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فرمانده پولیس والیت کنر، در پی حمالت 
پیهم از خاک پاکستان به مناطق مرزی این 
والیت، از رییس جمهور خواسته است تا 

دستور حمله به پاکستان را صادر کند.
پولیس کنر،  عوض محمد نذیری فرمانده 
شب  که  گفته  پژواک  خبری  آژانس  به 
پاکستان،  سرحدی  پوسته های  سه شنبه، 
خاک افغانستان را مورد شلیک توپ  قرار 

داده اند.
افزود که طبق گزارش ها دو کودک  وی 
اسمار  ولسوالی  در  حمالت  این  نتیجه  در 

زخمی شده اند.
جمهور  رییس  از  کنر  پولیس  فرمانده 
کرزی و از وزیر امورداخله خواسته »تا از 
روی ننگ و غیرت افغانی«، به آنها اجازه 

شلیک متقابل بدهند.
آقای نذیری افزوده »به قیمت خون خود«، 

می تواند از حریم کشور دفاع کند.

و  افغانستان  خارجه  امور  وزارت های 
جانبه شان  دو  همکاری های  تعهد  فنلند 
 ،1325 قطعنامه های  تطبیق   مورد  در  را 
امنیت  شورای   1889  ،1888  ،1820
زنان،  از  حمایت  در  متحد  ملل  سازمان 
آغاز  افغانستان  در  صلح  و  امنیت  تامین 

می نمایند.
انتشار  با  افغانستان  خارجه  وزارت 
اعالمیه ای گفته است تطبیق این قطعنامه ها 
ذیربط  وزارت  های  صالحیت  حیطه  در 
خارجه  امور  وزارت  اما  است  افغانستان 

به عهده دارد. مسوولیت هماهنگی را 
وزارت خارجه می افزاید که هدف اصلی 
افغانستان  میان  در همکاری های دو جانبه 
امور  وزارت  نقش  تقویت  فنلند،  و 
هماهنگی  و  تطبیق  راستای  در  خارجه 
فعالیت ها  تا  است  ذیربط  نهادهای  با  آن 

قوماندان  باکیس،  دیرک 
در  آیساف  نیروهای 
به  توجه  با  کشور،  شمال 
اخیر  تروریستی  حمالت 
ارشد  قوماندان های  علیه 
آلمانی  نیروهای  و  آیساف 
است  گفته  افغانستان،  در 
تروریستان  نفوذ  خطر  که 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در 
است. یافته  افزایش  افغانستان 

حال  در  که  باکیس  آقای 
شدن  زخمی  دنبال  به  حاضر 
فرمانده  آلمانی  کنایپ  جنرال 

کشور،  شمال  در  متحدین  نیروهای 
روز  شماره  به  دارد،  قرار  مقام  این  در 
فولکس  »الیپسیگر  روزنامه  شنبه   سه 
نیروهایی  »آن  است:  گفته  تسایتونگ« 
دولت سازی  می خواهند  هدفمندانه  که 
اخیرا  گردانند،  مختل  را  افغانستان  در 
فزاینده ای  طور  به  را  تکنیک های شان 
او، شورشیان  گفته ی  به  ساخته اند.«  موثر 
مواد  از  بیشتر  زرنگی  با  حالی که  در 
دیگر  می کنند،  استفاده  بمب  و  انفجاری 

کمتر به جنگ رویا روی می پردازند.
»باید  می گوید:  باکیس  جنرال  تورن 
نیروهای  در  )شورشیان  بیشتر  نفوذ  روی 

کنیم.« حساب   افغانستان(  امنیتی 
حمالت  تازه ترین  به  ارتباط  در 
ارتش  ارشد  فرمانده  دو  علیه  تروریستی 
آلمان در شمال کشور، جنرال باکیس بر 
این نظر است که »مهاجمانی که حمالت 
انجام  نفوذی  طریق  از  را  تروریستی شان 
حیث  به  را  عالی رتبه  مقامات  می دهند 

می کنند.« انتخاب  هدف 
از  گفتگو  این  در  باکیس  آقای 
وزیردفاع  دمیزیر  توماس  حاضرشدن 
آلمان در برابر سربازان ارتش آن کشور 
گفت:  و  کرده  استقبال  شریف  مزار  در 
با  همراهی  بدون  )دفاع(  وزیر  »سفر 

فرمانده  امرخیل  امین اهلل  حال  همین  در 
والیات  در  اول  زون  سرحدی  پولیس 
از  پاکستانی،  نیروهای  نیز گفته که  شرقی 
یک هفته گذشته بدین سو پیهم به حمالت 

خود در خاک افغانستان ادامه داده اند.
نیروهای  سه شنبه،  شب  که  افزود  وی 
سنگین  اسلحه  شلیک  هشتاد  پاکستانی 
و  دانگام  شیگل،  ناری،  ولسوالی های  در 

سرکانوی والیت کنر داشته اند.
نیست که  معلوم  تاکنون  امرخیل،  به گفته 
این حمالت تا چه اندازه خسارات مالی و 
جانی در پی داشته، اما افزود که ده ها راس 
نتیجه  در  متذکره  ولسوالی های  مواشی در 

حمالت شب سه شنبه از بین رفته است.
گذشته  روز  شش  »از  گفت:  وی 
بدینسو،350مرمی توپ به حریم ما شلیک 
گردیده است و دیگر کاسه صبر ما پر شده 

است.«

زنان،  مورد  در  موجود  سیاست های  و 
شود حمایت 

چنان  با  مطبوعاتی ها  و  سیاستمداران 
سربازان  مذاکره  امکان  پهنایی  و  عمق 
آن  غیر  در  که  راممکن گردانید  وزیر  با 

نبود.« ممکن 
سربازان  با  بازدید  این  در  دیمیزیر  آقای 
و صحبت در مورد آوردن اصالحات در 
ارتش آلمان، با صراحت لهجه تاثیرمثبت 
این  در  سربازان  دیدگاه  گذاشت.  برجا 

مورد بسیار مثبت بوده است.
شریف  مزار  در  که  سربازانی  اما 
فولکس  »الیپسیگر  نامه  روز  به  مستقراند 
مخالفی  کامال  اظهارات  تسایتونگ« 
ارایه کرده اند. آنها نومیدی عمیق شان را 
نسبت به عملیات افغانستان و یاس شان را 
از ظاهر شدن وزیر دفاع آلمان در عقب 

داشته اند. بیان  بسته  درهای 
یک سرباز ارتش آلمان که ازسال 2002 
افغانستان  عملیات  در  هرسال  بدین سو 
نامه  روز  این  به  است،  داشته  شرکت 
مورد  در  سربازان  »دیدگاه  است:  گفته 
می گردد.  خراب تر  پیوسته  عملیات  این 
به  آرزو  و  امید  از  سرشار  که  آنانی 
نتیجه  این  به  بودند،  آمده  افغانستان 
این  ندارد.«  ثمری  دیگر  که  رسیده اند 
برای  با عدم موفقیت دایمی و شتاب  امر 
 2014 سال  در  سربازان  کشیدن  بیرون 

ارتباط دارد.

فرمانده پولیس کنر خواهان دستور رییس جمهور 
برای حمله به پاکستان شد

قطعنامه های سازمان ملل در مورد زنان 
تطبیق می شوند

افزایش خطر نفوذ تروریست ها 
در صفوف نیروهای امنیتی

عناوين مطالب امروز: سفیر امريکا در هنگام کمک 90 میلیون دالر به بودجه دولت:

کشورهای ديگر امريکا را الگو   قرار دهند

وضعیت محیط زيست
نگران کننده است

]در صفحه 2[

چگونه جنرال های 
پاکستانی کشور خود را
 به پناه گاه تروريست ها 

تبديل کردند؟
پرویز  جنرال  کارگیل  جنگ  معمار 
مشوره  بدون  که  است  مشرف 
سربازان  خویش  همقطاران  با 
و  فرستاد،  قتلگاه  به  را  پاکستانی 
با  بگذریم،  نظامی  دادگاه  از  اگر 
خاطر  به  محکمه ای  و  قاضی  هیچ 
او  نگشت.  مواجه  خود  اشتباهات 
و  فیس بوک  در  خود  دوستان  با 
لندن  در  مصوون اش  آپارتمان  در 
در  می نماید.  راحتی  احساس 
جریان این درامه، ارتش پاکستان 
به مردم خود گفت که در عملیات 
بلکه  پاکستان  ارتش  نه  کارگیل 
اما  نبرد اند؛  حال  در  »مجاهدین« 
آن خانواده هایی که فرزندان خودرا 
بیرق  با  پیچیده  تابوت های  در 
جنگجویان  نه  دیدند،  پاکستان 
اردوی  سربازان  که  ملیشه ها  و 

پاکستان بودند. 
در صفحه 4

آینده پاکستان...

پروژه نیمه کاره...

آغاز خروج عساکر...
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خطر نفوذ تروریست ها 
جدی گرفته شود

تعداد  اوباما  چهارشنبه،  فردا  است  قرار 
نیروهای امریکایی را که از افغانستان بیرون 
بروند اعالم کند و طرح پایان جنگ 10 ساله 
مالی  و  جانی  تلفات  با  که  را  افغانستان  در 
کند.  معرفی  نیز  است  بوده  همراه  ترس آور 
این اعالم که مصادف است با یک لحظه ی مهم 
و حساس برای استراتژی جنگی )نسنجیده ی 
ایاالت متحده ی امریکا( و نیز آینده ی سیاسی 
پیروزی اش  یاعدم  پیروزی  و  اوباما  شخص 
برگزار  سال2012  در  که  آینده  انتخابات  در 
می شود. در واقع از آغاز جنگ در افغانستان، 
تعیین  و  تنظیم  در  متحدینش  طبعا  و  امریکا 
تاکتیک های  حتا  و  جنگی شان  استراتژی 
و  ملی  منافع  و  مصالح  طالبان،  علیه  جنگی 
مبنای  را  خودشان  جهانی  گرفتاری های 
نتایج  جاری  ماه  در  داده اند.  قرار  مالحظه 
انداخته  به راه  سی ان ان  توسط  که  تحقیقاتی 
از  درصد   62 که  می دهد  نشان  است  شده 
کسانی که مورد سوال قرار گرفته اند، مخالف 
 1629 حال  تا  که  هستند  افغانستان  در  جنگ 
شده اند.  کشته  آن  در  امریکایی  سرباز 
درعین حالی که بسیاری از منتقدان جنگ در 
میلیارد  ده  ماهانه  جنگی  هزینه ی  افغانستان 
قرض داری  با  افغانستان  جنگ  در  را  دالر 
واقع  در  نمی دانند.  متناسب  امریکا  هنگفت 
نقش  مورد  در  امریکا  و چشم پوشی  اغماض 
حمایت  و  پاکستان  نظامی  حکومتگران  منفی 
پاکستان  این که  و  طالبانی  تروریزم  از  آنان 
است،  تروریزم  با  جنگ  در  مطمینی  شریک 
تجهیز  به  که  داد  آنان  به  را  فرصت  این 
گسیل  و  پرداخته  تروریست ها  استراتیژیک 
آنان را به افغانستان ادامه دهند. این درحالی 
داخل  در  پاکستانی  ایادی  و  عوامل  که  بود 
افغانستان به نفع آنان زمینه سازی می کردند. 
از  افغانستان  در  آیساف  قوماندان  تازه 
نیروهای  در  تروریست ها  نفوذ  خطر  افزایش 
حالی که  در  می گوید  سخن  افغانستان  امنیتی 
این خطر از همان آغاز متصور بود و امکان 
هم  و  خارجی ها  هم  ممکن.  آن  از  جلوگیری 
وقف  همت شان  که  افغانی  مسوول  مقامات 
به  بود،  شده  امنیتی  نیروهای  کمی  افزایش 
از  باید  این که  به  و  نداشتند  توجه  کار  کیفیت 
نیروهای  داخل  به  تروریست ها  نفوذ  امکان 
ضوابطی  و  شرایط  و  کنند  جلوگیری  امنیتی 
را برای جلوگیری از ورود و نفوذ آنان آماده 
سازند. ده سال فرصت کافی بود تا نیروهای 
تقبل  برای  کافی  آمادگی  افغانستان  امنیتی 
بیابند.  محارباتی  و  امنیتی  مسوولیت های 
انجام  باید می شد  این رابطه کاری که  اما در 
نیافت و اکنون بدون تردید نیروهای امنیتی ما 
آمادگی الزم و کافی را برای این کار نیافته اند 
خروج  هرصورت  به  ندارند.  نیز  تقصیری  و 
تابع  آنان،  ورود  همچون  امریکایی  نیروهای 
الزامات و مصالح سیاسی و نظامی خودشان 
نمی توان  و  است  چنین  نیز  آینده  در  و  بود 
امیدوار بود که دراین مورد تغییری به وجود 

آید. 

زنگ اول


اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا در 
نظر دارد مبلغ نود میلیون دالر را از طریق 
بودجه دولت به وزارتخانه های معارف، 
و  مخابرات  عامه،  صحت  عامه،  فواید 
صنایع  همچنین  و  معلوماتی  تکنالوژی 
این  قراردادهای  کند.  کمک  معادن  و 
کمک، روز گذشته میان سفیر ایاالت 
متحده امریکا و رییس اداره انکشافی آن 
کشور در کابل، با مقام های وزارت های 
مالیه، معارف، فواید عامه، صحت عامه، 

مخابرات و معادن به امضا رسید.
کمک جدید ایاالت متحده، قرار است 
شبرغان،  گاز  انکشاف  پروژه های  در 
احداث یک صد و پنجاه و یک کیلومتر 
و  تعلیم  بامیان-دوشی،  میان  سرک 
تربیه، سوادآموزی و آموزش تخنیکی، 
همچنین ارایه خدمات صحی با کیفیت 
و حکومتداری الکترونیکی به مصرف 
ادارات  سوی  از  پروژه ها  این  برسد. 

دولتی نظارت و کنترول می شوند.
مراسم  در  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  عمر 
این  از  استقبال  با  قراردادها،  این  عقد 
امریکا گفت که  متحده  ایاالت  تصمیم 
تعهدات  براساس  مستقیم،  کمک  این 
صورت  کابل  بین المللی  کنفرانس 
کابل  بین المللی  کنفرانس  در  می گیرد. 
از  تن  ده ها  حضور  با  گذشته  سال  که 
مقام های بلند پایه کشورهای خارجی و 
سازمان های بین المللی برگزار شد، جامعه 
جهانی تعهد کرد که پس از این، پنجاه 
درصد از کمک های خود به افغانستان را 

از طریق بودجه دولت انجام می دهد.
مقام های دولتی می گویند کمک هایی 
که تاکنون مستقیما از طریق سازمان های 
مصرف  به  افغانستان  در  بین المللی 
از  و  نداشته  چندانی  موثریت  رسیده، 

همین رو، دولت در تالش است تا پس 
از  جهانی  جامعه  کمک های  این،  از 

طریق بودجه دولت به مصرف برسد.
ادارات  آنکه  با  می گوید،  مالیه  وزیر 
مصرف  مورد  در  مشکالتی  دولتی 
این  افتادن  کار  به  اما  دارد،  بودجه 
می شود.  آنان  تقویت  باعث  ادارات 
جرات  به  »ما  گفت:  زاخیلوال  آقای 
گفته می توانیم، همیشه پروژه هایی که 
شده،  تطبیق  دولتی  ادارات  طریق  از 
بوده  پایین تر  مراتب  به  قیمت های شان 
دوستان  که  چیزیست  این  و  است 
مصرف  دارند.  قبول  هم  ما  خارجی 
ادارات آنان نسبت به مصارف ادارات 
ما بلندتر است.« وی تاکید کرد: »یک 
اداره وقتی تقویت می شود که از طریق 
آن کاری صورت گیرد. تنها موثریت 
از طریق  بلکه  نیست،  پروژه  تطبیق  در 
تقویت  هم  ادارات  پروژه ها،  تطبیق 
می شوند. از چندین بعد گفته می توانیم 
پولی که از طریق حکومت و یا بودجه 

ملی به مصرف می رسد، موثر است.«
وزیر  وردک،  فاروق  حال  همین  در 
از  درصد  بیست  که  می گوید  معارف 
جمله کمک های جامعه جهانی توسط 
به  تطبیق کننده  بین المللی  سازمان های 
»حداقل  گفت:  او  می رسد.  مصرف 
ایاالت  که  بودجه ای  از  فیصد  بیست 
)سازمان های  این ها  به  امریکا  متحده 
می دهد،  غیردولتی(  تطبیق کننده 
مصرف  به  شان  اداری  مصارف  به 
را  اداری  مصارف  ما  ولی  می رسد؛ 

نمی خواهیم.«
با این حال، مقام های ایاالت متحده در 
کابل نیز تاکید دارند که هدف دولت 
به  مستقیم  کمک های  دادن  از  امریکا 

این  تقویت  افغانستان،  دولت  ادارات 
آیکن بیری،  کارل  می باشد.  ادارات 
نشست  این  در  کابل،  در  امریکا  سفیر 
تا  کرده  تعهد  دولتش  که  گفت 
پایش  سر  را  افغانستان  دولت  ادارات 
افزود  آیکن بیری  آقای  نماید.  ایستاد 
تا  دارد  تصمیم  کشور  آن  دولت  که 
مطابق  را  کمک هایش  این  از  پس 
افغانستان  دولت  برنامه  و  درخواست 
سفیر  کند.  مصرف  دولت  بودجه  به 
ایاالت متحده امریکا در کابل، گفت: 
»امروز اداره انکشافی ایاالت متحده و 
جمهوری اسالمی افغانستان باهم یکجا 
برای  را  بهتر  زندگی  زمینه  تا  شدند 
مردم افغانستان ایجاد نمایند. اعالن این 
خانه ها  وزارت  حالی که  در  پروژه ها 
یک  می نمایند،  اداره  را  پروژه ها  این 
مردم  برای  را  تعهد  و  امید  قوی،  پیام 

افغانستان در قبال دارد.«
که  کرد  تاکید  متحده  ایاالت  سفیر 
از  بیشتری  کمک های  این  از  پس 
طریق بودجه دولت خواهد کرد، زیرا 
این  در  اداراتی  اکنون  او،  گفته ی  به 
می توانند  که  آمده  به وجود  کشور 
برخی پروژه ها را اداره و نظارت کنند. 
اکثریت  این  از  پیش  اگر  گفت  او 
طریق  از  جهانی  جامعه  کمک های 
مصرف  به  بین المللی  سازمان های 
در  که  بود  این  دلیلش  می رسید، 
به  اما  بود،  ویران  چیز  همه  افغانستان 
مرور زمان، این ویرانی ها از بین رفته و 
اکنون نیاز است تا دامنه فعالیت ادارات 
موازی محدود شود. آقای آیکن بیری 
دیگر  است  امیدوار  او  که  کرد  تاکید 
افغانستان،  به  کشورهای کمک کننده 
ایاالت متحده را الگوی خود قراردهند.

