بین المللی  کنوانسیون  نخست    -
این  اصل  بر  ویانا؛   1963 سال  منعقده ی  دیپلوماتیک، 
اصل  بر  دولت ها  دیپلوماتیک  روابط   کنوانسیون، 
قوانین  و  قواعد  اصول،  رعایت  و  متقابل  همزیستی 
در حالی است  این  است.  استوار  و  تامین  دولت ها  ملی 
روابط  اساسی  خطوط  و  افغانستان  ملی  قوانین  که 
زیر  افغانستان  و  پاکستان  دولت های  میان  دیپلوماتیک 

پا شده است. 
-  دوم کنوانسون بین المللی ویانا منعقده ی سال 1961 

بر  که  بانفوذی  پاکستان  زمان  آن  در  بود.  نموده  استفاده 
جهادی  تنظیم های  امیدواری  همچنین  و  داشت  مجاهدین 
به پیروزی نهایی به خاطر خروج شوروی سابق از افغانستان، 

مانع از موفقیت مصالحه حکومت با مجاهدین افغان شد. 
طالبان،  با  گفتگو  از  کرزی  آقای  دست کشیدن  که  البته 
مخالفان خود را نیز دارد. تعدادی از آنها استدالل می   کنند 
که تنها به خاطر کشته شدن برهان الدین ربانی، رییس جمهور 
حال،  به هر  بکشد.  دست  چندساله اش  تالش های  از  نباید 
طالبان یک گروه  می  گیرند که  نادیده  را  واقعیت  این  آنها 
سیاسی مستقل از پاکستان نیستند تا به صورت مستقل تصمیم 
کابل،  حکومت  با  مذاکرات  آغاز  برای  باید  آنها  بگیرند. 

رضایت کامل پاکستان را به دست بیاورند.
رویآوردنبهپاکستان

واضح است که آقای کرزی تنها با رفتن به اسالم آباد مشکل 
طالبان را در افغانستان حل نمی  تواند. اگر واقعا حکومت ما 
پاکستان،  به  جدی  آوردن  روی  با  که  است  تصور  این  به 
باید  به دست می  آورد، پس  طالبان  با  پیشرفتی در مصالحه 
تدبیر  ناکافی  شاید  و  پیش از وقت  مقدار  یک  که  گفت 

سنجیده است. 
روی  پاکستان  با  مذاکره  که  باشد  روشن  حکومت  برای 
پیشرفت هایی  و  شرایط  یک سلسله  نیازمند  طالبان  موضوع 
در افغانستان است. آقای کرزی با شکست خود در داخل، 
کند.  جبران  اسالم آباد  در  را  موضوع  این  که  دارد  توقع 
پاکستانی ها بارها واضح ساخته اند که در شرایط فعلی ادغام 

طالبان در حکومت افغانستان پیش از وقت است.
بدچانسی حکومت آقای کرزی در این است که اسالم آباد 
آنها  است.  امیدوار  افغانستان  در  طالبان  نهایی  پیروزی  به 
حساب  به  ناپایدار  و  ضعیف  را  کرزی  آقای  حکومت 
پاکستان  حمایت  با  طالبان  که  است  درست  می  آورند. 
مقبول  و  غالب  نظر  یک  ولی  شده اند؛  قوی  و  سازماندهی 
دیگر این است که بخشی از قوت طالبان ناشی از ضعف های 
اساسی حکومت در دولتداری و انسجام سیاسی داخلی است.

همان  کند،  سفر  اسالم آباد  به  بارها  اگر  کرزی  آقای 
را  پاکستانی  سیاستمداران  و  جنرال ها  سابق  وعده های 

می  شنود و نتیجه ای نیز از آن نخواهد دید. آقای کرزی باید 
تا رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری، اصالحات اساسی 
در همه عرصه ها را آغاز کند تا با ایجاد فشار باالی طالبان، 

وضعیت را به نفع خود تغییر بدهد.
هندنگرانوپاکستانخوشحال

دهلی  مقدار  یک  اسالم آباد  به  کرزی  آقای  روی آوردن 
جدید را نگران خواهد کرد؛ زیرا حکومت کابل زمانی به 
از مسایل،  با اسالم آباد می  رسد که روی بعضی  نتیجه  یک 
هند  نقش  روی  شدت  به  پاکستان  گیرد.  صورت  توافقی 
با  هند  کشور  حال،  عین  در  و  بوده  حساس  افغانستان  در 
کمک های گسترده ی تخنیکی و اقتصادی ای که به افغانستان 

می کند، روابط مستحکمی   را با کابل به وجود آورده است.
حمایت  طالبان  با  حکومت  گفتگو های  از  گذشته  در  هند 
کرده بود؛ چون این گفتگوها مستقل از چانه زنی با اسالم آباد 
صورت می  پذیرفت. اما اکنون حکومت افغانستان می  خواهد 
به این شیوه پایان داده و اسالم آباد را هم وارد میز بازی کند. 
این می  تواند برای افغانستان و هند پیامد های ناخواسته داشته 
قربانی  هند  با  را  روابط خود  افغانستان  نهایت  در  آیا  باشد. 
با پاکستان خواهد کرد؟ آینده مسایل را شفاف تر  مصالحه 

خواهد کرد.

در پیوند با رعایت احترام به حسن هم جواری دولت های 
هم مرز ؛ بر اصل این کنوانسیون که دولت های افغانستان 
و پاکستان به آن متعهد هستند، دولت های هم مرز نباید 
منافع  توجیه  عنوان  به  را  ملی دولت های همسایه  منافع 
ملی خود خدشه دار سازند. این در حالی است که دولت 
توجیهی  را  دهشت افگن  گروه های  با  مبارزه  پاکستان، 

برای این برنامه ها می خواند. 
از سوی دیگر این حمالت راکتی که سبب تلفات افراد 
غیر نظامی شده است، خالف تمام موازین قبول شده ی 
ژینوا  چهارگانه  کنوانسیون های  و  بشر خواهانه  حقوق 
قوانین  غیر نظامی،  افراد  قتل  پیرامون  سال 1949  منعقد 
از  برون  دهکده های  و  محالت  با  برخورد  و  جنگی 

ساحه ی جنگ می باشد. 
تعریف های  جنگ ها  بین المللی،  مناسبات  روند  در 
حقوقی دارند. تعریف جنگ از سوی جوانب متعرض 
عملیات های  آغاز  برای  توجیهی  جنگ،  آغازگر  یا  و 
این  برای  موجه  دالیل  نبود  می سازد.  مطرح  را  نظامی 
است  شده  سبب  پاکستان،  دولت  سوی  از  عملیات ها 
که جانب پاکستان نتواند تعریف دقیقی از عملیات های 
اصل  این  دهد.  ارایه  را  افغانستان  خاک  در  خویش 
سبب شده است که قوانین بین المللی جنگ نیز جایگاه 
برنامه های غیر متناسب از سوی دولت  خود را در این  

پاکستان از دست دهد. 
منافع  و  ارضی  تمامیت  ملی،  حاکمیت  ترتیب  بدین 
افغانستان در نتیجه ی این بمباردهای ناشیانه مورد تهدید 
عامه  میان  وحشت  و  رعب  ایجاد  سبب  و  گرفته  قرار 

مردم بی دفاع کشور شده است. 
افغانستان مطابق قانون اساسی کشور، مسوولیت  دولت 
نموده  دفاع  سرزمین  این  ارضی  تمامیت  از  تا  دارد 
مهیا  کشور  شهروندان  امنیت  تامین  برای  را  زمینه  و 
گرداند. به باور نویسنده، افغان ها حق دارند در برابر این 
سکوت توجیه ناپذیر دولت، از خود واکنش نشان داده 
و حکومت افغانستان را به پی گیری دیپلوماسی فعال و 

کارا در زمینه وادار سازند. 
دولت  بین المللی،  حقوق  چهارچوبه های  این  بیناد  بر 
قطعنامه  طرح  تعلل،  نوع  هیچ  بدون  باید  افغانستان 
شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر بنیاد فصل هفتم 
منشور این سازمان پیشنهاد و تقاضا نموده و مذاکرات 
فوری خویش با دولت های عضو دایمی شورای امنیت 
از  قطعنامه  این  تصویب  بر  مبنی  را  متحد  ملل  سازمان 
مجرای واحدهای دیپلوماتیک و رهبران و مدیران امور 

امنیت ملی و سیاست خارجی آغاز کند. 
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پاسخ پاکستان به آقای 
کرزی مثبت نخواهد بود!

حمالت راکتی دولت پاکستان به مرزهای
 شرقی افغانستان

تخطی های صریح از 
اصول حقوق و مناسبات 

بین المللی
 ضیازیرک

مملکستیزپژوهشگراموربینالمللی
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گیالنی  یوسف رضا  سفر  لغو  خبر  انتشار  پی  در 
نخست وزیر پاکستان و به حالت تعلیق در  آوردن کار 
کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان، وزارت 
خارجه می گوید که لغو سفر نخست وزیر پاکستان به 

کابل مطرح نیست.
برای  ماه  همین  جریان  در  بود  قرار  گیالنی  آقای 
صلح  مشترک  کمیسیون  نشست  دومین  در  شرکت 
گفتگوها  انجام  برای  پیش  ماه  شش  به  نزدیک  که 
رهبران  سوی  از  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  با 
نشست  نخستین  یابد.  حضور  شد،  ایجاد  کشور  دو 
در  گذشته  اپریل  ماه  در  صلح  مشترک  کمیسیون 
این  نشست  دومین  بود  قرار  و  برگزار شد  اسالم آباد 

کمیسیون در ماه اکتوبر در کابل برگزار شود.
مقام های  از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  شنبه،  روز 

امنیتی  نیروهای  که  می گویند  کشور  امنیتی  مقام های 
افغان، توانایی پاسخ به تجاوزات کشورهای همسایه را 
دارند و در صورتی که رهبری سیاسی کشور تصمیم بر 
آماج قرار دادن مناطقی را در پاکستان بگیرند، سربازان 

ارتش و پولیس افغانستان آمادگی دارند.
عبدالرحمان رحمان، معین امنیتی وزارت داخله که در 
ارتش  و  پولیس  نیروهای  فرماندهان  از  شماری  کنار 
نمایندگان  مجلس  دفاعی  کمیسیون  امور  به  کشور 
سال روان  آغاز  از  که  گفت  بود  شده  فراخوانده 
خورشیدی تاکنون، 1105 فیر مرمی  سالح های سنگین 

