
و  خارجه  وزرای  کابل:  8صبح، 
برنده  از  کانادا  بین المللی  انکشاف 
برنامه  در  کانادایی  شدن یک کمپنی 
داوطلبی معدن آهن حاجیگک بامیان 

تحسین کرده اند.
اید  و  خارجه  امور  وزیر  بیرد  جان 
فاست وزیر تجارت بین المللی کانادا، 
برنده  به مناسبت  را  کانادایی  کمپنی 
در  آهن  ذخیره  مهم  قرارداد  شدن 

افغانستان مورد تحسین قرار دادند.
مورد  این  در  که  اعالمیه ای  براساس 
»کیلو  که  است  آمده  شده  منتشر 
تورنتوی  در  که  شرکتی  گولدمن« 
از  یکی  برنده  دارد  موقعیت  کانادا 

به خاطر  از دو پوسته ی که  پاکستان 
نزدیک  در  هماهنگی  و  تماس 
شده  تشکیل  افغانستان  با  سرحدات 
ساخته  خارج  را  نیروهایش  بود، 

است.
نیروهای  سایر  عالوه  بر  پاکستان 
با  سرحدات  امتداد  در  نظامی 
و  تماس  پوسته  سه  افغانستان، 
هماهنگی داشت که از دو پوسته آن 
سربازانش را خارج ساخته و تنها در 
پوسته  یک  تورخم  منطقه  نزدیک 

امنیتی تماس و هماهنگی دارد.
در  پرس  اسوشیتد  خبری  آژانس 
گزارشی  می نویسد که به نظر می رسد 
پاکستان این گام را در عکس العمل 
انجام  ناتو  نیروهای  هوایی  حمله  به 

آهن  ذخیره  بلوک های  امتیاز  چهار 
حاجیگک افغانستان شده است.

به نقل از این اعالمیه، استخراج معادن 
در افغانستان می تواند در زمیه افزایش 

درآمد و ایجاد اشتغال کمک کند.
»افغانستان  است:  گفته  بیرد  آقای 
می باشد،  وسیع  طبیعی  منابع  دارای 
که  نگذاشته  بشر  تاریخ  متاسفانه  ولی 
این قوه را به سعادت تغییر دهد. کانادا 
توسعه  برای  افغانستان  آرزوهای  در 
بمیان  برای  و  اراضی  حفظ  اقتصادی، 
مردم  برای  درخشان  آینده  آوردن 
افغانستان به حمایت خود ادامه می دهد.«

»این  می گوید:  فاست  آقای  همچنین 

آن  سرباز   24 آن  اثر  در  که  داده 
کشور کشته شدند.

اقدام،  این  می گویند  مقامات 
می خواهد  که  را  امریکا  تالش های 
با اردوی پاکستان تماس و هماهنگی 
و  ساخته  زیانمند  باشد،  داشته 
در  را  نادرست  خطرفعالیت های 

مناطق سرحدی افزایش می دهد.
گیالنی  رضا  یوسف  گرچند 

کیلو  شرکت  توسط  سرمایه گذاری 
تعهدات کانادا  نشان دهنده  گولدمن  
آنها  کشور  بازسازی  در  افغان ها  به 
همسان  سعادت  و  اشتغال  و  می باشد 
کانادایی  و  افغانی  کارگران  به  را 
نخستین  منحیث  کرد.  خواهد  ایجاد 
سهمگیری مهم یک کمپنی غربی در 
کانادایی ها  افغانستان،  معادن  سکتور 
زحمتکش از سکتور معادن کانادا که 
شهرت جهانی دارد می توانند افغانستان  
معادن  زیربنای  انکشاف  جهت  در  را 
کمک نمایند که در اقتصاد افغانستان 
بمیان  را  بیشتر  انکشاف  کانادا  و 

می آورد.«

به  دوشنبه  پروز  پاکستان  صدراعظم 
گفت،  اسوشیتدپرس  خبری  آژانس 
خودرا  روابط  می خواهد  کشورش 
حالت  به  امریکا  متحده  ایاالت  با 
ساختن  خالی  اما  گرداند،  بر  نورمال 
در  هماهنگی  و  تماس  پوسته  دو 
نشان  افغانستان،  با  سرحدات  امتداد 
می دهد که پاکستان هنوزهم از حمله 
ایجنسی  مهمند  منطقه  بر  ناتو  هوایی 

متاثر است.
نظر  به  می گویند،  امریکایی  مقامات 
می رسد پاکستان در منطقه سرحدی 
تورخم نیروهایش را حفظ کرده، از 
خارج  را  نیروهایش  دیگر  ساحه  دو 

ساخته باشد.
ادامه در صفحه 2

 کانادا از کمپنی برنده معدن آهن حاجیگک تحسین کرد

پاکستان سربازانش را از دو پوسته هم مرز با افغانستان خارج کرد

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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رویداد خونین دیروز
استقبال پاکستان 
از نشست بن دوم
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بن دوم: 

تعهد جهان با افغانستان 
برای یک دهه دیگر

59 کشته و 156 زخمی

مرگ بارترین رویداد 
تروریستی در روز عاشورا
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 آگهی بورسیه تحصیلی
لیسانس  الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  آنعده  به آگاهی 
الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال  به 
 MATERS DEGREE IN( بشر(   )حقوق  در رشتهء  ماستری  درجه 
HUMAN RIGHTS( برای مدت یک سال در دانشگاه اسیکس  کشور 
بیشتر  توانند جهت معلومات  انگلستان مساعد شده است.عالقمندان می 

واخذ فورمه  به ایمیل آدرس:
 yusufm@osafg.org         -        york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  16 جنوری سال 2012 میالدی 

می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 

شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 
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موفقیت کنفرانس بن 
با موفقیت ها در کابل گره خورده است

نشست بن دوم در حالی پایان یافت که جهان ـ یک بار دیگر 
ـ بر تعهدات خویش برای همکاری به افغانستان بعد از سال 
2014 الی 2024 تعهد کرد. این تعهد با این شرط همراه است که 
افغانستان گام های اساسی و عمده ای در جهت مبارزه با فساد 
اداری، بهبود حکومت داری و مبارزه علیه مواد مخدر بردارد. 

جانب افغانستان تعهد سپرد که چنین خواهد کرد. 
این که دولت افغانستان، در سال های آتی، تا چه حدی به این 
درخواست های جهانی پاسخ خواهد داد، حرفی است که گذشت 
زمان، بیشتر آن را آشکار و هویدا خواهد کرد. اما واقعیت مساله 
این است که در سخنان اکثر نمایندگان جهان، این درخواست به 
صورت جدی و واضح وجود داشت و حتا گیدو وستروله، وزیر 
خارجه کشور میزبان، یعنی آلمان، نیز در سخنانش تایید کرد که 
دولت افغانستان باید گام های اساسی را در این زمینه بردارد، تا 
جهان بتواند کمک های خود را پس از سال 2014 به این کشور 
در نزد افکار عامه خودش توجیه کند. بنابراین، رسیدگی به این 
خواست ها نه تنها مسوولیت آتی دولت افغانستان است، بلکه یک 
مجبوریت جدی نیز به حساب می آید. زیرا اگر افغانستان در این 
راستا اقدام نکند، بعید نیست که حمایت جهانی را ـ اندک اندک 
ـ از دست دهد. این کار البته تبعات گسترده ای خواهد داشت که 

قیمت آن برای دولت و مردم افغانستان خیلی گزاف است. 
این  برگزاری  که  کنیم  اذعان  باید  بگذریم،  که  نکته  این  از  اما 
نشست در این مقطع زمانی، یک موفقیت کالن و بزرگ برای 
افغانستان بود. در این شکی نیست که کشور میزبان آلمان در 
این نشست  زمینه فراهم سازی خدمات لوژستیکی و تخنیکی 
اقدامات کافی را انجام داده بود و حتا برای دو روز مردم شهر 
بن با مشکالت ترانسپورتی و بندش جاده ها و راه ها ـ به خاطر 
تراکم حضور مهمانان عالی رتبه دولتی از 85 کشور جهان ـ 
مواجه شدند. با این وجود، گردانندگی نشست از سوی هیات 
افغانی آنهم پس از ده سال توافقات بن که در آن زمان مدیریت 
و گردانندگی نشست را سازمان ملل متحد به عهده داشت، به 

خودی خود یک موفقیت بزرگ برای مردم افغانستان است. 
تاکید بر کمک های درازمدت اقتصادی، حمایت از روند صلحی 
که افغانستان شمول باشد، تقویت دولت افغانستان برای مقابله 
مجدد  قدرت گیری  و  بازگشت  از  جلوگیری  و  تروریزم  با 
تروریستان و تاکید بر حفظ و تقویت دست آوردهای ده سال 
گذشته و نیز تقویت و گسترش ظرفیت ها و توانایی های نهادهای 
دموکراتیک افغانستان در کنار ده ها مورد دیگر از این دست، 
همه و همه نشان داد که افغانستان هنوز در محراق توجه جهانی 
است و جهان نمی خواهد افغانستان را رها کند. این نشان می دهد 
که افغانستان هنوز فرصت دارد تا از این توجه جهانی برای 
بهبود وضعیت آینده در داخل و نیز برای بهبود حیثیت و اعتبار 
خود به مثابه یک کشور مسوول در منطقه و جهان استفاده کند. 
اکنون جهان، یک بار دیگر، با تعهد درازمدت از ما می خواهد 
تا ما نیز گام های مان را استوار کنیم و برای ایجاد یک شرایط 
بهتر و خوب گام برداریم. این گام ها باید اساسی و جدی باشد 
و باید در راستای منافع همگانی کشور رقم بخورد. تالش های 
پنهانی و غیرشفافی که حکومت در راستای صلح انجام می دهد، 
رهبری  اقدامات  بیابد.  دست  ملموس  نتیجه  یک  به  نمی تواند 
کشور برای تهی کردن حیثیت نهادهای دموکراتیک و قانونی 
کشور، وضع ما را در آینده به مراتب خراب تر خواهد کرد و از 
حکومت افغانستان یک نهاد ضعیف، ناکارآ و بی پشتوانه خواهد 
ساخت. عدم رسیدگی به مساله عدالت و محاکمه منصفانه و 
اقتصادی،  مفسدین  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان  مجرمین،  علنی 
شرایط موجود را بدتر خواهد کرد و از همه عمده تر اگر ما از 
همین حاال برای اصالحات سیاسی، قضایی و اصالح سیستم و 
میکانیزم های انتخاباتی خود دست به کار نشویم، رسیدن به یک 
وضعیت با ثبات که دارای مشروعیت و مقبولیت داخلی و جهانی 
باشد و نیز شرایط موجود کشور را به یک روند دموکراتیک، 

شفاف و متعادل سوق دهد، دشوار خواهد بود. 
افغانستان، در مقطع موجود، مسوولیت های  رهبران سیاسی 
کالن و تاریخی دارند و این مسوولیت های تاریخی را باید بدون 
در نظرداشت منافع کوتاه مدت و ناچیز قومی، زبانی و سیاسی 
انجام دهند. افغانستان متعلق به همه ی افغان هاست و تنها در 
صورتی این کشور می تواند به ثبات، امنیت، توسعه و اعتبار 
افغان ها احساس کنند که در روند های  بیابد که همه ی  دست 
کالن تصمیم گیری سهیم اند و نیز با آنها به صورت برابر و 
یک سان برخورد می شود. به ویژه در این میان رییس جمهور 
کرزی مسوولیت های کالن تری دارد. او به عنوان نخستین رییس 
جمهور منتخب مردم افغانستان، باید حساسیت شرایط را درک 
کند و مسوولیت تاریخی خود را با صداقت انجام دهد. کرزی 
می تواند اصالحات را از همین حاال از، دفتر ریاست جمهوری 
آغاز کند و تا مدتی که از دوره ریاست جمهوری اش باقی مانده 
است، اقدامات اساسی و عمده را برای فراهم سازی یک انتخابات 
شفاف، عادالنه و آزاد فراهم کند. دست جنایت کاران و مجرمان 
را کوتاه سازد و بر تقویت سیستم عدلی و قضایی افغانستان 
توجه جدی کند. اینها می تواند در کنار حمایت موجود جهانی، 

افغانستان را به یک آینده با ثبات و بهتر گذار دهد. 

زنگ اول


در آمده و چهار موتر رنجر تخریب 
شده است.

فرمانده  تمکین  محمداسحاق  جنرال 
دیروز  بدخشان،  در  هماهنگی  مرکز 
سه شنبه در گفتگویی به رسانه ها گفته 
به وقوع  زمانی  رویداد  این  که  است 
پولیس  گزمه  کاروان  که  پیوست 
با  وردوج  ولسوالی  یخشیره  قریه  در 
کمین مخالفان مسلح دولت بر خورد 

کرده است.
قوت های  که  گفت  امنیتی  مقام  این 
محل  به  ملی  پولیس  و  اردو  تازه 
رخداد رفته اند و عملیات تصفیه ای به 
هدف پاک سازی منطقه و آزادسازی 

ماموران امنیتی آغاز شده است.
راسخ،  عبدالمعروف  مولوی 
8صبح  به  بدخشان  والیت  سخنگوی 
مکرر  تقاضاهای  اساس  به  که  گفت 
افراد  که  وردوج  ولسوالی  باشندگان 

هزار  یك  از  بیش  مشکل  پروژه ها 
از نگاه مسایل ترانسپورتي و  خانواده 

آب آشامیدني مرفوع شده است.
در همین حال باشندگان قریه باشیکور 
دشت لیلی والیت جوزجان مي  گویند 
که 310 خانواده در این قریه با نصب 
این ذخیرها، از آب آشامیدنی صحی 

مستفید شده اند.
همچنین باشندگان قریه کول بقال نیز 
از جغل  اندازی سرک این قریه اظهار 

خوشی می کنند.
بقال  کول  قریه  باشنده  حیداهلل 
این  از  »قبل  گفت:  آقچه  ولسوالي 
بسیار  ما  سرک های  جغل اندازي 
خراب بود و در فصل سرما به مشکل 
می توانستیم از آن عبور و مرور نمایم، 
نیم  و  چهار  جغل اندازي  با  حاال  اما 

پاکستان سربازانش...                               ادامه از صفحه 1
صدراعظم پاکستان می گوید، در گفتگوها در زمینه ترمیم روابط بین اسالم آباد و 
واشنگتن این نکته یقینی ساخته می شود که هردو جانب به حاکمیت ملی  و مساله 

تماس در مناطق سرحدی، به خطوط سرخ همدیگر احترام قایل اند.
یوسف رضا گیالنی صدراعظم پاکستان گفته است، کشورش به داشتن روابطی با 

امریکا متمایل است که بر اساس منافع دوجانبه استوار باشد.
مسلح  مخالفان  رهبران  چون  باورند،  این  به  امریکایی  مقامات  از  زیاد  تعدادی 
ارتباط  امنیتی آن کشور  ادارات  با  بوده،  مستقر  پاکستان  در  افغانستان  حکومت 
دارند، برای موفقیت تالش های صلح در افغانستان به همکاری پاکستان نیاز است.

اما حامدکرزی رییس جمهور افغانستان به مجله شپیگل چاپ آلمان گفته است، 
پاکستان نه تنها از تالش های صلح در افغانستان حمایت نمی کند، بلکه این تالش ها 

را سبوتاژ نیز کرده است.

