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دور دوم پروسه انتقال
 آغاز شد

5

خانواده متضرر از تیزاب
خواهان تامین عدالت است
]در صفحه 8[

حامد کرزی 
به آلمان رفت

رییس  کرزی،  حامد  کابل:  8صبح، 
راس  در  گذشته  روز  کشور  جمهور 
اشتراک  منظور  به  دولتی،  هیات  یک 
سفر  آلمان  به  دوم  بن  کنفرانس  در 

کرد. 
روز  پنج  کرزی  آقای  است  قرار 
دوم  بن  کنفرانس  بماند.  آلمان  در 
در  نوامبر،  پنجم  تاریخ  دوشنبه،  روز 
قرار  شود.  می  برگزار  آلمان  بن  شهر 
این  در  کرزی  جمهور  رییس  است 
رابطه  در  و  کند  سخنرانی  کنفرانس 
به  گذشته  ده سال  دست آوردهای  به 

جامعه جهانی معلومات دهد. 
ریاست جمهوری با نشر اعالمیه ای گفته 
پروسه  به  رابطه  در  آقای کرزی  است 
صلح، همکاری استراتژیک با جهان و 
ناحیه  از  افغانستان  مشکالت  همچنین 
بازسازی  به  توجه  عدم  امنیت،  نبود 
ساختارهای  و  اقتصادی  زیربناهای 

موازی، سخنرانی خواهد کرد. 

تصامیم کنفرانس بن بر 
پاکستان، 

از لحاظ سیاسی 
الزام آور خواهد بود

نماینده  اشتاینر،  مایکل  بن:  8صبح، 
در  پاکستان  و  افغانستان  برای  آلمان 
در  خبرنگاران،  از  جمعی  با  نشستی 
بن  کنفرانس  احتمالی  نتایج  مورد 
تصامیم  که  گفت  و  کرد  صحبت 
لحاظ  اگر  پاکستان،  بر  بن  کنفرانس 
لحاظ  از  نباشد،  الزام آور  حقوقی 
در  باشد.  الزام آور  می تواند  سیاسی 
برگزار  گذشته  روز  که  نشست  این 
در  پاکستان  شرکت  عدم  شد، 
مورد  عمده  مباحث  از  بن  کنفرانس 
اشتاینر،  آقای  گفته  به  بود.  بحث 
و  مباحث  مبنای  بر  بن  کنفرانس 
استانبول  کنفرانس  دست آوردهای 
شمول  به  منطقه  کشورهای  آن  در  که 
داشتند،  حضور  پاکستان  و  ایران 
دیدگاه های  و  می شود  برگزار 
در  که  افغانستان  مورد  در  پاکستان 
بود،  شده  ابراز  استانبول  کنفرانس 

بود.  خواهد  درنظر 
نیروهای  هوایی  حمله  به دنبال  پاکستان 
بر پوسته های مرزی آن کشور که  ناتو 
جان  پاکستانی  سرباز   24 آن  نتیجه  در 
بن  کنفرانس  در  اشتراک  از  باختند، 

است.   کرده  خودداری 

ACKU
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
سرگذشت تلخ و زندگی مملو از درد برادری 
کار  زمینه  نبود  و  معلولیتش  از  که  است 
شکایت دارد، او چگونگی معلولیتش را چنین 
زندگی  ثور   7 کودتای  »آغاز  می دارد:  بیان 
مردم ما دچار مشکالت متعدد شد، زیرا نظام 
کمونیستی با اعمال فشار می خواست که نظام 
آنها  بر  را جبرا  مردم  عقاید  خرافی و خالف 
تحمیل کند. همین موضوع سبب شد که تعداد 
ایستادگی  ایشان  مقابل  در  مردم  از  زیادی 
تعدادی  نمایند.  آغاز  را  مجاهدت شان  و 
باحمایت های  عده ی  و  مالی  کمک های  با 
سرخ  ارتش  طاغوتی  لشکر  مقابل  در  جانی  
ایستادند. و تا پای جان از تمامیت ارضی، دین 
و مردم شان دفاع نمودند. نیروهای جنایت کار 
در  را  مردم  تمام  شدت  با  دولتی  و  روسی 
مرکز و والیات سرکوب می کردند. عده ای از 

در سیمینار رسانه ها قبل از تدویر کنفرانس بین المللی بن، 
از اشتراک کنندگان دراین کنفرانس، تقاضا به عمل آمد 

تا به رشد رسانه های افغان، توجه کامل صورت گیرد.
غیردولتی  موسسات  چتر  تحت  که  دوروزه  سیمینار  این 
شبکه ی  کمک  به  و   )VENRO(وینرو نام  به  آلمان، 
خبرنگاران آلمان، در روزهای نهم و دهم قوس در شهر 
بن تدویر یافته بود، به شمول پنج خبرنگار افغان، بیش از 

ده خبرنگار مقیم آلمان، در آن اشتراک داشتند.
در قطعنامه ای که در اخیر این سیمینار انتشار یافت، آمده 
است که آزادی بیان و دست آوردهای ده سال گذشته در 
شود  سیاسی  بازی  هیچ گونه  شکار  نباید  رسانه ها،  مورد 
توجه  رسانه ها  به رشد  باید  برای حکومتداری خوب،  و 

بیشتر صورت گیرد.
برای  باید  که  کردند  پیشنهاد  سیمینار،  شرکت کنندگان 
کمک به سکتور رسانه های افغان، صندوقی ایجاد گردد 

تا به شکل شفاف، از سوی یک اداره مستقل اداره شود.
خصوص  به  خبرنگاران  متوجه  تهدیدهای  قطعنامه،  در 
مانع بزرگی در  مشکالت موجود در راه زنان خبرنگار، 

راستای آزادی بیان خوانده شده است.
در قطعنامه این سیمینار، در رابطه به حمایت از رسانه های 
افغان  آمده است: »جنگ های جاری درکشور، زندگی 
خبرنگاران را با تهدیدها و چالش ها مواجه ساخته است. 
به دلیل عدم مصوونیت زندگی فزیکی خبرنگاران، آنها 
با خودسانسوری و اتخاذ روش های عادی، با وقایع عادت 

کرده اند.«

در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان 
وزیرخارجه  وستروله،  گیدو  آلمان،  بن  شهر  در 
مثبت  را  افغانستان  در  تالش ها  نتیجه  آلمان، 
ارزیابی کرد. کنفرانس بین المللی در بن به تاریخ 

پنجم دسامبر برگزار می شود.
زبان  آلمانی  روزنامه  با  مصاحبه ای  در  وستروله 
در  زمان  آن  در  »ما  است:  گفته  پست«  »راینیشه 
تا  نرفتیم  افغانستان  به  خود  ایتالفی  شرکای  کنار 
چاه بکنیم و جاده بسازیم، بلکه ما می خواستیم از 

امنیت خود دفاع کنیم. این کار ما درست بود.« 
وزیرخارجه آلمان در ادامه گفته است: »سربازان 
راه  دراین  را  جانشان  افغانستان  در  که  آلمانی 
دراین  من  هستند.  قهرمان  داده اند،  دست  از 
نیروهای  نظامی  ماموریت  اما  ندارم.  شک  زمینه 
ما  باشد.  بین المللی درافغانستان نمی تواند بی پایان 

اکنون به نهایت این جنگ رسیدیم.« 
نخستین  برای  روان  سال  در  وستروله  گفته  به 
کاهش  آلمانی  سربازان  شمار  ده سال  از  پس  بار 
ماه  همین  »در  گفت:  ادامه  در  او  می شود.  داده 
روان مسوولیت تقریبا نیمی از قلمرو افغانستان به 
مقامات افغان سپرده می شود. این قدمی جدی به 

جلو است.« 
این کشور  ادامه گفت که  وزیرخارجه آلمان در 
با  بن  کنفرانس  در  پاکستان  حضور  زمینه  در 
مقامات پاکستانی در ارتباط است. به گفته گیدو 

حکومت بلغاریا اعالم کرده است که 600 سرباز 
بیرون  افغانستان  از  مرحله  سه  در  کشور  این 

خواهند شد. 
منتشر  بلغاریا  ازسوی حکومت  که  اعالمیه ای  در 
شده آمده است که در دور نخست خروج دو تیم 
سربازان این کشور در اواخر سال آینده میالدی از 

والیت هرات آغاز خواهد شد. 
بلغاریا گفته است که  اینگیلوف وزیر دفاع  انویو 
سربازان  از  شماری  میالدی   2013 سال  آغاز  در 

آغاز  از  پنج شنبه  روز  حیرتان،  در  نفتی  مواد  مسوولین 
سوی  به  حیرتان  بندر  از  مایع  گاز  تن  یک هزار  انتقال 

کابل خبر دادند. 
رسانه ها  به  بندر حیرتان  نفتی  مواد  رییس  عبداهلل  خسرو 
کابل  در  مایع  گاز  قیمت  کاهش  هدف  به  است  گفته 
انتقال یک هزار تن گاز از بندر حیرتان به کابل آغاز شده 
که هرکیلو گاز مایع به قیمت 45 افغانی از بندر حیرتان 
افغانی در  به 50  بارگیری می شود و قیمت تمام شد آن 

کابل می رسد. 

مورد  در  را  دولتی  مسووالن  سیمینار،  اشتراک کنندگان 
عدم ارایه معلومات به خبرنگاران، مورد انتقاد قرار داده و 
به گونه خصوصی، خواهان رفع مشکالت و چالش های 

فرا راه خبرنگاران زن شده اند.
قانون کنونی رسانه ها، مورد  در قطعنامه، تقاضا شده که 
به  عمومی  های  رسانه  درآن  و  گیرد؛  قرار  بازنگری 
گونه ای تعریف شود که »رسانه هایی که در دهه گذشته 
تقویت  پیش  از  بیش  کرده اند،  حمایت  مدنی  جوامع  از 

گردند.«
از  حمایت  خواهان  سیمینار،  اشتراک کنندگان  همچنان 

تصویب و تطبیق قانون دسترسی به معلومات نیز شدند.
در قطعنامه سیمینار یادشده، از این امر اظهار تشویش شده 
است که رسانه های مستقل و آزاد، از کمک های مقطعی 
حال،  تا  و  متاثر شده اند  جامعه جهانی،  بدون سنجش  و 
توجه  رسانه ها  تقویت  برای  بین المللی،  کنفرانس  هیچ 

خاصی مبذول نداشته است.

وستروله عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن به 
معنای عقب گرد است، اما یک شکست نیست. 

ناتو  نیروهای  حمله  پی  در  نوامبر،   26 شنبه  روز 
سرباز   24 پاکستان،  مرزی  نیروهای  پایگاه  دو  بر 
پاکستانی جان باختند. ناتو و ایاالت متحده امریکا 
از این حمله ابراز تاسف کرده و قول تحقیق دراین 

باره را دادند. 
این  به  اعتراض  عنوان  به  اعالم کرد که  پاکستان 

حمله کنفرانس بن را تحریم می کند.
از زمان براندازی طالبان درسال 2001 تا به حال، 
همه ساله کنفرانس های بین المللی درباره افغانستان 
برگزار می شود. نخستین کنفرانس ده سال پیش در 
شهر بن آلمان برگزار شد. اکنون این شهر دو باره 

میزبان مقامات بین المللی و افغانستان است. 

این کشور از میدان هوایی کابل و در سومین دور 
خروج، سربازان بلغاریایی میدان هوایی کندهار را 

در سال 2014 ترک خواهند گفت. 
از  شماری  که  است  افزوده  بلغاریا  دفاع  وزیر 
تربیت  و  آموزش  برای  کشور  این  نظامی  مربیان 
نیروهای امنیتی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما 
مشخص نکرده است که چه تعداد از این سربازان 

در کشور فعالیت خواهند کرد. 


تجارت  وزارت  به  کشور  جمهور  رییس  این  از  پیش 
برای شهر کابل  را  مایع  داد که 10 هزار تن گاز  فرمان 
خریداری نماید که این وزارت به منظور اقدام، هیاتی را 
به بندر حیرتان فرستاد و در نخستین اقدام انتقال یک هزار 

تن آن به کابل آغاز شد. 
آقای عبداهلل افزود، تاجران گاز مایع به خاطر رفع کمبود 
گاز با هیات وزارت تجارت وعده همکاری کرده و قرار 
است تا دو هفته آینده، دو هزار تن گاز دیگر نیز به کابل 

انتقال داده شود. 

جوانان و متنفذین قومی و سایرین را که گمان 
می رفت در مقابل شان ایستادگی می کنند، آنها 
را دستگیر و برای اطاعت از افکار کمونیستی 
هم  یا  و  می کردند  شکنجه  مرگ  سرحد  تا 
دسته جمعی  صورت  به  را  آنها  مدتی  از  بعد 
را  قصبات  و  قریه ها  می رساندند.  شهادت  به 

از اشتراک کنندگان کنفرانس بن تقاضا شد
تا رسانه هاى افغان را تقويت کنند

وزير خارجه آلمان:
ما به نهايت جنگ افغانستان رسیده ايم

سربازان بلغاريا تدريجا از افغانستان خارج می شوند يک هزار تن گاز مايع وارد کابل می شود

از  یکی  می کردند.  بمباران  اوقات  اکثر  نیز 
هم  یا  و  ماین خوشه ای  آنها  نمونه های جنایت 
کاشت ماین های دیگری بود که در اکثر نقاط 
کشور فرش می نمودند. در یکی از روزها، من 
با ماین برخورد کردم و معلول شدم. آن حادثه 
گذشت، اما اثرات ناگوار آن باالی زندگی من 

در یکی از روزها، من با ماین برخورد کردم و معلول شدم. آن حادثه 
گذشت، اما اثرات ناگوار آن باالی زندگی من تاثیرات منفی گذاشته 
است. گرچند کوشش می کنم که کار کنم و باردوش جامعه خویش 

نباشم، اما کجاست زمینه کار و زندگی. من شخصا مسوولیت نفقه 10 
نفر را به دوش دارم. خواست من از دولت این است که زمینه کار را 
برای ما و تمامی مردم مهیا بسازد، زیرا کشور سخت به نیروی کاری 

ضرورت دارد. باید دولت در قسمت زیربناها سرمایه گذاری کند و ما 
کاری می خواهیم که دوام دار باشد نه کوتاه مدت.

