
 
 
 

   
   

   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 خانواده بي بضاعت قريه هاي انوك پاي 200تعداد 

كوتل، ميش عليا و گردان از ساحات مركز واليت 

اين كمكها كه شامل يك . دايكندي كمك دريافت كرد

بوجي آرد اعال، سه ليتر روغن، مقدار نمك و لوبيا مي 

اشد، از سوي مؤسسه توسعه اقتصادي افغانستان صورت ب

خير محمد مقدم معاون مؤسسه توسعه . گرفته است

در ابتدا تصميم : اقتصادي افغانستان در زمينه گفت

داشتيم مواد غذايي براي خانواده هاي فقير به طور 

اما بنا به صالح ديد بزرگان محل . رايگان توزيع كنيم

اد آموزي كرديم كه زنان اقدام به تشكيل صنوف سو

خانواده هاي بي بضاعت در مقابل حضور در صنوف 

  : وي افزود. درس، براي شان مواد غذايي توزيع كرده ايم

 

در صورتي كه رياست معارف و مردم با ما همكاري 

داشته باشد، در نظر داريم تا برنامه هاي بلند مدتي را 

برنامه در بخش مواد سواد آموزي زنان بي بضاعت در 

قابل يادآوري است اينكه اين اقدام يكي از .داشته باشيم

جالب ترين اقدامهاي است كه در بدل ارتقاي ظرفيتهاي 

اميد مي . فرهنگي كمكهاي اقتصادي صورت مي گيرد

رود كه مؤسسات كمك كننده با برنامه ريزي هاي 

اقتصاديشان رشد ظرفيتهاي فرهنگي مردم را نيز درنظر 

قبال هم مؤسساتي، برنامه هاي پول در . داشته باشد

اما كمك در بدل ارتقاي . برابر كار در برنامه داشته اند

  .سواد آموزي قابل تحسيني است

 

تلفات غيرنظاميان در حمالت هوايي نيروهاي ائتالف در 

افغانستان، با وجود تاكيدهاي مكرر حكومت اين كشور 

وگيري از و نيروهاي ائتالف بر اتخاذ تدابيري جهت جل

توافق اخير نيروهاي ائتالف  .آن، همچنان ادامه يافته است

و دولت افغانستان براي هماهنگي بيشتر در عمليات جنگي از 

سال گذشته، در واكنش به حمله  . جمله اين اقدامات است

 غيرنظامي 90اي در غرب افغانستان كه گفته مي شد بيش از 

ستان اعالميه اي را در آن كشته شدند، شوراي وزيران افغان

منتشر كرد و در آن از نيروهاي ائتالف خواست تا به حمالت 

. هوايي و جستجوي خودسرانه خانه هاي مردم پايان دهند

سخنگوي نيروهاي ائتالف در افغانستان، در واكنش به تلفات 

غيرنظامي در منطقه باالبلوك واليت فراه، به صراحت به  اخير

يروهاي ائتالف و بر حضور سربازان تاثير منفي آن بر وجهه ن

خارجي در افغانستان اذعان كرد و گفت كه اين نيروها تمام 

تالش خود را براي جلوگيري از تلفات غير نظاميان به خرج 

نگراني شديد خود را از  دولت افغانستان نيز بارها. مي دهند

اين موضوع ابراز كرده، تاجايي كه حامد كرزي رئيس 

  به انتقاد تند از نيروهاي ناتو و ائتالف، و انجمهوري افغانست

هرگونه حمله به  .مشروع نظامي و قابل شناسايي باشند 

اهداف مشروع نظامي بايد به نحوي صورت گيرد كه جمعيت 

با اين  . اطراف آن، در اثر بي توجهي آسيب نبينند غيرنظامي

 حال، آنچه به نظر مي رسد كمتر در رسانه ها به آن پرداخته

شده، اين است كه آيا اصوال حمالت هوايي نيروهاي ائتالف به 

مناطقي كه امكان تلفات غيرنظامي در آن متصور است، در 

 . چارچوب قوانين بين المللي جنگ صورت مي گيرد يا خير

سازمان عفو بين الملل اخيرا حمالت هوايي ارتش سريالنكا به 

 را به شدتمواضع گروه ببرهاي تاميل در شمال اين كشور 

با اين استدالل كه اين حمالت مي تواند . مورد انتقاد قرار داد

سخنگوي نيروهاي ائتالف در .  نيز به بار آوردتلفات غيرنظامي

افغانستان گفت آنها محالت يا خانه هايي را مورد هدف قرار 

مي دهند كه از آن به نيروهاي خارجي يا افغان حمله شده 

محالت و خانه ها افراد غير  ما در موارد زيادي در اين. باشد

منجر به نظامي نيز حضور دارند و بمباران آن در موارد زيادي 

 نيروهاي ائتالف .كشته شدن شماري از غير نظاميان مي شود

همچنين طالبان را متهم مي كنند كه با استفاده از جمعيت 

 با  .غيرنظامي به عنوان سپر انساني، قانون را نقض مي كنند
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واده هاي بي بضاعت در توزيع مواد غذايي براي خان