پاکستان  نخست وزیر  سفر  که  دادند  گزارش  دولتی 
به دلیل دست داشتن سازمان استخباراتی  افغانستان،  به 
شورای  رییس  ربانی  برهان الدین  قتل  در  کشور  آن 
عالی صلح، لغو شده است. آقای ربانی روز سه شنبه، 
بیست و نهم سنبله، توسط یک فرد انتحاری که خود 
به قتل  پیام آور صلح عنوان کرده بود، در منزلش  را 
رسید. پس از ترور برهان الدین ربانی، مقام های دولتی 
از جمله رییس جمهور گفته اند که ترور آقای ربانی 

در پاکستان طرح ریزی شده است.
پس از ترور آقای ربانی، روابط افغانستان و پاکستان 
اعالن  مقام های دولتی روز شنبه  و  به سردی گرایید 
افغانستان  به  پاکستان  نخست وزیر  سفر  که  کردند 
جانان  میزان،  دهم  یکشنبه،  روز  اما  نیست؛  ضروری 
موسی زی سخنگوی وزارت خارجه در یک نشست 

کنر،  والیت های  در  مناطقی  به  پاکستان  خاک  از 
نورستان و ننگرهار پرتاب شده که  در نتیجه ی آن 39  

تن کشته و 49 تن زخمی شده اند.
به گفته ی وی، 128 خانواده نیز خانه های شان را ترک 

و به مکان های امن رفته  اند.
معین امنیتی وزارت داخله گفت که نیروهای پاکستانی 
بخش هایی  بر  کشور  این  خاک  در  کیلومتری   17 از 
فیر کرده اند،  از والیت های شرقی کشور مرمی توپ 
توانایی  باوجود  افغان  نیروهای سرحدی  در حالی که 
کامل دفاعی  نمی خواهند که مانند نیروهای پاکستانی  

معین امنیتی وزارت داخله گفت که نیروهای پاکستانی از 17 کیلومتری در خاک این 
کشور بر بخش هایی از والیت های شرقی کشور مرمی توپ فیر کرده اند، در حالی که 
نیروهای سرحدی افغان باوجود توانایی کامل دفاعی  نمی خواهند که مانند نیروهای 

پاکستانی  مردم نوار مرزی کشور را آماج قرار دهند.
رحمان گفت که نیروهای امنیتی کشور توانایی  حفظ و دفاع از سرحدات کشور را 

دارند و مردم منطقه نیز آماده هستند که از خاک کشورشان دفاع کنند.

خبری اعالم کرد به دلیل این که تاریخ مشخصی برای 
چارچوب  در  کابل  به  پاکستان  نخست وزیر  سفر 
کمیسیون مشترک صلح از قبل تعیین نشده است، از 
همین رو موضوع تعلیق و یا لغو این سفر هنوز مطرح 
معلومات  »براساس  گفت:  موسی زی  آقای  نیست. 
چون  آوردم،  به دست  صبح  امروز  من  که  دقیق تری 
اسالمی  سفر صدر اعظم جمهوری  برای  دقیق  تاریخ 
مشترک  کمیسیون  چارچوب  در  کابل  به  پاکستان 
صلح افغانستان و پاکستان از قبل تعیین نگردیده بود، 
موضوع تعلیق این سفر مطرح نیست و تصمیم نهایی 
پاکستان(  نخست وزیر  سفر  )لغو  مورد  این  در  هنوز 

گرفته نشده است.«
سخنگوی وزارت خارجه در حالی از مطرح نبودن لغو 
سفر نخست وزیر پاکستان به کابل سخن می گوید که 
روز شنبه به بی بی سی گفت: »سفر برنامه ریزی شده ی 

سخنگوی وزارت خارجه در 
حالی از مطرح نبودن لغو سفر 
نخست وزیر پاکستان به کابل 
سخن می گوید که روز شنبه 

به بی بی سی گفت: »سفر 
برنامه ریزی شده ی آقای گیالنی، 

صدر اعظم جمهوری اسالمی 
پاکستان به کابل در جریان همین 
ماه میالدی برای برگزاری دومین 
اجالس سران حکومت های هر 
دو کشور در چارچوب کمیسیون 

مشترک صلح افغانستان و 
پاکستان، به باور حکومت 
افغانستان ضروری نیست.«

مردم نوار مرزی کشور را آماج قرار دهند.
رحمان گفت که نیروهای امنیتی کشور توانایی  حفظ 
و دفاع از سرحدات کشور را دارند و مردم منطقه نیز 

آماده هستند که از خاک کشورشان دفاع کنند.
از  هدف  که  می گوید  کشور  داخله  وزارت  معین 
پرتاب راکت ها از جانب پاکستان، دشمنی این کشور 
با مردم افغانستان و عدم تامین ثبات و حاکمیت ملی در 

افغانستان می باشد.
رحمان گفت: »هدف پاکستان به جز از دشمنی و به جز 
از عدم ثبات و عدم استقرار حکومت و آرامش مردم 
نمی خواهند،  )پاکستان(  آن ها  را  دیگری  چیزی  ما، 
نه تنها پاکستان بلکه دیگر همسایه های ما هم هستند که 

همین اهداف را }در سر{می پرورانند.« 
 از سوی دیگر، مراد علی مراد، فرمانده نیروهای زمینی 
ارتش کشور به نمایندگان مجلس گفت که نیروهای 
عملیات های  توانایی  حاضر   حال  در  افغان  امنیتی 
مستقالنه را دارد و هر زمانی که رهبران سیاسی کشور 
ارتش   بدهد،   را  پاکستان  تجاوزات  به  پاسخ  دستور 

کشور آماده هرگونه فداکاری در این زمینه است.
آقای مراد گفت که حکومت افغانستان نیروهای کافی 
امنیتی در مناطق مرزی کشور با پاکستان جابه جا ساخته 

است و آماده دفاع از افغانستان است.

آقای گیالنی، صدر اعظم جمهوری اسالمی پاکستان 
برگزاری  برای  ماه میالدی  به کابل در جریان همین 
کشور  دو  هر  حکومت های  سران  اجالس  دومین 
و  افغانستان  صلح  مشترک  کمیسیون  چارچوب  در 
پاکستان، به باور حکومت افغانستان ضروری نیست.«

با این حال، سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که 
افغانستان با پاکستان خواستار روابط صادقانه است. به 
گفته ی آقای موسی زی، دولت افغانستان طی ده سال 
اخیر در تمام عرصه ها با پاکستان با حسن نیست روابط 
برقرار کرده است و دولت افغانستان نیز امیدوار است 

پاکستان نیز چنین عملی داشته باشد.
برگشت دیپلومات های عربستان به کابل

برگشت  از  خارجه  امور  وزارت  حال  همین  در 
داده  خبر  کابل  به  سعودی  عربستان  دیپلومات های 
می گوید که دپیلومات های عربستان اطمینان داده اند 
هر تاخیری که پس از ترک آنان در صدور ویزا برای 

زایران افغان بوجود آمده، آن را جبران کنند.
دیپلومات های سفارت عربستان سعودی در کابل، در 
و  امریکا  سفارت  بر  شورشیان  اخیر  حمالت  جریان 
را  افغانستان  ناتو در کابل،  نیروهای  فرماندهی  مرکز 
ترک کردند. براساس گزارش هایی که پس از ترک 
کردن دیپلومات های عربستان سعودی از کابل منتشر 
شد، آنان تمامی مدارک موجود در سفارت عربستان 

را به آتش کشیده و بعد سفارت را ترک کردند.
دیپلومات های  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت 
به  و  برگشته  به کابل  پنج شنبه  عربستان سعودی روز 
می گوید:  موسی زی  جان  کرده اند.  آغاز  شان  کار 
»آنها )دیپلومات های عربستان( با برگشت شان وعده 
کرده که تمام ویزه های الزمی و یا تاخیری که برای 
صدور ویزا برای حجاج افغانی صورت گرفته جبران 
کنند تا حجاج افغانی بتوانند سر وقت جهت اجرای 

مراسم حج به عربستان سفر بکنند.«
دیپلومات های  که  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
افغانستان  امنیتی  به خاطر مالحظات  عربستان سعودی 
در  عربستان  سفارت  او گفت  بودند.  ترک کرده   را 
نزدیکی محل حمالت شورشیان باالی سفارت امریکا 
موقعیت  کابل  در  ناتو  نیروهای  فرماندهی  مرکز  و 
داشت و از همین رو، دیپلومات های آن کشور کابل 

را به زودترین فرصت ترک کردند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام های محلی 
در والیت های شرقی کشور از ادامه ی حمالت راکتی 
کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  برخاک  پاکستان  ارتش 

بودند.
دفاعی  کمیسیون  به  که  کشور  امنیتی  مقام های  اما 
تاکید کردند که  توضیح می دادند  نمایندگان  مجلس 
پرتاب  ادامه ی  از  را  تازه  ای  اطالعات  در حال حاضر 

راکت ها به مناطقی در شرق  کشور ندارند.
کمیسیون  رییس  بارکزی،  شکریه  ترتیب،  همین  به   
نمایندگان گفت که  ارضی مجلس  تمامیت  و  دفاعی 
کشور  امنیتی  مقام های  با  گفتگو  از  بررسی های شان 
هماهنگی  افغان  امنیتی  نیروهای  که   می دهد  نشان 
افغانستان  افغانستان دارند و مردم  کامل را در دفاع از 
نیز آماده ی  حفظ و حراست از سرحدات کشور شان 

هستند.
از  که  را  تهدیدهای  به  رابطه  »در  گفت:  بارکزی 
بحث  آن  روی  بود،  متصور  افغانستان  سرحدات 
صورت گرفت، توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان به 
بحث گذاشته شد و در نهایت به این فیصله رسیدیم که 
افغانستان  مردم  و  افغانستان  امنیت  مجموع سکتور  در 
آمادگی حفظ و حراست از سرحدات کشور عزیزمان 

افغانستان را به عنوان یک وجیبه  و دین ملی دارند.«

 لغو سفر گیالنی به افغانستان 
مطرح نیست

وزارت خارجه:

 ظفرشاه رویی

نیروهای امنیتی توانایی دفاع 
از سرحدات را دارند

معین وزارت داخله:

 قدرت اهلل جاوید
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 ناطقی

 دولت مرادی

با  حقانی  بد رالدین  و  مالی  خان  حاجی 
شبکه ی  تروریستان  مهم ترین  از  تعدادی 
در  دستگیری  این  شد.  دستگیر  حقانی 
والیت پکتیا صورت گرفت. مقامات ناتو 
مهمی  ضربه ی  را  مالی  خان  دستگیری 
حاجی  زیرا  می دانند،  حقانی  شبکه ی  به 
علی  حاجی  بنام  وی  از  که  خان  مالی 
عمده  نقش  سه  است،  شده  یاد  نیز   خان 
وی  داشت؛  عهده  به  حقانی  شبکه  در  را 
تروریستان این شبکه را از خاک پاکستان 
این که  دیگر  و  می کرد  افغانستان  وارد 
پول برای شبکه تهیه  و آن را به افغانستان 
رابطه  وی  سوم  نقش  و  می ساخت  منتقل 
با گروه بیت اهلل محسود و هماهنگی با آن 
و  حقانی  شبکه  اسرار  صندوق  وی  بود. 
فرد فوق العاده مورد اعتماد، در گروه بود 
و گفته شده است که به عنوان رییس قبیله 

زدران نیز برگزیده شده بود. 
قبیله  از  شبکه،  رهبر  حقانی  جالل الدین 
فرمانده  افغانستان،  اشغال  زمان  در  زدران 
مولوی  رهبری  به  اسالمی  حزب  عمده ی 
سفرهای  با  توانست  وی  بود.  خالص 

اعتماد کشورهای متمول  متوالی 
و  نماید  جلب  به خود  را  عربی 
با  جهاد  بنام  پول  هنگفت  مبالغ 
از  هشتاد،  دهه ی  در  کمونیزم 
جالل الدین  نماید.  دریافت  آنها 
از  بخوبی  مالی  لحاظ  به  حقانی 
حاشیه  عربی  کشورهای  سوی 
و  می شد  تمویل  فارس  خلیج 
درجه  قوماندان  یک  به  تبدیل 
وی  گردید.  جهادی  یک 
ایجاد  خود  به نام  را  شبکه ای 
شبکه ی  به نام  اکنون  که  کرد 
دو  است.  شده  معروف  حقانی  
حقانی  ح الدین  صال  وی  فرزند 
واقع  در  حقانی  سراج الدین  و 
فعالیت های  اصلی  گردانندگان 
حاضر  حال  در  تروریستی 
به  شبکه  این  رهبری  می باشند. 
است؛  حقانی  سراج الدین  عهده 
که  درنده خویی  خصلت  با  او 
رابطه ی  است  توانسته  دارد 
ایجاد  القاعده  شبکه  با  نزدیک 

قلمرو،  در  القاعده  عمده  رهبران  کند. 
وزیرستان شمالی،  در  حقانی  سراج الدین 
توسط  آنها  از  تعداد  و  می کنند  زندگی 
در  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
کشمیری،  الیاس  کشته  اند؛  منطقه  همین 
القاعده  مهم  کادر  دو  عبدالرحمان  عطیه 
شبکه ی  نفوذ  حوزه  در  جاری  سال  در 

حقانی کشته شدند. 
گروه حقانی با شبکه ی دیگری به نام گروه 
گل بهادر خان، رابطه ی ارگانیگ و مهمی 
برقرار کرده شبکه گل بهادر خان در واقع 
پاکستانی است که در  از طالبان  شاخه ای 
پیمان  پرویزمشرف  رژیم  با   2006 سال 
این  کرد.  امضا  تعرض  عدم  و  همکاری 
به  پاکستانی  طالبان  دیگر  شاخه  با  گروه 
رهبری خانواده بیت اهلل محسود، به شدت 
مخالف است و در جنگ های ذات البینی 
تلفات سنگینی به هم دیگر وارد ساخته  اند. 
هرگز  پاکستان  طالبان  از  گروه  این 
در  همیشه  و  نداشته  ذات البینی  گفتگوی 
بوده اند.  دیگر  باهم  خون ریزی  و  جدال 
شبکه ی حقانی دوست و متحد گروه گل 
بهادر خان و القاعده در وزیرستان شمالی 
است و پناهگاه اصلی القاعده در پاکستان 

بهادرخان  گل  و  حقانی  گروه  دو  همین 
خود  جنگ  در  حقانی  شبکه ی  هستند. 
بسیار خطرناک عمل کرده و امروز تبدیل 
به جدی ترین دشمن امریکا شده است؛ زیرا 
با  ارتباطات حیرت انگیز خود  با  این شبکه 
عربی،  کشورهای  و  منطقه  تروریرستان 
تصور  از  خارج  که  داده  انجام  کارهایی 
یک سازمان چریکی است. در سال 2009 
جاسوس  یک  شد  موفق  حقانی  شبکه ی 
انتحاری  واسکت های  با  را  اردنی  دوجانبه 
در مرکز فرماندهی سی آی ای در خوست 
بفرستد و دفتر مرکزی آنها را منفجر کند 
سازمان  کادرهای  زبده ترین  از  نفر  نه  و 
استخبارات امریکا را در آنجا بکشند. گفته 
شده است که این افراد فرماندهان عملیات 
عملیات  بودند.  سرنشین  بدون  هواپیما های 
حمله  و  کابل  سرینا  هوتل  در  انتحاری 
با  نوع خود  در  که  هند  به سفارت  خونین 
شبکه ی  کار  شد،  اجرا  کم نظیر  طراحی 
 2011 سپتامبر  سیزدهم  در  بود.  حقانی 

راهی  در چهار  تروریستان شبکه ی حقانی 
امنیتی  باقوای  نبرد  ساعت  بیست  عبد الحق 
کابل  در  ناتو  هلی کوپترها  و  افغانستان 
نظامی  پایگاه  آنها  سپتامبر  نهم  در  داشتند. 
امریکا در سید آباد والیت وردک را مورد 
زخمی  نفر  صد  از  بیش  و  داد  قرار  حمله 
که 77 نفر سربازان امریکایی بود را درپی 
انتر  هوتل  انتحاری  عملیات  در  داشت. 
کانتیننتال در ماه جون سال جاری که بیش 
بر  مالی زیادی  نفر کشته و خسارت  از ده 
گذاشت، گروه حقانی شرکت داشت. در 
بریتانیا در اگست سال روان  فرهنگ  خانه 
همین گروه با استفاده از لباس زنانه عملیات 
کرد و نه نفر  کشته برجا گذاشتند. عملیات 
در  دفاع  وزارت  در  نفوذی  و  انتحاری 
اپریل سال روان منتسب به شبکه ی حقانی 
است و این گروه در ماه جنوری فروشگاه 
وزیر اکبر خان  در  را  فاینیست  زنجیره ای 
انسان های  تعدادی  و  داد  قرار   حمله  مورد 
بی گناه را در آنجا بخاک و خون کشاندند. 
در  حیرت انگیز  عملیات  این  مجموعه 
قلم رو دولت افغانستان، سازمان استخبارات 
امریکا، بریتانیا و در کل با حضور نیروهای 
شبکه ی  سوی  از  افغانستان  در  بین المللی 

همه  کاری که  است؛  شده  انجام  حقانی 
امریکایی  مقامات  کرده  است.  بهت زده  را 
حقانی  شبکه ی  که  رسیده اند  باور  این  به 
ارتباط  در  پاکستان  استخبارات  سازمان  با 
پس  امریکا،  دفاع  وزیر  پانتا  لیون  است. 
در  تروریست ها  بیست ساعته ی  عملیات  از 
برای  این  عبد الحق، گفت که  راهی  چهار  
شان  سر بازان  که  نیست  قبول  قابل  امریکا 
به  مرتبط  که  شود  کشته  گروهی  توسط 
کشور)پاکستان(  آن  استخبارات  سازمان 
امریکا  سفیر  مونتر  کامرون  آقای  باشد. 
پا  تلویزیون  با  درگفتگویی  اسالم آباد  در 
با  حقانی  شبکه ی  که  داشت  اعالم  کستان 
آی اس آی مرتبط است و عملیات سیزدهم 
سپتامبر در کابل، کار همین گروه می باشد. 
کارشناسان نظامی و امنیتی در مورد حمله 
امریکا  پایگاه  بر  سپتامبر،  نهم  انتحاری 
که  گفته اند  وردک  والیت  سید آباد  در 
یک  که  می دهد  نشان  حمله  پیچید گی 
را  عملیات  این گونه  نیرومند  سازمان 
طراحی کرده است. انتقال صدها کیلو مواد 
ماهرانه و کوبیدن آن  انفجاری و جابجای 
به پایگاه مستحکم، کار یک گروه چریکی 
نمی تواند باشد. مفهوم این سخن، این است 
طراح  پاکستان  استخبارات  سازمان  که 
این گونه عملیات در افغانستان است. آقای 
مایک مولن گفته است که شبکه ی حقانی 

شاخه ای  از استخبارات پاکستان است. 
سراج الدین حقانی از یک مکان نامعلوم به 
حاضر  که  است  گفته  رویترز  خبرگزاری 
نظر  زیر  افغانستان  و دولت  امریکا  با  است 
وانمود  وی  نماید  مذاکره  طالبان،  رهبری 
کرد که هیچ تفاوتی بین گروه وی و مالعمر 
وجود ندارد. او امریکا را متهم کرد که این 
به وجود  می خواهد  را  تفاوت  و  اختالف 
افغانستان  شرق  مناطق  گفت  وی  آورد. 
در کنترول نیروهای اوست و حزب رقیب 
حکمتیار  اسالمی  حزب  منظورش  که  را 
امریکایی ها  است.  کرده  پاک سازی  است 
نشده  گفتگو  وارد  شبکه  این  با  تاکنون 
القاعده  گروه  با  ارتباط  را  آن  دلیل  و 
سه  تاکنون  مالعمر  باگروه  اما  می داند. 
دور گفتگو انجام شده است. مذاکرات دو 
امریکایی یکی از وزارت خارجه و دومی 
از سازمان استخبارات سی آی ای و نماینده 
اپریل  و  مارچ  ماه های  در  آقا  طالبان طیب 
سال جاری در قطر و المان صورت گرفته 
به  سراج الدین  تمایل  و  اظهارات  است. 
مذاکره، موید گفته ی مقام نظامی پاکستانی 
خبرگزاری  با  وی  است؛  اگست  ماه  در 
پاکستان  که  بود  گفته  اسوشتید پرس 
می تواند شبکه ی حقانی را وارد گفتگوهای 
صلح نماید. پاکستانی ها گروه حقانی را در 
بازی های منطقه ای مهم ارزیابی کرده منافع 
تاحدی  افغانستان  در  را  خود  استراتژیکی 
آن  دلیل  ساخته اند.  آن  به  منوط  زیادی 
است،  سال  دو  امریکایی ها  که  است  این 
نتوانسته پاکستانی ها را متقاعد نمایند تا در 
وزیرستان شمالی عملیات نظامی علیه گروه 

حقانی داشته باشند. 
تعریف و شناخت از گروه حقانی این گونه 
خالصه می شود که ماهیت تروریستی دارد 
سیاست  تابع  و  القاعده  شبکه  به  وابسته  و 
استخبارات پاکستان و ابزار مهم در اجرایی  
در  پاکستان  استراتژیک  عمق  سیاست 

افغانستان است.     

