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حمله انتحاری در پکتيکا بيش از هفتاد 
کشته و زخمی برجای گذاشت

در  انتحاری  بمبگذاری  نخستین 
دست کم  خورشیدی،   ۱۳۹۰ سال 
بیست کشته و پنجاه زخمی برجای 

گذاشته است.
پکتیکا  والیت  محلی  مقام های 
شامگاه  انفجار  این  که  گفته اند 
روز یک شنبه، ۷ حمل در ولسوالی 

برمل این والیت روی داد.
را  آماری  گفته اند  مقام ها  این 
براساس  کرده اند  اعالم  که 
و  است  بوده  اولیه  گزارش های 
احتمال افزایش شمار کشته شدگان 

وجود دارد.
والی  سخنگوی  افغان،  مخلص 
همه  که  است  گفته  پکتیکا 
و  غیرنظامی  حادثه  این  قربانیان 
ماموران  و  انجنیران  کارگران،  از 
راه سازی  شرکت  یک  محافظ 

عنایت اهلل قاسمی 
بازداشت شد

قاسمی  عنایت اهلل  کابل:  8صبح، 
هوانوردی  و  ترانسپورت  پیشین  وزیر 
دست  اتهام  به  گذشته  روز  افغانستان، 
داشتن در فساد از سوی لوی سارنوالی 
بازداشت شد. سخنگوی لوی سارنوالی 

بازداشت قاسمی را تایید کرده است. 
قاسمی  آقای  علیه  اتهام  مهم ترین 
مشاورین  از  یکی  به  او  که  است  این 
آلمانی اش در وزارت ترانسپورت ماهانه 

2۰ هزار دالر معاش می داده است. 
آقای قاسمی در چند سال اخیر چندین 
به  دوسیه اش  به  پاسخگویی  برای  بار 
است.  شده  فراخوانده  سارنوالی  لوی 
قاسمی در سال 2۰۰4 وزیر ترانسپورت 
شد و مدت یک سال و چهارماه در این 

پست باقی ماند.  
گفته  سارنوالی  لوی  این  از  پیش 
پیشین  وزیر  قادری  حمیداهلل  که  است 
ترانسپورت و محمد امین فرهنگ وزیر 

پیشین تجارت دوسیه های فساد دارند. 
صدیق چکری وزیر پیشین وزارت حج 
اختالس  و  فساد  به  متهم  که  اوقاف  و 
سر  به  افغانستان  از  خارج  در  است 

می برد. 

بوده اند.
ساختن  مسوولیت  شرکت  این 
جنوب  در  را  برمل-سروبی  جاده 

شرق کشور به عهده دارد.
پکتیکا  در  دولتی  منابع  برخی 
از  شماری  وضع  که  گفته اند 

زخمیان این انفجار وخیم است.
در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
افغانستان هم در اعالمیه ای گفته اند 
انفجار  این  در  که  افرادی  همه 
کشته و زخمی شده اند، غیرنظامی 

بوده اند.
گروه طالبان مسوولیت این انفجار 
گفته  و  گرفته  برعهده  را  انتحاری 
است که در این انفجار شماری از 
نظامیان داخلی و خارجی کشته و 

زخمی شده اند.
عملیات  که  گفته اند  طالبان 
یک  را  یک شنبه  روز  انتحاری 
باشنده هرات انجام داده و از او با 

نام علی احمد نام برده اند.
در  ناآرام  مناطق  از  یکی  برمل 
هر  که  است  پکتیکا  والیت 
ازگاهی شاهد حوادث خشونت بار 

بوده است.
یک شنبه  روز  شامگاه  انفجار 
روز  چند  در  انفجار  پرتلفات ترین 
توصیف  پکتیکا  والیت  در  اخیر 

شده است.

اميدواری وزارت عدليه برای تخفيف مجازات 
افغان های محکوم به اعدام در ایران

این  به خصوص  و  تالش های حکومت  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  عدلیه  وزارت 
واقع  موثر  ایران  در  اعدام  به  محکوم  افغان های  مجازات  تخفیف  راستای  در  وزارت 

شود.
مقام های وزارت عدلیه می گویند که آنان تالش دارند تا موافقتنامه استرداد مجرمین دو 

کشور که قبال میان افغانستان و ایران امضا شده بود، به اجرا گذاشته شود.
ادامه در صفحه 2

عناوین 
مطالب امروز:

بودجه ملی سال 1390 
از سوی پارلمان رد شد

8 صبح، کابل: مجلس نمایندگان افغانستان 
بودجه ملی سال ۱۳۹۰ را رد کرد.

سال روان  ملی  بودجه  کشور  مالیه  وزارت  
پیشبینی  افغانی  هزار   ۹۰۰ و  میلیارد  را2۱5 
برای  اساسی  قانون   ۹۰ ماده  مطابق  و  کرده 

تصویب به شورای ملی پیشنهاد کرده بود.
بیش  که  عادی  بودجه  در  ترتیب  همین  به 
و  شده  گرفته  درنظر  افغانی  میلیارد   ۱5۰ از 
بیشترین رقم آن به پرداخت معاش کارمندان 

و مصارف اداره ها پیشنهاد شده بود.
میلیارد   66 حدود  تنها  که  درحالیست  این 
گرفته  درنظر  انکشافی  بودجه  برای  افغانی 

شده  است.
و  مالی  کمیسیون  رییس  یار،  امیرخان 
نمایندگان در  نشست روز  بودجه  مجلس 
بودجه  که  گفت  مجلس  این  گذشته ی 
که  والیت های  در  و  نبوده  متوازن   ۱۳۹۰
درنظر  کافی  بودجه  است،  بوده  بیشتر  نیاز 

گرفته نشده  است.
انکشافی،  بودجه  در  کاهش  وی  گفته ی  به 
مشخص نبودن پروژه ها وانتقال پیهم آن به 
عوامل  از  بودجه  در  اشتغال  نبود  بعد،  سال 

عمده ی رد بودجه سال ۱۳۹۰ می باشد.
و  مالی  کمیسیون  عضوهای  گفته  به 
در  کاهش  نمایندگان  مجلس  بودجه ی 
وزارتخانه  انکشافی  بودجه های  مصرف 
جدی  پرسش های  از  گذشته  سال  چند  در 
به  می بایست حکومت  است که  نمایندگان 

آن پاسخ بگوید.
ادامه در صفحه 2

اعضای  ستره محکمه 
محاکمه شوند
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پیمان  فرمان  تحت  نیروهای 
از  ناتو،  شمالی،  اتالنتیک 
مشترک  نظامی  عملیات  آغاز 
علیه  داخلی،  نیروهای  با 
در  مرزی  مناطق  در  طالبان 

جنوب کشور خبر داده اند.
بالتز،  جوزف  جنرال 
روز  کابل  در  ناتو  سخنگوی 
یک  در  حمل   ۸ دوشنبه، 
این  که  گفت  خبری  نشست 
آغاز  با  همزمان  عملیات 

انداخته  راه  به  طالبان  بهاری  حمالت 
شده است.

این  اجرای  از  هدف  بالتز  آقای 
و  ورود  از  جلوگیری  را  عملیات 
مواد  و  اسلحه  محموله های  خروج 
جویان  ستیزه  همچنین  و  مخدر 
مشترک  مرز  سوی  دو  در  طالبان 

عنوان کرد. پاکستان  و  افغانستان 
آماده  »ما  گفت:  ناتو  سخنگوی 
هلمند  والیت  مرز  طول  در  عملیات 
عملیات  این  هستیم.  پاکستان  با 
تازیانه۲ نام دارد. هدف این عملیات 
مخدر  مواد  انتقال  از  جلوگیری 
بین  جنگجویان  تردد  و  اسلحه  و 

است.« افغانستان  و  پاکستان 
تاکید  خود  سخنان  از  بخشی  در  او 
کرد: »این عملیات برای از بین بردن 
بسیار  شورشیان  تدارکاتی  راههای 

است.« مهم 
این  در  که  افزود  بالتز  جنرال 
بین المللی  نیروهای  عملیات تهاجمی 

 100 از  بیشتر  کندز:  8صبح، 
باربری  موترهای  راننده ی  و  تاجر 
به  اعتراض  در  تجارتی،  مواد 
ناموجه  و  بی جای  »پول ستانی های 
گمرک«  ترانسپورت،  ماموران 
کاری  اعتصاب  دوشنبه  روز 

کردند.
گفتند  اعتراض شان  در  آنان 
پیمان  دولتی  که  مسووالن  تا هنگامی 
بی جا  »پول ستانی های  که  نبندند 

عثمانی گفت حکومت  احمد،  صدیق 
افغانستان در سال 13۸۸ تنها 37 در صد 
بودجه  انکشافی خودرا مصرف کرده 
 30 به   13۸9 سال  در  رقم  این  و  بود 

درصد رسیده است.
به همین  به گفته وی هرگاه وضعیت   
یابد در سال 1390 شاهد  ادامه  ترتیب 
انکشافی  بودجه  درصد   ۲5 مصرف 