رییس  گست،  ارل  حال  همین  در 
امریکا،  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره 
افغانستان،  در  )یو اس ای آی دی( 
کمک های  مصرف  که  می گوید 
دولت،  بودجه  طریق  از  بین المللی 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  به 
به  او،  گفته ی  به  می کند.  کمک   نیز 
طریق  از  کمک ها  رسیدن  مصرف 
تقویت  دولتی  ادارات  دولت،  بودجه 
مسوولیت های  می توانند  و  می شوند 
بیشتری را به دوش گیرند. آقای گست 
افزود که اداره انکشافی امریکا از سال 
از  درصد  بیست  طرف،  این  به   2009
کمک هایش را از طریق بودجه دولت 

انجام داده است.
ابراز  دولتی  مقام های  حال  این  با 
دیگر  که  می گویند  کرده  امیدواری 
کشورهای کمک  کننده نیز پس از این 
کمک هایش را از طریق بودجه دولت 
به مصرف رسیدن  به مصرف برسانند. 
طریق  از  جهانی  جامعه  کمک های 
سازمان های غیردولتی بین المللی، یکی 
از انتقادهای جدی دولت افغانستان طی 
چند سال گذشته بوده است. مقام های 
که  پروژه هایی  می گویند،  دولتی 
تطبیق  سازمان ها  این  طریق  از  تاکنون 
شده، پر هزینه بوده و نتوانسته توقعات 

مردم را برآورده کند.

سفیر ایاالت متحده 
تاکید کرد که پس از این 
کمک های بیشتری از طریق 
بودجه دولت خواهد کرد، 
زیرا به گفته ی او، اکنون 
اداراتی در این کشور 
به وجود آمده که می توانند 
برخی پروژه ها را اداره و 
نظارت کنند.

سفیر امریکا در هنگام کمک 90 میلیون دالر به بودجه دولت:

کشورهای دیگر امریکا را الگو قرار دهند
ادامه از صفحه 1
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در  را  خواهری 
و  روس ها  بین  جنگ  در  را  برادرش  که  داریم  خود  با 
داده  از دست  کنارجاده  ماین  برخورد  اثر  در  مجاهدین 
است. او چگونگی حادثه را چنین بیان می کند: »در خانه 
برادرم مسوولیت مصارف ما را به عهده داشت؛ زیرا او 
بزرگ خانه بود و از راه دکان داری امرار معاش می کردیم 
و از زندگی خود بسیار راضی بودیم، چون ما در والیت 
به  برادرم  بودیم،  دور  شهر  از  می کردیم  زندگی  لغمان 
و  می رفت  جالل آباد  شهر  به  دایم  دکان  سودای  خاطر 
پیش  مشکل  کدام  بدون  زندگی  برمی گذشت،   دوباره 
می رفت و اما مشکالت اجتماعی در کشور روز به روز 
و  روس ها  با  مجاهدین  نیروهای  زیرا  می گرفت،  فزونی 
دولت کمونیستی در حال جنگ بود و از این درک مردم 
بسیار پریشان بودند. مردم هم از سوی دولت کمونیستی 
دیگر  از طرف  و  بودند  در خطر  روسی  نیروهای  و  هم 
تهدید  به صورت شدید  را  نیز مردم  نیروهای مجاهدین 
از  برادرم که مسیر راه اش  می کردند. در یکی از روزها 
پل قرغه ای بود، دنبال سودای دکان بقالی اش رفت و در 

موترشان  که  پل قرغه ای  منطقه  به  جالل آباد  از  برگشت 
می رسد با ماینی که توسط نیروهای مجاهدین جاسازی 
شده بود برخورد می کند و موترشان چپه می شود در این 
بین تعدادی زخمی و تعدادی هم از بین می روند،  کسانی 
این هنگام  فریاد کمک می نمایند، در  بودند  که زخمی 

۸صبح، کندز: مال محمد یعقوب، که یکی از فرماندهان 
مشهور طالبان به شمار می رفت دیروز به پولیس حوزه سوم 
امنیتی کندز پیوست. او از باشندگان اتمان زی، دهکده ای از 

روستاهای گل تپه بود.
مورد  این  در  پولیس کندز  فرمانده  قطره،  اهلل  جنرال سمیع 
مشهور  سرگروه های  از  یکی  یعقوب،  محمد  »مال  گفت: 
طالبان در گل تپه ی کندز بود و پس از تالش های حوزه ی 

سوم امنیتی کندز، به دولت پیوسته است.« 
مال یعقوب، دو ماین بزرگ طالبان را نیز به پولیس تحویل 

داد که برای جای گزاری تهیه شده بود. 
مال محمد یعقوب، انگیزه ی پیوستنش به دولت را، مجبوری 
خواند. او گفت: »در زمان طالبان، جان و مال و ناموس من 

 

مراکز خدمات  انکشاف  و  ایجاد  منظور  به  تفاهمنامه ای 
انکشافی  اداره ی  و  صنایع  و  تجارت  اتاق  میان  تجاری 

مسوولین ریاست زراعت غزنی می گویند، هفتاد درصد 
مواجه  آب  کمبود  با  والیت  این  زراعتی  زمین های  از 

است. 
سلطان حسین عباسیار، رییس زراعت و مالداری والیت 
غزنی به رسانه ها گفته است، با آنکه والیت غزنی دارای 
آنهم  با  می باشد،  آبی  خوب  منابع  و  آب  بند  چندین 
خشکسالی ها سبب کاهش محصوالت زراعتی، افزایش 
فقر اقتصادی و خشک شدن ساحات سبز گردیده است.
آقای عباسیار افزود، اگر دولت بندهای آب را در این 
والیت ترمیم نماید و باالی منابع آبی کار نماید، عالوه 
بر حل مشکل آب در این والیت، برای هزار تن زمینه 

کار نیز مساعد خواهد شد. 
که  است  آب  بزرگ  بند  هفت  دارای  غزنی  والیت 

نیروهای مجاهدین که ماین را جاسازی کرده بودند، پیدا 
می شوند و تعدادی از زخمی ها را که در زیر بوجی های 
برنج و سایر مواد گیر مانده بودند با مرمی از بین می برند 
برادرم  بین  این  در  می برند،  گرفته  با خود  را  دیگران  و 
و کمک می خواست که  بود  مانده  بوجی ها  زیر  در  نیز 

در خطر بود، برای همین، مجبور بودم برای نگهبانی ننگ و 
ناموسم، تفنگ طالبان را برشانه بردارم.« 

او در عین زمان، گفت که در گل تپه، رهبری ده ها نفر طالب 
را به دوش داشت.  همگام با این، فرماندهی پولیس کندز 
گفت که از آغاز سال روان تا کنون، ۴۰ طالب را بازداشت 
کرده و به نهادهای قضایی معرفی کرده اند که از این شمار، 

دو تن آنان شهروندان پاکستانی و تاجیکستانی بودند. 
سالح  میل   ۲۰ حال،  تا   ۱۳۹۰ سال  آغاز  از  همین گونه 
گوناگون طالبان را، پولیس کندز کشف و ضبط کرده است 
و ۶۰ نفر دیگر که به گونه ی اشتباهی به نام طالب بازداشت 

شده بودند، با ضمانت مردم   رها شده اند.


بین المللی ایاالت متحده امریکا دیروز در کابل به امضا 
رسید. 

و  تجارت  اتاق  عامل  هیات  رییس  حقجو  قربان  محمد 
صنایع گفت، هدف از این تفاهمنامه ایجاد مراکز خدمات 
برای تاجران می باشد که قرار است در والیت های کابل، 

قندهار و ننگرهار تاسیس شود.
امور  در  تاجران،  مراکز  این  در  که  افزود  حقجو  آقای 

تجاری شان آموزش های مسلکی خواهند دید. 
ایاالت  بین المللی  انکشافی  اداره  کمک  به  مراکز  این 

متحده امریکا تاسیس می گردد. 
  

آبیاری  بندها  این  از  زراعتی  زمین  جریب  هزاران 
می شود.

بهره  از  زابل  والیت  محلی  مسوولین  حال  همین  در 
برداری دو پروژه عام المنفعه در این والیت خبر داده اند. 
به رسانه ها گفته  زابل  والی  معاون  محمد جان رسولیار 
است که این پروژه ها شامل اعمار نه پل و تعمیر آمریت 
میلیون و  به ارزش یک  زراعت در ولسوالی شهر صفا 
تیم  سوی  از  آن  هزینه  که  می باشد  دالر  هزار  صد  دو 

بازسازی این والیت پرداخت شده است. 
معاون والی زابل افزوده که اعمار این پروژه ها در جریان 
برداری سپرده شده  بهره  به  و  تکمیل  ماه گذشته  شش 

است.
  

مجاهدین با فیر چند مرمی او را هم به شهادت می رسانند. 
مدت دو روز گذشت که مردم منطقه پل قرغه ای جسد 
برادرم را درحالی که مورچه ها آن را خورده بودند، برای 
ما آوردند. من و مادرم که در خانه بودیم فریاد مرگ او 
را سردادیم. اما دیگر فایده نداشت،  من مجبور شدم که 
ادامه بدهم و زمان می گذشت  با مادرم زندگی خود را 
پیرتر و ضعیف تر می شد،  چون همیشه  و مادرم هر روز 
این  در  و  می کرد  اذیت  را  او  روان  و  روح  برادرم  غم 
هنوز  را  شهیدم  برادر  نام  او  که  روزها  از  یکی  در  بین 
تنها  و  مرا تک  را وداع گفت و  فانی  دار  برلب داشت، 
در این دنیای پهناور با غم های فراوان گذاشت،  حال من 
از مال دنیا هم  تنهایی زندگی می کنم و چون چیزی  به 
ندارم دوستان و اقارب هم از من خبر نمی گیرند، زندگی 
را با مشکالت زیاد سپری می کنم. در خاتمه باید یادآور 
شوم که من خون برادرم را نمی بخشم و از جنایت کاران 
جنگی سخت متنفر و بیزارم و از خداوند می خواهم که 
جزای شان را بدهد، زیرا آنها قابل بخشش نیستند که من 
ببخششم. آنها قاتل هزاران انسان بی گناه و مظلوم هستند 
که به ناحق از طرف ایشان شهید شدند و باید در مقابل 
اما در آن دنیا  این دنیا می گذرد،  خداوند پاسخ بگویند 

چه جواب خواهند داد، زیرا نه زور دارند و نه قدرت.«


برادرم را کشتند

یک فرمانده طالبان در کندز به دولت پیوست

ایجاد مراکز آموزشی برای تاجران

خشکسالی غزنی را تهدید می کند

اطالعیه 
به تمام دوکانداران محترم منزل صرافی هال دوم گلبهار 
دوکان  الی   )۱۳7-A( شماره  دکان  از  شروع  سنتر 
نگردیده  تصفیه  حسابات شان  که   )۲۴۰-A( شماره 
تا  دوکاکین شان  و  می باشند  مقروض  اداره  این  از  و 
تاریخ  از  قفل است رسانیده می شود که شروع  هنوز 
اداره  این  به  جاری  سال  سرطان   ۱5 الی  سرطان  اول 
را  خویش  دکاکین  و  حساب  تصفیه  آورده  تشریف 
هیات  توسط  دوکاکین شان  آن  غیر  در  سازند،  فعال 
دیگر  اشخاص  به  و  بازگردیده  اداره  این  بازگشایی 
داده خواهد شد در آن صورت حق هیچ گونه شکایت 
را نخواهند داشت.  و همچنان به اطالع اشخاصی که 
در پروژه گلبهار تاورز اپارتمان اخذ نموده اند و اقساط 
خویش را تا هنوز پرداخت ننموده و تیلفون های شان 
نیز خاموش می باشد رسانیده می شود که ایشان نیز هر 
آورده  تشریف  انوستمنت  گلبهار  اداره  به  زودتر  چه 

تصفیه حساب نمایند. 
با احترام 

اداره گلبهار انوستمنت 





مدت دو روز گذشت که مردم منطقه پل قرغه ای جسد برادرم را درحالی که 
مورچه ها آن را خورده بودند، برای ما آوردند. من و مادرم که در خانه بودیم 

فریاد مرگ او را سردادیم. اما دیگر فایده نداشت،  من مجبور شدم که با مادرم 
زندگی خود را ادامه بدهم و زمان می گذشت و مادرم هر روز پیرتر و ضعیف تر 
می شد،  چون همیشه غم برادرم روح و روان او را اذیت می کرد و در این بین 

در یکی از روزها که او نام برادر شهیدم را هنوز برلب داشت، دار فانی را وداع 
گفت و مرا تک و تنها در این دنیای پهناور با غم های فراوان گذاشت،  حال من به 
تنهایی زندگی می کنم و چون چیزی از مال دنیا هم ندارم دوستان و اقارب هم 

از من خبر نمی گیرند، زندگی را با مشکالت زیاد سپری می کنم.
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آغاز خروج عساکر 
امریکایی و پرسشی در 

مورد جنگ
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خودرا  جنرال  بهترین  که  آخری  لحظات  در 
می فرستید،  زندگی  و  مرگ  ماموریت  یک  به 
با دعایی  باشید  چه می گویید؟ اگر آدم مذهبی 
مورد  در  برایش  هم  شاید  می نمایید.  بدرقه اش 
هم  شاید  کنید.  سخنرانی  ماموریت،  اهمیت 
زمین  به  محکم  را  پای  نظامی،  رسم  به عنوان 
احترام  با  او،  برای  موفقیت  ابراز  با  کوبیده، 

راهی اش نمایید.
در شب 5 جوالی 1977 در ماموریت »عملیات 
بازی منصفانه« که هدف آن سرنگونی حکومت 
منتخب ذوالفقار علی بوتو بود، جنرال ضیاالحق، 
فرمانده اعالی اردوی پاکستان، جنرال فیض علی 
چشتی، فرمانده قول اردوی شماره 10 پاکستان، 
را به یک کنار کشیده و در بیخ گوشش گفت: 

»پیر! ما ره ده کشتن نتی...«
همیشه  عادت اش  دو  از  ضیاالحق  جنرال 

میان  در  خودرا  شخصیت  یکی،  می برد:  لذت 
افسر  یک  از  حتا  دوم،  بیندازد.  جا  اطرافیان اش 
پایین رتبه ی خویش با تملق و چاپلوسی بخواهد 
برای  او  نماید.  اجرا  را  کثیف اش  کارهای  که 
زیر دستان  به  زیاد داشت؛  استعداد  این دو کار 
این  اداره  برای  که  می داد  را  احساس  این  خود 
جهان، انسان های کامال ضروری و با اهمیت اند. 
می داد  را  احساس  این  خود  مافوق  مقامات  به 
به همین خاطر  دارند،  که جایگاه همچون خدا 
ذوالفقار بوتو به قیمت جانش به جنرال ضیاالحق 

باور کرد.
آن  در  مقاومتی  هیچ  با  چشتی  جنرال  سربازان 
نشدند؛  رو  به  رو  بوتو{  دستگیری  شب،}شب 
همانند  و  نگردید  شلیک  نیز  مرمی  یک  حتا 
خونین  پاکستان  در  نظامی  کودتا های  دیگر 
خون های  کودتا  این  از  پس  سال های  اما  نبود. 
سیاه چال ها  در  گردید:  جاری  زمین  بر  زیادی 
برابر دروازه ی تهوری  و محبس های اردو... در 
دموکراسی  طرفدار  دانشجویان  سند  ایالت  در 
بهوری  بازار  در  دکاندار  صدها  شدند،  قصابی 
هواپیمای  نهایت  در  و  شدند  کشته  کراچی 
کشته  و  گردید  منفجر  ضیاالحق  جنرال  حامل  
شد. واضح است که جنرال فیض علی چشتی در 
این قضایا و از جمله کشته شدن جنرال ضیاالحق 
دستی نداشت. چون به مجردی که ضیاالحق به 
تقاعد  به  را مجبور  قدرت رسید، جنرال چشتی 
خیلی  چشتی  جنرال  البته  کرد.  خانه نشینی  و 
جدی باورش شده بود که مرشد و عزیز جنرال 
زبان  خالف  بر  که  حالی  در  است،  ضیاالحق 
نمی داد  اجازه  کسی  به  او  جنرال،  نرم  و  چرب 
که خودرا آدم قدرتمند و »شاه ساز« فکر نماید.