در  امنیتی  مقام های  بدخشان:  8صبح، 
هشت  که  می گویند  بدخشان  والیت 
مامور پولیس در یك کمین مسلحانه 
به اسارت آن گروه در آمده  طالبان، 
شده  تخریب  نیز  رنجر  موتر  چهار  و 

است.
از  نقل  به  طالبان  ویب سایت  در 
طالبان،  سخنگوی  مجاهد  ذبیح اهلل 
گفته شده است که سی سرباز پولیس 
در ولسوالی وردج، به همراه سالح و 
در  گروه  این  اسارت  به  مهمات شان 
آمده و بیست عراده موتر رنجر نیز به 

به دست این گروه افتاده است.
این  وقوع  بدخشان  امنیتی  مقام های 
رویداد را در ولسوالی وردوج والیت 
بدخشان، تایید کرده و می گویند که 
در درگیری که میان آنها و نیروهای 
تنها  است،  پیوسته  به وقوع  مخالف 
هشت مامور پولیس به اسارت طالبان 

اداره  مسووالن  جوزجان:  8صبح، 
از  جوزجان  والیت  دهات  انکشاف 
عام المنفعه که  پروژه  بهره برداری سه 
شامل ساخت ذخیره آب آشامیدنی، 
چاه ها  حفر  و  سرک  جغل اندازی 

می باشد، در این والیت خبرداد.
انجنیر محمدیوسف رییس اداره احیا 
جوزجان  والیت  دهات  انکشاف  و 
گفت: »این پروژه ها شامل نصب 117 
ذخیره آب هرکدام به ظرفیت 8 هزار 
دشت لیلي  باشیکورد،  قریه  در  لیتر 
 7 حفر  دوکوه،  خواجه  ولسوالي 
حلقه چاه سطحي با نصب پمپ دستي 
و  شبرغان  شهر  زرگرخانه  قریه  در 
کیلومتر  نیم  و  چهار  جغل اندازي 
سرک با ساختمان دو پلچك در قریه 

کول بقال ولسوالي آقچه مي باشد.
ساخت  پروژه  »دو  می افزاید:  وی 
ذخیره آب آشامیدنی و حفرچاه ها، با 
حمایت مالی برنامه همبستگي ملي و 
کول  قریه  سرک  جغل اندازي  پروژه 
خدمات  دفتر  مالی  حمایت  با  بقال، 
گردیده  تکمیل  متحد  ملل  پروژوه 

است.«
آقای یوسف عالوه کرد: تطبیق کننده 
انکشاف  و  احیا  ریاست  پروژه ها  این 
و  می باشد  جوزجان  والیت  دهات 
دالر  دوصدهزار  حدود  آن  هزینه 
وزارت  سوی  از  که  است  امریکایي 
و  افغانستان   دهات  انکشاف  و  احیا 

کشور سویدن پرداخت شده است.
این  بهره برداری  با  یوسف،  گفته  به 

طالبان بدخشان هشت مامور پولیس را به اسارت گرفته اند

سه پروژه عام المنفعه در جوزجان به بهره برداري سپرده شد

و  آزار  به  دست  غیرمسوول  مسلح 
امنیتی  نیروهای  می زدند،  آنها  اذیت 
محل  به  باشندگان  نجات  برای  را 
فرستادند که با کمین طالبان برخورد 

کردند.
مامور  دو  رویداد  دراین  به گفته وی 
سه  و  ناپدید  نفر  سه  کشته،  پولیس 

موتر رنجر تخریب گردیده است.
او گفت که نیروهای امنیتی در مرکز 
ولسوالی وردوج تجمع نموده و قرار 
است با راه اندازی یك عملیات وسیع 
پاک سازی  طالبان  از وجود  را  ساحه 

کنند.
که  پولیس  افسر  یك  حال  همین  در 
کرد،  خودداری  نامش  افشای  از 
ماموران  تعداد  که  گفت  8صبح  به 
در  طالبان  اسارت  به  که  پولیس 
آمده اند، بیشتر از آن است که مقام ها 

عنوان می کنند.

ترانسپورتي  مشکل  کیلومترسرک، 
گردیده  رفع  آقچه  شهر  تا  ما  قریه 

است.
نصیب  عنایت اهلل  هم  دیگر  سوی  از 
ریاست  ملي  همبستگي  برنامه  مدیر 
والیت  دهات  انکشاف  و  احیا 
برنامه هاي  »برعالوه  گفت:  جوزجان 
ملل  پروژوي  خدمات  دفتر  وزارت، 
متحد هفده کیلومتر سرک را در حال 
حاضر در ولسوالي آقچه جغل اندازي 

مي کند که کار آن جریان دارد.
ریاست احیا و انکشاف دهات والیت 
جوزجان در سال جاري 504 قریه را 
زیر پوشش برنامه همبستگي ملي قرار 
پروژه   50 از  بیشتر  کنون  تا  و  داده 
به  جوزجان  والیت  مربوطات  در  را 

بهره برداري سپرده است.

ACKU
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادر 
حادثه  یک  در  که  داریم  خود  با  را  معلولی 
بیان  چنین  را  واقعه  آن  و  شده  معلول  ناگوار 
می دارد: »ما در یکی از نقاط دور از مرکز شهر 
کابل زندگی می کردیم. ما از طریق باغ داری 
با  اما  می کردیم.  معیشت  امرار  زمین داری  و 
هولناک  جنایت های  ثور   7 کودتای  آغاز 
این  تمام  با  گرفت.  صورت  بی شماری  و 
مشکالت مردم دست و پنجه نرم نمودند که 
شاید روزی روزنه امیدی بر روی آنها گشوده 
درست  گردد.  پیروز  اسالمی  انقالب  و  شود 
باالخره  دادن ها  خون  و  تالش  مدتی  از  بعد 
و  رسید  پیروزی  به  افغانستان  مردم  جهاد 
پنج  تازه  زمان  آن  در  من  بودند.  همه خوش 
اما  بودم.  کرده  سپری  را  خود  زندگی  بهار 
جنگ های  بعد  مدتی  که  دارم  به یاد  درست 
یک بار  و  شد  آغاز  احزاب  بین  میان گروهی 
ریختانده  ناحق  به  خون شان  ما  مردم  دیگر 

گرفت.  صورت  تجاوز  ناموس شان  به  شد. 
و  آواره  و  رفت  تاراج  به  دارایی شان  و  مال 
دربدر در کشورهای بیگانه و یا هم در کشور 
سرگردان  امن  جای  دنبال  به  سرگردان  خود 
بی عدالتی ها  و  خونریزی ها  همین  شدند. 
نام  به  دیگری  سفاک  رژیم  که  شد  سبب 

دیگر  گروهای  علیه  و  کرده  ظهور  طالبان 
قبل  از  را  خونریزی  و  جنگ  آتش  و  ایستاده 
مردم  که  تنها  نه  گروه  این  ساخت.  شعله ورتر 
بلکه بر زخم های آنان نمک  را نجات ندادند، 
میان  که  درگیری هایی  جریان  در  پاشیدند. 
گروه طالبان و سایر گروه های شکست خورده 

این گروه نه تنها که مردم را نجات ندادند، بلکه بر زخم های آنان 
نمک پاشیدند. در جریان درگیری هایی که میان گروه طالبان و سایر 
گروه های شکست خورده که تحت نام جبهه متحد در مناطق مختلف 

کشور همه روزه به وقوع می پیوست،  در یکی از همان روزهای شوم 
و بد بود که در یک حادثه من دست چپ خود را از دست دادم و 

به یک انسان معلول مبدل شدم. از همان روز به بعد من از زندگی 
رنج می برم و نمی توانم که مانند سایر هم قطارانم کار و فعالیت 

کنم.

مختلف  مناطق  در  متحد  جبهه  نام  تحت  که 
به وقوع می پیوست،  در یکی  کشور همه روزه 
یک  در  که  بود  بد  و  شوم  روزهای  همان  از 
دادم  دست  از  را  خود  چپ  دست  من  حادثه 
و به یک انسان معلول مبدل شدم. از همان روز 
نمی توانم  و  می برم  رنج  زندگی  از  من  بعد  به 
کنم.  فعالیت  و  کار  هم قطارانم  سایر  مانند  که 
دچار  بسیار  ناحیه  این  از  و  هستم  بی کار  فعال 
مشکل می باشم. در خاتمه پیام من این است که 
این وطن  تا دشمنان  از دولت خود می خواهم 
را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و زمینه عدالت 
قربانیان  یعنی  بسازد و حق مظلومین  را مساعد 
از آنها گرفته شود. حکم شریعت و خدا برآنها 
جاری شود. ما با کسی دشمنی نداریم، صرف 

عدالت و حق خود را می خواهیم.«
این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما  بخش 
شریک  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذیل  ساختن چنین گزارش های شما در 

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

اززندگیرنجمیبرم

ري
حرا

 . ا
س ازورايدودوآتش

»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 بیات1111
ه و تنظیم:

تهی

59کشتهو156زخمی

مرگبارترینرویدادتروریستی
درروزعاشورا

در اثر حمالت انتحاری و انفجاری در شهرهای کابل، 
مزارشریف و قندهار، پنجاه و نه تن از عزاداران عاشورا 
زخمی  دیگر  نفر  شش  و  پنجاه  و  یک صد  و  کشته 

شده اند.
انتحاری  حمله  در  می گویند  کابل  در  امنیتی  نهادهای 
ابوالفضل  زیارت گاه  نزدیکی  در  عاشورا  عزداران  که 
در مرادخوانی کابل هدف قرار گرفتند، پنجاه و پنج تن 
کشته و یک صد و سی و چهار تن دیگر زخمی شده اند. 
است:  گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  داخله  امور  وزارت 
یک  قوس،   15 سه شنبه  روز  ظهر   12 ساعت  »حوالی 
تن انتحارکننده با استفاده از یک واسکت مملو از مواد 
انفجاری در ساحه حوزه دوم شهر کابل دست به حمله 
انتحاری زد که در نتیجه این حمله 55  تن از هموطنان 
ملکی ما به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند و 
یک  در  حمله  این  گردیده اند.  مجروح  دیگر  تن   134
زمانی  )رح(  ابوالفضل العباس  زیارت  مقدس  مکان 
به وقوع پیوست که هموطنان ما دهم محرم روز  شهادت 

امام حسین )ع( و یارانش را تجلیل می نمودند.«
شهر  دوم  حوزه  ساحه  در   دیگر  حمله  یک  در 
مزارشریف، یک حمله کننده انتحاری که مواد منفجره 
نزدیکی  در  بود،  کرده  جاسازی  خود  بایسکل  در  را 
عزداران عاشورا منفجر کرد که به گفته ی وزارت امور 
داخله، چهار تن از غیرنظامیان کشته و شانزده تن دیگر 

زخمی شده اند.
مورد  نیز  قندهار  والیت  در  عاشورا  عزاداران  همچنین 
وزارت  گفته ی  به  و  گرفتند  قرار  انفجار  یک  هدف 
امور داخله، در این انفجار  شش تن به شمول سه سرباز 

پولیس زخمی شده اند.
تاثر رییس جمهور

در همین حال، دفتر ریاست جمهوری با انتشار اعالمیه ای 

از  کشور،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  که  است  گفته 
شنیدن خبرهای این حوادث در روز عاشورا، شدیدا متاثر 
شده است. آقای کرزی در حال حاضر در آلمان به سر 

می برد.
انجام  این حمالت،  رییس جمهور ضمن محکوم کردن 
افغانستان  مردم  دشمنان  به  را  تروریستی  حمالت  این 
نسبت داده است. در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری آمده 
در  را  تروریستی  این حمالت  انجام  »حامدکرزی  است: 
روز مبارک عاشورا کار کسانی دانست که دشمن اسالم 
افغانستان  افغانستان اند و نمی خواهند که مردم مسلمان  و 

در زیر چتر اسالم در اتحاد و آرامی زندگی نمایند.«
در  مذاهب،  تمام  پیروان  که  است  گفته  جمهور  رییس 
برادری زندگی  افغانستان، همیشه در فضای  تاریخ  طول 
کرده اند و این نخستین باری است که در جریان مراسم 
مذهبی چنین حادثه غم انگیز رخ داده است. آقای کرزی 
تاکید کرده است که در عقب این حمالت دشمنان اتحاد 
اعالمیه  ا  از  نقل  به  دارند.  قرار  افغانستان  مردم  اتفاق  و 
»آنها  است:  گفته  رییس جمهور  ریاست جمهوری،  دفتر 
چنین  انجام  با  که  بدانند  باید  افغانستان(  مردم  )دشمنان 
همبستگی  و  اتحاد  در  خللی  هیچ گونه  وحشیانه  اعمال 
مردم افغانستان بوجود نیامده، بلکه نفرت و انزجار مردم 
افغانستان در برابر دشمنان کشور شان بیشتر خواهد شد.« 

همچنین محمد کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور 
نیز، هدف قرار دادن عزداران عاشورا در  کابل، قندهار 
گفته  پیامی  در  کرده  محکوم  شدیدا  را  مزارشریف  و 
است که دشمنان مردم افغانستان هرگز نمی توانند با چنین 
اعمال وحشیانه بر اراده تسخیرناپذیر مردم این کشور غلبه 
کنند و آنان را از راه حرکت در مسیر وحدت و برادری 
بازدارند. آقای خلیلی در پیام خود گفته است: »دشمنان 
پیشرفت  به  ما  که  نمی خواهند  افغانستان،  اقتدار  و  عزت 

رسیدن  برای  وسیله  هرنوع  از  لذا  یابیم.  دست  ترقی،  و 
می نمایند؛  استفاده  نامیمون شان  و  شوم  اهداف  چنین  به 
و  می دهند  قرار  هدف  را  ما  نخبگان  و  مقامات  روزی 
روز دیگر افراد ملکی و حتا زنان و کودکان معصوم را.« 
همچنین معاون رییس جمهور تاکید می کند: »من از مردم 
سینه زنی،  دسته های  و  عزاداران  و  کشور  بیدار  و  آگاه 
به  که  دسیسه هایی  چنین  برابر  در  که  می خواهم  مجدانه 
منظور ایجاد نفاق و خصومت میان مردم مسلمان کشور 
با  و  بوده  هوشیار  و  مواظب  می شود،  داده  سازمان  ما 
حفظ حوصله مندی و خویشتن داری، از هرگونه حرکت 
احساساتی   که آب به آسیاب دشمن بیاندازند، خودداری 

نمایند.«
و  کرده  تقبیح  را  حمله  این  کابل  در  امریکا  سفارت 
ترور و دهشت افگنی می ایستد  برابر  امریکا در  گفته که 
با  سفارت  این  می ماند.  باقی  افغانستان  مردم  کنار  در  و 
کرده  غم شریکی  ابراز  حادثه  این  قربانیان  بازماندگان 

است. آیساف نیز این حمله را محکوم کرده است.
مردم  دشمنان  که  است  معتقد  خلیلی  کریم  محمد 
این  مردم  میان  امروز  که  برادری  و  همدلی  از  افغانستان 
که  می کند  تاکید  می برند. وی  رنج  دارد،  کشور وجود 
باعث سستی و تضعیف وحدت و  نباید چنین رویدادی 

یک پارچگی مردم شود.
نیز،  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری  به  امید  و  تغییر  ایتالف 
اعمال  را  آن  کرده  محکوم  شدت  به  را  حمالت  این 
جنایت کارانه توصیف کرده است. ایتالف تغییر و امید با 
انتشار بیانیه ای در این مورد گفته است: »در حالی که مردم 
روز  جهان،  مسلمانان  تمام  با  همصدا  افغانستان  مسلمان 
عاشورا و حماسه ی تاریخی قیام امام حسین )ع( نواده ی 
رسول خدا )ص( را گرامی می داشتند، دشمنان افغانستان 
در اعمال جنایت کارانه در شهرهای کابل، مزارشریف و 
قندهار ده ها تن از عزاداران حسینی و افراد بی گناه ملکی 

را به خاک و خون کشیدند.«
خانواده های  با  غم  شریکی  ضمن  سیاسی  ایتالف  این 
که  است  کرده  تاکید  تروریستی،  حمالت  این  قربانیان 
ملی  وحدت  ضد  بر  که  است  کسانی  کار  حمالت  این 
به  رسیدن  برای  و  دارند  قرار  افغانستان  مردم  سعادت  و 
علیه  تازه  دسیسه ای  و  نفاق  ایجاد  صدد  در  اهداف شان 
ملت افغانستان می باشند. با این حال، ایتالف تغییر و امید 
بیداری متوجه دسایس  با آگاهی و  از مردم خواسته که 
بیگانگان  و تالش های آنان برای ایجاد تفرقه مذهبی در 
میان مردم مسلمان  افغانستان باشند و این گونه توطیه ها را 

با درایت  و تیزهوشی خنثا کنند.
یوناما،  کابل،  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  دفتر 
نیز با انتشار اعالمیه ای این حمالت را تقبیح کرده و برای 

