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زنگ اول


این چندمین بار است که آقای عبدرب الرسول سیاف، 
در  طالب  و  حامی  ترور  افراد  و  شبکه ها  وجود  از 
کابل خبر می دهد اما هیچ مقام امنیتی به سراغ ایشان 
تا اطالعات دقیق به دست بیاورد و به اساس  نمی رود 
آن، تروریست ها و حامیان آنان را بازداشت کند. آقای 
عملیات های  از  بسیاری  که  به وضوح می گوید  سیاف 
از  او  می شود.  طرح ریزی  کابل  همین  در  تروریستی 
در محافل رسمی  شرکت می کند  که  برد  نام  شخصی 
یک  از  سیاف  آقای  می گیرد.  پول  آس اس آی،  از  ولی 
واقعیت دیگر نیز در حضور رییس جمهور پیشین پرده 
برداشت و آن این که برخی از کسانی که عضو طالبان 
کرزی  آقای  و حکومت  کابل نشین شدند  بعد  و  بودند 
کار  گروه  آن  نفع  به  هم  حاال  می داد،  تنخواه  آنان  به 

می کنند.
امارت  از مقام های  تنخواه یکی  به  آقای سیاف  اشاره 
مخلوع طالبان، نشان دهنده ی این است که حتا طالبانی 
عزت  آورد،  کابل  به  را  آنان  پیشین  رییس جمهور  که 
داد و به آنان پول پرداخت هم از حمایت ترور دست 
اشتباهی  سیاست  پیشین  رییس جمهور  نداشته اند.  بر 
از  و  است  نااهل  طالب  که  می کرد  تصور  او  داشت. 
طریق نصیحت های پدرانه و امتیازدهی سر عقل می آید، 
دشمن  طالب  است.  اشتباه  اساس  از  چیزی  چنین  اما 
رای دهی  و  انتخابات  دموکراتیک،  نظام  ایدیولوژیک 
کسانی که  که  می گویند  تبلیغات شان  در  آنان  است. 
عضو سازمان آنان هستند دموکراسی را قبول ندارند 

و به همین دلیل حمالت انتحاری انجام می دهند. 
آن دسته از رهبران مذهبی پاکستان که بر طالبان نفوذ 
دارند، تا حال از آنان نخواسته اند که به دموکراسی و 
انتخابات تن دهند. طالبان به کسی که حاال پیشوای خود 
مقرر کرده اند لقب امیرالمومنین داده اند و خواب تسلط 
است  این ساده سازی مساله  را می بینند.  دنیا  تمام  بر 
که تصور شود طالب صرف یک برادر نااهل است. بر 
بود  پیشین  اشتباه رییس جمهور  مبنای همین سیاست 
تا با خیال  که یک عده از حامیان طالب فرصت یافتند 
راحت به سود این گروه فعالیت کنند. حاال که حکومت 
فاصله  پیشین  رییس جمهور  سیاست  از  ملی  وحدت 
گرفته است، به نیروهای امنیتی است تا حامی، مبلغ و 

پناه دهنده ی طالب را بازداشت کنند.
مقام های امنیتی باید نزد آقای سیاف و هر کس دیگری 
که در مورد شبکه های حامی  انتحاریان در کابل معلومات 
دارد، بروند و براساس همین معلومات، حامیان طالب 
بازداشت  تا زمانی که حامیان طالب  کنند.  بازداشت  را 
کابل  نشود،  تخریب  آنان  حمایتی  و شبکه های  نشوند 
بود.  خواهد  آسیب پذیر  تروریستی  حمالت  برابر  در 
فرماندهان نیروهای امنیتی حاال دیگر هیچ دلیلی برای 
حامی  طالبان  شبکه های  فعالیت های  از  چشم پوشی 
بازداشت  به جرم  را  آنان  هیچ کسی  ندارند.  کابل  در 

حامیان تروریست ها، به دادگاه نمی کشاند. 
باید موضع شان را در  سران حکومت وحدت ملی هم 
کنند.  روشن  کابل  در  طالبان  حامی   شبکه های  مورد 
و  رییس جمهور  جمله  از  ملی  وحدت  حکومت  سران 
افکار عمومی  بگویند که چرا به  باید به  رییس اجرایی 
تروریست های  نشانی  تا  نمی روند  سیاف  آقای  سراغ 
کابل نشین را به آنان بدهد. چه مصلحتی در این است 
که  آیا کسی  نشود؟  بازداشت  طالب  مبلغ  و  که حامی  
همکاری  تروریست ها  با  کشور  شهروندان  قتل  در 
آن  از  مانع  چیزی  چه  شود؟  بازداشت  نباید  می کند، 
که  آدرس هایی  سراغ  به  امنیتی  نیروهای  که  می شود 
آقای سیاف در اختیار دارد، نروند؟ وزارت داخله هر 
تبلیغات پخش می کند و  تلویزیونی  روز در شبکه های 
از شهروندان می خواهد که برای جلوگیری از حمالت 
تروریستی با پولیس همکاری کنند. حاال که آقای سیاف 
در  را  تروریست ها  نشانی های  که  می گوید  به وضوح 

اختیار دارد، چرا این وزارت نزد او نمی رود؟

چرا به سراغ
آدرس های آقای سیاف نمی روید؟
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عراده   213 جهانی  بانک  کابل:  8صبح 
مشکالت  حل  منظور  به  را  موترسایکل 
ساحوی کارمندان اداره حفاظت از نباتات در 
سی و چهار والیت کشور کمک کرده است.

براساس اعالمیه  ای که توسط وزارت زراعت 
موترسایکل ها  این  شده،  منتشر  مالداری  و 
مطابق جدول نیازسنجی والیات به بخش های 
بنادر  قرنطین  استیشن های  و  نباتات  حفاظت 
وزارت،  این  گفته  به  می شود.  سپرده  کشور 
با  می توانند  نباتات  از  حفاظت  کارمندان 
استفاده از این موترسایکل ها بهتر به کارهای 

خود در مناطق دور دست رسیدگی کنند.
این  خریداری  هزینه  دالر  هزار  دوصد 
موترسایکل ها  این  است.  موترسایکل ها شده 
از طریق پروژه »عوامل تولید زراعتی« فراهم 

شده است. 

مسووالن دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان 
اخیر  دهه  یک  درطی  زنان  که  می گویند 
پیشرفت های مثبتی داشته اند اما این پیشرفت ها 
کافی نبوده و زنان در افغانستان هنوز هم نیاز 

به همکاری ودادخواهی ازحقوق شان دارند.
در  زنان  بخش  مسوول  آخوند زاده  منیره 
آغاز  مراسم  در  متحد،  ملل  دفترسازمان 
گفت  بامیان  در  جنسیتی  تساوی  کمپاین 
در  مردان  با  همگام  افغان  زنان  اکنون  که 
پارلمان حضور دارند وصدها زن در نهادهای 

کوچک مدنی ایفای وظیفه می کنند.
آخوند زاده  خانم  امریکا  صدای  از  نقل  به 
که  است  این  کمپاین  اساسی  »هدف  گفت: 
زنان  از  تا  نماییم  تشویق  را  جوانان  بتوانیم 
حمایت نموده و برای زنان دادخواهی نمایند.«

شجاع  »مردان  نام  تحت  جهانی  کمپاین  این 
برای زنان می ایستند« اولین بار از کابل آغاز 
نیز  دیگر  والیت  پنج  در  است  قرار  و  شده 

راه اندازی و تا آخر سال 2۰1۶ ادامه یابد.
طوری  »کمپاین  گفت:  زاده  آخوند  خانم 
مخصوص  سایت  ویب  در  مردان  که  است 
تا  نمایند؛  ثبت  را  خود  حمایت  رفته  آن 
در  مرد  بیلیون  یک  که  جندر  تساوی  هدف 
قبال  در  گردیده  تکمیل  است  جهان  سطح 

دادخواهی از حقوق زنان تعهد نمایند.«
 ۵۰۰ از  بیش  افغانستان  سطح  در  تاکنون   
ابراز  این کمپاین  به  نسبت  را  تعهد شان  مرد 
در  مرد  از3۰۰۰  بیش  است  وقرار  کرده اند 
سطح کشور در این وب سایت ثبت نام شوند.

شورای  رییس  خاوری  طیبه  همین حال،  در 
جهانی  جامعه  و  حکومت  از  بامیان  والیتی 
خواسته تا برای پیشرفت زنان کارهای عملی 

را انجام دهند.
را  باید حق خود  »زنان  خانم خاوری گفت: 
بگیرند، به مساوات برسانند، در ادارات نقش 
بازی نمایند و خود رامنزوی وجدا از جامعه 

احساس نکنند.«

کمک 213 عراده موترسایکل
 به وزارت زراعت

ادای سوگند پرستاری

کشته و زخمی شدن 68 شورشی در نتیجه عملیات های
 قول اردوی 205 اتل

طالبان چهار کشاورز را به گروگان گرفتند

راه اندازی کمپاینی به منظور 
تساوی جنسیتی در بامیان

تن  هشت  و  سی  کابل:  8صبح، 
»نرسنگ  مکتب  دانش آموزان  از 
وردک  میدان  والیت  در  جامعه« 
شده  فارغ  آموزشی  دوره  یک  از 
بیماران  و برای خدمت پرستاری از 

سوگند یاد کردند.
توسط  که  آموزشی  برنامه  این 
راه اندازی  عامه  صحت  وزارت 
تن  هشت  و  سی  آن  در  بود،  شده 
از دختران شرکت داشته و با سپری 
بیست  آموزشی  دوره  یک  کردن 
را  شان  فراغت  اسناد  ماهه  پنج   و 

بدست آوردند.
اعالمیه ای  در  عامه  صحت  وزارت 
مراکز  در  فارغان  این  که  می گوید 
استخدام  خود  محالت  صحی 
کرده  تاکید  وزارت  این  می شوند. 
جدید  پرستاران  استخدام  با  که 
میزان دسترسی مادران و نوزادان به 

کارکنان صحی بیشتر خواهد شد.
وزیر  فیروز  فیروزالدین  داکتر 
فراغت  مراسم  در  عامه،  صحت 
با  که  گفت  جدید  پرستاران 

عملیات   نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
در  اتل   2۰۵ اردوی  قول  نیروهای 
جنوب کشور، شصت و هشت تن از 
شورشیان مسلح مخالف دولت کشته 

و زخمی شده  اند.
 2۰۵ اردوی  قول  مطبوعاتی  دفتر 
خبری  اعالمیه  یک  انتشار  با  اتل 
که  عملیات ها  این  که  می گوید 
والیت های  در  »طوفان«  نام  تحت 
دایکندی  و  زابل  قندهار،  ارزگان، 
و  سی  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 
شش شورشی مسلح کشته و سی و 

مقام های محلی در والیت جوزجان 
که  می گویند  کشور  شمال  در 
با محموله  را  طالبان چهار کشاورز 
گروگان  به  رومی  بادنجان  و  پیاز 

گرفته اند.
قوماندان  جوزجانی،  محمد  فقیر 
امنیه والیت جوزجان به خبرگزاری 
کشاورزان  این  که  گفته  بخدی 
والیت  از  شان  پیاز  فروش  برای 
مرکز  شبرغان  بازار  راهی  سرپل 

والیت جوزجان بودند.
این کشاورزان سه روز است در قید 
طالبان بسر می برند. آقای جوزجانی 
گفت: »روز جمعه این دهقانان سوار 
موتر نوع تونس می خواستند پیاز و 
والیت  از  را  شان  رومی  بادمجان 
جوزجان  به  فروش  برای  سرپل 
همراه  را  آنها  طالبان  که  بیاورند 

وضعیت  جدید  فارغان  استخدام 
صحی در مناطق دور دست والیت 
یافت.  خواهد  بهبود  وردک  میدان 
جدید  پرستاران  از  فیروز  آقای 
را  شان  مسوولیت های  تا  خواست 
به  ایمان داری«  و  »کمال صداقت  با 
و  مادران  حیات  نجات  برای  ویژه 

