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افزایش  از  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
سال  در  زنان  علیه  خشونت ها  میزان 

جاری خبر می دهد.
که  دارند  شکایت  زنان  از  شماری 
آنان  علیه  خانوادگی  خشونت های 
با  مشترک  زندگی  از  تا  شده  سبب 

خانواده های شان متنفر شوند.

افزایش موارد خشونت علیه زنان طی سال جاری
از  شماری  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
خشونت های  میزان  که  می گویند  زنان 
گذشته  به  نسبت  آنان  علیه  خانوادگی 
رنج  سبب  موضوع  این  و  یافته  افزایش 

آنان شده است.
او،  گفته  به  که  است  دختری  مریم 
وی  با  خانواده اش  نادرست  رویه ی 

ترک  را  خانواده خود  او  تا  شده  سبب 
کند.

نتیجه  در  که  دارد  نیز  خواهر  دو  مریم 
را  خود  خانواده  شان  برادران  خشونت 
ترک کرده و در یکی از  خانه های امن 

پناه گزین شده اند.
ادامه در صفحه 2

انتحارکنندگان 
با نیروهای امنیتی 

در گردیز درگیر شدند
امنیتی در شرق کشور می گویند،  مقامات 
یک  بر  مسلح  مردان  از  گروهی  حمله  به 
مرکز  گردیز،  شهر  در  دولتی  ساختمان 

والیت پکتیا پایان داده اند.
مهاجم  سه  امنیتی،  مقامات  گفته  به 
ساختمان  تا  را  خود  توانستند  انتحاری 
بدنبال  اما  برسانند،  گردیز  شهرداری 
پا  از  همه  امنیتی،  نیروهای  با  آتش  تبادل 

درآمدند.
در  غیرنظامی  یک  دست کم  حال،  این  با 
ورودی  در  مهاجم  افراد  تیراندازی  اثر 
شده  کشته  گردیز  شهرداری  ساختمان 

است.
نگهبان  یک  فرد،  این  می گویند،  مقامات 

شهرداری گردیز بوده است.
در  که  کرده اند  گزارش  محل  شاهدان 
نیز  انفجار  یک  صدای  حمله،  این  جریان 

به گوش رسیده است.
را  دیگری  اهداف  که  گفته اند  طالبان 
قرار  حمله  مورد  پکتیا  والیت  در  نیز  در 
گردیز  در  خبرنگاران  و  داد  خواهند 
تهدید،  این  دلیل  به  احتماال  می گویند، 
حضور نیروهای امنیتی در شهر بیشتر شده 

است.
در  خود  نفوذ  اخیر  سال های  در  طالبان 
را  پکتیا  والیت  جمله  از  افغانستان،  شرق 
افزایش داده اند. این والیت شاهد ناامنی ها 

و حمالت گروه طالبان بوده است.
یک  کارمند  پنج  و  سی  امسال،  اواسط 
شرکت راه سازی در این والیت ربوده شد 

و بعدتر، اجساد آنها پیدا شد.

 همراه با سیمین بارکزی
روزشمار اعتصاب 

چه کسی در مورد سیمین بارکزی 
درست می گوید؟

 واصف کبریت

اعتصاب غذایی سیمین بارکزی و شکستاندن اجباری  این اعتصاب توسط حکومت، مباحثات 
موافق و مخالفی را در جامعه  دامن زد که نشان می دهد پدیده مبارزات مدنی و غیرخشونت بار 
بازتاب می دهد. ناپختگی ها چنین جامعه ای را  بوده و همچنان  نابهنگام  در جامعه ی ما چقدر 

در  بارکزی  سیمین  غذایی  اعتصاب  مخالفان  کنید،  را  فکرش  آنچه  از  بیشتر  واقعیت،  در 
جامعه بسیار است. آنها دالیل مختلفی برای خود دارند که بسیاری شان درخور  توجه است. 
ادامه  افغانستان  در  اعتصاب  روش  مخالفان  و  موافقان  میان  بحث  که  است  الزم  این رو،  از 
کشور  در  دموکراتیک  سیاسی  گفتگوهای  پختگی  به  مباحث  این  بدون شک  و  کند  پیدا 

می کند. کمک 

بی فایده سیاست  غذایی؛  اعتصاب   -1
و  داشته  شک  بارکزی  سیمین  غذایی«  »اعتصاب  سیاسی  موفقیت  در  که  کسانی  نیستند  کم 
معلوم  کنونی  شرایط  در  دارند  باور  مخالفان  از  تعداد  این  می دانند.  بی فایده  را  روش  این 
این که  از  قبل  باید  این جهت  از  یا خیر.  و  به هدف خود می رسد  بارکزی  نیست که خانم 

این عمل سیاسی می زد، حساب سود و زیان خود را می نمود. به  دست 
عمل  یک  به  دست  سیاسی  ناممکن  شرایط  یک  در  بارکزی  سیمین  که  است  واضح 
انتخابات  کمیسیون  باالی  را  خود  خواسته  حکومت  که  شرایطی  در  زد؛  مدنی  تهورآمیز 
قانون  تطبیق  که  کشوری  در  بود.  شده  بسته  نیز  پارلمانی  انتخابات  دوسیه  و  بود  قبوالنده 
اعاده حق  یا  قانون و  به  برای عمل  از دولت  توقع  خیلی محدود و معموال جانبدارانه است، 

نیست. درست  غذایی  اعتصاب  پدیده  به  نگاه  این  نتیجه  در  می آید.  به نظر  بیهوده  کامال 
غیرطبیعی«،  تاریخ  گرسنگی:  »کتاب  نویسنده  راسل  شارمان  حکاک،  امیر  گفته  به 
نحیف  تن  جز  شده،  سلب  آنها  از  اختیار  که  کسانی  و  ضعیف  بی قدرت،  »افراد  می نویسد: 

دهند.« جهان  به  می توانند  چیزی  چه  خود 
ادامه در صفحه 5

رییس جمهور آلمان: 

همکاری های ما 
دوام دار است

]در صفحه 2[
مجلس سنا حمله  های 

راکتی ایران و پاکستان 
را محکوم کرد

8صبح، کابل: اعضای مجلس سنای کشور حمله های 
کشورهای  مداخله ی  را  ایران  و  پاکستان  راکتی 
همسایه در امور افغانستان خوانده و خواهان توقف 

فوری این حمالت شدند.
از  سنا، شماری  مجلس  روز گذشته ی  نشست  در 
سناتوران پرتاب بیش از 50 راکت از خاک پاکستان 
را به بخش هایی از والیت کنر مورد انتقاد شدید قرار 
داده، نظامیان پاکستان را متهم ساختند که در یک 
سال گذشته به شکل وقفه  ای به والیت های مرزی 

کشور تجاوز کرده اند.
پاکستان  توپخانه ای   حمله های  مجلس  سناتوران 
برمناطقی از والیت های کنر، ننگرهار و نورستان را 
که در نتیجه ی آن ده ها تن کشته و زخمی شده اند 
تجاوز آشکار پاکستان دانسته و تالش  های حکومت 

افغانستان را برای جلوگیری از آن بی نتجه خواندند.
نیمروز در  به همین ترتیب، صالحه میرزاد سناتور 
مجلس سنا نیز از مداخله ایران به سناتوران توضیح 
داد و گفت که دوهفته ی گذشته ایران در نامه ای 
رسمی خواهان تخلیه روستای )لرلچی( در والیت 

نیمروز شده بود.
به گفته ی خانم میرزاد، در اثر پرتاب خمپاره از جانب 
ایران در چهار روز گذشته، یک تن از شهروندان 

نیمروز کشته و یک تن دیگر زخم برداشته اند.
وی همچنین گفت که ایران بدون اطالع  قبلی به 
وسیله ی  به  را  پیاده اش  نیروهای  افغانستان،  جانب 
افغانستان  مرز  در  ملک سیاه  درکوه  چرخبال ها، 

جابه جا کرده است.
خانم میرزاد خواهان پیگري تجاوز ایران به خاک 
افغانسان شده و تاکید کرد که این کشور در ساخت 

بند کمال خان نیز موانع ایجاد کرده است.
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تا راکت ها به ارگ نرسند 
کرزی باور نمی کند 

محلی،  مسووالن  که  است  تمام  ماه  سه  از  بیش 
والیت  والی  اخیرا  و  سرحدی  پولیس  فرماندهان 
کنر، از حمله های راکتی پاکستان به خاک افغانستان 
خبر می دهند. در این مدت ده ها تن از هم وطنان ما 
بی جا، کشته و یا زخمی شده اند. طی روزهای اخیر 
شلیک راکت ها به خاک افغانستان بیشتر شده است. 
فضل اهلل واحدی والی کنر به رسانه ها از کشته شدن 
22 تن و زخمی شدن 21 تن خبر داده است. دو روز 
قبل رییس جمهور کرزی در جمع فرماندهان ارتش 
به ارزیابی و قابلیت های نیروهای ارتش افغانستان 
پرداخته و خبرها از آمادگی های این نیروها برای 

دفاع از تمامیت ارضی حکایت داشت. 
سکوت  به  اعتراض  در  سنا  مجلس  و  پارلمان 
مقام های امنیتی، طرح استیضاح آنان را روی دست 
از  بلند  صدای  با  رسانه ها  روزها  این  گرفته اند. 
این  با  می گویند.  سخن  پاکستان  حمله های  تداوم 
رییس جمهور  منتظر سخنان  گوش ها  همه ی  حال 
از  پس  کرزی  آقای  که  می رفت  انتظار  و  بود 
ایران  و  پاکستان  از سوی  راکتی  مکرر  حمله های 
واکنش شایسته ای را از آدرس افغانستان در برابر  
این تجاوزها ابراز نماید، اما متاسفانه آقای کرزی 
برخالف انتظارات، هنوز در مورد این رویدادها با 

دیده ی شک و تردید می نگرد. 
در  بیشتر  خبرها  این  نشر  کرزی  آقای  باور  به 
احساسات  برافروختن  و  شایعه افگنی  راستای 
صورت می گیرد.  اکنون به نظر می رسد که رییس 
صدایی  هیچ  ارگ،  بلند  درحصار  کرزی  جمهور 
راکت های  شلیک  صدای  نه  وی  نمی شنود.  را 
را  شهروندانی  فریاد  و  جیغ  هم  نه  و  همسایگان 

می شنود که از بی عدالتی داد می زنند. 
این نوع برخورد آقای کرزی نسبت به  تجاوزهای 
همسایگان سبب سرخوردگی و حقارت شهروندان 
به  کرزی  آقای  می شود.  خاک  و  آب  این  باغیرت 
جای آن که با فریاد بلند، اعتراض خود را  اظهار 
را  تجاوزهای همسایگان  که  دارد؛ کوشش می کند 

پنهان و یا آن را با شک و تردید همراه سازد. 
از  جاری  شرایط  در  افغانستان  حکومت  اگر 
نمی باشد،  برخوردار  نظامی  باالی  توانمندی های 
از  استفاده  با  را  خود  صدای  می تواند  حداقل 
رسانه های جمعی به گوش جهانیان برساند. گذشته 
وجود  عظیمی   ظرفیت های  کشور  این  در  این  از 
دارد که در پایه ی یک نظام کارآمد و مقتدر می توان 
از آن در راستای دفاع از تمامیت ارضی استفاده 

کرد. 
تنها  رویارویی ها  این  در  افغانستان  مردم  امروز 
که  جهان  کشور   40 از  بیش  حضور  نمی باشند؛ 
مردم  بااین  همکاری  و  حمایت  راستای  در  همگی 
برای  را  طالیی  و  بزرگ  فرصت  شده اند  سرازیر 
حکومت فراهم کرده است تا  از این ظرفیت ها نیز 
فرض  بر  حاال  گیرد.  صورت  مناسب  استفاده ی 
قرار  این رویدادها جریان های سومی  اگر در پس 
از سه ماه حداقل حکومت  دارد؛ بهتر بود که پس 
معلومات و تحقیقات خود را در این رابطه تکمیل و 

به اطالع مردم می رساند. 
این  که  زمانی  تا  کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به 
ارگ  دروازه های  تا  و  پایتخت  قلب  به  راکت ها 
به  را شایعه  همه چیز  و  نشده  نکنند خبر  اصابت 

شمار می آورد. 
جمهور  رییس  جناب  که  است  اساس خوب  براین 
از  مسلح،  قوای  کل  فرماندهی  عنوان  به  یک بار 
به  بازدید  کشور  سرحدات  از  و  شده  خارج  ارگ 
حمله های  نظاره گر  باز  چشمان  با  تا  آورد  عمل 

همسایگان خود باشد. 

زنگ اول


ملی  آشتی  بر  آلمان  جمهور  رییس 
و  کرد  تاکید  افغانستان  در  صلح  و 
گفت که جز این، راه دیگری برای 
در  امنیت  تامین  و  صلح  برقراری 
گفت  وی  ندارد.  وجود  افغانستان 
جنگ  از  اکنون  افغانستان  مردم  که 
نمی خواهند  دیگر  و  شده اند  خسته 
که در این کشور جنگ و درگیری 

باشد. وجود داشته 
تاکید کرد حمالتی  کریستیان ولف 
افغانستان  در  شورشیان  سوی  از  که 
عقب گردی  باعث  می شود،  انجام 
کشور  این  از  جهانی  جامعه ی 

شد.  نخواهد 
جمهور  رییس  حال  همین  در 
دوست  بهترین  را  آلمان  نیز  کرزی 
این دو  افغانستان خواند و گفت که 
که  است  قرن  یک  از  بیشتر  کشور 
دوستانه  و  نزدیک  روابط  دارای 
نشست  این  در  کرزی  آقای  هستند. 
جمهوری  که  گفت  مشترک  خبری 
کشورهای  جمله  از  آلمان  فدرال 
مقطع  هر  در  که  است  جهان  مهم 
روی  بر  کمک شان  دست  زمانی 

قاتل که در برابر مردم این تادیب را 
نمی توانست تحمل نماید، احمد ولی 

کرزی را به قتل رساند.
یک مقام بلند پایه ناتو که از گرفتن 
آژانس  به  نموده  داری  خود  نامش 
گفته است، طالبان ادعای قتل احمد 

متهم  درست  خدمات  تدارک  
می کنند.

رییس  حدید،  افضل  محمد  داکتر 
شورای والیتی والیت بلخ گفت: »از 
چند روز بدین سو تماس های را مبنی 
نموده  دریافت  زایرین  شکایات  بر 
در  افغان  حجاج  مشکالت  که  است 

عربستان سعودی را نشان می دهد.«
تصریح  بلخ  والیتی  شورای  رییس 

جامعه  که  صورتی  »در  گفت:  تند 
جهانی بر تعهدات خود در راستای 
صادق  افغانستان  امنیت  تامین 
افغانستان  دشمنان  علیه  و  نیست 
دست به کار نمی شود، پس حضور 
پیمان  باالی  توافقات  و  درازمدت 

است.« بی معنا  استراتژیک 
از  یکی  گفت:  همچنین  بلخ  والی 
قبال  در  آیساف  و  ناتو  تعهدات 

ولف  کریستیان  کابل:  8صبح، 
یک  در  آلمان،  جمهور  رییس 
ادامه ی  بر  کابل،  به  غیرمنتظره  سفر 
افغانستان  به  کشورش  کمک های 
تاکید کرد و گفت که این کمک ها 
خواهد  ادامه  نیز   2014 سال  از  پس 

یافت.
پس  گذشته  روز  که  ولف  آقای 
رییس  کرزی  حامد  با  دیدار  از 
نشست  یک  در  افغانستان  جمهور 
صحبت  کابل  در  مشترک  خبری 
از سفرش  افزود که هدف  می کرد، 
دوستی  اطمینان  دادن  افغانستان،  به 
این  و  است  افغانستان  با  آلمان 
ادامه  نیز   2014 از سال  دوستی پس 
می یابد. رییس جمهور آلمان گفت: 
افغانستان  میان  زیادی  بسیار  »روابط 
اینجا  در  ما  دارد.  وجود  آلمان  و 
واضح  دیگر  بار  یک  تا  آمده ایم 
و  مطمین  دوست  ما  که  بسیازیم 
متداوم  روابط  با  افغانستان  همکار 
خواهیم بود. می خواهیم این دوستی 

ما فراتر از 2014  ادامه بیابد.«
انکشاف  از  آلمان  جمهور  رییس 
بازسازی  و  امنیتی  نیروهای  معارف، 
و  کرد  رضایت  ابراز  کشور  در 
افغانستان  که  است  مطمین  او  گفت 
بدست  را  خود  کامل  حاکمیت 
انکشافات  که  افزود  وی  می آورد. 
مسیر  در  افغانستان  در  تحوالت  و 
امیدواری  ابراز  و  دارد  قرار  خوبی 
سرنوشت  کشور  این  مردم  که  کرد 

خود را بدست گیرند.
از  پس  آلمان،  فدرال  جمهوری 
بریتانیا  و  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان  در  نظامی  نیروی  بیشترین 
آن  رییس جمهور  گفته   به  که  دارد 
نظامی  نیروهای  است  قرار  کشور، 
افغانستان  از   2014 سال  تا  آلمان 

خارج شوند.