قربانیان این حمالت ابراز تاثر عمیق کرده است.
بی سابقه

همچنین حزب حق و عدالت در اعالمیه ای گفته است که 
حمالت انتحاری که در روز عاشورا در شهرهای کابل، 
قندهار و مزارشریف از طرف »دشنمان مردم افغانستان« به 
وقوع پیوست، عزایی بر عزا افزود. این حزب تازه  تاسیس 
که  می گوید  کرده  محکوم  شدت  به  را  حمالت  این 
چنین حوادثی در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است. در 
حمالت  »این  است:  آمده  عدالت  و  حق  حزب  اعالمیه 
ما  هموطنان  که  حالی صورت گرفت  در  دهشت افگنانه 
حضرت  شهادت  سوگورای  مراسم  برگزاری  مصروف 
بودند.  اسالم  بزرگوار  پیامبر  نواسه ی  امام حسین )رض( 
با اجرای  افغانستان و حامیان خارجی آنها  دشمنان مردم 
و  دین  به  ثابت ساختند که  دیگر،  این حمالت، یک بار 

مقدسات مردم افغانستان احترام ندارند.«
این حزب از مردم خواسته است تا وحدت و همبستگی 
و حامیان خارجی  این حمالت  برابر عامالن  در  را  خود 
با  افغانستان  مردم  تا دشنمان  نگذارند  و  کنند  آنها حفظ 

ایجاد تفرقه و اختالف به اهداف شوم خود دست یابند.
نیز  در همین حال، محمد محقق و شورای علمای شیعه 
که  خواسته اند  مردم  از  و  کرده  تقبیح  را  حمالت  این 

آرامش خود را حفظ کنند.
عاشورای  مراسم  در  عزداران  که  است  نخستین بار  این 
حسینی مورد حمالت انفجاری و انتحاری قرار می گیرند. 
با این حال مشخص نیست که این حمالت از طرف کدام  
این  مسوولیت  گرچند   است.  گرفته  صورت  گروه ها 
عهده  به  پاکستان  در  مستقر  جنگوی  لشکر  را  حمالت 
تایید  مورد  منبع  کدام  از سوی  تاکنون  اما  است،  گرفته 

قرار نگرفته است.
را  گروه طالبان که در گذشته مسوولیت چنین حمالت 
عاشورا  روز  حمالت  در  داشتن  دست  گرفته،  عهده  به 
داده  قرار  نکوهش  مورد  را  آن  عامالن  و  کرده  رد  را 
به عهده  این حمالت را  است. گرچند طالبان مسوولیت 
نگرفته اند اما به نظر می رسد که اعضای این گروه به خاطر 
مسوولیت  گرفتن  از  مردم  واکنش  و  نفرت  از  ترس 
گذشته  در  طالبان  کرده اند.  خودداری  حمالت  این 
قربانیان  بیشترین  آن  در  که  را  حمالتی  مسوولیت  نیز 

غیرنظامیان بوده اند، بدوش نگرفته اند.

 ظفرشاه رویی
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8صبح، بن- جرمنی: جهان به ادامه همکاری هایش 
برای  از 2014 متعهد است. جهان  افغانستان پس  به 
سال های متمادی از افغانستان حمایت می کند تا این 
کشور به ثبات، صلح، رشد اقتصادی و توسعه دست 
طول  در  افغانستان  حکومت  که  شرط  این  با  بیابد. 
با  مبارزه  زمینه  در  را  گام های جدی  آتی  سال های 
فساد، تقویت و توسعه حکومت داری خوب و ایجاد 
فرصت های برابر برای شهروندان افغانستان بردارد و 
بر یک روند سیاسی که متضمن مشارکت و حضور 
همه  گروه های و جریان های سیاسی افغانستان باشد، 

تمرکز کند. 
کنفرانس  در  جهانی  جامعه  روشن  پیام های  این ها، 
یک  دیدگاه های  و  مواضع  این حال  با  بود.  بن 
بازیگران عمده منطقه ای و جهانی، حامل  از  بخش 
تقاضای دیگر نیز بود: افغانستان نمی تواند صرف و 
آینده  به سوی  به کمک های جهانی  اتکا  با  صرف 
حرکت کند، زیرا افغانستان یک جزیره جداافتاده از 
منطقه ای که در آن قرار دارد، نیست و این مستلزم 
فرصت ها  و  منازعه  منطقه ای  ابعاد  که  است  آن 
چارچوب  یک  در  باید  همکاری ها  زمینه های  و 
منطقه ای نیز برای بهبود وضعیت آینده افغانستان از 

طریق آن جستجو گردد.
وزیر  نداشت.  حضور  کنفرانس  این  در  پاکستان 
خارجه ایران به تکرار همان موضع قبلی و همیشگی 
این کشور پرداخت و غرب را متهم کرد که حضور 
منطقه  در  تروریزم  و  خشونت  افزایش  باعث  آنها 
شده است. چین به نگرانی های »مشروع همسایگان« 
باید  که  خواست  جهان  از  و  کرد  اشاره  منطقه  و 
از  منطقه ای  همکاری های  تقویت  و  پیشرفت  برای 
چارچوپ ها و ساختارهای موجود منطقه ای استفاده 
با  مذاکره  و  مصالحه  آینده  نگران  روس ها  کند. 
طالبان بودند و تاکید کردند که باید پیش شرط هایی 

برای مصالحه و مذاکره تعین و مشخص شود.
کشورهای غربی ـ به شمول ایاالت متحده امریکا ـ 
بر ادامه همکاری های شان تاکید گذاشتند، اما هیچ 
چارچوپ مشخص و الزام آور در پایان این کنفرانس 
این کمک ها  بتواند متضمن آینده  ندارد که  وجود 
وزیر  کلینتون،  هیالری  سخنان  از  جمله  از  باشد. 

کنفراس بن دوم 
و طرح عبور از »همسایه شوم«
 مظفر خاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا

در  و  افغانستان  شوم«  »همسایه  تحریم  با  دوم  بن  کنفراس 
عوض با حضور مقامات بلندپایه و نمایندگان نزدیک به صد 
در  جاری  هفته  دوشنبه  روز  به  بین المللی  سازمان  و  کشور 
شهر بن برگزار شد. از بعد داخلی و جهانی،  مردم افغانستان 
صحنه  دیگر  بار  کشور  این  نمی خواهند  جهانی  جامعه  و 
کشمکش همسایگان و النه پرورش بنیادگرایی و تروریسم 

باشد.
در سطح منطقه ای، عاملی که طی چند سال گذشته تالش های 
مردم افغانستان و جامعه جهانی را در این زمینه، ضرب صفر 
از  کرده است، سیاست های دوپهلو و جنگ افروزانه برخی 
پاکستان  است.  بوده  پاکستان  به ویژه  افغانستان،  همسایگان 
در یک دهه گذشته برای افغانستان در حکم »شریک دزد 
»اتحاد دو منظوری«، ترکیبی  بوده و سیاست  قافله«  و رفیق 
از گروه های  ایتالف ضد تروریزم و حمایت  با  از همراهی 

تروریستی را در قبال افغانستان دنبال کرده است.
ادامه  بر  مبنی  دوم،   بن  کنفراس  در  غربی  مقامات  تاکید 
کمک های امنیتی و اقتصادی به افغانستان ضمن بیان دغدغه 
تامین  خصوص  در  افغانستان  مردم  نگرانی  رفع  و  غرب 
امنیت، یک پیام واضح  نیز برای اسالم آباد داشت: برخالف 
»حیات   2014 سال  از  پس  افغانستان  کشور،  این  تصورات 
خلوت« پاکستان نشده و جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها 

نخواهد گذاشت. 
همچنین عالقه مندی گسترده کشورهای غربی برای داشتن 
برخالف  که  می دهد  نشان  افغانستان،  با  استراتژیک  روابط 
گذشته این کشور اهمیت و منزلت خود را به عنوان »متحد 
دست  از  منطقه  در  غرب«  با  مطمین  استراتژیک  همکار  و 
حاال  نمی شود.  ختم  اسالم آباد  در  راه ها  همه  دیگر  و  داده 
این کشور چه بخواهد چه نخواهد باید نقش افغانستان را به 

عنوان یک متحد منطقه ای غرب بپذیرد.
عالوه بر مهیا بودن شرایط مناسب جهانی و  فرصت خوب 
پیش آمده در کنفراس بن، حکومت افغانستان نیز  به سهم خود 
می تواند با ایجاد حکومت داری سالم، تقویت قانونمنداری، 
شایسته ساالری و مبارزه با فساد و نیز تکثرگرایی و باالبردن 
سطح ارتباطاتش با کشورهای آسیای میانه در عرصه سیاست 
خارجی باعث انسجام و تقویت ملی کشور شده و موجبات 
در  آینده  سال های  طی  در  را  شوم  همسایه  این  از  عبور 
مناسباتش فراهم کند. انسجام درونی در کنار شرایط بیرونی 

نقش اصلی را  در این طرح خواهد داشت.



نمی تواند  کشور  آن  که  شد  واضح  امریکا  خارجه 
بخش عمده ای از تعهدات مالی برای افغانستان را بعد 
از 2014 بر عهده بگیرد، بلکه به گفته ی او، این کار 
مسوولیت مشترک جهانی است که باید همه در آن 
سهم و نقش خود را ادا کند. این در حالی است که 
آمارها نشان می دهد که افغانستان تا سال های درازی، 
باید این کسری  دارای کسر بودجه خواهد بود که 
بودجه از مجرا کمک های خارجی تامین شود. رقم 
این کسری بودجه تا سال 2014 حدود ده تا یازده 
میلیارد دالر است که شش میلیارد آن برای نیروهای 
نظامی و پنج میلیارد دیگر برای عرصه های ملکی و 
انکشافی خواهد بود. ممکن است بخش عمده ای از 
این کسری بودجه تا پایان خروج نیروهای بین المللی 
و  شود  تامین  امریکا  توسط  آن  عمده  بخش  یک 
اما  کنند،  تامین  کشورها  دیگر  را  آن  دیگر  بخش 
چارچوپ روشن و رقم مشخصی برای این کمک ها 
از  هیچ یک  البته  و  ندارد  از 2014 وجود  بعد  برای 
کشورها و سازمان های حاضر در کنفرانس بن نیز به 

آن اشاره ای نکردند. 
رابطه  در  کلی  نظر  توافق  عدم  این  دیگر،  از سوی 
جدا  آینده  که  است  نکته  این  حامل  افغانستان،  به 
داخلی،  پسرفت های  و  پیشرفت ها  و  تحوالت  از 
جهانی  تعهدات  و  همکاری ها  زمینه  در  وضاحت 
مساله افغانستان تا حد زیادی به اجماع نظر منطقه ای 

مورد  در  را  نهایی  تصمیم  کشور  نمایندگان  مجلس 
سرنوشت حساب قطعیه )دخل و خرچ( سال 1389، دولت 

تا 45 روز دیگر به تعویق انداخت.
مجلس نمایندگان کشور بر بنیاد ماده ی 98 قانون اساسی 
دولت  و خرج  مورد حساب دخل  در  تا  دارد  صالحیت 
در بودجه  ملی، شش ماه پس از پایان همان سال مالی، و 
قانون بودجه   تشخیص داده است،  تخلف هایی را که در 
نهادهای یادشده ارسال  به  جهت تعقیب عدلی و قضایی 

کند.
قطعیه  مشمول حساب  که   1389 سال  انکشافی  بودجه ی 
دولت در این سال بود، از چند هفته به این سو پس از بررسی 
اداره ی کنترول و تفتیش به مجلس نمایندگان فرستاده شد 
نیز برای تصمیم گیری نهایی،  و کمیسیون مالی و بودجه 

آنرا به نشست عمومی مجلس نمایندگان ارایه کرد.
مجلس نمایندگان در اوایل سال 1389، بودجه ملی سال 
بودجه  بخش  در  افغانی  میلیارد   116 شامل  که  را   1389

نیز وابسته است. در ظاهر، همه از تامین صلح و ثبات 
و پیشرفت افغانستان حمایت می کند و آن را به نفع 
آینده منطقه می داند که البته این یک حرف روشن 
و دقیق است، اما بخش عمده ای از بازیگران جهانی 
و منطقه با تفاوت های کم و زیاد آجنداهای معین و 
مشخص خود را دارند. این بدان معناست که دنبال 
کردن منافع و آجنداهای این کشورها ممکن است 
در موقعیت هایی، حتا منجر به تداوم بی ثباتی و عدم 
تامین صلح در افغانستان شود. به همین خاطر، تاکید 
به تامین ثبات و صلح در افغانستان از سوی بازیگران 
تلقی  معنا  این  به  نباید  الزاما  جهان،  و  منطقه  عمده 
شود که ما پس از 2014 ـ آن هم در غیاب حضور 
نیروهای بین المللی و در موجودیت مشکالت متعدد 
زبانی  فرهنگی،  سیاسی،  زمینه های  در  ـ  داخلی 
یک  به  را  افغانستان  توانست  خواهیم  اقتصادی  و 
مسیر درست هدایت کنیم. البته این نیز به معنای آن 
نیست که چنین کاری نا ممکن است، اما تجربه های 
ده سال گذشته از یک سو و دیدگاه ها و ظرفیت های 
به  از سوی دیگر  افغانستان  نظام سیاسی  موجود در 
ما،  که  می کند  تقویت  را  ذهنیت  این  اهم  صورت 
متاسفانه، نخواهیم توانست در سال های پس از 2014 
کشورمان را به مسیر درست هدایت کنیم که در آن 
برجسته  افغانستان  شهروندان  اکثریت  منافع  و  خیر 

باشد. 
 

انکشافی  بودجه  در  افغانی  میلیارد   99 از  بیشتر  و  عادی 
می شد، به تصویب رسانده بود.

در حساب  تفتیش  و  کنترول  اداره ی  که  بررسی  بنیاد  بر 
و  قانون  نقض  از  مورد  پانزده  است،  داده  انجام  قطعیه 
حساب های نامعلوم در قطعیه ی 1389، به مشاهده رسیده 

است.
یار،  امیرخان  توسط  قطعیه  بررسی  از  که  گزارشی  در 
به  نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  رییس 

نشست عمومی این مجلس ارایه شد، آمده است:
و  انکشافی  بودجه ی  قطعیه   حساب  ارایه ی  در  1-تاخیر 
عواید به کمیسیون بازرسی و ترتیب اثر ندادن به سفارشات 
اداره ی کنترول و تفتیش، مطابق ماده ی 98 قانون اساسی 
و فقره ی یک ماده ی 11 قانون اداره ی کنترول و تفتیش؛

در  کسر،  افغانی  میلیارد  پانزده  از  بیش  موجودیت   -2
بودجه ی انکشافی؛

3- آوردن تغییرات در سقف بودجه ی عادی و انکشافی 

به عنوان های مختلف، بدون موافقه و تاییدی شورای ملی؛
پول های  تصفیه ی  و  تحصیل  جهت  در  کم توجهی   -4

پیشکی؛
5- نبود سیستم کنترولی موثر و کارا؛

اصلی  بودجه ی  از  بیشتر  احتیاطی  وجوه   از  استفاده   -6
مطابقت وجوه  و  عدم  بودجوی  واحدهای  از  برخی  در 
ارقام  با  عادی  بودجه  قطعیه  در  درج شده  احتیاطی 

ارایه ی شده ریاست بودجه وزارت مالیه؛
خالف  افغانی  میلیون  پنج  و  یک صد  مبلغ  پرداخت   -7

طرزالعمل های بودجوی و نبود شفافیت در پرداخت آن؛
8- عقب مانی در تحقق بیش از 61 درصد بودجه انکشافی؛

9- مصرف مبلغ بیش از 6 میلیارد و 524 میلیون افغانی، 
از  عواید داخلی دربودجه ی انکشافی، بیشتر از بودجه ی 

منظورشده؛
سیستم  به  افغانی  میلیون   21 از  بیش  شدن  شامل   -10
بدون  و  تخصیص  عنوان  به   )AFMIS(مالی اداره ی 

تجویز ریاست بودجه ی وزارت مالیه؛
11-عدم مطابقت ارقام 34 پروژه ی انکشافی در قطعیه و 

سیستم اداره ی مالی؛
در  درج شده  عواید  پیش بینی شده  پالن  مطابق  عدم   -12

بودجه ملی با پالن درج شده در قطعیه عواید؛
13- تاخیر قابل مالحظه در ترتیب و منظوری پالن عواید؛

14- موجودیت مبلغ بیش از هفت میلیارد افغانی کسر در 
عواید تحقق یافته به مقایسه ی پالن پیش بینی شده؛

15- عدم مطابقت ارقام باقی مانده و قابل انتقال از قطعیه ی 
1388، در قطعیه ی 1389.