دفاع  وزیر  وردک،  عبدالرحیم  جنرال 
نمایندگان،  استماعیه ی  اجالس  در  ملی 
و  امنیتی  نیروهای  تالش  از  ستایش  ضمن 
بی اعتمادی  فضای  ایجاد  از  دفاعی کشور، 
عالوه  وی  است.  کرده  گالیه  کشور  در 
دولت  مخالفان  است  اظهار کرده  براین که 
به خاطر  را  روانی  جنگ های  افغانستان، 
مختل کردن وضعیت امنیتی، دلسرد کردن 
به  حکومت  و  امنیتی  ارگان های  از  مردم 
رسانه ها  آشکار  صورت  به  راه انداخته اند، 
دخیل  موضوع  این  در  نیز  را  تحلیلگران  و 

دانسته است.
و  بی اعتمادی  موضوع  واقعیت  به  اگر 
بی اعتمادسازی و ریشه های آن که از کجا 
و  غیرجانبدارانه  توجه  است،  شده  ناشی 
واقعیت  این  گیرد،  صورت  آفت شناسانه 
فضای  ایجاد  در  که  شد   خواهد  روشن 
تحلیلگران  و  رسانه ها  اگر  بی اعتمادسازی، 
نقشی داشته اند، بسیار  اندک بوده  است، اما 
در کنار مخالفان دولت که در تالش غلبه ی 
این خود  بر دولت می باشد،  روانی تبلیغاتی 
فضای  ایجاد  به  که  بوده اند  دولت مردان 

بی اعتمادی در جامعه کمک کرده اند.
ملی،  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم 
مجلس  استماعیه  نشست  در  شنبه  روز 
حاضر  حال  در  این که  اظهار  با  نمایندگان 
به  بی اعتمادی  فضای  یک  افغانستان  در 
عدم  که  است  کرده  اضافه  آمده،  وجود 
رسانه ها  سوی  از  دقیق  گزارش های  ارایه 
و اظهار نظر تحلیل گران سیاسی به صورت 
درست و گاهی نادرست، در این روند تاثیر 

داشته است. 
که  ملی  دفاع  وزیر  سوی  از  اظهارات  این 
کارهای  و  ساز  سازماندهی  در  مهم  نقش 
صورت  حالی  در  باشد،  داشته  باید  امنیتی 
آینده ی کشور  و  به حال  اگر  می گیرد که 
می گردد  روشن  شود،  نگاهی  انداخته 
به  را  خود  که  آزاد  رسانه های  اغلب  که 
ارزش های  و  اساسی  قانون  از  پاسداری 
دست آوردهای  عنوان  به  آن  در  مندرج 
ارزشمند جامعه سیاسی افغانستان می نگرند، 
برابر  در  را  سرسختی  و  مقاومت  بیشترین 
طالبان  برابر  در  رسمی  دولت  نرمش های 
کابل  دولت  با  که  گروهی  )اصلی ترین 

دشمنی دارد( نشان داده اند. 
در حالی که دولتمردان ذینفع در بهره مندی 
تالش  همواره  افغانستان  در  قدرت  از 
به  طالبان  برابر  در  نرمی  را  لحن  کرده اند 
خطاب  ناراضی  برادران  با  و  ببرند  کار 
کردن آنان، به آنان روی خوش نشان دهند، 
فعاالن  و  ) غالبا(  تحلیلگران  و  رسانه ها  این 
بر  که  بوده اند  غیردولتی  و  مدنی  جامعه 
تاکید  طالبان  برابر  در  سازش پذیری  عدم 
کرده اند و با انتقاد از سیاست های نرم و حتا 
بر  آنان،  برابر  در  دولت  شبه انفعالی  گاهی 
عدم پذیرش بازگشت آنان تصریح و تاکید 

کرده اند.
رییس  شخص  که  حالی است  در  این 
مقام  عالی ترین  عنوان  به  کرزی  جمهور 
دولتی، بار بار با لحن نرم طالبان را مخاطب 
این  رهبران  با  آشتی  خواستار  و  داده  قرار 

گروه شده است. همزمان با رییس جمهور 
برخی از کسانی که در قدرت هستند، سعی 
کرده اند حتا تصویری به مراتب تغییر یافته تر 
از  برخی  در  چنانچه  دهند.  نشان  طالبان  از 
دولت  معارف  وزیر  از  نقل  به  گزارش ها 
طالبان  که  بود  شده  گفته  کرزی  آقای 
در  و  نمی زنند  مکتب  زدن  آتش  به  دست 
گفته  مقام  همین  از  نقل  به  نیز  دیگر  مورد 
فروشگاه  مرکز  در  انفجار  که  بود  شده 
کشته  به  منجر  که  کابل  شهر  در  فاینیست 
شدن چند تن به شمول یک کمیشنر حقوق 
بشر شد ، کار طالبان یا حزب اسالمی نبوده 
از  نقل  به  مشابه  مورد  در  همچنین  و  است 
و  انرژی  وزارت  سرپرست  خان  اسماعیل 
بود که وی  آب در رسانه ها گزارش شده 
از  تجلیل  در  و  گذشته  سال  دلو  ماه  در 
سالروز خروج نیروهای روسی از افغانستان، 
دایمی   حضور  به  نسبت  مخالفت  ابراز  با 
امریکا در افغانستان، با برادر خطاب کردن 
طالبان خواستار شده بود که باعث حضور 

نیروهای امریکایی در افغانستان نشوند.  
می شود  مدعی  دفاع  وزیر  وقتی  این رو  از 
که رسانه ها و تحلیلگران باعث ایجاد فضای 
بی اعتمادی شده اند و یا به این فضا کمک 
نمی باشد.  پذیرش  قابل  هرگز  کرده اند، 
افغانستان  بعید است که در رسانه های  زیرا 
که در قلمرو حاکمیت دولت کابل فعالیت 
می کنند، گزارش و یا مطلبی یافت شود که 
تنها  باشد.  شده  حمایت  طالبان  از  آن  در 
چیزی که در رسانه ها به چشم می آید این 
است که در انعکاس و نشر خبرها، ادعاهای 
را  طالبان  سخنگویان  سوی  از  مطرح شده 

منتشر می کنند. 
این در حالی است که در رسانه ها و از زبان 
تاکید شده  نکته  این  بر  تحلیلگران همواره 
برابر  در  دولت  افراطی  مالیمت  که  است 
الحانی که  مخالفان مسلح اش و بکار بردن 
عنوان  به  عمومی   عرف  در  است  ممکن 
از سوی  تعبیر شود،  دولت  ناتوانی  و  عجز 
تا  می گردد  باعث  ذی صالح،  مقامات 
بیاید  به وجود  نزد کسانی  منفی در  روحیه 
که در سنگر مقابله با مخالفان مسلح دولت 
افغانستان قرار داشته و مشغول جنگ با آنان 

می باشند.  
تا  است  شد ه  باعث  که  دیگری  چیزی 
وضعیت روانی را در جامعه آسیب برساند، 
خود  امنیت  تامین  به  دولتمران  چسپیدن 
می باشد. وقتی دیده می شود که دولتمردان 
برای سنگ بندی خانه ها و محل کارشان از 
یکدیگر پیشی می گیرند و در هنگام عبور 
بند  با  می کنند  نیز سعی  از جاده ها  مرور  و 
با  توام  شتاب  و  عجله  با  سرک ها،  کردن 
به  نسبت  منفی  القاات  کنند،  عبور  نگرانی 

امنیت در جامعه به وجود می آید. 

فضایبیاعتمادیشبکه حقانی را بیشناسیم
نقش مردم

رسانه ها
و مقامات

اگر به واقعیت موضوع 
بی اعتمادی و بی اعتمادسازی 
و ریشه های آن که از کجا 
ناشی شده است، توجه 
غیرجانبدارانه و آفت شناسانه 
صورت گیرد، این واقعیت 
روشن خواهد شد  که در ایجاد 
فضای بی اعتمادسازی، اگر 
رسانه ها و تحلیلگران نقشی 
داشته اند، بسیار  اندک بوده  
است، اما در کنار مخالفان 
دولت که در تالش غلبه ی 
روانی تبلیغاتی بر دولت 
می باشد، این خود دولت مردان 
بوده اند که به ایجاد فضای 
بی اعتمادی در جامعه کمک 
کرده اند.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

دیل  تحصیل  اصل  می بایست  محترم  قضات   •
احراز  محاکمه  هنگام  در  را  قانونی  روش های  به 
جمع آوری  روش های  بودن  قانونی  از  و  نموده 
دالیل توسط سارنوالی اطمینان حاصل نموده و به 
اعتراضات  و دفاعیات متهم و وکیل مدافع آن  به 

صورت الزم توجه نمایند.  
بخشیدن،  پایان  برای  عملی  و  سریع  اقدامات   •
محالت  در  یافته گان  برایت  غیر قانونی  نگهداری 
سلب آزادی روی دست گرفت شود. براساس ماده 
قضات  و  محاکم  قضایی  سلوک  طرز  مقرره   8
محترم ملزم گردند تا از تطبیق و اجرای تمام قرار ها 
قانونی  احکام صادره خویش در حدود مجوزه  و 

مراقبت نماید.
رابطه  محاکم  عادالنه  و  درست  عملکرد   •
برخورداری  و  با  دسترسی  انکار ناپذیر  و  تنگاتنگ 
متهم به خدمات وکالت دفاع و مساعدت حقوقی 
دارد. بنابراین حضور، نقش و سهم وکیل مدافع در 
تمام مراحل قضایی ضروری و جدی گرفته شود و 

یا  و  مدافع  وکیل  به حضور  کافی  و  الزم  اهمیت 
مساعد حقوقی  در جریان محاکمه و توجه کافی 
به دفاعیات وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی توسط 

قضات در محاکم  داده شود.
• دولت باید اقدامات موثر و عملی برای دسترسی 
مردم به خدمات وکالت دفاع و مساعدت حقوقی 
در سراسر کشور از طریق افزایش و توسعه وکالی 
خدمات  دهنده  ارایه  موسسات  مستقل،  مدافع 
حقوقی و به ویژه در زمینه مساعدت حقوقی برای 
مساعدت های  اداره  فعال شدن  و  بی بضاعت  افراد 
حقوقی وزارت عدلیه  روی دست گیرد. توسعه و 
تعمیم تشکیل اداره مساعدت های حقوقی وزارت 
عدلیه در تمامی والیات )اعم از والیت درجه یک 
و در جه دو و درجه سه( و راه اندازی پروگرام های 
آگاهی عامه برای آشنایی مردم با این گونه خدمات 
با استفاده از روش های متعدد و مختلف بسیار مهم، 

موثر و ضروری می باشد.