کوشش  گرچند  است.  گذاشته  منفی  تاثیرات 
می کنم که کار کنم و باردوش جامعه خویش 
من  زندگی.  و  کار  زمینه  کجاست  اما  نباشم، 
شخصا مسوولیت نفقه 10 نفر را به دوش دارم. 
خواست من از دولت این است که زمینه کار 
زیرا  بسازد،  مهیا  مردم  تمامی  و  ما  برای  را 
دارد.  نیروی کاری ضرورت  به  کشور سخت 
سرمایه گذاری  زیربناها  قسمت  در  دولت  باید 
باشد  دوام دار  که  می خواهیم  کاری  ما  و  کند 
شده ام،  خسته  هم  جنگ  از  کوتاه مدت.  نه 
هرصورت  به  شدم  مشکل  این  قربانی  خودم 
زندگی من سیاه و تاریک شد، اما نمی خواهم 
که فرزندانم با این همه مشکالتی که دارند، در 

آینده نیز دچار مشکل باشند.«
این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
بخش ما به نظریات انتقادات و پیشنهادات سالم 
شما به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن 
منتظر  ذیل  نشانی  در  شما  گزارش های  چنین 

می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

نمی خواهم آینده فرزندانم خراب شود

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1108
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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دولت پاکستان اعالم کرده است که در کنفرانس بن 
دوم که برای بررسی اوضاع افغانستان و هماهنگ سازی 
افغانستان  برای سازماندهی آینده  برنامه ها  کمک ها و 
این کنفرانس که  نمی کند.  اشتراک  برگزار می شود، 
از  یکی  می شود،  برگزار  آلمان  بن  در شهر  هفته  این 
می رود.  شمار  به  افغانستان  برای  مهم  کنفرانس های 
زیرا، قرار است در این کنفرانس، روی روند همکاری 
با دولت افغانستان بعد از سال 2014 بحث شود و طرح 
افغانستان، در خصوص مذاکره با طالبان، نیز به بررسی 

گذاشته شود.
این کنفرانس، مورد توجه  پاکستان در  عدم اشتراک 
بسیاری از رسانه های جمعی و تحلیلگران در افغانستان 
قرار گرفته است. اگرچه، دلیل ارایه شده از سوی دولت 
پاکستان این است که به خاطر واکنش در برابر حمله 
هوایی هلی کوپترهای ناتو به یک پوسته سرحدی این 
کشور، اسالم آباد از شرکت در کنفرانس بن منصرف 
شده است، اما و اگر با دقت بیشتری این موضوع مورد 
بحث قرار گیرد، روشن می گردد که پاکستان به خاطر 
گریز از واقعیت و برای فرار از مواجهه با پرسش هایی 
این  از مشارکت در  با طالبان،  در خصوص همکاری 

کنفرانس خود داری می کند.
پاکستان در سال جاری میالدی، با انتقادات و سواالت 
جدی بین المللی روبرو بوده است. اسامه بن الدن رهبر 
حضورش  تمام  ده سال  پاکستان  که  القاعده  گروه 
نزدیکی های  در  بود،  کرده  انکار  کشورش  در  را 
کشته  نظامی  شهرک  یک  نزدیکی  در  و  اسالم آباد 
افشاگری های زیادی در خصوص رابطه سازمان  شد. 
با  مرتبط  گروه های  با  پاکستان  اردوی  استخبارات 
به  کردن  پشت  با  پاکستان  گرفت.  صورت  طالبان 
کنفرانس،  این  در  شرکت  از  گریز  و  بن  کنفرانس 
پرسش های  با  مواجهه  از  را  خود  تا  است  خواسته 
گسترده در خصوص رفتارش در برابر جامعه جهانی، 

گوشه نگهدارد.
در  بن الدن  اسامه  شدن  کشته  از  بعد  آنجایی که  از 
که  است  شده  آشکار  واقعیت  این  پاکستان،  خاک 
خاک  در  تروریزم  تمویل  و  تجهیز  اصلی  مراکز 

و  دارد  قرار  پاکستان 
از آنجایی که  همچنین 
میالدی   2011 سال  در 
و  زیادی  گزارش های 
در  متعددی  اظهارات 
پاکستان  ارتباط  مورد 
انتشار  حقانی  شبکه  با 
این  است،  یافته 
دارد  وجود  پیش بینی 
بن  اجالس  در  که 
افغانستان  برای  دوم 
بر  باید  که  مساله  این 
اصلی  خاستگاه های 
وارد  فشار  تروریزم 
گردد، مورد بحث قرار 

گیرد.
اگر  که  نیست  شکی 
نماینده پاکستان در این 
داشته  حضور  اجالس 
پرسشی  به  باید  باشد، 
زمینه شکل  این  که در 
ارایه  پاسخ  می گیرد، 

کند. حداقل کم ترین حالتی که در خصوص شرکت 
پاکستان در اجالس بن دوم قابل تصور است، این که 
نماینده پاکستان در این اجالس خود را با فشار  سوظن 
است  به خاطر همین  می بیند.  مواجه  شرکت کنندگان 
که حوادث اخیر، بهانه ای شده است تا پاکستان اعالم 

تحریم  خبر  غیرمنتظره ای،  به صورت  پاکستان، 
کنفرانس بن را اعالم داشت؛ خبری که دسته کم برای 
حامد کرزی که درصدد همکاری های همه جانبه این 
با  این رو،  از  به حساب می آید.  ناگوار  است،  کشور 
یوسف رضا گیالنی صحبت تلیفونی کرد تا این کشور 
در تصمیم خود تجدید نظر کند. اما، واضح است که 
پاکستان هرطوری که شده، می خواهد به ناتو عواقب 

حمله اش به سربازان پاکستانی را خاطرنشان سازد.
طیاره های  حمالت  خاطر  به  ـ  دیرباز  از  ـ  اسالم آباد 
ملکی  مردم  کشته شدن  و  امریکایی  سرنشین  بدون 
پاکستان، در جریان بعضی از این حمالت، زیر فشار 
داخلی قرار دارد. زیرا این طیاره ها، به طرز آشکاری، 
طیاره های  می کنند؛  نقض  را  پاکستان  حاکمیت 
کشور  یک  خاک  داخل  بیگانه  کشور  یک  جنگی 
دیگر شده و وارد عملیات نظامی می شود. پاکستان، 
یک  سر  بر  هرگز  موضوع،  حساسیت  خاطر  به 
چارچوب حقوقی با امریکا درباره عملیات طیاره های 
عین  در  ولی  است.  نرسیده  توافق  به  بدون سرنشین، 
و  می بندد  عمل  این  برابر  در  را  خود  چشمان  حال، 
اگر گاهی بعضی از این حمالت عواقب غیرانکاری 
داشته باشد حکومت و ارتش بیانیه ای صادر می کنند 

تا خشم داخلی را مهار کنند.

اسالم آباد، به صورت جدی، وارد مبارزه با گروه های 
حال،  عین  در  ولی  نمی شود،  پاکستانی  افراطی 
نمی  تواند جلو عملیات هوایی امریکا علیه گروه های 
این کشور  حال،  هر  به  بگیرد.  را  افراطی  جنگجوی 
تداوم  و  امریکا  سیاسی  اقناع  برای  که  است  مجبور 
این  عملیات  به  آن،  نظامی  و  اقتصادی  کمک های 
طیاره ها اجازه بدهد. اما به نظر می آید که حمله این 
غیرقابل  مساله  یک  پاکستان  پوسته  چند  به  طیاره ها 
این  رخداد  و  است  سیاسی  لحاظ  از  چشم پوشی 
شرمندگی  مایه ی  کشور  این  ارتش  برای  حادثه، 
با  که  می کند  احساس  پاکستان  می آید.  حساب  به 
واکنش شدید به این حمله، امریکا را متوجه عواقب 
عملیات نظامی اش در خاک پاکستان و به ویژه حمله 

به سربازان این کشور سازد.
است  حاکی  پاکستان  از  گزارش ها  حال،  عین  در 
رسانه های  با  کشور  این  ارتش  بلندپایه  مقام  دو  که 
به  مذکور  حادثه  باره  در  و  کرده  مالقات  پاکستانی 
آنها اطالع رسانی کرده اند. دو تن از شرکت کنندگان 
با  گفتند  نیویارک تایمز  روزنامه ی  به  نشست،  این 
متهم  را  امریکا  پاکستان  ارتش  مقامات  که  وجودی 
به یک عمل تحریک آمیز می کنند ولی از اظهارات 
دو مقام یک نوع سردرگمی به چشم می خورد. آنها 
هنوز مطمین نیستند که امریکا حریم هوایی پاکستان 
را نقض و سربازان پاکستانی را در داخل خاک این 

کشور کشته اند و یا خیر؟
اما مساله ای مشکل برای افغانستان این است که چرا 
پاکستان، انتقام عمل ناتو را در کنفرانس بن می گیرد. 
خارجه ی  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 

کنفرانس  این  که  کرد  گوشزد  اسالم آباد  به  کشور 
حکومت  و  می پذیرد  صورت  افغانستان  رهبری  به 
امیدوار است که اسالم آباد، با درک این موضوع، در 

تصمیم خود تجدید نظر کند.
ولی روشن است که تصمیم پاکستان، سنجیده است. 
هزینه  امریکا  نوعی  به  می خواهد،  کشور  این  زیرا 
واضح  بپردازد.  را  پاکستانی  سربازان  کشتن  سیاسی 
تاثیرگذار  بن، یک عمل  تحریم کنفرانس  است که 
این  اخبار  نوعی  به  که  آمده  به حساب  دیپلوماتیک 
عدم  زیرا  است.  داده  قرار  شعاع  زیر  را  کنفرانس 
کاهش  باعث  بن،  کنفرانس  در  کشور  این  شرکت 
سر  بر  افغانستان  و  متحده  ایاالت  با  آن  همکاری 
موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم و مسیر اکماالت 

نیروهای ناتو می شود.
البته تحریم کنفرانس بن از سوی پاکستان، یک پیام 
کشور  این  دارد؛  نیز  کرزی  حامد  برای  ناخوشایند 
جالب  نمی بیند.  جدا  را  افغانستان  و  امریکا  حساب 
که  کرد  متهم  پاکستان  نخست وزیر  که  این جاست 
حمله  پاکستان  باالی  افغانستان  خاک  از  امریکا 
کرده است و در این در حالی است که کشورش با 
افغانستان در امر تامین ثبات و صلح همکاری می کند. 

از  امریکا  نیروهای  که  دارد  باور  اسالم آباد  که  این 
خاک افغانستان برای حمله 
استفاده  پاکستان  مواضع  به 
بازتاب دهنده  کرده، 
نسبت  کشور  این  سوظن 
امریکا  بلندمدت  به حضور 
در  است.  افغانستان  در 
کرزی  آقای  که  حالی 
این  تاثیرات  که  می کوشد 
اوضاع  باالی  را  حضور 
پاکستان کاهش دهد، ولی 
چنینی  این  رویداد های 
خنثا  را  مذکور  تالش های 

می کند.
پاکستان  دیگر،  جانب  از 
سربازان  به  حمله  چون  عملیات هایی  که  دارد  ادعا 
سرنشین،  بدون  طیاره های  حمالت  یا  و  پاکستانی 
اوضاع این کشور را بی ثبات می سازد. این نظر، از آن 
جهت مهم است که حمالت امریکا به داخل پاکستان 
در کل انتقادات داخلی را تا حد زیادی افزایش داده 
برابر  به نوعی باعث شرمندگی ارتش پاکستان در  و 
پاکستان در  اگر  است.  این کشور شده  افکارعامه ی 
ندهد،  نشان  متناسب  واکنش  یک  مواقعی،  چنین 

سطح این اعتراضات افزایش می یابد.
حکومت افغانستان امیدوار است که تا ۵ دسامبر که 
در  اسالم آباد  است،  دوم  بن  نشست  برگزاری  روز 
دیگر،  سوی  از  ولی  کند.  نظر  تجدید  خود  تصمیم 
این  در  کنفرانس،  تحریم  که  کرد  انکار  نمی توان 
شرایط  از  کشور  این  نارضایتی  نشانه ی  شرایط، 
ادامه مذاکرات  با  امریکا  نیز است.  افغانستان  سیاسی 
تداوم  به  افغانستان،  با  استراتژیک  همکاری های 
درون  در  می دهد.  ادامه  منطقه  در  خود  حضور 
پاکستان از این که ایاالت متحده به صورت روشنی 
به خروج قطعی در سال 2014 پای بند نیست، نگرانی 
و اعتراض وجود دارد. به ویژه که امریکا و افغانستان 
به خاطر  را،  مذاکرات  این  باره  در  اساسی  معلومات 
حساسیت موضوع، پنهان نگه داشته اند که این خود بر 
نگرانی اسالم آباد و تهران و چین و روسیه می افزاید. 
زیرا این ها، کشور هایی اند که خواستار خروج کامل 
سربازان خارجی تا سال 2014 میالدی اند و از این رو، 
را  کابل  و  واشنگتن  آتی  تصامیم  زدن  حدس  در 

سردرگم می کنند.


کند که در این اجالس شرکت نمی کند.
که  داشت  وجود  انتظار  این  بسیاری ها  برای  البته 
جواب  برای  را  چیزی  چه  بن  اجالس  در  پاکستان 
گفتن در برابر پرسش های زیادی که می تواند مطرح 
گردد، ارایه خواهد کرد. پاکستان در حالی که در طول 
ده سال گذشته، به نام همکاری در مبارزه مشترک علیه 
با  است،  کرده  دریافت  را  کالنی  پول های  تروریزم، 
اخیرا  است. حتا  نداشته  پروسه همکاری صادقانه  این 
گزارش هایی در خصوص ارتباط سازمان استخبارات 
اردوی این کشور با شبکه های تندرو مخالف با ثبات 
نماینده  که  است  طبیعی  است.  رسیده  نشر  به  منطقه 
متعددی  سواالت  با  بن،  اجالس  در  پاکستان  دولت 
در خصوص رفتار دولت متبوعش با جامعه بین المللی 
مواجه  را  خود  متحده   ایاالت  و  افغانستان  دولت  و 

می دید.
مهم  جهت  این  از  بن،  اجالس  در  پاکستان  شرکت 
برابر  در  پاکستان  که  می دید  جهانی  جامعه  که  بود 
با  همکاری صادقانه اش  عدم  در خصوص  انتقادهایی 
در  و  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت  ناتو،  سازمان 
کرد.  خواهد  ارایه  را  پاسخی  چه  جهانی  جامعه  کل 
تا  می شود  باعث  پاکستان  شرکت  عدم  این رو،  از 
در  کشور،  این  تبلیغاتی  مانور  برای  بعدی  زمینه های 
خصوص اشتراک در این مبارزه، همچنان باقی بماند.