دارای  پاکستان  آن،  از  پس  سال  چهار  و  سی 
متفرق  سطوح  تمام  در  که  است  جامعه ای 
می باشد. در این جا بعضی از افراد، تاریخ کشور 
مارا از یازده سپتامبر به این سو تعقیب می نمایند، 
اولین  نیز از روزی که تشکیل شد و  و تعدادی 
گروه بزرگ مسلمانان راهی این دیار شدند. در 
این کشور جنگجویان و جهادی های لپ تاپ دار، 
لیبرال های فاشیست و انقالبیون موسمی زندگی 
می کنند. در این کشور جنگجویان آزادی خواه 
سوراخ سوراخ  جسد  و  می روند  کوه ها  به  بلوچ 

که  داده اند  گزارش  خبری،  رسانه های 
امروز  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
در  که  می کند  اعالن  را  پالنی  چهارشنبه 
از  گروه  اولین  خروج  آغاز  مورد  در  آن 
خواهد  داده  وضاحت  امریکایی  سربازان 
اولین  خروج  پروسه ی  آن،  مبنای  بر  و  شد 
به  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  از  بخش 
اجرا در خواهد آمد. با این که هنوز در مورد 
این پالن که چه تعداد از نیروهای امریکایی 
معلومات  شد،  خواهند  خارج  افغانستان  از 
دقیقی در رسانه ها به نشر نرسیده، اما چیزی 
یا کیفیت  و  نظرداشت کمیت  در  بدون  که 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
که  است  این  گرفت،  بحث  به  می توان 
افغانستان  از  با چه حسی  امریکایی  سربازان 
ایاالت متحده  خارج خواهند شد و رهبران 
خواهند  احساسی  چه  پروسه  این  مورد  در 
داشت؛ به عبارت ساده تر امریکایی ها با یکی 
از سه حس پیروزی، شکست یا بی نتیجگی، 

افغانستان را ترک خواهند کرد.
به دنبال وقوع حمالت یازدهم سپتامبر سال 
رییس جمهور  بوش  میالدی، جورج   2001
را  تروریزم  که  ادعا  این  با  امریکا  پیشین 
شکست دهد، به افغانستان نیرو فرستاد. از آن 
روز نزدیک به ده سال می گذرد و چنین به 
نگاه  در  مفاهیم  از  بسیاری  که  می رسد  نظر 
است.  کرده  تغییر  امریکایی  سیاستمداران 
تسلیم  دلیل  به  طالبان  گروه   2001 سال  در 
نکردن اسامه بن الدن به دولت امریکا، مورد 
گرفت.  قرار  امریکا  متحده  ایاالت  خشم 
مبنای  بر  که  ارزیابی هایی  و  تحلیل ها  در 
امریکا  متحده  ایاالت  موضع گیری های 
چنین  می گرفت،  صورت  طالبان  قبال  در 
سیاستمداران  نظر  از  که  می شد  استنباط 
امریکایی، طالبان و شبکه ی القاعده دو جزو 
باید  و  می باشند  تفکیک ناپذیر  و  بدنه  یک 
مبنایی  چنین  بر  گیرند.  قرار  هدف  دو  هر 
بسیار مسلم است که شروع خروج نیروهای 
برای  نمی تواند  افغانستان،  از  امریکایی 
در جنگ  پیروزی  امریکا،  متحده ی  ایاالت 

افغانستان محسوب گردد.
اما اکنون ایاالت متحده امریکا، راه گفتگو 
اگرچه  است.  گرفته  پیش  در  را  طالبان  با 
امریکا گفته است  رابرت گیتس وزیر دفاع 
اما  بوده،  مقدماتی  بسیار  گفتگو ها  این  که 
که  می دهد  نشان  مساله  این  پذیرش  نفس 
طالبان  به  نسبت  امریکا  متحده  ایاالت  نگاه 
نظر  از  اکنون  این گروه  و  است  فرق کرده 
را  میالدی   2001 سال  خطر  امریکایی ها، 

ندارد.
امریکایی  نیروهای  خروج  می رسد  نظر  به 
نگرش  تغییر  از همین  ناشی  نیز  افغانستان  از 
و  افغانستان  به  نسبت  امریکا  متحده  ایاالت 
از  شاید خروج  می باشد.  طالبان  به خصوص 
افغانستان از این نظر برای دولتمردان ایاالت 
متحده امریکا توجیه کننده باشد که اگر این 
منجر  قدرت  به  طالبان  بازگشت  به  روند 
شود، باز برای ایاالت متحده امریکا، چندان 
این  اگرچه  گردید.  نخواهد  تلقی  خطرساز 

شده جوانان فعال سیاسی در دهکده های ناآرام 
بلوچستان یافت می شود. اگر تمام این گروه ها و 
الیه های جامعه پاکستان با هم در بسیاری مسایل 
تفاهم دارند:  نقطه  باالی یک  اما  نباشند،  موافق 
کودتای جنرال ضیاالحق یک برنامه بد بود. آیا 
و  شریف  نواز  مانند  از کسی  سال  چند  این  در 
دیگر سیاستمداران دست آموز و وفادار به جنرال 
حاکم  یک  به  پاکستان  که  شنیده ایم  ضیاالحق 
کدام  آیا  دارد؟  نیاز  ضیاالحق  چون  دیگری 
فرمانده ارتش پاکستان روزی باالی قبر او رفته و 

گفته است که راه اش را ادامه می دهد؟
این  به  پاکستانی ها  تا  گرفت  بر  در  را  سال   34
و خارجی  داخلی  سیاست های  که  برسند  نتیجه 
جنرال ضیا نتیجه خوبی برای کشور درپی نداشته 
است. دوره ی او برای ما بمب اتوم، هیرویین و 
برای  اما  آورد  به بار  فرقه ای  مذهبی  جنگ های 
نفع  چیز  سه  این  از  که  رساند  فایده  کسانی 
پناه گاه  به  دوره  این  از  پس  پاکستان  برده اند. 

تروریست ها تبدیل شد. 
از جهاتی، اردوی پاکستان بدون این که علنا ابراز 
نماید، ماموریت جنرال ضیا را ادامه دادند. یکی 
پی دیگر فرماندهان اردو با این که به بزرگترین 
دسترسی  استراتژیک  مطالعات  و  کتابخانه ها 
پرورش  پروژه  اشتباه بودن  به  هرگز  داشته اند، 
داکتر  مرحوم  نکردند.  اعتراف  مذهبی  افراطیان 

یکبار گفت  سیاسی،  فعال  و  استاد  احمد،  اقبال 
اطالعات  جمع آوری  در  پاکستان  اردوی  که 

فوق العاده است اما در تحلیل شان نه. 
نگاهی  ضیا  جنرال  حکومت  سال های  به  وقتی 
هیوالی  یک  به  پاکستان  ارتش  بیندازیم، 
را  خویشتن  سر  خود  که  می ماند  اساطیری ای 
قطع می نماید، اما، دوباره از خواب مرگ زنده 
راه  همان  به  قدیم،  شیوه ی  همان  به  و  می شود 

سابق می رود.  
جنگ  آغاز  از  پس  روز  دو   ،1999 سال  در 
کارگیل} که طی آن سربازان پاکستانی از خط 
کنترول در کشمیر گذشته و جنگ را با سربازان 
هندی در منطقه مورد منازعه آغاز کردند-م{، 
و  خشک  سخنرانی  یک  احمد  محمود  جنرال 
روی موضوع برای افسران ارشد زمینی و هوایی 
پاکستان ایراد کرد. قیصر توفیل، افسر هوایی که 
که  نگاشت  بعدا  داشت،  حضور  جلسه  آن  در 
بوده  دفاعی  مانور  یک  این  شد  گفته  آنجا  در 
و نیروهای هوایی هند وارد این منازعه نخواهد 
»اکتوبر  گفت:  همچنان  محمود  جنرال  گردید. 
»ساچین«  منطقه ی  در  پیروزی  با  ما  و  می رسد 
که  هندی هایی  مرده های  تا  زد،«  خواهیم  قدم 
را  شده اند  تلف  سرما  و  گرسنگی  دست  از 
جمع آوری نماییم.« قیصر توفیل در ادامه نوشت: 
»غیرقابل باوربودن چنین ادعایی موجب شد که 
عبید راو، افسر هوایی پاکستان با کنایه در جریان 
بیرون شدن از اتاق بگوید که پس از این عملیات 
یا دادگاه نظامی برگزار خواهد شد و یا حکومت 

نظامی.«

اگر عبید راو فکر می کرد که دادگاه نظامی برای 
و  تحقیرآمیز  عملیات  آغازکنندگان  و  طراحان 
پاکستان که موجب شکست  ناکام کارگیل در 
بین المللی  بحران  یک  و  نظامی  شرمسارانه ی 
گردید،  کشور  دو  درگیری  آغاز  به خاطر 
نکرده  سنجش  دقت  به  اصال  می شد،  برگزار 
این  باالی  ماندن  برای سرپوش  بود. در واقعیت 
ناکامی و شرمساری، حکومت نظامی برقرار شد. 
کسی-جنرال پرویز مشرف- که باید در دادگاه 
نظامی به خاطر آغاز عملیات کارگیل محاکمه 
می گردید، خویش را برای 10 سال دیگر رییس 

جمهور پاکستان ساخت.
جنرال محمود رییس آی اس آی شد، و عبید راو 
متقاعد گردید و هردو به دنبال یک کار با آب و 
نان در امپراتوری ثروتمند ارتش پاکستان رفتند. 
نمودند،  فراموش  را  کارگیل  جنگ  همه  اما 
همانند دو جوانی که به صورت احساسی با هم 
چه کسی  که  رفت  یادشان  بعد  و  شده  گالویز 
برای  جنگ  این  انگار  کرد.  آغاز  را  منازعه 

نمایش شجاعت و زورآوری شان الزم بود.
هیچ کسی به یاد نمی آورد که به خاطر عملیات 
زمین  به  زیادی  خون های  کارگیل  غیرضروری 
ریخت. این جنگ به صورت بی رحمانه و شدید 
سربازان  و  افسران  آن  طی  و  گرفت  صورت 
دو  این  نهایت  در  اما  جنگیدند  دالورانه  زیادی 
نشان  عالی ترین  که  بودند  نظامی  ارشد  مقام 
اما صدها  را دریافت کردند.  نشان حیدر،  ملی، 
کسی دیگر هم در این عملیات از خود شجاعت 
نشان دادند که هرگز در هیچ لیستی برای یادبود 
این  خانواده های  نیامد.  نام های شان  جایزه  و 
ازدست دادن عزیزان خودرا  سربازان گمنام غم 
از وطن شهید  دفاع  راه  در  آنها  بهانه که  این  با 
شدند، تسلی می دادند. اما هیچ کسی در  مورد 
جنرال  چند  که  نزد  حرفی  ساده  واقعیت  این 
به راه  هند  علیه  را  کارگیل  عملیات  سودایی 
قحطی  تحمیل  با  به گمان خودشان  تا  انداختند 
نابود  باالی سربازان هندی، آنها را  و گرسنگی 

سازند.  
معمار جنگ کارگیل جنرال پرویز مشرف است 
سربازان  خویش  همقطاران  با  مشوره  بدون  که 
دادگاه  از  اگر  و  فرستاد،  قتلگاه  به  را  پاکستانی 
به  محکمه ای  و  قاضی  هیچ  با  بگذریم،  نظامی 
خاطر اشتباهات خود مواجه نگشت. او با دوستان 
مصوون اش  آپارتمان  در  و  فیس بوک  در  خود 
جریان  در  می نماید.  راحتی  احساس  لندن  در 
خود گفت  مردم  به  پاکستان  ارتش  درامه،  این 
که در عملیات کارگیل نه ارتش پاکستان بلکه 
»مجاهدین« در حال نبرد اند؛ اما آن خانواده هایی 
که فرزندان خودرا در تابوت های پیچیده با بیرق 
که  ملیشه ها  و  جنگجویان  نه  دیدند،  پاکستان 

سربازان اردوی پاکستان بودند. 
از بزرگ ترین حماقت های ارتش استفاده  یکی 

از جنگجویان یا ملیشه ها برای مقاصد نظامی در 
کمرنگ شدن  با  بود.  ضیاالحق  جنرال  دوران 
در  دستکم  که  مسلکی  سربازان  میان  خطوط 
می نمایند  اطاعت  مافوق خود  افسران  از  تیوری 
و تابع یک سلسله قانون هستند، و ملیشه هایی که 
میان  در  برده می شود،  نام  نام مجاهد  به  آنها  از 
کرده  خلق  سردرگمی  پاکستان  ارتش  صفوف 
سوی  از  مهران  دریایی  پایگاه  که  زمانی  است. 
گرفت،  قرار  هدف  مورد  افراطی  جنگجویان 
که  گفت  ژورنالیست ها  به  بشیر  نعمان  دریادار 
پاکستانی  کماندو های  همانند  حمله کنندگان 
با  آیا  بودند.  مجرب  و  دیده  آموزش  خوبی  به 
می نمایند؟}احتماال  تحسین  را  خود  گفته  این 
این افراد همان جنگجویان و یا ملیشه های بودند 
دیده  آموزش  پاکستان  اردوی  سوی  از  که 

بودند.-م{
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توجیه می تواند باعث شود تا مقامات ایاالت 
متحده، آغاز خروج از افغانستان را یک نوع 
تلقی  یا حداقل شکست  و  بپندارند  پیروزی 
اگر شروع  است که  این  واقعیت  اما  نکنند، 
بازگشت  باعث  امریکایی،  نیروهای  خروج 
برای  شکست  بزرگ ترین  گردد،  طالبان 

مردم افغانستان خواهد بود.
تلخی  تجربه ی  با  و  طالبان  شکست  به دنبال 
به دست آمد،  از دوران حکومت طالبان  که 
کشور،  در  سیاسی  تغییرات  به  باور  با  مردم 
سیاسی  ساختار  و  قدرت  به  جدیدی  نگاه 
این  پرتو  در  که  دادند  نشان  را  حقوقی  و 
این  برابر  در  تهدید  بزرگترین  جدید،  نگاه 
بود.  خواهد  طالبان  بازگشت  وضعیت، 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  اگر  بنابراین 
برابر  در  امریکا  تضمین  پایان  به  افغانستان 
نهادینه سازی  درجهت  افغانستان  مردم 
افغانستان  مردم  گردد،  ختم  دموکراسی 
برابر خویش  در  را  شومی  و  تلخ  سرنوشت 

خواهند داشت.
بار مدعی شده اند که  بار  امریکایی  مقامات 
داده اند.  شکست  افغانستان  در  را  القاعده 
شکست  از  فقط  امریکایی  مقامات  این که 
و  می گویند  سخن  افغانستان  در  القاعده 
سازمان  همرزم  عنوان  به  طالبان  گروه  به 
مذاکره  از  و حتا  نمی کنند  اشاره ای  القاعده 
با این گروه سخن می گویند، بدین معنا است 
در  خود  حضور  امریکا،  متحده  ایاالت  که 

افغانستان را بی نتیجه می پندارد.
در  افغانستان  در  امریکا  سفیر  گفته های 
از  برخی  این که  بر  مبنی  هرات،  پوهنتون 
درباره  افغانستان  دولت  مقامات  تفسیرهای 
خسته کننده  کشور  این  برای  امریکا، 
هنوز  واقعیت  این  بیانگر  می تواند  است، 
امریکا  متحده  ایاالت  که  باشد  آشکارنشده 
تعهدمند  افغانستان  مردم  به  نسبت  را  خود 
را  خود  تعامل  می خواهد  بلکه  ندانسته، 
صحنه  رسمی  بازیگران  آنچه  به  منحصر 
سیاسی افغانستان انجام می دهند، عیار سازد. 
اما این تعامل باعث می گردد تا نگرانی های 
و  سیاسی  کلی  وضعیت  به  نسبت  جدیدی 

امنیتی افغانستان ایجاد شود.
روبرواند،  آن  با  افغانستان  مردم  که  نگرانی 
این است که شروع خروج نیروهای امریکا 
از افغانستان، ممکن است از نظر روحی برای 
این  رهبران  و  باشد  انگیز  بر  هیجان  طالبان، 
گروه، با استفاده از این وضعیت، شدت عمل 
نیروهای تحت فرمان خویش را افزایش داده 
تاثیر  تحت  را  افغانستان  امنیتی  وضعیت  و 
قرار دهند. بدتر از آن، این است که دولت 
افغانستان تاکنون در برابر طالبان موضعگیری 
موارد،  از  بسیاری  در  و  است  نداشته  قاطع 
به جای این که در برابر تحرکات انتحاری و 
نظامی  قدرتمندانه ی  پاسخ  طالبان،  انفجاری 
ارایه کند، به عاطفه و احساسات روی آورده 
بیشتر  تشجیع  باعث  سیاستی،  چنین  با  و 
شده  گروه  این  رهبران  و  طالبان  نیروهای 
برای  وضعیت  این  که  است  طبیعی  است. 

مردم افغانستان بسیار نگران کننده است.

چگونه جنرال های 
پاکستانی کشور خود را
 به پناه گاه تروریست ها 

تبدیل کردند؟
 نویسنده:محمدحنیف،نویسندهیپاکستانی

 برگردان:8صبح
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پیشگفتار: 
در  که  بود  بشر  بیداری  دهه های  هفتاد،  و  شصت  دهه ی 
 1972 جون  در  استکهلم  زیست  محیط  جهانی  کنفرانس 
مطابق جوزا 1351 ابعاد جهانی یافت. کتاب »بهار خاموش« 
 )DDT( راحل کارسون چاپ 1962 در مورد خطرات پودر
و ایدیا »زمین پاک« جان مک کانل که هر ساله به تاریخ 2 
ثور در تمام دنیا برگزار می شود، در 1969 زنگ خطر را 
در سراسر جهان به صدا آورد. کنفرانس محیط بشری ملل 
متحد که از 5 تا 15 جون در استکهلم دایر شد، دو دستاورد 
»روز  عنوان  به  اعالم 5 جون هر سال  بزرگ داشت؛ یکی 
جهانی محیط زیست« و د یگری ایجاد برنامه محیط زیست 

ملل متحد )UNEP( که مقر آن در نایروبی است. 
مقاله ی  و  بودم  شده  دعوت  کنفرانس  این  در  هم  من 
 environmental Problems« عنوان  زیر  را  تحقیقی 
of Afghanistan« تهیه و به داراالنشا کنفرانس فرستاده 
کنفرانس  در  باید  که  مقاله ها  از  یکی  حیث  به  که  بودم 
ارایه گردد، مورد قبول واقع شده بود. اما حکمت وقت از 
 »308« شماره  در  کاروان  روزنامه  نمود.  ممانعت  اشتراکم 
نماینده  به حیث  «استادی که  15 جوزا 1351 خود نوشت:  
کابل  در  می کرد  شرکت  استکهلم  کنفرانس  در  افغانستان 

قدم می زند.« 
به  موسوم  متحد  ملل  نشریه  در  ابتدا  در  مقاله  این  اما 
 ,201  Series  ,2  Human Enviroment, Vol«
کتاب  در   1977 سال  در  سپس  و  رسید  چاپ  به   »1972
»سیاست های زیست محیطی در کشورهای رو به انکشاف« 

مجددا در شهر برلین آلمان به چاپ رسید. 
 Jhonson, Hope and Janice Marie
 Environmental Policies in  ,1977  .Jhonson
 Developing Countries. E. Schmidt, Berlin,

.700 PP
زیست  مشکالت  که  بودم  کرده  تصریح  من  مقاله  آن  در 
عمومی،  فقر  توسعه نیافتگی،  زاده  افغانستان  محیطی 
زیست  برنامه  فقدان  و  شهرها  کاذب  انکشاف  بی سوادی، 

محیطی توسط دولت هاست. 
 the San Deigo« من همچنان در مصاحبه ای با روزنامه
گفته   1975 دسامبر   25 تاریخ  به  امریکا  چاپ   »Union
بودم، ما باید از اشتباهات کشورهای صنعتی درس بگیریم. و 
از آلودگی های صنعتی جلوگیری  نماییم. ضمنا گفته بودم 
انفجار جمعیت، بحران مواد غذایی، آلودگی محیط و  که 
انرژی یک معضله جهانی است و مرزهای سیاسی  بحران  

را نمی شناسد. 
اثرات منفی  بعد من مقاالت زیادی درباره  به  تاریخ  از آن 
در  نمونه  چند  ـ  نوشتم  افغانستان  زیست  محیط  تخریب 
نوشته ام،  محیطی  زیست  حوزه  در  آنچه  ـ  مقاله  این  پایان 
در زمان خودش باهدف حل مشکالت زیست محیطی بوده 
است و امروز که به آن سال ها باز می گردم و نوشته هایم را 
بازخوانی می کنم و وضع موجود را بررسی می کنم، به این 
پابرجاست،  سال ها  آن  تنها مشکالت  نه  که  می رسم  نتیجه 

بلکه مشکالت دیگری هم به آن افزوده شده است. 
کابل  شهر  زیست  محیط  محدوده  در  فقط  نوشتار  این  در 

باقی می مانیم. 
عوامل تهدید زیست محیطی 

به دو دسته  را می توان  تهدید زیست محیطی کابل  عوامل 
تقسیم کرد؛ یکی طبیعی و دیگری اجتماعی. 