خواهیم بود.
بودجه  رد  از  پس  نمایندگان  مجلس 
به  رسیدگی  خواهان  مالیه  وزارت  از 
و  شد  بودجه  مصرف  در  مشکل ها 
تغییر  از  پس  مالیه  وزارت  است  قرار 
برای  آن را  دوم  بار  برای  بودجه  ر  د 
ارسال  نمایندگان  مجلس  به  تصویب 

با  مبارزه  اختصاصی  محکمه 
هفت تن  که  می گوید  مخدر  مواد 
به  را  مخدر  مواد  قاچاقبران  از 
محکوم  طوالنی مدت  حبس های 

کرده است.
مرکز  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 

که  گفت  همچنین  افغانستان 
بر جلوگیری  را  تدابیری  ناتو 
غیرنظامیان  تلفات  از 

روی دست گرفته است.
جنرال بالتز گفت: »سه حوزه 
کار  آن  روی  که  بزرگی 
آموزش  عبارتنداز:  می کنیم 
دایمی  بررسی  سربازان مان، 
تاکتیکی  دستورالعمل های 
مثال  مان،  طرزالعمل های  و 
به  مربوط  طرزالعمل های 
و  محالت  در  شورشیان  با  درگیری 
فراموش  نباید  اینکه  سوم  و  روستاها 
حوادث  این  از  بعضی  در  که  کنیم 
دخیل  پرسونل  و  سربازان  تراژیک، 
قرار  تعقیب  تحت  قضایا  این  در 

و محاکمه شده اند.« گرفته 
در  را  سخنان  این  ناتو  سخنگوی 
افغانستان شاهد  اخیرا  که  حالی گفته 
بوده  غیرنظامی  افراد  تلفات  افزایش 

است.
به  تلفات  این  از  بخشی  مسوولیت 
شده  داده  نسبت  بین المللی  نیروهای 
است، اما مقامات دولتی و بین المللی 
کشتار  مسوول  طالبان  که  گفته اند 

بوده اند. غیرنظامیان  اعظم  بخش 
یک گزارش سازمان ملل 75 درصد 
 ۲010 سال  در  غیرنظامیان  تلفات  از 
میالدی را به طالبان و بقیه تلفات این 
بین المللی،  نیروهای  به  را  غیرنظامیان 
داده  نسبت  ناشناس  افراد  و  داخلی 

است.

معاون والیت غزنی 
معرفی شد

احمدی  محمدعلی  غزنی:  8صبح، 
ولسوال پیشین مالستان به عنوان معاون 

والیت غزنی معرفی شد. 
او در مراسمی که روز گذشته به همین 
وحدت  روی  بود،  یافته  تدویر  منظور 
مکاتب  بازگشایی  غزنی،  امنیت  ملی، 
کرد.  تاکید  غزنی  والیت  بازسازی  و 
آقای احمدی از مردم خواست تا برای 
دولت  با  موفقیت ها  این  به  دست یابی 

همکاری نمایند.  
حاجی محمد کاظم اهلل یار معاون پیشین 
والیت غزنی سال گذشته در یک حمله 
سوی  به  خانه  از  که  زمانی  تروریستی 
قتل  به  بود،  حرکت  در  کارش  دفتر 

رسید.

نماینده روسیه: 
امریکا پایگاه دایمی 

نمی سازد
ایاالت متحده امریکا به روسیه اطمینان 
داده که پس از خروج متحدین بین المللی 
از افغانستان، پایگاه های نظامی دایمی در 

این کشور ایجاد نخواهد کرد.
روسیه  خاص  نماینده  کابلوف  ضمیر 
انتر فاکس  به خبرگزاری  افغانستان،  در 
گفته است که مارک گروسمن فرستاده 
خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان 
است  داده  اطمینان  دیگر  بار  او یک  به 
ایجاد  برای  برنامه ای  هیچ  که کشورش 
افغانستان  در  دایمی  نظامی  پایگاه های 

روی دست ندارد.
به  باید  »ما  می گوید:  کابلوف  آقای 
تکمیل شدن  از  پس  خود  شرکای 
تالش های ضد تروریزم و تحکیم ثبات 

اعتماد داشته باشیم.«
به گفته او هیچ دلیلی برای ادامه حضور 
وجود  افغانستان  در  خارجی ها  نظامی 

ندارد.
پیش از این رییس جمهور کرزی گفته 
بود که در حال مذاکره با ایاالت متحده 
امریکا به خاطر ایجاد پایگاه های نظامی 

دایمی در افغانستان می باشد.
که  است  کشورهایی  جمله  از  روسیه 
در  دایمی  نظامی  پایگاه های  ایجاد  از 

افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

گفت  رانندگان معترض،  و  تاجران 
با  بار  بار  را  کاری  دشواری  این  که 
گذاشته،  میان  در  دولتی  مسووالن 

ولی کسی پاسخ مثبت نداده است.
اعتصاب  که  تاجرانی  و  رانندگان 
که  می گویند  کرده اند  اعتراض  و 
به  افغانی ای  که   ۲0 بدل  در  حتا 
شود،  پرداخته  باید  قانونی  گونه ی 
افغانی گرفته  از 1000  بیشتر  از آنان 

می شود.

کشور  سارنوالی  لوی  به  تحقیق  برای 
محول کردند.

 به گفته ی نمایندگان در حساب دخل 
و خرج دولت درسال 13۸۸ دو میلیارد 
افغانی تفاوت وجود داشت و مشخص 
نبوده است که پول یاده شده در کجا و 

برای چی به مصرف رسیده است.  

کاهش نیافته است.
شام  پولیس  موظفین  همین حال  در 
روز یک شنبه ۲16 کیلو گرام تریاک 
والیت  مرکز  شبرغان  شهر  از  را 

جوزجان کشف و ضبط کرده اند.
امنیت  آمر  ابراهیم  محمد  سمونوال 
به  جوزجان  والیت  امنیه  قوماندانی 
»مالکین  است:  گفته  آزادی  رادیو 
این مواد موفق به فرار شده و تا هنوز 
بازداشت نشده و  اتهام آن  به  کسی 

پیگیری قضیه آغاز شده است.«
چندین  نیز  گذشته  در  وی  گفته  به 
مواد  ضبط  و  کشف  به  پولیس  بار 

مخدر موفق شده بود.

امیدواری وزارت...
ادامه از صفحه 1

وزارت  سخنگوی  نجیبی  احمد  فرید 
به  ایران  به رادیو آزادی گفته که  عدلیه 
عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان 
افغان هایی  مجازات  تخفیف  قسمت  در 
که در آن کشور در انتطار اعدام هستند، 
توجه شود. وی گفت: »توقع ما از ایران به 
حیث یک کشور دوست و همسایه این 
است همان کسانی که محکوم به اعدام 
هستند تخفیف را در مجازات شان در نظر 

بگیرد.«
در  آن  از  پس  عدلیه  وزارت  مقامات 
وزارت  که  می گویند  سخن  مورد  این 
خارجه به تازگی گفت که ایران فهرستی 
ایران را به شمول  افغان در  از محبوسین 
در  شده اند،  محکوم  اعدام  به  آنهایی که 

اختیار افغانستان قرار داده است.
وزارت  سیاسی  معین  لودین  جاوید 
خارجه که روز یک شنبه به جلسه عمومی 
مجلس سنا فرا خوانده شده بود گفت که 
به اساس این لیست حدود 5 هزار افغان 
برای  میان  این  از  و  زندانی اند  ایران  در 
صادر  اعدام  حکم  تن   ۲۸0 به  نزدیک 

شده است.
ریاست  ارگ  در  مقامات  همین حال  در 
جمهور  رییس  که  می گویند  جمهوری 
نوروز  جشن  مراسم  حاشیه  در  کرزی 
ایرانی اش  همتای  با  دیدار  در  تهران  در 
مورد  در  دیگر  مسایل  برخی  کنار  در 
وضعیت مهاجرین و محبوسین افغان نیز 

اشاره داشته است.