باعث  پاکستان  اشتراک  عدم  که  جهت  این  از  اما 
می گردد تا افغانستان در محور توجه شرکت کنندگان 
می باشد.  مهم  نیز  گیرد،  قرار  دوم  بن  اجالس  در 
برابر  زمینه  این  پاکستان،  اشتراک  عدم  با  واقع  در 
می شود که این اجالس بدون مانور تبلیغاتی و رقص 
دیپلوماتیک پاکستان برگزار گردد و برنامه ریزی ها در 
رابطه به آینده همکاری جامعه بین المللی با افغانستان با 

محوریت افغانستان صورت گیرد. 
افغانستان  دولت  دست  به  خوبی  فرصت  این رو،  از 
افتاده است تا جامعه جهانی را قانع کند که باید تمام 
پاکستان  دولت  رابطه  تا  شود  گرفته  کار  به  امکانات 
منطقه،  در  تروریزم،  با  مبارزه  در  اسالم آباد  موضع  و 
دولت  که  است  خوب  بسیار  شود.  شفاف  و  روشن 
افغانستان بتواند افکار جامعه جهانی را از طریق گفتگو 

با شرکت کنندگان کنفرانس بن دوم، به این سمت و 
سوی بکشاند که برای ثبات در منطقه باید به ریشه های 
و  شود  توجه  منطقه  این  در  ناامنی  منطقه ای  سیاسی 
نقشی را که دولت پاکستان در این میان دارد، آشکار 

و روشن گردد.
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در بلند منزل های شان راحت زندگی می کنند و از حالت 
همسنگران معلول شان بی خبراند.

وضعیت  از  مراتب  به  شهدا  ورثه ی  زندگی  وضعیت 
معلوالن بدتر است.

به گفته ی بیوه زنانی که در خیابان ها دست به گدایی دراز 
بیشتر  ببرند،  نان  تا برای فرزندان گرسنه ی شان  می کنند، 
استند  کسانی  خانواده های  از  تالقان،  شهر  در  گدا  زنان 
از دست  که در جریان جنگ های گذشته جان خود را 
داده اند و مادر خانواده نان آور بچه هایش شده و یا زنانی 
استند که شوهر معلول شان توانایی کار را نداشته و سربار 

خانواده می باشد. 
به وضوح  فقر  فرسوده اش،  و  برقع چرک  از  زنی که  با 
مشاهده می شود و در بیرون تاالر محل برگزاری تجلیل 
وارد  می کند،  گدایی  و  نشسته  معلوالن  جهانی  روز 

صحبت می شوم.
پسرم  دو  و  شوهر  »با  می گوید:  چنین  گذشته اش  از  او 
زندگی خوبی داشتیم که در جنگ مجاهدین و طالبان، 
از همان  بدبختی من  شوهر و پسر کالنم شهید شدند و 

وقت شروع شد.«
هرکار  استم،  بیوه  که  سالی  یازده  »در  گفت:  او 
حاال  و  کرده ام  است،  رسیده  زورم  که  شرافت مندانه ای 
که می بینی گدایی می کنم، به این خاطر است که بیمار و 

ناتوان شده ام و قوت کار برایم نمانده.«
یک  معاش  که  می افزاید  تاسف  ابراز  با  بیوه،  زن  این 
ساله ی او، تنها برای دادن کرایه ی خانه کفایت می کند و 
برای سیرکردن شکم خود و پسرش که هنوز جوان نشده 

نیروهای  به  مناطقی  تنها  و  می رود  پیش  به  سنجیده شده 
افغان سپرده می شوند که این نیروها توانایی کافی برای 

حفظ امنیت آن را داشته باشند. 
نیروهای  تا  است  خواسته  مردم  از  افغانستان  دفاع  وزیر 
امنیتی را در پیروزی دومین دور انتقال یاری رسانند، زیرا 
افغان ها  به  افغانستان  حاکمیت  که  است  انتقال  تطبیق  با 
تصمیم  مسایل  همه  در  خود  افغان ها  و  می شود  واگذار 

می گیرند. 
دیدگاه های  انتقال  پروسه  به  رابطه  در  حال،  همین  در 
مختلفی وجود دارد. از زمان آغاز این پروسه، کمیسیون 
امور دفاعی مجلس نمایندگان تاکید کرده است که باید 
در ابتدا والیاتی به نیروهای افغان سپرده شوند که کامال 

ناامن هستند و دارای تهدیدهای بلند امنیتی می باشند. 

به باور کمیسیون دفاعی مجلس، 
درصورتی که این کار از حاال صورت 

نگیرد، در آخرین روزهای پروسه 
انتقال نیروهای افغان با چالش های 

زیادی روبرو خواهند شد. 
اما این نظر مخالفان خودرا نیز دارد، 

از جمله نمایندگان والیت قندهار 
هشدار داده اند که نیروهای کافی 

امنیتی در این والیت حضور ندارند 
و در صورتی که بدون آمادگی های 

قبلی امنیت قندهار به نیروهای افغان 
سپرده شود، دست آوردهای این 

والیت به زودی از بین خواهد رفت و 
حتا این والیت یک بار دیگر به دست 

طالبان سقوط خواهد کرد. 

و بی کار است، مجبور است گدایی کند.
مقامات در اداره ی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن 
تمام  مانند  را  معلوالن  زندگی  وضعیت  که  آن  با  تخار 
می کنند  ادعا  اما  می خوانند،  نامناسب  افغانستان،  اقشار 
که تاکنون در جهت ایجاد کورس های فنی و حرفه ای، 
برای  تولیدی  کوچک  کارگاه های  و  سوادآموزی 

معلوالن گام های ارزنده ای را برداشته اند.
و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  رییس  عینی،  جنیداهلل 
معلوالن تخار می گوید برای 470 تن از معلوالن و ورثه ی 
آموزش  و  سوادآموزی  کورس های  تخار،  شهدای 
حرفه های گوناگون را دایر کرده و این تعداد را روانه ی 

بازار کار کرده اند.
او گفت که در حال حاضر این معلوالن در تامین معیشت 

خود و خانواده شان به خودکفایی رسیده اند.
آقای عینی می گوید با توجه به سهم 3 درصدی معلوالن 
ارگان های  با  مکاتباتی  و  مذاکرات  دولتی،  مشاغل  در 
هیچ  اداره،  سه  یا  دو  جز  متاسفانه  که  داشته اند  مربوط 

اداره ی دیگری در این رابطه همکاری نداشته است. 
رییس اداره ی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن تخار 
حج  به  سهمیه بندی،  مطابق  معلوالن  اعزام  از  همچنان 

بیت اهلل شریف، سر از سال آینده خبر می دهد.
در عرصه های  امور می گویند که آن چنان که  آگاهان 
در  است،  گرفته  صورت  انکشافی  کار های  مختلف، 
بخش بلند بردن سطح زندگی معلوالن کار قابل توجهی 
بیشتر  کارهای  نیازمند  جامعه،  قشر  این  و  نشده  انجام 

متولیان امور برای بهبود وضعیت زندگی شان هستند. 

امنیت این والیات حاال  استدالل آنها این است که اگر 
به نیروهای افغان سپرده شود، ناتو و جامعه جهانی برای 
تجهیز  همچنین  و  ملی  اردوی  پولیس،  شمار  افزایش 
این  که  صورتی  در  اما  کرد.  خواهند  اقدام  نیروها  این 
نیروهای  به  انتقال  پروسه  روزهای  آخرین  در  والیات 
افغان واگذار شود و این نیروها توان دفاع از این مناطق 
بین المللی  نیروهای  دیگر  زمان  آن  در  باشند.  نداشته  را 

وجود ندارند تا با نیروهای افغان همکاری نمایند. 
به باور کمیسیون دفاعی مجلس، درصورتی که این کار 
از حاال صورت نگیرد، در آخرین روزهای پروسه انتقال 

نیروهای افغان با چالش های زیادی روبرو خواهند شد. 
اما این نظر مخالفان خودرا نیز دارد، از جمله نمایندگان 
امنیتی  نیروهای کافی  داده اند که  قندهار هشدار  والیت 
بدون  که  صورتی  در  و  ندارند  حضور  والیت  این  در 
آمادگی های قبلی امنیت قندهار به نیروهای افغان سپرده 
شود، دست آوردهای این والیت به زودی از بین خواهد 
طالبان  دست  به  دیگر  یک بار  والیت  این  حتا  و  رفت 

سقوط خواهد کرد. 
مناطقی که  انتخاب  افغانستان می گوید  دفاع  اما وزارت 
امن،  مناطق  از  متوازن  به صورت  می شوند  انتقال  شامل 
متوسط در نظر گرفته می شوند. مقامات در این وزارت 
می گویند حتا توازن منطقه ای نیز در پروسه انتقال در نظر 
گرفته می شود، یعنی در این پروسه تنها والیات شمال در 
نظر گرفته نمی شود بلکه مناطقی در والیات ناامن جنوب 

و شرق افغانستان نیز شامل این لیست می شوند. 
قرار است پروسه انتقال امنیت تا سال 2014 تکمیل شود 
و امنیت سراسر افغانستان به نیروهای افغان واگذار گردد. 
حاال که حدود سه سال دیگر به ختم پروسه انتقال باقی 
مانده، حکومت افغانستان امنیت نصف نفوس کشور را به 

عهده گرفته است. 
افغانستان می گوید  این در حالی است که وزارت دفاع 
کافی  داخلی  امنیت  برای  آنها  تجهیزات  و  اردو  شمار 
افغانستان را کمک کند  باید  تنها جامعه جهانی  است و 
تا اردوی کشور بتواند توانایی امنیت خارجی را نیز پیدا 

کند و توازن نظامی منطقه ای را نیز به وجود آورد.

را  کار  زمینه ی  معلوالن  برای  تا  می خواهد  دولت  از  او 
مهیا سازد و آنان را از لحاظ اقتصادی تقویت کند.

اجتماعی، شهدا  امور  اداره ی کار،  غالم سرور، کارمند 
و معلوالن تخار که خود نیز یک معلول است و در سال 
1370 در پی بمباردمان تالقان توسط ارتش شوروی، هر 
دو پایش را از دست داده، می گوید: »دولت افغانستان در 
طول ده سال گذشته، کار قابل توجهی در راستای بهبود 

وضعیت زندگی معلوالن نکرده است.«
برای معلوالن  تنها کاری که دولت  ابراز می دارد که  او 
داده  آنان  به  ساالنه  که  است  اندکی  معاش  داده،  انجام 
می شود و حتا برای مصارف دو ماهه ی آنان کافی نیست 
معلوالن کار  از  بسیاری  برای  هم  به دست آوردن آن  و 

دشواری است.
غالم سرور از دولت می خواهد تا برای معلوالن، کلینیک 
و آسایشگاه فراهم کند و با ایجاد کورس های حرفه ای، 

زمینه ی اشتغال معلوالن را مهیا سازد. 
معلوالن تخار که بیشتر آنان در دوران جنگ مجاهدین 
با شوروی و طالبان اعضای بدن شان را از دست داده اند، 
از  می باشند،  گله مند  بسیار  دولت  از  این که  بر  اضافه 
قوماندانان جهادی که همسنگران آنان در گذشته بودند 
نیز گالیه می کنند. آنان می گویند که در زمان جنگ در 
چشم فرماندهان خود قهرمانانی بودند که از سوی آنان 
امروز همین قدرت داران  اما  به جنگ می شدند،  تشویق 
که بیشترشان از مقامات بلندپایه دولتی استند، آنها را به 

چشم حقارت می بینند.
به حال  نه دولت  امروز،  ابراز می دارند که  معلوالن  این 
پیشاپیش  که  قوماندانانی  آن  نه  و  می کند  توجه  آنها 

اسب شان می دویدند.
محمد نادرجاللی، رییس نهاد اجتماعی معلوالن و ورثه ی 
شهدای تخار می گوید: »ما به خاطر دفاع از نوامیس ملی 

افغانستان نقص عضو شده ایم.«
تشویق  چقدر  را  آنها  جنگ  وقت  در  که  گفت  او 
می کردند که بجنگند، اما امروز همین قوماندان صاحبان، 

اطمینان  افغانستان  دفاع  وزارت  در  مقامات  کنند.  حفظ 
داده اند که دومین دور پروسه انتقال نیز با کامیابی به پایان 

خواهد رسید.
 به گفته آنها، هر منطقه ای که امنیت آن به نیروهای افغان 
سپرده می شود، براساس افزایش ظرفیت های اردوی ملی 
وردک،  عبدالرحیم  می شود.  گرفته  تصمیم  افغانستان 
به  برای  آمادگی ها  تمام  می گوید  افغانستان،  دفاع  وزیر 
انتقال گرفته شده است و مردم  عهده گیری دومین دور 

افغانستان در این مورد تشویشی نداشته باشند.
 به گفته مقامات در وزارت دفاع افغانستان، هر منطقه ای 
افغان  نیروهای  به  انتقال  پروسه  اثر  در  آنها  امنیت  که 
عمال  را  مناطق  این  خارجی  نیروهای  می شود،  سپرده 

ترک می کنند.
انتقال کامال  تاکید کرده است که پروسه  آقای وردک 

روز  بزرگداشت  مراسم  در  تخار،  معلوالن  از  شماری 
معلوالن  غازیان  اتحادیه ی  سوی  از  که  معلوالن  جهانی 
کمیته ی  معلوالن  بازتوانی  بخش  همکاری  به  تخار، 
سویدن مقیم تالقان، برگزار شده بود، از دولت به خاطر 

بی توجهی  به معلوالن، انتقاد کردند.
را  تخار  والیت  معلوالن  وضعیت  مراسم،  این  در  آنان 
برای  بی برنامگی  به  متهم  را  دولت  و  خواندند  رقت بار 

بهبود وضعیت زندگی معلوالن کردند.
نیز شکایت  از رهبری والیت  نمایندگان معلوالن تخار، 
کرده، ابراز داشتند که هیچ گاه مقامات بلندرتبه والیت، 

حضور معلوالن را در میان اجتماع احساس نکرده اند.
مراسم  در  تخار،  غازیان  اتحادیه ی  رییس  جان محمد، 
تجلیل روز جهانی معلوالن، از والی انتقاد کرد که چندبار 
برای مطرح  کردن موضوعاتی چون اعزام معلوالن به حج 
جرگه ی  در  معلوالن  نماینده ی  اشتراک  و  خدا  خانه ی 
عنعنوی و دیگر خواسته های مشروع آنان، با والی والیت 
مقام، وعده ای  از جانب آن  اما هربار  صحبت کرده اند، 

شده که به آن عمل نشده است.
حق  حتا  معلوالن  به  دولت  که  کرد  اضافه  جان محمد 
مشاغل  در  سه درصدی  سهم  همانا  که  را  مشروع شان 
به  نیز،  را  معلولیت شان  معاش  و  نمی دهد  است،  دولتی 

وقت و زمانش نمی پردازد.
نجیب اهلل، یک تن از معلوالن تالقان که در این شهر یک 
این  به  »ما  می گوید:  دارد،  کلید سازی  کارگاه کوچک 
خوش نمی شویم که دولت روز جهانی معلوالن را تجلیل 
تبلیغ کند که معلول چه شد و  از طریق رسانه ها  کند و 

چنان شد.«
او می افزاید: »در این فصل زمستان، معلوالنی را داریم که 
در زیر برف و باران از سردی می لرزند و جای گرمی که 

سرشان را پناه کند، ندارند.«
بر  باید  معلوالن،  تجلیل روز  به جای  او، دولت  به گفته 

زخم های آنان مرهم بگذارد.