1( طبیعی
است،  ویژگی های  نشده  اشاره  آن  در  حال  تا  که  چیزی 
اقلیمی کابل است. به لحاظ اقلیمی، شهر کابل مانند کاسه ای 
و  احاطه گردیده  بلند  دیوارهای کوه های  توسط  است که 
در اثر وزش باد، آلودگی هوا به آسانی از این کاسه خارج 
ندارد  برف های سنگین دهه 40 دیگر وجود  نمی شود. آن 
در خود رسوب  را  فوسیلی  آلودگی های  و  غبار  و  تا گرد 
دهد. بنابراین گرد و خاک در آسمان کابل به دلیل وجود 

کوه های بلند بیشتر از مناطق همجوار است. 
از نظر جیولوجیکی، خاک های تپه های اطراف کابل  جوان 
از  است.  بسیار حساس   )Erosion( فرسایش  مقابل  در  و 
کندن  و  هفتاد خورشیدی  دهه  سنگرکنی های  دیگر  سوی 
را شکسته و خطر  بافت طبیعی زمین  تعمیراتی،  سنگ های 

لغزش کوه ها )Land Sliding( را افزایش داده است. 
2( اجتماعی 

تا آب، خاک  از آلودگی هوا گرفته  طبعا آلودگی محیط 
و غذا اولین مشاهدات یک محقق محیط زیست است. اگر 

ارغوان زارهای عاشقان و عارفان،  فضای سبز مواجه است. 
تپه ی توپ چاشت،  قول آبچکان، بادام باغ و دشت چمتله در  
که  ارغوان  درختچه ی  است.  رفته  بین  از  خانه ها  اعمار  اثر 
التین  در  و   )Redbud( سرخ  پندگ  را  آن  انگلیسی  در 
باقال  فامیل  به  می کنند  یاد   Cercis Griffithi را  آن 
)Legaminsae( تعلق دارد. این درختچه از جمله نباتات 
بومی )Endemic( کابل بوده و در مقابل خشکی مقاومت 
داشته و در خاک های الغر سنگالخی خوب توافق نموده 
در  زمانی  که  توت  چنار،  سنجد،  شنگ،  درختان  است. 
آنها  از  می شدند  یافت  کثرت  به  کابل  اطراف جویبارهای 

اکنون آثاری باقی نمانده است. 
پروژه کمربند سبز کابل سال ها قبل متوقف گردیده و پارک 
»خرم« که قرار بود در دامنه کوه های خیرخانه احداث گردد 

طعمه زمین خواران گردیده است. 
هوا،  تلطیف  کوه ها،  لغزش  سیالب ها،  بهار  در  سبز  فضای 

حفاظت خاک از فرسایش، نقش بسزایی ایفا می کند. 
یک  اکسیجن  کننده  تامین  برگان(  )پهن  رخت  د  یک 
خانواده چهار نفره می باشد. یک هکتار جنگل )پنج جریب( 
در یک سال قادر به جذب 5 تا ده تن گاز کاربن دای اکساید 

و تولید 10 تا 20 تن اکسیجن می باشد. 
با وجودی که استاندارد جهانی سرانه فضای درخت کاری 
شده برای هر نفر 25 متر مربع و استاندارد داخلی )کشوری( 
عنوان  به  ندارد.  را  معیار  این  کابل  اما  است،  مربع  متر   12
مثال، هرگاه نفوس کابل را چهار میلیون تخمین نماییم، باید 
در شهر کابل 48 هزار کیلومتر مربع فضای سبز داشته باشیم 

که نداریم. 
نهال شانی دولتی بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. در روز 
نوروز هر سال هزارها نهال غرس می گردد؛ اما در اخیر سال 
یک در صد آن هم زنده نمی ماند. دلیل ناکامی درخت کاری 
نهال شانی، دیگری  تکرار روش کهنه  یکی  است:  سه چیز 

انتخاب غلط نهال و سومی عدم حفظ و مراقبت. 
من دوبار در سال های 1988 و 1994 از پروژه های توسعه ی 
روستایی در ایالت راجستان هند دیدن کردم. این یک ایالت 
خشک و صحرایی است. اما در اثر تطبیق یک مودل جدید 
نهال شانی، این صحرای خشک به جنگل زار تبدیل گردیده 
است و بزرگترین گونه برداری )Goat husbandry( در 
در  که  درختانی  تخم های  مودل  این  در  است.  هندوستان 
مناطق خشک مقاومت داشته باشند در بین گلدان های قابل 
تجزیه )Biodegradable containes( در قوریه کشت 
می شود. پس از سبزشدن تخم ها به اندازه 50 سانتی متر در 
داخل گلدان ها، گلدان ها در ساحه انتقال داده می شوند. قبال 
چقورک ها به اندازه سایز گلدان حفر گردیده و گلدان در 
توسط خاک، گلدان  و  میان آن چقورک ها گذاشته شده 
را می پوشاند. سپس باالی خاک گلدان پشقل شتر را فرش 
می کند. پشقل شتر دو وظیفه را  انجام می دهد یکی به حیث 
کود و دیگری به حیث مالچ )Mulch( که وظیفه اش حفظ 

رطوبت است. 
و  با آب  در کابل غرس می گردند  از درختان که  بسیاری 
هوای کابل توافق ندارند و یا درختانی غرس می گردند که 
بین  از  را  بومی  نباتات  و   کرده  عمل  هرزه  گیاه  حیث  به 

می برند. به عنوان مثال می توان از بید روسی یاد کرد. 
در مورد حفظ و مراقبت دو راه وجود دارد؛ یکی آگاهی 
دادن از ارزش فضای سبز در حیات شهری و  دیگری ایجاد 

محافظ سبز )Green Guard( می باشد. 
2( انکشاف حمل و نقل  عمومی

و  بس  ملی  سرویس های  عمومی،  نقل  و  حمل  انکشاف 
موترهای برقی در کاهش آلودگی هوا نقش بسزایی دارد. در 
پهلوی این اقدام خروج موترهای کهنه از سرک های کابل، 
باید موترهای کهنه تعریف و سن کهنگی تعیین گردد. اما 

حاکمان موترهای کهنه به حمایت دولت ضرورت دارند تا 
موترهای کهنه را به موترهای نو عوض کنند. 

تطبیق این پروژه در عمل ارتباط به هماهنگی و همکاری های 
کابل،  شاروالی  خصوصی،  سکتور  ترانسپورت،  وزارت 

ریاست ترافیک و مردم دارد. 
دکانداران  و  شهرها  جهان،  مردم  کشورهای   تمامی  در 
که  نمی مانند  منتظر  و  نمی گذارند  دست  روی  دست 
آلودگی محیط بر آنها تاثیر منفی بگذارد. مردم کمیته های 
می کنند.  ایجاد  را   فشار  می سازند، گروپ های  هوا  صافی 
داده  نشان  کشورها  از  زیادی  شمار  در  عمل ها  ابتکار  این 
هوا  آلودگی  کاهش   برای  محلی  مردم  چگونه  که  است 

همه اش همین بود شاید این قدر آزاردهنده نبود که مشاهده 
تناقض ها، نشانه تحول و توسعه در کنار شواهد عینی عقب 
ماندگی و فقر، آن هم با فاصله ی اندک جغرافیایی، گداهای 
همه  از  دلخراش تر  و  طفل  مرد،  زن،   جوان،  گداهای  پیر، 

معلولین. 
گسترش  حال  در  سرعت  به  کابل  سرمایه دار  طبقه ی 
از  را می شکافد.  سینه آسمان  هر روز  است. آسمان خراش  
بزرگ  فروشگاه های  تا  مانند شیرپور گرفته  خانه های قصر 
با کوچه های  کاه گلی  خانه های  دیگر شهر،  در گوشه های 
تنگ و مارپیچی. همه این ها نشانه های سنتی و مدرن توسعه 

به بهای تخریب محیط زیست محقق شده است. 
با کمال تاسف در کابل هم خود مردم و هم  دولت ها هنوز 
نتواسته  اند بین توسعه شهری و محیط زیست و حفظ طبیعت 
یک آشتی برقرار کنند. هم دولت ها و هم مردم مقصر اند. 
من هم به حیث استاد محیط زیست مقصرم که نتوانستم به 

مردم آگاهی بدهم. 
تبدیل  عامه  فرهنگ  یک  به  زیست  محیط  حفظ  متاسفانه 
نشده است. انباشت مواد فاضله در کوچه و پس کوچه ها، 
عنعنوی،  خاک اندازهای  کنار  در  بدرفت  چاه های  حفر 
نان پزی،   از مواد پالستیکی و رابری در داش های  استفاده 
انداختن خریطه های پالستیکی در سرک ها، کندن نهال های 
تازه از کنار جاده ها، نمونه های از این فرهنگ است. عالوتا 
ابایی  شمار زیادی از اهالی کابل برای قضای حاجت هیچ 

از جواب های که در کنار اولین دیواری می بینند، ندارند. 
تراکم جمعیت در شهر کابل یکی از عوامل آلودگی محیط 
به دلیل عدم  زیست است؛ مهاجرت خانواده های روستایی 
توسعه ی روستایی و بی کاری به کابل و  عودت مهاجرین 
افغانی از ایران و پاکستان در این شهر نه تنها باعث آلودگی 
محیط گردیده است، بلکه آلودگی های فرهنگی را نیز باعث 
به عنوان نمونه،  ترویج فرهنگ  دروغ گویی و  شده است. 

ریاکاری به عنوان روشی برای بقای اجتماعی. 
با  خاک  معلق  ذرات  که  است  آلود  خاک  شهری  کابل 
فابریکات،  دودکش  موترها،  دود  از  ناشی  آ لودگی های 
زنگ های  اما  می آمیزد.  هم  در  جنراتور ها  و  نانوایی ها 
خطر آلودگی های دیگر نیز به صدا درآمده است که همه 
از  عبارتند  آلودگی ها  این  نشنیده اند.  را  این صدا  گوش ها 
 Acid( باران زرد آلودگی های فرهنگی، نوری، صوتی و 
مردم  درصد  سوم  دو  نوری  اطلس  آمارهای  طبق   )Rain
دنیا از آلودگی نوری رنج می برند. یکی از احساس ترین و 
انسان شامل آسیب های  بر  نوری  آلودگی  اثرات  مهم ترین 
زدن  چشمک  یا  چشم  خیرگی  استرس،  بروز  جسمی، 

 )deaf( است. آلودگی صوتی باعث کری
تدریجی می گردد. 

ما سطح آلودگی را در شهر کابل به حدی 
هم  به  را  تدریجی  مرگ  که  رسانیده ایم 

هدیه داده باشیم. 
راه حل ها: 

محیط  حفاظت  اداره  و  قانون  تصویب 
محیط  حفظ  در  استوار  گام  یک  زیست، 
نگران کننده،  وضعیت  اما  است.  زیست 
مشکل  حل  برای  است.  امکانات  کمبود 

آلودگی سه راه حل وجود دارد. توسعه فضای سبز، توسعه 
حمل و نقل عمومی و جلوگیری از توسعه کاذب شهر. 

1( فضای سبز 
 21 روزهای  در  جهان  کشور    155 زیست  محیط  وزرای 
و 22 فبروری سال جاری موضوع »اقتصاد سبز« را در کنیا 
 )Green Economy( مورد بحث قرار دادند. اقتصاد سبز
بر  که  است  اقتصادی  انکشاف  مودل  یا  اقتصاد  از  عبارت 
و   )Sustainable Development( پایدار  توسعه  پایه 
دیگر  عبارت  به  است.  استوار  اکولوجیکی  اقتصاد  دانش 
مودل اقتصادی که تعادل طبیعت )اکوسیستم( را حفظ کند. 
کمبود  با  کشور  شهرهای  کالن  از  یکی  عنوان  به  کابل 

دست به دست یکدیگر می دهند. اما متاسفانه مردم ما هنوز 
به فرهنگ »به مه چی« باقی مانده اند. 

3( جلوگیری از انکشاف کاذب شهر 
مناطق  طرف  به  شهر  دامنه های  جلوگیری  از  همیشه  ما 
می کنیم.  صحبت  بلند  کوه های  دامنه های  و  مزروعی 
این  حل  برای  جامع  و  مشخص  طرح  کدام  حالی که  در  
است.  پیچیده  بسیار  مشکالت  این  حل  نداریم.  مشکالت 
باید این پیچیدگی ها را تشخیص داد. به عنوان مثال تراکم 
کانالیزاسیون،   مانند  شهری  زیرساخت های  نبود  جمعیت، 
مجبورآباد.  خانه های  و  زورآباد  خانه های  و  معماری  نقشه 
روز  به  روز  مهاجرین  عودت  و  روستایی  مهاجرت های 
هم اکنون  حالی که  در  می دهد.  افزایش  را  جمعیت  تراکم 
مردم کابل با کمبود آب و بی کاری مواجه است. جمعیتش 
تازه  بیکاران  روز  هر  و  است.  افزایش  حال  در  سرعت  به 
افزوده می شود. توسعه ی روستایی  به لشکر بی کاران سابق 
کنترول جمعیت، انکشاف شهرک های مهاجرین در مراکز 
والیات و تهیه نقشه جدید شهری برای کابل می تواندپاره ای 

از مشکالت شهر کابل را حل کند. 
پایان  به  بین المللی  سازمان  معروف  شعار  با  را  مقاله  این 

می رسانم: 
می کنیم،  عمل  محلی  کنیم،  فکر  جهانی  ما،  خانه   ما،  شهر 
باید  همه  که  گیرد  قرار  برنامه ریزی کشورها  سرلوحه  باید 
جهانی  رویکرد  با  ولی  ملی،  و  محلی  برنامه ریزی  یک  با 
از  حفاظت  و  محیطی  زیست  آسیب های  کاهش  زمینه  در 
برای  و  عزم جهانی  بین المللی  مشارکت  با یک  و  طبیعت 

حفاظت از طبیعت اقدام کنند. 
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منتشر شده  بین المللی  نشریه های  مقاالت من که در  تذکر: 
است در این جا آورده نشده است. 

وضعیت محیط زیست
نگران کننده است

    پوهاند دوکتور امیرشاه حسن یار 

ACKU
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و  سرنوشت  ساز  بسیار  که  هست  تاریخ  در  لحظاتى 
محسوب  آینده  براى  عطفى  نقطه  و  تعیین  کننده اند 
گذشته ها،  در  امریکا  در  داخلى  جنگ  مى شوند؛ 
فروریختن  اروپا،  اتحادیه ى  و  جرمن ها  براى  همچنین 
پیوستن  غرب،  و  آلمان شرق  یکجا شدن  و  برلین  دیوار 
بین رفتن هیتلر و  از  با یک دیگر،  یمن شمالى و جنوبى 
شهر  به  روسى  ژوکوف  مارشال  قوت هاى  شدن  داخل 
دوره  در  وقت  شوروى  اتحاد  تقسیم شدن  پوتسدام، 
و  مستقل  کشور هاى  به  گورباچف  میخاییل  حکومت 
این ها  امریکا،  به آسمان خراش هاى  القاعده  آزاد، حمله 
همه مصداق مشت نمونه ى خروار اند، اما در سال 1390 
بن الدن  اسامه  کشته شدن  از  بعد  به خصوص  خورشیدى 
کشور  آن  در  او  دوامدار  حضور  و  پاکستان  خاک  در 
زیرا  بود.  مهمى  لحظاتى  پاکستانى،  مقامات  زیرنظر 
به  تروریزم  حامى  کشور  منحیث  را  پاکستان  حقیقت 
دنیا آشکار ساخت. پاکستان که طى 64 سال موجودیت 
از مشکالت و بدبختى هاى منطقه و جهان  خود، جزیى 
پاکستان  مورد  در  امروز  که  تصمیم هایى  هست  و  بوده 
و  افراطى  گرى  آیا  که  مى کند  تعیین  و  مى شود  گرفته 
تروریسم مى تواند براى همیش در پاکستان مهار شود تا 
پاکستان از فروپاشى داخلى نجات یابد و سالح هستوى 
ثبات  فقط  نه  اکنون  خیر.  یا  نیفتد  دشمن  به دست  آن 
همسایه  کشور هاى  بلکه  است،  بحث  مطرح  پاکستان 
به شمول دنیاى متمدن از سیاست هاى ناعاقبت اندیشانه و 
مداخله گرانه ى پاکستان در خطر اند. زمانى که پاکستان 
و  دموکراسى  به طرف  آن  مردم  شد  سرنوشت  داراى 
افراطى  انتخابات گام برداشتند. جنبش ها و حرکت هاى 
و  امروز در هرجا  مانند  بودند؛  بنیادگرایى در حداقل  و 
آن  نمایانگر  نداشتند. حقایق  پیشه  و  ریشه  مکان  هر  در 
است که در تمام انتخابات دموکراتیکى که در پاکستان 

سکوت  به  واکنش  در  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
به  پاکستان  از خاک  راکتى  برابر حمالت  در  حکومت 
چهار  از  استجواب  خواهان  کشور  شرقى  والیت هاى 

وزیر کابینه مى باشد.
شمارى از نمایندگان مجلس مى گویند که باوجود پرتاب 
به ولسوالى هاى والیت  پاکستان  از جانب  صدها راکت 
در  حکومتى  ارشد  مقام هاى  سایر  و  خارجه  وزیر  کنر، 

مقابل پاکستان خاموشى اختیار کرده اند.
روز  نمایندگان  مجلس  در  کنر  نماینده  صافى،  وژمه 
گذشته گفت از یک هفته به این سو ولسوالى هاى والیت 
کنر مورد اصابت راکت هاى نظامیان پاکستانى قرارداشته 
براثر اصابت  تازه ترین مورد 6 عضو یک خانواده  و در 
راکت هاى ارتش پاکستان در ولسوالى نارى  والیت کنر 

کشته شدند.
این عضو مجلس نمایندگان خواهان حمله هاى هم مانند 
پاکستان  خاک  به  افغانستان  دولت  جانب  از  راکتى 

مى باشد.