را  طالبان  مشترک  به طور  داخلی  و 
قرار  حمله  مورد  جنوبی  مرزهای  در 

داد. خواهند 
این  در  را  داخلی  نیروهای  نقش  او 
نیروهای  نقش  از  »برجسته تر  عملیات 
گفت  و  کرد  توصیف  بین  المللی« 
بین  مرزی  نوار  دارند  تالش  آنها 
افغانستان و پاکستان را بر روی تردد 

ببندند. شورشیان 
پیشبینی کرد  ناتو  نیروهای  سخنگوی 
حمالت  شورشیان  است  ممکن  که 
همزمان  و  آینده  ماه های  در  خودرا 
کشت  محصوالت  برداشت  فصل  با 

کنند. آغاز  خشخاش 
و  داخلی  نیروهای  که  افزود  او 
بین المللی خود را آماده رویارویی با 
دارند  تالش  و  می کنند  حمالت  این 
و  دهند  تغییر  را  عملیات  منطقه  تا 
با  متفاوت  وضعیتی  با  را  شورشیان 

سال گذشته درگیر سازند.
در  بین المللی  نیروهای  سخنگوی 

می بردارند،  میان  از  را  ناموجه«  و 
ادامه خواهند  را  اعتصاب کاری شان 

داد.
تاجران  اعتصاب  که  می شود  گفته 
باربری  موترهای  رانندگان  و 
مواد  برخی  قیمت  در  بازرگانی، 
تاجیکستان  و  کندز  در  نیاز  مورد 

بود. اثرگذار خواهد 
اتاق های  معاون  امیری،  عبدالرسول 
تجارت والیت کندز با تایید سخنان 

کند. 
از جانب دیگر قطعیه )حساب دخل و 
خرج( سال 13۸۸ دولت که برای تایید 
به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، 
پس از آن که نمایندگان از تفاوت ها 
اداره های  مصرف های  و  هزینه ها  در 
و  رد  نیز  آنرا  کردند،  انتقاد   دولتی  

این  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
و  کابل  والیات  باشندگان  افراد 
قاچاق  اتهام  به  و  هستند  کندهار 
صدها  و  تریاک  تن  یک  از  بیشتر 
آن  از  که  کیمیاوی  مواد  کیلوگرام 
گرفته  کار  مخدر  مواد  ساختن  در 

می شود، بازداشت گردیده بودند.
از  افراد پس  این  از اعالمیه،  نقل  به 
سال  بیست  تا  جرم شان،  به  اعتراف 

حبس محکوم گردیده اند.
نیز  گذشته  سال های  و  ماه ها  در 
مخدر  مواد  قاچاقبران  از  تن  صدها 
آن هم  با  اما  گردیده اند،  بازداشت 
مخدر  مواد  قاچاقبران  فعالیت 

عملیات گسترده ای در مرزهای جنوبی آغاز شد

اعتراض تاجران و رانندگان موتر های باربری در شیرخان بندر

بودجه ملی سال 1390...                                                ادامه از صفحه 1

هفت تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس محکوم شدند
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کشتی نرم میان دو قوه 
به کجا خواهد رسید؟

به  واکنش  در  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
پافشاری رییس جمهور و رییس دادگاه عالی، 
اختصاصی  محکمه ی  کار  ادامه ی  بر  مبنی 
انتخابات پارلمانی، خواهان محاکمه ی رییس 
اولویت  هر  ترتیب  این  به  شد.  عالی  دادگاه 
خارج  ولسی جرگه  کار  رده ی  از  دیگری 
که  حالیست  در  این  شد.  گذاشته  کنار  به  و 
افغانستان  مردم  نگرانی های  به  باید  پارلمان 
در مورد خیلی از مسایل دیگر پاسخ بگوید. 
براساس نامه ی رسمی به امضای 103 تن از 
اختصاصی  محکمه ی  ایجاد  مجلس،  اعضای 
انتخابات پارلمانی غیرقانونی خوانده شده و 
با اتکا برماده ی 127 قانون اساسی، عزل و 
محاکمه ی آنان درخواست شده است. به این 
از  پس  می رفت  امید  که  نرمی  کشتی  ترتیب 
دیدار برخی از وکالی مجلس با رییس جمهور 
برای  تفاهمی  راه حلی  عالی  دادگاه  رییس  و 
رفع آن پیدا شود، وارد مرحله ی حساس تری 
اداری  هیات  که  است  گفته  بهزاد  آقای  شد. 
دیگر  است  کرده  که  فیصله ای  اساس  بر 
به  وارد بحث بی حاصل نخواهد شد و دیگر 
به  رفت.  نخواهد  هم  جمهوری  ریاست  ارگ 
تنها  لوی سارنوالی  وکال،  از  عده  این  اعتقاد 
انتخاباتی  کمیسیون  تصامیم  تطبیق کننده ی 
که  نمی رود  انتظار  هرحال  به  وبس.  است 
اختالف میان دوطرف به سادگی حل گردد، 
مگر آن که راهی آبرومندانه برای عقب نشینی 
یکی از طرفین به میان آید. آقای بهزاد افزوده 
باز  همچنان  تفاهم  راه  آن،  باوجود  است 
دارند،  تفاهم  به  عالقه  که  دوستانی  و  است 

می توانند برنامه ی تفاهم را به پیش ببرند.
طرف  دو  هر  که  است  روشن  خیلی  البته 
قبلی  موضع  از  نشستن  عقب  که  می دانند 
برای شان، به معنی شکست خواهد بود. دیگر 
است.  گرفته  خود  به  حیثیتی  جنبه ی  مساله 
اتهامات  نمایندگان  مجلس  که  است  گفتنی 
را  عالی  دادگاه  اعضای  و  رییس  بر  وارده 
به صورت کتبی به آنها ارسال خواهد کرد و 
پاسخ گویی  برای  که  کرد  خواهد  درخواست 
به آن، حاضر به حضور در نشست عمومی 
اگر  بهزاد  آقای  گفته ی  قرار  گردند.  مجلس 
عضو مورد اتهام در تاالر حاضر شود، هیچ 
درنهایت  و  نمی گیرد  صورت  او  از  سوالی 
کرد.  رای گیری خواهد  در مورد وی  مجلس 
که  می رسد  نظر  به  بعید  وضعی  چنین  با 
هیچ فردی از افراد مذکور به مجلس حاضر 

گردند. 
در  کامال  قضاییه  قوه  و  مقننه  قوه ی  اکنون 
تقابل قرار گرفته اند و گمان می رود که راهی 
جز نوعی تفاهم و یا گذشت میان آنان وجود 
ندارد. این هم مسلم است که نتیجه ی این تعامل 
مایوس کننده  سخت  افغانستان  مردم  برای 
خواهد بود. مردمی که آرزو داشتند و دارند 
از  ولسی جرگه، رهگشای مشکالتی شود که 
از  ماه ها  گرفته اند.  دربند  آنان را  چهارطرف 
گذشته  انتخابات  باالخره  و  مجلس  تشکیل 
و  است  نگرفته  صورت  کاری  ولی  است 
خواهد  خودش  کار  به  مجلس  نیست  معلوم 
رسید یا نه، در حالی که هزاران مساله برای 

مردم فوریت و اولویت دارد.

زنگ اول


ACKU



بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر  سیما  داکتر 
را  کشور  در  صلح  تالش های  در  زنان  مشارکت  افغانستان، 
کمرنگ توصیف کرده می گوید دولت افغانستان و سازمان 
مشارکت  برای  را  الزم  سیاسی  تعهد  کشور،  در  متحد  ملل 

زنان در تالش های صلح ندارند.
»کمیته  افتتاح  مراسم  در  گذشته  روز  که  سمر  سیما  خانم 
سازمان  امنیت  شورای   1325 قطعنامه  از  حمایت  و  نظارت 
که  تالش هایی  تاکنون  افزود  می گفت،  سخن  متحد«  ملل 
بوده  »مردانه«  گرفته،  صورت  کشور  در  صلح  تامین  برای 
است. او همچنین با انتقاد از دولت که تاکنون قطعنامه 1325 
است،  نساخته  اجرایی  را  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تاکید کرد که دولت افغانستان مکلفیت و مسوولیت دارد تا 

از این قطعنامه پیروی و آن را تطبیق کند.
شورای  سوی  از  میالدی   2000 سال  در  که   1325 قطعنامه 
امنیت سازمان ملل متحد صادر شد، از دولت های عضو این 
سازمان می خواهد که مشارکت زنان را در روندهای صلح 
آنان  علیه  خشونت  محو  و  امنیت  تامین  برای  و  کنند  بیشتر 
تعداد  افزایش  دهند. همچنین  انجام  تالش های گسترده تری 
زنان در جریان های صلح بین المللی، حمایت و تامین امنیت 
زنان و ایجاد صلح در مناطقی که مخالفت و زور علیه آنان 
و  نهادها  در  زنان  برابر  مشارکت  از  اطمینان  دارد؛  وجود 
حمایت  تقویت  و  افزایش  صلح؛  فرایندهای  تصمیم گیری 
و  بشر  حقوق  و  انسان دوستانه  قوانین  چارچوب  در  زنان  از 
و  خشونت ها؛  و  مخالفت ها  طول  در  آنان  خاص  نیازهای 
امنیت و عملیات  برابر در صلح،  نگاه جنسیتی یک پارچه و 
امنیت  شورای   1325 قطعنامه  مواد  دیگر  از  بشردوستانه 

سازمان ملل متحد می باشد.
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  حال،  این  با 
با چالش های زیادی  این قطعنامه در کشور  تطبیق  می گوید 

همچنین  سمر  سیما  خانم  می گیرند.«  نظر  در  را  زن  حقوق 
افزود: »تعهد سیاسی نه تنها از طرف حکومت و یا دولتمردان 
ملل  و  از طرف جامعه جهانی  بلکه  ندارد،  افغانستان وجود 
متحد نیز وجود ندارد. به خاطر این که جامعه جهانی و ملل 
دولت  مسوولین  یا  و  دولتمردان  که  دارند  مسوولیت  متحد 
و  هستند  مسوولیت شان  این  که  بسازند  متوجه  را  افغانستان 