نوزادان ادا نمایند.
وزیر صحت عامه گفت: »افغانستان 
مردم  و  است  اسالمی  کشور  یک 
مسلمان آن می خواهند تا والدت ها 
زنانه  صحی  کارکنان  کمک  به 
عالقمندی  میزان  و  گیرد  صورت 

دو تن دیگر زخمی شده اند.
براساس این اعالمیه، عملیات طوفان 
جریان  در  و  دارد  ادامه  همچنان 
نیز  ماین  حلقه  پنج صد  تاکنون  آن 

کشف و خنثا شده است.
دفتر مطبوعاتی قول اردوی 2۰۵ اتل 
می افزاید که در نتیجه شلیک سالح 
انفجار  و  شورشیان  توسط  سنگین 
از  تن  چهار  جاده  کنار  ماین های 
شهادت  به  نیز  ملی  اردوی  سربازان 

رسیده اند.
از  نیز  دفاع  وزارت  همین حال،  در 

موترشان به گروگان گرفتند.«
تالش های  جوزجانی،  گفته  به 
ریش سفیدان محل برای رهایی این 
نرسیده  نتیجه  به  هنوز  کشاورزان 

است.
این کشاورزان ساکنان قریه آقتاش 
سیدآباد  ولسوالی  مربوطات  از 
قوم  به  متعلق  و  سرپل  والیت 
بین  در  ولسوالی  این  هستند.  هزاره 
قرار  جوزجان  و  سرپل  والیت های 

دارد.
محل  سفیدان  ریش  به  طالبان 
گفته اند این چهار گروگان را زمانی 
خیزش  نیروهای  که  می کنند  رها 
را  خود  اسلحه  سیدآباد  در  مردمی 

به زمین بگذارند.
تا  داده اند  هشدار  گروگان گیرها 
مردمی  خیزش  نیروهای  زمانی که 

دختران  تا  است  شده  بیشتر  والدین 
شان در بخش صحت، به خصوص 
در رشته نرسنگ و قابلگی آموزش 
ببینند که این زمینه را وزارت صحت 
و  جامعه  سطح  به  آنان  برای  عامه 

محالت فراهم ساخته است.« 
مکتب  و  جامعه  نرسنگ  مکتب 
برنامه های  جمله  از  جامعه  قابلگی 
و  می رود  شمار  به  صحت  وزارت 
این برنامه ها به منظور تربیه کارکنان 
صحی به ویژه در بخش های نرسنگ 

و قابلگی راه انداخته شده است.

زیادی  تعداد  شدن  زخمی  و  کشته 
و شهادت هفت  مسلح  از شورشیان 
شلیک  نتیجه  در  ملی  اردوی  سرباز 
کنار  ماین های  انفجار  و  شورشیان 

جاده خبر داده است.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
سربازان  عملیات های  نتیجه  در  که 
شبانه  یک  جریان  در  ملی  اردوی 
شورشی  سه  و  پنجاه  گذشته  روز 
و  زخمی  تن  سه  و  چهل  کشته، 
بازداشت  دیگر  تن  یازده  همچنین 

شده اند.
این  که  می افزاید  وزارت  این 
و  سرکوب  منظور  به  عملیات ها 
والیت های  در  شورشیان  نابودی 
پکتیا،  پکتیکا،  کاپیسا،  ننگرهار، 
دایکندی،  ارزگان،  لوگر،  غزنی، 
بادغیس،  فراه،  هرات،  قندهار، 
بغالن، تخار و هملند راه اندازی شده 

بود.
این  در  دفاع،  وزارت  گفته  به 
عملیات ها سی و شش حلقه ماین نیز 

کشف و خنثا شده است.

حضور  منطقه  این  در  طالبان  علیه 
داشته باشند، آنها این چهار کشاورز 

را آزاد نخواهند کرد.
می گوید  جوزجانی،  محمد  فقیر 
به  را  این چهار کشاورز  طالبان  که 
مربوطات  از  به غجر  موسوم  منطقه 
ولسوالی منگجک والیت جوزجان 

انتقال داده اند.
است  منطق  از  دور  »این  گفت:  او 
که چهار آدم غریب کار و دهقان به 
خاطر افراد مسلح به گروگان گرفته 
میان  ارتباطی  و  پیوند  هیچ  شوند، 
و  طالبان  علیه  مردمی  خیزش  افراد 
شده  گرفته  گروگان  به  کسانی که 

نمی بینم.«
طالبان  که  نیست  بار  نخستین  این 
اقدام به گروگانگیری ساکنان محل 

می کنند. 

ACKU
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صلِح بدون حقوق بشر پایدار نیست

سیاف:

دشمن زیر زنخ ماست

و  اصلی  دغدغه های  از  یکی  پایدار  صلح  به  دستیابی 
در  امر  این  است؛  بوده  تاریخ  طول  در  بشر  دوامدار 
جوامع پسامنازعه ای نظیر افغانستان که بخش اعظم از 
تاریخ آن را جنگ و منازعه مسلحانه تشکیل می دهد، 
یک  به  رسیدن  که  حدی  در  است،  بوده  جدی تر 
وضعیت صلح آمیز، به رویای دست نیافتنی تبدیل شده 

است.
جنگ  فقدان  مترادف  که  صلح  سنتی  مفهوم  امروزه 
صلح  نیست؛  پذیرفته  می باشد،  مسلحانه(  )برخورد 
باشد،  مسلحانه  برخورد  وجود  عدم  صرف  نمی تواند 
احترام  و  عدالت  پیشرفت،  از  فرایندی  بر  عمدتا  بلکه 
متقابل بین افراد و ملت ها داللت دارد. به همین دلیل، 
بنا شود،  بشر  بر بی عدالتی و نقض حقوق  صلحی که 
نمی تواند دوام بیابد، به ناچار به خشونت منجر خواهد 

به  نسبت  جهادی،  رهبران  از  سیاف،  الرسول  عبدرب 
درون  در  مخالف  مسلح  گروه های  به  وابسته  حلقات 
دولت هشدار داده می گوید تا زمانی که این حلقات کنار 

زده نشوند، شکست دادن آنان در سنگر دشوار است.
مراسم  در  سنبله،   29 یک شنبه،  روز  که  سیاف  آقای 
برهان الدین  ترور  سالروز  چهارمین  از  گرامیداشت 
رهبر  و  صلح  عالی  شورای  پیشین  رییس  ربانی، 
حزب جمعیت اسالمی در جمعی از مقام های دولتی، 
تاالر  در  کابل  باشنده  صدها  و  سیاسی  شخصیت های 
خیمه لویه جرگه سخن می گفت، افزود در صورتی که 
با  بزند  کنار  خود  از  را  حلقات  این  نتواند  دولت 
پیشین  رهبر  این  شد.  خواهد  مواجه  جدی  خطرات 
دور  خود  زنخ  زیر  از  را  دشمن  »تا  گفت:  جهادی 
نکنیم هرقدر که کوشش کنیم دشمن را در سنگر زده 
نمی توانیم. دشمن در زیر زنخ ما قرار دارد. تا دشمن 
را در این جا تصفیه نکنیم، حداقل از صف خود دور 

نکنیم با خطرات قوی و جدی مواجه خواهیم شد.«
خدای  »اگر  افزود:  هم چنین  سیاف  الرسول  عبدرب 
به دروازه های کابل رسیدند  این جنایتکاران  نخواسته 
حاال  همین  شد.  خواهد  شروع  داخل  از  جنگ  یک 
یک تعداد جنایتکاران مزدور در داخل شهر همان قدر 
مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند 
بر ضد ملت و بر ضد نظام در همین  جا قیام می کنند.« او 
نهادهای حکومتی خواهان  تاکید کرد در صورتی که 
تمامی  او  باشند،  افراد  همین  آدرس های  کردن  پیدا 

به عنوان  کس  هر  که  است  داشته  مقرر  اعالمیه،   22
امنیت اجتماعی دارد و مجاز است  عضو اجتماع حق 
حقوق  بین المللی،  همکاری  و  ملی  مساعی  وسیله  به 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که الزمه مقام و 
رشد شخصیت اوست، با رعایت تشکیالت و منابع هر 

کشور به دست آورد.
اعالم  به صراحت  اعالمیه؛  سوم  ماده  ترتیب  همین  به 
امنیت  و  آزادی  زندگی،  حق  فردی  »هر  که  می دارد 
و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  مفاد  از  دارد.«  شخصی 
استنباط  بین المللی چنین  مهم  این سند  بر  روح حاکم 
می شود که حق بشر برای صلح، یک حق جدید نیست 
بلکه از قبل در اعالمیه جهانی حقوق بشر تضمین شده 
اجتماعی،  فردی،  حقوق  تحقق  که  به گونه ای  است. 
تامین  الزم  شرط  افراد  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی، 
صلح بوده و حق بر صلح از سایر مصادیق حقوق بشر، 

تفکیک ناپذیر می باشد.
سال  در  که  عمومی  ملل  مجمع   33/73 قطع نامه 
را  پایدار  صلح  حق  است،  شده  نشر  و  1978تصویب 
به عنوان یک حق انسانی و بشری اعالم داشته و مقرر 
می دارد که: »هر ملتی و هر انسانی، بدون توجه به نژاد، 
آگاهی از بد و خوب، زبان و یا جنسیت، دارای حق 
ذاتی در صلح است. احترام به این حق، هم چنان برای 
دیگر حقوق بشر، عالقه مشترک تمام بشریت است و 
از کوچک و بزرگ در  اعم  پیشرفت تمام ملل  برای 

همه زمینه ها، شرط صرف نظر نکردنی است.«
با توجه به نکات پیش گفته، حق زندگی در صلح، از 
مصادیق مسلم حقوق بشر بوده و هم در زمره نسل سوم 
حقوق بشر شامل است و هم از مصادیق حقوق مدنی 
و سیاسی) نسل اول حفوق بشر( است که برای اولین 
قواعد  به صورت  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  بار 

را  کشور  در  فعال  تروریستی  شبکه های  می توانند  نیز 
نابود سازند. وی می گوید: »دستار سیاه  با »پف« خود 
حق  بر  جنایت  و  توطیه  دستار  نیست،  خالفت  دستار 

مردم افغانستان است.«
ناروا  نیز  را  کشور  در  جاری  جنگ  سیاف  آقای 
توصیف کرده می گوید »مزدورانی« که در این جنگ 
کشته می شوند به دوزخ و سربازانی که در مبارزه علیه 
به  او خطاب  به بهشت می روند.  قتل می رسند  به  آنان 
به خاطر  مبارزه شان  که  گفت  کشور  امنیتی  نیروهای 
جان  صورت  در  و  است  خاک  این  و  مردم  از  دفاع 
دادن در این راه به بهشت می روند. آقای سیاف گفت 
مبارزه علیه این افراد واجب است و کسانی که از افراد 
بی گناه در برابر این جنگجویان حمایت نکنند، یکی از 

واجبات را ترک گفته اند.
زندگی با تروریستان

در همین حال، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی 
حکومت وحدت ملی، نسبت به تالش های دولت برای 
مذاکره با گروه های مسلح مخالف دولت هشدار داده 
گفت که تصور در مورد این که پس از مذاکره می توان 
کرد،  زندگی  جامعه  یک  در  تروریستی  گروه های  با 
تصور  برخی ها  که  گفت  محقق  آقای  است.  ناشیانه 
تروریستی  گروه های  با  مذاکره  از  پس  که  می کنند 
می توانند باهم زندگی کنند اما او تاکید کرد که این 

گروه ها آشتی پذیر نیستند.
معاون ریاست اجرایی از ایجاد گروه تروریستی داعش 
به عنوان »اوج دسیسه« علیه اسالم یاد کرد و گفت که 
این گروه ها مبارزه  تا علیه  روحانیون مسوولیت دارند 

فکری کنند. 
تاکید  آشتی  و  صلح  به  رییس جمهور  اشرف غنی،  اما 
کرده می گوید که رسیدن به این هدف »قیمت بزرگ« 
می خواهد. آقای غنی در یک پیام ویدیویی به مناسبت 
گرامیداشت از چهارمین سالروز ترور برهان الدین ربانی 
گفت: »در کشوری که جنگ هر روز عزیزترین کسان 
ما را می گیرد، تامین صلح  قیمت بزرگی از ما می خواهد. 
پیامی که از خون چنین شهیدانی به ما می رسد این است 
که برای آبادی و آرامی این وطن باید بر اختالف¬ ها 
نقطه پایان بگذاریم، یک دل و یک صدا برای گسترش 