از  مسوولیت ها  انتقال  مرحله  دومین 
نیروهای خارجی به نیروهای افغان، روز 
پنج شنبه رسما از والیت پروان در شمال 
ولسوالی ها  استثنای  به  شد.  آغاز  کابل 
سیاه گرد و شینواری، امنیت مرکز و تمام 
افغان  نیروهای  به  پروان  ولسوالی های 
نسبتا  والیات  از  یکی  پروان  شد.  سپرده 

امن افغانستان است.
عبدالبصیر سالنگی، والی پروان در مراسم 
پولیس  تا  خواست  حکومت  از  انتقال، 
و در  این والیت جابجا کند  بیشتری در 
امنیت،  حفظ  منظور  به  مناطق  از  برخی 

پولیس محلی ایجاد شود. 
قرار است در دومین دور پروسه انتقال، امنیت 18 منطقه 
این  به  واگذار شود.  امنیتی کشور  نیروهای  به  افغانستان 
ترتیب، به شمول 7 منطقه ای که در دور اول انتقال امنیت 
نصف  امنیت  حاال  شد،  سپرده  افغان  نیروهای  به  آنها 

جمعیت افغانستان توسط نیروهای افغانی تامین می شود.
انتقال،  دور  دومین  در  است  قرار  که  مناطقی  میان  در   
والیات  نام  شود،  سپرده  افغان  نیروهای  به  آنها  امنیت 
به  نیز  بادغیس  میدان وردک و  ننگرهار،  هلمند، غزنی، 
است  قرار  که  ولسوالی هایی  و  شهرها  می خورد.  چشم 
امنیت آنها به نیروهای افغان سپرده شود، از جمله مناطق 

ناامن به شمار می روند. 
هرچند در دور اول نیز برخی از مناطق ناامن به نیروهای 
افغان سپرده شد، اما نیروهای افغان توانستند این مناطق را 

به جای تجلیل مارا یاری  کنید
 جان محمد نبی زاده- تالقان

 حکیمی

معلوالن تخار خطاب به دولت:

دور دوم پروسه انتقال
ACKU آغاز شد



افزایش بهای گاز
در بلخ هم مشکل آفرین است

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1288      شنبه 12 قوس 1390    

با آن که نرخ گاز مایع از سوی وزارت تجارت، 50 و 
55 افغانی تعیین شده است، اما هنوزهم  گاز مایع در 
اکثر پرچون فروشی های شهر مزارشریف به  70 تا 80 

افغانی به فروش می رسد.
از مسووالن شکایت  بلخ، در حالی  باشندگان والیت 
می کنند که به تاریخ 4 قوس سال جاری، والی والیت 
بلخ طی مصاحبه ای به مردم کابل و مزار شریف وعده 
سپرد که از این به بعد نرخ هر تن گاز مایع را، به 920 
و  950 دالر امریکایی  افغانی می رساند تا بهای هر کیلو 

گاز به 55 افغانی برسد.
هیچ یک  عمده فروشان،  از  جز  به  هم،  هنوز  اما 
قیمت  این  به  گاز  فروختن  به  حاضر  پرچون فروشان 

نیستند.
شریف  مزار  شهر  سیدآباد  باشنده  بهمن،  بمان  داکتر 
بلخ  از سخنان والی  می گوید: »هم اکنون چندین روز 
می گذرد، ولی با آنهم ما یک کیلوگرام گاز را به 80 

و 75 افغانی می خریم.«
که  است  این  بلخ  والی  به  من  »گفتنی  افزود:  وی 
اول  است.  صبر  را  بیرون  بسوزد  خانه  در  که  چراغی 

از هشتادمین سال وفات مال فیض محمد کاتب هزاره، 
از مورخان مشهور و نام آور کشور، روز پنج شنبه، دهم 
با حضور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از سوی  قوس، 
کابل  در  کشور  فرهنگیان  و  دانشمندان  از  تن  ده ها 

تجلیل شد.
حامد کرزی رییس جمهور کشور، در پیامی به مناسبت 
هشتادمین سال وفات فیض محمد کاتب هزاره، وی را 
یکی از شخصیت های نام آور و کم نظیر کشور توصیف 
کرده، گفته است که آثار آقای هزاره جایگاه بلندی در 
تاریخ افغانستان دارد. آقای کرزی از فیض محمد کاتب 
هزاره، به عنوان یکی از مورخان »مردم گرا« یاد کرده، 
کاتب،  فیض محمد  تاریخ نویسی  »روش  است:  افزوده 
مردم گرا بوده و نقش و حضور توده ها و سرنوشت آنها 

در تمام آثار وی، به خوبی انعکاس یافته است.« 
رییس جمهور از وزارت اطالعات و فرهنگ و همچنین 
دیگر نهادهای عملی و فرهنگی کشور خواست تا آن 
چاپ  به  تاکنون  که  را  هزاره  کاتب  فیض محمد  آثار 
کنند.  چاپ  و  دهند  قرار  تحقیق  مورد  است،  نرسیده 
آقای کرزی ابراز امیدواری کرده است که مورخان و 
واقعه نگاران جوان کشور، شیوه هایی را که آقای هزاره 

از آن استفاده کرده است، پیروی کنند.
در همین حال، داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات 
به  هزاره،  کاتب  فیض محمد  مال  از  فرهنگ کشور،  و 
عنوان »گرامی ترین« تاریخ نگار کشور یاد کرد و گفت 
مردم  نمی بود،  هزاره  آقای  سراج التواریخ  اگر  که 
افغانستان  گذشته  وقایع  درصد  نود  از  بیش  افغانستان 
استاد  باره  »در  افزود:  رهین  آقای  نمی شدند.  خبر  با 

باید بهای گاز در والیت بلخ که اکثر مواد سوختی از 
بندر همین والیت وارد کشور می شود، پایین بیاید بعد 

به والیات دیگر.«
هنوز  تا  گاز  بهای  رفتن  بلند  از  »بعد  گفت:  موصوف 
افغانی   75 و   80 از  را  گاز  نرخ  که  نشده  قادر  دولت 

کاهش بدهد.«
سوی  از  فراوان  کوشش  آن که  با  می دارد  اظهار  وی 
مسووالن این والیت صورت گرفته است ولی با آن هم 
در این راستا موفق نشده اند تا بهای گاز را کاهش دهند.

بلند  از  نیز  بلخ  والیت  سیاه گرد  گذر  باشنده  میرویس 
مسووالن  می گوید  و  دارد  شکایت  گاز  بهای  بودن  
مردم  از  اما  می دهند،  اطمینان  را  کابل  مردم  آن که  با 

والیت بلخ خبر ندارند.
وی افزود: »هنوزهم در اکثر جاها یک کیلوگرام گاز 
مایع 80 افغانی به فروش می رسد، اما از سوی مسووالن 

هیچ کنترولی صورت نمی گیرد.«
محمد یعقوب آزرده، باشنده یولمرب شهر مزارشریف 
»با  متهم کرده می گوید:  بی توجهی  به  را  نیز مسووالن 
آن که در شرکت های گازفروشی، بهای گاز پایین آمده 

که  گفت  باید  کاتب،  فیض محمد  ما،  مورخ  شهید 
قرن  چند  در  تاریخ نگاری  چهره های  گرامی ترین  از 
داشت،  امور  به  کاتب  که  دقتی  ماست.  سرزمین  آخر 
که  ساخت  روشن  ما  برای  طوری  را  مسایل  از  بسیاری 
رویداهای  نود درصد  از  ما  نمی بود،  اگر سراج التواریخ 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  می ماندیم.«  بی خبر  عصر  آن 
همچنین تاکید کرد: »کاتب، در شرح رویدادها هیچ گاه 
بسیار  شیوه ی  با  رویدادها  شرح  در  نکوشیده،  مبالغه  به 
این که  بدون  را  زمان  واقعیت های  و  حقایق  حتا  ماهرانه 
کسی را برنجاند، به ما انتقال داده است؛ یعنی ما می دانیم 

که اوضاع و احوال چه بود.«

مجبور  ما  راه،   مسیر  بودن  دور  نسبت  به  ولی  است، 
ـ  از  افغانی  یا 75  به 80 و  هستیم که یک کیلو گاز را 

دوکان نزدیک خانه خود ـ بخریم.«
اظهار  بلخ،  در  غضنفر  شرکت  نماینده  همین حال  در 
بازار  به  دولت  تعیین شده  نرخ  به  را  گاز  که  می دارد 

عرضه می کنند.
وی می گوید: »تمام تاجرانی که واردکننده گاز هستند، 
می دارند،  بازار عرضه  به  آن  تعیین شده  نرخ  به  را  گاز 
فروخته  باال  قیمت  به  پرچون فروشان  سوی  از  این که 
می شود، مقصر خود پرچون فروشان هستند نه تاجران و 

یا عمده فروشان.«
بلند  اما خیرمحمد یک تن از پرچون فروشان شهر دلیل 
گاز  تمام شدن  بلند  را،  پرچون فروشی ها  در  گاز  بودن 

بیان می دارد.
کیلو  را،  گاز  کیلویی   20 بالون  یک  »ما  می گوید:  او 
 19 یا  و   18 عمدتا  که  می کنیم  خریداری  افغانی   55
با  از سویی هم کرایه راه می دهیم  کیلوگرام می براید، 
درنظرداشت این مصارف یک کیلوگرام گاز تقریبا 60 
و 65 افغانی به خود ما تمام می شود، ما نمی توانیم که به 

ضرر به فروش برسانیم.«
در همین حال منیر فرهاد، سخن گوی والی والیت بلخ 
مقام  ندارد،  را  گران فروشی  حق  »هیچ کس  می گوید: 
والیت بلخ با تفاهم به همراه تجار و متشبثین خصوصی 
فیصله نموده که فی کیلوگرام گاز مایع در والیت بلخ از 
طرف عمده فروشان به 50 افغانی و پرچون فروشان به 55 

افغانی باید به فروش برسد.«
وی افزود: »مقام والیت، از تاریخ 8 قوس سال جاری 

فیض محمد کاتب  رهین،  داکتر سید مخدوم  به گفته ی 
ثبت  به  بیشتر  می کرد،  بیداد  ظلم  که  ایامی  در  هزاره، 
صور  کشیده  درد  توده های  باالی  که  رویدادهایی 
آقای  افزود،  رهین  آقای  است.  کرده  توجه  می گرفت، 
در  که  نوشت  تاریخ  در  و  ثبت  را  رویدادهایی  هزاره 
می ساخت.  افگنده  سر  را  نسلی  انسانی،  کرامت  برابر 
فیض محمد  که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
»حب  هیچ گونه  واقعه نگاری  و  تاریخ  در  هزاره،  کاتب 
و بغض« در خود جای نداده است و ظلم هایی را که در 
صورت  مختلف  توده های  و  اقوام  باالی  خودش  عصر 
»بهترین  است. وی گفت:  تاریخ کرده  ثبت  می گرفت، 
مال  که  است  تحقیقی  پشتون،  قبایل  باره  در  تحقیق 

کرده  تعیین  گاز  بهای  بررسی  به خاطر  را  کمیسیونی 
است که در صورت مشاهده گران فروشی، از سوی این 

کمیسیون برخورد قانونی با متخلف صورت می گیرد.«
پولیس  فرماندهی  امنیه  آمر  تاج،  عبدالروف  ضمن  در 
دارد،  قرار  کمیسیون  این  راس  در  که  بلخ  والیت 
می گوید کنترول از سوی آنان جریان دارد و درصورت 
به  را  گران فروش  شخص  گاز  آنان  متخلفان،  مشاهده 
قرار  نقدی  جریمه  مورد  را  وی  خود  و  رسانده  لیالم 

می دهند.
اما وی در رابطه به این که چرا تا به حال پرچون فروشان 
یک کیلوگرام گاز مایع را به 80 و 75 افغانی به فروش 
ما  با  مردم  که  صورت  »در  می گوید:  می رسانند، 
درست  نتیجه  ما  کار  ندهند،  اطالع  و  نکنند  همکاری 

نخواهد داد.«
صورت  در  تا  خواست  مزارشریف  شهر  مردم  از  وی 
مشاهده گران فروشی، به نزدیک ترین حوزه و یا ناحیه 

مربوطه شان اطالع دهند.
این درحالی است که بهای یک کیلوگرام گاز مایع در 
افغانستان پیش از سرما به 50 افغانی به فروش می رسید 
افغانی  صد  به  زمستان  سرمای  هنگام  زود  بارسیدن  و 

افزایش یافت.
 با آن که تالش برای کاهش بهای گاز از سوی مقام های 
بودن  بلند  از  مردم  هم  هنوز  ولی  دارد،  جریان  دولتی 
ـ  و کابل  بلخ  به خصوص  ـ  اکثر والیات  در  بهای گاز 

شکایت دارند.