امین اهلل امرخیل، فرمانده سرحدی 
در والیات شرقی کشور گفته است 

نظامیان پاکستانی تنها دوشنبه شب 
در ولسوالی های ناری، شیگل، دانگام 

و سرکانوی والیت کنر 80 مرمی 
سالح سنگین را شلیک کرده اند.

این مقام پولیس، از ریاست جمهوری 
و وزارت داخله کشور خواسته است 
تا اجازه ی فیر بالمثل را برای پولیس 

سرحدی کشور صادر کنند.
مقام های محلی در والیت های شرقی 

کشور گفته اند که در نتیجه ی حمله های 
راکتی نظامیان پاکستان در دو هفته ی اخیر 

بر ولسوالی گوشته ننگرهار و برخی از 
ولسوالی های کنر  ١٤ افغان کشته  شده 

است.

امروز  اما  مى پرداختند؛  فعالیت  به  خود،  عمل  مجازات 
و  داده  چهره  تغییر  مخدر  مواد  بین المللى  سالطین  این 
افراطى تبدیل شده اند. حکومت کنونى  به مذهبى-هاى 
در پاکستان بخش هاى بزرگى از مناطق این کشور را به 
تروریست ها رها کرده و خانه ى امن براى شان به وجود 
آورده و اکنون زمام امور آن مناطق در دست نیروهاى 
القاعده و طرفداران طالبان است و پاکستان ادعا مى کند 
که این مناطق قبایلى، قابل  اداره نیستند. باور من این است 
که قابل اداره است و یک حکومت دموکراتیک صادق 
که در خفا حامى تروریزم نباشد، مى تواند به زودى اقتدار 
دولت و کنترل بر اوضاع را در این مناطق بازگرداند. ما 
باشیم.  واقع بین  پاکستان  سیاست  و  تاریخ  مورد  در  باید 
نقشى  سیاست  در  ارتش  شاید  تکامل یافته،  دنیاى  در 

خاک  به   پاکستان  راکتى  حمله هاى  وتوقف  تحقیق 
افغانستان شده است.

»انداخت هاى  است:  خارجه  آمده  وزارت  اعالمیه ى  در 
اخیر توپخانه سبب تلفات بین افراد ملکى افغان گردیده 

است.«
نگرانى  همچنین  افغانستان  خارجه ى  وزیر  رسول  زلمى 
دولت افغانستان را در مورد پرتاب سالح هاى سنگین به 
متوقف شدن  آن  و خواهان  داشته  بیان  افغانستان  خاک 

شده است. 
تجاوز  افغانستان  شرق  در  پولیس  مقام هاى  هرچند 
پاکستان بر حریم افغانستان را تایید کرده اند امادر اعالمیه 
وزارت خارجه گفته شده که دولت افغانستان بر قاطعیت 
پافشارى  افغانستان  در تحقیق رویدادهاى اخیر در شرق 

کرده است.
با این حال، نمایندگان پارلمان وزیر خارجه را به سکوت 
موضع  خواهان  کرده  متهم  پاکستان  تجاوز  برابر   در 

روشن حکومت در برابر تجاوز این کشور هستند.
در  هرات  نماینده  وطندوست،  خوشک  رضا  محمد 
وزیرخارجه  افغانستان گفت سکوت  نمایندگان  مجلس 
موجودیت وى را به عنوان وزیر خارجه زیر پرسش قرار 
خارجه ى  وزیر  »حداقل  گفت:  وطندوست  است.  داده 
باز  اما  ما یک موضع بسیار واضح و روشنى مى گرفت، 
مى بینیم که سکوت کرده، چنان سکوتى که ما احساس 
مى کنیم  وزیر خارجه ما نیست و وزیر خارجه ى کشور 

دیگرى است.«
با  آن که در اعالمیه وزارت خارجه گفته شده که آقاى 

افراطى مانند جمیعت  برگزار شده  است احزاب مذهبى 
این حزب  اسالمى قاضى حسین احمد که حاال رهبرى 
را موالنا منور حسین دارد، جمیعت العما فضل الرحمان، 
مسعود  محمد  جیش  سمیع الحق،  شاخه  العلما  جمیعت 
حرکت المجاهدین،  صحابه  سپاه  طیبه،  لشکر  اظهر، 
سرفروشان اسالم و ده ها حزب مذهبى دیگر هرگز بیش 
اما  بودند.  نداده  اختصاص  به خود  را  آرا  11 درصد  از 
دوره  در  مهم تر  همه  از  نظامى  دیکتاتورها ى  زمان  در 
جنرال ضیاالحق در دهه 19۸0به خصوص در زمان جهاد 
مردم افغانستان و همچنین در زمان حکومت یازده ساله 
جنرال پرویز مشرف، افراط   گرایى در تمام بدنه پاکستان 
ریشه گرفته و پیشرفت همه جانبه کرده است و رهبرانى 
مانند ضیاالحق و دیگران از مذهب براى اهداف سیاسى 
خود سواستفاده کرده، پاکستان و افغانستان را به کوره ى 
نظامى  دیکتاتوران  دوران  گرچه  کرده اند.  تبدیل  آتش 
مانند جنرال ایوب، جنرال ضیاالحق، جنرال یحیا، جنرال 
درماندگى  و  محرومیت  احساس  موجب  ذاتا  مشرف 
 شده بودند، حاال تفاوتى ندارد که افراطى گرى تهدیدى 
علیه مردم پاکستان است یا علیه منطقه و دنیاى متمدن، 
تروریسم  کشت  محیط  حکم  پاکستان  در  افراطى گرى 
بین المللى را دارد. جهت جلوگیرى در قدم اول اردو و 
استخبارات پاکستان باید تصفیه و بعدا مهار شوند. دوم، 
حاکمیت قانون در تمام عرصه هاى پاکستان در هر چهار 
وزیرستان  مانند  فدرالى  قبایل  اختیار  در  مناطق  و  صوبه 
شمالى، جنوبى، مومند، باجور، کورم ایجنسى و غیره در 
سرلوحه کار قرار داده شود. با حمایت مردِم آن مناطق، 
مخدر  مواد  بین المللى  کارتل هاى  ریشه کنى  عهده  از 
دیکتاتورهایى  دوران  در  کارتل ها  این  برآمد،  مى توان 
و  پیامد  به  توجه  بدون  زمان جنرال ضیا و مشرف  مانند 

نارى  ولسوالى  در  )دوشنبه(  »دیروز  گفت:  خانم صافى 
است  شده  پرتاب  پاکستانى  راکت هاى  هم  کنر  والیت 
که براثر آن یک خانه کنرى ها را به صورت قطعى ویران 
نفر آن  نفر  کشته شده که چهار  کرده اند که در آن 6 
بسیار  مرد و سه زن  مرد هستند. سه  نفر دیگر  و دو  زن 
شدید زخمى شده اند. من به نمایندگان مردم و حکومت 
مى گویم که چرا یک کشور خارجى به کشور ما حمله 
و  مى کنند  اختیار  خاموشى  حکومت  و  شورا  مى کند، 

موقف خودرا مشخص نمى کنند.«
تایید  کشور  شرقى  والیت هاى  در  پولیس  فرمانده هان 
کرده اند که در شش روز گذشته نظامیان پاکستانى 350 
افغانستان  به  از سالح هاى سنگین  بااستفاده  را  مرمى  فیر 
و  کشته  تن  ده ها  آن  نتیجه ى  در  که  کرده اند  پرتاب  

ده هاتن دیگر زخم برداشته اند.
امین اهلل امرخیل، فرمانده زون 505 سرحدى در والیات 
دوشنبه  تنها  پاکستانى  نظامیان  است  گفته  کشور  شرقى 
شب در ولسوالى هاى نارى، شیگل، دانگام و سرکانوى 

والیت کنر ۸0 مرمى سالح سنگین را شلیک کرده اند.
داخله  وزارت  و  ریاست جمهورى  از  پولیس،  مقام  این 
کشور خواسته است تا اجازه ى فیر بالمثل را براى پولیس 

سرحدى کشور صادر کنند.
گفته اند  کشور  شرقى  والیت هاى  در  محلى  مقام هاى 
در  پاکستان  نظامیان  راکتى  حمله هاى  نتیجه ى  در  که 
از  ننگرهار و برخى  بر ولسوالى گوشته  دو هفته ى اخیر 

ولسوالى هاى کنر  14 افغان کشته  شده است.
که  گفته است   اعالمیه اى  در  خارجه کشور  وزارت  اما 
وزیر خارجه در دیدار با سفیر پاکستان در کابل خواهان 

نداشته باشد، اما در پاکستان برعکس آن است. پاکستان 
از این جهت تکامل یافته به حساب نمى آید که نیروهاى 
امنیتى اش به خصوص اردو و آى اس آى از اساس به عنوان 
نهاد هاى سیاسى و تعیین کننده سرنوشت عمل کرده اند یا 
از طریق جنرال ها به طور مستقیم به اداره امور پرداخته اند 
با  و  پرداخته  اوضاع  دستکارى  به  غیرمستقیم  طور  به  یا 
خود  اهداف  به  دموکراتیک،  دولت هاى  سرنگونى 
 64 طى  که  است  معلوم  همه  به  حقیقت  این  رسیده اند. 
آن  سال   3۸ مى گذرد  پاکستان  کشور  عمر  از  که  سال 
براى  نظامى ها حکومت کرده اند. مردم مى-بینند که  را 
استخبارات  اردو و  به دموکراسى و دست کشیدن  گذار 
پاکستان از قدرت دولتى چه چالش هاى بزرگى در سر 
راه وجود دارد. همه مى دانند که رشد فقر و بیکارى به 
نیازهاى  دموکراسى،  غیبت  در  که  داده  نشان  روشنى 
مردم  که  زمانى  تا  دارم  باور  نمى شود.  برآورده  مردم 
پاکستان به مداخله اردو و استخبارات در سرنوشت خود 
موجود  مشکالت  عامل  را  بنیادگرایى  و  ندهند  خاتمه 
خواهد  قرار  جدى  مخاطره ى  در  سرنوشت شان  ندانند، 
نخواهند  آرام  نیز  افراط گرایان  شک  بدون  داشت. 
تبلیغات  و  مردم  نارضایتى  این  از  سواستفاده  به  نشست، 
زهرآگین ادامه خواهند داد. حاال هم مقامات پاکستانى 
منطق   بدون  و  ناآگاهانه  افغانى  مقامات  از  بعضى  هم  و 
پیمان هاى  و  آتش-بس  طریق  از  که  مى کنند  استدالل 
صلح، مى توان افراطى ها را به جریان اصلى زندگى مردم 
بازگرداند و آنان را به میانه روى دعوت کرد؛ اما تجربه در 
پاکستان و افغانستان عکس این استدالل را نشان مى دهد. 
شبه نظامیان  صلح،   پیمان هاى  و  آتش بس ها  این  همه ى 
این  است.  کرده  فعال تر  و  جرى تر  را  تروریست ها  و 
انتحارى  از حمالت  حقیقت در هیچ موقعیتى آشکارتر 
نرسیده  مشاهده  به  افغانستان  و  پاکستان  در  انفجارى  و 
معامله اى  هیچ  نمى توان  مذهبى  متعصبان  با  که  است 
قرار  بر سر چهارراه  در حال حاضر  پاکستان  داد.  انجام 
پیروزى  عالمت  بنیادگرایى  علیه  موفقیت  است.  گرفته 
براى یک میلیارد مسلمان در سراسر دنیاست که اسالم با 
دموکراسى،  مدرنیته و میانه روى سازگار مى باشد، اما اگر 
پاکستان از گذشته ى شرم ناک خود عبرت نگرفته باشد و 
بعد از این صادقانه در راه مقابله با تروریزم گام بر ندارد، 
خیلى  وقت  آن  نبوده  محفوظ  دیگر  آن  هستوى  سالح 
داراى  و  مستقل  واحد،  پاکستان  که  بود  نخواهد  دور 

حاکمیت ملى دیگر در نقشه دنیا وجود نداشته باشد.


بهبود  بر  پاکستان  سفیر  صادق،  محمد  با  رسول  زلمى 
میکانیزم هاى همکارى و هماهنگى درسطح محلى توافق 
کرده اند اما نمایندگان مجلس خواهان توضیح مقام هاى 

مسوول در حکومت افغانستان هستند.
در   دایکندى  نماینده ى  نیلى،  زاده  صادقى   نصراهلل 
استقالل،  از آن جایى حفظ  نمایندگان مى گوید  مجلس 
دولت  اصلى  وظایف  ملى  حاکمیت  و  ارضى  تمامیت 
افغانستان دربرابر  امنیتى و وزیر خارجه  است، مسووالن 

نمایندگان مجلس مسوول هستند.
این عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از خاموشى حکومت 
در برابر پاکستان خواهان استیضاح وزیران خارجه، دفاع 

و داخله شد.
نیلى گفت: »یکى از وظایف وزارت دفاع افغانستان حفظ 
استقالل و تمامیت ارضى این کشور است. درصورتى که 
ولسوالى هاى  روز مى شود که  ده  هفته،  از یک  کنر  در 
از این  ما زیر بمباردمان دولت پاکستان است، کى آمد 
کشور دفاع کرد. این حق ماست  که وزیر داخله، وزیر 
این  بخواهیم،  )پارلمان(  این جا  را  خارجه  وزیر  و  دفاع 
است،  افغانستان  مردم  نمایندگان  و  افغانستان  مردم  حق 

ماپیشنهاد استیضاح از این سه وزیر را مى کنیم.«
این درحالى است که به باور برخى از تحلیلگران افغان 
با  مصالحه  دلیل  به  افغانستان  و حکومت  رییس جمهور 
زندگى  پاکستان  در  اکثریت شان  که  تروریست  طالبان 
مى کنند آماده نیستند، واکنش هاى جدى در برابر تجاوز 

پاکستان بیان کنند.

پاکستانتجاوزمیکند
افغانستانخواهانتحقیقاست

آیندهپاکستان
خطرناکترازافغانستان

 قدرت اهلل جاوید

 احمد سعیدی

ACKU



  

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

هزار  از 200  بیش  می گوید  کار  بین المللی  سازمان 
مصروف  شاقه  کارهای  به  تاجیکستان  در  کودک 
خانوادگی  فقر  دلیل  به  کودکان  این  بیشتر  هستند. 
مجبور می شوند به کارهایی روی آورند که بر آن ها 

آسیب وارد می کند.
برخی  با  تحقیقاتی  در  ک��ار،  بین المللی  سازمان 
سازمان های اجتماعی تاجیکستان، وضعیت کودکان 
این کشور را بررسی کرده است و نتایج این بررسی 
را به مناسبت دوازدهم جون، روز جهانی مبارزه علیه 

کار کودکان منتشر کرده است.
کودکان  که  است  گفته  کار  بین المللی  سازمان 
بی شماری در تاجیکستان مصروف کارهای زراعتی 
در مزارع و صحراها هستند که مانع آموزش آن ها 

می شود.

تاريخچه ي اعالمیه ي جهاني حقوق بشر
در 26 جون 1945 میالدي )برابر با 6 سرطان 1324 
خورشیدي( که منشور ملل متحد توسط نمایندگان 

50 کشور در سانفرانسیسکو به امضا رسید. 
اجتماعي  و  اقتصادي  ش��ورای  جلسه ي  اولین  در 
در   1946 فبروري   16 تاریخ  در  که  ملل  سازمان 
لندن منعقد شد، قطعنامه ي تاسیس کمیسیون حقوق 
این  وظیفه ي  رسید.  تصویب  به  ملل  سازمان  بشر 
گزارش ها  و  توصیه ها  پیشنهادها،  ارایه ي  کمیسیون 
در موارد زیر به شورای اقتصادي و اجتماعي سازمان 

ملل بود: 
الف( اسناد بین المللي حقوق 

یا میثاق جهاني در مورد آزادي هاي  ب( اعالمیه ي 
موارد  و  اطالعات  آزادي  زن��ان،  وضعیت  مدني، 

مشابه آن 
ج( حمایت از اقلیت ها 

د( جلوگیري از تبعیض بر مبناي نژاد، جنسیت، زبان 

مصروف  بیشتر  تاجیکستان  در  کارگر  کودکان 
مانند موترشویی و حمالی هستند که  کارهای شاقه 

آسیب های جدی جسمی و روانی را درپی دارد.
اکثر کودکان کارگر در تاجیکستان ناتوانی اقتصادی 
و فقر شدید خانواده را عامل اصلی کارشان می دانند. 
خانواده های شان  سوی  از  کودکان  این  از  برخی 

مجبور می شوند که به کارهای شاقه بپردازند.
والدین  فشار  با  می گوید  دوازده ساله،  پسر  رسول، 
شهر  بازارهای  وارد  کاری  یافتن  منظور  به  هرروز 
می شود. او می افزاید: »اگر از مادر نافرمانی کنم، با 

سیم و یا با چوب می زند.«
معاش  همچنان  و  اشتغال  نبود  اقتصادی،  مشکالت 
ناچیز، والدین بسیاری خانواده ها را وادار کرده است 

که از نیروی جسمی کودکان شان استفاده کنند.