شد. 
یونسکو، سازمان علمی  و فرهنگی ملل متحد، استقرار 
بشری  و  انسانی  حقوق  کلیه  تحقق  به  منوط  را  صلح 
خود  اجالس  بیست و هشتمین  در  نهاد  این  می داند. 
صلح،  »آموزش  که  داشت  اعالم   1995 سال  در 
تسامح و  و  بین المللی  تفاهم  بشر، دموکراسی،  حقوق 
با تبعیض« از  ارتقای حقوق بشر، دموکراسی و مقابله 

محورهای اساسی صلح اند. 
می توان  است،  داشته  اعالم  یونسکو  آنچه  براساس 
گفت که حقوق بشر پیش نیاز و شرط جدا نشدنی صلح 
است؛ رعایت حقوق بشر منتج به صلح می شود. به هر 
میزانی که موازین حقوق بشر ضمانت های قوی تر پیدا 
بنا  میزان صلِح  به همان  کند و در عمل رعایت شود، 
بود.  خواهد  مستحکم تر  و  پایدار تر  نیز،  آن  بر  یافته 
حاصل  بشر  حقوق  بدون  هیچ صلحی  دیگر  سوی  از 
نخواهد شد، چون حقوق بشر بخشی از صلح است و 
هر دو در یک گروه ارزشی ادغام شده اند و باهم پیوند 

ناگسستنی دارند.
حق بر صلح

سوم  نسل  مصادیق  از  ما،  در عصر  در صلح،  زندگی 
حقوق بشر یا حقوق همبستگی دانسته می شود؛ حقوق 
شامل  حقوق  و  جدید  حقوق  از  آمیزه ای  همبستگی 
اسناد  در  که  می باشد  بشری  دوم  و  اول  نسل های  در 
بین المللی حقوق بشر به گونه های مختلف )به صورت 
صریح ویا با صورت تلویحی( تسجیل و تضمین شده 

است.
در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است 
که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری 
آزادی،  اساس  آن  انتقال ناپذیر  و  یک سان  حقوق  و 
ماده  می دهد.  تشکیل  جهان  در  را  »صلح«  و  عدالت 

آدرس ها را در اختیار این نهادها قرار خواهد داد.
افغانستان  مردم  زمانی که  تا  کرد  تاکید  سیاف  آقای 
بیرون آسیب نخواهند دید.  از  نبینند،  از داخل آسیب 
این رهبر جهادی ابرازداشت که برخی از اعضای این 
مجالس  اکثر  در  و  دارند  قرار  نظام  داخل  در  حلقات 
در صف های دوم و یا سوم می نیشنند. او گفت که این 
افراد در داخل افغانستان دانه می خورند و به هیزم خانه 
آقای  می گذارند.  تخم  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
سیاف گفت: »ما که از داخل زده نشویم از بیرون کسی 
تشویش  مساله  همین  از  مطلقا  ما  نمی تواند.  زده  را  ما 
داریم و این تشویش ما هم مبتنی  بر ترس نیست بلکه 

مبتنی  بر خوشبینی ماست.«
عبدرب الرسول سیاف هم چنین در مراسم گرامیداشت 
افزود که  برهان الدین ربانی  از چهارمین سالروز ترور 
از داخل شهر  از حمالت تروریستی در کشور  برخی 
در  کرد  تاکید  سیاف  آقای  می شود.  رهبری  کابل 
صورتی که این مساله دروغ ثابت شود، او در جلو مردم 

اظهار ندامت و پشیمانی می کند. 
دستار جنایت  

گروه  از  مراسم  این  در  سیاف  الرسول  عبدرب 
تروریستی داعش در افغانستان نیز یاد کرد و گفت که 
دستار سیاه نمادی از خالفت نیست. او عملکرد گروه 
ارزش های  علیه  و  جنایتکارانه  را  داعش  تروریستی 
افغانستان  مردم  که  گفت  کرده  توصیف  اسالمی 
حاال  و  داده اند  شکست  را  جهانی  بزرگ  قدرت های 

ضابطه مند و الزام آور تدوین شده است.
حق صلح و مسوولیت دولت ها

دولت  تکلیف  و  مردم  حق  پایدار،  صلح  به  دستیابی 
افغانستان  اساسی  قانون  مقدمه  در  که  آنگونه  است؛ 
تصریح شده است، »ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، 
قانونمندی،  بر  مبتنی  و  خشونت،  تبعیض،  استبداد، 
عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و حقوق انسانی 
از وظایف  مردم«،  اساسی  تامین آزادی ها و حقوق  و 
اساسی دولت و از اهداف بنیادین وضع قانون اساسی 
اساسی،  قانون  مقدمه  در  مندرج  ارزش های  می باشد. 

مولفه های اساسی صلح پایدار است.
و  خشونت گرا  فعالیت های  و  حرکت ها  قانونِی  منع 
دیگر  وظیفه  خشونت،  به  مردم  دعوت  از  جلوگیری 
مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق   20 ماده  است؛  دولت 
)ترغیب(  دعوت  هرگونه  که  می دارد  مقرر  سیاسی  و 
محرک  که  مذهبی  یا  نژادی  یا  ملی  )تنفر(  کینه  به 
تبعیض یا مخاصمه و یا اعمال زور باشد، باید در قوانین 
تحقق  زمانی  وظیفه  این  ممنوع شود.  داخلی کشورها 
می یابد که عوامل ساختاری خشونت و خصوصا قواعد 
قانونی وجود  تبعیض آمیزی که ممکن است در متون 
شناسایی شده  به خشونت گردد،  منجر  و  باشد  داشته 
و منطبق با موازین حقوق بشر تعدیل و بازنگری شود.

دولت ها هم چنان وظیفه دارند که مفهوم صلح و لزوم 
بدهند؛ چنانکه  آموزش  مردم  عامه  برای  را  آن  تامین 
جهانی  اعالمیه  بیست وششم  ماده  دوم  بند  موجب  به 
پرورش  و  »آموزش  مکلف اند،  دولت ها  بشر  حقوق 
را طوی هدایت و مدیریت کنند که احترام به حقوق 
تفاهم،  نموده و حسن  تقویت  را  بشری  و آزادی های 
تمام  بین  به عقاید مختلف و دوستی  احترام  تساهل و 
توسعه  هم چنان  و  مذهبی  یا  نژادی  ملل، جمعیت های 
را  صلح  حفظ  راه  در  متحد  ملل  سازمان  فعالیت های 

تسهیل کند.«
از  صلح  گفتگوهای  روند  در  شفافیت  اصل  رعایت 
به  مشروط  صلح  تحقق  است،  دولت  دیگر  وظایف 
زمینه سازی  و  صلح  با  مرتبط  روندهای  تمام  شفافیت 
از  جامعه  اصناف  و  اقشار  تمام  موثر  مشارکت  برای 
گفتگوهای  مختلف  مراحل  در  قربانیان  و  زنان  جمله 

صلح است.

صلح و آشتی در کشور خود تالش کنیم.«
نیز،  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
می  گوید که برهان الدین ربانی به منظور تخریب روند 
گرامیداشت  مراسم  در  کرزی  آقای  شد.  ترور  صلح 
از چهارمین سالروز ترور آقای ربانی گفت: »شهادت 
افغانستان  روند صلح  تخریب  برای  فقط  و  فقط  استاد 
صورت گرفت تا در کشور ما صلح تامین نشود و مردم 

در صلح زندگی نکنند.«
پاک دل فریب خور

در همین حال، حامد کرزی از مردم افغانستان به عنوان 
به دلیل  که  گفت  اما  کرد  یاد  »پاک دل«  آدم های 
گفت:  وی  خورده اند.  فریب  همیشه  خود  پاک دلی 
»افغانستان راه طوالنی را برای ترقی و پیشرفت پیموده 
زود  اما  هستیم  پاک دل  و  خوش دل  مردم  ما  است. 
پاک دل  و  خوش دل  مردم  بازهم  می خوریم.  فریب 

باشیم ولی در کنار آن هوشیار و آگاه هم باشیم.«
صدها  خروج  به  نسبت  کشور  پیشین  رییس جمهور 
آرام   زندگی  به  برای رسیدن  از کشور  افغان  شهروند 
گفت  و  داد  هشدار  اروپایی  کشورهای  در  آسوده  و 
افغانستان  مردم  و  است  موقتی  امروزی  مشکالت  که 
به ویژه جوانان نباید فریب تبلیغات برخی از رسانه های 

غربی را بخورند.
در انتظار پرونده های ترور

اما صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه و پسر ارشد 
پیگیری  خواستار  مراسم  این  در  ربانی،  برهان الدین 
شدن  مشخص  به ویژه  زنجیره ای  ترورهای  پرونده  
آنان  که  گفت  شده  پدرش  ترور  پشت  دست های 
می توانستند در مورد عوامل این ترورها چیزی بگویند 
زمینه  این  در  و خواستند که  اختیار کرده  اما سکوت 
نهادهای مسوول دولتی مسوولیت خود را انجام دهند. 
ترور  این سو که  به  ده سال  از  ربانی گفت که  آقای 
کنون  تا  داشته  افزایش  کشور  در  مهم  شخصیت های 

هیچ پرونده ای در این زمینه روشن نشده است.
برهان الدین ربانی شام روز سه شنبه، 29 سنبله 1390 در 
صلح  پیام آور  را  خود  که  شخصی  شد.  ترور  منزلش 
دستارش  در  که  بمبی  انفجار  با  بود،  کرده  معرفی 

جاسازی نموده بود آقای ربانی را ترور کرد.

 عبداالحد فرزام، فعال حقوق بشر و پژوهشگر 

 ظفرشاه رویی
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نظامقانونگذاریرادورمیزند؟

رییس جمهور غنی در یک گفتگوی ویژه ی تلویزیونی 
گفت تالش می کند تا اجماعی سیاسی در مورد توزیع 
شناس نامه های الکترونیک به وجود آورد. رییس جمهور 
غنی توقف توزیع شناس نامه های الکترونیک را معلول 
رییس جمهور  منظور  حتما  خواند.  سیاسی  اجماع  نبود 
غنی از نبود اجماع سیاسی به راه افتادن راه پیمایی هایی 
است که در راس آن اسماعیل یون و داکتر انوارالحق 
نفوس  احوال  ثبت  قانون  توشیح  از  پس  بودند.  احدی 
و  کردند  خلق  موج  عده ای  غنی  رییس جمهور  توسط 
تجارت  وزیر  احدی،  انوارالحق  سوار شدند.  آن  روی 
برایش  ملی سمتی  پیشین هم که در حکومت وحدت 

نرسید نیز سوار این موج شد. 
به  را  نفوس  احوال  ثبت  قانون  غنی  رییس جمهور 
می خواست  رییس جمهور  فرستاد.  هم  قاضی القضات 
با  تضاد  در  نفوس  احوال  ثبت  قانون  که  شود  مطمین 
قانون اساسی نیست. قاضی القضات با بررسی این قانون 
به ریاست جمهوری ابالغ کرد که هیچ بند آن در تضاد 
شورای  در  که  قانونی  بنابراین  نیست.  اساسی  قانون  با 
را  آن  کشور  قاضی القضات  و  رسیده  تصویب  به  ملی 
تایید کرده است و به توشیح رییس جمهور نیز رسیده، 

دیگر چه نیازی به اجماع سیاسی دارد؟
تصویب  دموکراتیک  کشور  یک  در  که  قانونی  هر 
قانونی  همین خاطر  به  دارد.  را  مخالفان خود  می شود، 
برده  عالی  دادگاه  به  می شود،  تصویب  پارلمان  در  که 