جواهرمانند  و  زیبا  خط  به  که  کرده  کاتب  فیض محمد 
خودش موجود است.«

مال فیض محمد کاتب هزاره که در دوران شاه امان اهلل از 
جایگاه و مقام خوبی برخوردار بوده است، یکی از افراد 
نزدیک به شاه امان اهلل به شمار می رفت. به گفته ی داکتر 
به دلیل  هزاره،  کاتب  فیض محمد  رهین،  مخدوم  سید 
هم فکری ای  که با شاه  امان اهلل داشت، مورد توجه خاص 

شاه قرار داشت.
حوت1241  شانزدهم  هزاره،  کاتب  فیض محمد 
زردسنگ  قریه  در  دهقان،  خانواده  در یک  خورشیدی 
کاتب  آقای  آمد.  دنیا  به  غزنی  والیت  قره باغ  ولسوالی 
که یکی از مشروطه خواهان وقت بود، مدتی را در زندان 
آزاد  زندان  از  امانی،  دوره  آغاز  با  و  گذراند  شیرپور 
شد و سرانجام در شانزدهم جدی 1۳09 خورشیدی در 

گذشت.
مال فیض محمد کاتب هزاره، در دوران حکمروایی امیر 
از  تاریخ نگاری شروع کرد. کاتب  به  عبدالرحمان خان، 
مامور  تاریخ نگاری  برای  خان،  عبدالرحمان  امیر  طرف 
شد و برای نخستین بار کتاب ضخیمی، در دو جلد، تحت 
احمدشاهی  وقایع عصر  »تحفه الحبیب« که شامل  عنوان 

الی عصر عبدالرحمان خان بود، در 885 صفحه نوشت.
اما از معتبرترین آثار فیض محمد کاتب، سراج التواریخ 
دوم  و  اول  جلد  در  می باشد.  جلد  پنج  شامل  که  است 
دوم  جنگ  از  قبل  تاریخی  رویدادهای  سراج التواریخ، 
اما جلد سوم آن که  انگلیس نوشته شده است،  افغان و 
بر می گردد،  امیر عبدالرحمان خان  به دوره حکمروایی 

تاکنون به چاپ نرسیده است.
جلد چهارم سراج التواریخ، به ثبت رویدادهای سال های 
خان  حبیب اهلل  امیر  دوره  و  خان  عبدالرحمان  امیر  اخیر 
این  اما  است،  پرداخته  خان  امان اهلل  شاه  دوره  آغاز  الی 
کتاب  پنجم  جلد  نیست.  موجود  فعال  )جلد(  کتاب 
هشت ساله  حکومت  رویدادهای  شامل  سراج التواریخ 
امیر امان اهلل خان است؛ از سرنوشت جلد چهارم و پنجم 

سراج التواریخ، اطالعی در دست نیست.
که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  حال،  این  با 
کاتب  فیض محمد  مال  آثار  بررسی  و  جمع آوری  برای 
کمیسیون  این  که  است  شده  تشکیل  کمیسیونی  هزاره، 
داشته  زمینه ها  این  در  خوبی   دست آوردهای  تاکنون 

است.

 جمشید رادفر ـ مزارشریف

 ظفرشاه رویی

در مراسم تجلیل از هشتاد مین سال وفات 
فیض محمد کاتب هزاره
کاتب گرامی ترین چهره تاریخ نگار است

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

شدن  ناپديد  از  مصوونیت   2.  3
اجباري

عليه  افراد   از  حمايت  اعالميه  مطابق   
ناپديد  متحد،  ملل  اجباري  ناپديدشدن هاي 
شدن اجباري زماني به وقوع مي پيوندد که 
اشخاص دستگير، توقيف و ربوده شده يا به 
شکل ديگري از آزادي هاي خويش توسط 
مختلف،  سطوح  در  دولتي  دواير  مقام هاي 
به  که  اشخاصي  يا  سازمان يافته،  گروه هاي 
غيرمستقيم  يا  مستقيم  حمايت  يا  نمايندگي 
محروم  دولت،  موافقت  يا  رضايت  در 

مي گردند.  
ناپديد  مورد   3 تعداد   1389 سال  طي  در 
شدن اجباري در بانك اطالعات کميسيون 
به ثبت رسيده  افغانستان  مستقل حقوق بشر 

است. 
گروگان گيري و اختطاف ها، يکي از موارد 
شخصي  امنيت  و  آزادي  حق  نقض  نمايان 
امور  وزارت  رسمي   آمار  طبق  مي باشد. 
واقعه   142 تعداد   1389 سال  طي  داخله، 
اختطاف در کشور به وقوع پيوسته است که 
از جمله 140 مورد، نهادهاي امنيتي موفق به 
 39 جمله  آن  از  که  گرديده اند  آن  کشف 
دو  صرف  يافته اند،  نجات  زن   16 و  طفل 
کشف  تحت  و  نشده  دستياب  هنوز  مورد 
مي باشند. قابل تذکر است که اختطاف هاي 
با  مقايسه  در   1389 سال  در  صورت گرفته 
اختطاف ها  رقم  مورد( ،   603(  1387 سال 
75 درصد و در مقايسه با سال 1388 )153 
مورد( بالغ به 7 درصد تقليل يافته است که 
تامين  امر  در  را  امنيتي  نيروهاي  فعال شدن 

امنيت شخصي شهروندان نشان مي دهد. 

ماريا بشير، رييس دادستانی واليت هرات در 
غرب افغانستان، به عنوان يکی از »صد متفکر 
مجله  سوی  از   2011 سال  در  جهان«  برتر 

امريکايی »فارن پاليسی« معرفی شده است.
نخستين  و  بشر  حقوق  فعاالن  از  بشير  خانم 
رييس  عنوان  به  که  است  افغانستان  در  زن 

دادستانی يك واليت کار می کند.
که  بود  زنی  ده  از  يکی   ،2010 سال  در  او 
جايزه ويژه »زن شجاع« را از وزارت خارجه 

امريکا به دست آورد.
می کرد،  بی بی سی صحبت  با  که  بشير  خانم 
صد  از  يکی  عنوان  به  او  انتخاب  که  گفت 
که  است  اين  نمايانگر  جهان،  برتر  متفکر 
»تالش های زنان افغانستان از ديد جهان پنهان 

نمی ماند.«
او گفت: »متاسفانه موانع سر راه ما بسيار زياد 
می دانيم  و  است  سنگين  بسيار  ما  بار  است. 
که راه ما بسيار طوالنی است؛ ولی ما خسته 
ادامه می دهيم  نشده ايم و تالش های خود را 
هر  در  سرانجام  قطره قطره  که  می بينيم  و 
و  دريا  يك  می توانيم  باشيم،  که  گوشه ای 

موج را به وجود بياوريم.«
مبارزه با فساد و خشونت خانوادگی

ماريا بشير همزمان با به قدرت رسيدن گروه 
در  را  خود  وظيفه  افغانستان،  در  طالبان 
دادستانی هرات از دست داد و مانند بسياری 

ديگر از زنان اين کشور خانه نشين شد.

»حمايت  مورد  در  اعالميه  همان  هفتم  ماده 
تصريح  اجباري«  ناپديدشدن  عليه  افراد  تمام 
کرده است که: »در حال و هيچ گونه شرايط، 
بي ثباتي  جنگي،  حالت  جنگ،  تهديد  چه 
اضطراي  وضعيت  هرگونه  يا  داخلي  سياسي 
اجباري  شدن هاي  ناپديد  نمي تواند  همگاني، 

را توجيه نمايد.« 
ماده  اول  فقره  نهم  جزو  ترتيب،  همين  به 
بين المللي،  جنايي  محکمه  اساسنامه  دهم 
بيشتر  مالحظه  مورد  را  اجباري  ناپديدشدن 
عليه  جرم  من حيث  را  عمل  اين  و  داده  قرار 
بشريت، زماني که به طور وسيع يا سيستماتيك 
عليه اهالي ملکي صورت گيرد، شناخته است. 
 قضيه ذيل، يکي از موارد نقض مصونيت از 

ناپديدشدن اجباري به شمار مي رود:
قوماندانان  از  يکي   ،1389 ثور   19 تاريخ  »به 
شخصي  افرادش،  با  همراه  غيرمسوول  مسلح 
عبدالرحمان  نام  به  سفال  غارك  منطقه  در  را 
بوده،  وي  مسلح  افراد  جمله  از  نيز  قبال  که 
است.  رسانيده  قتل  به  بعدا  و  کرده  دستگير 
هم چنين به تاريخ 17 ثور 1389 نيز عبدالحميد 
خاله  )پسر  جمعه گل  و  عبدالرحمان(  )برادر 
اساس  بر  که  شده اند،  مفقود  عبدالرحمان( 
ادعاي فاميل هاي ايشان، اين دو نفر نيز توسط 
افراد مسلح قوماندان موصوف، اختطاف و به 

جاي نامعلومي انتقال يافته اند.«  
و  والي  با  چندين بار  کميسيون،  کارمندان 
امنيه واليت غور، در مورد موضوع  قوماندان 
خواستار  مالقات ها  در  آنان  کردند.  صحبت 
متاسفانه  ولي  شدند؛  قضيه  اين  به  رسيدگي 
کدام اقدامي از طرف مقامات صورت نگرفت. 
به تعقيب آن، دو قطعه مکتوب به مقام واليت 

نيز  طالبان  گروه  حاکميت  زمان  در  او  اما 
به  رفتن  از  که  برای دخترانی  و  نماند  خاموش 
در خانه خود يك  بودند،  مکتب محروم شده 

مکتب مخفی ايجاد کرد.
او  خانه  به  پنهان  به شکل  دختران  می گويد  او 
باعث  اين مساله،  تا درس بخوانند و  می آمدند 
مورد  در  طالبان  گروه  ماموران  چندين بار  شد 

فعاليت های او از شوهرش بازجويی کنند.
بشير  خانم  طالبان،  حاکميت  فروپاشی  از  پس 
و  شد  کار  مشغول  هرات  دادستانی  در  دوباره 
عنوان  به   ،2006 سال  در  که  نگذشت  ديری 
واليت  يك  در  دادستانی  زن  رييس  نخستين 

افغانستان تعيين شد.
وی می گويد:

است.  زياد  بسيار  ماه  راه  سر  موانع  »متاسفانه 
ما  بسيار سنگين است و می دانيم که راه  ما  بار 
و  نشده ايم  خسته  ما  ولی  است؛  طوالنی  بسيار 

تالش های خود را ادامه می دهيم.«
نوشته  بشير  معرفی خانم  پاليسی در  فارن  مجله 

و کاپي آن به رياست امنيت ملي، قومانداني امنيه، 
شده  ارسال  جنايي  مديريت  و  استيناف  سارنوالي 
که از سوي والي واليت غور و ارگان هاي امنيتي و 
قضايي تاکنون هيچ گونه اجراآتي صورت نگرفته 
مسلح  قوماندان  اين  که  است  تذکر  قابل  است، 
غيرمسوول، در ولسوالي دولينه واليت غور داراي 

تشکيالت نظامي مي باشد. 
قانون  ماده ششم  اول  فقره  که  است  درحالي  اين 
مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان حکم مي کند 
استعمال  يا  تهديد  با  را  که: »شخصي که ديگري 
مواد  از  استفاده  با  يا  ارعاب  ديگر  انواع  يا  قوه 
که  طويلي  حبس  به  کند،  اختطاف  مسموم  کننده 
مي گردد.«  محکوم  نباشد،  کمتر  سال  دوازده  از 
اما در مورد قضيه فوق، اجراات نهادهاي ذي ربط 
نظر  به  محسوس  قضايي(  و  امنيتي  )ارگان هاي 
خيال  با  منطقه  در  متهم  که  حالي  در  نمي رسد، 
آسوده به زندگي خود ادامه مي دهد و از قرباني ها 

هيچ گونه حمايت قانوني صورت نگرفته است. 
نتیجه گیري 

است،  آمده  بخش  اين  در  که  مواردي  تحليل  از 
چنين  کشور  داخله  وزارت  معلومات  به ويژه 
برمي آيد که تعداد قابل توجهي از مردم از وجود 
گروگان گيري  اجباري،  ناپديدشدن  و  اختطاف 
و  آرامش  احساس  خودسرانه  توقيف هاي  و 
محدوديت  باعث  اين وضع  نمي کنند.  مصوونيت 
در استفاده از حق آزادي و امنيت شخصي شده، 
پيامدهاي منفي روي مشارکت سياسي و اجتماعي 
گروه  هاي  ميان،  اين  در  مي آورد.  بار  به  مردم 
مورد  نيز  زنان  و  اطفال  مثل  اجتماعي  آسيب پذير 
حفظ  و  تامين  مي گيرند.  قرار  بيشتر  تهديد هاي 
براي  مصوونيت  حس  ايجاد  و  سرتاسري  امنيت 
رشد اقتصادي و اجتماعي کشور امري مهم شمرده 
مي شود که رسيدن به اين مامول، نياز به تالش هاي 
همه جانبه دولت و جامعه جهاني احساس مي شود. 
و  پوليس  که  دارد  وجود  فراواني  نياز  هم چنين 
مسووالن ذي ربط دولتي، آگاهي کاملي از قوانين 
به  مرتبط  بين المللي  و  ملي  حقوقي  معيارهاي  و 
بر  نظارت  ديگر  سويي  از  و  کنند  پيدا  حق  اين 
تطبيق احکام قوانين مرتبط به حق آزادي و امنيت 
و  تخطي کنندگان  تا  است  الزم  امري  شخصي 

ناقضان اين حق تحت پيگرد قانون قرار بگيرند. 
ادامه دارد

»در کشوری که هنوز حاکميت قانون در آن تامين 
ماريا  روبروست،  فساد  مشکل  با  پوليس  و  نشده 
بشير، با رويارويی تهديدهای که عليه جان او وجود 
در  خانوادگی  و خشونت  جرايم  فساد،  عليه  دارد، 

برابر زنان مبارزه می کند.«
)ماريا  کار  تاثيرگذاری  لشايد  افزوده:  مجله  اين 
او  تالش های  اما  نشود،  ديده  چشم  به  فورا  بشير( 

بدون شك برای نسل آينده پربار خواهد بود.«
مجله فارن پاليسی همچنين نوشته که خانم بشير تنها 
در يك سال گذشته، 87 پرونده خشونت عليه زنان، 
در  را  قانونی  زير سن  ازدواج های  موارد  به شمول 

هرات بررسی کرده است.
از سوی  هر سال  برتر جهان«  متفکر  فهرست »صد 
مجله امريکايی فارن پاليسی منتشر می شود و در آن 
اخير  سال  يك  در  که  می شود  برده  نام  افرادی  از 
خود،  اجتماعی  يا  و  سياسی  هنری،  فعاليت های  با 

توانسته اند تاثيری بر جهان داشته باشند.
از ساير شهروندان افغانستان که پيش از اين در اين 
فهرست از آنها نام برده شده، اشرف غنی احمدزی، 

رييس سابق دانشگاه کابل است.