والیت  در  پیش  ماه  سه  که  فردی 
رییس  کرزی  ولی  احمد  قندهار 
برادر  و  والیت  این  والیتی  شورای 
قتل  به  را  کرزی  جمهور  رییس 
از  و  نداشته  ارتباط  طالبان  با  رساند، 

جمله محافظان وی بوده است.
 این مطلب را یک مقام بلند پایه ناتو 
است.  گفته  رویترز  خبری  آژانس  به 
از  بعد  که  تحقیقاتی  می گوید،  ناتو 
قتل احمد ولی کرزی صورت گرفته 
احمدولی  قاتل  که  می دهد  نشان 
قندهار  در  را  مردم  بسیار  کرزی 
بی مورد اذیت و آزار می کرد و احمد 
در  را  او  می خواست  کرزی  ولی 

حضور مردم تادیب یا مجازات کند.

در  مردم  نماینده های  بلخ:  8صبح، 
می گویند  بلخ  والیتی  شورای 
به خصوص  افغان  زایران   که 
عربستان  در  شمال  والیات  زایرین  
قبل  سال های  مثل  هم  باز  سعودی، 

با مشکل های فراوان روبه رو هستند.
آنان  که  می گویند  نماینده ها  این 
تیلیفونی  تماس های  طی  مکررا 
عدم  به خاطر  را  اوقاف  حج  وزارت 

والی  نور  عطامحمد  بلخ:  8صبح، 
مشورتی  نشست  در  که  بلخ 
سنا  مجلس  دفاعی  امور  کمیسیون 
شمال  پولیس  و  ارتش  مقامات  با 
می کرد،  صحبت  مزارشریف  در 
عدم  به خاطر  جهانی  جامعه  از 
انتقاد  سخت  تعهداتش  به  پایبندی 

کرد.
انتقاد  با  نشست  این  در  نور  آقای 

رییس جمهور آلمان: 
همکاری های ما دوام دار است

فردی که احمد ولی کرزی را کشت با طالبان ارتباط نداشته است

زایران افغان در عربستان سعودی دچار مشکالتی هستند

انتقاد والی بلخ از خاموشی جامعه جهانی در مقابل حمالت پاکستان

است.  بوده  باز  افغانستان  مردم 
بهترین  »آلمان  گفت:  کرزی  آقای 
یک  از  زیادتر  با  افغانستان  دوست 
است؛  بوده  ما  کشور  با  روابط  قرن 
موقع  هر  و  زمان  هر  در  کشوری که 
و  دوستی  دست  افغانستان  مردم  با 
همکاری و مساعدت شان دراز بوده 
و کشوری که در آن زمان افغانستان 
کمکش  به  و  پنداشته  دوست  را 

آمده است.«
که  گفت  کرزی  جمهور  رییس 
اخیر  سال  ده  طی  آلمان  دولت 
که  بوده  مهم  کشورهای  جمله  از 
مساعدت کنندگان  اول  ردیف  در 
آقای  گفته ی  به  است.  داشته  قرار 
تالش  هیچ نوع  از  آلمان  کرزی، 
دریغ  افغانستان  به  کمک  برای 
پول  کشور  آن  مردم  و  نکرده 
اختیار  در  را«  خود  »عرق ریزی های 

قرار داده اند. افغانستان  مردم 
رییس  نخستین  ولف،  کریستیان 
جمهور آلمان است که پس از چهل 
و چهار سال از کابل دیدن می کند. 
هورست  گذشته  سال  می  ماه  در 

ولی کرزی را کردند اما هدف آنها 
نفوذ  و  قدرت  باره  در  تا  بود  این 
شان در جنوب کشور مبالغه کنند و 
در  را  ناتو  نیروهای  دست آوردهای 

نزد مردم بی اثر نشان بدهند.
احمد  ترور  می گویند  ناتو  مقامات 
بوده  حادثه  یک  فقط  کرزی  ولی 
و کدام هدف سیاسی در آن دخیل 
همچنان  ناتو  مقامات  است.  نبوده 
و  کرده  رد  را  طالبان  ادعای  این 
که  گفته اند  و  خوانده  بی اهمیت 
ملی  اردوی  و  پولیس  آنها در صف 
و  مربیان  باالی  حمله  و  کرده  نفوذ 
آنها  طرفداران  را  خارجی  نیروهای 

انجام داده اند.

مکان  بودن  دور  »کمبود آب،  کرد: 
بودباش زایرین از مکه مکرمه و نبود 
که  مشکل هایی اند  جمله  از  تشناب 

زایران با آن مواجه اند.«
حجاج  برای  که  مکان  او  گفته  به 
افغان تهیه شده یک ساعت و بیست 
دارد  فاصله  مکرمه  مکه  از  دقیقه 
زایران  نماز  فوت  باعث  خود  که 

می گردد. 

این  آنها  که  بود  این  افغانستان 
اگر  و  نمی گذارند  تنها  را  کشور 
گیرد،  قرار  تجاوز  مورد  افغانستان 
خواهند  دفاع  کشور  این  از  آنها 
پاکستان  که  امروز  اما  کرد، 
باالی  را  هزار موشک  دو  از  باالتر 
است،  نموده  پرتاب  افغانستان 
را  ما  کشور  و  مردم  جهانی  جامعه 

گذاشته اند.  تنها 

با  کوهلر رییس جمهور سابق آلمان 
از سربازان کشور  افغانستان،  به  سفر 
بود،  کرده  دیدار  کندز  والیت  در 
نیروهای  بیشتر  نیامد.  کابل  به  اما 
کشور  شمالی  والیات  در  آلمانی 

هستند. مستقر 
حالی  در  آلمان  جمهور  رییس 
که  است  کرده  سفر  افغانستان  به 
آینده  ماه  نیم  و  یک  تا  است  قرار 
مورد  در  بین المللی  کنفرانس  یک 
افغانستان در بن آلمان برگزار شود. 
در کنفرانس بین المللی بن دوم قرار 
مخالفان  با  مصالحه  موضوع  است 
همکاری های  ادامه ی  دولت، 
و  افغانستان  به  جهانی  جامعه ی 
و  تروریزم  با  مبارزه  چالش های 
طول  در  افغانستان  در  شورشگری 
قرار  بررسی  مورد  گذشته  سال  ده 

گیرد.
همچنین رییس جمهور آلمان ضمن 
بلندپایه  مقام های  از  برخی  با  دیدار 
مدنی  جامعه ی  نمایندگان  با  دولتی، 
براساس  است.  کرده  دیدار  نیز 
سفارت  سوی  از  که  اعالمیه ای 
آمده  شده،  منتشر  کابل  در  آلمان 
این  اشتراک کنندگان  که  است 
سازما ن های  نمایندگان  را  نشست 
انجمن های  و  غیرحکومتی  بزرگ 
بخش های حقوق زنان و حقوق بشر 

بود.  تشکیل داده 
اصلی  محور  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
بشر  حقوق  وضعیت  را  صحبت ها 
تشکیل  افغانستان  سیاسی  آینده  و 
رییس  نشست  این  در  می داد. 
کشورش  که  گفته   آلمان  جمهور 
باز هم به این موضوع تاکید خواهد 
افغانستان  در  بشر  حقوق  تا  کرد 

یابد.  تحقق  بهتر  همیشه 
»من  می گوید:  ولف  کریستیان 
خدمات جامعه مدنی افغانستان را به 
احترام  آن  به  و  نگریسته  قدر  دیده 
از  مدنی  جامعه  دارم.  زیاد  بسیار 
حاکمیت  تامین  الی  انتقال  روند 
مرکزی  نقش  افغانستان  سرتاسری 
نهادهای  تمام  من  می نماید.  ایفا  را 
ترغیب  را  افغانستان  غیرحکومتی 
نظریات  و  موقف  تا  می نمایم 
افغانستان  خویش را شامل کنفرانس 

در بن سازند.«

افزایش موارد... 
ادامه از صفحه 1

سیاه  ما  »نمی فهمم  است:  گفته  وی 
برادرم  کردیم.  چی گناهی  سرها 
می گوید که شما را می کشم. حال من 
این جا آمده دیگر به آن خانه نمی روم. 
هر  می کند.  ظلم  زیاد  ما  کالن  برادر 
ما  و  و کوب می کند  لت  را  ما  دقیقه 
و  نمی توانیم  کشیده  را  خود  صدای 
بسته  زنجیرها  به  را  این ها  می گوید: 
می کنم تا روی آفتاب و مهتاب را هم 

دیده نتوانند.«
می رساند که خشونت های  گزارش ها 
آنان  زنان،  از  شماری  با  خانوادگی 
ساخته  مختلف  بیماری های  دچار  را 

است.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق 
بشر می گوید در طی سال جاری میزان 
خشونت ها علیه زنان در مقایسه با سال 

گذشته افزایش یافته است.
پروین رحیمی مسوول بخش حمایت 
کمیسیون  در  زنان  حقوق  انکشاف  و 
آزادی  رادیو  به  بشر  حقوق  مستقل 
خورشیدی،  جاری  سال  در  که  گفته 
بیش از 400 مورد خشونت علیه زنان 

در این کمیسیون ثبت شده است.
 732 گذشته  »سال  است:  گفته  وی 
قضیه خشونت ثبت داشتیم ولی امسال 
در حدود 400 قضیه را ثبت کرده ایم  

که هنوز در نصف سال قرار داریم.«

از صفحه 1
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
1082روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
پسرمامایش  که  می خوانیم  خواهری  زبان  از 
داکتر بود و در زمان حکومت های کمونیستی 
مجروحین  تداوی  برای  جبهه جنگ  به  را  او 
می برند اما خود او در جریان مداوای زخمی ها 
این  می رسد.  قتل  به  راکت  اصابت  اثر  در 
»فامیل  می کند:  بیان  چنین  را  حادثه  خواهر 
ما یکی از فامیل های روشنفکر و باسواد بود. 
سیاست های  با  اما  می کردیم،  کار  دولت  در 
شوم و سیاه آنها کار نداشتیم و از آن اطاعت 
عرصه  در  توان  حد  به  هرکدام  نمی کردیم. 
ملت  تا  می کردیم  کوشش  مردم  به  خدمت 
خود را از مصیبت ها نجات دهیم. تعدادی به 
شغل معلمی، داکتری و سایر پست های دولت 
کودتای  که  زمانی  می نمودیم.  وظیفه  ایفایی 
شوم هفت ثور آغاز شد، اوضاع روز به روز 
نیروهای  بین  جنگ  زیرا  می رفت.  شده  بدتر 

8صبح، کندز: هفته ی ویژه ی هالل احمر افغانی، 
دفتر  در  تن  صدها  همایش  با  کندز،  والیت  در 

والیتی این نهاد خیریه، گرامی داشته شد.
پیام  کندز،  والیت  مقام  معاون  دانشی،  حمیداهلل 
این هفته  مناسبت آغاز  به  را  رییس جمهور کرزی 

خواند.
رییس جمهور، در این پیام، از همه افراد توانمند و 
با  همکاری  برای  تا  خواسته  متمول اند،  که  کسانی 
هم نوعان خویش، در این هفته به یاری هالل احمر 

افغانی بشتابند.
انجنیر احمد فرید، رییس هالل احمر والیت کندز، 
افغانی  احمر  هالل  جمعیت  عمومی  رییس  پیام 
شهروندان  همه  از  سپس  و  گرفت  خوانش  به  را 
این هفته، رضاکاران  والیت کندز خواست که در 
تکت فروش این ریاست را همکاری کنند تا بتوانند 

برای افزایش امکانات کار بهتری را از پیش ببرند.
همین گونه، انجنیر فرید، به روزنامه ی 8صبح گفت 
 370 ارزش  به  نهاد  این  التیری  های  تکت  از  که 

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان 
نومبر  و   اوکتوبر  ماه"  در  تا  دارد  نظر  در 
را  "سال روان میالدی چهار کورس جدید 
است،  درج  زیر  در  ها  آن  مشخصات  که  

آغاز کند:
1- اساسات خبرنگاری

در ختم این کورس شما:
• قادر خواهید بود تا نقاط مهم و کلیدی را 
در یک گزارش خبری ساده شناسایی کرده 

و لید یا بخش آغازین خبر را بنویسید.
کجا  از  خبر  بگویید  تا  بود  خواهید  قادر   •

بدست میآید.
• در مورد نقش کاری کارمندان اتاق خبر 

خواهید آموخت.
مسلکی  خبرنگاری  یک  نقش  مورد  در   •

خواهید آموخت.
• در مورد اهمیت اصول رفتاری خبرنگاران 

خواهید آموخت.
محیط  و  خبرنگاران  مصئونیت  مورد  در   •

رسانه های افغانستان خواهید آموخت.    
2- خبرنگاری رادیویی

آنچه در این کورس میآموزید:
یا  مشنشراتی  خط  ارزشهای  معرفی،   •

. Editorial
و  رادیویی  استدیوی  با   معرفی   •

ارایۀ)گویندگی( برنامه های رادیویی.
• خبر نویسی، معرفی ادوب اودیشن )برنامه 

ویرایش صدا( با کار های عملی.
• معرفی وسایل سیارضبط صدا.

•  واکس پاپ )مصاحبه های مردمی( .
• گزارش نویسیهمراه با کارعملی .

• تکنیک های مصاحبهبه صورت عملی.
• پیوند دادن توتۀ صدا )سوند بایت( با متن 

گزارش .
• چگونه دریافت سوژه های گزارشی.

.) Life Reporting( گزارشدهی زنده •
3- تولید بسته های رادیویی

 )Radio Package\reduction(
آنچه در این کورس می آموزید:

گرامی داشت از »هفته ی ویژه ی هالل احمر افغانی«
در کندز

فرصت آموزش

مجاهدین و دولت وقت با همراهان جنایت کار 
روسی شان به شدت جریان داشت، دولت هم 
و  می داد  به عسکری سوق  جبر  به  را  جوانان 
برای مردم تبلیغات سو می کردند و مجاهدین 
برای  درحالی که  می دانستند،  مردم  دشمن  را 
مردم  بود که کی ها دشمنان  معلوم  عام  مردم 
تجاوز  مقابل  در  افغانستان  مردم  زیرا  هستند. 
حریم  از  و  کرده  ایستادگی  همیشه  بیگانه ها 

به ریاست هالل احمر کندز سهم داده  افغانی  هزار 
شده است و از همه ی توانمندان می خواهیم که در 

خریداری این تکت ها، ما را یاری کنند.
همین گونه، به پاس خدمات نیک رییس هالل احمر 
اهلل محبوب،  کندز و مدیریت  خوب وی، محبوب 
رییس شورای والیتی کندز، از انجنیر فرید با اعطای 

تقدیرنامه ای ستایش کرد.
در  ریاست،  این  خدمات  که  گفت  محبوب  آقای 
هالل  یک  ما  و  بود  توقع  از  فراتر  امسال،  جریان 

احمر نسبتا فعال داشتیم.
قدرشناسی  کندز،  احمر  هالل  رییس  فرید،  انجنیر 
رییس شورای والیتی کندز را ستود و گفت: »امید 

داریم، بیشتر از این، خدمت گزار واقع شویم.«
میزان(،   30  -24( میزان  آخر  هفته  از  ساله،  همه 
زیرنام »هفته ی ویژه ی هالل احمر افغانی« در سراسر 
آن،  از  هدف  و  می شود  گرامی داشت  افغانستان 
جمع آوری اعانه و امداد برای این نهاد خیریه است 

که به آسیب دیده گان و نیازمندان کمک می کند.