سنجیده  اساسی  قانون  با  آن  نقض  موارد  تا  می شود 
با  تضاد  در  قانون  که  داد  رای  عالی  دادگاه  اگر  شود، 
توشیح  را  آن  رییس جمهور هم  و  نیست  اساسی  قانون 
باقی نمی ماند.  کرد دیگر هیچ مانعی فرا راه تطبیق آن 
اجرا  روند  همین  دنیا  دموکراتیک  تمام کشورهای  در 
می شود. پرزدنت اوباما، قانونی را در امریکا توشیح کرد 
که براساس آن، دولت ایاالت متحده مکلف است به هر 

شهروند این کشور، بیمه ی درمانی فراهم کند. 
بسیاری از جمهوری خواهان و حقوق دانان امریکایی بر 
اعتراض  بود،  رسیده  کنگره  تصویب  به  که  قانون  این 
شکایت  امریکا  عالی  دادگاه  به  معترضان  کردند. 
را صادر  کرد و  دادگاه حکم خود  این  بعد  و  کردند 
دو طرف قانع شدند. رییس جمهور غنی که در ایاالت 
متحده امریکا زندگی کرده است به خوبی می داند که 
قانون  بر  اعتراض  و  قانون گذاری  دموکراتیک  روند 
تصویب شده در قوه مقننه چگونه است. شاید به همین 
خاطر بود که ایشان قانون ثبت احوال نفوس را پس از 
فرستاد،  عالی  دادگاه  به  غوغاگر  عده ای  سروصدا های 
اما دادگاه عالی به نفع قانون و اصل انطباق آن با قانون 
اساسی رای داد. شخص رییس جمهور هم این قانون را 
امضا کرده است، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که بار دیگر 
اجماع  آن،  در  تعدیل  اعمال  یا  قانون  این  تطبیق  برای 

سیاسی به وجود آید. 
هر قانونی مخالفان خود را دارد، اما نظام قانون گذاری 
اکثریت  به گونه ای طراحی شده است که در آن اصل 
گل  به خاطر  که  نیست  نیازی  بنابراین  می شود.  لحاظ 
دور  در کشور  قانون گذاری  نظام  یون،  و  احدی  روی 
شاید  فردا  ایجاد گردد.  دیگر  بدعت  و یک  زده شود 
دست  دیگر  قانون  یک  با  مخالفت  در  دیگر  عده ای 
نظام  رییس جمهور  هم  باز  آیا  بزنند،  راهپیمایی  به 
تا اجماع  قانون گذاری را دور می زند و تالش می کند 
سیاسی ایجاد کند؟ آیا ممکن است که برای تطبیق هر 
هم  سیاسی  اجماع  قانون گذاری،  نظام  کنار  در  قانونی 
نهادی نیست که در  پارلمان خودش  ایجاد شود؟ مگر 
حاصل  باید  هم  کنار  در  حقوقی  و  سیاسی  اجماع  آن 
شود؟ ظاهرا رییس جمهور می خواهد به خاطر گل روی 
یک وزیر پیشین یا یک غوغا ساالر دیگر که غیر از داغ 
روند  ندارد،  هنر دیگری  قومی،  بحث های  تنور  کردن 
قانون گذاری را دور بزند. اگر چنین چیزی عملی شود، 
بدل می شود. در آن صورت هر  به یک سنت  امر  این 
زمانی که قانونی به تصویب برسد، مخالفان آن قانون به 
جاده ها می ریزند و خواستار »اجماع سیاسی« می شوند. 
امر بدترین سنت را در تاریخ قانون گذاری کشور  این 
آقای  و  غوغا ساالران  که  است  روشن  می زند.  رقم 
نمی توانند  قدرتمند  دست های  پشتوانه ی  بدون  احدی 
دست به راهپیمایی های زنجیره ای در والیات بزنند. اما 

مهار کند  را  این غوغاگران  است که  رییس جمهور  بر 
و اجازه ندهد که آنان یک روند ملی را متوقف کنند 
رییس جمهور  اگر  بکشند.  چالش  به  را  او  حکومت  و 
به  را  قدرت  باید  ندارد،  را  غوغا ساالران  مهار  قدرت 
همان ها بدهد و از خیر حکومت کردن بگذرد. گیریم 
که قانون ثبت احوال نفوس دوباره به پارلمان رفت، چه 
پارلمان روی  تضمینی وجود دارد که مجموع اعضای 
طرح تعدیلی حکومت اجماع کنند. ارایه طرح تعدیل 
قانون ثبت احوال نفوس به پارلمان، توزیع شناس نامه های 

الکترونیک را شاید سال ها به تعویق اندازد. 
نظر  در  را  قانونی  نهاد های  جایگاه   باید  رییس جمهور 
قاضی القضات،  پارلمان،  فیصله های  به  باید  بگیرد. 
گذاشته  ارج  رییس جمهور  امضای  و  وزیران  شورای 
که  دارد  آرزو  افغانستان  مکتب خوانده ی  قشر  شود. 
صاحب  آلودگی های شان،  وجود  با  قانونی  نهاد های 
تصویب  قانونی  روز  یک  اگر  شوند.  احترام  و  ابهت 
شود و روز دیگر به خاطر گل روی یک عده، از دور 
می بازند.  را  خود  اعتبار  قانونی  نهاد های  شود،  خارج 
و  باشد  نکات  این  متوجه  باید  غنی  رییس جمهور 
یا  پیشین  تجارت  وزیر  قدرت  که  می کند  فکر  او  اگر 
از  بهتر است که  او است،  از  بیشتر  غوغاساالران دیگر 

خیر حکومت کردن بگذرد. 

افغانستانپلیبراینفوذداعش
یامقصدآن؟

 بیژن

افغانستان،  به  داعش  گسترش  و  ظهور  زمان  در 
سناریویی وجود داشت که داعش با هدف آسیای 
مرکزی در افغانستان آمده است. افغانستان به عنوان 
سکوی پرش داعش به آسیای مرکزی نقش خواهد 
داشت. حاال با گذشت نزدیک به دو سال این سناریو 
مرکزی  آسیای  کشورهای  نگرانی  موجب  کم تر 
است و آن ها هرکز تهدیدی از سوی داعش دریافت 
نکرده اند. آن ها مرزهای خویش را بیش از هر زمان 
دیگر محکم کرده اند و قربان قلی بردی محمدوف، 
مردم  سخنرانی اش  در  ترکمنستان،  رییس جمهور 
می گوید  و  می دهد  خبر  خویش  مردم  به  خویش 
داعش خیالی بیش نیست، نگران نباشند و تروریسم 
نمی تواند از افغانستان به خاک های آن ها برود. قطعا 
و  داعش  آن ها،  مرزهای  در  با وجود سخت گیری 
هم پیمانانشان نمی توانند به خاک شان عبور کنند و 

افغانستان خانه ابدی داعش خواهد بود. 
گذشته،  دهه  یک  از  بیش  طول  در  افغانستان 
رادیکال های  رادیکالیزم،  انرژی  تخلیه گاه  حیاط 
بیش  است.  بوده  سینکیانگ  و  چچن  فرغانه،  دره 
مردم  مال  و  این حوزه جان  از  رادیکال  هزار   8 از 
علیه  مبارزه  در  ما  امنیتی  عساکر  گرفته اند.  را  ما 
برای  را  خویش  جان  روزه  همه  تروریست ها 
برابر  در  مرکزی  آسیای  مردم  و  مرزها  از  دفاع 
تروریست های آسیای مرکزی از دست می دهند. نه 
تنها از کمک های آن ها برای مبارزه با تروریسم و 
نیست،  داعش و محفوظ بودن مرزهای شان خبری 
بلکه حتا ابراز تاسفی برای شهید شدن عساکر ما در 
برابر تروریست های سرزمین های شان وجود ندارد. 

از  بهتر  مکانی  نیز  خاورمیانه  تروریست های 
به خصوص  ندارند. جنوب آسیا و  با کفر  افغانستان 
دفع  برای  استراتژیک  عمق  را  افغانستان  پاکستان، 
از  بهتر  مکانی  و  می داند  خویش  رادیکال های 
تخلیه گاه  افغانستان  آیا  نمی شناسند.  را  افغانستان 
انرژی  تخلیه گاه  افغانستان  آیا  است؟،  منطقه  زباله 
سلبی و منفی کشورهای منطقه است؟، آیا افغانستان 
است  جهان  و  منطقه  قدرت های  رقابت های  حوزه 
برابر یک دیگر  را در  انرژی خشم خویش  و آن ها 
این  واقعیت  به  اگر  می کنند؟  خالی  افغانستان  در 
زباله خانه  است،  این طور  متاسفانه  بنگریم،  سرزمین 
و  رادیکالیزم  انرژی  تخلیه  برای  منطقه  کشورهای 
ناکام،  یا  و  شکننده  ضعیف،  دولت  یک  به عنوان 
شان  رقبای  برابر  در  قدرت ها  خشم  تخلیه  محل 

تبدیل شده ایم.
مثالی  مرکزی،  آسیای  مسایل  به  پرداختن  از  قبل 
کشوری  یک  به عنوان  برما  حکومت  مورد  در 
چند قومی وجود دارد که طرح انزوا گرایانه را برای 
کاهش جلوگیری از رقابت کشورهای منطقه روی 
 1962 سال  آغاز  از  برما  حکومت  گرفت.  دست 
جهان  با  را  تماس هایش  دهه  یک  از  بیش  برای 

خارج به طور منظم تقلیل داد و درهای کشور خود 
را بر روی نفوذ خارجی ها بست. هیات کمک های 
خارجی )به استثنای برخی هیات های مامور از طرف 
سازمان های بین المللی( اخراج شدند. سیاحت برای 
بازدیدکنندگانی که بیش از 48 ساعت می گردید، 

عمال ممنوع گردیده بود. 
منطقه ای  اتحادیه های  به  پیوستن  از  برمه  حکومت 
امتناع  فرهنگی  و  اقتصادی  گروه بندی های  حتا  یا 
برمایی  محصلین  از  اندکی  تعداد  به  حتا  و  ورزید 
اجازه داده شد که در خارج تحصیل کنند. موسسات 
خصوصی متعلق به خارجیان ملی شدند. بسیاری از 
اقدامات دیگر برای جلوگیری از مداخله کشورها و 
نظامی  دادند. حکومت  انجام  رادیکال  سازمان های 
از  بسیاری دیگر  اقدمات و  این  تمامی  برما،  کشور 
این چنین اقدامات را انجام داد تا برما حوزه رقابت 
کشورها و سازمان های مختلف رادیکال نگردد. برما 
کشور،  این  در  مسلمانان  علیه  بسیار  ظلم  علی رغم 
نشده  رادیکال  اسالم گرایان  هدف  مورد  هم چنان 
است. حتا اسالم گرایان داخلی برما نتوانسته اند، نظم 
برما،  اگر  دیگر  عبارت  به  بزنند.  هم  بر  را  عمومی 
عراق،  افغانستان،  نمی داد،  انجام  را  اقداماتی  چنین 

سوریه ای دیگر تبدیل می شد. 
مشابه  ما  که  نبود  خاطر  این  به  مثالی  چنین  طرح 
عمل  وضعیت  این  از  رهایی  برای  برما  حکومت 
باید  ما  که  است  این  مثال  این  هدف  بلکه  کنیم، 
برای رهایی از این وضعیت کاری کنیم. کشورهای 
آسیای مرکزی مرزهای خویش را محکم می کنند 
می شویم.  تبدیل  تروریست ها  عمل  حوزه  به  ما  و 
اسالم گرایان  علیه  بر  مرکزی  آسیای  کشورهای 
رادیکال خویش سخت برخورد می کند، ما میزبان 
این رادیکال ها می شویم. آیا زمان آن نرسیده است 
آن  زمان  آیا  ببندیم؟  را  خویش  مرزهای  ما  که 
جریان  حرکت های  قبال  در  ما  که  است  نرسیده 
خارجی حساس باشیم؟ داعشی که با هدف آسیای 
توانمندی  که  بود، حاال  آمده  افغانستان  به  مرکزی 
را  ما  بی گناه  مردم  ندارد،  مرکزی  آسیای  به  نفوذ 
هدف قرار داده است. حوادث دلخراش ننگرهار از 
داعش  سوی  از  دیگر  حادثه  ده ها  و  داعش  سوی 
قربانی  قتل و  برای  تازه  نشان می دهد که سناریوی 

مردم افغانستان در حال تعریف است. 
که  است  رسیده  آن  زمان  حاال  می رسد  به نظر 
باشیم و یا جهاد و یا حشری عمومی  برمایی دیگر 
و  منطقه ای  رقابت های  از  افغانستان  رهایی  برای 
برما  شبیه  اگر  باشیم.  داشت  رادیکال  جریان های 
مهاجرت های  در  ما  جمعیت  از  نیمی  قطعا  نباشیم، 
غیر قانونی آواره و سرگردان خواهند شد و ما زبانه 
منطقه  کشورهای  رادیکال  و  سلبی  انرژی  خانه 
باقی  بزرگ  قدرت های  قدرت های  رقابت گاه  و 

خواهیم ماند.  