نبود تعهد سیاسی  مواجه است. به گفته ی داکتر سیما سمر، 
از  افغانستان و سازمان ملل متحد یکی  از سوی دولت  الزم 
سرراه  بر  عمده  »مشکالت  می گوید:  او  چالش هاست.  این 
اشتراک  در  سیاسی  تعهد  عدم  یکی  قطعنامه،  این  تطبیق 
گرفته  افغانستان  سطح  در  که  تصمیم هایی  تمام  است.  زنان 
یا  شرایط  کم  بسیار  و  است  مردانه  تصمیم هایی  می شود، 

قبال کنوانسیون ها و قطعنامه های  باید در  مسوولیت خود را 
شورای امنیت ملل متحد ادا بکنند.«

کرد  تاکید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  همچنین 
مدنی  نهادهای  مسووالن  و  دولتمردان  از  خیلی  تاکنون  که 
آگاهی کامل در مورد قطعنامه 1325 شورای امنیت ندارند 
گام های  آن  تطبیق  برای  که  است  شده  باعث  مساله  این  و 
عملی برداشته نشود. او گفت که این قطعنامه برای زنان به 
عنوان یک »وسیله« است و زنان می توانند با آن باالی دولت 
برای تامین حقوق و گسترش نقش شان در جریان های صلح 
در  زنان  اشتراک  تاکنون  گفت  همچنین  او  بیاورند.  فشار 
تالش ها  این  همین رو،  از  و  بوده  تالش های صلح کمرنگ 

تاهنوز منجر به تامین صلح پایدار در کشور نشده است.
که  می گویند  زنان  امور  وزارت  مقام های  حال،  این  با 
سازمان  امنیت  شورای   1325 قطعنامه  تطبیق  برای  تالش ها 
تاکنون  این وزارت آغاز شده و  از سوی  قبل  ملل مدت ها 
گرفته  قرار  تطبیق  مورد  قطعنامه  این  اهداف  از  بخش هایی 
این  در  زنان  امور  وزارت  معین  کاکر،  حسن  پلوشه  است. 
مورد گفت که این وزارت کمپاین های سراسری را در تمام 
قبل  مکاتب مدت ها  به  برای دسترسی دختران  نقاط کشور 
راه اندازی کرده و هم اکنون نیز تالش دارد تا این قطعنامه 
کامال مورد تطبیق قرار گیرد. او گفت:  «ما جزیی از قطعنامه 
1325 را عملی کرده ایم. ما به خاطر این قطعنامه در داخل و 
خارج از کشور کار کرده ایم.« وی همچنین تاکید کرد که 
وزارت امور زنان به خاطر تساوی جنسیتی در کشور، در هر 
جنسیتی  تساوی  است.  کرده   ایجاد  واحد  یک  وزارت خانه 
امنیت  شورای   1325 قطعنامه  اصلی  خواست های  از  یکی 
سازمان ملل متحد می باشد. در همین حال شبکه جامعه مدنی 
و حقوق بشر می گوید که برای نظارت و تطبیق این قطعنامه، 
کمیته ای سه صد نفری را ایجاد کرده که اعضای این کمیته 
پس از گذراندن یک دوره آموزشی، به خاطر اجرایی شدن 
این قطعنامه دادخواهی می کنند. نعیم نظری، عضو این شبکه 
و  دولتی  نهادهای  از  متشکل  کمیته  این  اعضای  می گوید 
غیردولتی هستند. همچنین شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، 
قطعنامه 1325 شورای امنیت را برای فعال سازی نقش زنان 
توصیف  بااهمیت  کشور  در  ثبات  و  صلح  تالش های  در 
جهان  زنان  قطعنامه،  این  به  تکیه  با  که  می گوید  کرده 
رفع  در  نقش شان  فعال سازی  برای  را  گسترده ای  زمینه های 
منازعات بین المللی به دست می آورند. شبکه جامعه مدنی و 
حقوق بشر در پیامی می گوید:  «این قطعنامه برای جامعه ای 
چون افغانستان، اهمیت شایانی دارد. در این کشور، نه تنها 
نقش زنان پیرامون صلح پروری استفاده نمی شود، بلکه آنان 

خود به قربانیان اصلی این منازعات مبدل گردیده اند.«
متحد،  ملل  سازمان  اعضای  از  یکی  عنوان  به  افغانستان 
بین المللی  کنوانسیون های  و  قطعنامه ها  از  دارد  مکلفیت 
پیروی کند. اما پیروی از این قطعنامه ها و کنوانسیون ها تنها 
جنبه اخالقی دارد که به اعتقاد برخی از آگاهان، پیروی از 

مسایل اخالقی برای دولت افغانستان چندان اهمیتی ندارد.



سیماسمر: 

دولت و سازمان ملل 
تعهد سیاسی برای مشارکت زنان 

در روند صلح ندارند

ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»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 گزارش ها 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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که قربانی می دادند. این جنگ ها زمانی که به اوج خود 
کابل کشانده  بیرون شهر  نقاط  به  آن  دامنه های  رسید، 
شد و در اکثر نقاط شهر مردم بی گناه از بین رفتند. ما 
در آن زمان در مناطق مرکزی افغانستان سکونت داشتیم 
یکی  در  می دادیم.  ادامه  به شغل کشاورزی خویش  و 
از روزها احوال رسید که طالبان باالی مناطق ما حمله 
نمودند  فرار  منطقه  از  مردم  از  کمی  تعداد  نمایند.  می  
ماندند.  همان جا  در  ناچاری  روی  از  دیگر  عده ای  و 
ناگهان طالبان حمالتی غافلگیرانه را باالی مردم ملکی 
از  تعداد زیادی  به طور بی رحمانه  بسیار  انجام دادند و 
مردم منطقه ما را به شهادت رساندند. در بین آنها یک 
و  قلب  قساوت  اثر  در  نیز  داشت  سال   42 که  کاکایم 
از آن روز مدت  به شهادت رسید.  ایشان  وحشی گری 
زیادی می گذرد اما نتوانسته ایم که این عمل وحشیانه را 
از یاد ببریم. زیرا آنها افراد بی گناه را از بین می بردند و 
قابل بخشش نیستند. تاسف من این است که چرا دولت 
ما به آنها القاب خوب می دهد و از جنایت کاران همیشه 
را  جنایت کاران  از  حمایت  جای  به  می نماید!  حمایت 
به میز محاکمه بکشانند و  کسانی که به کشور و مردم 
خود خیانت نموده اند و باعث بدبختی مردم شده اند را 
را  افغانستان  مردم  قاتالن  هیچ گاه  من  کنند.  مجازات 

بخشیده نمی توانم.« 


در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« یکی از هزاران 
جنایتی که در مدت سه دهه ی اخیر به  وقوع پیوسته را 
خود  زبان  از  آوریم.   می  در  تحریر  رشته  به  شما  برای 
بین  برادر می شنویم که چنین می گوید: »عمر ما در  این 
سنگالخ ها گذشت، به این امید که ما هم انسان هستیم و 
زندگی می نماییم؛ زندگی به سبک اولیه، بدون مکتب، 
زیرا  بودیم.  خوش  هم  آن  با  اما  برق  و  سرک  آب،  
مقداری زمین که داشتیم مصروف کار باالی آن بودیم و 
از دنیای سیاست و دغل بازی به دور بودیم. هر رژیم که 
می آمد ما خود را رعیت آن می شمردیم، زیرا ما امنیت، 
را  کمونیست ها  زمان  می خواستیم.  نانی  لقمه  و  آرامی 
نیروهای  و  دولت  نمودیم.  سپری  مشکالت  تمام  با  
شوروشی مجاهدین ضددولت فشارهایی را که باالی ما 
نام نهاد  می آوردند سپری شدند. تا زمانی که حکومت  
مجاهدین پیروز شد. مدتی از حکومت آنها نگذشته بود 
که آنها بر سر قدرت جدال هایی را آغازگر شدند و این 
جنگ های میان گروهی چنان شدت گرفت که در مدت 
بسیار کمی شهر کابل به ویرانه تبدیل شد و سبب گردید 
که گروهی سیاه دل و  تبهکار به نام طالبان ظهور نمایند 
راه اندازی  را  خون ریزی  و  جنگ  گروه ها  این   علیه  و  
نمایند. جنگ های شدیدی بین گروه های جهادی سابق و 
گروه طالبان آغاز شد و در این جنگ مردم بی گناه بودند 

که  رسید  احوال  روزها  از  یکی  در 
طالبان باالی مناطق ما حمله می  نمایند. 
فرار  منطقه  از  مردم  از  کمی  تعداد 
ناچاری  روی  از  دیگر  عده ای  و  نمودند 
طالبان  ناگهان  ماندند.  همان جا  در 
حمالتی غافلگیرانه را باالی مردم ملکی 
انجام دادند و بسیار به طور بی رحمانه 
به  را  ما  منطقه  مردم  از  زیادی  تعداد 
یک  آنها  بین  در  رساندند.  شهادت 
اثر  نیز در  کاکایم که 42 سال داشت 
به  ایشان  وحشی گری  و  قلب  قساوت 
شهادت رسید. از آن روز مدت زیادی 
می گذرد اما نتوانسته ایم که این عمل 
آنها  زیرا  ببریم.  یاد  از  را  وحشیانه 
افراد بی گناه را از بین می بردند و قابل 

بخشش نیستند.