برای  که  های  سوژه  یافتن  های  مهارت   •
یافتن  باشد،  مناسب  رادیویی  گزارش  تهیۀ 

حقایق 
• مهارت های ضبط کردن صدا و کنترول 

کیفیت صدا در جریان ضبط کردن
رادیویی  گزارش  یک  تنظیم  چگونگی   •
تهیۀ  کل  در  رادیویی(  گزارش  )ساختار 
در  پخش  کیفیت  با  رادیویی  گزارش  یک 

یک رسانۀ متوسط
ویرایش  برای  الزم  های  مهارت  کسب   •
اودیشن  ادوب  برنامۀ  توسط  صدا  )ادیت( 
های  گزارش  بتوانید  تا   ، ادیت  کول  یا  و 
ویرایش  درست  صورت  به  را  رادیویی 

نمایید. 
استفادۀ  جهت  الزم  های  مهارت  کسب   •
و  ها  مایکروفون  مختلف  انواع  از  درست 

وسایل ضبط صدا
4- خبرنگاری تلویزیونی

آنچه در این کورس میآموزید:
• آموزش معیار های خبرنگاری تلویزیونی 

.
• تصویر برداری توسط کمرۀ تلویزیونی .

یا  ادیت  و  کامپیوتر  به  تصاویر  انتقال   •
ویرایش آن .

• اسکرییت"متن" نویسی تلویزیونی .
• انواع خبر وگزارش تلویزیونی .

های  زمان  در  توانید  می  را  ها  کورس  این 
مختلف و به اساس فرصت های زمانی خود 

بیآموزید.
اناث  گان  کننده  اشتراک  برای 
شده  گرفته  نظر  در  ویژه  کورس 
مصارف  برگیرندۀ  در  که  است 

ترانسپورت نیز می باشد.
ننگرهارکورس  و  بلخ  والیات  در 
های ویژۀ خواهران توسط خانم ها 

تدریس می شود.
برای معلومات بیشتر به ایمل آدرسویا شماره 
تلیفونهای دفتر نی حمایت کنندۀرسانه های 

آزاد افغانستان به تماس شوید.

کابل:
ماریا اکبری 

آدرس ایمیل:
maria.akbari@nai.org.af

شماره تیلفون:
0700678080/0779446062

آدرس دفتر: ایستگاه شرکت سرک عمومی 
عالی  تحصیالت  موسسۀ  جوار  داراالمان 
گوهرشاد و نارسیده به تلویزیون آریانا نمبر 

خانه99
جالل آباد: 

محمد آصف امین
ایمیل آدرس:

asif.amin@nai.org.af
شمارۀ تیلفون:

0779025425/0798410589
خان  جمعه  داکتر  سرک  دفتر:  آدرس 

گوالی عربها ناحیه سوم شهری 
کندهار:

عبدالسمیع غیرتمل 
ایمیل آدرس:

sami.ghairatmal@nai.org.af
شماره تیلفون:

  0795919613/0773136290
میرویس  شفاخانه  سرک  دفتر:  آدرس 
،مقابل دفتر دبلیو، اف، پی، چارهی دند شهر 

کندهار.
مزارشریف:

 نور آغا شریفی
ایمیل آدرس:

nooragha.sharifi@nai.org.af
شماره تیلفون:

 0772743051/0799269580
آدرس دفتر: سرک ریاست پاسپورت مقابل 
سوم  ناحیه  بلخ  پولیس  لوژستیک  ریاست 

شهری
هرات:

احمد شفیق بهروزیان 
ایمیل آدرس:

shafiq.behroozian@internews.
aff

شماره تیلفون: 0794131167
آدرس دفتر: سرک والیت، روبروی ریاست 

زراعت، داخل کوچه کلینیک رازی

در  که  کسانی  نموده اند.  دفاع  خود  کشور 
که  بودند  مجبور  می زیستند  حکومت  قلمرو 
بروند. پسر مامایم که  عزیزان شان در عسکری 
وقت  دولت  بود.  شده  نامزد  تازه  و  بود  داکتر 
از مدت  بعد  و  نمودند  به عسکری سوق  را  او 
جنگ  که  مناطقی  از  یکی  به  را  وی  خدمت 
زخمی ها  تداوی  برای  داشت  جریان  شدت  به 
حال  در  او  مدتی  از  بعد  اما  نمودند.  روان 

حادثه  در  مریضان  مداوای  و  وطن  به  خدمت 
به  را  ما  فامیل  و  راکتی در همان جا شهید شد 
ماتم نشاند. او که تازه نامزد شده بود، نامزدش 
مرگ  از  بعد  نیز  فامیلش  و  شد  بی سرنوشت 
تحمل  را  درد  و  رنج  که  نتوانستند  پسرشان 
نمایند و شاهد مرگ عزیزان دیگرشان باشند. 
عزم  به  را  کشور  مدتی  از  بعد  سبب  همین  به 
اندوه  و  دنیا غم  با یک  و هجرت  دیار غربت 
نمودند  ترک  داشتند  فرزندشان  مرگ  از  که 
نکردند.  و خاک خود  وطن  از  یادی  دیگر  و 
هیچ  خاطر  به  را  خود  جوان  عزیز  آنها  زیرا 
همان  امروز  درحالی که  بودند.  داده  دست  از 
قدرت  اریکه  در  هم  کنار  در  جنایت پیشه گان 
نخورده  تکان  آب  از  آب  گویا  زده اند،  تکیه 
و  شهید  ناپدیدشدن  شاهد،  ما  گرچند  است. 
معلول شدن هزاران انسان بی گناه در این چهار 
دهه سیاه از سوی ایشان بودیم. دعای من این 
که  باشند  زنده  روزی  تا  ایشان  همه  که  است 
مقابل  در  و  عدالت کشانیده شوند  میز  پای  به 

جنایت هایی که کرده اند، پاسخگو باشند.«

نامزدش بی سرنوشت ماند
او که تازه نامزد شده بود، نامزدش بی سرنوشت شد و فامیلش 

نیز بعد از مرگ پسرشان نتوانستند که رنج و درد را تحمل 
نمایند و شاهد مرگ عزیزان دیگرشان باشند. به همین سبب 
بعد از مدتی کشور را به عزم دیار غربت و هجرت با یک دنیا 

غم و اندوه که از مرگ فرزندشان داشتند ترک نمودند و دیگر 
یادی از وطن و خاک خود نکردند.

هه
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روز  صبح  آلمان،  ریيس جمهور  ولف  کرستيان 
افغانستان شد. سفر  وارد  ناگهانى  سفر  قبل طى یک 
مى تواند  افغانستان  به  آلمان  جمهور  ریيس  ناگهانى 
با  روابط  به  اروپایى  کشور  این  اهميت  نشان دهنده 
سال  در  آلمان  آنجایى که  از  شود.  تلقى  افغانستان 
2001 ميالدی ميزبان اولين کنفرانس بين المللى برای 
و  بوده  افغانستان  برای  جدید  سياسى  ساختار  ایجاد 
در سال جاری ميالدی نيز در نظر دارد تا با تدارک 
تداوم  و  تاکيد  زمينه  دوم،  یا  دیگر  بن  کنفرانس 
کند،  مساعد  را  افغانستان  به  جهانى  جامعه ی  توجه 
مثبت  نقش  گذاشتن  به  رابطه  در  را  خاصى  صفحه 
در افغانستان باز کرده است. از این رو روابط با آلمان 

برای افغانستان بسيار مهم مى باشد.
که  سفری  در  آلمان  خارجه ی  وزیر  وستروله  گيدو 
چندی پيش به افغانستان داشت، بر اهميت کنفرانس 
بن دوم تاکيد کرد و گفت که برگزاری این کنفرانس 
که آلمان آن را ميزبانى خواهد کرد، باعث مى گردد 
با جامعه ی جهانى مجددا تحکيم  افغانستان  تا روابط 
یابد. از این منظر نيز مى توان گفت که اگر کنفرانس 
جامعه ی  مجدد  روابط  تحکيم  باعث  بتواند  دوم  بن 
برگزاری  در  آلمان  نقش  شود،  افغانستان  با  جهانى 
اجندای  ترتيب  و  مهمانان  دعوت  و  کنفرانس  این 
کنفرانس، به عنوان یک یادداشت ذهنى مثبت برای 

مردم افغانستان باقى خواهد ماند.
آلمان  مى شود  باعث  که  موضوعاتى  از  یکى  البته 
برخوردار  خاص  اهميت  از  افغانستان  به  رابطه  در 
افغانستان  سياسى  جدید  نظام  که  است  این  باشد، 
محصول  یا  نتيجه  دارد،  وجود  کشور  در  اکنون  که 
توافق های رهبران و گروه های سياسى و نظامى کشور 
در کنفرانس اول بن بود که در سال 2001  ميالدی 
ملل  سازمان  و  برگزار شد  طالبان  از شکست  و پس 

متحد نيز در آن نقش اساسى داشت.
اول  بن  قبول کنيم که کنفرانس  باید  را  این واقعيت 
به  جهانى  جامعه ی  توجه  جلب  و  عطف  زمينه ساز 
افغانستان شد و در سایه این توجه، بسياری از مسایل 
در افغانستان تغيير کرد. تهيه و تصویب قانون اساسى، 
ریاست جمهوری  و  پارلمانى  انتخابات های  برگزاری 
مشروع  مرحله  یک  به  افغانستان  گذاشتن  گام  و 

انستيتوت  در  ارشد  کارشناس  و  سيا  سابق  افسر  ریدل،  بروس 
عنوان  تحت  کتابى  نویسنده  همچنين  او  است.  بروکينگز 
»هماغوشى مرگبار: پاکستان، امریکا و آینده جهاد جهانى« است. 

امریکا به یک سياست جدید جهت ارتباط با پاکستان نياز دارد. 
استراتژیک دو کشور در  بدانيم که منافع  باید  ما  از همه  اول تر 
این  و  است  داده  از دست  را  هماهنگى اش  و  قرار گرفته  تضاد 
در  پاکستانى  نظاميان  که  یافت  خواهد  ادامه  زمانى  تا  وضعيت 
در  باید  ما  باشند.  داشته  نقش  کشور  این  سياست گذاری های 
پاکستان  ارتش  بلند پروازانه ی  باشيم که سياست های  داشته  نظر 
یک  بتواند  که  واقعى  ملکى  حکومت   یک  بازگشت  زمان  تا 
سياست جدید را در روابط خارجى اش تامين کند، ادامه خواهد 

یافت. 
مشترک  ستاد  ریيس  موالن،  مایک  دریاساالر  که  همان گونه 
ارتش امریکا ماه گذشته در سنای آن کشور گفت، پاکستان به 
صورت جدی به تامين پناهگاه و حمایت برای طالبانى که ما در 
طالبان  رهبران  مى پردازد.  هستيم،  فعاليت های شان  توقف  صدد 
که ما تالش مى کنيم تا آنها را بکشيم  و یا دستگير کنيم در پناه 

امنيت پاکستانى ها به سر مى برند.
برای  را  اوباما  استراتژی  بازبينى  مسووليت  من   2009 سال  در 
با  القاعده  زمان،  آن  در  داشتم.  عهده  به  پاکستان  و  افغانستان 
آن  متحدان  و  مى کرد  فعاليت  پاکستان  در  معافيت«  و  »آزادی 
چون لشکر طيبه با کمک استخبارات پاکستان بر شهر مومبایى 
حمله کرده و 163 نفر را در آنجا کشتند که در ميان آنها شش 
نيرنگى،  و  حيله  هيچ گونه  بدون  داشت.  حضور  نيز  امریکایى 
آقای اوباما در صدد بهبود روابط با پاکستان و افزایش کمک ها 
حمالت  افزایش  به  هم چنان  او  بود؛  کشور  این  با  گفتگو  و 
پرداخت  از طالبانى  بر عليه آن عده  بدون سرنشين  هواپيماهای 

که پاکستان نمى خواست با آنها درگير و وارد جنگ شود. 
روابط  این  وضع  زمان  آن  در 
ما  روابط  حاال  اما  بود،  خوب 
در  باید  ما  دارد.  بازنگری  به  نياز 
تحکيم  را  اقدامات مان  افغانستان، 
با  که  حالى  عين  در  ببخشيم، 
پاکستانى ها  جانب  از  مخالفت 

مواجه هستيم.  
اداره  را  پاکستان  که  جنرال هایى 
عقده های  همان  با  هنوز  مى کنند 
هند  با  مقابله  درحال  روحى 
در  تروریستان  با  آنها  هستند. 
مدارا  خودشان  خاک  داخل 
در  طالبان  موفقيت  به  مى کنند، 
به  نيز  و  مى اندیشند  افغانستان 
دنبال تقویت و افزایش سریع ترین 
آنها  جهان اند.  اتومى  زرادخانه 
رهبری ملکى را که در سال 2008 

انتخاب شد از معرکه بيرون کرده و مرعوب خویش ساخته اند. 
به نظر مى رسد که تصور آنها این است که پاکستان آسيب پذیر 
نيست، برای اینکه آنها راه اکماالتى ناتو را از کراچى تا کابل 

تحت کنترول داشته و صاحب سالح هسته ای اند. 
این جنرال ها هم چنان تصور مى کنند که زمان به کام آنهاست؛ 
یعنى اینکه ناتو باالخره از افغانستان خارج خواهد شد و افغانستان 
انجام  مى خواهند،  هرچه  تا  کرد  خواهد  واگذار  آنها  برای  را 
دهند. آنها به این نتيجه رسيده اند که خروج هرچه سریع تر امریکا 
به نفع پاکستان است. آنها مى خواهند به امریکایى ها و اروپایى ها 
نشان بدهند که این یک جنگ نوميدکننده است، به همين خاطر 
با  که  کنند  تشویق  را  گروه ها  دیگر  و  طالبان  تا  تالش اند   در 
اجرای حمالت غيرعادی مانند حمله سيزدهم سپتامبر بر سفارت 
امریکا در کابل که سبب جان باختن 16 از سربازان و افراد ملکى 

گردید، روند خروج نيروهای خارجى را تسریع کنند.
حاال زمان آن فرا رسيده است که ما به جانب یک نوع سياست 
به معنای سياست  مهارسازی و نظارت حرکت کنيم که عمدتا 
هدفش  اما  باشد،  هدفمند  باید  سياست  این  است.  بازدارندگى 
این  بر  مبتنى  بلکه  باشد،  پاکستان  مردم  به  رساندن  نباید آسيب 
را  آن  کنترول  تحت  نهادهای  و  استخبارات  ارتش،  که  باشد 
بيشتر حسابده سازد. زمانى آگاه مى شویم که یک افسر سازمان 
یا  و  هند  در  تروریستان  به  آی اس آی  یا  پاکستان  استخباراتى 

شامل  سياه  ليست   در  را  او  باید  ما  مى کند،  کمک  افغانستان 
او  نمایيم و اگر  بسازیم، مشمول تحریم های سازمان ملل متحد 
به اندازه ی کافى خطرناک است، در صدد نابودسازی اش شویم. 
تحریم ها عليه ادارات پاکستانى در گذشته کارآیى نداشته است، 
اما تحریم افراد هم مانند تحریم پدر هسته ای پاکستان، عبدالقدیر 