  مهدی منادی 

ACKU



Anti War :منبع 
 نوشته: داکتر حکیم

 برگردان: یحیا سرپلی 

از خانواده را بیاموزد و شاگردان آن ها اکنون به صد 
دانش آموز در صنف های صبح و بعد از ظهر می رسد، 
تردیدهای خود را کنار گذاشته است. می توانم توسل 
به عطوف داخلی اش را که برتر از جنگی که هنوز در 

افغانستان زبانه می کشد، ببینم. 
حدیثه همانند 19 درصد آدم ها، و بیش از 60 میلیون 
فرار  اقتصادی  نظامی  و  جنگ های  از  که  مهاجری 
جای  به  را  سازنده  و  آرام  عمل  معموال  می کنند، 
در  عزیز،  »محصالن  می گوید:  برمی گزیند.  خشونت 
این مکتب، آرزو داریم تا جهانی بدون خشونت برای 
درس هایش  از  وی  خیابانی  شاگردان  بسازیم.«  شما 
لذت می برند. آن ها دور از خیابان های خشن و غیرقابل 
در  را  متفاوت  و  سالم  آرام،  فضایی  کابل،  پیش بینی 

مکتب می یابند. 
نمایش  اولین  در  که  حدیثه  محصالن  از  یکی  فاطمه 
خواستار  کرده،  اشتراک  کابل  در  خیابانی  کودکان 
ایجاد مکتبی برای صد کودک خیابانی می شود. وی 
بعدا در غرس درخت و دور افکندن اسباب بازی های 
جهانی  روز  سپتامبر،   21 امروز  کرد.  کمک  جنگی 
صلح، وی یکی از صد کودک خیابانی است که نان 

چاشت را با صد کارگر افغان صرف می کند.  
مهربانی  ما  جنگ،  »به جای  است:  آموخته  فاطمه 

خواهیم کرد.«
اقدام، کمپاین »بس است« را که یک کمپاین و  این 
حرکت درازمدت ایجاد شده از سوی داوطلبان صلح 
افغان برای از بین بردن جنگ است، آغاز خواهد کرد. 

آه! چه یک یادگیری عملی!
و  گرفتند  یاد  را  غلط  راه های  خیابانی  کودکان  اگر 
و  دادن  قرار  »هدف  راه حل،  آیا  شدند،  »تروریست« 

کشتن آن هاست؟«
من نمی توانم به آن فکر کنم، و بیشتر و بیشتر همانند 
که  می شوم  متقاعد  افغان  صلح  داوطلبان  و  حدیثه 
جنگ،  طریق  از  نام نهاد  »تروریستان«  آن  کشتن 

فایده ای ندارد. 
را  »تروریسم«  اصلی  ریشه  سالح،  و  جنگ 
برادر و خواهر ما خشن هستند، ما  اگر  نمی خشکاند. 

نباید به فکر کشتن آن ها باشیم تا اصالح شوند.
وقتی که اول بار از کودکان خیابانی پرسیده شد: »به 
چه کسی دوست دارید غذا بدهید؟« در صنف حاضر 
برای  امیدها  و  رفت  باال  عشق  همانند  دست ها  بودم. 

اندونیزیا  در  متاسفانه  اما  می شود.  بهره مند  هستند 
مهاجران در این کشور از حق کار کردن، آموزش و 
بهداشت و حق تحصیل و رفت وآمد و مسافرت و حتا 
قوانین  طبق  محروم اند.  انسانی  حقوق  کوچک ترین 
این  در  کار  اجازه  و  حق  پناهجویان  اندونزیا،  دولت 
بار  پناهجویانی که مجبورند سال ها  ندارند،  کشور را 
به  را  خانواده شان  و  خودشان  زندگی  مخارج  گران 

 تنهایی بر دوش بکشند.
وضعیت بهداشت در این زندان ها و بیرون از زندان ها 
به  شدت  نیز  می کنند  زندگی  آن  در  مهاجرین  که 
تعداد  کمپ ها  و  زندان ها  این  در  است.  نگران کننده 
و  نوجوانان  و  کودکان شان  با  همراه  زنان  از  زیادی 
وضعیت  هستند.  زندانی  افغانستانی  پناهجوی  جوانان 
جنایی  زندان های  از  بدتر  کمپ ها  و  بازداشتگاه ها 
است بسیاری از این مهاجرین که روزی چند نوع دارو 
هوای  اجازه  بیشتر  یک بار  هفته  می کنند  مصرف  هم 
بدون  ندارند؛  را  هواخوری  یا  زندان  از  بیرون  آزاد 

این که مرتکب کدام جرمی شده باشند. 
تعدادی از مهاجرین و پناهندگان در درون کمپ ها و 
بیرون از کمپ ها به علت بی سرنوشت بودن کارشان، 
تعیین  بودن  ُکند  و  پناهنده پذیر  کشورهای  نبود 
مشکالت  مصاحبه،  تاریخ  بودن  طوالنی  کشوری، 
معیشتی پناهجویان، نبود نهادی برای بررسی مشکالت 
و  داده اند  از دست   را  روانی شان  پناهجویان، سالمت 
است.  ساخته  رنجور  و  مریض  و  علیل  را  مهاجرین 
مهاجرین  کار  روند  بودن  طوالنی  و  بی سرنوشتی 

عواملی است که مهاجرین را از پا درآورده است.

نسل جدید افغانستان جوانه زد و حبیب یک کودک 
خیابانی بزرگ تر که سال گذشته شاگرد حدیثه بود، با 

بسیاری دیگر از شاگردان گفت: »کارگران«.
عمیقا تکان خوردم و نور قاطعی از ظرفیت انسانی مان 
و  تبعیض  نفرت،  به جای  دیگران  به  توجه  برای  را 

بی تفاوتی یا فقدان احساسات دیدم. 
روز گذشته حبیب به معلم داوطلب یعنی علی کمک 
 21 تاریخ  به  چاشت  نان  برای  را  کارگران  تا  کرد 
تصویر  و  فلم  که  هم چنان  کنند.  دعوت  سپتامبر 
می گرفتم، حبیب نام افغان های خیلی بزرگ تر از من 
انسانی مان  ظرفیت  در  تازه ای  ایمان  که  می نوشت  را 
احساس  و  احساس کردم  انجام کارهای خوب  برای 

پرحرارت و تندی درمن غلبه کرد. 
و  حبیب  و  فاطمه  حدیثه،  مثل  کسانی  با  که  می دانم 
کردم،  مالقات  که  فوق العاده ای  افغان های  بسیاری 
آن ها  خاطر  برای  ما  براندازیم.  را  جنگ  می توانیم 
تمام  بیشتر و  با شکیبایی  باید  انسانی،  نوع  به خاطر  و 

عشق مان با هم کار کنیم. 
 96 مرگ  و  جهانی  جنگ  دو  از  بعد   1955 سال  در 
بیانیه ای  انشتین،  آلبرت  و  راسل  برتراند  نفر،  میلیون 
به  که  است  مشکلی  حال  »این جا  گفتند:  و  نوشتند 
و  رعب آور  و  سخت  مشکلی  می کنیم،  ارایه  شما 
گریزناپذیر: آیا بر نسل انسانی نقطه پایان بگذاریم؛ یا 

نوع انسانی، جنگ را تقبیح کند؟«
که  هم چنان  دعوت،  کارت های  ارسال  اتمام  از  بعد 
کسب  برای  حبیب  که  خیابان هایی  همان  کنار  در 
درآمد برای خانواده اش، عابران را وزن می کرد، قدم 
جنگ  که  می خواهی  چرا  پرسیدم  وی  از  می زدیم، 

خاتمه یابد؟
جواب داد: »ده نفر این جا کشته شدند، ده نفر آن جا، 
برای چه؟ به زودی قتل عام می شود و جنگ در کل 

جهان.«
که  است  سنگاپوری  طبیب  حکیم،  داکتر  یادداشت: 
خدمات  و  بشردوستانه  کارهای  گذشته  سال   9 در 
اجتماعی در افغانستان انجام داده است از جمله دوست 
و حامی  داوطلبان صلح افغان، یک گروه چند قومی 
غیرخشن  جایگزینی  ایجاد  به  متعهد  افغان  جوانان   از 
صلح  جایزه  دریافت کننده  وی  است.  بوده  جنگ  به 

کامل جهانی در سال 2012 است.

وضعیت مهاجرین افغانی بدتر از همه بوده و حتا با مرگ 
و یا مشکالت دیگری از قبیل افسردگی و بیماری های 
نرم  دست وپنجه  و  بوده  روبه رو  تنی  و  روانی  دیگر 
این  در  که  را  چیزی  اولین  پناهندگان  اکثر  می کنند. 
بازداشتگاه ها از دست می دهند، سالمتی روحی روانی 
و جسمی شان است. بی سرنوشتی و طوالنی بودن روند 
پا  از  را  مهاجرین  که  است  عواملی  مهاجرین،  کار 
درآورده است. در شرایطی که کشورهای پناهنده پذیر 
فعلی  شرایط  و  برنمی دارند،  پناهنده  اندونیزیا  از 
برگردند.  پناهندگان  تا  نمی کند  ایجاب  نیز  افغانستان 
حال با توجه به مشکالت ذکرشده، پناهندگان افغانی 
از شما دبیر کل محترم سازمان ملل متحد انتظار دارند، 
که جهت حل این مشکالت به چاره اندیشی پرداخته 
و از شکسته شدن استخوان های این پناهندگان بیش از 
این، جلوگیری به عمل آورده و این مردم زجرکشیده 
رنج جانکاه  این  از  و  نشستن  انتظار  به  از  را  مظلوم  و 
پناهندگان  این  به جای  را  خودتان  لطفا  دهید.  نجات 
انسان هایی که  بعد در ذهنتان تصور کنید  بگذارید و 
بدون  زندان  میله های  پشت  بی سرنوشت،  سال ها  را 
از  ما  آیا  می کشند.  انتظار  جرمی  کدام  ارتکاب 
انسان  نیستیم؟ ما خود را  انسانی برخوردار  احساسات 
می دانیم، انسانی که بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و کنوانسیون حقوق پناهندگی سازمان ملل از کرامت 
انسانی، حقوق و آزادی برابر با همه انسان ها برخوردار 

هستند. ما هم انسان هستیم.
این است که  از دبیر کل محترم  ما  در اخیر خواست 
احساس  اندونیزیا،  در  مهاجران  انسانی  حق  قبال  در 
مسوولیت کرده و برای نجات این قشر آسیب دیده و 
منتظر در اندونیزیا اقدام نموده و آن ها را از این رنج 

جانکاه نجات دهید.
مهاجرین افغانی- اندونیزیا
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خشونت،  از  مملو  آینده ای  در  وی  تصور  با  حدیثه 
سوخت. 