 بدل سوادآموزي

در ماه جاري بر اثر ريزش باران و جاري شدن سيالب 

خسارات ) ارزگان شمالي(جات دايكندي در  اكثر قريه 

به گونه اي كه . شديدي بر زراعت مردم وارد آورده است

در تماسهاي تلفني توسط بعضي از اهالي قريه جات 

زردسنگ، صدخانه، جرف، قل قدير، چاراسبان و ميشها، 

 جاري شدن سيالب خسارات هنگفتي بر "خوشك 

ده است و زراعت و چشمه ها و كاريزهاي مردم وارد آور

موجب از بين رفتن صد درخت مثمر و غير مثمر 

 همچنين جاري شدن سيالب باعث قطعي. گرديده است

اين . راه مواصالتي از قريه جات به مركز گرديده است 

درحاليست كه بنا به گفته آگاهان، يكي از علل جاري 

شدن سيالب هر ساله در دايكندي از بين رفتن و 

درختان كوهي مي باشند و از مردم نابودي  بوته زارها و 

 خواسته مي شود كه ار تخريب محيط زيست خود داري 

   

حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب منابع .نمايند

ارع و و پوششهاي گياهي موجب سيالبها و تخريب مز

 .عريان شدن كوهها و از بين رفتن چراگاهها مي گردد

آمريكا پرداخت؛ انتقاداتي كه منجر به ايجاد تنش هايي در 

به نظر  .روابط ميان ميان آقاي كرزي و آمريكايي ها شد

كارشناسان نظامي تلفات غيرنظاميان از مشكالت عمده جنگ 

 تمهيدات و تدابير موثر نمي توان از آن ها است كه بدون

به همين منظور قانونگذاران همواره در تالش  . جلوگيري كرد

بوده اند تا با تصويب قوانيني روشن بخصوص در مورد حمالت 

شالوده اصلي . هوايي، از بروز اين گونه تلفات جلوگيري كنند

 30اين قوانين قطعنامه اي است كه توسط جامعه ملل در 

اين قطعنامه موارد .  به اتفاق آرا تصويب شد1938امبر سپت

 برمي "اصولي براي هرگونه قوانين بعدي"ذيل را به عنوان 

طالبان به  .بمباران عمدي غيرنظاميان غيرقانوني است :شمارد

از خون طالبان سرخ تر  خون آنها"مردم محل مي گويند كه

 ".شدن باشندنيست و آنها نيز بايد مانند طالبان آماده كشته 

  دافــــــمي گيرند، بايد اه اهدافي كه از هوا مورد حمله قرار

با اين حال، اينها تنها عوامل بروز تلفات غيرنظامي در  .

پناه گرفتن طالبان در مناطق مسكوني به . افغانستان نيست

عنوان يكي از عوامل كليدي بروز تلفات غيرنظامي تلقي شده 

ملل متحد و گروه هاي حقوق بشر و بارها از سوي سازمان 

  سام ظريفي از سازمان عفو بين اللمل . محكوم شده است 

نقض روشن "جاي گرفتن طالبان در مناطق مسكوني را 

 مي داند و مي گويد اين عمل گروه طالبان "قوانين جنگي

عامل اول تلفات غيرنظامي در حمالت مشابه حمله هوايي به 

 يكي از شهروندان واليت فراه گفت ابراهيم. باالبلوك فراه است

در بيشتر موارد مردم محل تمايلي به جاي دادن طالبان در 

محالت خود ندارند، اما طالبان بدون توجه به خواست آنها در 

نيروهاي ائتالف همچنين . محالت مسكوني پنهان مي شوند

طالبان را متهم مي كنند كه با استفاده از جمعيت غيرنظامي 

  پر انساني، قانون را نقض مي كنندبه عنوان س

  

   ادم ها مي ايند كه بروندهمة

  مانده ام خيره براه

  فردا از كابل پرواز است

  با چشم اذين بسته ام 

  ... اسمان نيلي را 
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 ريزش باران خسارات به بار آورد

شدگان به شفاخانه مركزي ولسوالي شهرستان منتقل شده و 

تحت درمان قرار دارد كه وضعيت صحي آنان را داكتران 

گفتي است كه اين دومين  .رضايت بخش توصيف كرده است

ه به اين سو است حادثه مرگبار ترافيكي از خزان سال گذشت

كه بر اثر خرابي راههاي مواصالتي در ولسوالي شهرستان رخ 

چندي پيش در كوتل چبلك حادثه مشابه صورت . مي دهد

گرفت كه در آن دو تن كشته و هفت تن ديگرمجروح 

  .گرديدند

 

حادثه ترافيكي درولسوالي شهرستان واليت دايكندي، جان 

يك تن از .  مجروح ساختيك تن را گرفت و سه تن ديگر را

شاهدان عيني در تماس تلفني به راديوي دايكندي گفت اين 

حادثه در منطقه راموك القان مركز ولسوالي شهرستان به 

وقوع پيوست كه در نتيجه يك تن كشته و سه تن ديگر 

وي علت حادثه را انحراف موتر فالنكوج . جراحت برداشته اند

 ميـــف كرده گفت كه زخي راه توصيــاز مسيرسرك و خراب

 حادثه ترافيكي قرباني گرفت

ير نظامي و نقض قوانين جنگ در افغانستانتلفات غ  
    عزيز حكميعزيز حكميعزيز حكميعزيز حكمي

صبح دايكندي و راديو دايكندي اعالنات تجاري و تبليغات 

  .انتخاباتي مي پذيرد
  

صبح دايكندي تنها , قابل توجه كانديدان محترم رياست جمهوري و شوراي واليتي 

دايكندي با توزيع گسترده در سراسر كشور و ولسوالي رسانه چاپي موجود در واليت 

هاي دايكندي آماده است تبليغات انتخاباتي شما را با قيمت مناسب چاپ و نشر 
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