ادامه در صفحه 6
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  شهریار پامیر

  قدرت اهلل جاوید

کنفرانس بن و بن بست های 
پیش روی افغانستان

همه وزیران از عدم مصرف بودجه ی 
انکشافی شان پاسخگو هستند

ACKU مجلس نمایندگان: 



5سال پنجم   شماره مسلسل 1291    چهار  شنبه 16 قوس 1390    

رویداد در یک تصمیم کامال احساساتی، هرج و مرج و 
انتقام گیری های مذهبی را به وجود می آورند، به این کار 
انفجار  با  القاعده  نیز  عراق  در  چنانکه  است.  زده  دست 
را  اهل سنت  مساجد  شیعیان  تا  شد  سبب  سامرا  زیارت 
هدف قرار دهند و اگر مدیریت علمای دینی مانند آقای 
قرار  مذهبی  کامال  جنگ  یک  در  عراق  نبود  سیستانی 

می گرفت. 
چنین  برابر  در  حکومت  که  می کند  ایجاب  اکنون  4ـ 
جریانی که به هیچ گروه و فرقه ای رحم نکرده و از کشتن 
انسان ها لذت می برد در گفتگوها تجدید نظر کند. علمای 

از  استفاده  با  طالبان  شود.  بیشتر  ناحیه  این  از  مردم 
عملی  هر  با  این که  به  اطمینان  با  و  وضعیت  همین 
از  و  نمی گیرند  قرار  دولت  تبلیغاتی  فشار  تحت 
برادر خوانده می شوند،  سوی دولت مردان همچنان 
را  خویش  انتحاری  و  انفجاری  عملیات های 
و  تضرر  کار  این  نتیجه  کرده اند.  گسترده تر  نیز 

آسیب پذیری بیشتر مردم شده است.
حمله انتحاری بر شرکت کنندگان در مراسم عاشورا 
عالوه بر این که عدم مشروعیت طالبان را به نمایش 
می گذارد، یک پیام منفی دیگر نیز دارد. پیام منفی 
طالبان  حامیان  که  است  این  طالبان  حرکت  این 
با هدف قراردادن مراسم مذهبی،  کوشش می کنند 

همبستگی ملی در افغانستان را نیز آسیب برسانند.
به  و  شود  نگاه  اسالمی  کشورهای  مجموع  به  اگر 
خصوص با توجه به کشورهای منطقه، در افغانستان 
بهترین و منطقی ترین و در عین زمان احترام آمیزترین 

این  برابر  در  باید  دینی،  با درک مسوولیت های  نیز  دینی 
صورت  اسالم  و  دین  نام  به  که  عمل ها  و  رفتارها  نوع 
افکار عامه  می گیرد، قاطعانه پاسخ  دهند و برای روشنی 
واضح سازند که آیا طالبان با اقدامات خود از مشروعیت 
جواز  بی گناه  انسان های  قتل  آیا  و  برخورداراند  دینی 

شرعی دارد و یا خیر؟ 
باآ گاهی  افغانستان  انتظار است که همه ی مردم  به هرحال 
و بلوغ و عقالنیت سیاسی، همسویی و وحدت سیاسی را 
برابر دشمن مشترک خود  با هماهنگی در  حفظ کرده و 

ایستادگی کنند. 

رفتار در برابر شوونات مذهبی وجود دارد. از جمله 
دیده می شود که در ایام سوگواری محرم و به ویژه 
با  سنی  و  شیعه  از  اعم  مردم  تمام  عاشورا  روز  در 
این  این که  با  می کنند.  تجلیل  روز  این  از  احترام 
رفتار در افغانستان می تواند یک الگوی مثبت برای 
سایر کشورهای منطقه باشد، اما برخی از دولت های 
بر  نتوانسته اند  خویش  کشور  در  خود  که  همسایه 
این  پی  بیایند، در  فایق  افتراق مذهبی  خشونت های 
می باشند که الگوی منفی کشورشان را در افغانستان 
نیز صادر کنند. هدف قراردادن عزاداران حسینی نیز 
احتماال به همین هدف صورت گرفته است تا بتواند 

صف همبسته مردم افغانستان را به هم بزند.
بنا بر این به نظر می رسد که بایستی در جهت تضعیف 
تبلیغاتی به خاطر حفظ ثبات در افغانستان هم دولت 
تهاجمی تر  صورت  به  و  بیشتر  قدرت  با  افغانستان 
این  به  نسبت  دینی  علمای  اینکه  هم  و  کند  عمل 
گروه و رهبران و باداران این گروه موضع قاطع تری 
که  دلیل هایی  از  یکی  که  کرد  باور  باید  بگیرند. 
طالبان بدون هیچ نگرانی قلمرو های عملیاتی خویش 
کشتار  گراف  بلندرفتن  باعث  و  داده  گسترش  را 
را  خود  آنان  که  است  این  می گردند،  غیرنظامیان 
تبلیغاتی آن و  تهاجمی دولت و دستگاه  تبلیغات  با 

همین گونه علمای دینی مواجه نمی بینند. 
از  یکی  جهان  سطح  در  که  حالی است  در  این 
نکاتی که به آن از سوی تمام دولت ها اهمیت داده 
می شود این است که سعی می کنند مخالفان خود را 
مقبولیت مردمی  از  نظامی که  به خصوص مخالفان 
برخوردار نیستند را از نظر تبلیغاتی هدف قرار داده 
نظر  به  کنند.  مواجه  با چالش  را  آنان  مشروعیت  و 
در  را  راه  همین  باید  نیز  افغانستان  دولت  می رسد 
افغانستان  مردم  که  است  واضح  بسیار  بگیرد.  پیش 
جامعه  نهادهای  اینکه  نمی کنند.  استقبال  طالبان  از 
پروسه  به  نسبت  بن  کنفرانس  از  استقبال  در  مدنی 
می کنند،  نگرانی  ابراز  طالبان  بازگشت  و  مصالحه 
طالبان  از  مردم  که  است  واقعیت  این  دهنده  نشان 
استقبال نمی کنند. از این رو دولت نیز باید از الک 
دفاعی تبلیغاتی در برابر طالبان خارج گردد و برای 
ارج گذاری به خون افرادی که توسط طالبان کشته 
می شوند، اعم از سربازان اردو و پولیس ملی و اعم 
هدف  تبلیغاتی  نظر  از  را  گروه  این  غیرنظامیان،  از 

قرار دهد.

و  شهروندان  وحدت  خردورزی،  آگاهی،  هوشیاری، 
مسلمانان در برابر این عمل بهترین پاسخ می باشد. هر نوع 
تنها  مذهبی  نفاق  و  دشمنی  ایجاد  و  احساساتی  عمل 
دست آوردی است که دشمنان این کشور می توانند از آن 

سود ببرند. 
بدل شد؟  به یک صحنه  خونین  امسال  عاشورای  2ـ چرا 
فرصت  این  بن دوم،  نشست  با  امسال  عاشورای  هم زمانی 
این  از  با استفاده  تا  به طالبان و پاکستان فراهم ساخت  را 

فرصت، با این روش از بن دوم استقبال کنند. 
پاکستان با این هدف خواست از یک سو فیصله های مهم 
بن را در رسانه ها و افکار عامه تحت شعاع این رویداد قرار 
به  تکان دهنده  این  صحنه  خلق  با  دیگر  از سوی  و  دهد 
جهان پیام داد که بدون پاکستان، افغانستان هرگز به صلح 

و ثبات دست نخواهد یافت. 
3ـ بدون شک در پس این رویداد ـ همانند صدها رویداد 
تروریستی دیگر ـ طالبان قرار دارند. هرچند که این گروه 
بود،  شده  مردم  نفرت  سبب  که  رویدادهایی  دیگر  مانند 
مسوولیت آن را به عهده نگرفته است. اما  همگان می دانند 
که این عمل به جز از مخالفان مسلح به دستور پاکستان، از 

هیچ گروه دیگر سر نخواهد زد. 
شک  که  می خواهند  حادثه،  این  پذیرش  عدم  با  طالبان 
از  و  آورند  به وجود  مذهبی  فرقه های  میان  را  تردیدها  و 
سوی دیگر با این تصور که عزاداران مذهبی با خلق این 

قرار دهند.
همواره بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران و رسانه ها 
و نهادهای مدنی این موضوع را پیشنهاد کرده اند که 
باید مشروعیت طالبان زیر سوال قرار گیرد و دولت 
خود،  موضع گیری های  و  تبلیغات  در  نیز  افغانستان 
مشروعیت  عدم  و  داده  قرار  هدف  را  موضوع  این 
این  به  نسبت  دید خود  محور  در  را  طالبان  اهداف 
گروه قرار دهد. اما دیده شده است که دولت مردان 
همواره به این مهم بی توجه بوده و کوشش کرده اند تا 
با بکارگیری لحن نرم در برابر طالبان و برادرخواندن 
آنان، عدم مشروعیت اهداف و پالیسی ها و پالن های 

این گروه را توجیه کنند.
به ویژه  برابر طالبان  انفعالی دولت در  و  نرم  موضع 
گروه  این  تا  است  شده  باعث  تبلیغاتی  جهت  در 
سازند.  گسترده تر  را  خویش  عملیاتی  قلمروهای 
آسیب پذیری  تا  است  شده  سبب  نیز  مساله  همین 

قندهار  و  مزار  کابل،  در  دیروز  خونین  رویدادهای 
این رویدادها  بی سابقه ای در کشور می باشد.  رویدادهای 

از چند  جهت قابل بررسی است. 
به  افغانستان  در  عاشورا  مراسم  گذشته،  ده سال  طی  1ـ 
شده  بدل  مسالمت آمیز  هم زیستی  و  هم پذیری  الگویی 
مذاهب  تمام  پیروان  ده سال،  طول  در  افغانستان،  در  بود. 
در فضای آزاد به اجرای مراسم مذهبی خود می پرداختند. 
ده سال گذشته نشان داد که رهبران، مردم  و پیروان مذاهب 
منفی  جواب  تفرقه،  خط  بر  خردورزی،  و  عقالنیت  با 
از  با رویکردهای جدید صحنه های شکوهمندی  دادند و 
وحدت و هم دلی را به نمایش گذاشتند. این  الگوها برای 
کشورهایی که غرق در نفاق مذهبی می باشند و یا از آن 
می برند،  سود  اهداف شان  راستای  در  ابزار  یک  به عنوان 
بود که  برهمین اساس  تمام می شد.  بسیار سخت و گران 
دشمن  که  می کردند  پیش بینی  آگاهان  از  بسیاری  امسال 
نفاق  راستای  در  تاکتیک  و  روش  آخرین  از  استفاده  با 
اکنون رویداد  قرار دهند.   مراسم عاشورا هدف  مذهبی، 
یک بار  کربال،  صحنه ی   افتاد.  اتفاق  خونین  تروریستی 
و  جوانان  زنان،  خردسال،  کودکان  شد.  ترسیم  دیگر، 
برادر  به دنبال  خواهری  شدند،  زمین  نقش  همه  پیرمردان 
فریاد سر  پدر  به دنبال  و کودکی  فرزند  به دنبال  مادری  و 

می  داد. 
داد.  جواب  نمی توان  احساسات   با  را  رویداد  این  اما 

انتحاری  عملیات  اجرای  و  بمب گذاری  با  طالبان 
حسین  امام  حضرت  عزاداری  مراسم  جریان  در 
به  را  واقعیت  این  کابل،  شهر  در  علیه السالم 
دارند.  همه  با  آشکار  دشمنی  که  گذاشتند  نمایش 
بمب گذاری در یک جریان مذهبی نشان می دهد که 
طالبان نمی توانند مدعی داشتن اهداف سیاسی برای 
گردند.  افغانستان  در  سیاسی  بهتر  وضعیت  ایجاد 
در  هرگز  می بودند  سیاسی  گروه  یک  طالبان  اگر 
نیروهای  یا  و  خارجی  نیروهای  با  جنگ  جریان 
شد  دیده  اما  نمی ساختند.  متضرر  را  مردم  دولتی، 
که در جریان ده سال اخیر طالبان همواره در جریان 
غیرنظامی  مردم  زندگی  و  به جان  عملیات های شان 
ابا  آنان  قراردادن  هدف  از  و  نشده  قایل  اهمیتی 

نورزیده اند.
اما هدف قراردادن عزاداران امام حسین علیه السالم 
در شهر کابل باعث شد تا دیدگاه ها در برابر طالبان 
گردد  هدایت  سمت  و  سوی  این  به  بیش  از  بیشتر 
که طالبان نمی توانند مدعی داشتن اهداف سیاسی به 
عنوان یک جریان سیاسی باشند. از سوی دیگر وقتی 
طالبان عزاداران را هدف قرار می دهند، اوج زبونی 
این  می شود.  گذاشته  نمایش  به  نیز  طالبان  حامیان 
جریان نشان داد که حامیان طالبان نیز از در دشمنی با 
مردم افغانستان وارد شده و مردم افغانستان را دشمن 
می دانند و می خواهند توسط طالبان این مردم را به 

سمت و سوی نابودی سوق دهند.
عملیات های شان  جریان  در  باربار  تاکنون  طالبان 
کشتن  داده اند.  قرار  هدف  را  غیرنظامیان 
ننگرهار، کشتن  بانک در  به کابل  مراجعه کنندگان 
مراجعه کنندگان به دفتر احوال و نفوس در کندز و 
کشتن همیشگی غیرنظامیان در جریان عملیات های 
انتحاری این گروه که در طول ده سال گذشته تکرار 
هیچ  دارای  طالبان  که  می دهد  نشان  است،  شده 
با  نیستند و فقط می خواهند  انگیزه سیاسی  هدف و 
ایجاد ترس و وحشت بین مردم، خواسته های حامیان 
و تحریک کنندگان خویش را تامین کنند و از این 
طریق دولت افغانستان و جامعه جهانی را تحت فشار 

استقبال پاکستان از نشست بن دوم 
 حامد 

طالبان و دشمنی آشکار با همه
 احمد شاه اخالقی

رویداد خونین دیروز 

ACKU
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 همچنین در حساب قطعیه  )دخل وخرج( دولت برخی  از 
وزارت خانه ها که در بخش های اقتصادی و  توسعه ای کار 
می کنند، نتوانسته اند کمتر از 40 درصد بودجه ی انکشافی 

خود را به مصرف برسانند.
نمایندگان  مجلس  مالی  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون   
وزارت ها و اداره هایی را که کمتر از 50 درصد بودجه ی 

خود را به مصرف رسانده اند، چنین یادداشت کرده است:
1- کمیته ی المپیک: بیش از هشت میلیون و دوصد هزار 

افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 46 درصد؛
 13 معلولین:  و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت   -2
رقم  منظورشده،  بودجه ی  افغانی  هزار   500 و  میلیون 

مصرف آن 45 درصد؛
بودجه ی  هزارافغانی  دوصد  و  میلیون  دو  امور:  3-اداره ی 

منظور شده، رقم مصرف آن 45 درصد؛
4- وزارت معادن: 35 میلیون افغانی  بودجه ی منظورشده، 

رقم مصرف آن 42 درصد؛
5- وزارت امور شهرسازی: 63 میلیون و 800 هزار افغانی 

منظورشده، رقم مصرف آن 42 درصد؛
افغانی  هزار   900 و  میلیون   205 معارف:  وزارت   -6

بودجه ی منظورشده، رقم مصرف آن 40 درصد؛
7- ریاست کنترول و تفتیش: 9 میلیون و 280 هزار افغانی 

بودجه ی منظور شده، مصرف آن 39 درصد؛
افغانی  هزار   400 و  6میلیون  ریاست جمهوری:  دفتر   -8

بودجه ی منظور شده، 38 درصد؛
9- وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان: چهار میلیون 
 38 آن  مصرف  منظورشده،  بودجه ی  افغانی  هزار   800 و 

درصد؛
10ـ مشرانوجرگه: یک میلیون سه صد هزار بودجه منظور 

جهانی  جامعه  تعهد  با  دوم،  بن  کنفرانس  بن:  8صبح، 
رسید.  پایان  به   2024 سال  تا  افغان ها  از  حمایت  برای 
با  که  تعهد کرد  کنفرانس  این  در  رییس جمهور کرزی 
فساد مبارزه  و برای حکومت داری خوب تالش می کند. 
همین  نیز  می رفت  کنفرانس  این  از  که  توقعی  مهم ترین 