خان نشان مى دهد که موثرتر است.
کمک ها  که  شرایطى  در  پاکستان  به  تجارتى  تسهيالت  ارایه 
ما کمک های معمول  کاهش مى یابند، منطقى است. زمانى که 
این  به آی اس آی  افزایش مى بخشيم، رسانه های وابسته  را  خود 
که  مى کنند  تفسير  توطيه  تيوری های  راستای  در  را  کمک ها 
شدن  دور  و  پاکستان  در  عامه  ذهنيت  انحراف  سبب  کار  این 
آن کشور از ما مى شود. آقای اوباما باید اعالن کند که وی به 
تناسب  به  آنها  کاهش  یا  و  گمرکى  تعرفه های  برداشتن  دنبال 
کاالهای هندی و چينایى در برابر کاالهای پاکستانى است. این 
سبب مى شود که موسسات خصوصى و زنان تقویت شوند؛ دو 
گروهى که خارج از کنترول ارتش فعاليت مى کنند و عالقمند 

صلح هستند.   
کمک های نظامى به پاکستان باید عميقا کاهش بيابد. روابط ميان 
افسران ما و آنها باید ادامه بيابد، اما نه با این پندار وهم آلود که 

ما متحد همدیگر هستيم. 
مرگ اسامه بن الدن ثابت کرد که ما نمى توانيم بر پاکستان نسبت 
به برچيدن تروریستان برجسته از خاکش اعتماد کنيم. ما هنوز به 
پایگاه ها در افغانستان نياز داریم تا در حين مقابله با تهدیدی از 
جانب پاکستان از آن استفاده کنيم. اما حمالت هواپيماهای بدون 
سرنشين باید با دقت صورت گيرد و تنها در مواردی استفاده شود 

که هدف های مهم را نشانه مى گيریم.
در افغانستان نباید ما اميد و اعتماد خود را به یک راه سياسى از 
از  افراد برجسته ای  باشيم که  اميدوار  دست بدهيم. ما مى توانيم 
شورای کویته را به ميز مذاکره بياوریم؛  هرچند که سوگمندانه 

است.  داشته  نقش  ربانى  برهان الدین  ترور  در  شورا  این 
آی اس آی هرگونه روند مذاکره را که با آن مخالف باشد، رد 
خواهد کرد، اما این به معنای آن است که آن سازمان بر تمامى 
این روندها کنترول نخواهد داشت. بدون هيچ توقع و اميدی از 
جانب آی اس آی، ما باید به تقویت و استحکام اردوی ملى افغان 
ادامه بدهيم، زیرا این کار مى تواند با کمک های درازمدت ناتو، 

کمترین نيروی جنگى با شورشگری مقابله کند. 
گفتگوهای استراتژیک با هندوستان در رابطه به پاکستان حياتى 
است، بخاطر این که چنين کاری ذهن و توجه ارتش پاکستان 
تقویت  پاکستان در صدد  و  نگه خواهد داشت. هند  را مشغول 
ما  کنيم.  تشویق  را  این  باید  ما  و  هم اند  با  ترانزیت  و  تجارت 
در  مان  اهداف  عليه  را  استخباراتى  همکاری های  باید  هم چنان 
پاکستان افزایش دهيم. هم چنان باید هند را تشویق کنيم که در 
رابطه به کشمير روش مسالمت آميزی را چون کاهش کنترول بر 

سرحد و رهایى زندانيان، پيش بگيرد.
گذشته  دهه های  طول  در  مستحکمى  روابط  پاکستان  و  امریکا 
منافع خود  را حافظ  پاکستان  ارتش  ما   برای مدت ها  داشته اند. 
ارتش  بلندپروازنه ی  توقعات  باید  حاال  اما  بودیم.  داده  قرار 
که  حالى  عين  در  کنيم،  نظارت  و  ساخته  محدود  را  پاکستان 
و جانبدار  پيشرو  پاکستان  آنهایى که طرفدار یک  از  مى توانيم 

مبارزه عليه تروریستان هستند، حمایت کنيم. 

مهم  دست آوردهای  از  سياسى،  سازوکارهای  از 
افغانستان در دهه اخير محسوب مى گردد.

که  داشت  دور  نظر  از  را  واقعيت  این  نباید  البته 
و  اجراات  بر  موثر  و  اجرایى  رهبران  ناتوانى 
تثبيت  در  افغانستان  در  داخلى  سياست گذاری های 
تا ارزش های  باعث گردید  تغييرات مثبت در جامعه 
تحت  جدید،  حقوقى  سياسى  نظام  در  به دست آمده 
شدن  پيدا  اداری،  فساد  رشد  ناامنى،  بازگشت  شعاع 
نابسامانى های  از  بسياری  و  زمين  غصب  مافيای 
اجتماعى و سياسى دیگر قرار گيرد و حتا نگاه مردم 
نسبت به سهم گيری عمده جامعه ی جهانى در کمک 
به افغانستان تغيير کند و کمرنگ و حتا به بى اعتمادی 

تبدیل گردد.
کنفرانس  به  رابطه  در  که  آگاهى هایى  در خصوص 
بن دوم به نشر رسيده، گفته شده است که قرار است 
ميالدی،  سال 2011  اواخر  در  دوم  بن  کنفرانس  در 
امنيت  انتقال  روی دو بخش مشخص شامل موضوع 
همچنين  و  داخلى  نيروهای  به  خارجى  نيروهای  از 
مساله بازسازی افغانستان پس از 2014 ميالدی بحث 
صورت خواهد گرفت. بدیهى است که هر کدام از 
افغانستان  این دو مبحث اهميت خاص خود را برای 
دارد. پروسه انتقال مسووليت اگر با دقت انجام شود، 
افغانستان  نوپای  نظام  به  نسبت  اعتماد  ایجاد  باعث 
خواهد شد و توافق و تعهد مجدد جامعه ی جهانى به 
کمک به بازسازی افغانستان بعد از سال 2014 نيز از 

ارزش بسيار زیادی برخوردار است.
اساس  بر  که  افغانستان  به  آلمان  ریيس جمهور  سفر 
گزارش ها طى 44 سال گذشته برای اولين بار صورت 
مى گيرد، مى تواند نشاندهنده اهميت و ارزش روابط 
باشد. کریستيان ولف، ریيس جمهور  بين دو کشور 
به خبرنگاران گفته  به کابل،  با ورود  آلمان همزمان 
دوستى  به  نيز   2014 سال  از  بعد  که کشورش  است 
خود با افغانستان ادامه خواهد داد. وی همچنين تاکيد 
کرده است که آلمان، افغانستان را رها نخواهد کرد. 

از سوی دیگر، گسترش روابط با آلمان از این نظر نيز 
از کمک کنندگان  این کشور یکى  دارد که  اهميت 
گزارش ها،  اساس  بر  مى باشد.  افغانستان  به  اصلى 
کمک  افغانستان  به  دالر  ميليون   430 ساالنه  آلمان 
به  کشور  آن  کمک های  مجموعى  حجم  و  مى کند 
آلمان  کشور  همچنين  مى رسد.  دالر  ميليون   1700
در  آیساف  چوکات  در  سرباز   5000 به  نزدیک 
افغانستان دارد، که از این تعداد تا کنون 53 سرباز این 

کشور در افغانستان کشته شده اند.
این  که  است  خوب  بسيار  موضوع،  این  به  توجه  با 
شود.  داشته  نگه  گرم  نيز  افغانستان  جانب  از  روابط 
انعطاف پذیری  و  تالش  وجود  با  افغانستان  زیرا 
از  برخى  است،  نتوانسته  خود  همسایگان  برابر  در 
همسایگان را متمایل به همکاری با خود کند. چنانچه 
اخيرا دو همسایه جنوبى و غربى، در  دیده مى شود، 
افغانستان  کابل،  دولت  انعطاف پذیری های  به  جواب 
را هدف فير راکت قرار مى دهند. در چنين وضعيتى 
اهميت گسترش روابط با کشورهایى که بدون تمرکز 
بر نفوذ سياسى، فکری و فرهنگى، خود را متعهد به 
اهميت  مى کند،  احساس  افغانستان  به  مساعدت 

ویژه ای پيدا مى کند.
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نیاز امریکا به ارتش
 و استخبارات حساب ده

 در پاکستان
 نویسنده: بروس ریدل               منبع: واشنگتن پست، برگردان: 8 صبح اهمیت روابط

 در حال گسترش آلمان 
با افغانستان

  محمدهاشم قیام

سفر رییس جمهور آلمان به افغانستان که بر اساس گزارش ها 
طی 44 سال گذشته برای اولین بار صورت می گیرد، می تواند 

نشاندهنده اهمیت و ارزش روابط بین دو کشور باشد. کریستیان 
ولف، رییس جمهور آلمان همزمان با ورود به کابل، به خبرنگاران 
گفته است که کشورش بعد از سال 2014 نیز به دوستی خود 

با افغانستان ادامه خواهد داد. وی همچنین تاکید کرده است که 
آلمان، افغانستان را رها نخواهد کرد.
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ما فعاالن زیاد اعتصاب غذایی در جهان امروز داشتیم 
که در یک شرایط ناممکن سیاسی،  دست به اعتصاب 
امید  تمام  نمی رود در شرایطی که  غذا  زده و گمان 
از  تغییر در وضعیت خویش  اندک  به  نسبت  را  خود 
دست دادند، از همان آغاز قادر به محاسبه موفقیت و 

یا عدم موفقیت خود می بودند. 
یکی از مشهورترین آنها، بابی ساندز، جوان 27 ساله و 
عضو ارتش استقالل طلبانه سری جمهوری خواه ایرلند، 
با زندانیان،  بد  به رفتار  اعتراض  بود که در زندان در 
زد  غذایی  اعتصاب  به  دست  میالدی   1981 سال  در 
و پس از 66 روز جان خود را از دست داد. نمونه ی 
دیگر آن مرگ فرانکلین  بریتو، دهقان ونزویالیی، در 
سیاست  به  اعتراض  در  او  است.  میالدی   2010 سال 
ملی کردن زمین توسط حکومت هوگوچاوز دست به 

اعتصاب غذایی زد و جان خود را از دست داد.
خصوصیت تمام اعتصابات مذکور غذایی، این است 
به چنین کاری زدند  افراد در شرایطی دست  این  که 
مسدود  را  امید  روزنه های  تمام  رسمی  مراجع  که 
خیلی  روش  به  اعتراض  جز  گزینه ای  هیچ  و  کرده 
جانکاه را در پیش پای شان قرار ندادند. در این شرایط 
است.  غیرواقع بینانه  مقدار  یک  زیان،  و  سود  حساب 
غذایی  اعتصاب  مطلق  ناامیدی  با  اعتصاب کنندگان 
فشار  زیر  رسمی  مقامات  تا  می نمایند  آغاز  را  خود 
مرگ  از  ناشی  رسوایی  از  هراس  یا  و  افکارعمومی 
شان، در رفتار خود تجدید نظر کنند. مثال، آیا می شود 
در زندان های جمهوری اسالمی و یا رژیم کوبا سخن 
از محاسبه سود و زیان عمل خود کرد؟ آنهم در زمانی 
که رژیم حاکم مطلق است و تو هیچ وسیله اعتراضی 

جز بدن خود در اختیار نداری؟
من دقیقا همین دلیل عمل سیمین بارکزی را ستودم. در 
شرایطی که حکومت و موتلفین سیاسی اش تمام عرصه 
قدرت و سیاست را در اختیار دارند، مراجع قانونی جز 
به حرف آنها به حرف کسی دیگر گوش نمی دهند، 
یک زن با توسل به سخت ترین روش مبارزه حق خود 

2-اعتصابغذایی؛روشغیرقانونی
اعتراض دوم به سیمین بارکزی این است که او یک 
راه غیر قانونی را برای گرفتن حق خود در پیش گرفته 
است. به گفته یکی از منتقدان، او باید از طریق مراجع 
و  می شد  خود  شکایت  به  رسیدگی  خواهان  قانونی 
اکنون هر کسی برای به کرسی نشاندن خواسته ی خود 

می تواند از شیوه های این چنینی استفاده کند.
ظاهر  رغم  به  اریستوکراتیک،  دیدگاه  این 
زمانی  دارد.  زیادی  هواخواهان  آن،  ساده انگارانه ی 
به  خاطر  به  هندوستان  در  هزاره،  آنه  طرفداران  که 
کرسی نشاندن خواسته این فعال سیاسی مبارزه با فساد 
لیبرال  هفته نامه ی  آمدند،  خیابان ها  به  هند،  در  اداری 
آنه  پوپولیستی  شیوه  این  »اکونومیست«،  بریتانیایی 
هزاره را نکوهش کرد. آنه هزاره با اعتصاب غذایی و 
تظاهرات ده ها هزار نفری از حکومت هند می خواست 
پارلمان مورد بحث و  پیشنهادی اش را در  که الیحه  
تصویب قرار دهد. از نظر این هفته نامه، چنین روشی، 
غیردموکراتیک و زورگویانه است؛ یعنی، یک گروه 
و  خیابان ها  اشغال  طریق  از  غیرمنتخب  سیاسی  فشار 
اماکن عمومی خواسته های خود را باالی یک دولت 

منتخب تحمیل می کند.
در مورد اعتصاب سیمین بارکزی نیز چنین نظری در 
که  است  معلوم  همه  برای  اما  دارد.  وجود  افغانستان 
مراجع  طریق  از  حق  گرفتن  و  شکایت  یک  پیگری 
یک  به  بیشتر  افغانستان،  محاکم  در  به ویژه  قانونی، 
بر عالوه،  سیاسی.  نظر جدی  تا یک  می ماند  شوخی 
صالحیت  سلب  موضوع  که  می کنند  فراموش  آنها 
به چه  پارلمان  در  دیگر  نفر  و هشت  بارکزی  سیمین 

طریقی اتفاق افتاد.
را  پارلمانی  انتخابات  نهایی  نتایج  انتخابات  کمیسیون 
تایید و برای تمام نمایندگان از جمله سیمین بارکزی، 
به  حکومت  کرد.  اعطا  نیز  را  نمایندگی  تصدیق نامه 
نتایج انتخابات اعتراض کرد و لوی سارنوالی خواهان 
و  انتخابات  ارشد کمیسون  مقامات  برای  اعدام  حکم 
کشاکش  ماه  چند  پس  شد.  انتخاباتی  شکایات  سمع 
رغم  به  را  انتخابات  کمیسیون  حکومت  غیرقانونی، 
در  کرد،  سیاسی  سازش  به  وادار  اولیه  مقاومت های 
نه  انتخابات،  کمیسون  قانونی  غیر  صورت  به  نتیجه 
کاندید پیروز را سلب صالحیت کرد. به این ترتیب، 
حکومت  فشار  نتیجه  در  دیگران،  و  بارکزی  سیمین 

کرسی های خود را از دست دادند.
در چنین زمینه سیاسی، تطبیق قانون از سوی حکومت 
سوی  از  که  کاندیدانی  است.  بی معنا  حرف  یک 
غیرقانونی  به صورت  انتخابات  کمیسیون  و  حکومت 
خود  حق  می توانند  چگونه  شده اند،  صالحیت  سلب 
را از طریق همین دو نهاد به دست آورند؟ چنین راه 

حل های خیالی راهگشای سیاسی برای ما نیست.
نظام های  باالی   اعتمادی  که  کشورهایی  در  حتا 
افغانستان است، معموال  از  بیشتر  به مراتب  قانونی شان 
خود  مطالبات  اجرای  برای  مدنی  و  سیاسی  فعاالن 
می نمایند.  استفاده  مدنی  و  غیررسمی  روش های  از 
شرکت های  به   استریت«که  وال  »اشغال  جنبش 
بزرگ سرمایه داری، افزایش فاصله طبقاتی و وضعیت 
نمونه واضح  اعتراض دارد، یک  اقتصادی و...  وخیم 
این که از  با  آن است. در هند هم جنبش آنه هزاره، 
نکوهش  مورد  اکونومیست  مجله  لیبرال های  طرف 
که  گرفت  شکل  واضح  دلیل  این  به  گرفت،  قرار 
نظام سیاسی هند از مبارزه با فساد ناتوان است و بدون 
فشار مردم اراده سیاسی الزم برای چنین مبارزه ای در 

حکومت شکل نمی گیرد. 
و  خیابان ها  که  شهروندی  جنبش های  حقیقت  در   
اشغال کرده و در یک سال گذشته  را  اماکن عمومی 
به  گرفته  اند،  بر  در  را  خاورمیانه  تا  اروپا  و  امریکا  از 