نتیجه گیري  
حقوق مشترك جهاني ، برخالف نظر کانت در طرح صلح پايدار، حاصل اراده 
آزاد دولت هايي نيست  که در قالب جمهوريت شکل گرفته اند بلکه حقوقي است 

که بايد روابط انسان ها را به طور آزاد و فارغ از روابط بين الدولي تنظيم نمايد. 
وجود  نافي  است  انساني  کرامت  از  ناشي  ارزش هاي  بر  مبتني  که  حقوق  اين 
هرگونه سلطه اي است . اين نظام حقوقي با نفي انسان به هر دليلي ، از جمله تنوع 
 international( فرهنگي ، بيگانه و در ستيز است . در اين حال جامعه جهاني
community(  به عنوان مشترکات فکري و عملي انسان ها در گفتگو با هدف 
دستيابي به همبستگي تحقق مي يابد، و براي تحقق چنين گفتگويي وجود علم و 
بردباري ، هم درسطح ملي و هم در صحنه بين المللي امري ضروري است . اين هم 
ممکن نيست مگر آنکه نظام هاي  سياسي داراي مشروعيت دموکراتيك باشند. 
گفتگو  و  تبادل  انديشه ها  براي  وسيله اي  بلکه  نيست  هدف  خود  بردباري  البته 
ميان ملت هاست . به قول جان استوارت ميل بردباري نيروي محافظي است که نظم 
وآرامش عمومي را تضمين مي کند و شرط مقدماتي براي هرگونه فعاليت فکري 
است. بردباري در واقع قدرت مهار کردن احساسات وعواطف يا تحمل شجاعانه 
رنج و مشقت هاست . بردباري يا تحمل رنج ومشقت به قول امانويل لوينا به معناي 
منفعل بودن نيست که منجر به خوار شدن انسان از طريق لطمه به آزادي او باشد 
بلکه رابطه اي است اخالقي که انسان با همنوع خود به عنوان انسان برقرار مي کند. 
لذا بايد گفت که پذيرش بردباري است که مفهوم برابري کليه انسان را ايجاب 

مي کند. 
اعالميه هزاره سران ملل متحد، مصوب 8 سپتامبر 2000، تا آنجا پيش رفته است 
که بردباري رايکي از ارزش هاي بنيادين و اساسي براي روابط بين المللي در قرن 
بيست و يکم قلمداد کرده است . با پيشه کردن بردباري است که امکان گفتگو 
و تبادل انديشه ها امکان پذير مي شود. بديهي است که اين گفتگو بايد در فضايي 
در  انسان ها  که  است  ممکن  زماني  اين  و  شود؛  انجام  متقابل  احترام  از  آکنده 
عين داشتن تفاوت در اعتقادات ، فرهنگ ، زبان با هم برابر بوده و به اين برابري 
اعتقاد داشته و يکديگر رامحترم شمارند. در دست يابي به حقوق مشترك جهاني 
بايد از تحميل هر انديشه اي به زور خودداري کرد که هر انديشه و فکري سرانجام 

راه خود را مي يابد يا حداقل اثر خود را مي گذارد. 
در اين گفتگو بايد نظام حقوقي مدنظر باشد که بامشارکت انسان ها و بر محوريت 
آنها شکل بگيرد،انسان هايي که در عين برخورداري از حق برداشتن تفاوت از 
از  عبور  با  مي تواند  که  است  نظام حقوقي  چنين  تنها  باشند.  بهره مند  نيز  برابري 
واقعا  ميان انسان ها  همبستگي  ايجاد  و  دولت ها  حاکميت  و  مرزها  موانعي چون 
جهاني باشد. در غير اين صورت به حقوق جهاني اي خواهيم رسيد که ناشي از 
سلطه فرهنگي خاصي است . حقوقي که در آن تنوع فرهنگي جايي ندارد؛ و از 
آنجا که حقوق بشر يك مجموعه غيرقابل تفکيك و بهم پيوسته است ، لذا نفي 
يکي از اين حقوق و در اين مورد نفي حق برداشتن تفاوت فرهنگي به هر دليلي 

مي تواند منجر به نقص ديگر حقوق اساسي بشر گردد. 
در عصر حاکميت بشريت و ارزش هاي آن تنوع فرهنگي يك ضرورت براي 
حيات جامعه بين المللي است ؛ چونکه حقوق بشر ناشي از ارزش هاي مختص يك 
تمدن خاص در يك برهه مشخصي از تاريخ نيست بلکه به مثابه آرمان جهاني 
است که ناشي از پديده اي موجود در عمق وجود انسان هاست : يعني کرامت و 

آگاهي از تعلق مشترك برادرانه و منسجم به نوع انسان . 
مجمع  که  است  فرهنگي  تنوع  به  بخشيدن  تعميق  جهت  در  و  راستا  همين  در 
تنوع  و  بشر  »حقوق  عنوان  تحت   56/156 قطعنامه  ملل متحد  سازمان  عمومي 
اين  در  عمومي  مجمع  است  تصويب نموده   2002 فوريه   15 در  را  فرهنگي « 
قطعنامه اعالم مي دارد: تنوع فرهنگي و تالش کليه خلق ها و تمامي  ملت ها براي 
تضمين توسعه فرهنگي خود منبع ثروتي مشترك براي زندگي فرهنگي بشريت 
است و بايد از شانسي که جهاني شدن در اختيار جامعه بين المللي قرار داده است 
براي تضمين و احترام به تنوع  فرهنگي استفاده شود. با احترام به تنوع فرهنگي 
و حقوق فرهنگي است که مي توان در توسعه تبادل  دانسته ها و يافته ها و فهم و 
درك فرهنگ ها مشارکت داشت ، و اجراي حقوق بشر را در همه جا به پيش برد 
گيتي  پهنه  در  ملت ها  و  خلق ها  فيمابين  را  محکمي  دوستانه  روابط  استقرار  و 
جهاني  مشترك  حقوق  يك  قالب  در  فقط  روابطي  استقرارچنين  نمود.  تسهيل 
قابل تصور است . حقوقي که مبتني بر يك  ارزش مشترك در تمامي فرهنگ ها 
آن  از  چنين حقوقي  که  جامعه اي  بشر.  ابناي  کليه  کرامت  يعني  تمدن هاست  و 
منتج مي شود قطعا جامعه اي عاري از کينه ، حسد، خشونت ، فقر، جنگ ، جنايات 
هدفش  که  ايست  جامعه  است .  زيست  محيط  وتخريب  تروريسم   بين المللي ، 
تضمين کرامت و حقوق انسان در فضايي آکنده از صلح ، آرامش و امنيت است . 
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افزایش نیروهای امنیتی افغانستان
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322 هزار پولیس و سرباز اردوی ملی افغانستان، نتیجه 
افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه  ده ساله  تالش های 
حاال  است.  کشور  این  داخلی  نیروی  ایجاد  برای 
از  نفری  هزار   240 اردوی  تجهیز  خواستار  افغانستان 

سوی جامعه جهانی است. 
 

ده سال پس از کنفرانس پترزبرگ، حاال شمار سربازان 
می رسد.  نفر  هزار   176 به  افغانستان  ملی  اردوی 
در  زیربناها  و  تاسیسات  می گوید  افغانستان  حکومت 
بخش امنیتی ایجاد شده   است و 95 درصد تجهیزات 

کافی در اختیار اردوی ملی این کشور قرار دارد.
تجهیزات  پیشنهاد  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
هوایی و زمینی اردوی 240 هزار نفری را در کنفرانس 

بن در اختیار جامعه جهانی قرار می دهد.
جنگ  اثر  در  افغانستان  استخبارات  و  پولیس  اردو، 
در  پیش  ده سال  و  بودند  پاشیده  هم  از  میان گروهی 
کنفرانس بن، برسر ایجاد دوباره این نیروها با جامعه 

جهانی توافق صورت گرفت.
مقام های امنیتی افغانستان می گویند شمار کنونی اردو 
و  نیست  افغانستان کافی  امنیت  تامین  برای  پولیس  و 
نیروهای  کمک  بدون  بتوانند  افغان ها  که  این  برای 
بین المللی امنیت این کشور را تامین کنند، باید شمار 

نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی افزایش یابد.
افزایش تدافعی نیروها

از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  شمار  افزایش  و  تجهیز 
سال 2008 به بعد مورد بحث و تمرکز قرار گرفت. در 
کنفرانس بن سال 2001 توافق شد تا افغانستان دارای 
اردوی 70 هزار نفری باشد. براساس این توافق سالح 
مسلح  گروه های  سالح  خلع  برنامه  از  باید  نیز  اردو 
غیرقانونی تامین می شد. وزارت دفاع کشور می گوید 
که این شمار نیروها که در توافقنامه بن ذکر شده بود، 

ناکافی بود.
ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع کشور می گوید 
از  پس  سال های  نخستین  در  امنیتی  دست آوردهای 
شکست طالبان سبب شد تا جامعه جهانی بگوید که 
70 هزار سرباز اردو برای افغانستان زیاد است و باید 

این رقم به 50 هزار نفر کاهش یابد.
اما در سال 2008 که گراف ناامنی ها در افغانستان باال 
رفت و طالبان با شدت بیشتری به جنگ های رو در رو 
پرداختند، جامعه جهانی بر افزایش و تجهیز نیروهای 

امنیتی افغانستان تمرکز کرد.
 2008 سال  اوایل  در  واقع  »در  می گوید:  عظیمی 
تعلیمات  و  تجهیزات  لحاظ  از  حمایت  دروازه های 
بعد  سال  هشت  یعنی  شد«.  باز  ملی  اردوی  روی  بر 
با  و  باکیفیت  نیروی  تربیت  مساله  طالبان،  سقوط  از 

کمیت باال مطرح شد.
تجهیزات  

وزارت دفاع افغانستان می گوید حاال سربازان اردوی 
ملی با سالح های معیاری ایاالت متحده امریکا مجهز 
از  بیشتر  ملی  اردوی  سربازان   2007 سال  تا  هستند. 
از  که  می کردند  استفاده  روسی  کالشینکوف های 
زمان جنگ با شوروی باقی مانده بود اما حاال سالح 

این نیروها »ام 16« امریکایی می باشد.
اما کماندوهای افغانستان از سالح های »ام 4« استفاده 
افغانستان،  دفاع  وزارت  مقام های  گفته  به  می کنند. 
نیروهای  استفاده  مورد  که  »هوموی«  نظامی  وسایط 
اختیار  در  نیز  است  افغانستان  جنگ  در  امریکایی 

اردوی ملی گذاشته شده است.
 500 امریکا  متحده  ایاالت  می گوید  عظیمی  آقای 
افغانستان  ملی  اردوی  اختیار  در  را  زره پوش  واسطه 

قرار داده است که در سطح منطقه بی نظیر است.  
حضور زنان در اردوی ملی، پولیس و نیروی هوایی 
با  است.  کشور  امنیتی  پیشرفت  از  بخشی  افغانستان 
این وجود، به گفته مقام های وزارت دفاع، تجهیزات 
کنونی تنها برای تامین امنیت داخلی کافی است و تا 
اخیر سال 2014 باید این نیروها به حدی تجهیز شوند 
حمالت  از  دفاع  و  داخلی  امنیت  تامین  توانایی  که 

خارجی را پیدا کنند.

را متحمل شد، زیرا این نیروها در روستاها و مناطقی 
حمالت  با  همه روزه  تقریبا  که  بودند  شده  جابجا 
انتقادهای شدیدی  طالبان مواجه می شدند. این مساله 
را در رابطه به عدم تجهیز  پولیس برانگیخت زیرا این 
سالح  بودند،  تجهیز  سبک  سالح های  با  تنها  نیروها 
هایی که در رویارویی با طالبان مجهز با راکت اندازها 

و ماشین دارها جوابگوی نیازهای پولیس نبود.
وزارت داخله می گوید در دوسال اخیر توجه خوبی 
به پولیس صورت گرفته است، چنانچه در سال 1389 
در  را  »هوموی«  وسایط  عراده   950 جهانی  جامعه 
این  قرار داد. در سال روان شمار  این وزارت  اختیار 

وسایط نقلیه به 2300 عراده رسیده است.
در کشور سنتی مانند افغانستان، وجود زنان در بخش 
براساس  می شود.  شمرده  اساسی  نیاز  یک  امنیتی 
اختیار دویچه  افغانستان در  آماری که وزارت داخله 
سربازان  از  تن   6800 از  بیش  است،  داده  قرار  وله 

پولیس در جریان ده سال گذشته کشته شده اند.
پولیس  سربازان  شمار  می گویند  دولتی  مقام های 
به  پیش  سال  یک  دلیل  همین  به  و  نیست  کافی 
ایجاد پولیس محلی اقدام شد. در حال حاضر امنیت 
محلی  پولیس  توسط  کشور  ولسوالی های  از  شماری 
این  برابر  در  انتقادهایی  و  سوال ها  اما  می شود  تامین 
گاهی دست  نیروها  این  زیرا  دارد،  نیز وجود  نیروها 
به سرقت های مسلحانه می زنند و از سالح های دست 

داشته شان سواستفاده می نمایند.
هرچند  می گویند  افغانستان  داخله  وزارت  مقام های 
توجهی  پیش  دوسال  تا  وزارت  این  خواست های  به 
و  تجهیز  برای  اما حاال تالش ها  نمی گرفت،  صورت 
افزایش سربازان پولیس جریان دارد و جامعه جهانی 

نیز تمرکز بیشتری بر این نیروها کرده است.
دستگاه استخبارات نیازمند تجدید نظر

می گویند  افغانستان  استخبارات  اداره  مقام های  اما 
ساختار و شیوه های کاری این اداره از سی سال پیش 
به تجدید نظر دارد. مقام های  نیاز  باقی مانده است و 
از  دقیقی  آمار  کاری شان  اصول  عنوان  به  اداره  این 
شمار مامورین این اداره نمی دهند، ولی شکایت دارند 
که شمار مامورین شان با توجه به نیاز های فعلی ناکافی 

است.
آن گونه  می گوید  اداره  این  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
پولیس  و  اردو  نیروهای  به  گذشته  ده سال  در  که 
توجه شده است، به ریاست امنیت ملی توجه خاصی 

صورت نگرفته است.
باور این است که جنگ کنونی افغانستان بیشتر جنبه 
طریق  از  می تواند  تنها  افغانستان  و  دارد  استخباراتی 
حمالت  ناامنی ها،  گراف  ملی  امنیت  اداره  تقویت 

انتحاری و انفجارها را کاهش دهد.
منبع: دویچه وله

آن  پنج تن  تیزاب پاشی  حمله ی  در  که  خانواده ای  پدر 
آسیب دیدند و اینک با چهار تن از اعضای خانواده اش 
خواسته  امنیتی  نهادهای  از  می برد،  سر  به  شفاخانه  در 
است تا عامالن حمله بر آنان را بازداشت کنند و سزای 