مساله بود. 
کنفرانس وزرای خارجه حدود 90 کشور جهان  این  در 
اخیر  در  بودند.  کرده  شرکت  بین المللی  سازمان   20 و 
رسید.  نشر  به  نیز  ماده ای  اعالمیه 33  کنفرانس، یک  این 
براساس این اعالمیه در کنفرانس بن دوم جامعه جهانی و 
افغانستان به صورت دوطرفه تعهد شان را برای افغانستان با 

ثبات اعالم کردند. 
است که حکومت  آمده  کنفرانس  این  نهایی  اعالمیه  در 
زن  و  مرد  آزادی های  بشر،  حقوق  به  احترام  با  افغانستان 
ادامه  حاکمیتش  به  بین المللی  مکلفیت های  همچنان  و 

می دهد. 
گیدو ویستروله، وزیر خارجه آلمان، بر ادامه همکاری ها با 
افغانستان اشاره کرد و گفت آلمان بر حمایت از حکومت 
به  کرزی،  آقای  سپس  است.  آماده  افغانستان  مردم  و 
دست آوردهای  به  جلسه،  این  سخنران  دومین  عنوان 
این دست آوردها  که  و گفت  کرد  اشاره  ده سال گذشته 
انگال مارکل،  بدون کمک جامعه جهانی امکان نداشت. 
افغانستان  با  تداوم همکاری آلمان  بر  نخست  وزیر آلمان، 
در روند مصالحه و انتقال مسوولیت ها تاکید کرد و گفت 
 2014 سال  از  فراتر  افغانستان  با  آلمان  همکاری های  که 
ملل  سازمان  سرمنشی  بان کی مون،  یافت.  خواهد  ادامه 
کمک های  ادامه  بر  آلمان  نخست وزیر  از  پس  نیز  متحد 

شده، مصرف آن 37 درصد؛ 
11ـ وزارت عدلیه: نه میلیون و پنج صد هزار منظور شده، رقم 

مصرف آن 35 درصد؛ 
چهارصدوسی شش  دهات:  انکشاف  و  احیا  وزارت  12ـ 
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  هزار  سه صد  و  میلیون 

34 درصد؛ 
13ـ کمیسیون مستقل انتخابات: پنج صد هزار افغانی بودجه 

منظورشده، رقم مصرف آن 34 درصد؛
14ـ شاروالی کابل: 44 میلیون و سه صد هزار افغانی بودجه 

منظور شده، رقم مصرف آن 34 درصد؛ 
15ـ وزارت  ترانسپورت: 30 میلیون و شش صد هزار افغانی 

بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 33  درصد؛ 
منظور  بودجه  افغانی  هزار  و چهارصد  میلیون  نه  آیسا:  16ـ 

شده، رقم مصرف آن 33 درصد؛ 
سه صد  و  میلیون  چهار  اوقاف:  و  حج  ارشاد،  وزارت  17ـ 

هزارافغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 32 درصد؛ 
هزار  هفت صد  و  میلیون   29 عالی:  تحصیالت  وزارت  18ـ 

افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 32 درصد؛ 
شش صد  و  میلیون  نوزده  و  یک صد  زراعت:  وزارت  19ـ 
هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 31 درصد؛ 
20ـ وزارت انرژی و آب: 296 میلیون و دوصد هزار افغانی 

بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 28 درصد؛ 
هزار  پنج صد  و  میلیون  یک  سرحدات:  امور  وزارت  21ـ 

افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 27 درصد؛ 
و  نه صد  و  میلیون  سی هشت  و  یک صد  مالیه:  وزارت  22ـ 
 27 آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  شصت هزار 

درصد؛ 
23ـ شورای امنیت ملی: یک میلیون و هشت صد هزار افغانی 

جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد با افغانستان تاکید 
کرد. بان کی مون در بخشی از سخنانش بر تعهد یوناما برای 
افغانستان  جامعه  و  دولت  به  الزم  کمک های  فراهم سازی 
افغانستان،  ادامه، زلمی رسول وزیر خارجه  اشاره کرد. در 
سال های  در  افغانستان  برای  جهانی  جامعه  کمک های  از 
گذشته سپاس گزاری کرد و به ویژه از کشور آلمان برای 

کمک در برگزاری این نشست بزرگ قدردانی نمود.
نمایندگان کشورها و  به  نوبت  نشست،  این  در بخش دوم 
سازمان ها داده شد. هیالری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، 
به  وی  گفت.  سخن  افغانستان  از  کشورش  حمایت  بر 
افغانستان جهت آوردن اصالحات  مسوولیت پذیری دولت 
اشاره  فساد  با  مبارزه  و  خوب  حکومت داری  زمینه  در 
کرد. آنچه از البالی تمام سخنرانی های وزیران خارجه و 
مردم  و  حکومت  به  تعهد  می آمد،  بر  کشور ها  نمایندگان 

افغانستان برای کمک به این کشور پس از سال 2014 بود.
همانا  می شد،  برده  کنفرانس  این  از  که  متعارفی  انتظارات 
برای  افغانستان  از  حمایت  برای  مختلف  کشورهای  تعهد 
یک دهه دیگر بود که چنین کاری در این نشست صورت 
گرفت. تنها نکته ی قابل توجهی که در بخشی از سخنرانی 
کرزی به آن اشاره شد، داشتن رابطه درازمدت استراتژیک 

با اروپا بود.
هزاران خبرنگار از سراسر جهان برای پوشش این کنفرانس 
به شهر بن آمده بودند. گفته می شود که این نخستین نشست 
بزرگ از لحاظ شمار کشورهای اشتراک کننده و هیات های 

بلندپایه خارجی در تاریخ آلمان بوده است.
در پایان نشست بن دوم، زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان 
و گیدو ویستروله وزیرخارجه آلمان در یک نشست خبری 

بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 25 درصد؛ 
24ـ وزارت مبارزه با مواد مخدر: هشت میلیون و هفت صد 
هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 24 درصد؛ 
25ـ ریاست  احصاییه مرکزی: دو میلیون و یک صد و هفتاد 
هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 23 درصد؛ 

26ـ وزارت  اطالعات و فرهنگ: هشت میلیون و نهصد  هزار 
افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 23 درصد؛ 

افغانی  میلیون و چهارصد  هزار  ارگان های محل: سی  27ـ 
بودجه منظورشده،  رقم مصرف آن 22 درصد؛ 

28ـ اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی: یک و نیم میلیون 
افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 22 درصد؛ 

29ـ وزارت امور خارجه: هشت و نیم میلیون افغانی بودجه 
منظورشده، رقم مصرف آن 22 درصد؛ 

چهل هزار  و  هشت صد  و  میلیون   12 اقتصاد:  وزارت  30ـ 
افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 21 درصد؛ 

بودجه  افغانی  هزار  دوصد  و  میلیون   8 محکمه:  ستره  31ـ 
منظورشده، رقم مصرف آن 20 درصد؛ 

32ـ وزارت تجارت و صنایع: پنج میلیون و نه صد و ده هزار 
افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 19 درصد؛ 

بودجه  افغانی  نه صد هزار  و  میلیون  33ـ ولسی جرگه: یک 
منظورشده، رقم مصرف آن 12 درصد؛

34ـ لوی سارنوالی: نه میلیون و چهارصد هزار افغانی بودجه 
منظورشده، رقم مصرف آن 11 درصد؛ 

35ـ انسا: چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار افغانی بودجه 
منظورشده، رقم مصرف آن  صفر درصد. 

با این حال، امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه  ی 
مجلس نمایندگان تاکید می کند که در قطعیه ی سال 1389، 
در  بررسی  و  دارد  وجود  غیرقانونی  و  نامعلوم  حساب های 

در برابر خبرنگاران ظاهر شدند. 
از  نشست  این  در  آلمان  و  افغانستان  خارجه  وزرای 
بودند،  فرستاده  بن  به  را  نمایندگان شان  که  کشورهایی 
سخن  کنفرانس  این  دست آوردهای  از  و  کردند  قدردانی 

گفتند. 
بن  از سخنانش گفت کنفرانس  آقای ویستروله در بخشی 
زمینه را برای آینده افغانستان هموار ساخت و جهان، یک بار 

دیگر، همکاری اش را با افغانستان اعالم کرد. 
اما، نکته ی قابل توجه در سخنان آقای ویسترویله این بود که 
کمک به افغانستان مشروط بر یک سری تعهدات از سوی 
را  پیام روشنی  »ما  افغانستان است. آقای ویسترویله گفت: 
برای افغانستان فرستادیم که این کشور را فراموش نمی کنیم 
ما  می گذاریم.  جا  به  برای همکاری  را  تازه ای  بنیادهای  و 
جهانی  جامعه  به  تهدیدی  دیگر  تا  میخواهیم  افغانستانی 
حکومت داری  تا  است  کرده  تعهد  نیز  افغانستان  نباشد. 

خوب را ایجاد کند و با فساد اداری مبارزه نماید.«
تاکید وزیر خارجه آلمان بر تعهد دولت افغانستان برای محو 
این  بیانگر  قانون،  حاکمیت  آوردن  میان  وبه  اداری  فساد 
مسوولیت ها  انتقال  روند  در  باید  افغانستان  که  است  مساله 
با جدیت عمل کند و اگر در انتظار کمک های جهانی بعد 
از سال 2014 به سر می برد، باید یک سلسله کارها را برای 
اصالح حکومت انجام بدهد. آقای ویسترویله گفت: »ما با 
افغانستان فراتر از سال 2014 همکاری می کنیم و حکومت 
افغانستان نیز باید حاکمیت قانون را به میان بیاورد و با فساد 
انتقال  به قول آقای ویسترویله، پروسه  مبارزه کند.«  اداری 
و  سیاسی  زمینه های  در  افغانستان  که  می شود  موفق  زمانی 

اقتصادی موفقیت داشته باشد.
زلمی رسول، وزیر خارجه کشور نیز در بخشی از سخنانش 
بر تعهد افغانستان برای محو فساد و ایجاد یک حکومت بهتر 
اشاره کرد و گفت: »مبارزه علیه فساد، ایجاد حکومت داری 

مورد آن به زمان بیشتر نیازمند است.
به دالیل آنچه فساد مالی در   هر چند در چندسال گذشته 
سارنوالی  لوی  به  قطعیه ها  می شد،  خوانده  قطعیه ها  حساب 
این  مجلس،  نمایندگان  گفته ی  به  ولی  بود،  شده  فرستاده 
و  نکرده  توجه  یادشده  زمینه ی  در  وظایف شان  به  اداره 

مجلس نمایندگان از آن نتیجه ای به دست نیاورده است.
در همین حال، نمایندگان مجلس بررسی قطعیه را زمان گیر 
خوانده و تاکید کردند وزیرانی را که نتوانسته اند، بودجه ی 
و  استجواب  مورد  برسانند،  مصرف  به  را  انکشافی شان 

استیضاح قرار می دهند.
به  همین گونه، مجلس نمایندگان پس از یک هفته بحث و 
گفتگو در مورد قطعیه تصمیم گیری نهایی در مورد آن را به 
نشست های پس از تعطیل های 45 روزه ی مجلس نمایندگان 

موکل ساخت.
از  جانب دیگر، معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که 
در  مجلس  این  اصلی  برنامه های  از  همچنین  قطعیه  حساب 

سال دوم تقنینی قرار دارد.
از  که  گفت  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  بهزاد،  احمد 
نمایندگان قرار  قانونی که در اختیار مجلس  صالحیت های 
بودجه ی  که  مختلف  اداره های  رییسان  و  وزیران  با  دارد، 
در حساب های شان  و  نرسانده اند  به مصرف  شانرا  انکشافی 
تخلف های قانونی وجود دارد، برخورد قانونی خواهند کرد.

بهزاد گفت: »مواردی که بر می گردد به هر وزارت خانه ها، 
پاسخگو  قانون  حکم  به  جرگه،  ولسی  به  مربوطه اش  وزیر 
تنظیم  به  رابطه  در  که  کسی  عنوان  به  مالیه  وزارت  باشد. 
باید  قانون بودجه، مسوولیت دارد،  ادارات مطابق  و تمویل 
درپارلمان حضور پیدا بکند و نسبت به تخلفات و تخطی هایی 
که صورت گرفته، توضیح بدهد.« بهزاد افزود: »به تک تک 
وزارت خانه ها مکتوب روان خواهد شد و از آن ها خواسته 
خواهد شد تا دالیل به مصرف نرساندن بودجه ی انکشافی 

خودرا در سال 1389، به مجلس کتبی ارایه بکنند.«
مردم  گفته  به  که  می گیرد  صورت  درحالی  این  اظهارات 
توجه  با  افغانستان  شهروندان  اقتصادی  مسایل  آگاهان  و 
میان رفتن زیر ساخت های خود در  از  و  به سه دهه جنگ 
بخش های مختلف به بازسازی، بهبود وضعیت معیشتی، کار، 
و  است  نیازمند  بنیادی  و  اساسی  خدمات  سایر  و  بهداشت 

حکومت باید در این زمینه تالش کند.

خوب و مبارزه با مواد مخدر وظیفه دموکراتیک ما است و 
ما باید مردم مان را از شر چنین پدیده ها که در جنگ های 
سی سال گذشته افغانستان ریشه دارد، نجات بدهیم. با این 
نیز  ما  مردم  بلکه  می شوند  خوش  ما  دوستان  تنها  نه  کار 

خوشنود می گردند.«
آقای ویسترویله در رابطه به مصالحه با طالبان گفت: »برای 
حل تنش در افغانستان، راه حل نظامی وجود ندارد، بل باید 
همین رو،  از  کرد.  رسیدگی  مشکل  این  به  سیاسی  راه  از 
راه حل های سیاسی مطرح شد و این کنفرانس برگزار شد تا 
تعهدات سیاسی را برای همکاری افغانستان و جامعه جهانی 

هموار بسازد.«
حفظ  و  آزادی  حق  بر  ویسترویله  آقای  حال،  این  با 
دست آورد های سال های گذشته تاکید کرد و گفت: »یکی 
این بود که ما چگونه  از نگرانی های من در این کنفرانس 
می توانیم به توافقی برسیم که به حقوق اساسی مردم توجه 
چنین  که  هستیم  و خوشحال  شود  مبارزه  فساد  با  و  گردد 

تعهدی از سوی کرزی سپرده شد.«
آقای زلمی رسول نیز ابراز داشت که کنفرانس اول بن به 
افغانستان پرداخت و کنفرانس دوم بن  ایجاد حکومت در 
گذشته،  سال های  دست آوردهای  مبنای  بر  تا  است  آن  بر 
آقای  همچنان  آورد.  فراهم  افغانستان  آینده  برای  را  راه 
زلمی رسول به حفظ ارزش های به دست آمده در سال های 
گذشته اشاره کرد و گفت که این ارزش ها قربانی مصالحه 
با مخالفان نخواهد شد. به گفته آقای رسول: »حقوق بشر، 
حقوق زن، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و سایر ارزش ها را 

از دست نمی دهیم.«
باید  افغانستان  که  گفت  همچنین  افغانستان  خارجه  وزیر 
خودش را از وابستگی به کشورهای دیگر برهاند و تا سال 
به  باید  بلکه  نباشد،  وابسته  تنها یک کشور  نه  باید   ،2024

یک کشور کمک کننده بدل شود.