منتقدانی که  از  نظامی می طلبد. آن دسته  از چنین  را 
باید  می نمایند،  را  زیان  و  سود  محاسبه ی  از  صحبت 
قرار  بزرگتر  سیاسی  متن  یک  در  را  بارکزی  سیمین 
شجاعانه  عمل  چنین  به  دست  شرایط  در  او  بدهند. 
سیاسی زد که نیروهای سیاسی و روشنفکری افغانستان 
در برابر قانون شکنی های دولت کامال ساکت هستند. 
این نیروها در برابر خالف کاری ها و قانون شکنی های 
خود  از  پارلمانی  انتخابات  در  رقبایش  و  دولت 
واکنشی نشان ندادند. اما از میان مردم عادی زنی برای 
اعاده ی حق خود این فضای مرگبار بی عملی سیاسی 
را زیر سوال برد؛ او تنها کسی است که برای گرفتن 
حق سیاسی خود دست به »اقدام« زد. آیا ما نمونه مشابه 

چنین اقدام سیاسی را سراغ داریم؟
که  باشند  داشته  یاد  به  باید  بارکزی  خانم  منتقدین 
پای  زیر  شاخه های  شکستاندن  همانند  او،  به  حمله 
این  از  باید  ما  که  است  این  من  تاسف  خوداست. 
فرصت استفاده می کردیم و مساله ی فساد در انتخابات 
و سازش غیرقانونی کمیسون انتخابات و دولت را زیر 
سوال می بردیم. عمل دموکراتیک برای احقاق حقوق 
ازدست رفته و دفاع از سالمت انتخابات در این گونه 
مقاطع معنا می دهد نه در مباحثات تکراری رسانه ای و 

یا فحش دادن های کوچه بازاری به حکومت. 
نیروهای سیاسی که خود را مدعی دموکراسی خواهی 
جریان  در  حکومت  برابر  در  باسکوت  می دانند، 
را  خود  سیاسی  خطای  بزرگترین  پارلمانی  انتخابات 
مرتکب شدند. حکومت و رقبای سیاسی اش، به خوبی 
دانستند که برخالف ایران و مصر و ترکیه، در افغانستان 
می توانند با صندوق های رای هر کاری بنا به میل خود 
این  نمی خیزد.  بر  جامعه  از  نیز  و صدایی  دهند  انجام 
سرآغاز شکست کامل دموکراسی در افغانستان است؛ 
به  دموکراسی  از  قدرت  اصلی  جناح های  که  زمانی 
استفاده می نمایند و  ابزار غیرقانونی مشروعیت  عنوان 
بدنه سیاسی فعال جامعه اراده واکنش برای پاسداری 

از قانون و دموکراسی را در خود نمی بینند.

یک  در  می باشند.  وفادار  دموکراسی  اساسی  عنصر 
و  مدنی  جامعه  قالب  در  مردم  اگر  قوی،  دموکراسی 
جنبش های خیابانی دست به اعتراض نزنند، گروه های 
به  با هم  ایتالف  اقتصادی در  و  اصلی قدرت سیاسی 
آسانی دولت و اقتصاد را فاسد کرده و مهار شان دشوار 

می گردد. 
3-اعتصابغذاییبراینفعشخصی

دسته ی آخر منتقدان سیمین بارکزی با تحقیر محتوای 
نماینده  این  می کوشند  دموکراتیکش،  عمل  سیاسی 
سابق پارلمان را کوچک کرده و اهمیت اقدام سیاسی 
می کنند  استدالل  آنها  بدهند.  جلوه  کم اهمیت  را  او 
تنها  و  پارلمان  به  رفتن  برای  بارکزی  سیمین  که 
سیاسی  کار  چنین  به  دست  خود،  شخصی  نفع  برای 
و  هیاهو  با  نویسندگان  و  رسانه ها  از  تعدادی  و  زده 
قهرمان پروری های بی جا به سیمین بارکزی در این راه 
کمک می نمایند. آنها حتا با اشاره غیرمستقیم به سوابق 
گذشته اخالقی و سیاسی این معترض،  می کوشند که 
کنند که  وانمود  دادن شخصیتش،  بی اهمیت جلوه  با 

گویا او ارزش این همه تالش را ندارد.
اول، عمل سیاسی مدنی با منافع شخصی یک معترض 
منافاتی ندارد و الزامی نیست که او باید خواسته فردی 
ندارد.  معنایی  تفکیکی  چنین  بگیرد.  نا دیده  را  خود 
یک اعتصاب کننده با اعتراض به قانون شکنی رایج که 
خود نیز از آن متضرر شده، یک عمل اخالقی و موجه 
سیاسی را انجام می دهد. در حقیقت، زیر سوال بردن 
یک دولت قانون شکن نه یک عمل فردی و منحصر به 
نفع شخصی که واکنشی موجه برای نفع عمومی است.

است  خود  حقوق  نقض  مدعی  بارکزی  سیمین 
و  قانون شکنی  به  که  دارد  اعتراض  حکومتی  به  و 
نیز  را  ما  خود  کار  این  با  او  است.  شهره  حق خوری 
دعوت به اقدام سیاسی می نماید. زیرا هرچند که تنها 
برای احیای حقوق ازدست رفته خود اعتراض دارد، اما 
در واقعیت اعتراض مذکور شامل حقوق ازدست رفته 
حکومت  که  اعضایی  می شود؛  جامعه  اعضای  تمام 
قانون،  خالف  رفتار های  با  انتخابات  شان  کمیسیون  و 
انتخابات پارلمانی به شدت زیر سوال برده و مشروعیت 

آن را به صفر تقلیل دادند. 
بدون شک، حتا اگر یک قاتل خطرناکی نیز در زندان 
اعتراض  خود  باش  و  بود  و  غذا  بد  شرایط  خاطر  به 
می زند،  غذایی  اعتصاب  به  دست  حتا  و  می کند 
کامال درخواست و عملش مشروع و موجه است. ما 
نمی توانیم به این دلیل که 1- معترض فرد قاتل است؛ 
فردی اش  خواسته های  به  محدود  تنها  اعتراضش   -2
زندانی  این  حقوق  از  زندانیان،  کل  نه  و  می باشد 
مذمت  به  دست  عوض  در  حتا  و  ننماییم  حمایت 

تحقیر ش ببریم.
اساسی  حقوق  سلسله  یک  دارای  جامعه،  عضو  هر 
این  به  نهادی  کدام  اگر  که  است  غیرقابل انکاری 
نهاد  به  فرد  آن  اعتراض  حق  می کند،  تعرض  حقوق 
مذکور محفوظ و مشروع است. سیمین بارکزی مدعی 
حکومت  سوی  از  مدنی اش  و  سیاسی  حق  که  است 
به  دست  حقش  گرفتن  واپس  برای  و  شده  پای مال 
در  شیوه ای  تنها  شاید  می زند؛  اعتراض  شدیدترین 
»حکومت جنگل« رییس صاحب کرزی جواب بدهد.

واصفکبریت

چه کسی در مورد سیمین بارکزی
 درست می گوید؟

ادامهازصفحه1

دسته ی آخر منتقدان سیمین بارکزی با تحقیر محتوای سیاسی عمل دموکراتیکش، می کوشند 
این نماینده سابق پارلمان را کوچک کرده و اهمیت اقدام سیاسی او را کم اهمیت جلوه بدهند. آنها 
استدالل می کنند که سیمین بارکزی برای رفتن به پارلمان و تنها برای نفع شخصی خود، دست به 
چنین کار سیاسی زده و تعدادی از رسانه ها و نویسندگان با هیاهو و قهرمان پروری های بی جا به 

سیمین بارکزی در این راه کمک می نمایند. آنها حتا با اشاره غیرمستقیم به سوابق گذشته اخالقی 
و سیاسی این معترض،  می کوشند که با بی اهمیت جلوه دادن شخصیتش، وانمود کنند که گویا او 

ارزش این همه تالش را ندارد.

ACKU
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جامعه ی  حضور  دوم  دهه ی  آغاز  آستانه ی  در 
جهانی در افغانستان، موضوع قرارداد همکاری های 
امریکا،  ایاالت متحده  افغانستان و  بین  استراتژیک 
اساسی در گفتمان و سخن  از موضوعات  به یکی 
سیاسی، تبدیل شده است؛ درست مانند معضل سه 
این  افغانستان )داخلی، منطقه ای و جهانی(،  ضلعی 
موضوع نیز سواالت، عکس العمل ها و نگرانی هایی 
غربی  کشور های  پایتخت های  و  منطقه  داخل،  در 
به وجود آورده است. این نوشته نگاهی اجمالی به 
بعضی از این نگرانی ها و سوال ها خواهد پرداخت.

از اعالمیه تا قرارداد
مورد  در  کابل  و  واشنگتن  بین  موجود  مذاکرات 
استراتژیک  روابط  و  سند  حقوقی  رژیم  و  مواد 
میان دو کشور، تداوم سیر تکاملی روابط افغانستان 
را  روابط  این  می باشد.  امریکا  متحده  ایاالت  و 
ذیل  شرح  به  مختلف  دوره ی  شش   در  می توان 

طبقه بندی کرد: 
1( »قبل از جنگ جهانی دوم« عالقه مندی افغانستان 

و بی عالقگی  امریکا؛
2( »جریان جنگ سرد« روابط عادی و حداقلی؛

سرخ«  اردوی  توسط  افغانستان  نظامی  »اشغال   )3
حمایت امریکا از گروه های مجاهدین، پاکستان و 

عربستان؛ 
خروج  طالبان«  ظهور  و  تنظیمی  »جنگ های   )4

سیاسی و روانی امریکا از بحران افغانستان
 11 حوادث  از  بعد  تروریزم محور  ضد  رابطه   )5

سپتامبر؛
6( آغاز تالش ها برای تدوین روابط استراتژیک.

استراتژیک  روابط  ایجاد  برای  عملی  قدم های 
روابط  مشترک  اعالمیه  امضای  با   2005 سال  در 
و  افغانستان  جمهور  روسای  توسط  استراتژیک 
دومرحله ی  در  اعالمیه  این  شد.  برداشته  امریکا  
دیگر نیز در سال های 2008 و 2009 توسط وزرای 

خارجه ی وقت دوکشور، تجدید گردید.
ایجاد، سامان مند نمودن و تحکیم روابط استراتژیک 
و بلندمدت افغانستان با شرکای منطقه ای و جهانی 
اساسی دستگاه  اولویت های  از  یکی  به  این کشور 
وزارت  تصدی  زمان  در  افغانستان،  دیپلوماسی 
به  سپنتا  داکتر  سوی  از  کشور  این  خارجه ی  امور 
مذاکرات  راستا،  همین  در  مبدل شد.  وزیر،  حیث 
متحده  ایاالت  هندوستان،  کشورهای  با  ابتدایی 
آتالنتیک  سازمان  همچنین  و  انگلستان  امریکا، 
آغاز  با  آغاز شد.  اروپا  اتحادیه ی  و  )ناتو(  شمالی 
به کار دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای کرزی 
برای  مذاکرات  اوباما،  آقای  اداره ی  همچنین  و 
تجدید اعالمیه مشترک سال 2005 و تقویت محتوا 
و رژیم  حقوقی آن تسریع یافت. آخرین دور این 
مذاکرات در واشنگتن در ماه سپتامبر 2011 برگزار 
و همچنین  این سند  مورد محتوای  شد. طرفین در 

مدت زمان آن به توافقات کلی رسیدند.
این سند، روابط دو کشور را در چهار حوزه تعریف 

و تبیین نموده است: 
الف( همکاری های نظامی و امنیتی؛

زیربناهای  توسعه ی  و  اقتصادی  کمک های  ب( 
اقتصادی افغانستان؛

ج( تقویت همکاری های منطقه ای؛
د(  گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی.

حوزه  بخش،  این  جنجالی ترین  و  مهم ترین 
همکاری های نظامی و امنیتی می باشد. مطابق با این 
بخش  سه  در  امنیتی   - نظامی  همکاری های  سند، 

تنظیم خواهد شد: 
1( تجهیز و تمویل نیروهای نظامی افغان؛

2( آموزش نیروهای نظامی افغان؛
3( کمک به نیروهای نظامی افغان در عملیات های 
در  مشترک  عملیات های  ازجمله  تروریزم  ضد 

صورت نیاز و درخواست افغانستان.
و  امکانات  به  امریکا  نیروهای  نیاز  به  توجه  با 

خود،  مسوولیت های  پیشبرد  برای  فیزیکی  فضای 
این نیروها از پایگاه های نظامی افغانستان به صورت 
بعضی  برخالف  کرد.  خواهند  استفاده  مشترک 
تاسیس  موضوع  نادرست،  اطالع رسانی های  از 
در  امریکا  نظامی  دایمی  و  مستقل  پایگاه های 
مذاکرات دوجانبه مطرح نشده است. طرفین همچنین 
مدت زمان 10ساله ) 2024( را که قابل تمدید و تغییر 

می باشد، چارچوب زمانی سند انتخاب نموده اند.
می باشد.  سند  حقوقی  رژیم  دیگر  مهم  موضوع 
سند  حقوقی  بودن  الزامی  کابل  صریح  درخواست 
بوده  بوروکراتیک  پاسخ  یک  امریکا  پاسخ  است. 
است که عبارت از روند پیچیده و زمانبر مراجعه به 
تعلل می تواند  پاسخ و  این  امریکا می باشد.  کنگره  

ناشی از چهار مساله دیگر نیز باشد: 
1( چانه زنی دیپلوماتیک؛

امریکا  ملکی  نهادهای  از  بخشی  میان  تفاوت ها   )2
با پنتاگون؛

سندی  چنین  تحمیل  عدم  بر  مبنی  امریکا  تمایل   )3
بر کابل؛

شریک  یک  وجود  از  واشنگتن  اطمینان  4(عدم 
داکتر  اخیر  سفر  در  هرچند  کابل.  در  قابل اعتماد 
سپنتا، رییس هیات مذاکره کننده افغانستان، مقام های 
کابل  به  امیدوارکننده ای  و  سبز  چراغ های  امریکا 
سال های  در  است  قرار  همچنین  بودند.  داده  نشان 
نهادینه  برای  دیگری  موافقتنامه های  و  سندها  آتی 
نمودن و عملی کردن مفاد اساسی این سند به امضا 

برسد.
انتظارات افغانستان

روابط  ایجاد  برای  افغانستان  انتظارات  و  دالیل 
در  می توان  را  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 

دو زمینه جستجو کرد:
اول نیازهای افغانستان و دوم مسوولیت های امریکا. 