کج  عمیقی  اندیشه  در  آهستگی  به  را  سرش  حدیثه 
کرد. هوشیارانه به نظرات مختلفی که داوطلبان صلح 
افغان همکارش بیان می کردند گوش می داد و تالش 

می کرد تا جواب ها را بگیرد. 
افغان  خیابانی  بچه های  »مکتب  در  حدیثه  وقتی  اما 
بدون مرز« هر جمعه حاضر می شود تا به آن ها کفالت 

افغانستان تبدیل شده است. در این کشور بازداشتگاهی 
این  روز  و  شب  که  دارد  وجود  پناهجویان  برای 
پناهجویان در پشت این میله ها چشم انتظار نقطه پایان 
انتظارشان هستند. اکثر این پناهجویان ناچارند از طریق 
پناهندگی  درخواست  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
سوم  کشور  به  مجدد  اسکان  و  اقامت  برای  و  نموده 
مهروموم ها را باید انتظار بکشند. خیلی ها تاکنون بیش 
از چهار سال است که در بازداشتگاه ها به سر می برند. 
اندونیزیا کنوانسیون بین المللی را در مورد پناهندگان 
بدون  که  کسانی  برای  این رو  از  است.  نکرده  امضا 
پناهندگی  می گردند،  اندونیزیا  خاک  داخل  اسناد 
نمی دهد. این پناهندگان در اندونیزیا منتظر هستند که 

آیا کشور دیگری برای شان پناه خواهند داد یا خیر. 
سازمان  طریق  از  پناه جویان  این  پرونده  به  رسیدگی 
سخت  بازداشتگاه ها  این  در  زندگی  و  طوالنی  ملل 
به  افغانی  مهاجرین  اکثر  این رو،  از  است.  کشنده  و 
به  نه  نهایت،  در  که  مواجه اند  نامعلومی  سرنوشت 
ساحل امن و نه به آرامش رسیده، بلکه سرنوشت شان 
پناهجویان  است.  گردیده  مبدل  غمباری  نمایش  به 
خود  عمر  سال ها  باید  شان  تکلیف  شدن  روشن  تا 
زندان  از  بیرون  در  یا  بازداشت گاه ها  این  در  را 
اندونیزیا  در  ساکن  افغانی  پناهجویان  بگذرانند. 
برخوردار  بین المللی  و  انسانی  حق وحقوق  هیچ  از 
ولو  پناه جو  یک  بین المللی  موازین  به حسب  نیستند. 
بشود  کشوری  وارد  هم  غیرقانونی  به صورت  آن که 
بعد از آن که تکلیفش روشن می شود، از کلیه حق  و 
برخوردار  آن ها  از  کشور  آن  شهروندان  که  حقوقی 

حدیثه، دختر 18 ساله افغان که در صنف 12  اول نمره 
شد، با شگفتی می پرسد: »آیا آدمی  می تواند جنگ را 

براندازد؟« 
انسانی  طبیعت  که  باره  این  در  حدیثه  مانند  هم  من 
داشتم.  تردید  دارد،  را  جنگ  بردن  بین  از  ظرفیت 
برای  ضروری  چیزی  جنگ  که  می پنداشتم  سال ها 
فرضیه،  آن  بنیاد  بر  و  است  »هراس افگنان«  کنترول 
از بین بردن جنگ معنی نداشت. با آن هم قلبم برای 

آقای  جناب  متحد،  ملل  سازمان  محترم  کل  دبیر 
بانکی مون در مرحله اول سالم و احترام به محضرتان 

پیش کش می کنیم.
همان طوری که مستحضرید با گذشت بیش از چندین 
دهه جنگ، تجاوز، نسل کشی، با ادامه ی چندین دهه 
بحران و جنگ های داخلی در افغانستان سیل عظیمی 
کرده  سرازیر  افغانستان  از  خارج  به  را  مهاجرین  از 
جنگ،  ادامه  از  که  افغانستان  از  پناه جویانی  است. 
ادامه ی  لجام گسیخته،  خشونت های  و  تبعیض  ناامنی، 
چندین دهه بحران و جنگ های داخلی در افغانستان و 
اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور، راهی دیار غربت 
شده اند. این پناه جویان که از خون و خشونت به تنگ 
را  و خطری  پرخوف  راه های  مجبور شدند  آمده اند؛ 
در پیش گرفته و خوشبختی خویش را هزاران کیلومتر 
دیگر  و  همسایه  کشورهای  به  و  خود  دیار  از  دورتر 
به کشور  رسیدن  و  اندونزیا  از جمله کشور  کشورها 
استرالیا جستجو کنند. ولی با سخت شدن سیاست های 
مهاجرتی استرالیا و مسدود شدن راه دریا، راه رسیدن 
مسدود  به کلی  غیرقانونی  قایق های  با  کشور  این  به 
شده است. بسیاری از این مهاجران، زنان، کودکان و 
نوجوانان هستند. افزون بر این که آب های اقیانوس به 
قتلگاه آنان تبدیل شده بود و هزاران قربانی از این مردم 
عزادار  افغانستان  در  را  زیادی  خانواده های  گرفته، 
نموده است؛ با سختگیری دولت استرالیا، این مهاجران 
پیامدهای  اندونزیا گیر مانده و بی سرنوشتی آنان،  در 

بسیار ناگواری به بار آورده است. 
بی پناه  پناهجویان  این  برای  برزخی  به  اندونیزیا 

 »آیا می توانیم جنگ
 را براندازیم؟«

پرسشی از افغانستان:

ACKUبه دبیر کل سازمان ملل متحد 
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خواندم، سال بعد در اولین روز درس، آقای ناظم نام 
من و دو افغانی دیگر را خواند و به خانه فرستاد. من و 
وزارت  کشور،  وزارت  بین  را  خیابان ها  چقدر  مادرم 
آموزش و پرورش و وزارت خارجه و شعبه های آن ها 
نتیجه  این  به  تا  کردیم  گز  پیاده  تهران  شهر  در سطح 

رسیدیم که اتباع »بیگانه« هستیم.
سفر بدون مجوز

بدون  دیگر  شهر  به  شهر  یک  از  سفر  جرم  به  برادرم 
این که خانواده مان  بدون  مرز شد.  گرفتن مجوز، طرد 
و  پدر  از یک سال  بیشتر  باشند.  داشته  از آن  اطالعی 
مادرم در غم فرزند گمشده شان خون دل خوردند، تا 
این که او بعد از قریب یک سال و سفرهای خطرناک و 

پرماجرا به آغوش خانواده برگشت.
کودکان غیرمجاز

که  بود   1370 سال های  حوالی  می آید،  یادم  خوب 
خواست  ایرانی  پسران  و  دختران  از  خراسان  استاندار 
که با افغان ها ازدواج نکنند. چیزی شبیه این را قبال در 
کتابی که راجع به نازیسم نوشته شده بود خوانده بودم. 
عاشق  و  ازدواج  از  را  آریایی  »پاک«زاده گان  هیتلر 

شدن با نژادهای پست منع کرده بود.
استاندار محترم هم چنین آماری داده بود و گفته بود از 
آنجا که افغان ها ازدواج شان را ثبت نمی کنند، در طی 
متولد  غیرمشروع  فرزند  چند سال گذشته صدها هزار 

شده است.
برای ثواب

»برای ثواب«. این اصطالح زمانی استفاده می شود که 
هر مومن به نوبه خود، سهم خود را در مورد وظیفه ای 
که از او توقع می رود، ادا کند. وقتی تصاویر مربوط به 
لگدپرانی تصویربردار مجارستانی را می بینم، به خوبی 
می توانم احساس او را درک کنم که دارد سهم خود 
می داند که یک  او  می کند.  ادا  پناهندگان  قبال  در  را 

تهدید  جانش  که  لحظه ای  از  برگشته  بخت  پناهنده 
به آنجا، چقدر آزار دیده، سختی ها و  تا رسیدن  شده 
خطرات را پشت سر گذاشته، اموال و عزیزان خود را 
از دست داده و... حاال نوبت اوست تا سهم خود، شاید 
آوارگی  دوران  در  کند.  ادا  را  زدن،  پا  پشت  آخرین 
بسیار دیدم که بسیاری ها سهم خود را نسبت به من ادا 

کردند. برای ثواب، شاید.
جدا سازی )آپارتاید(

دو سال پیش، یک عکس از سر دروازه مدرسه ای در 
ایران منتشر شد که از مدیریت آن می خواست از ثبت 
کند.  خودداری  )افغانی(  خارجی  اتباع  کودکان  نام 
وقت  آن  جداسازی ها.  از  کشیدند  رنجی  چه  سیاهان 
نژادپرست  رژیم های  از  همیشه  اسالمی  جمهوری  در 
گفته  بد   19 و   18 قرن  امریکای  و  جنوبی  افریقای 

می شد.
افغانی و شغل شریف آجرپزی

ما  ورود  اولیه  سال های  همان  از  ایران  کار  وزارت 
افغان ها  که  کرد  تهیه  شغل هایی  از  فهرستی  ایران  به 
هم چنان  فهرست  این  شوند.  وارد  آن  در  می توانند 

موجود است و اجرا می شود.
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم- از بد حادثه 

اینجا به پناه آمده ایم
پیرمرد  افتادن  زمین  به  تصویر  کنار  در  فیسبوک  در 
مربی  او که  از گذشته  تصاویری  و کودکش،  سوری 
است،  بوده  سوریه  فوتبال  بزرگ  تیم های  از  یکی 
گذاشته شده است. بدون شک اگر بانوی تصویربردار 
خودش  برای  آوارگی  از  قبل  مرد  این  که  می دانست 
مقامی  و  جاه  و  احترام  شخصیت،  است،  بوده  کسی 
داشته است، این کار را نمی کرد. در سال های آوارگی 
بسیاری از مهندسان، تاجران، رییسان ادارات، بزرگان، 
شعرا، نویسندگان و شخصیت های هموطنم را می دیدم 
در  بودن،  افغانی  جرم  به  یا  می کردند  گل  کار  که 
انتظامی  پاسگاه  از سرباز  نگاه بهت زده مسافران  مقابل 
لگدخوران پیاده می شدند. اما چه می شود کرد که یک 
پناهنده، در نظر دیگران هیچ هویتی ندارد و سزای آدم 
بی هویت همین است. یادم از شعر قنبر علی تابش افتاد 
دوره  بودن،  »افغانی«  جرم  به  هم  او  اتفاق  سر  از  که 

دکترایش را ناتمام گذاشته مجبور به ترک ایران شد:
»آدمی پرنده نیست 

تا به هر کران که پرکشد، برای او وطن شود
سرنوشت برگ دارد آدمی 

برگ ، وقتی از بلند شاخه اش جدا شود،
پایمال عابران کوچه ها شود«

آوارگی تا آوارگی
حاال پیرمرد سوری که تصویربردار مجارستانی بر سر 
و  او  است.  رسیده  اسپانیا  به  بود،  انداخته  پای  راهش 
فرزندش حاال می توانند از مزایایی که قانون برای یک 
پناهنده در نظر گرفته است، بهره مند شوند، کودکش به 
مکتب )مدرسه( خواهد رفت، هم چون یک اسپانیایی، 
و  من  اما  بود،  اسپانیایی خواهد  او یک  بعد  چند سال 

فرزندانم هم چنان یک »افغانی« باقی ماندیم.
آیالن کردی و گلچهره

تحت  سخت  دید،  را  کردی  آیالن  تصویر  وقتی  دنیا 
برای  تصمیم گیری  برای  این  و  گرفت  قرار  تاثیر 
و  برادر  هزاران  دنیا  اما  بود،  موثر  پناهندگان  همیاری 
خواهر مرا ندید که در دشت های تفتان خوراک مور 
درباره  مظفری  ابوطالب  هموطنم  شاعر  شدند.  ملخ  و 

سرنوشت آنان چنین گفت:
»... دوشیزگان قریه باال کجا شدند

گلچهره و گل آغه و گلشا کجا شدند
گلشا شکوفه داد، جوان شد، عبوس شد

در دشتهای تفته تفتان   عروس شد
گلچهره- خوش به حال غمش- غّصه سیر خورد

یک شب کنار مرز وطن ماند و تیر خورد
از او نشان سرخ پری مانده است و هیچ 

از ما فقط شکسته سری مانده است و هیچ ...«
صفحه تاریخ دارد ورق می خورد، اما...

حال  در  تاریخ  در  جدیدی  صفحه  روزها  این  در 
اروپا هجوم  به  پناهجویان سیل آسا  است،  نوشته شدن 
آنان گشوده  به روی  را  اروپا آغوش خود  آورده اند، 
است. شرایط برای انتخاب محل سکونت- که از مواد 
اما من  است،  تغییر  بشر است- در حال  منشور حقوق 

هم چنان یک »افغانی آواره« ام.