از صفحه 4

بن دوم:

تعهد جهان با افغانستان
برای یک دهه دیگر
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مراحل  طي  به  دسترسي  حق   -  5
رسیدگي قانوني

رسيدگي  مراحل  طي  به  دسترسي  حق 
قانوني، در ماده 31 قانون اساسي افغانستان 
»هر  كه:  مي دارد  تصريح  و  يافته  تسجيل 
مجرد  به  اتهام  دفع  براي  مي تواند  شخص 
وكيل  خود،  حق  اثبات  براي  يا  گرفتاري 
مدافع تعيين كند. متهم حق دارد به مجرد 
گرفتاري، از اتهام منسوب اطالع يابد و در 
تعيين مي كند در  قانون  ميعادي كه  داخل 

محكمه حاضر گردد.« 
رسيدگي  مراحل  طي  به  دسترسي  حق 
بشري  حقوق  اساسي  اصل  يک  قانوني، 
در  افراد  از  حمايت  به  منظور  كه  است 
از  برابر محروميت غيرقانوني و خودسرانه 
واالترين  اساسي كه  آزادي هاي  و  حقوق 
آن ها حق حيات و آزادي مي باشد، در نظر 

گرفته شده است. «
قضايا و موارد زياد نقض حق دسترسي به 

بانو بعد از مدتی، مسوول يكی از بزرگترين 
هم  بعدها  و  طلوع شد  تلويزيون  پروژه های 
اين گونه  و  ديگر  برنامه  چند  توليدكننده 
ساختن  جز  آرزوهايش،  ليست  در  كه  بود 
فلم آرزويی نماند، ولی ديری نگذشت كه 
اين آرزو هم به حقيقت پيوست و توانست 
واران(  )آتليه  مستندسازی  وركشاپ  در 
يک  سوی  از  كه   Ateliers Varan
به  بود،  شده  برگزار  فرانسوی  مستندساز 
آموختن سبک مستندسازی سينما حقيقت، 
آغاز كند. به عنوان پايان نامه، فلم »لبخند به 
زندگی« را تهيه كرد و بعد تصميم گرفت تا 
در مسابقه ويديويی دموكراسی كه از سوی 
يک صفحه انترنتی اعالم شده بود، اشتراک 

كند.
باشم،  مستقل  شكلی  به  می خواستم  »من 
مسابقه  اين  مورد  در  وقتی  همين  برای 
كنم.  اشتراک  گرفتم  تصميم  شنيدم، 
فلم  دوستانم  كمک  به  و  نوشتم  را  فلم نامه 
»يک وارونه« را در استالف ثبت كردم. در 
فكر  اصال  می ساختم،  را  فلم  كه  زمان  آن 
نمی كردم اين فلم در جشنواره كن برگزيده 
جهان  سينماگران  از  بزرگی  گروه  و  شود 
بنشينند؛ ولی بعد از ثبت، تازه  به تماشايش 
خواست  برخالف  من  فلم  كه  شدم  متوجه 
دموكراسی  خوبی های  مورد  در  مسابقه  آن 
نيست؛ بل من دموكراسی وطنی مان را مورد 
انتقاد قرار داده بودم. البته قصد نداشتم وقتی 
جلب  برای  من  دموكراسی اند  موافق  همه 
بل همه آنچه كه  بزنم،  توجه، ساز مخالف 
برداشت  اطرافم  در  موجود  دموكراسی  از 
فلم  در  ناخودآگاه  صورت  به  بودم  كرده 
مسابقه  به  نتوانستم  را  فلم  بود.  شده  بيان 
بفرستم، ولی در حين زمان نمی دانستم كجا 

به نمايش بگذارم.«
بانو مصمم بود تا تالشش را برای نشر فلمش 
به كار ببندد و ديدگاه هايش را برای مردمش 
بيان كند. می خواست از شرايط مهياشده در 
عاطفی  زخم های  و  كند  استفاده  كشورش 

طي مراحل رسيدگي قانوني، در سال 1389 
مورد   364 تعداد  سال  اين  طي  و  داده  رخ 
مستقل  كميسيون  دفاتر  در  حق،  اين  نقض 
كه  است  شده  ثبت  افغانستان  بشر  حقوق 
14.2 درصد افزايش را نسبت به سال 1388 
اين  مجموع  از  مي دهد.  نشان  مورد(   290(
تعداد، 20 مورد آن مربوط به زنان و 26 مورد 
در رابطه به اطفال بوده است. بيشترين موارد 
نقض حق دسترسي به طي مراحل رسيدگي 
قانوني به ترتيب در واليات بلخ )112 مورد(، 
جوزجان )71 مورد( و كابل )30 مورد( بوده 
اين حق،  نقض  موارد  مشهودترين  است كه 

در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرد. 
 5. 1 حق عدم بازداشت يا نگهداري 

در توقیف مگر مطابق به قانون
قانون  هفتم  و  بيست  ماده  حكم  اساس  بر 
تعقيب،  نمي توان  را  شخصي  هيچ  اساسي، 
گرفتار يا توقيف كرد مگر طبق احكام قانون، 
سال هاي  هم چون  نيز،   1389 سال  در  اما 

دوران مهاجرت را فراموش كند. می خواست 
بگويد  مردم  برای  بود،  ساخته  كه  فلمی  با 
آنان  و  می گذرد  زمان  نكنند،  تالش  اگر  كه 
همان جايی كه بودند، می مانند، اما همه نهادها 
داليلی چون سياسی بودن را بهانه كردند و فلم 
بود  قرار  انگار  نشد.  داده  نمايش  وارونه  يک 
كند كه  را طی  راه جديدی  سادات،  شهربانو 
كاركردن  بهتر  و  مسلكی انديشيدن  به  منجر 
می شد: »خيلی ناراحت بودم، فلمی كه با هزار 
سختی ساخته بودم، مجال نمايش نمی يافت و 
روز  يک  بود.  آرزوهايم  پايان  معنای  به  اين 
جشنواره  سايت  به  وب گردی،  جريان  در 
  cinefondation مورد  در  و  رسيدم  كن 
حمايت  به  همه ساله  بخش  اين  خواندم. 
به  واقع  در  می شودو  برگزار  كن  جشنواره 
جست و جوی استعدادهای نهفته از تمام دنيا 
هشت  همه ساله   Cinefondation است. 
اولين  می خواهند  كه  را  جوان  كارگردان 
حمايت  بسازند،  را  شان  بلند  فلم  دومين  يا  و 
دارم.  را  شرايط  همه  من  كه  ديدم  می كند. 
بدون اين كه با كسی مشورت كنم فورم را پر 
كردم و نمونه كاری او همين فلم يک وارونه 
را فرستادم. سه ماه بعد در حين ناباوری من، از 
ميان آن همه كارگردانی كه فورم را خانه پری 
از كشورهای  تن ديگر  با هشت  بودند،  كرده 
مختلف انتخاب شدم. برای مصاحبه و گزينش 
نهايی به فرانسه رفتم و بعد از انجام مصاحبه ها 
از سوی مسوول جشنواره كن، جيل ژاكوب، 
برگزار شد و باالخره شش نفر كه يكی هم من 
شد  قرار  يافتيم.  شانس  كار  ادامه  برای  بودم، 
بروشورهای  كنيم،  كار  فلم نامه های مان  روی 
پيدا  هم  پروديوسر  و  بسازيم  را  مان  فلم های 

گذشته موارد زيادي از نقض اين حق، در دفاتر 
ساحوي، واليتي كميسيون مستقل حقوق بشر به 

ثبت رسيده است. 
به  دسترسي  حق  نقض  مورد   364 مجموع  از 
سال 1389  در  كه  قانوني  رسيدگي  مراحل  طي 
 262( درصد   72 حدود  است،  رسيده  ثبت  به 
مورد( آن قضايايي است كه منجر به نقض حق 
يا  نظارت خانه  در  نگهداري  يا  بازداشت  عدم 
حق  اين  نقض  بيشترين  است.  شده  توقيف خانه 
كندز  و  كابل  جوزجان،  بلخ،  واليت هاي:  در 
افزايش   1388 سال  به  نسبت  و  گرفته  صورت 
بسيار بااليي را نشان مي دهد و تقريباً چهار برابر 
در  ثبت شده  )موارد  است.  شده  گزارش  بيشتر 
سال قبل، 92 مورد بوده ( كه 15 مورد آن مربوط 

به زنان و 22 مورد مربوط به اطفال بوده است. 
از جمله، در واليت كندز، فردي به اتهام سرقت 
از  بيش  مدت  همسايه گانش،  از  يكي  منزل  از 
و  مي برد  سر  به  توقيف  در  روز  پنج  و  بيست 
رسيدگي  و  داشته  قرار  سارنوالي  در  وي  اوراق 
و تعيين سرنوشت نمي گردد و برادر وي كه ادعا 
در  نيز  است  نداشته  در جرم وي  اشتراكي  دارد 
رسيدگي  خواهان  ايشان  كه  مي باشد  توقيف 
كه  آن جا  از  شده اند.  مشكل شان  به  كميسيون 
جرم يک عمل شخصي مي باشد و برادر مظنون، 
اثر  بر  بود  شده  بازداشت  قانوني  موجب  بدون 
پادرمياني كميسيون از طرف محكمه بريء الذمه 
شناخته شده رها شد و متهم كه نتوانست استدالل 
همسايه  منزل  به  ورودش  عدم  مورد  در  قانوني 
ارائه كند، از سوي محكمه استيناف به يک سال 

حبس محكوم شد. 
ادامه دارد

كنيم.«
است  داستانی  زندگی  سادات،  بانو  شهر  نگاه  از 
خوبتر  جريانات  تا  می شود  باعث  گره  هر  كه 
بيفتد. او معتقد است كه اگر  به راه  ريتم بگيرد و 
بر  حكومت  از  طالبان  اگر  نمی بود،  افغانستان  از 
نمی آمد،  كار  روی  جديدی  رژيم  و  نمی افتادند 
شايد امروز او، دختری در سرزمينی بدون آرزويی 
برای برآورده شدن و هدفی برای به دست آوردن 
ما  كشور  در  همه چيز  كه  است  »درست  می بود: 
نسبی است. ما امنيت نسبی داريم، اوضاع فوق العاده 
نيست و هزارن بدبختی ديگری سر راه هر كدام ما 
و  نااميد می شوند  مردم  اين كه  و  مشكل تر  است 
را می پذيرند. فكر می كنند كه  شرايط و شكست 
زندگی همين است و هيچ تغييری نمی كند و بايد 
همين گونه باشد. مردم مبارزه را فراموش می كنند 
با  ديگران  كه  آنچه  همه  باشند  می داشته  انتظار  و 
زحمت ساليان طوالنی به دست آورده  اند، يک شبه 
با مشكالت  بايد  بياوردند. در حالی كه   به دست 
را  شرايطش  ما  كرد.  پيدا  راه حل  و  كرد  مبارزه 
نو طرح ريزی  از  را  زندگی مان  می توانيم  و  داريم 
كنيم و يک حال و آينده دل خواه تر داشته باشيم. 
اولش می تواند تخيل باشد اما شايد يک روزی به 
آن برسيم. ديگران نيز همين گونه به آنچه كه دارند 
رسيده اند. آدم ها هميشه آنچه دور و برشان است،  
قبول می كنند و فراموش می كنند كه می توانند در 

اين شرايط تغيير بياورند.«
پياله چای ته می كشد و حرف های شهربانو سادات 
برای رفتن سر صحنه  بايد  او  به آخر می رسد.  نيز 
خزان زده،  درختان  زير  دوستانش  شود،  آماده 
فلم جديد  اولين صحنه های  تا  چيده اند  را  وسايل 
روی  و  می پيوندد  دوستانش  به  بانو  بگيرند.  را 

كاغذش می نويسد: برداشت اول.

جنبش بين المللی حقوق بشر، نمی تواند از طرح و تكرار مواضع خود به نفع 
نظر  با در  به ويژه  اجتناب كند،  برنامه ريزی  مفاهيم جنسيت محور در سطوح 
داشتن توجه بی امان خود به عرصه عمومی كه آن را اصلی ترين مكان اعمال 
خشونت می داند )بی آنكه در اين ميان مسايل نهاد های اجتماعی خصوصی،  
و  ولد كه زن  و  زاد  ترغيب  سياست  و  بگيرد(   نظر  در  را  قبيل خانواده،  از 
خانواده را هدف قرار می دهد و چارچوب عملكرد خودش كه مبتنی بر تعامل 
حقوق  جنبش  دولت نگر  چارچوب  بنابراين،    .)1993 )رايو  است  دولت ها 
به حضور  می داند،  بشر  ناقضان حقوق  بزرگترين  را  اين كه دولت  ها  با  بشر، 

نمايندگان دولتی ـرهبران سياسی و ديپلمات  هاـ مشروعيت می بخشد.
معضالت  رفع  و  دفع  برای  عمومی،  بين المللی  قانون  به  ارجاع  گونه  هر 
جنسيت محور، مقرون به مبارزه ای جان كاه است. »سازمان  های بين المللی ]مثل 
سازمان ملل متحد[، حواشی نقش پرداز دولت  هايند و به آن  ها امكان می دهند 
كه برای رسيدن به اهداف خود دست به عمل جمعی بزنند« )چارلز وارس، 
بين المللی، چه در  قوانين  نويسندگان،  اين  تعبير  به  شينكين و رايت 1991(. 
نظر و چه در عمل، نظامی جنسيت محور است كه مردان را در متن و زنان را 
در حاشيه نگه  می دارد. همين نويسندگان، توجه ما را به نقصان شرم آور طرح 
مسايل زنان در سازمان ملل، به كثرت قاطع سهم قضات مرد در دادگاه  های 
بين المللی و به موانع همه جا گسترده بر سر راه مشاركت زنان در گروه  های 

بين المللی حقوق بشر، جلب می كنند.
حاصل آنكه، گفتمان  های اصلی حقوق بشر همچنان در چنبر سخن پردازی  های 
روسای دولت  ها يا وزرای عالی رتبه دولتی است و اين موضوع غالبا كار را به 
آنجا می كشاند كه صدای ستمگر به جای صدای ستمديدگان شنيده می شود. 
معاون   »  Elliott Abrams« آبرامز  اليوت  وقتی  متحده  اياالت  در  مثال 
حقوق  پيچيدگی  به  امری  »در  می گويد  ريگان  رونالد  دولت  وزيرخارجه 
بشر، می بايد منتظر بروز اختالف نظر در سياست گذاری بود و چنين چيزی را 
می بايد از مقوله اختالف نظر های انديشمندانه دانست و نه اختالف نظر های 
حقوق  در  می توان  چگونه  كه  پرسيد  بايد   ،)1987 )درينام  اخالقی«  بنيادی 
بشر ـ كه خود اخالقی ترين مقوله است ـ سياست گذاری را از اخالقيات جدا 
انگاشت؟ و يا در همين زمينه، حقوق بشر را از سياسيات جدا فرض كرد؟ و 
كجاست قدرت منطقی اين بحث كه پيچيدگی يک موضوع ضرورتا اعتبار 
بيشتری به اختالف نظر های روشنفكرانه می دهد تا اختالف نظر های اخالقی.