• باتوجه به این که در موارد زیادی مراجع تحقیق 
و تعقیب و ادارات مربوط به امنیت ملی همکاری 
الزم را با وکالی مدافع و مساعدین حقوقی برای 
در  حضور  و  مظنونین  و  دوسیه  به  آنها  دسترسی 
جلسات تحقیق ندارند، ادارات مذکور به همکاری 
با وکالی مدافع  ومساعد حقوقی ملزم ساخته شود 

و براجراات آنها نظارت دقیق صورت گیرد. 
• با توجه به این که  از یک سو، بسیاری از زنان  به 
دالیل مختلف قادر به دفاع از خود نبوده و آگاهی 
و توانایی های الزم را در رابطه به احقاق حقوق شان 
با  را  قضایای شان  درستی  به  نمی  توانند  و  ندارند 
وکالی مدافع مرد در میان بگذارند. از سوی دیگر 
در نتیجه نبود و یا کمبود وکالی مدافع و مساعدین 
یا  از زنان از حق دسترسی و  حقوقی زن، بسیاری 
حقوقی  مساعد  و  مدافع  وکالی  از  برخورداری 
در  موثر  اقدامات  است  می باشند ضروری  محروم 
روی دست  زن  مدافع  وکالی  شمار  افزایش  زمینه 

گرفته شود.
می بایست   قضایی  مسوولین  و  محاکم  تمامی   •
در  معین  موعد  در  را  خویش  کار  تحت  قضایای 
قانون به صورت عادالنه مورد رسیدگی قرار دهند 
و هم چنان وزارت عدلیه و اداره محابس و توقیف 
مشکل  حل  در  را  الزم  تدابیر  می بایست  خانه ها 
حکم  داشت  درنظر  با  سرنوشت،  بدون  متهمین 
ماده ششم قانون اجرات جزایی موقت در مطابقت 
و  اتخاذ  توقیف خانه ها  و  قانون محابس  احکام  به 

عملی نمایند.

جمعیت و موقعیت والیت غور:
جمعیت  موسسات  و  دولتی  ذیربط  ادارات 
نفر  هزار  هشتصد  بر  بالغ  را  غور،  والیت 
ساالنه  گزارش  جزوه  در  اما  می دانند. 
مورد   در   )1( 1389 غور  والیتی  شفاخانه 
از  »بیشتر  است:  آمده  والیت  این  جمعیت 
اعتقادات  می گردد.«   تخمین  نفر   680000
و  می باشد  اسالم  غور  والیت  مردم  دینی 
و  مسلمانند  صددرصد  والیت  این  مردم 
به  والیت،  این   باشندگان  قومی  ترکیب 
ایماق ها35درصد، هزاره  از:  ترتیب عبارتند 
ها30درصد، تاجیک  ها30درصد و 5درصد 
پشتون ها وسایر اقوام ساکن در این والیت. 
زبان  اکثریت قریب به اتفاق ساکنین والیت 
زبان  با  و  می باشند  دری  غور)99درصد( 
این  مقیم  پشتون های  می نمایند.  تکلم  دری 
والیت اندک می باشند و در سه قریه )پوزه 
لیج در مرکز چغچران، کشک بهار و مایل 
دارند؛  اقامت  سفلی در ولسوالی دولت یار( 
مناطق  تمام  در  دیگر  اقلیت های  و  بلوچ ها 
والیت غور پراکنده  اند و همچنین  کوچی ها 
والیت  این  به  تابستان  و  بهار  فصل  در  که 
هرات،  به  سرما  فصل  در  می نمایند،  کوچ 

هلمند، فاریاب و بادغیس بر می گردند.
به   1337 سال   از  غور  اداری  تشکیل 

یافت  ارتقا  والیت 
این  مرکزیت  و 
ولسوالی  از  والیت 
مرکز  به  تیوره 
منتقل  چغچران 
غور   والیت   شد. 

بین  در  و  دارد  موقعیت  افغانستان  مرکز  در 
و  )سیاه کوه  کشیده  فلک  به  سر  کوه های 
فیروزه کوه( محصور است، آب هوای والیت 
غور کوهستانی و سرد می باشد و حد متوسط  

زمستان در این والیت پنج ماه است. 
والیت غور سرچشمه چندین  رود خانه کالن 
است؛  مرغاب(  و  رود  فراه  )هریرود،  کشور 
سرچشمه  والیت  این  مرتفع  کوه های  از  که  
و  غرب  شمال،  همجوار  والیات  و  می گیرند 
می گردند.  سیراب  آن  از  والیت  این  جنوب 
آب ها  این  از  غور  والیت  خود  بدبختانه 
از  هرگز  و  ندارد  چندانی  سهم  ورودخانه ها 
حتا  و  است  نشده  مستفید  ضرورت  بحد  آن 
برای  خانه ها  رود  این  مسیر  در  برق  بند  یک 
نشده  احداث  غور  والیت  شهروندان  استفاده 
»بند سلما« در  این درحالی است؛ که  است و 
مرزی  نقطه  در  دوستی«  و»سد  هرات  والیت 
استفاده  مورد  ترکمنستان  و  ایران  کشور های  
و  دارند  قرار  فوق الذکر  کشور  دو  شهروندان 

رود مرغاب نیز به ریگزار های ترکمنستان می ریزد؛ 
که از این والیت منشا می گیرد.

والیت  هشت  بین   در  غور  والیت  نیز  سویی  از 
بامیان،  دایکندی،  هلمند،  فراه،  هرات،  )بادغیس، 
عنوان   به  افغانستان  مرکز   در  فاریاب(  و  سرپل 
دلیل  به  متاسفانه  ولی  دارد.  قرار  اتصال  نقطه ی 
سیاست های تبعیض آمیز گذشته و حال ، این والیت 
راه های  و  است  شده  نگهداشته  عقب  همچنان 
دیگرکشور  والیات  با  غور  والیت  مواصالتی 
تاکنون از انکشاف الزم و متوازن برخودار نیست  
و حتا کار اعمار شاهراه هرات -  کابل، که از این 
والیت می گذرد و کار سروی ابتدایی آن در پنجاه 
تا شصت سال قبل صورت گرفته است؛ تاحال به 
مرحله اجرایی نرسیده است. با اعمار این شاهراه، 
بامیان  از مسیر غور،  از هرات آغاز می شود و  که 
بازار  بی شک  به کابل می رسد؛  میدان وردک  و  
و سهولت های زیادی را برای ساکنین والیت غور 
و  والیات یاد شده  ایجاد می کند و افغانستان را از 

غرب تا شرق به هم متصل می سازد
ادامه دارد

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

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(
قسمت چهل و هفتم و پایانی

التبه تمامی این ارزش ها در قانون تعریف می شود تا حاکمان از آن به نفع 
خود سود نجویند و آزادی بیان را مخدوش نسازند.

وضع محدودیت بر آزادی بیان در ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی این گونه توضیح داده شده است؛ »حق آزادی بیان مستلزم حقوق 
و مسوولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت هایی بشود 

که قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
1. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.

2. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سالمت اخالق عمومی.«6
مقرر  گفته،  پیش  ماده ی  از  الهام  با  افغانستان  اساسی  قانون   24 ماده ی 
می دارد که »آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و 
مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.« باید متذکر 
قانون اساسی به صورت کلی ذکر  شد که مفهوم آزادی در ماده ی 24 
شده که شامل آزادی بیان نیز است. محدودیت های ذکرشده، عالوه بر 
سایر آزادی های مسجل در قانون اساسی، آزادی بیان را نیز شامل می شود.

از حقوق و آزادی های است که  حقوق و آزادی دیگران، مجموعه ای 
تمام شهروندان کشور به موجب قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق 
شهروندان  حقوق  اساسی،  قانون  در  اتباع  فصل  است.  آن  واجد  بشر، 
قوانین  سایر  در  همین گونه  و  است  کرده  تعیین  و  تعریف  را  افغانستان 
هفتم  ماده ی  براساس  است.  یافته  انعکاس  شهروندان  حقوق  نیز  داخلی 
قانون اساسی، تمام حقوقی که در اسناد بین المللی حقوق بشر )اعالمیه ی 
میثاق  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  بشر،  حقوق  جهانی 
نیز جزو  تسجیل شده  فرهنگی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  بین المللی حقوق 
فردی  هیچ  بنابراین،  می شود.   تلقی  افغانستان  شهروندان  بشری  حقوق 
لذا وقتی  را نقض کند.  بیان حق دیگری  از آزادی  استفاده  با  نمی تواند 
می گوییم آزادی بیان، باید بدانیم که این حق شامل آزادی ناسزا گفتن، 
و  اعمال  سایر  و  لعن کردن  اهانت کردن،  افترا زدن،  تهمت زدن،  آزادی 
نمی شود.  دیگران می گردد،  نقض حقوق  به  منجر  مجرمانه ای که  رفتار 

چون با این رفتار و گفتار، حقی از حقوق دیگران نقض می شود.
عمومی،  نظم  حفظ   موجب  که  است  ارزش هایی  شامل  عامه،  مصالح 
از نفرت افکنی و تشتت قومی و مذهبی می شود.  اخالق عمومی، پرهیز 
به کسی اجازه داده نمی شود که تحت نام آزادی بیان فتنه های قومی و 
مذهبی را بیدار کند، موجب از هم پاشیدگی ملت و نفاق ملی شود. البته 
این مفاهیم نیز باید در قوانین داخلی که به صورت دموکراتیک و عادالنه 

به تصویب رسیده باشد، تعریف شود. 
اما باید گفت، »مصالح عامه« در قانون اساسی به صورت کلی مطرح شده 
است.  نیامده  از آن و مصادق آن  تعریف روشنی  قوانین عادی  ولی در 
عالوه بر آن کثیری از مفاهم کلی و تعریف ناشده که مصادق آن روشن 
نیست در قوانین داخلی افغانستان آمده است که می تواند تحت نام مصالح 
تعریف ناشده  مفاهم  از  دسته  این  باشد.  بیان  آزادی  جان  دشمن  عامه، 
می تواند برای حاکمان، زمامداران و دشمنان آزادی بیان زمینه های ستیزه 
با این ارزش و محدود کردن نامشروع آن را بدهد. بنابر این، بر سازمان های 
جامعه ی مدنی و نهادهای قانون گذاری است که جهت رفع گرفتاری های 
ناشی از استفاده از حق آزادی بیان، به رفع ابهامات موجود در این دسته 
از مفاهم حقوقی مندرج در قوانین نافذه ی کشور بپردازند. رفع ابهامات 
موجود می تواند از یک  سو موجب تضمین و تامین حق آزادی بیان گردد 

و از سوی دیگر از استفاده ی سو از این ارزش جلوگیری کند.