کاکایم را 
بی رحمانه 

کشتند
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نقش  بن  از كنفرانس  بعد  ملل در كابل،  دفتر سازمان 
از  است،  داشته  بردوش  پروسه ها  رهبري  در  را  مهمي 
پارلماني  و  جمهوري  رياست  انتخابات  دو  در  جمله 
يوناما نقش مهمی داشت. تا جايي كه رييس جمهور از 
انتخابات رياست جمهوري دوم  نقش سازمان ملل در 
انتقاد كرد و شاكي شد. دفتر يوناما تقلبات گسترده در 
انتخابات رياست جمهوري را انكار نكرد و اين سبب 
شد تا معاون كاي آيده، نماينده قبلي سازمان ملل متحد 
همين گونه  گردد.  بركنار  پست اش  از  افغانستان،  در 
يوناما در هماهنگي كمك های بين المللي و نيز نظارت 
نقش  واليات  تا  كابل  از  افغانستان  دولت  كاركرد  بر 
فعاليت  تاريخ  طول  در  ملل  سازمان  ولي  است.  داشته 
خود در افغانستان، هيچ گاهي به صورت فعال و مستقل 
نقش  نتوانسته  بزرگ،  قدرت های  تاثير  از  به دور  و 
با  كند.  مديريت  كشور  اين  در  را  بحران  كرده  بازي 
آن هم، نمی توان ضرورت حضور موثر سازمان ملل در 

افغانستان را انكار كرد. 
وظايف  اليحه  در  تغيير  افغانستان  حكومت  جديدا 
ملل  سازمان  امنيت  شوراي  به  را  كابل  در  يوناما  دفتر 
پذيرفته  سازمان  آن  سوي  از  كه  كرد  پيشنهاد  متحد 
اليحه  كه  است  گفته  افغانستان  خارجه  وزارت  شد. 
امروز  نيازها و شرايط  بر اساس  يوناما،  جديد وظايف 
اليحه  در  كه  تغييراتی  است.  شده  تدويد  افغانستان 
جنبه  كه  آن  از  بيشتر  است،  شده  لحاظ  يوناما  جديد 
اداري و كاركردي داشته باشند، جنبه سياسي دارند. بر 
اساس اليحه جديد، فعاليت های ساحوي يوناما محدود 
شده است، چون مخالف حاكميت ملي افغانستان ذكر 
شده است؛ اما توضيح داده نشده است كه فعاليت های 
افغانستان  ملي  حاكميت  به  ربطي  چه  يوناما  ساحوي 
به  وابسته  سازمان های  ساير  و  يوناما  كار  اگر  دارد؟ 
است،  افغانستان  ملي  حاكميت  مخالف  متحد  ملل 
پس حضور اين ها در كابل نيز حاكميت ملي را نقض 
می كند و اصال اين سازمان ها نبايد در افغانستان حضور 

داشته باشند.  
پروسه های  از  تا  است  ملزم  يوناما  جديد،  اليحه  مطابق 
مختلف تحت رهبري دولت افغانستان حمايت كند، از جمله 
از پروسه ادغام مجدد طالبان، پروسه انتقال و پروسه گفتگو 
از  اين است كه آيا يوناما تحت هرشرايط  با طالبان. سوال 
چنين  اگر  كند؟  حمايت  بايستي  ادغام  و  مصالحه  سياست 
افغانستان  نيست كه سازمان ملل در  است اصال ديگر الزم 
سازمان  عضو  دولت های  كه  حالي  در  باشد.  داشته  دفتر 
را  شده ای  تعريف  الزاميت هاي  افغانستان،  جمله  از  ملل، 
ارزش هاي  ساير  و  بين المللي  نظام  و  سازمان  اين  برابر  در 
مطابق  همين گونه،  دارند.  بردوش  بشري،  جمهورشمول 
در  انتخاباتي  پروسه های  در  شامل  يوناما  جديد،  اليحه  به 
اساس  بر  باشد.  داشته  نقش  نمی تواند  و  نيست  افغانستان 
تقلبات گسترده در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني، 
ملل  سازمان  اگر  كه  می آيد  وجود  به  نگراني  اين  هم  باز 
چه  باشد،  نداشته  انتخاباتي  پروسه های  بر  نقشی  و  نظارت 
بزرگ ترين  به  بعدي  انتخابات  كه  دارد  وجود  ضمانتي 
بحران سياسي مبدل نشود. حامدكرزي نشان داد كه معتقد 
به شفافيت های انتخاباتي نيست. تقلبات در انتخابات رياست 
براي  اما  و  نمی پذيرد  هنوز  و  نمی پذيرفت  را  جمهوري 
قانون، دادگاه  برخالف  پارلماني،  انتخابات  تقلبات  بررسي 
بنابراين، سياست های دوگانه ای از اين  ويژه را ايجاد كرد. 
ايجاد  را  نگراني  اسباب  افغانستان  سياسي  روند  در  دست 

می كنند. 
مطابق به اليحه جديد، يوناما بايد كمك های بين المللي را 
مديريت و هماهنگ كرده و تالش كند تا اين كمك ها از 
حرف  اين  شوند.  افغانستان  ملي  بودجه  وارد  دولت  طريق 
فساد  و  اداره  بودن  مافيايي  صورت  در  اما  است،  درستي 
متقاعد  را  كمك كننده ها  می تواند  چگونه  يوناما  گسترده، 
سازد تا كمك ها را به دولت بسپارند؟ به همين شكل، يوناما 
را  افغانستان  در  جهاني  جامعه  نظامي  بخش  تا  دارد  وظيفه 
دولت  كه  صورتی  در  اما  كند.  هماهنگ  ملكي  بخش  با 
ميان  در  نيز  انتقال  پروسه  و  باشد  داشته  وجود  افغانستان 
باشد، براي من حداقل اين نكته قابل فهم نيست. چه بسا كه 
اين سوال مطرح می شود كه نقش يوناما قبال در اين مورد 

چگونه بوده است؟
تغيير در اليحه وظايف يوناما در حالی مطرح شده است كه 

امنيت  مستقالنه ی  تقبل  برنامه ی  حكومت  كه  روزها  اين 
در  زيادی  سوال های  كرده،  آغاز  تدريجی  صورت  به  را 
مورد كيفيت نظامی اردوی كشور مطرح است. به وضوح 
در  ترديد  می شود،  ديده  مورد  اين   در  جدی  ترديدهای 
و  افغانستان  از  دفاع  قوی   انگيزه های  اردو،  رهبری  مورد 

مقاومت در برابر طالبان و ساير گروه های تروريستی. 
مساله ی تجهيز اين نيروها نيز مهم است. حكومت افغانستان 
با متحدين خارجی خود برسر تجهيز اردوی كشور توسط 
به  اين كار  احتمال  و  است  نرسيده  توافق  به  ثقيل  سالح 
رييس  البته،  می آيد.  نظر  به  نامحتمل  چند  سياسی  داليل 
مساله شكايت كرد  اين  از  نابردباری  با  جمهور چندين بار 
ولی می توان حدس زد كه نيروهای خارجی تمايلی به اين 
ميليون ها  خود  حالی كه  در  ندارند،  نظامی  پرخرچ  پروژه 
در  خويش  پرهزينه  نظامی  هزينه های  صرف  را  دالر 
افغانستان می كنند. بدون شك افغانستان در سال های آينده 
روی  سالح  بازارهای  سوی  به  خود  ارديو  تجهيز  برای 
خواهد آورد و همانند ساير  كشورهای فقير و غنی آسيايی 
درگير  و  منطقه ای  رقابت های  حال  در  كه  افريقايی  و 
بی ثباتی  داخلی اند، بخش اعظم منابع خود را صرف نيازها 

و رقابت های نظامی خواهد كرد. 
آن  از  صحبتی  ديگر  كه  موضوعی  حاضر  حال  در  ولی 
نيروهای  كه  است  مهماتی  و  سالح  كيفيت  نمی شود، 
می  دهند.  قرار  افغان  نيروهای  اختيار  در  امريكايی 
قراردادهای  در  فساد  مورد  در  تكان دهنده  گزارش های 
افغان گذاشته  نيروهای  اختيار  مهماتی كه در  و  امريكايی 
آيا  كه  نشده  شفاف  تاهنوز  ولی  دارد.  وجود  می شود، 
اين روند متوقف شده و از تجهيز نيروهای افغان با سالح 
بی كيفيت جلوگيری شده است يا خير. وزارت دفاع كشور 
نزاكت های  و  سياسی  مسايل  خاطر  به  مورد  اين  در  نيز 
ديپلوماتيك خاموشی اختيار كرده است. ولی در واقعيت 
امر، اگر اين گونه رسوايی های نظامی متوقف نشود، توانايی 
با  امنيتی  مسووليت های  گرفتن  روند  در  افغانستان  اردوی 

سوال های جدی ای مواجه می گردد. 
امريكايی  اولين بار در سال 2008 ميالدی روزنامه ی  برای 
كوچك  كمپنی  يك  كه  داد  گزارش  تايمز  نيويارک 
ساله   25 حدودا  جوان  دو  كه   )AYE( نام  به  امريكايی 
اردوی  مهمات  از  بخشی  دارند،  عهده  به  را  آن  مديريت 
از  مهمات  اين  بيشتر  اما،  می كنند.  تمويل  را  افغانستان 
و  بلغاريا  و  هنگری  مانند  شوروی  اتحاد  سابق  كشورهای 
البانيا تهيه شده و از كيفيت بی نهايت پايين برخوردار است. 
افغانستان كرد  وارد  را  مرمی های سخت چين  اين كمپنی 

كه 40 سال پيش يعنی در سال 1966 ساخته شده بود. 
افغان  سربازان  از  نقل  به  زمان  آن  در  تايمز  نيويارک 
گزارش داد كه اين مرمی ها  اصال به درد نبرد نمی خورد. 