و مذهب.
در  بشر  حقوق  جهاني  اعالمیه ي  تدوین  و  تهیه 
هشت)8( مرحله، و حدود دو سال به طول انجامید. 
توسط  اعالمیه ي  نکات  از  هریک  مدت،  این  در 
و  شرقي  اروپ��اي  از  متفاوت  عقاید  با  نمایندگاني 
غربي گرفته تا تمدن هاي آسیایي و معتقدات مذهبي 
قرار  بحث  م��ورد  همگي  خاورمیانه،  فرهنگي  و 

گرفت.
پس از دو سال کوشش خستگي ناپذیر و بحث هاي 
مورد  در  جداگانه  رای گیري   1233 و  متمادي 
اعالمیه ،  پیش نویس  ماده،  و  بند  جمله،  هرکلمه، 
 1948 دسامبر   10 تاریخي  جلسه ي  در  پاریس  در 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعالمیه ي جهاني 
حقوق بشر برای تصویب به رای نمایندگان کشورها 
گذاشته شد. در نتیجه، اعالمیه ي جهاني حقوق بشر 
رای  هیچ  بدون  و  ممتنع  رای   8 موافق،  رای   48 با 
مخالفي به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

کودک دیگری به نام جمشید می گوید در بازارهای 
دزدی  به  را  فقیر  کودکان  که  هستند  افرادی  شهر 
تشویق می کنند تا از این طریق پول بیشتری به دست 

آورند.
کار  پول  پیدا کردن  برای  است  مجبور  جمشید که 
بیا  که  می گفتند  کالن  »بچه های  می افزاید:  کند، 
دزدی برویم و یک روز من هم از نزد )پیش روی( 

ساختمان کیف دستی یک زن پیر را دزدی کردم.«
هستند  گروه هایی  گفته اند  تاجیکستان  مقام های 
یا  به دزدی  را جبرا  معیوب و خیابانی  که کودکان 
از  را  پول آن ها  روز  پایان  در  و  گدایی می گمارند 

نزدشان می گیرند.
در  اجتماعی  ام��ور  تحلیلگر  ک��ری��م زاد،  یسرب 
تاجیکستان می گوید افزایش کودکان گدا و آواره 
جامعه  در  فقر  رفتن سطح  باال  نشان دهنده  در شهر، 
است. او می افزاید که در نتیجه شدت فقر، »رو به روی 

ساختمان حکومت شمار گداها زیاد می شود.«
برای  مخصوصی  مکتب  مدیر  بابی یف،  نمازخان 
شمار  می گوید  دوشنبه،  شهر  در  کودکان  تربیه 
کودکان خیابانی که به این مکتب معرفی می شوند، 

در سال روان افزایش یافته است.
شبانه  کودک  صدها  از  »بیشتر  می افزاید:  بابی یف 
از  و  می کنند  سپری  خانه  از  بیرون  در  را  زندگی 

هیچ کسی ممانعت نیز نمی شود.«
تاجیکستان  قوانین  براساس  که  است  حالی  در  این 
استفاده از نیروی کودکان به منظور به دست آوردن 
مفاد کامال ممنوع است و برای عامالن آن مجازات 

نیز در نظرگرفته شده است.



رسید: 
کشور(:  دادن���د)48  موافق  رای  که  کشورهایي 
بولیوي،  بلژیک،  استرالیا،  آرژانتین،  افغانستان، 
برزیل، برمه، کانادا، چیلي، چین، کلمبیا، کاستاریکا، 
اکوادور،  دومینیکن،  جمهوري  دانمارک،  کوبا، 
گواتاماال،  یونان،  فرانسه،  حبشه،  السالوادور،  مصر، 
لبنان،  عراق،  ای��ران،  هندوستان،  ایسلند،  هاییتي، 
نیوزیلند،  هلند،  مکزیک،  لوکزامبورگ،  لیبریا، 
نیکاراگویه، ناروی، پاکستان، پاناما، پاراگویه، پرو، 
فلپین، تایلند، سویدن، سوریه، ترکیه، بریتانیا، ایاالت 

متحده ي امریکا، اروگویه و ونزویال.
کشور(:   8( دادن��د  ممتنع  رای  که  کشورهایي 
ب��الروس،  سوسیالیستي،  ش��وروي  جماهیر  اتحاد 
یوگسالوي،  اوک��رای��ن،  لهستان،  چکوسلواکي، 
افریقاي جنوبي و عربستان سعودي. در این میان دو 

کشور)اندوراس و یمن( غایب بودند.
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل حقوق بشر  

افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
آقای تیرری در درس خود اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های 
حقوق  منابع  شکل گیری  در  می توانند  صورت  سه  به  بین المللی 
شکل گیری  و  شفاف سازی  در  اول،  کنند:  نقش  ایفای  بین الملل 
کنوانسیونی،  حقوق  درشکل گیری  دوم  عرفی؛  بین الملل  حقوق 
کنوانسیون های  تدوین  مقدمات  متعددی  موارد  در  که  به طوری 
هنجاری3 را فراهم می کنند و این قطعنامه ها پیشاپیش اصوول، قواعد 
قطعنامه ی   از  می توان  نمونه  برای  می دهند.  تشکیل  را  هنجار آفرین 
حقوق  اصول  مورد  در  که   1963 دسمبر   1962،13  )XVIH  (
از  بهره برداری  و  استفاده  زمینه ی  در  دولت ها  فعالیت های  بر  حاکم 
بیشتر کنوانسیون هایی  برد. همچنین  نام  فضای ماورای جو می باشد، 
در  آن ها  اصول  مقدمتا  شده اند،  تدوین  بشر  حقوق  زمینه ی  در  که 
چهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند و در حقیقت این قطعنامه هاست 
که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند. از این قبیل اند، 
کودکان،  حقوق  شکنجه ،  نژادی،  تبعیض  به  مربوط  موضوعات 
توصیه نامه ها  قالب  در  قطعنامه ها  باالخره،  و  سوم،   ... و  زن  حقوق 
بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده و به عنوان Soft Law قابل 
شناسایی می باشند)58( آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو1 در 
درس عمومی حقوق بین الملل خود در اکادمی الهه، با بررسی دقیق 
ماده ی  چهارچوب  ناکافی بودن  به  اشاره  با  و  مختلف  دیدگاه های 
منابع حقوق  بین المللی دادگستری در زمینه ی  اساسنامه ی دیوان   38
بین الملل و تجزیه و تحلیل جایگاه و اعتبار اصطالح Soft Law  در 
حقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های 
سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد. بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های 
و  موضوعه اند  بین الملل  حقوق  از  جزیی  معاهدات  ملل  سازمان 
نهادهای  و  عمومی  مجمع  قطعنامه های  مقابل،  افراطی  دیدگاه  بنابر 
تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی اند لذا الزام آور تلقی نمی شوند. 
می کند  هدایت  سنتز  به یک  را  سالسدو  آقای  دیدگاه،  دو  این  نقد 
علی االصول  که  دیدگاهی اند  بیانگر  قطعنامه ها  آن  موجب  به  که 
اجبارکننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا 
که بیانگر ظهور و اراده ی اکثریت دولت هایند. بدین ترتیب، ایشان 
نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها و اعالمیه های مجمع عمومی 
سازمان ملل، ناشی از ساختار پیچیده ی جامعه ی جهانی کنونی است. 
اکثریت  قانونگذاری  جهانی،  جامعه ی  که  هرچند  حاضر  حال  در 
و  توسط جامعه ی جهانی  اکثریت  رای  این  با وجود  را رد می کند، 
بدین  می گیرد.  قرار  مدنظر  می دهند،  تشکیل  را  آن  که  دولت هایی 
بااهمیت  نقش  لحاظ  به  که  می کند  پیش بینی  سالسدو  آقای  وسیله 
تکنیک های  گسترش  شاهد  آینده  در  ملل،  سازمان  قطعنامه های 
و  اصول  تدریجی  تکوین  کلی  به طور  باشیم)59(  هنجارآفرین 
سایر  و  عمومی  مجمع  قطعنامه های  طرفین  از  حقوقی  هنجارهای 
فرایند  یک  بین المللی،  سازمان های  تخصصی  نهادهای  و  ارگان ها 
همان  توسعه«  »حق  به  مربوط  قطعنامه های  مورد  در  است  تدریجی 
 Soft طوری که آقای فلوری نیز اعالم کرده است، بیشتر به عنوان
وجود  نمی توان  کنونی  شرایط  در  و  می باشند  ارزیابی  قابل    Law
ولی  قرارداد.  تایید  مورد  را  توسعه  زمینه ی حق  بین الملل در  حقوق 
بین الملل  حقوق  قواعد  مرحله ای  دو  فرایند  شکل گیری  به  می توان 
در زمینه ی حق توسعه شهادت داد. حقوق بشر به عنوان یک واقعیت 
تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است. این نظریه که حقوق بشر 
قالب  در  را  اخالقی  استانداردهای  که  دارد  وجود  جوامعی  در  تنها 
حقوق مطرح می کنند، باعث شده که طرفداران جهانشمولی حقوق 
بشر، ایده ی حقوق جمعی یا حقوق نسل سوم را که حق به توسعه را 
بشر، حقوق  دکترین جهانشمولی حقوق  کنند.  رد  دربر می گیرد  نیز 
جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی 
نمی کند؛ زیرا این مفهوم در حال ظهور از لحاظ حقوقی یک مفهوم 
به مفهوم شناخته شده ی  بشر  دردسرآفرین است که می تواند حقوق 
غربی را به خطر اندازد. مقاومت نظریه ی جهانشمولی در پذیرش این 
ناشی  ایده  این  از  بشر  حقوق  تعریف  در  حقوق  جدید  مجموعه ی 

می شود. 
ادامه دارد



بند )ج( ماده هجدهم اعالميه اسالمی حقوق بشر:

پاسداری از ادامه زندگی بشریت، 
وظيفه هر انسان است.

_____________________ قسمت بیست و سوم و پایانی ________________
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ACKUكارهای شاقه اند 



سیستم  به  آشامیدنی  آب  انتقال  پروژه 
اداره  از جانب  قبل  نلدوانی که سه سال 
آبرسانی والیت تخار روی دست گرفته 
و  است  نرسیده  اتمام  به  هنوز  بود،  شده 
مورد  این  در  نیز  والیت  این  مسوولین 

خاموشی اختیار کرده اند. 
برداشته  هزینه  دالر  میلیون   4 پروژه  این 
که  از جانب بانك جهاني پرداخته شده 

است. 
اداره آبرسانی والیت تخار در ماه حوت 
طریق  از  آگهی   نشر  با  گذشته  سال 
خواست  شهروندان  از  تخار،  تلویزیون 
اشتراک  کتابچه های  زودتر  هرچه  تا 
زیرا  کنند،  اخذ  را  آبرسانی  سیستم  در 
سال  سه  که  سیستم  این  دیگر  ماه  سه  تا 
پیش روی دست گرفته شده بود، به پایه 

اکمال می رسید.
شهروندان نیز با تحویل 3 هزار افغانی و 
ثور  ماه  تا  بودند که  منتظر  اخذ کتابچه، 
نل  آب  از  استفاده  شاهد  جاری  سال 
باشند، اما هنوز این انتظار آنها نقطه پایان 

نیافته است.
دولتی  مسوول  مقام های  شهروندان،  این 
را متهم به سهل انگاری در زمینه می کنند، 
آنها می گویند که از هیچ کاری در این 

والیت نظارت صورت نمی گیرد. 
ادارات  از  یکی  مامور  رووفی  صابر 
از  کتابچه  اخذ  از  بعد  که  تخار  دولتی 
آب  نل  رسیدن  انتظار  آب رسانی،  اداره 
»اداره  می گوید:  دارد،  را  خانه اش  به 
اگر  که  داد  هشدار  مردم  برای  آبرسانی 
نیاورند  کتابچه های اشتراک را به دست 
ده ها  و  من  کرد؛  خواهد  سقوط  پروژه 
افغانی پول اشتراک را  تن دیگر 3 هزار 
از  قبل  اما  گرفتیم،  کتابچه  و  پرداختیم 
رسیدن آب، مسوولین پروژه ی آبرسانی 
فرار کردند و کسی نیست که جواب گو 

باشد.« 
رووفی می افزاید: »اداره ی آب رسانی در 

چشم مردم خاک زده است.«
عمرخان  گذشته  سال  حوت  ماه  اوایل 
در  تخار،  آبرسانی  آمرقبلی  زدران، 
بود که کار  به 8صبح گفته  مصاحبه ای  
تمدید شبکه نلدواني جهت رساندن آب 
به شهریان تالقان که در ماه سرطان 1387 
آغاز گردیده بود، تا سه ماه دیگر به پایان 

خواهد رسید. 
در  نل  تمدید  کار  که  بود  گفته  نیز  او   
پایان  به  تالقان   شهر  کوچه هاي  تمام 
از  آب  نل  انتقالي  کار  فقط  و  رسیده 

مخازن به خانه ها ناتمام است.
مردم  خانه های  به  آب  امروز  به  تا  اما 
نرسیده و کار پروژه گنگ و مبهم است. 
سطح  کندن کاری  دیگر  جانب  از 
توسط  شهر  جاده های  و  پیاده روها 
نلدوانی،  به خاطر  قراردادکننده  شرکت 
این که کارفرش موزاییك در  بر  اضافه 
اداره ی  از سوی  پیاده روهای شهر  سطح 

داده،  قرار  معطل  را  تالقان  شهرداری 
خاک و گردی که از خاک انبارشده ی 
اذیت  و  آزار  باعث  می خیزد،  بر  آن 

رهگذران نیز می گردد.
شهر  دوم  ناحیه ی  باشنده ی  نوراحمد 
آبرسانی  »آمریت  می گوید:  تالقان 
پیاده روها  در  خود  حفاری های  با  تالقان 
نه تنها در عرصه ی  این شهر  و جاده های 
بلکه  نداده؛  انجام  کاری  هنوز  آبرسانی 
نلدوانی  مسیر  ترمیم  به  بی توجهی  با 
پیاده رو ها و جاده ها، مشکلی بر مشکالت 
افزوده  تالقان  شهرداری  و  شهروندان 

است.«
تالقان  شهر  دکانداران  از  سلیم  احمد 
اداره ی  توسط  دکانش  روی  پیش  که 
می گوید:  شده،  کندن کاری  آبرسانی 
موزاییك  قبال  که  ما  دکان  روی  »پیش 
فرش شده بود، بسیار زیبا بود؛ مگر اداره 
آبرسانی  با کندن کاری پیاده رو ها اکنون 
شبیه  مخروبه  به  را  جاده ها  این  دوباره 

ساخته است.«
اداری  مدیر  غوثی،  محمد  سلطان 
می گوید:  مورد  در  تالقان  شهرداری 
»شرکتی که قرارداد حفاری های آبرسانی 
و تمدید نل های آب را بر دوش داشت، 
طور کتبی به شاروالی تعهد سپرده است 
ساحات  نلدوانی،  کار  ختم  از  پس  که 
اما  کند،  ترمیم  دوباره  را  شده  تخریب 
وجود  شرکتی  که  است  زیادی  مدت 

ندارد که به تعهدش عمل کند.« 
افزود که ریاست شهرداری چندین  وی 
بار موضوع را به آمریت آبرسانی شریك 
جانب  از  اکنون  تا  اما  است،  ساخته 
قناعت بخش  پاسخ  اداره  آن  مسوولین 

ارایه نشده است. 
جهت حل پرسش های مردم چندین بار به 
کردیم،  مراجعه  تالقان  آبرسانی  اداره ی 
اما هیچ یك از مسوولین این اداره حاضر 

به ارایه پاسخ نشدند. 
مورد  این  در  نیز  تخار  والیت  مقام 

گفتن  برای  حرفی  و  است  خالی ذهن 
ندارد. 

والی  سخنگوی  توحیدی،  محمد  فیض 
قبلی  »مسوول  گفت:  مورد  در  تخار 
نام  به  شخصی  و  شده  تبدیل  اداره  این 
شخص  این  اما  شده،  مقرر  »ظریف« 
انتظار دارد که والی تخار بیاید و او را به 
صورت رسمی و تشریفاتی معرفی بکند 

تا به کارش آغاز نماید.«
او گفت: »من نتوانستم معلوماتی در این 

زمینه از اداره آبرسانی به دست بیاورم.«
منابع  داشتن  لحاظ  از  تخار  آن که  با 
حاضر  حال  در  اما  است،  غنی  آبی، 
آب  استفاده کنندگان  از  زیادی  تعداد 
بودن  آلوده  از  شهر  از  دورتر  مناطق  در 
آن را  و  داشته  شکایت  آشامیدنی  آب 
گوناگون  امراض  آمدن  به وجود  منبع 

می دانند.
چاه های  آشامیدنی  آب  شدن  ملوث 
با  بودن  نزدیك  کثافات،  با  شهر  داخل 
باعث  چاه ها  این  بودن  باز  یا  و  مبرز ها 
آن  استفاده ی  اثر  از  مردم  که  گردیده 

دچار بیماری های گوناگون شوند.
به اساس آمار ریاست صحت عامه والیت 
تخار، سال گذشته بیش از شش هزار تن 
آب  از  استفاده  اثر  به  والیت  این  در 
بیمارستان  راهی  غیرصحی  آشامیدنی 

شده بودند. 
به گفته ی داکتران،  بیماری های که از اثر 
سرایت  انسان  به  آلوده  استفاده آب هاي 
می کند شامل اسهال، پیچش بیماری های 
امثال  و  دانه  محرقه، کرم کدو  پرازیتی، 

آن می شود.
مقام  و  آبرسانی  اداره  حال  این  با  اما 
مورد  در  معلوماتی  هیچ  تخار،  والیت 
یا  و  آبرسانی  پروژه  کار  دوباره  آغاز 
پروژه  این  تاریك  نقاط  ساختن  روشن 
مرجعی  هیچ  و  نمی توانند  کرده  ارایه 
حاضر به پاسخگویی در مورد این مشکل 

نیست.

مکاتب  این سو  به  سال  چند  از  هرچند 
خصوصی در والیت غزنی به فعالیت آغاز 
هنوز  تا  مکاتب  این  فعالیت  اما  کرده اند، 
به خود  را  مردم  زیاد  توجه  است  نتوانسته 

جلب نماید. 
در  که  می گویند  غزنی  معارف  مسوولین 
والیت غزنی ده باب مکتب خصوصی در 
ولسوالی های  در  مکتب  باب  دو  و  مرکز 
وزارت  چوکات  در  مالستان  و  جاغوری 

معارف فعالیت دارند. 
نقاط  در  خصوصی  مکاتب  ماهوار  پول 
)لیسه  افغانی  دوصد  بین  غزنی  مختلف 
افغانی  هزار  یك  تا  العلم(  خصوصی 
ماهیانه  درخشان(  غزنه  متوسطه  )مکتب 
مکتب  سه باب  و  می باشد  هرشاگرد  از 
خصوصی در این والیت به شکل رایگان 

تدریس می کنند.  
بر اساس الیحه و مقرره موسسات تعلیمی 
برابر  در  خصوصی  مکاتب  خصوصی، 
امکانات  می گیرند  شاگردان  از  که  پولی 
مسلکی،  معلمین  خوب،  خدمات  و 
معیاری  شیوه های  و  درسی  آرام  فضای 
مهیا  برای شاگردان  را  روز  قبول شده ی  و 

می سازند.
می گویند،  غزنی  باشندگان  از  برخی  اما 
نیز  خصوصی   مکتب های  در  این که  با 
نصاب تعلیمی معارف تطبیق می شود، ولی 
مکتب های خصوصی  از  خدمات شماری 
غزنی بهتر از مکتب های دولتی نمی باشد. 