منابع:
1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشر   ،1966 مصوب  سیاسی،  و  مدنی 

افغانستان.
سال  هرمس  نشر  کیوانفر  محمد  مترجم  بشر،  فریمن، حقوق  مایکل   -2

1387
3- دکتر عبدالکریم سروش، ادب قدرت، ادب عدالت، انتشارات صراط، 

نشر 1387
4- قانون اساسی افغانستان، ماده ی 34، مصوب سال 1382

5- پیتر جونز، آزادی بیان، نشر ماهی 1386
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وضعيت صحت در والیت غور
 گزارشگران: سارا »رضایی« و محمد جواد »علوی«

 قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

آزادی بيان
ضمانت های قانونی

و محدوده ها
 عبداالحد فرزام

 قسمت سوم و پایانی

 عملکرد درست و عادالنه محاکم رابطه تنگاتنگ و انکار ناپذیر 
 با  دسترسی و برخورداری متهم به خدمات وکالت دفاع و مساعدت
 حقوقی دارد. بنابراین حضور، نقش و سهم وکیل مدافع در تمام

 مراحل قضایی ضروری و جدی گرفته شود و اهمیت الزم و کافی به
 حضور وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی  در جریان محاکمه و توجه
 کافی به دفاعیات وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی توسط قضات در

.محاکم  داده شود

پاسداری از ادامه زندگی بشریت، وظيفه هر انسان است.
بند )ج( ماده هجدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

ACKU
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 جان محمد نبی زاده، تالقان

 عبدالحی ورشان

باشندگان ولسوالی درقد والیت تخار، از این که راه 
ارتباطی با دیگر نقاط این والیت ندارند، با مشکالت 

زیادی در زندگی شان روبرواند.
تخار  والیت  شمال شرقی  قسمت  در  درقد  ولسوالی 
جمهوری  کشور  با  افغانستان  مرزی  خط  در  و 
مشترک  مرز  که  آمو  دریای  ساحل  در  تاجیکستان، 

این دو کشور است، موقعیت دارد.
شمال  در  پنج(،  آمو)دریای  دریای  که  آنجا  از 
ولسوالی درقد به دو شاخه جدا شده و در جنوب این 
ولسوالی دوباره به هم پیوسته است، درقد شکل یک 
ارتباطی  راه  هیچ  که  است  گرفته  خود  به  را  جزیره 
برای  مردم  و  ندارد  والیت  نقاط  دیگر  با  خشکه 
نیاز  مورد  مواد  تهیه ی  و  تخار  مرکز  به  آمد  و  رفت 

زندگی شان، با مشکالت زیادی روبرواند.
حاجی حمزه رییس شورای انکشافی ولسوالی درقد، 
می گوید: »سال های زیادی است که مردم، مایحتاج 
خود را با زحمت زیاد و کرایه ی گزاف، به محالت 

سکونت شان انتقال می دهند.«
مردم، یک  رفت وآمد  وسیله ی  تنها  که  می افزاید  او 
تیوب  و  تخته  از  که  قایق هایی اند  و  کشتی کوچک 
تایر موتر های الری و تراکتور ساخته شده که مردم 

بومی محل، آن را »کیمه« می گویند.
کیمه  به وسیله  هم  را  بیماران خود  مردم،  او  گفته  به 
افتاده  اتفاق  بارها  و  می دهند  انتقال  والیت  مرکز  به 
که این کیمه ها در دریا سرنگون شده و سرنشینان آن 

غرق شده اند.
می گوید:  درقد  متنفذین  از  یکی  چنگ بای  ارباب 
»مردم درقد ارزان ترین جنس مثل نمک خوراکی را 
که هر کیلوگرام آن در مرکز تخار5 افغانی است، به 
قیمت 25 افغانی می خرند و این قیمتی، به خاطر نبود 
پل باالی دریای آمو که درقد را از تخار جدا کرده، 

می باشد.«
این موسفید ولسوالی درقد اضافه می کند: مشکالت 
رفت و آمد به درقد سبب شده تا این ولسوالی، کمتر 
انکشافی  پروژه های  تطبیق  در  موسسات،  کمک  از 

برخوردار شود.
کیمه  با  گذشتن  که  این  خاطر  »به  می دهد:  ادامه  او 
از دریا، کار مشکل و خطرناک می باشد، هیچ مقام 
از  بازدید  برای  والیت  مرکز  از  معارف،  مسوول 
مکاتب و بررسی چگونگی تعلیم و تربیه ی اوالد ما، 
قطع  این  ادامه ی  نمی تواند که  ولسوالی آمده  این  به 
نخواهد  مکتب خوب  آینده ی شاگردان  برای  رابطه 

بود.« 
آغاز کار اعمار پل کیبلی باالی دریای آمو در قریه 

آمر برنامه های ریاست احیا و 
انکشاف دهات تخار، دلیل منهدم 
شدن پایه ی پل کیبلی را، عمق 
کم تهداب آن و ریگی بودن کناره و 
کف دریا دانسته، می گوید: آب دریا، 
زیرتهداب را کنده و سبب تخریب 
پایه ی پل شد.

ولی در کنار این مشکالت 
آب خیزی ها مشکالتی دیگری را بر 
مردم درقد تحمیل می کند که معاون 
شورای والیتی تخار نگرانی اش 
را از ازدیاد مشکالت مردم این 
ولسوالی و بی توجهی مقامات ابراز 
می دارد.

وزارت  که  بود  امیدی  روزنه ی   درقد،  ولسوالی  قغنی 
احیا و انکشاف دهات، بر روی این مردم گشود؛ 

اما این پل، فقط 3ماه توانست مشکالت مردم را تاحد 
رونق  منطقه  باشندگان  زندگی  به  و  کند  حل  زیادی 

بخشد.
محمد اکرم شاکر ولسوال درقد از عدم در نظر گرفتن 
کیفیت در کار تطبیق پروژه از سوی شرکت قراردادی 
شکایت کرده، می گوید: »دراعمارپایه های این پل، از 
سمنت کم و سیخ گول نازک و نا مرغوب کار گرفته 
متالطم  دریای  تا  گردید  سبب  هم  کار  همین  و  شد 
را تخریب  از جایش کنده و پل  را  پایه های پل  آمو، 

کند.«
خطر  معرض  در  را  پل  وقتی  محل،  »مردم  افزود:  او 
برای  نفر،   300 روزانه  ماه،  نیم  و  یک  مدت  دیدند، 
و  شاخ  با  اما  کارکردند،  تخریب،  از  پل  دادن  نجات 
برگ درختان، نتوانستند ساحل دریا را تحکیم نمایند 
و سرانجام یک پایه ی پل کیبلی درقد، از جا کنده شد، 
تمام تخته ها و کیبل های پل فروریخت و دو باره امید 

مردم از بین رفت.«
 

شورای والیتی تخار نیز از کیفیت پایین کار ساختمانی 
پل کیبلی درقد انتقاد کرده و کسانی را که این پروژه ی 
ناقص را از شرکت تطبیق کننده ی آن تسلیم گرفته اند، 

خاین به ملت می خوانند.
می گوید:  تخار  والیتی  شورای  معاون  جویا  سهیال 
و  نکرده  کار  دلسوزانه  و  دقیق  قراردادی،  »شرکت 
سپل های پایه ی پل را که کیبل ها به آن وصل می شد، 
کوتاهی،  مدت  از  پس  که  ساخته اند  دریا  به  نزدیک 
پل  را کنده و سبب ویرانی  این سپل ها  آب دریا زیر 
خیانت  تسلیم شده اند  را  پروژه  این  که  و کسانی  شد 

کار اند.«
ریاست احیا و انکشاف دهات تخار، ادعاهای ولسوال 
درقد و شورای والیتی تخار در مورد کیفیت پایین کار 
ساختمانی پل را رد می کند، اما وجود برخی مشکالت 

در سروی و دیزاین پروژه را تایید می نماید.
انجنیر نصرت اهلل آمر برنامه های ریاست احیا و انکشاف 
ریگی  آمو،  دریای  »سواحل  می گوید:  تخار  دهات 
است و در دیزاین ساختمان پل و سنجش عمق تهداب 

پایه های آن، اشتباهاتی صورت گرفته بود.«
پل  اعمار  هزینه ی  بودن  باال  دلیل  »به  می افزاید:  او 
دهات  انکشاف  و  احیا  مقامات  درمنطقه،  کانکریتی 
منطقه گرفتند که در  به ساختن پل کیبلی در  تصمیم 
قریه ی  متر در  به طول 200  پل  این  اعمار  نتیجه، کار 
قغنی درقد شروع شده و بودجه ی تطبیق این پروژه به 
بامواد  مبارزه  را وزارت  امریکایی  هزاردالر  مبلغ 357 

انکشاف  و  احیا  وزارت  اختیار  در  افغانستان  مخدر 
دهات قرارداد.«

آغاز   1387 سال  در  پروژه،  »کار  می کند:  اواضافه 
گردید و حین پیشرفت کار، متوجه شدیم که آب دریا 
ساحل ریگی را در ساحه ی پل شسته و پایه های پل را 
نظر گرفته  متر در  پروژه،7  تهداب آن در دیزاین  که 

شده بود، با تهدید رو به رو ساخته است.«
نصرت اهلل گفت: »ما موضوع را به مقامات در وزارت 
آغاز  پیشنهاد  داده،  گزارش  دهات  انکشاف  و  احیا 
عاجل کار تحکیمات اساسی ساحل دو طرف دریا، در 
محل اعمار پل، به خاطر جلوگیری از تخریب دریا را 
کردیم که پیش از هر اقدامی، طغیان آب دریای آمو، 

یک پایه ی پل را منهدم کرد.«
تخار،  دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  برنامه های  آمر 
دلیل منهدم شدن پایه ی پل کیبلی را، عمق کم تهداب 
آن و ریگی بودن کناره و کف دریا دانسته، می گوید: 
پایه ی  آب دریا، زیرتهداب را کنده و سبب تخریب 

پل شد.
مشکالتی  آب خیزی ها  مشکالت  این  کنار  در  ولی 
معاون  که  می کند  تحمیل  درقد  مردم  بر  را  دیگری 
شورای والیتی تخار نگرانی اش را از ازدیاد مشکالت 

مردم این ولسوالی و بی توجهی مقامات ابراز می دارد.
مشکالتی  دیگر  بر  »اضافه  می گوید:  جویا  خانم 
در  ارتباطی  پل  نبود  ناحیه ی  از  درقد  باشندگان  که 
گذشته،  سال  آب خیزی های  در  دارند،  ولسوالی شان 
نیز  قریه ها ی »الله میدان« و »اسالم آباد« این ولسوالی، 
راه  قطع  دلیل  به  دولت  که  دیدند  آسیب  کامل  طور 
نتوانست  با مرکز تخار، هیچ کمکی  مواصالتی درقد 

به مردم برساند.«
نتیجه ی  در  گذشته  سال  ناامنی های  در  می گوید:  او 
بودن  قطع  دولت،  با  مسلح  مخالفین  درگیری های 
ارتباط درقد با تخار مشکالت زیادی را به وجود آورد.