دولت افغانستان رسما از كنفرانس بن دوم در اوايل دسامبر، 
اين سوال مطرح است كه كنفرانس  خبر داده است. هنوز 
بن دوم، ادامه ی بن اول است و يا منشا تغييرات بزرگ در 
گرايش های سياسي دولت و جامعه جهاني است؟ بن دوم به 
رياست دولت افغانستان و ميزباني آلمان برگزار می شود كه 
قرار است دولت افغانستان اجنداي مشخصي را براي جامعه 
دولت  كه  را  برنامه ای  هر  هرحال،  به  كند.  ارايه  جهاني 
بر  متحد،  ملل  سازمان  و  يوناما  دفتر  كند،  ارايه  افغانستان 
اساس اليحه وظايف جديد، ملزم به حمايت از سياست های 

دولت افغانستان است. 
افغانستان  حكومت  سوي  از  اكنون  كه  اصلي  استدالل 
از  عبارت  است،  مطرح  متذكره  مسايل  پيرامون 
و  شرايط  آن  مطابق  كه  است  پروسه ها  »افغاني سازي« 
اين  براي  بنابراين،  كنند.  تحول  و  تغيير  بايد  نيز  سياست ها 
و  سياسي  نظر  از  باشد،  موفق  پروسه ها  افغاني سازي  كه 
بين المللي  افغانستان و همكاران  اداري، در سطح حكومت 
تطابق  اداري  نظر  از  هم  تا  وارد شود  تغييراتي  بايد  نيز  آن 
همين  بر  سياسي.  نظر  از  هم  و  آيد  وجود  به  هماهنگي  و 
مبنا، اليحه وظايف يوناما تغيير كرد. اما اين درحالي مطرح 
و  است  نامعلوم  تاكنون  جنگ  سرنوشت  كه  است  شده 
جنگ  براي  مشخصي  استراتژي  نيز  افغانستان  حكومت 
كنوني و شكست استراتژيك طالبان ندارد. رييس جمهور 
بر  تاكيد  و  بر مواضع طالبان است  نظامي  مخالف حمالت 
ادغام مجدد و مصالحه دارد. در سوي ديگر ماجرا، بحران 
انتخابات  تقلبات  به  نسبت  اعتراضات  و  پارلمانی  انتخابات 
رياست جمهوري و پارلماني، مباني مشروعيت ساختارهاي 
سياسي را هدف قرار می دهند و كرزي نه تنها قادر به حل 
اين بحران نيست، بلكه خود بخشي از آن شده است. همين 
گونه، شك و ترديدهاي زيادي نسبت به روند انتقال امنيت 
و تضعيف طالبان وجود دارد. در نهايت می توان گفت كه 
نسبت به موفقيت »افغاني سازي« امور شك و ترديد وجود 
دارد. بنابراين منطقي است كه اين شك و ترديد نسبت به 
تغيير سياست ها و برنامه ها از جمله نسبت به تغيير در اليحه 
نظر می رسد  به  باشد؛ چون  نيز وجود داشته  يوناما  وظايف 
نظارت  و  نقش  متحد  ملل  سازمان  كه  است  نياز  هنوز 
مستلزم  اين  و  باشد  داشته  افغانستان  امور  در  گسترده ای 

وظايف گسترده و فراگير يوناما است. 


اردوی امريكا نيز در افغانستان تاييد كرد كه نبايد براساس 
گيرند.  قرار  استفاده  مورد   در  مهمات  اين  معياری  هيچ 
با  امريكا  دالری  ميليون   300 قرارداد  امر،  واقعيت  در  اما، 
اين كمپنی تا پايان به اكمال رسيد و سربازان افغان هم از 

مهمات مذكور استفاده كردند. 
خود،  اخير  شماره ی  در  استون،  رولينگ  معتبر  مجله ی 
جزييات بيشتر از اين رسوايی نظامی وزارت دفاع امريكا و 
اردوی افغانستان را آشكار ساخت. آقای پاک كوز معاون 
محكوم  امريكا  در  دادگاه  يك  سوی  از  كه  شركت  اين 
معامالت  در  مشاركت  خاطر  به  حبس خانگی  هفت ماه  به 
از  چينی  سالح  خريد  تحريم  نقش  و  سالح  غيرقانونی 
نمايد  می   تصديق  است.  شده  امريكايی  طرف های  سوی 
كه مقامات پنتاگون كامال آگاهی داشتند كه شركت آنها 
بی   مهمات  شرقی  اروپای  كمونيستی  سابق  كشورهای  از 
كيفيت برای اكماالت اردوی افغانستان خريداری می كنند. 
آقای پاک كوز ادعا می نمايد كه موضوع كيفيت مهمات 
آنها  حتا  و  نبود  مهم  افغانستان  در  امريكا  اردوی  برای 
می  دانستند كه اين مهمات ساخت چين در بسته بندی های 
جديد وارد  افغانستان می شود. زيرا، در سال 2007 ميالدی 
اولويت های  جمله  از  افغانستان  اردوی  مهمات  تمويل 
اردوی امريكا در اين كشور بود و بايد به هر قيمتی مهمات 

مذكور به دست نيروهای افغان می رسيد. 
به نقل از رولينگ استون، واقعيت امر اين است كه در بازار 
سالح اروپای شرقی، معامالت غيرقانونی و آلوده به فساد 
زيادی صورت می گيرد و پنتاگون به خاطر رسوايی سياسی 
حاضر نبود كه برای تجهيز اردوی عراق و افغانستان وارد 
از  شود.  شرقی  اروپای  اسلحه  بازار  فروشندگان  با  معامله 
اين خاطر از واسطه های چون شركت )AYE( امريكايی 

استفاده كرد. 
رسانه هايی  به   )AYE( شركت  رسوايی  كه  زمانی  البته، 
مجبور گرديد  پنتاگون  تايمز كشيده شد،  نيويارک  چون 
كه معامالت خود را با اين شركت متوقف كرده و بازرسان 
اين وزارت دست به كار شده و در نهايت به فعاليت اين 

شركت نقطه پايان گذاشته شود. 
شركت  معاون  از  نقل  به  استون  رولينگ  كه  همان گونه 
اردوی  كه  نيست  مايل  امريكا  اردوی  می نگارد،  مذكور 
از  معياری مجهز شوند،  با سالح های  يا عراق  و  افغانستان 
مهمات  فروش  اجازه ی  شركت ها  اين گونه  به  خاطر  اين 
به  كوز  پاک  می دهند.  افغانستان  اردوی  به  را  بی كيفيت 
شوخی می گويد كه پنتاگون در افغانستان تنها می خواست 

كه مرمی ها فير شود، معيار ديگری برای آنها مهم نبود. 