می گوید:  شهرغزنی  باشنده  محمدرسول 
»پسرم صنف سوم یك مکتب خصوصی 
مکتب  در  او  که  مدتی  در  است،  غزنی 
خصوصی درس می خواند، رشد قابل توجه 
در درس های او دیده نمی شود، درحالی که 
این مکاتب در برابر پولی که از شاگردان 
می گیرند، باید خدمات بهتر از مکتب های 

دولتی عرضه نمایند.«
مکتب های  این  از  شماری  مسوولین 

خصوصی نیز با مردم غزنی همنوا استند.
محمد داوود رجایی معاون لیسه خصوصی 
تایید  را  غزنی  باشندگان  گفته های  العلم 
مکاتب  از  »بعضی  می گوید:  و  می کند، 
باال  پول  که  هستند  غزنی  در  خصوصی 
ارایه  قابل توجه  خدمات  اما  می گیرند، 
که  است  شده  سبب  امر  این  نکرده اند، 

مردم زیاد به مکاتب خصوصی خوش بین 
نباشند.« 

وجود  معارف  وزارت  مقامات  اما 
یك  را  غزنی  در  خصوصی  مکتب های 
از  و  می کنند  توصیف  خوب  دست آورد 

فعالیت این مکتب ها راضی اند.
معارف  رییس  عزیزی  مبارک  حسنی 
در  خصوصی  »مکاتب  می گوید:  غزنی 
خوب  دست آوردهای  از  یکی  غزنی 
دوازده  حدود  ما  است،  معارف  ریاست 
هیات  داریم،  راجسترشده  مکتب  باب 
مکاتب  این  از  هرچندروز  ما  نظارت 
این  در  تعلیمی  وضعیت  می کند  نظارت 

مکاتب خوب است.«
ولی شماری دیگر از مسوولین مکتب های 
راه حل  مشکالت،  به  اشاره  با  خصوصی 
برای  صنفی  اتحادیه  یك  ایجاد  در  را 

مکتب های خصوصی می دانند.
خصوصی  متوسطه  مدیر  عبداهلل  انجنیر 
مکاتب  اساسی  مشکل  غزنه درخشان 
یك  نداشتن  را  غزنی  در  خصوصی 
اتحادیه بین مکتب های خصوصی می داند.

از مشکالت مکاتب  »یکی  وی می گوید: 
اتحادیه  یك  نداشتن  غزنی  در  خصوصی 
باشد  اتحادیه وجود داشته  این  است، اگر 
بررسی  را  مکتب ها  این  مشکالت  تمام 
مشکالت  این  از  بسیاری  و   می کند 

برطرف می شود.« 
خصوصی  مکتب  معاون  رجایی  آقای  اما 
مکتب های  فرهنگ  ترویج  عدم  به   العلم 
می دارد:  اظهار  کرده  اشاره  خصوصی 
برای مکاتب خصوصی  »مهم ترین مشکل 
مکتب های  فرهنگ  نبود  غزنی،  در 
خصوصی در غزنی است، اولیای شاگردان 
متعجب  درس  مقابل  در  پول  شنیدن  از 

می شوند.« 
»مسوولین  می کند:  اضافه  رجایی  آقای 
وقتی  جلسات  در  باید  غزنی  معارف 
از  می گیرند،  دولتی  مکتب های  از  نام 
امر  این  ببرند،  نام  نیز  خصوصی  مکاتب 
مکاتب  به  نسبت  مردم  تا  می شود  سبب 

خصوصی اطمینان بیشتر پیدا کنند.«
می گوید:  غزنی  معارف  رییس  عزیزی 
»یکی از پالیسی های وزارت معارف است 
که از سکتورهای خصوصی حمایت کند، 
معارف  تعلیمی  نصاب  مکاتب  این  در 
معارف  مسوولین  نگاه  از  می شود،  تطبیق 
خصوصی  مکاتب  بین  تفاوتی  هیچ 
سکتورهای  از  ما  ندارد،  وجود  ودولتی 
خصوصی ای که بتواند در راه تعلیم و تربیه 

این وطن کمك کند حمایت می کنیم.«
مکتب های  هنوز  تا  این حال  با  ولی 
بیشتر  توجه  نتوانسته اند  غزنی  خصوصی 
بنابراین  کنند،  جلب  خود  به  را  مردم 
مردم ترجیح می دهند که کودکان شان در 

مکاتب دولتی درس بخوانند.
هر  که  است  فرزند  چهار  پدر  حمیداهلل 
دولتی  مکتب های  در  او  فرزند  چهار 

مصروف آموزش استند.
او ابراز می دارد، تا هنگامی که مکتب های 
خصوصی با دل گرمی عمیق و ایجاد فضای 
خوب تدریسی کار نکنند، ترجیح می دهد 
که کودکانش در مکتب های دولتی درس 

بخوانند.
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پروژه نیمه کاره آب رسانی در تخار
و خاموشی مسووالن

تا به امروز آب به خانه های مردم نرسیده و کار پروژه گنگ و مبهم است. 
از جانب دیگر کندن کاری سطح پیاده روها و جاده های شهر توسط شرکت 
قراردادکننده به خاطر نلدوانی، اضافه بر این که کارفرش موزاییک در سطح 

پیاده روهای شهر از سوی اداره ی شهرداری تالقان را معطل قرار داده، خاک و 
گردی که از خاک انبارشده ی آن بر می خیزد، باعث آزار و اذیت رهگذران نیز 

می گردد.

رییسمعارفوالیتغزنی:

از سکتور خصوصی 
حمایت می کنیم

حمیداهلل پدر چهار 
فرزند است که هر چهار 
فرزند او در مکتب های 
دولتی مصروف آموزش 

استند.
او ابراز می دارد، تا 

هنگامی که مکتب های 
خصوصی با دل گرمی 
عمیق و ایجاد فضای 
خوب تدریسی کار 

نکنند، ترجیح می دهد 
که کودکانش در 

مکتب های دولتی درس 
بخوانند.

عبدالحسیبشریفیـتخار

ضیاحسینی

ACKU
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چگونه جنرال های پاکستانی ...
ادامه از صفحه 4

پايگاه دريايی مهران،  به  از حمله جنگجويان  پس 
آهنگ  يک  تلويزيونی،  شبکه های  از  بعضی 
پشت  در  را  نورجهان  خانم  از  قديمی  حماسی 
تصاوير سربازان و افسران جوان و مقتول اين حمله 
پخش کردند. اين آهنگ حماسی با شعری از معلم 
و شاعر نام آور، صوفی تبسم، همراه گشته بود که 
فرزندان  می داد:   قوی  و  روشن  هشدار  را  بيننده 
شجاع اين خاک را خريده نمی توانی، اين متاع در 

هيچ بازاری نيست.
در حالی که سندی ها و بلوچ ها آهنگ های شورش 
به نغمه در می آورند. اما در فرهنگ عامه ی پنجابی 
شيرگونه  و  قهرمانانه  جايگاه  جرنيل ها  و  کرنيل ها 
پيدا می نمايند. ارتش پاکستان در طول تاريخ خود 
خودرا  متخصصين  و  سياستمداران  مشوره های 
گوش  تاريخ دانان  به  هرگز  آنها  است.  کرده  رد 
نيز  را  اعتبار  با  دينی  علمای  بعضا  حتا  و  نداده اند 
اعمال زشت خود  برای  بتوانند  تا  گرفته اند  ناديده 
از تحريک احساسات عامه استفاده برند. اما اشتباه 
استراتژيک ارتشيان اين است که حتا به اندرز های 
دوستش  قدر  اين  که  آهنگ سازی  نورجهان، 
داشته اند، نيز گوش ندادند. شايد شما بتوانيد نصايح 
داکتر اقبال احمد را فراموش کنيد و در کشور به 
بقای خود ادامه دهيد، اما صدای اندرز ده نورجهان 

را به قيمت درمخاطره افتادن هرگز نه.  
به دست  پاکستان  اردوی  فرماندهی  آنجايی که  از 
نمی شود  درستی  به  است،  زبان  پنجابی  جنراالن 
فهميد که چه چيزی در شعر برای شان غيرقابل درک 
است؛ به هر زبانی که ترجمه شود، شعری ست بلند 
و روشن: »سرباز را نمی شود چون متاعی در بازار 
خريد و فروخت. خودرا در اين بازار بيهوده خسته 
را  سنگی  ديوار  شاخ  با  که  است  اين  مثل  نکن. 

بکوبی...«
در  که  بوده  کسانی  دنبال  به  اردو  ده ها  برای  اما 
بازار  از  خودرا  سرباز  اردو  بجنگند.  پول  بدل 
سربازان  انبوه  توليد  برای  که  تنها خريد  نه  خريد؛ 
را  جنگجويان  توليد  کارخانه های  بی مسووليت، 
ساخت. از درون اين کارخانه ها لشکر طيبه، جيش 
محمد، سپاه صحابه، لشکر جنگو و ديگران توليد 
مبدل  رونق  پر  اجناس  و  متاع  به  بازار  در  و  شدند 
»تحفظ  چون  انجمن های  لباس  در  گاه  و  گشتند 
ختم نبوت« و »تحفظ ناموس عايشه« در آمدند. آنها 
افغانستان و چچن را می خواستند  تنها کشمير و  نه 
آزاد کنند بلکه با بازگشت به تاريخ از کسانی که 
پيش  سال   1300 در  را  ننگ آلود  فعل  يک  شايد 
شده اند،  مرتکب  دوردست  کامال  کشور  يک  در 

انتقام گيرند. 
و  افراطيان  فروش  و  خريد  بازار  آن جايی که  از 
جنگجويان در پاکستان کافی نبود، دست به صدور 
استخدام  تجارت  اين  زدند.  کشور ها  ديگر  به  آن 
مجاهدين  را  آنها  اردو  که  مزدور  جنگجويان 
اين  که  است،  رسيده  جايی  به  می نمايد،  خطاب 
جوانان  دارند،  ديگر  مجاهدان  خود  از  مجاهدين 
به  را  انتحار  و  مرگ  که چرخه ی  گمنامی  و  فقير 
و  کودکان  خود  انتحار  با  و  می چرخانند  سرعت 

مردمان بی گناه و فقير ديگر را به هوا می پرانند. 
امريکايی  ويژه  نيروهای  که  اين  از  پيش  روز  دو 
بن الدن را هالک کنند و بدن سوراخ سوراخ او را 
با خود ببرند، جنرال اشفاق کيانی يک سخنرانی در 
اکادمی نظامی پاکستان يا »کاکل« که در نزديکی 
شد،  کشته  بن الدن  اسامه  که  جايی  ايبت آباد، 
برای دانشجويان نظامی ايراد کرد. پس از اين که 
پيروزی قسمی اردو بر جنگجويان افراطی را اعالم 

ملت  برای  را  قاطع  انتخاب  يک  دروازه  داشت، 
در  ملت  که  آن  از  پيش  اما  بازگذاشت.  پاکستان 
مورد اين انتخاب حرفی بزند، آقای کيانی به جای 
همه گفت: ما عزت و افتخار خود را حتا با آسايش 
که  روزها  اين  اما  نمی نماييم.  معاوضه  نيز  رفاه  و 
در هرگوشه و کنار بمبی از سوی افراطيان انفجار 
می نمايد، نه برای مردم رفاه و آسايشی مانده و نه 

اعتبار و عزتی. 
بقيه  از جنرال کيانی و  پاکستان  سوال اصلی مردم 
رفاه  و  عزت  دارای  ما  کشور  اگر  که  است  اين 
است پس چرا مردم عادی اين کشور يک قسمت 
کوچک آن را به دست آورده نمی توانند. البته اردو 
مخدوش شدن  نگران  رسانه ها  در  طرفدارانش  و 
چهره پاکستان اند. اما انگار از نظر آنها تا جايی که 
جوش  نشويم،  گرفتار  بلندمدت  بيماری  يک  به 
مفيد  چهره  پوست  خوبی  برای  دردش  و  صورت 
چهره ی  کشور  اين  از  پاکستان  ارتش  است. 
نموده  ترسيم  باشندگانی  ميليون   180 با  سرزمينی 
با  را  جهان  و  دارد  اختيار  در  هسته ای  سالح  که 
خود به کام نابودی می کشاند. شايد ما قادر نباشيم 
که جهان را با خود يکجا سقوط دهيم، ولی شايد 
بی خطرمان سازد، شايد  و  بکشد  را  ما  نيش  جهان 
بجويد  توسل  ما  صوفيانه ی  ارزش های  و  تخيل  به 
تا خطر رفع گردد. اما به بيان دقيق اسما جهانگير، 
واقعيت  پاکستان،  بشر  حقوق  برجسته ی  فعال 
حماقت های  قيمت  پاکستان  مردم  که  است  اين 

جنراالن شان را می پردازند. 
که  است  اين  می خواهند  امروز  مردم  که  آنچه 
يک  به  بيندازيم،  خود  نظاميان  شانه ی  بر  سالح 
گوشه ی بکشيم شان و به گوش شان بگوييم: »پير ما 

ره ده کشتن نتی...«

يک دادگاه در تونس، زين العابدين بن علی رييس 
به  را  ليال،  همسرش،  و  کشور  اين  فراری  جمهور 
سال   35 به  ديگر  اتهام  فقره  چند  و  دزدی  جرم 

زندان محکوم کرده است.
گذشته  جنوری  در  که  همسرش  و  علی  بن  آقای 
سعودی  عربستان  به  عمومی  قيام  يک  بدنبال 

گريختند، بطور غيابی محاکمه شدند.
اين دادگاه همچنين آنها را به پرداخت 66 ميليون 
روز  دادگاه  اين  است.  کرده  محکوم  جريمه  دالر 
و  فساد  دزدی،  آنها  اتهام های  و  شد  آغاز  دوشنبه 
علی  بن  آقای  که  است  بوده  مخدر  مواد  قاچاق 
همگی را رد می کند. قاضی گفت که حکم ساير 
را  اسلحه  و  مخدر  مواد  داشتن  جمله  از  اتهام ها 
آقای  که  بيانيه ای  در  می کند.  اعالم  جون   30 در 

منتشر کرد گفت که در  بن علی روز دوشنبه 
محلی  به  خانواده اش  انتقال  برای  14 جنوری 
افزود  او  است.  رفته  عربستان سعودی  به  امن 
بوده،  تونس  به  فوری  بازگشت  در صدد  که 
بدون  دستوراتش  از  »نافرمانی«  با  هواپيما  اما 
وی ميدان هوايی را ترک کرده است. وکالی 
آقای بن علی گفته اند که دولت انتقالی تونس 
مردم  توجه  محاکمه  اين  با  است  تالش  در 
کشور  در  ثبات  ايجاد  در  آنها  ناتوانی  از  را 

به  منحرف کند. مقامات عربستان سعودی تاکنون 
آقای  استرداد  مورد  در  تونس  دولت  درخواست 
بن علی پاسخی نداده اند. در پرونده دومی که فقط 
پنهان کردن  به  متهم  او  بن علی مطرح شده،  عليه 
اسلحه، دو کيلوگرم مواد مخدر و 27 ميليون دالر 

پول نقد در کاخ رياست جمهوری است.
اما وکيل او گفته که حکم دادگاه »شوخی« است.

پول  و  مواد مخدر  نکنيد که  »فراموش  افزود:  وی 
سه ماه پس از عزيمت رييس جمهور در کاخ پيدا 

شده است.«

واخواست  خطر  با  يونان  دولت  حالی که  در 
در  استيضاح  و  خارجی  مطالبات  يورو  ميلياردها 
از  تن  هزاران  شنبه،  سه  روز  است،  مواجه  مجلس 
مردم اين کشور در اعتراض به برنامه های رياضت 

اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

که  می شود  برگزار  حالی  در  اعتراضی  تظاهرات 
مبالغ  پرداخت  يورو  کشورهای ديگر عضو حوزه 
ديگری برای کمک به يونان را به اجرای برنامه ای 
توجه  قابل  کاهش  و  ماليات ها  افزايش  حاوی 

هزينه های دولتی موکول کرده اند.

خبرنگاران در آتن گفته اند که احتمال دارد دولت 
اعتماد  بتواند رای  پاپاندريو، نخست وزير،  جورج 
مجلس را به دست آورد اما تصويب اليحه رياضت 
اقتصادی که هفته آينده در مجلس مطرح می شود 

چندان محتمل نيست.

0777625262

در  »من  گفت:  پرس  آسوشيتد 
گراج خانه ام بودم و خود را برای 
خروج از خانه آماده می کردم که 
بمب گذار به حصار امنيتی پوليس 

حمله کرد.«
مقامات پوليس اعالم کرده اند که 
از  ثانيه پس  تنها چند  انفجار دوم 

انفجار اول صورت گرفته است.
محل  از  شده  ارسال  تصاوير 
انفجار حاکی از تخريب گسترده 
ساختمان های اطراف محل انفجار 

است.
هنوز معلوم نيست که آيا مهاجمان 
در انفجارها کشته شده اند يا خير.

شيعه  عمدتا  منطقه ای  در  ديوانيه 
بسياری  و  است  شده  واقع  نشين 
از گروه های مسلح عراقی در اين 

ناحيه فعال هستند.
و  مسلح  افراد  نيز  گذشته  هفته 
با يورش به  انتحاری  بمب گذاران 
بعقوبه،  ساختمان شورای شهر در 

دست کم 8 نفر را کشتند.

مقامات عراقی می گويند 
بر  نفر   22 کم  دست 
در  بمب  انفجار  اثر 
 150 در  ديوانيه،  شهر 
بغداد،  جنوب  کيلومتری 
کشته  عراق  پايتخت 

شده اند.
موتر  دو  انفجار  اثر  بر 

نزديکی  در  شده  بمب گذاری 
منطقه،  اين  والی  مسکونی  منزل 
عده ای زيادی هم زخمی شده اند 
پوليس  ماموران  آنها  بيشتر  که 

بودند.
الوان،  حسين  سليم  می شود  گفته 
والی ديوانيه از اين دو حمله جان 

سالم به در برده است.
در  خشونت ها  اين که  وجود  با 
عراق در مقايسه با دوران اوج آن 
در سال 2006 ميالدی کاهش يافته 
است، اما هنوز روزانه خبرهايی در 
مورد بمب گذاری و تيراندازی در 

اين کشور شنيده می شود.
می گويد  پوليس  مقامات  از  يکی 
بمب  دو  اين  بوده  قرار  ظاهرا 
همزمان با خروج والی از خانه اش 
منفجر شوند، اما با توجه به تاخير 
شخص  منزل،  از  خروج  در  او 

والی آسيبی نديده است.
خبرگزاری  به  الوان  آقای 

به  متعلق  توپولف  هواپيمای 
حامل  و  روس اير  هوايی  شرکت 

43 مسافر و 9 خدمه بود.
بازماندگان  از  تعدادی  وضعيت 
شده اند  منتقل  شفاخانه  به  که 

وخيم گزارش شده است.
اين هواپيما هنگام پرواز از مسکو 

به پتروزاودسک سقوط کرد.