این  در  می دهد  ادامه  تخار  والیتی  شورای  مقام  این 
می گذرد،  درقد  کیبلی  پل  شدن  ویران  از  که  مدت 
مردم بارها به خاطر حل مشکل شان، به آدرس شورای 
پاسخ  اما  نموده اند،  مراجعه  والیت  مقام  و  والیتی 

قناعت بخشی از مسووالن نشنیده اند.

انجنیری وزارت  تیم  او می گوید: »از سروی تخنیکی 
کانکریتی  پل  اعمار  جهت  دهات  انکشاف  و  احیا 
باالی دریای آمو درولسوالی درقد، نزدیک به 2 سال 
از  دیگری  کار  هیچ  شاهد  ما  تاکنون  اما  می گذرد، 

سوی این وزارت، در ولسوالی درقد نبوده ایم.«
دهات  انکشاف  و   احیا  ریاست  مسووالن  این حال  با 
تخار بلند بودن هزینه ی برآورد شده در ساخت این پل 
و عدم دسترسی به بودجه تخمین شده از جانب وزارت 
کار  نشدن  آغاز  دالیل  از  را  دهات  انکشاف  و  احیا 

پروژه می دانند.
تخار  دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  برنامه های  آمر 
نمی تواند  درقد  دریای  باالی  کیبلی  »پل  می گوید: 
در  که  می کند  ایجاب  و  باشد  ماندگار  پروژه ی  یک 
تحکیمات  با  همراه  اساسی،  و  پخته  پل  منطقه  این 
ساحلی اعمار شود که هزینه ی این پروژه، بیش از یک 
ملیون دالر را در بر می گیرد، اما تا هنوز وزارت احیا 
اعمار  برای  هزینه ای  است  نتوانسته  دهات  انکشاف  و 
این چنین پل، به دست بیاورد و تالش ها جریان دارد.«

با این حال  باشندگان ولسوالی در قد والیت تخار که 
در کناره های سواحل دریا به حمل و نقل بارهای شان 
مسوول  مقامات  از  مصروف اند،  کیمه  توسط 
می خواهند تا با درک وضعیت مشقت بار شان، هرچه 
و  منطقه  این  و  کرده  اقدام  درقد  پل  اعمار  به  زودتر 
اهالی آن را از انزوا و به دور ماندن از انکشاف نجات 

دهند.

و  کامدیش  ولسوالی  از  دریافتی  گزارش های  براساس 
سه شنبه  روز  از  کنر،  والیت  بریکوت  سرحدی  منطقه 
مراکز  از  پاکستان  نظامی  نیروهای  بدین سو،  گذشته 
سرکوه  شده ای  اشغال  جدیدا  نظامی  پایگاه های  و 
باالی  نورستان،  والیت  کامدیش  ولسوالی  گوهردیش، 
مربوط  پساه،  اوشترات و دگاه  مناطق مسکونی  و  دهات 
راکت   بریکوت  مرزی  مناطق  حتا  و  کامدیش  ولسوالی 
این راکت ها و دیگر  پرتاب  نتیجه  و در  پرتاب می کنند 
سالح های ثقیله تلفات و خساراتی هم به مردم محل وارد 
که  سال  فصل  این  در  خانواده ها  از  شماری  است.  شده  
فصل جمع آوری حاصالت زمین می باشد بدون برداشتن 
مناطق چون  دیگر  در  امن  به محالت  زراعتی  حاصالت 
بازگل، پتیگل، ساریت، کمو و بریکوت آواره شده اند و 
این نظامیان پاکستانی پیوسته به وسیله بلند گوه ها و افراد 
هرچه  که  می دهند  پیام  محل  مردم  به  خود،  رسان  پیام 
به  زود تر منازل و محالت مسکونی خود را ترک کرده 

جاهای امن بروند.
نقطه  یک  که  گوهردیش  برسرکوه  نظامی  پایگاه  این 
در  کیلومتر  ده  حدود  است  جنگالت  دارای  و  حاکم 
داخل خاک افغانستان موقعیت دارد که با مناطق سرحدی 
پاکستان هم سرحد می باشد  مربوط چترال  نگر  و  ارسون 
نظامی  نیروهای  جانب  از  میالدی   2005 سال  در  و 
ترصد،  منظور  به  امریکا،  متحده  ایاالت  مربوط  ایتالف 
طالب  شورشیان  مرور  و  عبور  از  جلوگیری  و  ممانعت 
مصارف  قبول  با  افغانستان  داخل  به  پاکستان  خاک  از 
نظامی  از سقوط مرکز  بعدا  بود که  احداث شده  گزاف 
امریکایی ها در یورمیر مرکز ولسوالی کامدیش و منطقه ی 

کمو بدون کدام جنگ و تهدید امنیتی خالی شده بود. 
 دو هفته قبل، پایگاه نظامی گوهردیش، از سوی اردوی 
پاکستان اشغال شد و طالبان پاکستانی مربوط گروه موالنا 
فضل اهلل، از منطقه سوات پاکستان که از مدت چهارسال 
به  مناطق  این  در  مسلح،  افراد  از  تعدادی  با  بدین سو 
گروه  محلی  طالبان  همراه  با  دارند  اقامت  مهاجر  عنوان 
حاجی عثمان، بدون جنگ و درگیری این مرکز نظامی 
نظامیان  اکنون  و  کرده اند  خالی  پاکستانی  اردوی  به  را، 
داخل  در  شده  اشغال  جدیدا  پایگاه  همین  از  پاکستانی 
متر داخل سرحد  افغانستان - که حدود 10 کیلو  خاک 
شلیک  مسکونی  مناطق  و  مردم  باالی  می باشد  افغانستان 

می کنند.
سرحدی  قوای  از  نورستانی  جالل الدین  اظهارات  طبق 
مقیم بریکوت ودیگر شاهدان عینی منطقه، از همین مرکز 
دفاع  برای  امریکایی  نظامیان  بوسیله  افغانستان که  نظامی 
دیورند  خط  آن سوی  از  شورشیان  نفوذ  از  جلوگیری  و 
ساخته شده است، نظامیان پاکستان باالی مردم و محالت 
مسکونی راکت  پرتاب می نمایند . مقامات افغان در عالم 

ناتوانی نظاره گر کشته شدن مردم این منطقه اند.

ولسوالی »درقد«
جزیره فراموش شده

در تخار

پاکستانی ها
داخل خاک 

افغانستان
شده اند

ACKU
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نیروهای مسلح مصر با 
اصالح قانون انتخابات 

شورای عالی نيروهای مسلح مصر که اداره موقت 
اين کشور را پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک 
رييس جمهور سابق مصر برعهده دارد، با اصالح 
اين  کرد.  موافقت  انتخابات  قانون  پنج  ماده 
وضعيت  قانون  لغو  که  داد  وعده  همچنين  شورا 
فوق العاده و ممنوعيت فعاليت سياسی سران نظام 

سابق را بررسی کند.
بر  رقابت  مصر،  انتخابات  قانون  پنج  ماده  برپايه 
سر يک سوم کرسی های پارلمان، به افراد مستقل 
منحصر می شود و احزاب تنها می توانند بر سر دوم 

سوم ديگر پارلمان رقابت کنند.
بودند  کرده  تهديد  سياسی  گروه  و  حزب  ده ها 
که چنانچه اين ماده لغو نشود، انتخابات را تحريم 
خواهند کرد. اين احزاب می گفتند که اين ماده به 

وابستگان به نظام سابق مصر اجازه ورود به عرصه 
رقابت های انتخاباتی را می دهد. جمعه گذشته نيز 
شماری از گروه ها و احزاب تجمعی اعتراضی در 
ميدان التحرير قاهره برگزار کرده و خواستار لغو 

ماده پنجم قانون انتخابات شدند.
به گزارش خبرگزاری الشرق االوسط مصر، بيانيه 
شورای عالی مسلح مصر پس از ديدار شنبه سامی 
عنان رييس ستاد مشترک ارتش اين کشور با سران 

احزاب سياسی صادر شد.
عالی  شورای  که  است  شده  تاکيد  بيانيه  اين  در 
محروم کردن  برای  قانونی  مسلح وضع  نيروهای 
رهبران حزب ملی مصر که حزب حاکم در نظام 

سابق اين کشور بود را بررسی می کند.
اين نيز يکی از خواسته های احزاب سياسی مصر 
است تا بتوانند جلوی اعضای حزب حاکم سابق 
مصر را که احتمال می رود خود را به عنوان افراد 
رقابت های  به  ورود  از  کنند،  کانديدا  مستقل 

انتخاباتی بگيرند.
عالی  شورای  که  است  آمده  بيانيه  ادامه  در 
نيروهای مسلح مصر لغو قانون وضعيت فوق العاده 
و محاکمه نکردن افراد غير نظامی در دادگاه های 

نظامی را بررسی خواهد کرد.
قانون وضعيت فوق العاده از سی سال پيش همزمان 
با ترور انور سادات رييس جمهور اسبق مصر در اين 
کشور اجرا می شود. لغو اين قانون از خواسته های 
انقالبيون مصر است. پيشتر شورای عالی نيروهای 
مسلح مصر گفته بود که انتخابات در سايه اجرای 
اين قانون برگزار نخواهد شد. اما حمله به ماه گذشته 
دولت  شد  باعث  قاهره  در  اسراييل  سفارتخانه  به 

موقت مصر بر اجرای اين قانون تاکيد کند.
از عنان گزارش  نقل  به  الشق االوسط  خبرگزاری 
داده که به سران احزاب سياسی مصر گفته است 
اداره  بای تمديد مدت زمان  انتقالی  شورای ملی 
برپايه  راهی  نقشه  به  و  نمی کند  تالش  موقت 
غير  به  قدرت  انتقال  برای  مشخص  زمانبندی 
نظاميان پس از انتخاب رييس جمهور پايبند است.