نظام  در  اخیر  دهه های  در  مختلف،  به دالیل  بنا 
منظر  از  افغانستان  منطقه ای  مناسبات  و  بین الملل 
به  بودن   منزوی  است.  بوده  منزوی  ژیوپولیتیک، 
و  مطمین  شرکای  داشتن   از  محرومیت  معنای 

قدرتمند در رقابت های ژیوپولیتیکی می باشد.
ناقص  دولت  وجود  کنار  در  ژیوپولیتیک  انزوای 
ناسیونالیزم  و  مستبد  سیاسی  نظام های  با  ضعیف،  و 
مشکالت  بروز  بستر  و  ساختاری  عوامل  تبارمحور، 
متعددی از جمله اشغال خارجی، دخالت های بیگانه 
تحکیم  است.  بوده  توامان  تنظیمی  جنگ های  و 
منطقه ای  شرکای  با  استراتژیک  روابط  تقویت  و 
مشکالت  بر  غلبه  برای  می باشد  وسیله ای  جهانی  و 
این  برای  است.  مواجه  با آن  افغانستان  متعددی که 
تایوان،  موفقی چون کوریای جنوبی،  الگوهای  امر 
روابط  الهام بخش  می توانند  جرمنی  ترکیه،  جاپان، 
پسامنازعه ای  کشورهای  باشند؛  امریکا  و  افغانستان 
که توانستند با استفاده از حمایت امریکا بر مشکالت 
غلبه  خود  سلطه جوی  همسایگان  جمله  از  متعدد 

کنند.
مسوولیت های سیاسی، اخالقی و تا اندازه ای حقوقی 
انتظارات  از  یکی  افغانستان  به  کمک  برای  امریکا 
متحده  ایاالت  می باشد.  دوجانبه  استراتژیک  روابط 
نقش چشمگیری در خلق مشکالت موجود  امریکا 
افغانستان بازی کرده است؛ از جمله تحریک اتحاد 
افغانستان،  در  نظامی  مداخله  برای  شوروی  جماهیر 
جریان  در  تندرو  و  افراطی  گروه های  از  حمایت 
اشغال افغانستان،  دادن کلید کابل به اسالم آباد بعد 
از  بعد  پاکستان  به  اعتماد  اشغال و همچنین  پایان  از 

سال2001.
کابل  خواست  تنها  افغانستان  به  امریکا  کمک 
امریکا و  افغانستان و مسوولیت  بلکه حق  نمی باشد، 

سایر کشور های غربی در قبال افغانستان است. 
انتظارات ایاالت متحده امریکا

امریکا  متحده  ایاالت  استراتژیک  و  مهم  تصامیم 
تاثیرپذیر از سه حوزه می باشند:  

 دوکتور داوود مرادیان
پروفیسور علوم سیاسی، دانشگاه امریکایی در افغانستان

ظفرشاه رویی


1( عرصه ی افکار عمومی؛

انتخابات  جمله  از  داخلی  سیاست های  عرصه ی   )2
سراسری؛

3( عرصه ی سیاست گذاری های کالن.
روابط  داشتن  در  امریکا  مهم  و  اصلی  انگیزه ی 
استراتژیک با افغانستان نگرانی های امنیتی این کشور 
با  کشور  این  رقابت های  چون  عواملی  می باشد. 
کشور هایی چون روسیه، چین و ایران و یا دسترسی 
بسیار  منطقه در درجات  و  افغانستان  منابع طبیعی  به 
پایین تر قرار دارند. مهمترین تهدید جدی امنیتی علیه 
امریکا، تروریزم است. منطقه جنوب آسیا مرکز سه 

نوع خطرناک تروریزم می باشد: 
 )3 دولتی؛  تروریزم   )2 بین المللی؛  تروریزم   )1
باثبات  و  باامن  افغانستان  وجود  هسته ای.  تروریزم 
سه  این  با  مقابله  برای  وسیله  موثرترین  و  مهم ترین 
روابط  در  بحران  تشدید  به  توجه  با  است.  تهدید 
همکار  بهترین  افغانستان  واشنگتن،  و  اسالم آباد 
حال  در  پاکستان  مدیریت  و  مقابله  برای  امریکا 

سقوط می باشد.
از  یکی  کابل  در  قابل اعتماد  شریک  یک  نبود 
مهم ترین نگرانی ها و ناامیدی های واشنگتن می باشد. 
هرچند که سیاست های غلط واشنگتن بر ایجاد چنین 
استثنای  به  است.  کرده  بازی  مهم  نقش  وضعیتی 
موارد محدود، طبقه ی سیاسی موجود در کابل بیشتر 
نمایندگان و مدافعان منافع کوچک فردی و گروهی 
سیاسی  مدافعان  و  نمایندگان  اینکه  تا  می باشند 
بار دیگر تاریخ تکرار  به نظر می رسد،  باشند.  کابل 
رییس جمهور  معاون وقت  در سال 1953  می شود. 
امریکا برای ارزیابی آمادگی افغانستان برای پیوستن 
به بلوک غرب سفری به افغانستان داشت، در پایان  

این  سفر  وی چنین گزارش داد:
»حاکمان بی تفاوت و سواستفاده گر و جامعه ای مملو 

از مشکالت و نیازها.«
عکس العمل های داخلی  

قرارداد  امضای  برابر  در  داخلی  عکس العمل های 
در  می توان  را  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 

چهار گروه طبقه بندی کرد:
1( حمایت های جریان های  سیاسی؛

2( مخالفت های ایدیولوژیکی؛
3( احساسات ملی؛ 

توسط  برنامه ریزی شده  و  تحریک آمیز  اقدامات   )4
سازمان های استخباراتی رقبای افغانستان و غرب.

همچنین  و  رسانه ای  و  رسمی  موضع گیری های 
سیاسی  جریان های  و  فعاالن  اکثر  غیررسمی 
پشتیبان  و  موافق  جریان ها  این  که  می دهند  نشان 
کنار چنین  در  اما  می باشد.  قراردادی  امضای چنین 
موضوع گیری های موافق، مخالفت های ایدیولوژیک 
که  چپ  سیاسی  فعاالن  از  عده ای  دارد.  وجود  نیز 
در  تلقی می کنند،  امپریالیزم جهانی  را  امریکا  هنوز 
که  هستند  اسالمی  ایدیولوگ های  از  بعضی  کنار 
مخالفان  می نگرند،  جهانی  کفر  نماینده  را  امریکا 

ایدیولوژیک این طرح می باشند.
در ماه های اخیر بعضی اقدامات رسانه ای در مخالفت 
اکثر  در  که  است  آمده  به وجود  نیز  سند  این  با 
انجام  در  کشورها  بعضی  سفارت خانه های   موارد 
نیابتی  داشته اند. جنگ  اساسی  نقش  اقدامات  چنین 
کشورهای همسایه فقط در جبهات نظامی نمی باشد، 
این  بلکه جبهات سیاسی رسانه ای و جامعه ی مدنی 
می باشد.  آنها  نظامی  ابزار  و  جنگ ها مکمل جنگ 
عکس العمل ها و نگرانی های احساساتی ملی گرایانه، 
داخلی اند.  عکس العمل های  از  دیگر  بخشی 
فرد و جامعه ای  استقالل گرایی، خواسته  ایده آل هر 
سیاست  رقابت  و  تلخ  واقعیت های  در  اما  می باشد؛ 
در  غیرممکن.  است  امری  بودن  مستقل  بین الملل 
جهانی که حتا ابرقدرت ها نیاز به شرکای منطقه ای و 
جهانی دارند، دولت های ضعیف و در حال ظهوری 
عمل  استقالل  داعیه دار  نمی توانند  افغانستان  چون 

باشند.
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دولت  مقام های  که  می گویند  خارجه  امور  وزارت  مقام های 
پاکستان برای توجیه حمالت توپخانه ای و راکتی نظامیان شان 
دفع  برای  حمالت  این  که  گفته اند  افغانستان  مرزی  مناطق  به 
خاک  علیه  افغانستان  خاک  داخل  از  شورشیان  حمالت 
خارجه،  امور  وزارت  گفته ی  به  می گیرد.  صورت  پاکستان 
نیروهای  حمالت  از  ناشی  تلفات  از  پاکستانی  مقام های 
نظامی شان در مناطق مرزی کشور، به خصوص در والیت کنر 

معذرت خواسته اند.
والیت کنر که هم سرحد با پاکستان است، از نزدیک به شش 
ماه پیش به این سو مورد حمالت راکتی نیروهای نظامی پاکستان 
قرار گرفته است. مقام های محلی والیت کنر می گویند که طی 
روزهای اخیر صدها فیر راکت از آن سوی سرحد به مناطقی در 
این والیت پرتاب شده است. فضل اهلل وحیدی والی کنر روز 
شنبه به خبرنگاران گفت که با وجود تالش های دیپلوماتیک از 
سوی دولت، حمالت راکتی نیروهای نظامی پاکستان در این 

والیت ادامه یافته است.
آقای وحیدی افزوده است که طی دو روز اخیر بیش از پنجاه 
ولسوالی های  بر  دیورند  آن سوی  از  سنگین  سالح  مرمی  فیر 
والی  شده اند.  شلیک  والیت  این  ناری  و  دانگام  سرکانو، 
مرزی  مناطق  از  راکت ها  این  پرتاب  اثر  به  که  می گوید  کنر 

پاکستان، تاکنون 22 تن کشته و21 تن دیگر زخمی شده اند.
پیش از این مقامات وزارت دفاع افغانستان گفته اند اگر نظامیان 
پاکستانی به حمالت راکتی شان در خاک افغانستان ادامه دهند، 

به حمالت متقابل دست خواهند زد.
دیپلوماتیک  نشان می دهد که تالش های  این حمالت  ادامه ی 
دولت برای خاتمه ی آن تاکنون نتیجه  ای به دنبال نداشته است. 
پاکستانی  مقام های  از  نقل  به  امور خارجه  این حال وزارت  با 
حمالت  مقابل  در  دفاع  برای  راکت ها  این  که  می گوید 

شورشیان شلیک می شود.
امور خارجه، روز گذشته  جانان موسی زی سخنگوی وزارت 
در نشست خبری هفته وار خود گفت که این گونه توجیه کردن 
مقام های پاکستانی برای ادامه ی این حمالت، قابل قبول نیست 
باید به این حمالت خاتمه دهد. آقای موسی زی  و آن کشور 
تماس  پاکستانی(  )مقام های  آنها  با  ما  که  باری  »هر  افزود: 
این بوده که ما موشک های توپخانه ای  گرفته ایم، توضیح شان 
به هدف دفع حمالت شورشیان در آن طرف خط دیورند  را 
توپخانه ای  موشک  یا  و  راکتی  کدام  اگر  و  می دهیم  انجام 
آمدن  به وجود  باعث  و  می کند  اصابت  افغانی  خانه های  به 
خسارات مالی و جانی می شود، ما از آن معذرت می خواهیم، 
اما این توضیح مقامات پاکستانی برای ما کافی نیست. به دلیل 
اینکه این حمالت ادامه پیدا کرده و در طول چند ماه گذشته و 
همین دلیل بوده که این حمالت را به شدیدترین الفاظ تقبیح 

کردیم و خواستار توقف فوری و کامل این حمالت شدیم.«
بلندپایه ی  مقام های  که  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دولت افغانستان در نظر دارند که از طریق گفتگوهای مستقیم 
داخل  به  کشور  آن  راکتی  حمالت  به  پاکستانی،  مقام های  با 
خاک افغانستان خاتمه دهند. وی تاکید کرد که این گفتگوها 
با »روحیه جدید« صورت  در آینده ی نزدیک میان دو کشور 
خواهد گرفت. آقای موسی زی ابرازداشت: »ما ترجیح می دهیم 
خاک  به داخل  پاکستانی ها  توپخانه ای  حمالت  موضوع  که 
بین دو کشور  از طریق مذاکرات مستقیم و دوجانبه  افغانستان 
حل شود. چون ما به روابط نزدیک، صادقانه و روابطی که متکی 
بر اعتماد متقابل، احترام متقابل و منافع مشترک باشد، ضرورت 
منافع  و تصمیم در چارچوب  اما در صورت ضرورت  داریم. 
ملی افغانستان و دفاع از منافع افغانستان، دولت می تواند که به 
اقدمات دیگری هم دست بزند. این تصمیمی است که باید در 

سطح باالتر از وزارت امور خارجه گرفته شود.«

روابط استراتژیک افغانستان و ایاالت متحده امریکا:

فرصت ها، نگرانی ها و انتظارات
سخنگوی وزارت خارجه:

موضوع حمالت 
پاکستان از طریق 
مذاکره حل شود

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نظام حقوقي کشور ما، با اختصاص يک 
فصل قانون اساسي )فصل دوم(، حقوق و 
آزادي هاي اساسي مردم را در جلوه هاي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  و  مدني 
مناسبي  راهکارهاي  و  برشمرده  فرهنگي 
و  است  داشته  مقرر  زمينه  اين  در  نيز  را 
در ماده پنجاه و هشتم مستقيما به اهميت 
در  بشر  حقوق  از  نظارت  و  رعايت 
راستا دولت  اين  پرداخته و در  افغانستان 
را ملزم به ايجاد کميسيون مستقل حقوق 

بشر افغانستان دانسته است. 
بر اساس ماده پنجاه و هشتم قانون اساسي 
کميسيون  افغانستان،  اسالمي  جمهوري 
در  تا  دارد  وظيفه  بشر  حقوق  مستقل 
بشر،  حقوق  وضعيت  بر  نظارت  راستاي 
وضعيت  بهبود  و  بشر  حقوق  از  حمايت 
نقض  موارد  و  فعاليت  کشور  در  آن 
به  و  کند  بررسي  را  افراد  بشري  حقوق 
دفاع از حقوق آنان، قضاياي نقض حقوق 
بشر را به نهادهاي عدلي و قضايي راجع 
تشکيل،  قانون  اساس  بر  هم چنين  سازد. 
وظايف و صالحيت هاي آن، کميسيون، 
براي تحقق اهداف ذيل فعاليت مي کند. 

در  بشر  حقوق  رعايت  بر  نظارت   .1
کشور؛ 

2. تعميم حقوق بشر و حمايت از آن؛ 
چگونگي  و  وضعيت  بر  نظارت   .3
آزادي هاي  و  حقوق  به  افراد  دسترسي 

ورود
بيشتر از يک ميليون کشته و خسارت مالی 
بخشی  تنها  دالر،  ميليارد  صدها  ارزش  به 
در  افغانستان  مردم  که  است  تاوانی  از 
جريان بيشتر از سه دهه جنگ و خشونت 
متحمل گرديده اند. معارف در اکثر نقاط 
و  کودک  ميليون ها  و  بوده  فلج  کشور 
نوجوان از درس و تعليم دور بوده و عمال 
بخشی  که  کسانی  ماندند.  باقی  بی سواد 
سربازان  و  جنگی  نيروهای  از  عمده ای 
گروه ها و جريان های نظامی را در کشور 
بخشی  مهم ترين  عنوان  به  و  داده  تشکيل 
تا  کشور  در  خشن  و  جنگی  نيروهای  از 
گروه های  سودجويی های  مورد  امروز 

متذکره قرار داشته اند.
هزاران خانه و خانواده مورد بمباران قرار 
گرفته و از بين رفتند. ده ها و شايد صدها 
گور دسته جمعی در سراسر کشور به وجود 
آمده و مردم کشور در دوره های مختلفی 
قتل عامی  و  خشونت  متعدد  موارد  ياهد 
بودند که توسط نيروهای مسلح و درگير 
در کشور اتفاق افتادند. کودکان و زنانی 
زيادی قربانی خشونت های جنسی شده و 

بشري؛ 
4. بررسي و تحقيق تخلفات و موارد نقض 

حقوق بشر؛ 
انکشاف  و  بهبود  منظور  به  تدابير  اتخاذ   .5

وضعيت حقوق بشر در کشور؛ 
افغانستان، در  کميسيون مستقل حقوق بشر 
و  ساحوي  دفتر  هشت  داراي  حاضر  حال 
آن  برنامه اي  که   است  واليتي  دفتر  شش 
و  اطفال  حقوق  انکشاف  و  حمايت  شامل 
اشخاص  حقوق  از  حمايت  زنان،  حقوق 
بررسي  انتقالي،  عدالت  معلوليت،  داراي 
ويژه  بررسي  تيم  تخطي ها،  بر  نظارت  و 
متمم  بخش هاي  و  بشر  حقوق  تعليمات  و 
بورد  برنامه ريزي،  و  تحقيق  بخش  شامل 
نظارت،  بخش  نشرات،  بخش  ترجمه، 
ويژه  بررسي  و  گزارش دهي  و  ارزيابي 

مي باشد. 
و  وظايف  تشکيل،  قانون  حکم  طبق 
حقوق  مستقل  کميسيون  صالحيت هاي 
اهداف  تحقق  راستاي  در  افغانستان،  بشر 
و  عدلي  نهادهاي  کميسيون،  واالي 
قضايي، وزارت ها و ساير موسسات دولتي، 
غيردولتي و تمام اتباع کشور وظيفه دارند با 

اين نهاد همکاري کنند. 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
کميسيون،  اين  عمل  برنامه  براساس 
رابطه  در  را  ساالنه  تحقيقاتي  گزارش هاي 
به وضعيت حقوق بشر در افغانستان به نشر 

از  عزيزان  سوگ  در  خانواده  هزار  صدها 
دست رفته ی  شان، اشک ريختند.