چهل و چهار نفر در جريان سقوط 
در  مسافربری  هوايپمای  يک 

شمال غرب روسيه کشته شده اند.
اين  محلی،  رسانه های  گزارش  به 
جاده ای  در  فرود  هنگام  هواپيما 
هوايی  ميدان  کيلومتری  يک  در 
پتروزاودسک در جمهوری کارليا 

سقوط کرد و در آتش سوخت.
می گويند،  روسيه  مقام های 

اين افراد که روز دوشنبه در دادگاه 
شرکت کردند متهم هستند که در 
شفاخانه  يک  مارچ  ماه  تظاهرات 
را تحت کنترول خود در آوردند.

به  که  اعتراضات  اين  جريان  در 
نفر  صدها  شد،  سرکوب  شدت 

دستگير و زندانی شدند.
می گويند  بحرين  در  خبرنگاران 
اين متهمين در دادگاه رنگ پريده 

و بسيار خسته به نظر می رسيدند.

بحرينی  داکتر  بيست  خانواده های 
که به اتهام شرکت در اعتراضات 
محاکمه  تحت  حکومتی  ضد 
که  گفته اند  بی بی سی  به  هستند، 
شکنجه  دروغين  اعترافات  برای 

شده اند.
همسر يکی از اين مظنونين گفت 
مجبور  هفته  سه  به مدت  آنها  که 
شده اند بايستند و در اين مدت از 

خواب محروم بوده اند.

انفجار بمب در مرکز عراق بیش از ۲۰ کشته 
بر جا گذاشت

چهل و چهار کشته به اثر سقوط هواپیمای توپولف 
در شمال روسیه 

دولت بحرين برای گرفتن اعتراف
 داکتران را شکنجه کرده است

ريیس جمهور سابق تونس به 35 سال زندان محکوم شد

تظاهرات گسترده علیه برنامه رياضت اقتصادی دولت يونان 

ACKU
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ŐĪó ęĪÔŇÓ ĥéÊ¡ě æįêÍ ĮŊêĠģÊľ å śĜÜģ ĦĤĜª ۹

تظاهرات هزاران تن از مردم سوریه در حمایت از اسد

امریکا ۱۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی  ایران را تحریم کرد 

 ĦěĪľĪïĩ ĦÔïĩéĩ ĭêœÓ ĮðĤÛ êÓ ĦĿņ ĥĪį ĪĤÓ ۵ őª æĤħ Ħ 

 ĦĨģ ĥĪį ĮĿģĩĪņ å Ī« éĩÉ őª ĽįæŒĪě ęÊĠó Ħ  ġÊÔðªÊ  å
.ĥå őěĪÔŇÓ ĥéÊ¡ě æįêÍ ĮŊêĠģÊľ å ő«ģĩĪª ĥåë ĦĤĜª

 őľéĩ Īł ő¤ ĮįÉĩ æŒĩÊÛ ĦģÊħĪï YĮįÉĩ îİěĪ  êįå ëĪª å
 ġÊÔðģÊČďÉ  å  ĩÉ  YőěĪÔŇÓ  ĥéĪª  Ě¡ã  Ħě  őª  éĪŇœ   ŐæģÉŖĩ

.ĥå ŐŖĩ őį ĦÓ ĪĠİï ĭæßêï Ħğêœł ĦÓ őěĪ 
 Ħě Ī« éĩÉ å ĦÓ őČħ YĚįĩĩ ĦÓ ŐŕģĪċ ĭêÎã ŐĪį ĦģÊħĪï
 ĩÉ ĭĪó ĚÔïĪċÉéĩ Ĺ«ïÉĩ ¨Ŕ ĪªĪÓ Ī«ģĩæŒåĩÊ¤ Ħě ÉĪã
 ŐŖĪğĪģ Īã YĭřŒéåĩ Őå§ģ ĪģÊİľĪ  å ő¤ ĭĪó Ěįĩ ĦÓéĩ Éå

. ĥå ŐĪó śěÊįêÍ ĦÔŇœÓ Ħ  ĩÉ ĮěĪľéĪċ Ĺ«ïÉĩ
. ĭå éåÊģ êŒŔ ĦģĩæįêÍ ĮŊêĠģÊľ ĦĜİïĩ Ħ  ĪģĪÜģ å

 Ħě  őª  ĪģĩæįêÍ  ĪŊêĠģÊľ  Ħ   _ĵĪĠĈğ  Į« éĩÉ  ĮģÊÔðªÊ   Īã
 . ĮĜãÉ ĦĻŊ ĪģÊğĪóÊğ

 Ħě ĪðİěĪ  å ļéĩê  őÎĤóĩå ŐêœÓ å őª êįå ëĪª Ħ  őģÊħĪï
. ĥå Őŗª Ħðİª ĦĜ¡ã őª ĦÔïÊģ ŐĪó ĥŖĪÛ ĥĪį Ħ  ÉĪã

 ĪªÉĩéÊ¤  őª  éĪŇœ   YĮĜįĩ  îģÉ¦É  ĭêÎã  îŒê   ŕœĻœóĪïÉ
 ĭå  Ħģ  ĝÊČİ   Łœħ  ĥŖÉ  Ħ   śĜÜģ  ŐĪó  őªéĩ  å  ĭĩå  ĮĜįĩ
 ĥŖÉ Ħ  ŚĪĜŊæģ§œ  å śĜÜģ å Ğħ Ī«Ĝã ĮįÊľ ĩÉ ĭŗª ĦïĵêÓ

.ĮĜįĩ ĭå Ħģ Ħł
 ĩåå ęÊĨğê  ŉÓ å ĦÓ ĮĿģĩĪņ Ħäł éĪª Ħě YĮĜįĩ őģÊħĪï
 éĩë Ħ   ĦÓ  ĭŔÊŊ  őïÉå  ĥĪį  ĩÉ  YĥĪó ęĪÔŇÓĩ ÉĪã Ħě  ĪĿņ

. ęĩ ÒïÊģ őª Ħ  ĦĤįéÊģ ĥĩå ő¤ YĥĪó ęĩ§œãĩ
 Őå Ħ  ő¤ åĪŇœª ęÊĠïå Īį ĦěĪã ê  őį ĭŗï ĥĪį ő¤ ĮįÉĩ Éå

. ĥĪó ĦņĪħ őÍ ĥêï
 ĸĪ«ðİÍ řě őĿņ ŐĪį YŐŗª Ěİ  őČİ¤ ő¤ őį ĦĜª ĮįÉĩ Éå
. ĥĪó ĦņĪħ őÍ ĦÔïĩéĩ ĪěŖĪã êÓ ĸĪ«ðİÍ å ĩÉ ęŗªéĩ
 ĦÓ éĪª ĥĪį YĥĪó őª ńĪħ Ħ  ő¤ ĦĜª ĮĜįĩ Ğħ Éå ŐŖĪğĪģ

0 ĥĩ ŐĪó ęŖĩ
 ĽİĨŊ ő¤ ĦĜª .ĝĪó ĥæįĩ ÊİÍ ĩÉ ęŗªÉé ĸĪ«ðİÍ ĭĩå ĝÊņÊğ''
''. ęŗÓĩÉé Ħģĩìİł Ħċå Ķğ êÓ őğ ĭĩå YĝĪó ĦŇįĩÉé

 ŐéĪ  śĜÜģ ê  Ěįĩĩ Ñĩêğ ĞİĜï ĮªÉĩéÊ¤ ĥĪį ĪðİěĪ  å
 ġÊ«ğÉ êŒŔ" 0 ĩĩ ĭĪó ęŗÓ ĮªĪÓ Į«ģĩæŒåĩÊ¤ ĦğÉêŊĪĜİª ۹
 ĭĪó  éÊİć  ĦĜİïĩ  Ħ   ęĩêĻĤª  ĸĪĠįé  å  ĮªĪÓ  Ħċå  ő¤  ĩ

''. íæ
 őÔïĪ  śóĶÓ ĮľĪ  ]ħêŊéĪĠİÓ å êįå ëĪª å ĦČħ Ī«ģĩĪÔŇÓ

. ĥå őěĪïé ĦÓ őäğ
 őČİ¤ Yĥæœïéĩ ĦÓ  őÔïĪ   śóĶÓ  å  ő¤ ĦĜª  ĮįÉĩ  ĦģÊħĪï
 Őêİě őį Ĺ«ïÉĩ ¨Ŕ ĪªĪÓ Ī«ģĩæŒåĩÊ¤ å ĩÉ Őŗª Ěİ  őį
 å  ġÊľ  å  ĩÉ  ĪÔðİãÉ  őĻŊ  Ħ   Ħģ  Òãĩ Ħě  Êğ"  0  ĥĩÊľéĪċĩ

''. ĝæœÔŇÓĩ ĩÉ Őŗª őČİ¤ ĥéÊ¡ě ġĪ÷Ķã
 ĦãĪğ Ħ  Īěæģ§œ  ĩÉ ĪěæģĪğ å Ī«ģĩĪÔŇÓ å ő¤ ĮįÉĩ îİěĪ 

. ĭå ĭŗª Ěİ  ÑÊİĜĠć őį

هواداران بشار اسد، رییس جمهور سوریه روز سه شنبه 
در چند شهر این کشور دست به راهپیمایی زدند.

تلویزیون دولتی سوریه تصاویر زنده ای از این تظاهرات 
در شهرهای دمشق، درعا، حما، حمص و حلب را نشان 

داده است.
همراه  به  را  اسد  بشار  تصاویر  کننده،  شرکت  مردم 

داشتند و پرچم های سوریه را با خود حمل می کردند.
در میدان اموی دمشق، هواداران آقای اسد شعار »بشار، 

جانمان فدای تو« سر دادند.
مجری تلویزیون سوریه گفته است که میلیون ها نفر در 
سراسر کشور حمایت خود را از اصالحات پیشنهادی 

بشار اسد اعالم کرده اند.
رسانه های دولتی سوریه همچنین گفته اند که بشار اسد 
عفو  دستور  ملی،  گفتگوی  پیشنهاد  از  پس  روز  یک 

عمومی جدیدی را داده است.
گفته  توضیحی  هیچ  بدون  سوریه  دولتی  خبرگزاری 
 ۲۰ از  قبل  که  است  جرایمی  برای  جدید،  عفو  است 

جون ۲۰۱۱ روی داده است.
زندانیان  تمام  عفو  دستور  می   ۳۱ در  قبال  اسد  بشار 
بود.  داده  را  اخوان المسلمین  زندانیان  از جمله  سیاسی 
آزاد  زندانی  صدها  بشری،  حقوق  گروه های  گفته  به 

شده اند.
در  خود  دوشنبه  روز  سخنرانی  جریان  در  اسد  آقای 
عفو  کردم  »احساس  که  بود  گفته  دمشق  دانشگاه 
عمومی اعالم شده، رضایت بخش نبوده و برای همین 

آن را به دیگران هم تعمیم می دهیم.«
از سوی مخالفان رد  اسد  سخنرانی روز دوشنبه آقای 
خواهند  ادامه  خود  تظاهرات  به  گفته اند  آنها  و  شده 

داد.
بحران سیاسی در  اسد،  بشار  مخالفان گفتند سخنرانی 
سوریه را تشدید کرده و اصالحات، دیگر خواسته آنها 

نیست.
علی عثمان، سخنگوی کمیته هماهنگ کننده مخالفان 
راه حل  تنها  رژیم،  تغییر  که  است  گفته  بی بی سی  به 

برای پایان دادن به بحران سیاسی است.

قطع  برای  خود  تالش های  راستای  در  امریکا 
تجاری  و  مالی  سرویس های  به  ایران  دسترسی 
با کشتیرانی  مرتبط  فرد  و  بین المللی، چند شرکت 
جمهوری اسالمی را در لیست تحریم های خود قرار 
داده و همزمان سارنوال نیویارک علیه ۱۱ شرکت و 

پنج نفر به همین دلیل اعالم جرم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،  وزارت مالیه امریکا 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، ۱۰ شرکت کشتی رانی 
جمهوری  کشتیرانی  شرکت   با  مرتبط  فرد  سه  و 

اسالمی را تحریم کرده است.
این  امریکا  مالیه  وزارت  گزارش  این  اساس  بر 
به  ایران  مستمر  تالش های  به  »پاسخی  را  اقدام 
کشور  این  استفاده  و  تحریم ها  دورزدن  منظور 

شرکت  از  حفاظت  برای  صوری  شرکت های  از 
کشتیرانی خود« و نیز واکنشی به گسترش فعالیت های ایران 

در زمینه تسلیحات کشتار جمعی اعالم کرده است.
اقدام تازه وزارت مالیه امریکا در تحریم این شرکت ها و 
افراد، عملیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی را در 
بریتانیا، چین، سنگاپور و امارات متحده عربی  کشورهای 

هدف قرار داده است.
امریکا همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری  وزارت مالیه 
اسالمی را متهم کرده  است، که از طریق ایجاد شرکت های 
صوری در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم های 

بین المللی علیه ایران تالش می کند.
اعالم تحریم ۳۷ شرکت   با  نیز  پیشتر  امریکا  مالیه  وزارت 
ایران،  کشتیرانی  شرکت  با  مرتبط  ایرانی  شهروند  پنج  و 

خودرا  فعالیت های  بود،  کرده  متهم  را  اسالمی  جمهوری 
کشتی رانی«  شرکت های  از  پیچیده  »شبکه ای  پشت  در 

پنهان می کند.
علیرضا قزل عیاق، مدیر یک آژانس کشتیرانی به نام شبکه 
دریانوردی آسیا، که در سنگاپور مستقر است و نیز دوتن از 
مدیران ارشد اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
نفری  سه  تفضلی  احمد  و  مقدمی فرد  محمد  نام های  به 
لیست  در  امریکا  خزانه داری  وزارت  سوی  از  که  هستند 

تحریم ها قرار گرفته اند.
متحده  امارات  در  شده  تحریم  شرکت  شش  همچنین 
و  چین  در  شرکت  یک  سنگاپور،  در  شرکت  دو  عربی، 

یک شرکت دیگر در بریتانیا مستقر هستند.

 ĪģÊðª ĪĿĤ  őª ÒěÊįÉ òįåÉê  éÊÓÉ Ħ  ő¤ ĮĜįĩ ĪðİěĪ  ĭæĤħ
. ĥå őěĪľĪï őį ÊİÍ ĩÉ ĭŗª ĭêœÓ ĮðĤÛ őĿņ ŐĪį ê 

 ĦŇœ  ĦģÊİôßĩ ĪěĪĺ êÓ őª Ēß Ħ  ĪĿņ å őª åÉĪœħ Ħċå Ħ  Éå
. åÏ

 êÓ  őį  Őŗċ śģéĪª å  őį  ĪģÊðª ĪĿĤ   YĮĜįĩ śģéĪª őĿņ å
. ĥå őěĪľĪï őª éĪª Ě¡ä  ĦÔïĩéĩ ĭêœÓ ĮðĤÛ

 Őéå  ęĩŔ  Éå  æûê   ĪĿņ  å  őª  òįåÉê   éÊÓÉ  Ħ   śģĩĩÉ  ĥêœÓ
. ĭå ŐĪó őŇœ  ĮğêÛ

 ő¤ Yĭå  ĪĠİï ĪČħ  Ħě  Īį  æĤħ  å  Òįĵĩ Ħċå  ĮįÉĩ ġĵÊįêÎã
 ĥêï ĥìģĪÔï ĩìİĤěĪĺ ĪŏŊ Ħě őĿņ Yĭřœª ĮĜ  Ħģ őª Ħ  ġĪģÊē

. ĭå âğÊäğ
 śĜÜģ őĤĜª ۱۴ ŐĪį ê  őª Òįĵĩ Ħċå Ħ  ļéĩ ê  őĈĠÛ ŐêœÓ å
. ĥŗªĩ ĦŃħ ĭêœÓ ĮðĤÛ å Őê  ĪģÊðª ĩĩå ĩÉ YĪóĩ ĭêœÓ
 őª ĮĜª ňĩëĪÍ ÉĩÊŊ Ħ  ęÊĠó Ħ  Òįĵĩ òįåÉê  éÊÓÉ å ĦŇœ 

 ĥéĪģ ĩÉ ĥĪó ĚÔðįĩÉé ĦŊêÔï śĜÜģ å őį őª ŗě Ħ  ő¤ YĥĪóĩ
. ĥĩ ŐĪó ĦĜÍĩ¦ ĦÔäï Ğħ

 őį Īį ő¤ Yĭå ġÊðª ĮĜª ĦċæĠħ å Į«ģĩĪª æįêÍ ĮĜįĩ ĪðİěĪ 
. ĭå ġÉĩé ġĪĻě ĪěĪİģ å ĚÍ å ĩÉ ĭĪó ęĪİģ

 ĦņĪŊ ĩæģå Ħě ĦĜÎª Őå Ħě ĮªÉĩéÊ¤ ĥĩå ĪðİěĪ  å ĪªÉĩéÊ¤
 Łœħ őį ĦÓ ÒįÊ«ó śģéĪª å śĜÜģ ŐĪó őĤğìœċÉ å ő¤ Yĭŗª

. ĮěĪİģ ĩĩ Ħģ ŘĪċ
 őĠİï ġÊïÊŋİģ å Òįĵĩ òįåÉê  éÊÓÉ å śģĩĩÉ ĥêœÓ YĦŋģéÉæĠħ
 śĜÜģ ŐĪį å őģĩ ŐĪį ê  ĦĤģ å śģÉåĩ ŐæģĩŖÉ ŐĪį å ĪðİěĪ  å

.Īó ęæģĪğĩ æðÛ ĭĪó æģŖĪľÉé
 ę¦ĩ ĩÉ ŐĪó ęĪÔŇÓ őį éĪě ő¤ Ěįĩĩ éĶ  ĩÉ éĪğ śĜÜģ å
 Ħ Ī¤ éĪģ ő¤ YŐŗª ŐæģÉŖĩéĩ őðİ  ĪðİěĪ  Īã Yĥå ŐĪó

. Įó őÓÊ  ĦěĪã
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