مثال  ـ  به كار گرفته شده اند  بار ها  و  دارند  دراز  دفاعيه  هايی هستند كه عمر 
كنياتا ]اولين رييس جمهور كنيا پس از استقالل اين كشور 12 دسامبر 1963[ 
مُثله كردن  موافقان  و  مخالفان  عاطفی  نگرش  های  باره  در  »بحث  می نويسد 
جهت گيری  های  اتخاذ  يا  كنيا[،  در  زنان-  تناسلی  عضو  كردن  ]مثله  عضو 
افراطی در اين باب، بدون درک داليلی كه آدم تحصيل كرده و روشن انديشی 
مثل گی كويو را همچنان پايبند به سنت نگهداشته، حاكی از جمود فكری 
است« )كنياتا، 1953،133(. چنين می نمايد كه كنياتا با اين نوشته قصدی جز 
دعوت به يک دادرسی حساس و عادالنه را مطرح نمی كند. ولی وقتی دفاع 
او را از رسم مُثله كردن می خوانيم، چاره ای جز ترديد در باره سياسيات چنين 
ذكور  ملی  رهبر  يک  قلم  از  كلمات  اين  كه  خصوص  به  نداريم،  مدعايی 
بالواسطه ترين  معروض  كه  می آيد  كاغذ  به  گروهی  طرف  از  نيابت  به  و 
نكته  اين  به  »توجه  می نويسد  كنياتا  است.  زنان  يعنی  نسبيت،  اين  تاثيرات 
حايز اهميت است كه اصول اخالقی اين قبيله با چنين رسمی درهم آميخته 
دولتی  اصالحات   .)134( است  شده  آن  اندامی  همبستگی  كل  از  نهادی  و 
پُرهياهو غالبا در عمل چيزی بيش از بازارگرمی بی محتوا و قانونگذاری بی بو 
و خاصيت و برنامه ريزی  های بی رمق نيست. فقط وقتی زنان در كانون بحث  ها 
مجال  فرهنگی  مجادالت  در  جنسيت محور  پيچيدگی  های  می گيرند،  قرار 
نتيجه گيری  ها  در  مندرج  بسنده خواهی  و  ساده انگاری  و  می كنند  پيدا  بروز 
و ضابطه بندی  های سياست مداران با وضوح كامل مورد ترديد قرار می گيرد 
تشكيک  از  نبايد  لحظه ای  فمينيست  ها   .)1988 سلک  )بولِور-ميلر1985؛ 
در  جنسيت محور  اجتماعی  رفتار های  به  معطوف  فرهنگی  تبين  های  باره  در 
جهان سوم غافل شوند و در باب عرصه  های ديگری نيز )منجمله جراحی های 
خطرناک برای آرايش صورت واندام( كه گويا ر ها از مفاهيم فرهنگی، طبق 
بايد به ديده  انتخاب آزاد سنجه يابی می شود، قضايا را  تصميم فردی و حق 

ترديد بنگرند.
ادامه دارد
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نگرانی دهقانان تخار
از کمک های ناچیز دولت به آسیب دیدگان

بدخشان برای گرفتن انتقال مسوولیت های امنیتی آماده است
 سیحون - بدخشان
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از  تخار،  زراعت  اداره ی  در  مقامات  تخار:  8صبح، 
توزیع کمک های زراعتی و غذایی در حالی خبر می دهند 
میزان  به  مقایسه  در  والیت  این  مالداران  و  دهقانان  که 
خسارات خشک سالی امسال، این کمک ها را خیلی ناچیز 

می دانند.
و  مرکز  در  خانواده  هزاران  امسال،  خشک سالی های  در 
از  را  زراعتی شان  محصوالت  تخار  والیت  ولسوالی های 
کمبود  اثر  به  والیت  این  مالدار  هزاران  و  دادند  دست 
شدید علوفه حیوانی مواشی شان از دست داده اند و یا از 

مالداری روگردان شده و راهی شهر ها شده اند.
خشک سالی های  به  توجه  با  ـ  افغانستان  زراعت  وزارت 
اخیرـ  یک مقدار مواد غذایی، علوفه حیوانی و ضروریات 

زراعتی را به دهقانان و مالداران تخار توزیع کرده است.
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  رییس  ساعی،  محمدسالم 
از  ده هزارتن  به  کمک  »برای  گفت:  صبح   8 به  تخار 
آبی،  و  للمی  مناطق  در  والیت  این  مالداران  و  دهقانان 
تخم بذری گندم، کود کیمیاوی، علوفه  حیوانی، برنج و 

گندم خوراکی توزیع شده است.«
آقای ساعی گفت: »برای کشاورزان مناطق آبی، ازسوی 
و  سیاه  کیمیاوی  کود  جهان)اف ای او(،  غذایی  سازمان 
سفید و تخم بذری گندم توزیع می شود که اداره زراعت 
کودسیاه،  خریطه  یک  دهقانان،  از  یک  هر  برای  تخار، 
یک خریطه کود سفید و یک خریطه تخم بذری را در 

بدل دوهزار افغانی توزیع کرده است.«
توزیع  برای  نمود که  اضافه  تخار  زراعت  اداره ی  رییس 
ولسوالی  پنج  هر  در  مواد کمکی  این  شفاف وعادالنه ی 
)چاه آب، کلفگان، فرخار، رستاق و تالقان( تعداد دوهزار 

قطعه کارت را اختصاص داده اند.
والیت  این  ولسوالی های  دیگر  مورد  در  ساعی  آقای 
قرار  جهان  غذایی  سازمان  کمک های  پوشش  زیر  که 
مناطق،  این  مالداران  و  دهقانان  »برای  گفت:  نگرفته اند، 
زراعت  وزارت  سوی  از  کوپون  قطعه  ده هزار  تعداد 

دوم  دور  در  بدخشان،  ولسوالی   7 امنیت  است  قرار 
انتقال، به نیروهای امنیتی افغان واگذار شود.

یک شنبه  روز  امنیتی   مسوولیت های  انتقال  کمیسیون 
ولسوالی هایی  و  فهرست شهرها، والیات  هفته گذشته، 
را که قرار است مسوولیت های امنیتی آنها در دور دوم 
به شورای  افغان سپرده شود،  امنیتی  نیروهای  به  انتقال، 
تایید  را  فهرست  این  رییس جمهور  و  سپرد  ملی  امنیت 

کرد.
بنا بر گزارش ها، کمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی، 
سمنگان،  تخار،  دایکندی،  بلخ،  والیات  فهرست 
ولسوالی های  و  برخی شهرها  و  بدخشان  نیمروز  کابل، 
والیت های دیگر را ترتیب کرده است و آغاز این روند 

روز پنج شنبه هفته گذشته از والیت پروان آغاز شد.
گفته می شود در فهرست دور دوم انتقال مسوولیت های 
سفلی،  یفتل  بزرگ،  شهر  ولسوالی های  امنیتی، 
والیت  ارگوی  و  کشم  تیشکان،  بهارک،  ارغنجخواه، 

بدخشان شامل است.
آمادگی های  از  بدخشان  والیت  در  امنیتی  مقام های 
خبر  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم  دور  در  کامل 

اداره ی  نزد  اما آمار رسمی که  نقاط والیت می رسد،  از 
تعداد  کنون  تا  که  می دهد  نشان  است،  موجود  زراعت 

500 راس مواشی مالداران ازبین رفته است.«
از آسیب های  منظور جلوگیری  به  اضافه کرد که  ساعی 
مواشی  برای  کنجاره  تهیه ی  قرارداد  مالداران،  به  بیشتر 
و  دومیلیون  مبلغ  به  تخار  للمی  مناطق  در  مالداران 
شش صدهزار افغانی، با یک شرکت داخلی به امضا رسیده 

است که درماه های آینده، توزیع آن  شروع خواهدشد.
با این حال، عده ای از دهقانان و مالداران در والیت تخار، 
را  آنان  سهمیه ای  نیستند.  راضی  این کمک ها  مقدار  از 
ناکافی  است،  شده  درنظرگرفته  هرولسوالی  برای  که 
می دانند و همچنان ادعا دارند که در تقسیم مواد کمکی 
بین ولسوالی های تخار، عدالت در نظر گرفته نشده است.

خواجه غار،  ولسوالی  کشاورزان  از  تن  یک  نورمحمد، 
می گوید: »این ولسوالی، ازولسوالی های درجه اول والیت 
است و یک صد هزارتن جمعیت دارد که بیشتر آنان پیشه 
تنها برای شش صد و  اداره ی زراعت،  اما  زراعت دارند، 

امنیتی این والیت، نیروهای امنیتی افغان توانایی کنترول 
مسوولیت های  انتقال  دوم  دور  در  که  را  ولسوالی هایی 

امنیتی شامل است، دارند.«
وی اضافه کرد که ولسوالی هایی که شامل پروسه است، 
بودند  برخوردار  خوبی  امنیتی  وضعیت  از  گذشته  در 
حضور  نسبت  به  کشم،  و  درایم  ولسوالی های  تنها  و 
تعداد  که  بود  ناامن  اندکی  دولت،  مخالفان  از  شماری 
از مخالفان این ولسوالی ها به روند صلح پیوستند و تعداد 
و  امنیتی شکست خوردند  نیروهای  عملیات  دیگر طی 
اکنون برای گرفتن مسوولیت امنیتی، هیچ نوع مشکلی 

در بدخشان وجود ندارد.
از  که  حالي  در  بدخشان  باشندگان  حال،  همین  در 
استقبال  داخلی  نیروهاي  به  امنیتي  مسوولیت هاي  انتقال 
از  پس  نباید  جهاني  جامعه  که  مي گویند  مي کنند، 
و  تجهیز  از  دست  امنیت،  تامین  مسوولیت  واگذاري 

آموزش نیروهاي ملي افغانستان بردارد.
صفدرعلي، باشنده ولسوالي شهر بزرگ به 8صبح گفت: 
»خوب است که امنیت را نیروهاي خود ما مي گیرند و 
امنیت را  یافته اند که  این را  به لطف پروردگار توانایي 
تامین کنند، اما این نیروها به وسایط و سالح هاي پیشرفته 
نیازمند هستند تا بتوانند در مقابل تهدید هایی که وجود 

دارد، مقابله کنند.«
از  دفاع  و  امنیت  تامین  حال،  هر  در  که  مي گوید  وي 
انتقال  افغان هاست و پروسه  تمامیت ارضي وظیفه خود 
یک اقدام خوب براي افغاني شدن امور این کشور است.

این والیت  در  نظامی  امور  آگاهان  برخی  این حال،  با 
می گویند که ولسوالی هایی که شامل پروسه انتقال شده 
است، حضور و یا عدم حضور خارجی ها هیچ تاثیری بر 

روند امنیتی آن مناطق ندارد.
مامورالدین کوفی، یک تن از نظامیان متقاعد می گوید: 

پنجاه نفر کمک کرده است.  
در  دهقانان  زراعتی  کوپراتیف های  مسووالن  از  برخی   
از  که  دارند  ادعا  نیز  تخار  والیت  خواجه غار  ولسوالی 

دوسال به این طرف، هیچ کمکی دریافت نکرده اند.
زردکمر  قریه ی  در  زراعتی  کوپراتیف  رییس  امین اهلل 
ولسوالی خواجه غار می گوید: »دهقانان ما از سال گذشته 
تخار  زراعت  اداره ی  سوی  از  کمکی  هیچ نوع  حاال  تا 

دریافت نکرده اند.«
وجود  حالی که  در  تخار،  زراعت  اداره ی  رییس  اما 
بی عدالتی در توزیع کمک ها را رد می کند، ادعای کمک 
تایید  زراعتی  به کوپراتیف های  زراعت  وزارت   نکردن 

می کند.
به  کمک ها  حاوی  »کوپون های  می گوید:  ساعی  آقای 
این  و  شده  تقسیم  آن ها  بین  ولسوالی  هر  نفوس  تناسب 
بسیار  آسیب دیده  دهقانان  تعداد  که  است  واضح  مطلب 

بیشتر از مقدار کمک ها می باشد.«
او ادامه می دهد: »با توجه به این که در دوسال گذشته، به 
هیچ یک  به  بود،  اضطراری  خاطرخشک سالی، وضعیت 
از کوپراتیف ها کمک نشده است و نهادهای امدادرسان، 
کمک های خود را به کوپراتیف ها نداده و به خود دهقان 

رسانیده اند.«
ساعی اضافه می کند که در ولسوالی خواجه غار برنامه ی 
این  تطبیق  در  که  دارند  روی دست  را  جنگل ها  احیای 

برنامه مبلغ یک ملیون دالر به مصرف خواهد رسید. 
ادره ی  در  مقامات  گفته ی  به  که  است  حالی  در  این 
تخار  مالدار  و  دهقان  یکصدهزار  از  بیش  تخار،  زراعت 
در زمستان پیش روی، نیازمند کمک های عاجل می باشند.

با  روشدن  روبه  احتمال  از  تخار  مالداران  و  دهقانان 
خسارات زیاد و تلفات مواشی شان اظهارنگرانی می کنند و 
از دولت می خواهند تا پیش از رسیدن سرمای طاقت فرسا 

به آنان کمک کند.  
رییس اداره ی زراعت تخار نیز با تاکید بر این موضوع که 
دهقانان و مالداران تخار زمستان سردی را درپیش روی 
خواهند داشت، گفت: »وعده های زیادی از جانب وزارت 
زراعت و نهادهای کمک رسان بین المللی به والیت تخار 
داده شده است که در صورت عملی شدن این وعده ها، 
تخار  مالداران  و  دهقانان  به  بیشتر  واردشدن خسارات  از 

جلوگیری خواهد شد.«
را  کمک ها  این  گذاشتن  اختیار  در  معین  زمان  او  اما 

مشخص نکرد.

شامل  مسوولیت  انتقال  دوم  دور  در  که  »ولسوالی هایی 
امنیتی  شده است، در ده سال گذشته هیچ گونه مشکلی 
خارجی  نیروهای  حتا  و  نداشت  وجود  مناطق  آن  در 
مستقر در بدخشان برای تامین امنیت به آن  ولسوالی ها 

نرفته اند، به جز از سیروسیاحت.«
به گفته وی، اگر جامعه جهانی برای اسقرار صلح و ثبات 
پولیس  و  اردو  باید  می کند،  کار  افغانستان صادقانه  در 
تجهیزات  و  پیشرفته  و  مدرن  با سالح های  را  افغانستان 
که  حضوری  با  نظام  ساختار  در  و  کند  مجهز  جنگی 
حاال درافغانستان دارند، تغییرات کلی را درهمه سطوح 
این روند که  با  بیاورند، در غیر آن  به وجود  حکومت 
با  گرفته اند،  پیش  در  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  برای 
دور   90 دهه  به  افغانستان  بازگشت  احتمال  خروج شان 
بدخشان می گویند  امنیتی  مقام های  اما  نیست.  انتظار  از 
که برای گرفتن مسوولیت های امنیتی هیچ گونه مشکلی 

در پیش ندارند.
اردوی  قول  دوم  کندک  فرمانده  عبدالهادی،  دگروال 
202شاهین در بدخشان به خبرگزاری بست باستان گفته 
است که نیروهای تحت فرمان او که در بدخشان مستقر 
این والیت  در  امنیت  تامین  آماده  لحاظ  هر  از  هستند، 

می باشند.
فرمانده دوم کندک اردوی ملی در بدخشان می گوید: 
تمام  که  می توانیم  داده  اطمینان  بدخشان  سراسر  »در 
با مخالفین  منسوبان ما به طور کلی آماده هرنوع پیکار 
هستند و برای انتقال مسوولیت، اردوی ملی، پولیس ملی 

و امنیت  ملی آمادگی کامل دارند.«
گرفتن  برای  حالی  در  بدخشان  امنیتی  مقام های 
مسوولیت امنیتی ابراز آمادگی می کنند که طالبان دیروز 
پولیس  سرباز  هشت  والیت،  این  وردوج  ولسوالی  در 
آتش  به  را  آنها  رنجر  موتر  چهار  و  گرفته اند  اسیر  را 

کشیده  اند. 

کوپون  هر  که  است  رسیده  تخار  به  افغانستان  مالداری  و 
حاوی 50 کیلوگرام تخم بذری، 25 کیلوگرام برنج، 200 
کیلوگرام گندم خوراکی و50  تا 200 کیلوگرام علوفه ی 
و  مالدار  ضرورت  داشت  نظر  در  با  که  می باشد  حیوانی 

دهقان این کارت ها توزیع می شود.« 
به طور مجموعی،  اوایل فصل سرما،  در  ساعی گفت که 
گندم  تن  هزار  هشت  بذری،  تخم  تن  دوهزار  مقدار 
کنجاره  تن  هشت هزار  و  برنج  تن  دوهزار  خوراکی، 
)ماده ای که بعد از کشیدن روغن از دانه های کنجد و زغیر 
وزارت  ازسوی  حیوانی  خوراک  برای  می آید(  بدست 
به  بین المللی  کمک رسان  موسسات  و  افغانستان  زراعت 

والیت تخار اختصاص یافته است.
بذری  تخم  و  خوراکی  گندم  توزیع  روند  که  افزود  او   
گندم پایان یافته، توزیع برنج روی دست گرفته شده است و 

توزیع علوفه به مالداران به زودی آغاز خواهد شد.
در  مواشی  تلفات  مورد  در  تخار  زراعت  اداره ی  رییس 
مختلفی  گزارش های  رابطه  »دراین  گفت:  تخار  والیت 

می دهند.
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  صفوی،  سیدحسین  جنرال 
موجودیت  که  وجودی  »با  گفت:  8صبح  به  بدخشان، 
دارد،  را  خود  تاثیر  امنیت  تامین  در  خارجی  نیروهای 
دارند،  حضور  بدخشان  در  که  خارجی  نیروهای  ولی 
با آن  ما  برخی ولسوالی های  امنیتی که  در دشواری های 
نیرو های  و  نداده اند  انجام  را  فعالیتی  کدام  بود،  مواجه 

داخلی همه مسوولیت را به دوش داشتند.«
به گفته وی، تهدید های امنیتی ناشی از حضور طالبان در 
برخی ولسوالی های این والیت که چندی پیش محسوس 
بود، در اثر تالش های نیروهای امنیتی داخلی برطرف شد 
و تنها نیروهای خارجی، یک مرتبه، در یکی از عملیات ها 
از  برنامه ریزی هایی که  اثر  به  ـ آن هم  در ولسوالی کشم 
مرکز صورت گرفته بود ـ شرکت کردند و متباقی، تمام 
عملیات ها در این والیت توسط نیروهای داخلی صورت 