که  جنرالی  تصویر  می شوند؛  سمبل  تصاویر،  بعضی 
جنگ  از  می کند،  شلیک  ویت کنگ  یک  برسر 
کودکی  مرگ  منتظر  که  الشخواری  تصویر  ویتنام. 
تصویر  و  افریقا،  در  خشک سالی  از  است،  افریقایی 
از رنجی که  آیالن کردی، پسرکی در ساحل ترکیه، 
بر انسانیت می رود... و باالخره عکس تصویربردار زنی 
که در برابر پیرمرد سوری که کودکش را در بغل دارد 

پای خود را مانع می کند، از رنج آوارگی.
برای من تصویرهای تلخ دوران  این زن  پا زدن  پشت 
از  تلخ  تجربه های  کرد.  مجسم  دیگر  بار  را  آوارگی 

پشت پا زدن های بی رحمانه و بی انصافانه.
افغانی

نبودم.  بیش  کودکی  که  افتاد  اتفاق  زمانی  بار  اولین 
بچه های کوچه همانند همین خبرنگار برسر راهم پشت 
پا زدند. تا برخاستم که اعتراض کنم، اطرافم را جمع 
من  به  که  بودند  گرفته  محله  کالن  و  خرد  بچه های 
برخاستم،  دفاع  به  و  بودم  مغرور  »افغانی«.  می گفتند: 
باران مشت و لگد به من ثابت کرد که »افغانی« بودن 
یعنی تو از این جا نیستی، پس حقی هم نداری. نه تنها 
حقی برابر با دیگران بلکه حتا حقی برای دفاع از خود 

هم نداری.
ارباب

بیشتر که گذشت این گونه تلقی شد که چیزی شبیه برده 
هستی در اختیار ارباب. به همین دلیل بود که برادرانم 
کارشان  صاحب  به  بودند،  سنگبری  کارگران  که 
خشت پزی  کوره  در  که  پدرم  می گفتند،  »ارباب« 
صاحب  به  هم  عمویم  و  داشت  ارباب  می کرد،  کار 
گاوداری می گفت: »ارباب«. این رابطه ارباب- رعیتی 

بین مِن آواره و صاحب خانه هم چنان ادامه داشت.
اتباع بیگانه

درس  مکتب  در  سال  یک  که  می آید  یادم  خوب 

بیا  گارد کاخ سفید:  های پسر عینکی! 
اینجا گوشه ایستاد شو. به گل ها دست 

نزن. 
پسر عینکی: من می خواهم داخل بروم.

نیست،  اجازه  داخل  سفید:  کاخ  گارد 
است.  سفید  کاخ  اینجا  کاکا.  جان 
رییس جمهور آمریکا همین جا زندگی 
می کند. به اطفال اجازه نمی دهند داخل 

بروند. 
رییس جمهور  با  من  اما  عینکی:  پسر 

قرار مالقات دارم. 
گارد کاخ سفید: وای گگولی مگولی! 
تو همان پسر چهار ساله ای که ساعت 
دستگیر  را  تو  پولیس  و  بودی  ساخته 
بده من  بود؟ کجاست ساعتت؟  کرده 

هم ببینم. 
پسر عینکی: نخیر، من آن پسر عینکی 
اوباما  رییس جمهور  برای  من  نیستم. 

نامه آورده ام. 
نقاشی  حتما  سفید:  کاخ  گارد 
آن  در  را  نقاشی ات  برو  آورده ای. 
صندوق بی انداز. شام پسته رسان کاخ 
سفید می برد برای رئیس جمهور. آفرین 

پسر خوب. قندولک! گگولی مگولی
پسر عینکی: ببینید آقا! شما به من توهین 
افغانستان  جدید  سفیر  من  می کنید. 
به  را  نامه ام  اعتماد  می خواهم  و  هستم 

اوباما تسلیم کنم. 
وای  هههههههه  سفید:  کاخ  گارد 
می کنی.  مذاق  شرین  چقدر  تو  خدا! 
اینجا  که  همراه  تو  پدرت؟  کجاست 

آمده ای؟ 
پسر عینکی: آقا! دستم را رها کن. من 
با تو شوخی ندارم. من سفیر افغانستان 
به امضای  نامه ام  اعتماد  این هم  هستم. 

رئیس جمهور افغانستان. ببینید. 
گارد  به  )خطاب  سفید  کاخ  گارد 
ببین  بیا  ههههه  جیمز!  جیمز!  دیگر(: 
جدید  سفیر  می گوید  قندولک  این 
نامه اش  اعتماد  ببین  بیا  افغانستان است. 

درست است؟ 
چهار ساعت بعد، سخنگوی کاخ سفید 
و  خانم ها  خبری:  کنفرانس  یک  در 
آقایان، در دو روز گذشته، این بار دوم 
تشخیص  در  آمریکا  پولیس  که  است 
احمد  گذشته  روز  می کند.  اشتباه 
چهارساله را با تروریست اشتباه گرفته 
بود، امروز یک سفیر محترم را با طفل 
مکتب. دولت آمریکا قبول می کند که 
گرفته.  صورت  اهانت  مورد  هردو  در 
کاخ سفید از خانواده احمد چهار ساله 
اسالمی  افغانستان  جمهوری  دولت  و 
جداً  آمریکا  پولیس  بدرفتاری  بابت 

عذر می خواهد. 

عذرخواهی کاخ سفید
 از دولت افغانستان

دای چوپانی

به آواره
پشت پا زدن

خوب یادم می آید، حوالی سال های 1370 بود که استاندار 
خراسان از دختران و پسران ایرانی خواست که با افغان ها ازدواج 

نکنند. چیزی شبیه این را قبال در کتابی که راجع به نازیسم 
نوشته شده بود خوانده بودم. هیتلر »پاک«زاده گان آریایی را از 

ازدواج و عاشق شدن با نژادهای پست منع کرده بود.
استاندار محترم هم چنین آماری داده بود و گفته بود از آنجا که 
افغان ها ازدواج شان را ثبت نمی کنند، در طی چند سال گذشته 

صدها هزار فرزند غیرمشروع متولد شده است.

ACKU



منابع نظامی ایتالف عربی، روز یک شنبه 29 
سنبله از قطع کامل راه امدادرسانی حوثی ها 
مارب  در  درگیری  مناطق  به  پایتخت  از 
 ، العربیه  تلویزیون  گزارش  به  دادند.  خبر 
پل  بمباران  با  عربی  ایتالف  جنگنده های 
راه  صنعا،  شرق  در  »السهمان«  استراتژیک 
امداد رسانی شبه نظامیان حوثی از پایتخت به 

جبهه غرب مارب را قطع کردند.
منطقه  اکنون  عربی  ایتالف  نیروهای 
محاصره  را  المصاریه«  »تله  استراتژیک 
ویژه  موقعیت  دلیل  به  منطقه  این  کرده اند. 
نیروهای  میان  شدیدی  درگیری های  شاهد 
است.  بوده  حوثی  نظامیان  شبه  و  ایتالف 
گذشته  روز  عربی  ایتالف  جنگنده های 

بزرگ ترین انبار اسلحه و مهمات حوثی ها را 
در منطقه سد مارب بمباران کردند.کارشناسان 
نظامی معتقدند که مارب به  عنوان راه کلیدی 

برای رسیدن به صنعا به شمار می رود به همین 
دلیل آزادسازی این منطقه از دست حوثی ها 

و عبداهلل صالح با اهمیت است.

ایتالف عربی راه کمک رسانی حوثی ها از صنعا به مارب را قطع کرد اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک
تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )1( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
تسریع روند تصفیۀ کابل بانک، یک  دربند حویلی به مساحت 350 متر مربع واقع 
گذر سه دوکان مزار شریف مندرج قباله خط شرعی بیع جایزی شماره         مؤرخ 
کارته  واقع  از جمله 1260  مشاع  زمین سهم  مترمربع  موازی 420  و   1385/2/5
شفاخانه شهرمزار شریف مندرج قباله خط قطعی شماره         مؤرخ 1386/2/29 
که باالی آن مارکیت تجارتی بنام شیرخان سلطانی اعمار گردید، درمقابل قرضۀ 
شرکت جاویدان لمتد به ریاست محترم حاجی شاه محمد ولد شیر محمد تحت 

تضمین کابل بانک اسبق میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی 14 روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
شماره تماس )0744597274(

اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک
تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )1( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
تسریع روند تصفیۀ کابل بانک، موازی هفت جریب وهفت بسوه  و هفت بسواسه 
زمین واقع گذر جغدک و 173.74 متر مربع زمین که باالی آن مارکیت تجارتی 
انصاری اعمار گردیده واقع دروازه بلخ شهر مزار شریف  مندرج قباله خط شرعی 
بیع قطعی شماره           مؤرخ 1385/2/2 مرتبۀ محکمۀ ابتدائیه مرکز والیت بلخ 
در مقابل قرضۀ شرکت مهرزاد انصاری لمتد به ریاست محترم عصمت اهلل ولد 

مهر اهلل تحت تضمین کابل بانک میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی 14 روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
شماره تماس )0744597274(

اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک
تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )1( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
میباشد  مشاع  سهم  دو  که  حویلی  دربند  یک  بانک،  کابل  تصفیۀ  روند  تسریع 
فعاًل باالی آن مارکیت تجارتی بنام الماس اعمار گردیده  واقع گذر سه دوکان 
بیع قطعی          شهر مزار شریف یک سهم مشاع آن را که مندرج قباله خط شرعی 
غرب  واقع  زمین  مربع  متر   )2000( موازی   ،1385/09/19 مؤرخ  شماره        
ادارۀ  زراعت والیت بلخ مندرج قباله خط شرعی بیع قطعی شماره         مؤرخ 
بلخ   والیت  زراعت  ادارۀ  غرب  واقع  مربع  متر   )2250( موازی  و   1385/06/19
مندرج قباله خط شرعی بیع قطعی شماره          مؤرخ 1385/09/19 مرتبۀ محکمۀ 
نهر شاهی والیت بلخ در مقابل قرضۀ شرکت ابوذر سخی یار به ریاست محترم 

غیاث الدین ولد محمد علی تحت تضمین کابل بانک میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی 14 روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
شماره تماس )0744597274( 
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Tender number: 83211277 

 

The German Foreign Office, in coordination with the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 
has asked the GIZ (German Technical Cooperation) to set up the PCP project. 

The PCP Literacy Component conducts literacy courses in order to implement these courses effectively, 
a training classroom has been created for all Northern districts.  One Training classroom consisting of 
two 20 foot containers including additional roof structure, concrete foundation blocks, solar power unit, 
cabling and outer gravel area. These containers are already constructed and has been used as literacy 
classrooms. Atmospheric conditions followed by reaction of elements like shrinkage and thermal 
movement which caused damages to some part of container classrooms. For this project PCP literacy 
unit wants to repair damaged parts. To claim the tender documents for the bidding process of the 
mention project, therefore GIZ request all the experienced companies in the field of conex repair and 
manufacture to send their interest letter along with Company profile references to tenders-afg@giz.de 
until the 23rd September 2015.  

 

ری های بین المللی آلمان( تقاضا کرده اند تا دفتر خارجه آلمان با همکاری دولت اسالمی افغانستان از جی آی زید )سازمان همکا
   کند. پروژه پی سی پی را آغاز 

ایجاد نموده است و برای تطبیق هرچه بهتر برنامه یک  سوادآموزی رادرسی ( صنف های PCPپی سی پی )بخش سواد اموزی  
 ،فوت همراه با سقف فلزی )آهن چادر( 20دو کانتینر  شاملواحد صنف برای  ولسوالی ها ساخته شده است که این صنف ساخته شده 

 تهداب کانکریتی، واحد برق آفتابی، کیبل کاری و جغل اندازی بیرون صنف میباشد. 