سختی بر آنان روا بدارند.
سلطان محمد، پدر این خانواده که اینک در بستر بیماری 
در شفاخانه ی حوزه ای شهید عزیزاهلل صفر به سر می برد، 
از مقام های دولتی خواهش جدی دارد تا به این جنایت 

به درستی رسیدگی شود.
مقام ها در ریاست امور زنان والیت کندز می گویند که 
با حمله  ناشناس  تفنگ داران  قوس،  دهم  نیمه های شب 
که  )بولک اول(  بلک آول  روستای  در  خانواده  یک  بر 
عضو  پنج  می شود،  کندز  شهر  چهارم  ناحیه ی  مربوط 
یک خانواده را نخست به بند کشیدند و پس از آن، بر 

آنان تیزاب پاشیدند.
که  گفت  کندز  والیت  زنان  امور  رییس  گیاه،  نادره 
پدر  و  مادر  به  وحشیانه «،  »اقدام  این  در  حمله کنندگان 

خانواده و چهار تن از دختران شان تیزاب پاشیده  اند.
بانو گیاه با تقبیح کردن این رویداد، گفت که عامالن این 
رویداد، باید هرچه زودتر بازداشت شوند و سخت ترین 
مساله ها،  این گونه  شود، چون  داشته  روا  آنان  بر  جزاها 

مایه ی نگرانی است.
رییس امور زنان والیت کندز نیز با تقبیح این اقدام گفت 
که ممتاز، دختر هژده  ساله ی این خانواده، خواست گاری 
یکی  به  و  نداده اند  نشان  رضایت  آن  به  که  داشته است 
و  بودند  کرده  نامزد  را  وی  خواست گاران  از  دیگر 
خواستگار اولی، به حمله وحشیانه تیزابی بر آنان، همراه 

با یک گروه تفنگ دار، دست زده است.
دفتر ساحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندز نیز 
این  پیگیری  خواستار  و  کرده  نکوهش  را  رویداد  این 

پرونده و بازداشت عامالن آن شده است. 
در ادامه، محمد انور جگدلک، والی والیت کندز نیز در 
و  موضوع  این  پی گیری  خواستار  امنیتی ،  جلسه ی  یک 

بازداشت عامالن آن و رسیدگی قضایی به آن شد.
آقای جگدلک نیز این رویداد را مورد نکوهش قرار داد 

و آن  را وحشیانه خواند.
این  در  کندز  پولیس  فرماندهی  در  مسووالن  ادامه،  در 
به گونه ی جدی  را  این رویداد  آنان  باره می گویند که 

زیر پی گرد گرفته اند و نتایج آن را بعدا اعالم می کنند.
کندز  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  فرهاد،  محمد  غالم 
رویداد  محل  به  را  بررسی  گروه  یک  آنان  که  گفت 

فرستاده اند و جزییات کار آنان، بعدا اعالن خواهد شد.
داکتران در شفاخانه ی حوزه ای والیت کندز می گویند 
که دو تن از کسانی که مورد تیزاب پاشی قرار گرفته اند، 
وضعیت ناگواری دارند و در باره ی صحت سه تن دیگر 
آسیب دیدگان، از آن جایی که نقاط سوختگی بدن آنان 

ممکن بعدا ظاهر  شود، چیزی گفته نمی توانند.
به جز از ممتاز، دو تن دیگر از دخترانی که مورد حمله 
از همه  بیشتر  این  و  زیر سن 18 سال اند  قرار گرفته اند، 
دیگر  و  بشر  حقوق  کمیسیون  مسووالن  نگرانی  مایه 

نهادهای دفاع از حقوق بشر شده است.


شمار  نگاه  از  خود  جدید  پالن  اخیرا  دفاع  وزارت 
سربازان و تجهیزات نظامی را در اختیار حامد کرزی، 
رییس جمهور این کشورقرار داده است تا در صورت 
امنیت  اول  بتواند  ملی  اردوی  ناتو،  نیروهای  خروج 
از  سوم  و  کند  تامین  را  خارجی  امنیت  دوم  داخلی، 

لحاظ دفاعی یک توازن در منطقه ایجاد شود.
کمبود سالح و نیروی هوایی

براساس اظهارات مقام های وزارت دفاع کشور، اردوی 
تجهیز  کافی  اندازه  به  سنگین  سالح های  با  هنوز  ملی 
را  خود  مشکالت  عرصه  این  در  وزارت  این  و  نشده 
دارد و در مواردی که در جنگ ها به سالح سنگین نیاز 
می شود، نیروهای ناتو با اردوی ملی همکاری می کنند.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید: »تجهیزاتی 
باشد  افغانستان  داخلی  امنیت  وضعیت  جوابگوی  که 

منهای قوای هوایی تکمیل شده است.«
مشکالت  اندازه ای  تا  هوایی  ترانسپورت  لحاظ  از 
اردوی ملی حل شده است، چنانکه قرار است 20 بال 
دفاع  وزارت  اختیار  در  ترانسپورتی  نظامی  هواپیمای 
قرار گیرد. تعدادی از هلی کوپترها و طیاره های تعلیمی 

نیز در اختیار وزارت دفاع قرار خواهد گرفت.
قوای  از  بخشی  سال 2014  »تاپایان  می افزاید:  عظیمی 
قوای  کامل  شدن  تکمیل  و  می شود  تکمیل  ما  هوایی 

هوایی تا سال 2016 در پالن است.«  
سربازان زن

این  شد.  ایجاد  محلی  پولیس  نیرو،  کمبود  دلیل  به 
قرار  امنیتی  تحلیلگران  انتقاد  مورد  شدت  به  طرح 
امنیتی  نیروی  در  بارز  پیشرفت های  از  یکی  داشت. 
افغانستان، حضور بیش از هزار زن است. وزارت دفاع 
که  کرده  ایجاد  زنان  برای  جداگانه ای  بخش  اخیرا 
می شود،  انجام  زن  استادان  توسط  زنان  تعلیمات  تمام 
و  شده  گرفته  نظر  در  آنها  برای  بیشتری  سهولت های 
در دوره آموزشی نیز وزارت دفاع برای آنها معاش در 
نظر گرفته است. یکی از امتیازها این است که هر جایی 
که خود این زنان بخواهند، برای شان کار داده می شود.

زن  سربازان  نظر  از  دفاع  وزارت  گفت  عظیمی  آقای 
ناحیه  این  از  است  باز  »دروازه  است:  مواجه  با کمبود 
با کمبود مواجه هستیم و تقاضا می کنیم که خواهران 
هم بیایند در بخش های مختلف اردو کار کنند تا این 

نقیصه ما هم رفع شود«.  
پولیس

حاضر  حال  در  داخله،  وزارت  معلومات  براساس 
است.  رسیده  نفر  هزار   146 به  پولیس  سربازان  شمار 
در  تمویل کننده  کشورهای  کمک  با  وزارت  این 
برای  نظامی  تاسیسات  و  ساختمان   330 سال1389، 
پولیس اعمار کرده و قرار است در سال 1390 نیز بیش 
از 300 ساختمان دیگر برای استفاده پولیس در اختیار 

این نیروها قرار گیرد.
با افزایش ناامنی ها در سال 2008 پولیس بیشترین تلفات 
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می گويد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميشنر  پيالی  ناوی 
نفر  هزار  چهار  به  سوريه  اعتراضات  سرکوب  قربانيان  شمار  که 

افزايش يافته و احتماال می تواند خيلی بيشتر باشد.
او روز پنج شنبه در کنفرانسی خبری در ژنو گفت: »ما اين تعداد را 
چهار هزار نفر اعالم می کنيم. اما اطالعاتی که به دست ما می رسد 

اين است که خيلی بيشتر است.«
خانم پيالی روز جمعه در جلسه ويژه شورای حقوق بشر سازمان 
درباره  بحث  آن  تشکيل  از  که هدف  کرد  متحد سخنرانی  ملل 
يافته های يک هيات مستقل درباره وضعيت حقوق بشر در سوريه 

بود.
که  گفت  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  تحقيق  مستقل  کميسيون 
و  قتل  جمله  از  بشريت  عليه  جنايت  مرتکب  سوريه  نيروهای 

باالترين  دستور  به  که  شده اند  کودکان  شکنجه 
مقام های حکومت اين کشور بوده است.

و  عينی  شاهد   233 از  را  شواهدی  هيات  اين 
آسيب ديدگان سرکوب ها جمع آوری کرد اما اجازه 

ورود به اين کشور را نيافت.
آمار قبلی سازمان ملل از شمار قربانيان خشونت ها در 

سوريه 3500 نفر بود.
با  سوريه  شرايط  آيا  اين که  مورد  در  پيالی  خانم 
تعريف جنگ داخلی سازگار است گفت هنوز پاسخ 
سمت  آن  به  سوريه  اما  نمی داند  دقيقا  را  سوال  اين 

می رود.
بشر  عالی حقوق  کميشنر  کولويل سخنگوی  روپرت 
که  گفت  نمی توان  راحتی  »به  گفت:  آن  از  پس  ملل  سازمان 
داخلی  جنگ  به  تبديل  مقطعی  چه  در  سوريه(  داخلی  )اوضاع 
بيشتری از مقاومت مسلحانه در  بيشتر و  اما گزارش های  می شود 
برابر نيروهای دولتی ديده می شود و اوضاع آشکارا به آن سمت 

می رود.«
کاترين اشتون مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز دوشنبه 

از شورای حقوق بشر خواست در روز جمعه تشکيل جلسه دهد.
پيش نويس قطعنامه اتحاديه اروپا »موارد سيستماتيک جدی نقض 
حقوق بشر« توسط مقام های سوريه را محکوم می کند و خواستار 
آن می شود که اين يافته ها تحويل مجمع عمومی و شورای امنيت 

سازمان ملل شود.

گفتگوها  انجام  سرگرم  امريکا  خارجه  وزير  کلينتون  هيالری 
و  حقوق  مساله  درباره  برما  مخالفان  رهبر  سوچی  سن  آنگ  با 

دموکراسی در آن کشور است.
خانم کلينتون، اولين وزير خارجه امريکا که طی 50 سال گذشته 

از برما بازديد می کند، پنج شنبه شب با خانم سو چی شام خورد.
برما هنوز درگير مناقشه های قومی است و دولت اين کشور صدها 

نفر را به داليل سياسی زندانی کرده است.
خانم کلينتون پيشتر با تين شين رييس جمهور برما )ميانمار( ديدار 

کرد.
هدف از اين سفر تشخيص صداقت و جديت رهبران دولت برما 

در زمينه اصالحات سياسی در اين کشور است.
کرده  اعمال  برما  ارشد  رهبران  عليه  شديدی  تحريم های  امريکا 
حکومت  يک  تحت  گذشته  سال  تا   1962 از  کشور  اين  است. 

خشن نظامی بوده است.
اما امسال يک رشته اصالحات منجر به گمانه زنی درباره احتمال 

پايان چند دهه انزوا شده است.
خانم کلينتون پس از مالقات با رييس جمهور اين کشور در روز 
پنج شنبه گفت: »امريکا آماده است در اين مسير اصالحات با شما 

مسير  در  همچنان  اگر  قدم شود،  هم 
صحيح گام برداريد.«

روابط  گسترش  درباره  دو  آن 
امريکا  و  کردند  بحث  ديپلوماتيک 
گفت از برخی تغييرات نسبتا کم در 
رابطه برما با بانک جهانی و صندوق 

بين المللی پول حمايت می کند.
تين شين که از جنرال های سابق و از 
رهبران ارشد حکومت قبلی است، از 
با  روابط  در  تازه«  »فصلی  شدن  باز 

امريکا تمجيد کرد.
سوچی  خانم  و  کلينتون  خانم 
در  هم  با  رانگون  در  پنج شنبه شب 
مراسم خصوصی شام شرکت کردند 
که اولين ديدار آنها بود. خانم کلينتون اغلب از آنگ سن سوچی 

به عنوان يک منبع الهام برای شخص خود نام برده است.
آن دو بار ديگر روز جمعه در خانه خانم سوچی در رانگون ديدار 

کردند. او سال ها در اين خانه تحت حصر بوده است.
حزب ليگ ملی دموکراسی تحت رهبری خانم سوچی اخيرا بار 
ديگر به عنوان يک حزب سياسی ثبت شد و انتظار می رود او در 

انتخابات پارلمانی شرکت کند.
اما  به دست آورد  پيروزی گسترده ای  اين حزب در سال 1990 
حاکمان نظامی برما از به رسميت شناختن نتايج خودداری کردند 

و هرگز به اين حزب اجازه رسيدن به قدرت داده نشد.
او  است.  گذرانده  حبس  در  را  گذشته  سال   20 اعظم  بخش  او 

مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت تازه آزاد شد.
اخيرا اندرو ميچل، وزير توسعه بين المللی بريتانيا هم به برما سفر 

کرد و با مقامات بلندپايه دولتی و آنگ سن سوچی ديدار کرد.
آقای ميچل در اين سفر خواهان آزادی کليه زندانيان سياسی برما 

شد.

از  متناوب  استفاده  از  بين الملل  عفو 
شکنجه در عربستان سعودی انتقاد کرده 

است.
را  سعودی  عربستان  بين الملل،  عفو 
جديدی  موج  که  است  کرده  متهم 
هدف  با  را  داخلی  سرکوب های  از 
در  مخالفين  تظاهرات  از  جلوگيری 
کشورهای  در  که  آنچه  مانند  کشور 
کرده  راه اندازی  داد،  رخ  عربی  ديگر 

است.
بين الملل  عفو  سوی  از  که  تازه ای  گزارش  در 
منتشر شده، آمده است که هزاران نفر در عربستان 

سعودی دستگير شده اند.
به گفته اين سازمان بسياری از اين دستگير شدگان 
شدن،  دادگاهی  بدون  يا  و  اتهام  تفهيم  بدون 

بازداشت شده اند.
از  بسياری  بين الملل،  عفو  گزارش  اين  اساس  بر 
اصالح طلبان کشور نيز به دنبال دادگاه هايی که اين 
به  ناعادالنه« خوانده است،  »بسيار  را  آنها  گزارش 

حبس های طوالنی مدت محکوم شده اند.
عربستان  داخله  وزارت  همچنين  بين الملل  عفو 
تا  است  کرده  تالش  که  کرده  متهم  را  سعودی 
که  اختياراتی  بگيرد؛  اختيار  در  قانونی  فرا  قدرت 
اجازه  خانه  وزارت  اين  به  بين الملل  عفو  گفته  به 
می دهد تا بدون پاسخگو بودن مرتکب نقض شديد 

حقوق بشر شود.
عفو بين الملل همزمان از استفاده متناوب از شکنجه 

در عربستان سعودی انتقاد کرده است.
رد  را  اتهامات  اين  سعودی  عربستان  مقامات 

کرده اند.
الملل  بين  عفو  خود،  صفحه ای   73 گزارش  در 
که  است  کرده  متهم  را  سعودی  عربستان  مقامات 
و  سياسی  اصالحات  خواهان  که  را  نفر  صدها 
بستگانشان  که  می خواسته اند  يا  و  بوده  اجتماعی 
که بدون اتهام و يا دادگاه بازداشت شده اند، آزاد 

شوند را بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش ها از عربستان سعودی اعتراضات 
در اين کشور بيشتر به مناطق شرق کشور که شيعه 

نشين هستند، محدود بوده است.
ماه  از  که  می گويد  بين الملل  عفو  تازه  گزارش 
در  اعتراضاتی  که  ميالدی  جاری  سال  فبروری 
سعودی  عربستان  دولت  شد،  شروع  عربستان 
سرکوب معترضين را که شامل دستگيری بسياری 

از مسلمانان شيعه اين کشور بود، شروع کرد.