گرفته است.
او ادامه داد: »به اساس لزوم دید دولت و توانایی نیروهای 
امنیتی، در آغازهم نیروهای امنیتی ما توانایی تامین امنیت 
را در این والیت داشتند و اکنون با توجه به وضع خوب 

ACKU
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سنای  جمهوری خواه  اعضای  گراهام  ليندسی  و  کين  مک  سناتور 
و  پاکستان  با  متحده  اياالت  روابط  کامل  بازنگری  خواستار  امريکا 
به  نظامی  و  اقتصادی  کمک های  قطع  يا  و  ساختن  محدود  به  توجه 

اين کشور شده اند. 
سياستمداران کهنه کار امريکايی در بيانيه مشترکی پيام خود را مبنی 
بر نياز به ارزيابی دوباره روابط استراتژيک درازمدت با پاکستان ابراز 

داشتند.
با  نکردنی  باور  طور  به  امريکا  متحده  »اياالت  است:  آمده  بيانيه  در 
پاکستان صبور بوده است و ما علی رغم واقعيت های بسيار آزاردهنده 

و غير قابل کتمان، اين گونه رفتار کرده ايم.«
متحده  اياالت  »برای  گفته اند:  بيانيه  اين  در  امريکايی  سياستمداران 
زمان آن فرا رسيده است که روابط خود با پاکستان را به طور کامل 

بازنگری کند. ما بايد دليل و سطح حمايت خود را ارزيابی کنيم.«
ارتش  »کميته خدمات  در  عضو جمهوری خواه  عنوان  به  کين  مک 
کميته  ارشد  عضو  گراهام  و  می کند  وظيفه  ايفای  سنا«  مجلس 

تصميم گيری کمک های خارجی اياالت متحده می باشد.
در اين بيانيه مشترک همچنان خاطر نشان شده است: »تمام گزينه ها با 
توجه به همکاری های اقتصادی و امنيتی امريکا به پاکستان به شمول 

روی  بايد  اجرايی  سختگيرانه تر  معيارهای  و  اساسی  محدوديت های 
ميز باشند.«

سازمان  و  ارتش  حمايت  اتهام  به  همچنان  امريکايی  سناتورهای 
تروريستی  گروه های  ديگر  و  حقانی  شبکه  از  پاکستان  استخبارات 
افغانستان  امريکايی در  نيروهای  به حمله عليه  اشاره کرده و آنان را 

متهم کردند.
قبال  در  امريکا  »سياست  که  بيانيه خود خواسته اند  در  سناتورها  اين 
اين  به  توجه  با  يابد؛  ادامه  بينانه  واقع  درک  اساس  بر  بايد  پاکستان 
واقعيت های معين که ارتش پاکستان در مرگ و زخمی ساختن مردها 
و زن های ارتش ما همکاری می کند و منافع امنيت ملی ما را به خطر 

می اندازد.«
کشيدگی  به  رو  آن  از  پس  پاکستان  و  متحده  اياالت  بين  روابط 
گذاشت که نيروهای ويژه امريکايی اسامه بن الدن، رهبر پيشين شبکه 
القاعده را در ماه می سال روان در نزديکی اسالم آباد به قتل رساندند.

ناتو  هوايی  حمله  در  پاکستان  مرزی  سرباز   24 مورد،  آخرين  در 
پاکستان در واکنش مسير  افغانستان کشته شدند.  با  پاکستان  در مرز 
افغانستان را مسدود کرد و از حضور در  ناتو در  نيروهای  اکماالتی 

کنفرانس بين المللی افغانستان در بن امتناع کرد.
پاکستانی ها همچنان از همکاری با نيروای امريکايی در بررسی واقعه 
حمله هليکوپترهای ناتو که حدود 10 روز پيش به وقوع پيوست، سر 

باز زده اند.
به  نسبت  را  خود  عميق  تسليت  همچنان  گراهام  و  کين  مک 
کشته شدگان اين واقعه ابراز داشتند و آن را يک حمله »غيرعمدی و 
تاسف بار« خواندند و گفتند که بررسی »شرايط وقوع اين تراژيدی 

وحشتناک را روشن خواهد کرد.«
عدم  بر  مبنی  پاکستان  واکنش  به  همچنان  امريکايی  سناتورهای 
اشتراک در کنفرانس بين المللی افغانستان در آلمان و مسدود کردن 
اقدامات توسط  »اين گونه  اشاره کردند و گفتند:  ناتو  اکماالتی  راه 
آن  با  ما  روابط  دوباره  کاهش  باعث  است  ممکن  پاکستان  دولت 

کشور شود.«

رييس  سارکوزی،  نيکوال  و  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
جمهور فرانسه پس از جلسه درباره وضعيت واحد پولی يورو در 
بتوان  تا  شود  امضا  جديد  معاهده ای  کردند  درخواست  پاريس، 
واحد پولی يورو را نجات داد و کشورهای اروپا را از بحران مالی 

بيرون آورد.
آلمان  صدراعظم  و  فرانسه  جمهور  رييس  رويترز،  گزارش  به 
و  کنترول  موارد  بايد  يورو  پولی  واحد  عضو  کشورهای  گفتند 
دقت بيشتری روی بودجه خود داشته باشند و در صورتی که با 

کسری بودجه روبرو شوند، مشمول تحريم ها قرار گيرند.
تا ماه  بايد  آقای سارکوزی گفت مذاکرات برای معاهده جديد 
مارچ سال آينده ميالدی، بهار سال آينده به پايان برسد تا بتوان 
بودجه،  کسر  با  مرتبط  مالی  بحران های  اين گونه  يافت  اطمينان 
نشست  مذاکرات  پيشاپيش  پاريس  مذاکرات  نيافتد.  اتفاق  ديگر 
سران اتحاديه اروپا برگزار شد که قرار است روز جمعه در مورد 

آينده واحد پولی يورو بحث و بررسی داشته باشد.
رييس جمهور فرانسه همچنين گفت اين تصميم مشترک آلمان 
اعتماد  بازگشت  و  تقويت  برای  تازه ای  اقدام  فرانسه است که  و 
»زمان  سارکوزی گفت:  نيکوال  دهند.  انجام  يورو  پولی  بازار  به 
زيادی برای اين کار نداريم. حاال نسبت به شرايط آگاه هستيم و 

از مسووليت خود در قبال سهامداران خود، مطلع شده ايم.«
بايد  که  است  عقيده  هم  فرانسه  با  آلمان  هم گفت  مرکل  خانم 
تغييرات ساختاری انجام شود که فراتر از توافقنامه ها باشد. وی 
پولی  واحد  ثبات  و  حفظ  برای  می دهد  نشان  ما  »تالش  افزود: 

يورو، جدی و مصمم هستيم.«
اين  آن ها  درخواست  گفتند  آلمان  و  فرانسه  کشورهای  رهبران 
تمامی 27 کشور عضو  در  يادشده  تغييرات  به سرعت  است که 
نبود، دسته کم 17  آن  امکان  اگر  ولی  اروپا عملی شود  اتحاديه 

کشور عضو واحد پولی يورو آن را اجرا کنند. همچنين اعالم شد 
طرح پيشنهادی ياد شده روز چهارشنبه اين هفته، به »هرمان وان 

رامپوی«، رييس شورای اروپا عرضه خواهد شد.
به مردم  تا  به طرح جديد داريم  نياز  »ما  آقای سارکوزی گفت: 
اروپا و اعضای واحد پولی يورو نشان دهيم وضعيت فعلی قابل 
استمرار نخواهد بود. به همين دليل مذاکرات مورد نظر بايد تا ماه 

مارچ تمام شود چون ما زمان زيادی در دست نداريم.«
اگر  که  کرده  طراحی  را  اتوماتيکی  تحريم ها  پيشنهادی  طرح 
به  بودجه  کسر  به  يورو  پولی  واحد  عضو  کشورهای  از  هريک 
بيش از سه درصد توليد ناخالص ملی برسند، به کار خواهد افتاد.

ضمن اين که لغو و يا اجرا نشدن اين تحريم ها در صورتی خواهد 
بود که  اکثريت اعضا به آن رای دهند. طبق قوانين فعلی، برای 
اعمال تحريم بايد اکثريت کشورهای عضو به اعمال تحريم رای 

دهند.

يک گروه مدافع حقوق بشر سوری گفته است که 
ماموران امنيتی اين کشور به برخی محله های شهر 
بشار  حکومت  مخالفان  تمرکز  محل  که  حمص 
اسد، رييس جمهور سوريه بوده اند، حمله کرده و 
دست کم سی تن از شهروندان را ربوده و به قتل 

رسانده اند.
ماه  ارتش سوريه چندين  تانک  و  پياده  واحدهای 
است که شهر حمص را به محاصره درآورده اند و 
را  به طور مرتب محله های شهر  به گفته مخالفان، 

بازداشت  و  با کشتن  و  می دهند  قرار  هدف حمله 
گسترده ساکنان شهر مبادرت می ورزند.

»با شرايطی«  روز گذشته، دولت سوريه گفت که 
اين  به  ناظران  اعزام  برای  عرب  اتحاديه  پيشنهاد 
کشور برای جلوگيری از خشونت عليه معترضان را 
می پذيرد و اتحاديه عرب نيز اعالم کرده که نامه 
حاوی اين شرايط را برای بررسی در اختيار وزيران 

خارجه کشورهای عضو قرار داده است.

اياالت متحده امريکا در نظر دارد تا يازدهم 
ايالت  پايگاه هوايی شمسی را در  ماه دسامبر 
تخليه  پاکستان  جنوب  در  واقع  بلوچستان 

کند.
بعد از يک حمله ناتو باالی دو پوسته نظامی 
پاکستانی  سرباز   24 آن  اثر  بر  که  پاکستان 
کشته شدند، اسالم آباد خواستار تخليه پايگاه 

شمسی شده است.
بدون  هواپيماهای  حمالت  پايگاه  اين  از 

پيلوت صورت می گرفت. کامرن مونتر سفير 
اياالت متحده امريکا در پاکستان در مصاحبه 
اظهار  منطقه  تلويزيونی  رسانه های  از  يکی  با 
کامل  سعی  امريکا  متحده  اياالت  که  داشته 
پايگاه  اين  متذکره  تاريخ  تا  کرد  خواهد 
حمالت  که  نمی رود  انتظار  کند.  تخليه  را 
اين  تخليه  خاطر  به  بی پيلوت  هواپيماهای 

پايگاه تقليل يابد.

بين المللی  ناظران  نظر  اظهار  با  هم زمان 
انتخابات پارلمانی روسيه درباره نقض فاحش 
هزار  چندين  رای گيری،  جريان  در  مقررات 
بر  »مرگ  شعار  مسکو  جاده های  در  نفر 

پوتين« سر داده اند.
و  و خوردهايی گزارش شد  زد  روز  اين  در 
پوليس روسيه گفت بيش از 300 تظاهرکننده 

را بازداشت کرده است.
ناظر  که  اروپا  همکاری  و  امنيت  سازمان 
نفع  به  رای گيری  در  که  بود گفت  انتخابات 
حزب »روسيه متحد« عمل شده است. رياست 
نخست وزير  پوتين  والديمير  را  حزب  اين 

روسيه به عهده دارد.

روسيه  جمهور  رييس  مدودف  ديميتری 
و  عادالنه  انتخابات  که  کرد  پافشاری 

دموکراتيک بوده است.
سفيد  کاخ  سخنگوی  يک  کارنی  جی  اما 
»نگرانی جدی« امريکا را نسبت به رای گيری 

روسيه ابراز داشته است.
اما  شد  انتخابات  برنده  متحد  روسيه  هرچند 

محبوبيت آن به شدت افت کرد.
حزب  اين  که  گفتند  انتخاباتی  مقام های 
کمتر از 50 درصد آرا را کسب کرده است 
 ،2007 سال  در  آن  آرای  سهم  که  درحالی 

64 درصد بود.

از  پس  را  پرواز  صدها  پکن  هوايی  ميدان 
که  غليظ  آلودگی  از  غباری  در  شهر  فرورفتن 

باعث کاهش ديد شد لغو کرده است.
شد  باعث  چين  شمال  از  بخش هايی  در  غبار 
که جاده ها بسته شود و بسياری از رانندگان در 

طول روز با چراغ های روشن رانندگی کنند.
بدتر شد و  به علت آلودگی هوا  غبار  در پکن 
ميزان ذرات  امريکا در آنجا گفت که  سفارت 

آالينده »خطرناک« است.

تا  مه)غبار(  که  است  حاکی  پيش بينی ها 
چهارشنبه ادامه خواهد يافت.

هوايی  ميدان  دومين  که  پکن  هوايی  ميدان 
از  بيش  است  جهان  آمد  و  رفت  پر  مسافری 
در  که  کرد  لغو  دوشنبه  روز  در  را  پرواز   200

نتيجه هزاران مسافر سرگردان ماندند.
پايتخت  بين المللی  بررسی سازمان های  براساس 
به  جهان  شهرهای  آلوده ترين  از  يکی  چين 

حساب می آيد.

که  لبنان  حزب اهلل  دبيرکل  نصراهلل،  حسن  سيد 
روز  می شود،  ظاهر  عمومی  انظار  در  ندرت  به 
سه شنبه، به مناسبت روز عاشورا در ميان هواداران 
يافته و  بيروت حضور  از محله های  خود در يکی 

به سخنرانی پرداخته است.
سال  در  حزب اهلل  و  اسراييل  درگيری  زمان  از 
مردم  ميان  در  کمتر  حزب اهلل  دبيرکل   ،2006

به  ويديويی  ارتباط  از طريق  معموال  و  ديده شده 
پرداخته  خود  هواداران  جمع  ميان  در  سخنرانی 

است.
بر  سه شنبه  روز  در  سخنانی  در  حزب اهلل  دبيرکل 
ادامه »مقاومت« در برابر اسراييل تاکيد کرد و در 

مورد تحوالت منطقه به ابراز نظر پرداخت.

سناتورهای امريکايی: با پاکستان به طور باورنکردنی صبور بوده ايم 

تاکید آلمان و فرانسه بر تصويب معاهده ای جديد برای تقويت يورو 

ماموران امنیتی سوريه شماری از معترضان را ربودند و کشتند 

امريکا پايگاه شمسی در پاکستان را تخلیه می کند 

تظاهرات ضدپوتین در مسکو پس از انتخابات روسیه

صدها پروازها در پکن به دلیل آلودگی شديد لغو شد

ACKUدبیرکل حزب اهلل لبنان در میان هواداران خود حضور يافت 



پـروگرام غـذایی جهان
 دفـتر مـرکزی کـابل

آگـهي داوطلبی برای فروش 
اجناس مستعمل دفتري و 

وسایل کمپیوتر  

 )WFP(دفتر پروگرام غذائی جهان ملل متحد
مستعمل  وسائل  و  اجناس  یکتعداد  کابل  در 
هاي  ماشین  پرنـتر،  کمپیوتر،  ازقبیل  دفتري 
فوتوکاپي ، یخچال ، یو پي اس ) ذخیره کننده 
برق( و غـیره لوازم برقي مستعمل خویش را 
از طریق داوطلبي درمعرض فـروش میگذارد. 
عالقمندان که خواهـش اشتراک درداوطلبي 
قوس   22-20 تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته 
مصادف  شنبه(  سه  الی  شنبه  )یک   1390
الی   9 ساعت  از  دسمبر2011(  با)13-11 
غذایی  پروگرام  هاي  ازظهرازگدام  بعد   3
جوار  قصبه  واقـع   )UNWFP(جهان
بین  هوایی  میدان  عقب  سازي  خانه  ریاست 
المللي کابل دیدن نمایند. تاریخ نهایی أخـذ 
اوراق داوطلـبي روز سه شنبه 29قوس0 139 
مصادف با )20 دسامبر2011(ساعت4:00 بجه 
بعد از ظهر دفتر مـرکزی  WFPواقع عـقب 
شهرنو  فـروشی،  گل  کوچه   ، بانک  کابل 

مـیباشد.   
اجناس مالحظه کرده  در محل  را  نامه  شرط 
شماره  نمیگردد.  أخـذ  تـضمـین  میتوانند 
تماس درصورت ضرورت به معلومات مـزید: 

جمیل خاموش662048 0797

5th Year    No: 1291   Wednesday  7 December, 2011    Price: 5 Afghani
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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
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