 گردیدهتخریب بعضی از بخش های صنوف درسی سواد اموزی به شرایط جوی که باعث  این صنف ها از قبل ساخته شده اند و بنا
عوت به عمل میاید که برای از تمام کمپنیهای که دارای تجربه در بخش کانسکس سازی میباشد د د.به ترمیم دار ضرورت است،

 الی تاریخ afg@giz.de-tendersبه ایمیل  خود رامشخصات )پروفایل( کمپنی و اشتراک در پروسه داواطلبی ریافت اسناد ب

) 23rd September, 2015 ) .ارسال نموده ممنون سازید 

 

Tender# 83209753 

دفتر همکاری های بین اللمللی آلمان جی آی زید با همکاری پولیس اتحادیه اروپا، وزارت امور داخله، لوی حارنوالی و انجمن مستقل 

 10برنامه آموزشی را در  20وکالء مدافع افغانستان در نظر دارد تا برای بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان ادارات مرتبط به تعداد 

 ایر نماید . والیت افغانستان د

بناء این اداره از تمام شرکت های مجرب که دارای تجربه و کارمندان مسلکی مرتبط باشند دعوت به عمل می آورد تا در پروسه 

 دان ( خویش را به ایمیل ادرسداوطلبی شرکت کرده و اسناد )جواز، سوابق کاری شرکت درین عرصه، و خلص سوانح کارمن

afg@giz.de-tenders  تا به تاریخSeptember,2015 st21  .ارسال نماید 

 

GIZ in cooperation with EUPOL, the Ministry of Interior, the Attorney General’s Office and the 

Afghanistan Independent Bar Association plans to conduct 20 trainings on Criminal Procedure Code and 

Access to Legal Aid System in 10 provinces of Afghanistan in order to enhance the capacity of the 

partners’ employees. 

Therefore, GIZ requests all consultancy companies with relevant experience and professional staff to 

join the tender by sending the company license, previous relevant experience, and CVs of professional 

staff to the email: tenders-afg@giz.de by 21st September, 2015 
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وی امنیتی از مراسم  صد هزار نیر
کرد  حج حفاظت خواهند 

کابینه جدید مصر  دولت و 
کردند سوگند یاد 

می گوید  عربستان  داخله  وزارت  سخنگوی 
بر  نظارت  برای  امنیتی  نیروی  حدود 100 هزار 
مراسم حج که روز سه شنبه آغاز می شود، مستقر 

شده اند.
جنرال  از  نقل  به  اسوشتیدپرس،  گزارش  به 
ضد  ویژه  واحد  اعضای  الترکی،  منصور 
دفاع  پرسنل  و  ترافیک  پولیس  تروریسم، 
از  که  هستند  نیروها  این  جمله  از  غیرنظامی 
ملی  ارتش و گارد  از  اضافی  پشتیبانی سربازان 

برخوردار خواهند بود.
مراسم حج در حالی برگزار می شود که عربستان 
است.  روبه رو  داعش  افزایش حمالت گروه  با 
سخنگوی وزارت داخله عربستان در مصاحبه ای 
اختصاصی با اسوشیتد پرس گفت پیکارجویان 
عربستان  جای  هیچ  سانتی متر  یک  »نمی توانند 

سعودی را کنترول کنند.«

السیسی،  عبدالفتاح  جدید  کابینه  و  دولت 
کردند.  سوگند  ادای  مصر،  رییس جمهوری 
ریاست  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نفت  وزیر  اسماعیل،  شریف  را  جدید  کابینه 
سابق دولت مصر بر عهده دارد. کابینه 33 نفری 
جدید  عضو   16 و  زن  سه  شامل  جدید  دولت 
است که دو تن از آن ها، زکی بدر وزیر معارف 
و هشام زازو وزیر گردشگری، از وزرای دوره 
همین  در  مبارک  حسنی  ریاست جمهوری 

وزارت خانه ها هستند.
نخست وزیر  محلب،  ابراهیم  هم چنین  السیسی 
مستعفی مصر را به مقام معاونت رییس جمهوری 

در پروژه های ملی و استراتژیک منصوب کرد.
پی فاش شدن  ابراهیم محلب، هفته گذشته در 
مقام  از  کابینه اش،  و  خود  اداری  و  مالی  فساد 

خود استعفا داد.
محلب  ماه ها  دولت، طی  به  نزدیک  رسانه های 
را به اتهام سوءاستفاده و فساد مالی مورد هجمه 
سابق  وزیر  نخست  بودند.  داده  قرار  رسانه ای 
متهم  رشوه  دالر  میلیون  یک  دریافت  به  مصر 

است.
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میلیون ها شهروند یونانی روز یک شنبه 29 سنبله، 
برای انتخاب اعضای جدید پارلمان این کشور رای 
دادند. حوزه های رای ساعت هشت صبح گشوده 
شد. این انتخابات پیش از موعد سومین انتخابات 
خالف  بر  است.  گذشته  سال  یک  طی  پارلمانی 
اولین انتخابات که حزب »سیریزا«، چپ رادیکال 
به رهبری »الکسی سیپراس« بخت اول پیروزی بود، 
رادیکال  چپ  حزب  رای گیری،  سومین  این  در 
انتخاباتی  مبارزات  صحنه  در  بالمنازع  نیروی 

محسوب نمی شود.
براساس آخرین نظر سنجی های انجام گرفته، طی 
 3 تا   0.7 با  سپیراس  الکسی  اخیر حزب  روزهای 
»دموکراسی  کار  محافظه  از حزب  درصد جلوتر 
بوده  ماراکیس«  میی  ژلیس  »وان  رهبری  به  نو« 
که  می دهد  نشان  گزارش ها  حال  این  با  است. 
رقابت تنگاتنگی میان دو نامزد انتخاباتی در جریان 
حزب  که  است  حاکی  گزارش ها  است.  بوده 
راست افراطی »طلوع طالیی« که در سال های اخیر 
سومین  زیاد  احتمال  به  داشته،  چشمگیری  رشد 

حزب در پارلمان آینده خواهد بود.
انباشته  مالی  بر بحران  یونان در حال حاضرعالوه 

زودی  به  چین  رییس جمهوری  پینگ،  جین  شی 
برای دیدار رسمی امریکا راهی واشنگتن می شود. 
به عنوان  پینگ  جین  شی  رسمی  سفر  نخستین 
رییس جمهوری چین به امریکا، در حالی صورت 
مسایلی  تاثیر  روابط دو کشور تحت  می گیرد که 

با تصویب قانون اساسی جدید در نیپال، اعتراضات 
صورت  تغییرات  به  مذهبی  و  سیاسی  گروه های 
یافته است. گروه های  قانون شدت  این  گرفته در 
سیاسی به ویژه به تغییر تقسیمات کشوری و ادغام 
واحدهای  در  روستایی  کوچک  مناطق  برخی 
ارضی بزرگ پتر و مرکب از قومیت های مختلف 

معترض اند.
از  پس  چهارشنبه،  روز  سرانجام  نپال  پارلمان 
سر  بر  سیاسی  احزاب  نظر  اختالف  سال  هفت 
قانون اساسی جدید، این قانون را با اکثریت قاطع 

در دو روز اخیر بیش از 15 هزار پناهجو 
کشورهای  و  مجارستان  مرز  از  عبور  با 
بالکان وارد اتریش شدند. حدود 21 هزار 
نیز در چهار روز اخیر  از پناهجویان  نفر 

وارد کرواسی شده اند. 
مجارستان که تا چند روز پیش یکی از 
بزرگ ترین گذرگاه های عبور پناهجویان 
بود مرزهای خود را بسته و حصار کشی 
بدور مرز هایش را ادامه می دهد. این اقدام 
دولت دست راستی مجارستان با واکنش 
کشورهای  بین المللی،  سازمان های 
همسایه آن و رهبران اتحادیه اروپا روبه رو 

شده است. 
نیم  از  بیش  میالدی  جاری  سال  در 
و  دریا  راه  از  پناهنده  و  مهاجر  میلیون 
اروپای  کشور ها  وارد  زمینی  مرزهای 
تعداد  بیشترین  آلمان  شده اند.  غربی 
انتظار می رود تا  پناهجویان را پذیرفته و 

اعــــالممـــزایده
دفتر سازمان صحی جهان در کابل به تعداد دو عراده موتر داغمه خویش 
را بعد از اعالم مزایده به طور لیالم به شکل پرزه به فروش می رساند. 
نوعیت موترها: دو عراده لندکروزر مادل های 1999  و 2001 می باشند. 
عالقمندان و متشبثین می توانند موترهای متذکره را  روزانه از ساعت 8 
الی 3 بعد از ظهر )به جز از روزهای جمعه و شنبه( الی تاریخ 5 اکتوبر 
2015  مطابق 13 میزان 1394 شمسی در دفتر سازمان صحی جهان 
واقع در مجموعه دفاتر ملل متحد )هود خیل. سرک کابل جالل آباد( 
با پرداخت تظمین )10000 ده  لیالم  از نزدیک مشاهده نموده و در 
اشتراک  می گردد  مصادره  پروسه  تکمیل  از  بعد  که  افغانی(  هزار 
با    UNOCA به  لطفا شناسنامه معه عکس را هنگام ورود  نمایند. 
خود داشته باشید. سازمان صحی جهان حق قبول ویا رد بعضی ویا همه 
ای داوطلبی ها را در هر زمان دارد. شرایط قابل تطبیق است. معلومات 
بیشتر با  تماس به شماره های ذیل قابل دریافت می باشد: 0788112244 

و  0782200375 
با احترام 

دفتر سازمان صحی جهان

دوش  بر  هم چنان  که  پیشین  سال های  از  شده 
دولت ها سنگینی می کند، اکنون با بحران مهاجرین 
در مرزهای خود نیز رو به روست، با این حال معلوم 
نیست که این بحران در گرایش بیشتر شهروندان به 
سوی راست افراطی »طلوع طالیی« تاثیری خواهد 

داشت یا نه؟
برنده  که  جناحی  یا  حزب  هر  صورت،  هر  در 
انتخابات امروز گردد، باید طبق توافق های صورت 
شده  اتخاذ  تدابیر  اروپایی،  طلب کاران  با  گرفته 
ریاضی در جهت خروج یونان از بحران بدهی های 

خارجی را رعایت نماید.

نظیر حمله های سایبری که واشنگتن به چین نسبت 
می دهد و ادعای مالکیت پکن بر بخش های وسیعی 

از دریای جنوب چین، دچار تنش شده است.
اما این دو کشور در زمینه هایی نظیر برنامه هسته ای 
شمالی،  کوریای  اتومی  جاه طلبی های  و  ایران 
ایستاده اند.  یک دیگر  کنار  در  پکن  و  واشنگتن 
تحلیلگران در واشنگتن می گویند برنامه هسته ای 
تجاری  و همکاری های  و کوریای شمالی،  ایران 
سفر  در  کشور  دو  رهبران  گفتگوی  محورهای 
رییس جمهوری چین به امریکا را تشکیل می دهد. 
رییس جمهوری  با  دیدار  از  پینگ پس  شی جین 
اجالس  در  سخنرانی  برای  واشنگتن  در  امریکا 
راهی  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه 

نیویارک خواهد شد.

به  که  جدید،  اساسی  قانون  کرد.  تصویب  آرا 
اصالحات چشم گیری در ساختار سیاسی و اداری 
با  و  از روز یک شنبه 29 سنبله  کشور می انجامد، 

ابالغ رسمی رییس جمهور نپال به اجرا در می آید.
گذشته  روزهای  در  جدید  اساسی  قانون  طرح 
هندو  تندروی  از گروه های  برخی  اعتراض  با  نیز 
مواجه شده بود. این گروهها تاکید قانون اساسی 
بر سکوالر بودن دولت را خالف مصالح اکثریت 
هندو می دانند و خواهان تشکیل یک دولت هندو 

در نیپال اند.

پناهنده  میلیون  یک  حدود  امسال  پایان 
پناهجویان  بیشتر  شوند.  این کشور  وارد 
را جنگ زدگان سوریه، افغانستان و عراق 

تشکیل می دهند.

 شرکت میلیون ها شهروند یونانی در انتخابات پارلمانی 

رییس جمهوری چین به واشنگتن می رود 

تداوم اعتراضات به قانون اساسی جدید در نیپال

ورود بیش از 15 هزار پناهجو 
در دو روز اخیر به اتریش
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