نام  به  امريکايی  شهروند  يک  می گويد  القاعده 
ماه  چهار  حدود  که  را  ساله،   70 وينستين،  وارن 
پاکستان  الهور  شهر  در  مسلح  مردان  توسط  قبل 

ربوده شد در اختيار دارد.
صورتی  در  گفت  القاعده  رهبر  ايمن الظواهری 
که امريکا به چند تقاضا از جمله توقف حمالت 
آقای  کند  عمل  پاکستان  و  افغانستان  در  هوايی 

وينستين را آزاد خواهد کرد.
کمک رسانی  سازمان  کارمند  قبال  وينستين  آقای 
در  سال  پنج  برای  که  بوده  »يو اس ای آی دی« 

پاکستان زندگی کرده است.
نگفته اند  علنی  طور  به  هنوز  امريکايی  مقام های 
که به عقيده آنها چه کسی وارن وينستين را ربوده 

است.
آقای ظواهری در يک ويديوی 31 دقيقه ای گفت: 
با کمترين  امريکايی ها هر کسی را  »همانطور که 
سو ظن برای ارتباط با القاعده يا طالبان می گيرند، 
کمک های  در   1970 دهه  از  که  را  مرد  اين  ما 
امريکا به پاکستان نقش داشته بازداشت کرده ايم.«

اينتليجنس«  »سايت  غيردولتی  گروه  گزارش  به 
آن  خواستار  همچنين  ظواهری  آقای  امريکا،  در 
شده که امريکا حمالت هوايی به سوماليا و يمن 

را متوقف کند.
و  القاعده  مظنونان  آزادی  خواستار  او  عالوه  به 
بمبگذاران سال  از جمله  طالبان در اطراف جهان 

1993 مرکز تجارت جهانی نيويارک شد.
عبد  عطيه  که  کرد  تاييد  همچنين  ظواهری  ايمن 
ناحيه  در  حمله ای  در  او  ليبيايی  معاون  رحمان 
قبيله نشين شمال غربی پاکستان کشته شده است. 
مقام های امريکايی اين خبر را در ماه اگست اعالم 

کرده بودند.
عليه  تالفی جويی  اين  »به رخصت خدا  او گفت: 
دو  و  ]رحمان[  او  که  غرب  صليبی  جنگجويان 
برادران،  از  ديگر  نفر  هزار  صدها  و  فرزندش 
پسران، زنان و شيوخ را کشتند و کشورهای ما را 
انجام  بردند،  يغما  به  را  ما  اشغال کردند و ثروت 

خواهد شد.«
در  بن الدن  اسامه  شدن  کشته  از  پس  ظواهری 
پاکستان توسط  ابيت آباد  ماه می گذشته در شهر 
کماندوهای امريکايی، رهبری القاعده را به عهده 

گرفت.
آقای  خانواده  ظواهری  آقای  گزارش ها  بنابه 
گفت  آنها  به  و  داد  قرار  خطاب  را  وينستين 
را  امريکا  جمهور  رييس  اوباما  باراک  ادعاهای 

داير بر تالش برای آزادی او باور نکنند.
آقای وينستين روز 13 اگست ربوده شد و پوليس 
است  آزاد شده  او  بعد گفت  روز  دوازده  الهور 
اما بعدا آن اعالميه را پس گرفت. سفارت امريکا 
در اسالم آباد در آن زمان گفت هيچ شواهدی از 

آزادی او ندارد.
آقای وينستين توسط هشت مرد مسلح از خانه اش 

ربوده شده بود.
گفته می شد که او مدير شرکت امريکايی »جی ای 
آستين آسوسيتس« در پاکستان است که کار آن 
بخش های  و  شرکت ها  به  مشاوره  خدمات  ارايه 

دولتی است.
اما  می کرد  زندگی  آباد  اسالم  در  عمدتا  او 
وبسايت  در  او  می کرد.  سفر  الهور  به  همچنين 
با  المللی  بين  به عنوان »کارشناس توسعه  شرکت 

25 سال سابقه« توصيف شده است.

شمار قربانیان سوريه به چهار هزار نفر رسید

ديدار وزير خارجه امريکا با رهبر مخالفان برما

عفو بین الملل از نقض حقوق بشر در عربستان انتقاد کرد

ربوده شدن يک شهروند امريکا توسط القاعده در پاکستان

ACKU
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حمایت سنای امریکا از 
تحریم بانک مرکزی ایران

 

دولت  صریح  مخالفت  وجود  با  امریکا  سنای 
هدف  با  را  طرحی  آرا  اتفاق  به  اوباما،  باراک 
رسانده  تصویب  به  ایران  مرکزی  بانک  تحریم 

است.
در  را  متممی  سنا روز چهارشنبه گذشته  مجلس 
متحده  ایاالت  نظامی  بودجه  الیحه  چارچوب 
بررسی کرد که بانک مرکزی ایران و خریداران 

نفت این کشور را تحریم می کند.
وقت  به  دسامبر(  )یک  پنج شنبه  متمم  این 
بودجه  الیحه  به  مخالف  رای  بدون  واشنگتن 
شد.  اضافه  امریکا  میالدی   ۲۰۱۲ سال  نظامی 
این مصوبه در صورتی به یک قانون الزم االجرا 
طرح  هم  نمایندگان  مجلس  که  می شود  تبدیل 
مشابهی را تصویب کند و باراک اوباما در مقام 

رییس جمهور امریکا آن را امضا کند.
طی  پنج شنبه  امریکا،  مالیه  وزیر  گایتنر،  تیموتی 
نیروهای  کمیته  رییس  لوین،  کارل  به  نامه ای 
مسلح مجلس سنا، با جزییات طرح سنا مخالفت 

کرده بود.
آن  در  مندرج  تدابیر  اجرای  که  داد  هشدار  او 
بهای  و  بزند  صدمه  امریکا  متحدان  به  می تواند 

نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
در این طرح، برای هدف قرار دادن مبادالت نفتی 
ایران، یک فرصت شش ماهه در  بانک مرکزی 
نظر گرفته شده تا از وقوع شوک نفتی در جهان 

جلوگیری شود.
نمایندگان  مجلس  خارجه  امور  روابط  کمیته 
برای  را  نیز حدود دو هفته پیش، طرحی  امریکا 
اکثر  که  کرد  تصویب  مرکزی  بانک  تحریم 
اما  می کنند  حمایت  آن  از  مجلس،  این  اعضای 

هنوز این طرح به تصویب نرسیده است.
امریکا  یک جانبه  تحریم های  که  می گوید  ایران 

سیاست اتومی اش را تغییر نمی دهد.
امور خارجه و  ارشد وزارت  مقام های  از  تن  دو 
مالیه ایاالت متحده روز پنجشنبه در کمیته روابط 
اعضای  سواالت  به  و  شدند  حاضر  سنا  خارجی 

این کمیته درباره ایران پاسخ دادند.
دیوید کوهن، معاون وزیر مالیه در امور تروریزم 
پی  در  اوباما  مالی، گفت که دولت  اطالعات  و 
افزایش فشار بر ایران و بانک مرکزی این کشور 
کار  این  برای  سنا  برنامه  جزییات  با  اما  است 

مخالف است.
تحریم  و  فشار  کردن  وارد  ما  »قصد  گفت:  او 
بیشتر بر ایران در زمان کمتری است. اما سووالی 
به  این است که چطور می شود  که پیش می آید 

بهترین وجه ممکن این کار را انجام داد.«
دولت باراک اوباما به تازگی بانک مرکزی ایران 
را یک نگرانی جدی در زمینه »پولشویی« اعالم 
کرد اما برخالف بریتانیا، از تحریم بانک مرکزی 

خودداری کرده است.

فرماندهان  به  پاکستان  رسانه ها،  گزارش  براساس 
نظامی اش اجازه داده است در صورتی که در آینده مورد 
حمله نیروهای ناتو قرار گیرند، به اقدام های تالفی جویانه 

دست بزنند.
این دستور پس از حمله نیروهای ناتو بر پایگاه های مرزی 
سربازان پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان، صادر شده 
هفته گذشته صورت  شنبه  روز  این حمله که  در  است. 
انتقادهای  و  شدند  کشته  پاکستانی  سرباز   ۲4 گرفت، 

شدید پاکستان را در پی داشت.
رسانه های  دیگر  و  تربیون«  »اکسپرس  روزنامه های 
کیانی،  اشفاق  جنرال  قول  از  را  مطلب  این  پاکستانی 

رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان گزارش داده اند.
یا  اشفاق کیانی در یک الیحه  این گزارش ها،  براساس 
اعالم  نظامی اش  فرماندهان  به  را  موضوع  این  بخشنامه 
پاکستانی و  بازنشته  کرده است. عبدالقیوم، یک جنرال 
تحلیلگر مسایل امنیتی گفته است که در گذشته هرگاه 
ضرورتی برای حمله تالفی جویانه وجود می داشت، باید 

قبال از مقام های مرکزی ارتش اجازه گرفته می شد.
افزایش  باعث  پاکستانی  سربازان  بر  ناتو  هوایی  حمله 

شد.  واشنگتن  و  اسالم آباد  میان  تشنج 
پاکستان در اعتراض به این حمله، گفت که 
در کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن 

آلمان شرکت نمی کند.
استریت  در یک گزارش دیگر روزنامه وال 
پاکستان  مقام های  که  است  گفته  ژورنال 
در  شان  سربازان  حضور  از  که  این  بدون 
قبل  باشند،  داشته  اطالع  حمله  مورد  منطقه 
از انجام این حمله ناتو، چراغ سبز نشان داده 

بودند.
از  نقل  به  ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
است  نگاشته  حادثه،  این  امریکایی  محققان 
امریکایی  کماندوهای  و  افغان  نیروهای  که 
مرز  نزدیکی  در  را  طالبان  جنگجویان  که 

مورد  که  وقتی  می کردند،  تعقیب  پاکستان  و  افغانستان 
شورشیان  آنها  که  کردند  تصور  گرفتند،  قرار  حمله 
ناتو  نیروهای  که  هنگامی  است،  شده  گفته  هستند. 
اعضای  کردند،  را  پایگاه  این  بر  هوایی  حمله  تقاضای 
ناتو-افغانستان-پاکستان  مشترک  فرماندهی  با  ناتو  تیم 

تماس گرفتند.
این  در  پاکستان  نمایندگان  روزنامه،  این  گزارش  به 
مرکز فرماندهی مشترک اطمینان داده بودند که نیروهای 
پاکستانی در این منطقه قرار ندارند. پس از این اطمینان 

حمله انجام شده است.

مییر داگان، رییس سابق سازمان اطالعاتی اسراییل )موساد( 
به  کشورش  نظامی  حمله  هرگونه  که  است  داده  هشدار 
یک  درگیر  را  اسراییل  می تواند  ایران  اتومی  تاسیسات 

جنگ منطقه ای کند.
برنامه تلویزیونی »اوودا«  با  او این مطلب را در مصاحبه ای 

در اسراییل بیان کرد.

آقای داگان گفت که نگران »اشتباه« در مورد حمله به ایران 
از آن که فاجعه ای رخ دهد« در  است و می خواهد »پیش 

این باره هشدار داده باشد.
سال  سپتامبر  ماه  در  موساد  بر  ریاستش  دوره  داگان  آقای 

۲۰۱۰ به پایان رسید.
تاسیسات  به  نظامی  نیز حمله  ماه جون سال جاری  وی در 

را  کشور  این  هسته ای  برنامه های  مهار  برای  ایران  اتومی 
بی فایده دانست و گفت که چنین اقدامی باعث بروز جنگ 

در منطقه خواهد شد.
هرگونه حمله  به  که  کرده اند  تاکید  بارها  ایرانی  مقام های 

نظامی به این کشور قاطعانه پاسخ خواهند داد.

مسابقه مقاله نویسی
جمعیت افغانی سره میاشت جهت ارج گذاری به رضاکاران و رضاکاری در کشور در نظر دارد تا مسابقه مقاله نویسی 
را تحت عنوان )اهمیت رضاکاران و رضاکاری جمعیت افغانی سره میاشت در افغانستان( به راه اندازد از تمامی 
نویسنده گان و قلم بدستان عزیز تمنا داریم تا پیرامون عنوان فوق مقاالت شانرا به یکی از لسانهای پشتو و یا دری الی 
تاریخ 21 برج قوس سال روان تحت شرایط ذیل به جمعیت افغانی سره میاشت ارسال نمایند. به سه مقاله برتر جوایز 

نقدی و تقدیر نامه ها نیز توزیع میگردد.

1- مقاله باید در فونت 14 خط تایمز نیورومن تحریر و کمتر از 3 صفحه نباشد.
2- مقاالت باید کمتر از یک هزارودوصد و بیشتر از یکهزاروپنجصد کلمه نباشد.

3- مقاالت باید در فارمت word باشد.
لطفآ سافت کاپی مقاالت تانرا الی ساعت 4 بجه بعد از ظهر 21 قوس سال روان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمائید.

communication@arcs.org.af
walid_akbar_84@yahoo.com
walidakbar.sarwary@arcs.org.af

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.
0777715118
0777715129

پاکستان به فرماندهانش اجازه داد به حمله متقابل علیه ناتو بپردازند 

رییس سابق موساد علیه حمله نظامی به مراکز اتومی ایران هشدار داد
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