ميليون  ها هموطن ما مجبور به ترک خانه و 
درد  سال  سال های  و  کاشانه ی شان گرديده 

غربت و رنج مهاجرت را تحمل نمودند.
فزيکی  معلوليت های  با  انسان  هزار  صدها 
مشکل،  با  هم اکنون  و  شده  دچار  روانی  يا 
زندگی سخت و طاقت فرسای شان را سپری 

می کنند.
از  ديگر  يکی  عنوان  به  بی چارگی  و  فقر 
که  بود  ديگری  مصيبت  جنگ،  پيامدهای 
بخش عمده ی از هموطنان ما را عذاب داده 
و باعث گرديد تا کودکان و مادرانی زيادی 
در نتيجه ی سوتغذيه و بيماری های ناشی از 

فقر، جان شان را از دست بدهند. 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  تحقيق  يک 
افغانستان نشان می دهد که 69درصد از مردم 
سه  از  که  بوده اند  جنگی  قربانی  افغانستان 
ادامه  هم  هنوز  و  يافته  آغاز  گذشته  دهه ی 
دارد. قربانی ها يا خود جان شان را از دست 
اعضای  از  يکی  که  کسانی اند  يا  و  داده 
خانواده آن ها جانش را از دست داده است . 
اين جنگ در دوره های مختلف با انگيزه ها 

گزارش  ششمين  گزارش،  اين  که  مي رساند 
ساالنه است که در اين زمينه منتشر شده است. 

هرمورد  اصوال  که  است  اين  تذکر  قابل  نکته 
نقض حقوق بايد توسط اداره پوليس، سارنوالي 
تا حقوق  قرار گيرد  مورد رسيدگي  و محاکم 
تلف شده قرباني و متضرر اعاده گردد و شخص 
يا  شخص  يک  حقوق  يا  حق  ناقض  گروه  يا 
گروهي از مردم، چه نقض کننده مامور دولت 
مامور يک  يا  غيردولتي  موسسه  مامور يک  يا 
عادي  فرد  يک  يا  تجارتي  صنعتي-  شرکت 
جامعه باشد، بايد مورد پيگرد قانوني قرار گرفته 
هرگاه  گردد.  تعين  برايش  جزا  قانون،  طبق  و 
شکايت  به  قضايي  و  عدلي  مربوطه  ارگان 
و  نپردازد  بشر  حقوق  نقض  متضرر  يا  قرباني 
قانوني نکند، کميسيون مستقل حقوق  اجراات 
بشر، چه در مورد شکايت رسمي دريافت کند 
يا از عدم توجه مامورين مربوطه دولتي به منظور 
اطالع  متضرر  و  قرباني  شکايت  به  رسيدگي 
مطالعه  مورد  را  بشر  حقوق  نقض  واقعه  يابد، 
و  باصالحيت عدلي  ارگان  به  داده، آن را  قرار 
ارجاع  قانون،  تطبيق  و  بررسي  جهت  قضايي 

مي دهد. 
طي  را  بشر  حقوق  وضعيت  حاضر،  گزارش 
سال 1389 در افغانستان بررسي و تحليل کرده 
کميسيون  تالش  و  کارکرد  ضمن،  در  است، 
مستقل حقوق بشر را براي نظارت بر وضعيت 
بهبود  و  بشر  حقوق  از  حمايت  بشر،  حقوق 
وضعيت آن در کشور منعکس مي کند. هدف 
شوراي  به  آن  ارسال  و  گزارش  اين  تهيه  از 
محترم ملي اين است که اين نهاد قانون گذار در 
نقض حقوق  موارد  و  از وضعيت  نخست  قدم 
بشر يک تصوير کلي داشته  و در مراحل بعدي 
نظارتي و تصويب قوانين ضمينه بهبود وضعيت 
موازين،  داشت  نظر  در  با  را  بشري  حقوق 
دولت  بين المللي  و  ملي  تعهدات  و  معيار ها 
جمهوري اسالمي افغانستان فراهم آوري کنند. 
ادامه دارد

و داليل گوناگون، توسط افراد و گروه ها، ادامه 
تعداد  تنها  جنگ جويان  ميان  در  است.  داشته 
اين  رهبری  موقعيت  در  که  آنان  از  معدودی 
جنگ قرار داشتند مسووليت اصلی تدوام آن را 
به عهده داشتند. کسانی که از تداوم اين پديده 
مرگ بار و ويرانگر، سود برده و منفعت بدست 

می آوردند. 
در حقيقت همين ها کسانی هستند که مسووليت 
تمام قربانيان بيشتر از سه دهه جنگ و خشونت 
را در کشور به عهده داشته و بايد به تمام اعمالی 
بی چاره ی  و  بی گناه  مردم  عليه  امروز  تا  که 

کشور، مرتکب گرديده اند، پاسخ دهند.

دادخواهی  روند  با  دولت  برخورد 
قربانیان

قربانيان  دادخواهی  روند  با  افغانستان  دولت 
جرايم و جنايت های جنگی در کشور، برخورد 
متفاوت و مقطعی داشته و آنگونه که ديده شده 
است در آغاز برنامه همکاری و استقبال خوبی 
از طرف دولت از اين برنامه صورت گرفته است 
اصل  که  يافت  انجام  کارهايی  نهايت  در  ولی 
دادخواهی قربانيان جرايم و جنايت های جنگی 
را در کشور غيرقانونی اعالن نموده و عدالت را 

آشکارا زير سوال برد.
ادامه دارد

شکنجه در اسناد بین المللی حقوق بشر
را  شکنجه  بين المللی  مقررات  مجموع 
ضد  جنايت  و  خشن  پديده ی  يک  به عنوان 
توصيف  بشر  حقوق  آشکار  نقض  و  بشری 
بارز  مصداق  به عنوان  شکنجه  نموده اند.4 
انسانی،  کرامت  و  بشر  حقوق  به  تجاوز 
متعدد  اسناد  غيرمستقيم  و  مستقيم  موضوع 
به  که  گرفته  قرار  منطقه  ای  و  بين المللی 
کشورها  غالب  جزايی  قوانين  آن  از  تاسی 
شکنجه را جرم پنداشته و مرتکب آن را قابل 

مجازات دانسته اند. 
تاريخ  در  که  بشر  حقوق  جهانی  اعالميه ی 
دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومی 

ملل متحد رسيد، ماده ی 5 آن مقرر می دارد: 
»احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات 
يا رفتای قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف 

انسانيت و شوون بشری يا موهن باشد.«5
ماده ی 14 اعالميه ی جهانی حقوق بشر مقرر 
برابر  در  دارد  حق  هرکس   -1« می دارد: 
جستجو  پناهگاهی  آزار،  و  شکنجه  تعقيب، 
کند و در کشورهای ديگر پناه اختيار کند.«6

يک  بشر  حقوق  جهانی  اعالميه ی  آن که  با 
برای  الزام آور  تعهدات  فاقد  اخالقی  سند 
دولت های عضو آن است، اين اعالميه الهام 
بخش تهيه و تصويب تمام اسناد و متونی قرار 
گرفت که در موضوع حقوق بشر تنظيم يافته 

است.
تاريخ  در  که  قانون  مجريان  رفتار  اصول 
شماره ی  قطعنامه ی  طی   1979 دسامبر   17
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   34/169
می دارد:  مقرر  آن   5 ماده ی  شد،  تصويب 
نه  و  خود  نه  قانون،  اجرای  مامور  »هيچ 
به اعمال شکنجه و آزار  نبايستی  ديگران را 
همچنين  نمايد.  تحريک  خشن  رفتارهای  و 
هيچ ماموری نبايستی وضعيت جنگ، تهديد 
يا  و  سياسی  داخلی  مناقشات  ملی،  امنيت 
هرحالت فوق العاده عمومی را به عنوان علت 
خشن،  مجازات  و  رفتار  يا  شکنجه  موجه 

غيرانسانی يا خفت آور قرار دهد.«
مجموعه ی اصول حمايت از اشخاص تحت 
توقيف و حبس که طی قطعنامه ی شماره ی 
به تصويب   1988 دسمبر   9 مورخ   43/173
رسيده  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
»هيچ  می دارد:  مقرر  قطعنامه   6 اصل  است، 
شخص تحت هيچ شکلی از توقيف يا حبس 
تحت  يا  ببيند  آزار  يا  شده  شکنجه  نبايد 

تحقيرآميز  و  بی رحمانه  مجازات  يا  رفتار 
شکنجه  نمی تواند  وضعيتی  هيچ  گيرد.  قرار 
و آزار و ساير رفتار يا مجازات بی رحمانه ی 

غيرانسانی را توجيه نمايد.« 
از  که  سياسی  و  مدنی  حقوق  کنوانسيون 
تضمينات  وجود  آن  ممتاز  ويژگی های 
ساير  و  شکنجه  مورد  در  است،  حقوقی 
مجازات ها و رفتارهای غيرانسانی در ماده ی 
7 مقرر می دارد: »هيچ کس را نمی توان مورد 
رفتارهای  يا  مجازات ها  يا  شکنجه  و  آزار 
قرار  ترذيلی  يا  انسانی  خالف  يا  ظالمانه 
داد. مخصوصا قراردادن يک شخص تحت 
آزمايش های پزشکی يا علمی بدون رضايت 

آزادانه او ممنوع است.«7
 1989 سال  در  که  طفل  حقوق  کنوانسيون 
به تصويب رسيده است، در بند 4 ماده ی 40 
اجبار  ممنوعيت  مورد  در  آن   37 ماده ی  و 
طفل به دادن شهادت يا اظهار تقصير و اتخاذ 
تدابير ضروری در مورد منع شکنجه يا ساير 
مورد  در  غيرانسانی  و  بيرحمانه  های  رفتار 

اطفال تصريح شده است. 
سند  مهم ترين  شکنجه  منع  کنوانسيون 
منع  زمينه  در  که  است  بين المللی  الزام آور 
شکنجه و ساير رفتارها و مجازات بی رحمانه، 
غيرانسانی و تحقيرآميز در سال 1984 طرح 
پيش نويس آن مورد پذيرش مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد قرار گرفته و در تاريخ 26 

جون 1987 به اجرا گذاشته شده است. 
مبانی  به  کنوانسيون  اين  مختلف  مواد  در 
حقوقی  آثار  و  شکنجه  تعريف  آن،  تدوين 
مسووليت  و  صالحيت  آن،  بر  مترتب 
اشاره   ... و  شکنجه«  ضد  »کميته  دولت ها، 

شده است.8
ادامه دارد.

پی نوشت ها
4- سيد عباس موسوی. شکنجه در سياست 
شورای  و  متحد  ملل  سازمان  ايران،  جنايی 

اروپا1382 ص 63.
5- ماده ی پنچم اعالميه جهانی حقوق بشر.

6- ماده ی 14 اعالميه جهانی حقوق بشر.
و  مدنی  حقوق  کنوانيسيون   7 ماده ی   -7
مجمع   1966 دسامبر   16 مصوب  سياسی 

عمومی سازمان ملل متحد .
8- سيد عباس موسوی. شکنجه در سياست 
شورای  و  متحد  ملل  سازمان  ايران،  جنايی 

اروپا1382 ص 56.
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که  می گویند  بدخشان  والیتی  شورای  در  مقام ها 
است  شده  سبب  والیت  این  در  امسال  خشک سالی 
نتوانند مواد دوماهه ی مورد  تا بسیاری از کشاورزان 
در  این حالت  که  نمایند  را جمع آوری  نیاز خویش 
جغرافیای دشوارگذر بدخشان زندگی را در ادامه این 
سال برای تمام ساکنان این والیت به ویژه باشندگان 

ولسوالی های مرزی دشوار ساخته است.
مولوی ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان 
در  انسانی  فاجعه  یک  بروز  نگران  »امسال  گفت: 
سنبله سال گذشته،  در 26  هستیم، چرا که  بدخشان 
بیش از 80 درصد محصوالت زراعتی ولسوالی های 
سردسیر این والیت به اثر سردی هوا و ریزش برف از 
بین رفت و این درحالی است که به این مشکل مردم 
مقام ها  طرف  از  توجهی  کوچک ترین  آسیب دیده، 

صورت نگرفت.«
بسیاری  کشاورزان  این که  از  عالوه  وی  گفته  به 
محصوالت شان  نتوانستند  سردسیر  ولسوالی های 
نیز  امسال  نمایند،  جمع آوری  گذشته  سال  در  را 
آذوقه  دوماهه  تا  نشدند  قادر  خشک سالی  اثر  از 

زمستانی شان را تامین نمایند.
دولت  اگر  که  داد  هشدار  والیتی  شورای  مقام  این 
برابر  در  گذشته  سال  همانند  مربوط،  مقام های  و 
باشندگان  کنند،  اختیار  بی تفاوتی  مردم  مشکالت 
راه  جان شان  نجات  برای  که  ناگزیرند  والیت  این 
مهاجرت را به کشورهای همسایه در پیش گیرند و 

تمام مواشی شان را نیز از دست دهند.
شورای  پیهم  جلسات  که  داشت  اظهار  عتیق  آقای 

مشکل های  رفع  برای  مربوط  مقام های  با  والیتی 
مردم از چند سال به این طرف، نسبت کم شنوی های 
از  توجهی  هیچ گونه  و  مانده  باقی  بی نتیجه  حکومت 
صورت  آسیب دیدگان  برای  دولت  نهاد های  آدرس 

نگرفته است.
گذشته  سال  که  مواد  مقدار  »یک  کرد:  اضافه  او 
به  آسیب دیده  کشاورزان  مشکالت  رفع  منظور  به 
محلی  مقام های  تاهنوز  بود،  شده  کمک  بدخشان 
بدخشان به توزیع آن اقدام نکرده اند و قرار اطالعی که 
ما در اختیار داریم این مواد در حال ضایع شدن است.«

به گفته وی این مواد از یک طرف برای رفع نیازمندی 
این  دیگر  سوی  از  و  بود  ناچیز  بسیار  آسیب دیدگان 

مواد ناچیز قبل از توزیع درحال فاسدشدن است.
اما مقامات امور زراعتی می گویند که این مواد برای 
حالت اضطرار نبوده بلکه از جمله ذخایر استراتژیک 
اقدام  آن  توزیع  به  حساس  مواقع  در  که  می باشد 

خواهند کرد.
کشاورزی  امور  رییس  عالمی،  عالم  محمد  انجینر 
در  مردم  نمایندگان  بارها  »هرچند  گفت:  بدخشان 
داشتند،  را  مواد  این  توزیع  تقاضای  والیتی  شورای 
نبود  ما  از صالحیت های  مواد  این  توزیع  اما چون که 
در  حاال  اما  کردیم،  خودداری  آن  توزیع  از  ناگزیر 
از  که  کشاورزان  برای  را  مواد  این  که  داریم  نظر 

خشک سالی آسیب دیده اند توزیع نماییم.«
اما به گفته آقای عتیق، راه های مواصالتی بسیاری از 
شش ماه  مدت  برای  والیت  این  مرزی  ولسوالی های 

نسبت برف باری های شدید مسدود می گردد و تا سال 
دیگر امکان رفتن به آن ولسوالی ها وجود ندارد.