تغيير در اليحه وظايف يوناما 
و افغاني سازي امور

 شاكر مهريار

 ضیا زيرک 

 مهمات بی کيفيت امريکا
 برای اردوی افغانستان

برای اولین بار در سال 2008 میالدی روزنامه ی امریکایی نیویارک تایمز 
گزارش داد که یک کمپنی کوچک امریکایی به نام )AYE( که دو جوان حدودا 
25 ساله مدیریت آن را به عهده دارند، بخشی از مهمات اردوی افغانستان 
را تمویل می کنند. اما، بیشتر این مهمات از کشورهای سابق اتحاد شوروی 

مانند هنگری و بلغاریا و البانیا تهیه شده و از کیفیت بی نهایت پایین برخوردار 
است. این کمپنی مرمی های سخت چین را وارد افغانستان کرد که 40 سال 

پیش یعنی در سال 1966 ساخته شده بود. 
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ما به دانشگاه شبانه 
نیاز داریم
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مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به پافشاری رییس 
محکمه  کار  ادامه ی  بر  عالی  دادگاه  رییس  و  جمهور 
رییس و  پارلمانی، خواهان محاکمه  انتخابات  اختصاصی 

عضوهای دادگاه عالی شده است.
بر بنیاد نامه ی رسمی با امضای103 عضو مجلس نمایندگان 
اداری مجلس سپرده شده و در نشست روز  به هیات  که 
ایجاد  یادشده  نمایندگان  شد،  اعالم  مجلس  این  گذشته 
غیرقانونی  را  پارلمانی  انتخابات  اختصاصی  محکمه ی 
خوانده  و مطابق ماده 127 قانون اساسی خواهان عزل و 

محکمه ی اعضای دادگاه عالی شده اند.
 بر بنیاد ماده 127 قانون اساسی یک سوم از کل نمایندگان 
استره محکمه  دارند رییس و عضوهای  مجلس صالحیت 
تایید  از  و پس  به جرم ساخته  متهم  انجام وظیفه  را حین 
اتهام از سوی دو سوم نمایندگان، افراد متهم را از وظیفه 
عزل کنند و پس از آن موضوع به محکمه خاص محول 

می شود.
عضو   103 جانب  از  شده  درخواست  نامه ی  اساس  بر 
آن  کاپی  و  شده  داده  تسلیم  اداری  هیات  به  که  مجلس 
در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، نمایندگان یاد 
شده رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را مطابق ماده های 
به  رسیدگی  کمیسیون  صالحیت های  از  انتخابات  قانون 
تصمیم گیری  هرگونه  و  خوانده اند  انتخاباتی  شکایات 
از  اساسی  قانون   156 ماده  مطابق  را  انتخابات  مورد  در 

صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات می دانند.
 در این نامه همچنین نمایندگان مجلس تقاضای لغو نتایج 
پارلمانی از سوی لوی سارنوالی را مخالف ماده  انتخابات 
تنها  لوی سارنوالی  و گفته  اند که  دانسته  اساسی  قانون   26
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  تصمیم های  تطبیق کننده ی 

است.
ادعاهای  همچنین  نامه  دراین  مجلس  نمایندگان 
استره محکمه را که گفته است صالحیت رسیدگی به تمام 
دعاوی را دارد  و محکمه  اختصاصی را بربنیاد آن پیشنهاد 

اکنون که موسسات تحصیالت زیادی )دولتی و خصوصی( 
این  از  زیادی  شمار  ساله  هر  و  دارند  فعالیت  افغانستان  در 
از  بعضی  در  می آورند،  دست  به  فعالیت  جواز  موسسات 
دانشگاه  همان  جز  تخار  والیت  ویژه  به  افغانستان  والیات 
خبری  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  از  دولتی، 
و  استادان مجرب  نبود کادر های مسلکی،  دلیل آن  نیست. 
ورزیده، امکانات، سهولت ها و سایر ضرورت هاست. به این 
دالیل  بر  بنا  که  تخار  والیت  باشنده های  از  شماری  خاطر 
 ... و  روزگار  غم  اقتصاد،  نبود  جنگ،  جمله  از  مختلف 
آن  برسانند، خواهان  پایان  به  را  تحصیالت شان  نتوانسته اند 
هستند که مراجع مربوط حکومتی در زمینه توجه نموده و 

برای حل این مشکل آنان را یاری برسانند.
احمدشبیر، باشنده ی سپین زر از کسانی است که روزانه در 
به  نزدیک  از دفاتر مصروف کار است و در ساعات  یکی 
به خاطر  از آموزشگاه های خصوصی  یکی  به  و شام  عصر 
که  زمانی  پیش  سال ها  او  می کند.  مراجعه  زبان  یادگرفتن 
اثر  به  بود،  بلخ  دانشگاه  در  حقوق  دانشکده ی  اول  صنف 
را  دانشگاه  جنگ ها  تشدید  و  والیت  این  به  طالبان  آمدن 
رها کرد و اکنون به خاطر پول پیدا کردن برای خانواده اش 
مجبور است کار نماید. وی می گوید: »من می دانم که این 
موسسات و انجو ها پایدار نیستند و باالخره بساط خویش را 
و  مسلکی  تحصیل  بدون  ما  اما  رفت،  خواهند  نموده  جمع 
دانش به جایی راه نخواهیم یافت. با زبان انگلیسی نمی شود 
بازارش  حاال  انگلیسی  زبان  اگر  آورد.  دست  به  چیز  همه 
گرم است، چهار روز بعد از رونق خواهد افتاد. بهتر است 

آن ها  به  کتبی  صورت  به  را  عالی  دادگاه  عضوهای  و 
برای  دوهفته  شده طی  متهم  افراد  و  کرد  خواهند  ارسال 
پاسخگویی به نشست عمومی این مجلس حاضر خواهند 

شد.
پاسخ های  دریافت  از  پس  نمایندگان  بهزاد  گفته ی  به 
رییس و عضوهای دادگاه عالی، در مورد عزل و محول 
ساختن موضوع به محکمه خاص تصمیم خواهند گرفت.

اصول  حتا  و  نیست  بحث  به  نیازی  »هیچ  گفت:  بهزاد   
مورد  عضوی  هرگاه  که  دارد  صراحت  داخلی  وظایف 
اتهام قرار گرفته در تاالر حضور پیدا می کند، هیچ سوالی 
از او صورت نمی گیرد. او پاسخ های خود را ارایه می کند 
و بعداز ترک تاالر متعاقب اش رای گیری در مورد صورت 
می گیرد. وهرگاه دوثلث رای به عزلش بدهند، فرد عزل و 

موضوع به محکمه خاص محول می شود.«
می گوید  افغانستان  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون 
تالش های  آن ها برای لغو محکمه  ی اختصاصی در گفتگو 
پیش  هفته ی  در  عالی  دادگاه  رییس  و  جمهور  رییس  با 

هنوز هم آمادگی به همان نیازمندی هایی که پاسخگوی آن 
که  است  این  متذکره  موارد  جمله  از  نداریم.  باشد  الیحه 
حداقل یک فاکولته ی شبانه باید دارای 15 پوهندوی باشد 
که متاسفانه ما یک پوهندوی داریم در سطح کل دانشگاه 
دانشگاه  دوری  و  خراب  سرک  شاهد  شما  دوم  تخار. 
تخار از مرکز شهر هستید. ما دو تایم درس داریم که تایم 
بعدازظهر ما تا ساعت شش دوام می کند. فکر کنید که بعد 
از ساعت شش تا هشت شما چگونه می توانید با موجودیت 
مشکالت  امنیتی و نبود برق، نبود ترانسپورت، دانشگاه شبانه 
آکادمیک  محیط  یک  در  موضوعات  تمام  کنید!  فعال  را 
باید تنظیم شود و این مکتب نیست که ما یک حویلی را به 
کرایه بگیریم و دانشگاه شبانه را در آن ایجاد کنیم. فعال ما 

آمادگی نداریم.«
نادیده  را  موضوع  »این  می گوید:  تخار  دانشگاه  رییس 
ایجاد  به  و سهولت ها  امکانات  آماده شدن  با  و  نمی گیریم 
دانشگاه شبانه در تخار اقدام خواهیم کرد.« وی اضافه نمود: 
»با وجود این ما تالش خود را داریم، تحت پوشش بانک 
جهانی یک کمیته ی تحقیق در سطح دانشگاه در هر فاکولته 
ساخته می شود و گفته شده که تمام استادان مساله ی تحقیق 
و پژوهش را در اولویت برنامه های کاری خود قرار بدهند. 

دست  باالیی  رتب  به  تا  کنند؛  تحقیق  خود  رشته  در  یعنی 
انشااهلل در یکی دو سال این مشکل حل خواهد شد.  یابند. 
زودی  به  برسند  پوهندوی  علمی  رتبه  به  ما  استادان  اگر 

پوهنزی شبانه را ایجاد خواهیم کرد.«
تخار  در  شبانه  دانشگاه  متقاضیان  از  شماری  حال  این  در 
می گویند اگر قرار باشد این موضوع جدی گرفته شود، حتما 
به حل این مشکل پرداخته خواهد شد و این موضوعات بهانه 
شده نمی تواند. آنان می گویند: در صورتی که به خواست ما 
توجه نشود جدا به مقام والیت تخار مراجعه خواهیم کرد و 

بی نتیجه بوده است و هیات اداری این مجلس حاضر نیست 
با رییس جمهور و رییس دادگاه عالی گفتگو کند.

بهزاد گفت: »هیات ادرای شما بعد از دو روز جلسه مفصل 
در ارگ ریاست جمهوری و با حضور ریاست جمهوری، 
رییس قوه قضاییه، لوی سارنوال و بعضی دیگر از مقامات 
برگزار شد، تالش کرد که یک راه  عدلی و قضایی که 
حل تفاهمی را پیدا بکند اما تمام تالش های هیات اداری 
بی نتیجه بود و متاسفانه با شکست مواجه شد.« بهزاد افزود: 
»راه تفاهم باز است و دوستانی که عالقه به تفاهم دارند، 
بزرگوار  اساتید  نمی تواند.  کرده  رد  هیچ کسی  را  تفاهم 
هستند، وکالی بزرگوار هستند، می توانند در برنامه تفاهم 
هیات  ببروند.  پیش  قضاییه  قوه  و  جمهوری  ریاست  با 
بحث  وارد  دیگر  کرده  که  فیصله ای  اساس  به  اداری 
بی حاصل نخواهد شد و دیگر به ارگ ریاست جمهوری 

هم نخواهد رفت.«
روز  به  نمایندگان  مجلس  می رود  انتظار  حال  این  با 
دادگاه  اعضای  و  رییس  محاکمه ی  چگونگی  چهارشنبه 

عالی را بررسی کند.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که مجلس نمایندگان 
در سه مصوبه خواهان لغو محکمه ی اختصاصی از سوی 
رییس  وعده های  وجود  با  اما  بود  شده  جمهور  رییس 
فعالیت محکمه ی اختصاصی هنوزهم  پایان  برای  جمهور 

این معضل میان سه نهاد دولتی افغانستان ادامه دارد.