دو هفته پس از آغاز اعتراض های صلح آميز 
اقتصادی  سياست های  عليه  نيويارک  در 
دولت امريکا، پوليس نيويارک بيش از 700 
تن را دستگير کرد. پوليس می گويد که اين 
ايجاد  اختالل  موترها  رفت و آمد  در  افراد 

کرده بودند.
پوليس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
شنبه  روز  که  است  کرده  اعالم  نيويارک 
حرکت  بروکلين  پل  سمت  به  معترضين 
شدن  مسدود  به  افراد  اين  تجمع  که  کردند 
بسته  نهايت  مسير عبور و مرور موترها و در 
نيروهای  از سوی  پل  اين  شدن چندساعته ی 

پوليس انجاميد.
اختالل  اين  به  واکنش  در  می گويد  پوليس 

»بيش از 700 نفر« را دستگير کرده است.
اين  از  برخی  نيويارک،  پوليس  گفته  به 
آزاد  بازداشت  چندساعت  از  پس  معترضين 
برخی  احتمال می رود  در حالی که  شده اند، 
ديگر برای يک روز در بازداشت باشند و يا 

حتا به دادگاه احضار شوند.
گروهی از معترضين امريکايی، از تاريخ 26 

خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس در 
سوريه، اقدام محمودعباس رييس تشکيالت 
خودگردان فلسطينی در ارايه درخواست به 
به  برای  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
رسميت شناختن کشور مستقل فلسطين را، 
اقدامی جسورانه خواند که به گفته وی، بايد 

ارج نهاده شود.
بين المللی  اجالس  »پنجمين  در  که  مشعل 
سخنرانی  فلسطين«  انتفاضه  از  حمايت 
»اين  گفت:  عباس  اقدام  درباره  می کرد، 
اقدام دست آوردی نمادين و معنوی در پی 

داشت که نمی توانيم آن را انکار کنيم.«
سخنان رييس دفتر سياسی حماس در حالی 
خامنه ای  علی  آيت اهلل  که  می شود  مطرح 
همين  در  ايران  اسالمی  جمهوری  رهبر 
اقدام رييس تشکيالت خودگردان  نشست، 
فلسطين  تقسيم  راستای  در  را  فلسطينی 

توصيف کرد و آن را مردود دانست.
درخواست  عباس  محمود  گذشته  هفته 
مرزهای  در  فلسطين  مستقل  کشور  تشکيل 
امنيت  شورای  به  را   1967 جنگ  از  پيش 

سازمان ملل ارايه داد.
مستقل  کشور  درخواست،  اين  برپايه 
نوار  اردن،  باختری رود  در کرانه  فلسطينی 
غزه و بيت المقدس شرقی تشکيل می شود. 
محدوده  اين  در  فلسطين  کشور  برپايی 
کنون  تا  اما  است  بين المللی  توافقات  جزو 
نتوانستند  فلسطينی  و  اسراييلی  طرف  دو 
برسند.  نتيجه  به  خود  صلح  مذاکرات  در 
عمده اختالف دو طرف، شهرک  سازی های 
اسراييل در کرانه باختری و مساله آوارگان 

فلسطينی است.
اشاره  با  در سخنان خود،  آيت اهلل خامنه ای 
به اقدام محمود عباس اظهار داشت: »مدعای 

سنبله برای ابراز نارضايتی خود از سياست های 
ميليون ها  بی کاری  و  امريکا  دولت  اقتصادی 
وال  خيابان  نزديکی  در  را  خود  تجمع  نفر، 
استريت، نبض بورس امريکا، آغاز کرده اند.

که  کنيد«  تصرف  را  استريت  »وال  گروه 

 چاوز : خالد مشعل از محمودعباس در تهران تمجید کرد 
برای حفظ جان قذافی دعا می خوانم 

بخشی  آزادی  نه  است،  فلسطين  آزادی  ما 
فلسطين  فلسطين. هر طرحی که بخواهد  از 
طرح  است.  مردود  يکسره  کند،  تقسيم  را 
پذيرش  حق به جانب  لباس  که  دولت  دو 
را  ملل  سازمان  عضويت  به  فلسطين  دولت 
به  دادن  تن  جز  چيزی  پوشانده اند،  آن  بر 
خواسته صهيونيست ها، يعنی پذيرش دولت 

صهيونيستی در سرزمين فلسطين نيست.«
رييس  اقدام  توصيف  در  مشعل،  خالد  اما 
که  گفت  فلسطينی  خودگردان  تشکيالت 
امريکا  و  صهيونيستی  »رژيم  اقدام  اين  با 
اجماع  گرفتند،  قرار  انزوا  وضعيت  در 
بين المللی خوبی شکل گرفته، چهره زشت 
نمايان  اسراييل  مواضع  و  امريکا  سياست 

شده است.«
رييس دفتر سياسی حماس، در عين حال اين 
اقدام را محدود توصيف کرد که به گفته او 
نبايد به آن بسنده کرد. او خواستار آن شد 
که »ابتدا سرزمين های فلسطينی آزاد شود و 
پس از ان درخواست تشکيل کشور مستقل 
شود.«  داده  ارايه  امنيت  شورای  به  فلسطين 
او همچنين نسبت به تاثيرات احتمالی اقدام 

محمود عباس هشدار داد.
مرزهای  در  فلسطين  کشور  تشکيل  مساله 
پيش از جنگ 1967 جزو بندهای مصالحه 
است که  و حماس  فتح  فلسطينی  دو گروه 
حماس  البته  است.  شده  توافق  آن  روی  بر 
اسراييل  به رسميت شناختن کشور  مخالف 
در  در سخنرانی خود  عباس  محمود  است. 
که  گفت  نيز  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
»برای صلح و جلوگيری از خونريزی بيشتر، 
سازمان آزاديبخش فلسطين با تشکيل کشور 
سرزمين  از  صد  در   22 روی  بر  فلسطين 

تاريخی آن موافقت کرد.«

عهده  بر  را  نيويارک  تجمع های  سازماندهی 
»وال  نزديکی  دارد، می گويد تجمع شان در 
 استريت«، »حرکت سمبليکی است برای ابراز 
نارضايتی از وضعيت فعلی اقتصادی و فضای 

سياسی« در امريکا.

هوگو چاوز، رييس جمهور ونزويال، گفته 
است که برای حفظ جان معمر قذافی، رهبر 

سرنگون شده ليبيا، به خدا دعا می کند.
آقای  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشانه  به  را  پيامی  که  گفت  همچنين  چاوز 
جمهور  رييس  اسد،  بشار  برای  همبستگی 
و  يانکی ها  تجاوز   « که  آنچه  عليه  سوريه، 
کرده  ارسال  ناميد،  اروپايی اش«  متحدان 

است.
اتحاديه ی  و  امريکا  به  چاوز  هوگو  اشاره 
با  سوريه  حکومت  مقابله  از  که  بود  اروپا 
انتقاد  اسد  بشار  مخالفان  گسترده  تظاهرات 

کرده و آن کشور را تحريم کرده اند.
سازمان  فرستاده  که  است  حالی  در  اين 
از شهر  بازديد  از  بعد  صليب سرخ جهانی، 

در  نيويارک،  در  دستگيری ها  با  همزمان 
»بانک  اقدامات  به  معترض   24 نيز  بوستون 
بازداشت  پوليس  سوی  از  امريکا«  آف 

شده اند.
»بانک  به  معترضين  از  گروهی  شنبه،  روز 
فروش  از  منظور جلوگيری  به  امريکا«،  آف 
بانک،  اين  دارايی های  اجباری  و  زودهنگام 
بوستون  در  آن  ساختمان های  از  يکی  مقابل 

تجمع کردند.
در حالی که پوليس در مورد شمار معترضين 
تدارک دهنده  نکرده، گروه های  ارايه  رقمی 
تجمع بوستون اين تعداد را »حدود سه هزار 

تن« اعالم کرده اند.
گروه »وال استريت را تصرف کنيد« می گويد 
تجمع های  برگزاری  تدارک  برای  که 
عرب  جهان  ازاعتراض های  خود،  صلح آميز 
آورده  خود  سايت  وب  در  و  گرفته  الهام 
جنسيتی  هر  از  و  نژاد ها  تمامی  از  »ما  است: 
ما  هستيم.  اکثريت  ما  هستيم.  عقيده ای  و 
اين  از  بيش  و  هستيم  )جمعيت(  درصد   99

سکوت نخواهيم کرد.«

»سرت« در ليبيا، وضعيت انسانی در اين شهر 
را »وخيم« توصيف کرد.

هيشام  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
خدرايی، از اعضای کميته بين المللی صليب 
قذافی،  معمر  زادگاه  در  که  گفت  سرخ 
جان  اوليه  نيازهای  کمبود  دليل  به  عده  ای 

خود را از دست می دهند.
به  ابن سينای شهر سرت  کارکنان شفاخانه 
صليب سرخ گفته اند که نبود سوخت برای 
موجب  شفاخانه  جنراتورهای  راه اندازی 

مرگ مجروحين و بيماران می شود.
که  است  حاکی  گزارش ها  برخی  همزمان 
منطقه  در  قذافی  وفاداران  با  سنگين  نبرد 
نتوانند  بيماران  از  عده ای  تا  شده  موجب 

خود را به شفاخانه برسانند.

اعالن مزايده
دفتر سازمان صحی جهان در کابل یک تعداد لوازم داغمه دفتری 
خویش از قبیل کمپیوترهای )Laptops & Desktops(, پرنترها, 
مختلف  های  ودستگاه   )AC( ایرکندیشن  فوتوکاپی,  های  ماشین 
النوع فرستنده بیسیم )موبایل و تریا( وغیره را در حالت موجوده 
و  عالقمندان  میرساند.  بفروش  لیالم  بطور  مزایده  از  بعد  آن 
تاریخ  الی  نشراعالن  از  بعد  را  متذکره  میتوانند وسایل  متشبثین 
13اکتوبر 2011 مطابق روز پنجشنبه, 21  میزان 1390 شمسی در 
دفتر سازمان صحی جهان واقع در مجموعه دفاتر ملل متحد )هود 
خیل, سرک کابل جالل آباد( از نزدیک مشاهده نموده و نرخنامه 

خویش را تقدیم نمایند. شرایط قابل تطبیق میباشد.

با احترام 
دفتر سازمان صحی جهان

بازداشت بیش از ۷۰۰ معترض در تظاهرات علیه سیاست های اقتصادی امريکا
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