کمک ها  انتقال  زمینه  در  مرکزی  دولت  او  گفته  به 
قبل  ولسوالی ها  آن  در  استراتژیک  ذخایر  ایجاد  و 
عملی  گام های  مواصالتی  راه های  مسدودشدن  از 

برنداشته است.
به  این که محصوالت خوبی  از  از کشاورزان  شماری 
سرما،  فصل  نمودن  سپری  نگران  نیاورده اند،  دست 

بدون مواد غذایی استند.
جرم  ولسوالی  در  کشاورزان  از  یک تن  عبدالغیاث 
می گوید: »ما مردم همگی للمی کار هستیم و زمین های 
و  کشت  خشک سالی  اثر  در  امسال  و  نداریم  آبی 
نداد، حیران هستیم که در زمستان  ما حاصل  زراعت 

به کدام در برویم.«
به گفته وی آنها در زمینی که 60 سیر گندم کاشته اند، 
نصف  مصارف،  تمام  تحمل  وجود  با  که  نتوانسته اند 

آن را به دست بیاورند.
هیچ گونه  تاهنوز  دولت  از طرف  که  اضافه کرد  وی 
فروش  با  و  است  نگرفته  صورت  آنها  به  کمکی 
مواشی، مواد غذایی خود را آماده می سازند، اما نگران 

فصل سرما استند.
ولسوالی ارگو از جمله ولسوالی هایی است که در دو 

سال اخیر بیشتر باشندگان آن آسیب پذیر شده اند.
عبدالجبار مصدق، ولسوال ارگو در مصاحبه با روزنامه 
باعث  ولسوالی  این  در  »خشک سالی  گفت:  8صبح 
ماهه  دو  حتا  نتوانند  ولسوالی  این  باشندگان  که  شد 

خوراکه ی خود را از مزارع شان به دست آورند.«

به گفته وی باشندگان ولسوالی ارگو، اکثرا متکی به 
مالداری و زراعت اند که امسال نسبت خشک سالی از 
مشکالت  به  و  نیاورده اند  به دست  چیزی  زراعت شان 

زیادی در زندگی دچار استند.
للمه  این ولسوالی  مناطق  بیشترین  اضافه کرد که  وی 
بوده و علفچر هایی که باید از طرف تابستان مالداران 
برای مواشی شان علوفه تهیه کنند، کامال خشک باقی 

ماند.
با  مبارزه  کارشناس  ابوذر،  عثمان  محمد  این حال  با 
حوادث و محیط زیست والیت بدخشان می گوید: »به 
در  موسسات  و  نهادهای  از  ما  که  احصاییه ای  اساس 
اختیار داریم 25 درصد باشندگان این والیت از ناحیه 
خشک سالی متضرر شده اند که تعداد آنها به سه صد و 

شصت هزار نفر می رسد.«
به گفته وی سه صد و شصت هزار متضرر این والیت 
در ظرف چهار ماه به 18540 تن گندم ضرورت دارند 
که این نیازمندی آسیب دیدگان را از مقام ها در کابل 

تقاضا کرده اند و منتظر عملی شدن آن می باشند.
او گفته که همچنان موسسه خیریه اکسفام در نظر دارد 
غذایی  مواد  والیت  این  خانواده  چهارهزار  برای  که 

مساعدت نماید.
نیازمندی های  رفع  برای  »تقاضاها  داد:  ادامه  او 
اقدامات  انتظار  و  دارد  ادامه  همچنان  آسیب دیدگان 

عملی مقام ها را در مرکز داریم.«
از  عالوه  بدخشان  که  ساخت  خاطرنشان  ابوذر 
خشک سالی یک والیت آسیب پذیر است، چرا که در 
سال های غیر از خشک سالی، سیالب ها نیز آسیب های 

بیشتری را بر مزارع آن وارد می کند.
کافی  را  اقدام ها  این  والیتی  شورای  در  مقام ها  اما 

نمی دانند و می گویند که نتیجه ای درپی ندارد.
آقای عتیق با بیان این مطلب می گوید: »درست است 
نیازمندی های  رفع  برای  بدخشان  محلی  مقام های  که 
آسیب دیدگان تقاضای کمک می نمایند، اما مقام های 
حکومت مرکزی در قبال بدخشان بی مسوولیتی نموده 

کوچک ترین توجهی به این مردم ندارند.«

رییسشورایوالیتیبدخشان:

نگران بروز فاجعه انسانی در بدخشان هستیم

ACKU
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• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي	
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0777625262

روابط استراتژيک افغانستان و 
اياالت متحده امريکا...

از صفحه 6

نکته ی ديگر فرهنگ سياسی ناسالم و اغراق آميز 
افغانستان می باشد که نمی تواند بين واقعيت های 
اسطوره ای  قرايت های  و  تصورات  و  افغانستان 
تلخ  واقعيات  از   يکی  نمايد.  تفکيک  تاريخ  از 
از  دولت ها  و  نظام ها  تمام  وابستگی   افغانستان، 
زمان تاسيس دولت مدرن ملی در اين سرزمين 
بوده است. درصورتی که برای عده ای از افغان ها 
افغانستان  تاريخ،  از  آنها  اسطوره ای  قرايت  و 
و  آزادگان  سرزمين  امپراطورها،  قبرستان 

مردپرور می باشد.
نگرانی های منطقه ای:

را  منطقه ای  نگرانی های  و  عکس العمل ها   
می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد: 

تاجيکستان،  هندوستان،  کامل  حمايت   )1
ترکمنستان؛ 

چين،  سوال برانگيز  و  مشروط  حمايت های   )2
روسيه، ازبکستان؛ 

3( مخالفت های سياسی و رسانه ای ايران؛ 
4( مخالفت استراتژيک پاکستان؛

و  ايران  استراتژيک   و  سياسی  مخالفت های 
پاکستان را می توان در چهار مورد  جستجو کرد: 

1( نگرانی های مشروع؛
2( اطالعات نادرست؛

3( هويت و نظام های سياسی ايديولوژيک محور 
اين دو کشور؛

دو  اين  هژمونيک  رفتار های  و  تمايالت   )4
کشور.

هم افغانستان وهم اياالت متحده امريکا بايد در 
چارچوب اصول پذيرفته شده ی حسن همجواری 
و  مشروع  نگرانی های  متحد،  ملل  منشور  و 
نمايند.  رفع  را  منطقه  کشورهای  سوتفاهم های 
مذاکرات  همچنين  و  سند  متن  هم   خوشبختانه 
کشور  دو  مقامات  رسمی  اظهارات  و  دوجانبه 

برسه موضوع تاکيد کرده اند: 
الف( ضد تروريزم بودن روابط؛ 

ب( افغانستان محور بودن آن؛
جمله  از  منطقه ای  همکاری های  تقويت  ج( 
احيای دوباره جاده جديد  برای  تالش مشترک 

ابريشم در منطقه؛
چشم انداز آينده 

توانايی افغانستان در غلبه بر انبوهی از مشکالت 
و استفاده از فرصت های داخلی و بيرونی مستلزم 
و   عقالنی  سياست های  نمودن  پياده  و  اتخاذ 
انتخاب های استراتژيک می باشد. تقويت دولت 
ملی مقتدر و مشروع، ناسيوناليزم شهروندمحور، 
جامعه ی دموکراتيک، ظهور طبقه سياسی مترقی 
ملی و عاری از فساد و وابستگی،  از اولويت های 
سياست  بعد  در  می باشند.  افغانستان  استراتژيک 
تقويت  دارد:  بال  دو  به  نياز  افغانستان  خارجی، 
حسن  و  منطقه ای  همگرايی های  و  همکاری ها 
همکاری های  تقويت  و  تدوين  و  هم جواری 
جهانی  و  منطقه ای  شرکای  با  استراتژيک 

افغانستان.

هرگونه  به  نسبت  سعودی  عربستان  مقام های 
هشدار  امسال  حج  مراسم  جريان  در  آشوب 
امنيتی  دستگاه های  که  کردند  تاکيد  و  دادند 
آنها  به گفته  اقدامی که  با هرگونه  اين کشور 
بر آسايش حجاج تاثير بگذارد، مقابله خواهند 

کرد.
مراسم حج امسال نخستين مراسم حج از زمان 
آغاز اعتراض ها در کشورهای عربی است که 

به »بهار عرب« شهرت يافت.
خالد  شاهزاده  العربيه  خبری  شبکه  گزارش  به 
الفيصل امير منطقه مکه در يک کنفرانس خبری 
عربستان  امنيتی  سازمان های  که  کرد  اعالم 
به مکه  سعودی مانع از ورود حجاج خالفکار 
خواهند شد. او همچنين بر گفته های پيشين وزير 
داخله سعودی تاکيد کرد که گفته بود يکی از 
مهم ترين مسووليت های اين کشور محافظت از 

آسايش و امنيت حجاج است.
او گفت که عربستان سعودی اجازه 
هيچ گونه حادثه ای نمی دهد که بتواند 
را  حجاج  يا  زند  برهم  را  حج  روند 

ناراحت کند.
الفيصل خاطرنشان کرد که با هرنوع 
ورود  از  حج،  جريان  در  تخلف 
غيرقانونی و بدون مجوز به مکه گرفته 
تا هرگونه رفتاری که مخالف قوانين 
باشد مقابله خواهد شد. او تاکيد کرد 
که هرگونه آشوب و نا امنی در مراسم 
حج برای عربستان سعودی پذيرفتنی 

نيست.
در هفته های گذشته منقطه العواميه در عربستان 
سعودی، شاهد تظاهرات اعتراض آميز شماری 
از شيعيان بود. نيروهای امنيتی با اين تظاهرات 

امنيتی  نيروهای  و  معترضان  کردند.  برخورد 
يکديگر را متهم به خشونت و استفاده از اسلحه 
می کنند. به گفته وزارت داخله عربستان سعودی 

در درگيری های عواميه 14 نفر زخمی شدند.

طمع  آنچه  به  نسبت  بين المللی  اعتراض های 
روز  دومين  وارد  شده،  خوانده  بانکی  سيستم 

خود شده است.
در  تورنتو  جمله  از  دنيا  بزرگ  شهر  چند  در 
نيوزيلند،  بريتانيا و آوکلند در  کانادا، لندن در 
نزديکی  در  خيمه هايی  در  را  شب  نفر  صدها 

مراکز تجاری شهر سپری کردند.
شعار تظاهرات کنندگان در لندن »بورس لندن 

اين  و  بود  کنيد«  اشغال  را 
و  قديمی  ناحيه  در  تظاهرات 

اقتصادی شهر برگزار شد.
هستند  آن  خواهان  معترضان 
به  اقدامی  سياستمداران  که 

عمل بياورند.
سخنگوی  يک  لندن،  در 
از  آنها  که  گفت  معترضان 
الهام  نيويارک  رويدادهای 
اعتراض های خود را  گرفته و 

شروع کرده اند.
منطقه  اطراف  در  نفر  هزاران  نيويارک،  در 

تجاری شهر مستقر شده اند.
جسی جکسون، سياستمدار سابق و فعال حقوق 
مدنی امريکا می گويد تعداد اندکی ثروتمند از 
که  حالی  در  برخوردارند  حدی  از  بيش  رفاه 

بسياری از مردم، از اين رفاه بی بهره اند.

به  دست  پوليس  حالی  در  نيويارک،  در 
بازداشت هفتاد نفر از معترضان زده، که اعضای 
جنبش »اشغال وال استريت« به ميدان تايمز اين 

شهر نقل مکان کرده اند.
پوليس دست به بازداشت 45 نفر در ميدان تايمز 
زد و 24 نفر ديگر نيز به اتهام ورود غير قانونی 
به شعبه سيتی بانک در ميدان واشنگتن توسط 

پوليس بازداشت شدند.
طمع ورزی  به  که  وال استريت«  »اشغال  گروه 
شرکت ها و بنگاه های مالی در امريکا اعتراض 
دارد، می گويد که از حقوق 99 درصد از مردم 
و  مرفه  طبقه  از  درصد  يک  برابر  در  امريکا 

ثروتمند دفاع می کند.
برگزار  تظاهراتی  نيز  امريکا  در ساير شهرهای 
در  نفر  هزار   5 لس آنجلس،  در  است  شده 
تظاهرات شرکت کردند و در پيتزبورگ نيز دو 

هزار نفر دست به تظاهرات زدند.

اسرايیل اسامی زندانیان 
مبادله شده را اعالم کرد 

اسراييل اسامی 500 نفراز زندانيان فلسطينی که 
قرار است همزمان با آزادی گلعاد شاليط، سرباز 
منتشر  شوند،  رها  فلسطين،  در  زندانی  اسراييلی 

کرده است.
فلسطينی ديگر هم در روزهای  قرار است 550 

آينده آزاد شوند.
البته هنوز تا اجرايی شدن اين تصميم چند روزی 
باقی است، چرا که دادگاه عالی اسراييل ظرف 
48 ساعت آينده، می تواند جلوی اجرايی شدن 
اين تصميم دولت را با غير قانونی خواندن آن، 
بگيرد. اگر چه گزارشگران در اسراييل می گويند 
اين  از  جهانی  و  عمومی  استقبال  به  باتوجه  که 
عالی  دادگاه  که  می رسد  نظر  به  بعيد  اقدام، 

اسراييل مانع انجام اين مبادله شود.
درگيری هايی  در   2006 سال  در  شاليط  گلعاد 
حماس،  گروه  و  اسراييلی  نيروهای  بين  مرزی 
به  غزه  خاک  از  که  حماس  تندروهای  توسط 
آن  در  او  شد.  ربوده  بودند،  زده  تونل  اسراييل 
برای آزادی  زمان 19 سال سن داشت. مذاکره 

او چندين سال است که ادامه دارد.
درخواست گروه ۲۰ برای 

حل بحران مالی اروپا
 

وزرای ماليه گروه موسوم به گروه 20، از رهبران 
کشورهای اروپايی خواسته اند که هر چه زودتر 
طرح خود را برای حل بحران مالی اروپا تکميل 

کنند.
با اين وجود، اين وزرا در پايان گفتگوهای شان 
که  پيشرفتی  از  فرانسه،  پايتخت  پاريس،  در 
تاکنون در اين زمينه حاصل شده، استقبال کردند.

تهيه  اين مورد  تا کنون در  قرار است که آنچه 
اتحاديه  اجالس  در  آينده  هفته  اوايل  در  شده، 

اروپا به شرکت کنندگان ارايه داده شود.
امريکا،  مانند  کشورهايی  شامل  که   ،20 گروه 
کانادا، برازيل، اندونزيا، ترکيه، فرانسه و هند و 
اتحاديه اروپا می شود، به کشورهای عضو حوزه 
مالی يورو گفته است که حاضر است برای حل 
به آن ها کمک کند،  اين کشورها  مالی  بحران 
ابتدا  مالی،  حوزه  اين  اعضا  که  اين  بر  مشروط 
خود گامی در اين جهت بردارند و برنامه ای برای 

مقابله با اين بحران گسترده عرضه کنند.
مشخص  طرح  اين  جزييات  رفته  رفته  اکنون 
از  بزرگتر  بخشی  طرح،  اين  اساس  بر  می شود. 
آنچه قبال در نظر گرفته شده بود، از بدهی های 
يونان بخشوده خواهد شد، صندوق پول اروپا که 
شده،  تشکيل  عضو  کشورهای  به  کمک  برای 
بانک های  به  کمک  و  شد  خواهد  داده  توسعه 
ضعيف تر برای تقويت آن ها در مقابل ضررهای 

اجتناب ناپذير آينده نيز افزايش می يابد.
اتحاديه  اجالس  در  آينده  هفته  بايد  طرح  اين 

اروپا در بروکسل نهايی شود.
فرانسوا بارآن، وزير ماليه فرانسه، اين اجالس را 

سرنوشت ساز توصيف کرده است.

عربستان نسبت به ايجاد آشوب در مراسم حج هشدار داد

اعتراض ها نسبت به سیستم بانکی در اروپا گسترش يافت

به مناسبت روز جهانی صلح و روز جهانی بسيج در مقابل جنگ و اشغال بنياد آرمان شهر با همکاری انستيتوت فرانسوی 
افغانستان در کابل در حمايت از ائتالف کمپاين صلح برای همه 2011، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای صلح و 

گروه هماهنگی عدالت انتقالی با نمايش فيلم فارانهايت 451 با کارگردانی فرانسوا تروفو )محصول 1966/ فرانسه( برای اولين 
بار در افغانستان

شما را به هشتاد و دو مين )ششمين سال( 
گفتگو پلی ميان نخبگان و شهروندان دعوت می کند.

علیه فراموشی
سخنران: پرتو نادری

زمان: روز چهار شنبه ۲7 میزان برابر با 19 اکتوبر
ساعت ۲ بعد از چاشت

نشانی: انستيتوت فرانسه در افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(
آدرس الکترونيک: 

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
 http://armanshahropenasia.wordpress.com

انستيتوت فرانسه در افغانستان از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه معذور است
لطفاً هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود داشته باشيد

اين برنامه با حمايت مالی اتحاديه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.
بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر است.

ACKU



5th Year    No: 1261   Monday  17 October, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