 بهزاد افزود: »راه تفاهم باز 
است و دوستانی که عالقه 
به تفاهم دارند، تفاهم را 
هیچ کسی رد کرده نمی تواند. 
اساتید بزرگوار هستند، وکالی 
بزرگوار هستند، می توانند 
در برنامه تفاهم با ریاست 
جمهوری و قوه قضاییه پیش 
ببروند. هیات اداری به اساس 
فیصله ای که کرده دیگر وارد 
بحث بی حاصل نخواهد شد و 
دیگر به ارگ ریاست جمهوری 
هم نخواهد رفت.«

با والی تخار صحبت خواهیم نمود.
اما عبدالجبار تقوا، والی تخار می گوید: »من در این مورد با 
رییس پوهنتون تخار صحبت هایی داشتم. در این شکی نیست 
که ظرفیت ها به حدی نیست که ما پوهنزی شبانه را بدون 
این که تاملی بکنیم یا محاسبه ای داشته باشیم، ایجاد بکنیم. 
باز شدن پوهنزی شبانه نویدبخش است، اما این که ظرفیتی 
می شود  چیز  همه  با  است.  بهتر  نشدنش  باز  نباشد  آن  در 
اندیشیدن  ساده  و  کردن  بازی  تربیه  و  تعلیم  با  کرد،  بازی 
کار نادرستی است از نظر من. ما به فکر این هستیم که اول 
جایی برای ایجاد پوهنزی شبانه در مرکز شهر تالقان داشته 
باشیم، که فعال این ظرفیت را در ادارات دولتی هم نمی بینیم. 
باید ما  و خانه های کرایی مستلزم پرداخت کرایه است که 
اجاره ی  کنیم که  پیدا  را  پولی  و  بکنیم  را جستجو  طریقی 
خانه ای که به پوهنزی شبانه می گیریم، پرداخته شود. گرچه 
سوال هایی شاید ایجاد شود که چرا در بالک های پوهنتون 
ایجاد نمی شود. چون پوهنزی شبانه است و پوهنتون از مرکز 
شهر دور است و در آن جا دخترها و خانم ها و سایر برادران 
از لحاظ حمل و  به مشکالتی  نماز شام هنگام برگشتن  در 
نقل و ترافیک هم مواجه می شوند. ملحوظات فراوانی است 
با  و  بکنیم  بیشتری  مداقه ی  که  می سازد  مکلف  را  ما  که 
آینده  را که در  فکر درست مشکلی 
تحلیل  به  امروز  می کنیم،  استقبال 
دروازه ی  مشکالت  بدون  و  بگیریم 
پوهنزی شبانه را باز کنیم. این مدنظر 
و  هستم  عالقمند  زیاد  و  است  ما 
معارف،  اهل  از   هم  مردم  تقاضای 
مامورین بیشتر است که باید پوهنزی 

شبانه را ایجاد کنیم.«
این تقاضا از جانب مردم در حالي مطرح مي شود که کمبود 
دانشجویان،  حد  از  بیش  تراکم  آموزش،  براي  ساختمان  
الي  از شهر  مناسب، خرابي سرک  )لیلیه(  نداشتن خوابگاه 
استند که  از جمله مسایلي  دانشگاه و چندین مشکل دیگر 
دانشگاه تخار به آنها دست و گریبان است  و هر از گاهي 
دانشجویان  جانب  از  تظاهرات  و  صدا  و  سر  ایجاد  باعث 
)ادبیات،  دانشکده،  پنج  داراي  تخار  دانشگاه  می شود. 
انجنیري، شرعیات، زراعت و تعلیم و تربیه( بیشتر از 2000 

دانشجوي پسر و دختر دارد.
 

 قدرت اهلل جاوید

مجلس نمایندگان:

اعضای ستره محکمه محاکمه شوند
کرده، رد می کنند.

لوی سارنوالی خود  که  آنجایی  از  نمایندگان  این  باور  به 
مخالف قانون عمل کرده است و برای برگزاری انتخابات، 
محکمه ی  ایجاد  می باشد،  موجود  انتخابات  قانون 
بوده   غیرقانونی  استره محکمه  درخواست  به  اختصاصی 

است.
 نمایندگان اقدام استره محکمه را مبنی بر ایجاد محکمه ی 
تاکید  و  دانسته  اجرای وظیفه  ثبوت جرم  در  اختصاصی 
و  رییس  اساسی  قانون   127 ماده  مطابق  که  کرده اند 

عضوهای آن محاکمه شوند.
محاکمه  بر  مبنی  نماینده  از درخواست 103  هرچند پس 
دیدگاه های  عالی،  دادگاه  عضوهای  و  رییس  کردن 
دادگاه  مقام های  برای چگونگی محاکمه کردن  متفاوتی 
بهزاد،  احمد  ولی  شد  مطرح  نمایندگان  توسط  عالی 
گذشته  روز  نشست  در  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون 
این مجلس گفت بر اساس اصول وظایف داخلی، کمیته 
رییس  به  شده  وارد  اتهام های  نمایندگان  مجلس  رییسان 

را در  تنها حال  و  نماید  توجه  نیز  این موضوع  به  ما  دولت 
نظر نگیرد.«

به نظر احمدشبیر حداقل باید یک یا دو دانشکده در دانشگاه 
تخار از طرف شب تنظیم شوند تا کسانی که به این مشکل 
مواجه اند با استفاده از فرصت تحصیالت شان را ادامه دهند.

و  اداره ها  در  شدن  جذب  برای  اساسی  شرایط  از  یکی 
ارگان ها، داشتن تحصیالت عالی و درجه ی علمی باالست. 
توجه  حدی  چه  تا  اصل  این  به  افراد  گزینش  در  که  این 

شده است بحثی است جدا؛ اما اگر قرار 
معیار ها  این  آینده  سال  چند  در  باشد 
زیادی  شمار  شاید  شود؛  گرفته  جدی 
مدرک  نداشتن  دلیل  به  را  وظایف شان 

تحصیلی از دست بدهند. 
باشنده های مرکز  از  نادری، یکی  زلمی 
ندارم  زیادی  پول  »من  می گوید:  تالقان 
تحصیلی  موسسه ی  یک  در  بروم  که 

درس بخوانم، اگر پوهنتون شبانه باشد می توانم هم کار کنم 
و هم تحصیالتم را ادامه دهم، اما قسمی که من می دانم نه 
تنها که در این زمینه توجه نشده شاید در آینده هم چندان 

جدی گرفته نشود.«
تخار  دانشگاه  رییس  برمکی،  کاشفی  الحق  انجنیرشمس 
دلیل عدم ایجاد دانشگاه شبانه را نبود امکانات و ظرفیت های 
الزم عنوان می کند. وی می گوید: »هر فاکولته ای که ایجاد 
می شود باید معیار های آکادمیک در آن در نظر گرفته شود. 
با کمال تاسف به اساس الیحه ای که به ما مواصلت کرده 

شماری از شهروندان تالقان:

 عبدالحسیب شریفی

ادامه از صفحه 1

این تقاضا از جانب مردم در حالي مطرح مي شود که کمبود ساختمان  براي آموزش، 
تراکم بیش از حد دانشجویان، نداشتن خوابگاه )لیلیه( مناسب، خرابي سرك از 
شهر الي دانشگاه و چندین مشكل دیگر از جمله مسایلي استند که دانشگاه تخار 
به آنها دست و گریبان است  و هر از گاهي باعث ایجاد سر و صدا و تظاهرات از 
جانب دانشجویان می شود. دانشگاه تخار داراي پنج دانشكده، )ادبیات، انجنیري، 
شرعیات، زراعت و تعلیم و تربیه( بیشتر از ۲۰۰۰ دانشجوي پسر و دختر دارد.
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از  زیادی  شمار  و  شد  اعالم  کانکور  آزمون  نتایج 
سپری کنندگان این آزمون، بی نتیجه ماندند و به گفته ی 

خود آنان، امیدهای شان در همین جا ایست کرد.
گفته می شود بی نتیجه بودن، ناکامی نیست، ولی این که 
این گزینه »بی نتیجه گی« مانعی در برابر ادامه ی تحصیل 

می شود، می تواند ناکامی بزرگی باشد.
کانکور(،  جز  )به  دیگر  آزمون های  در  بودن،  بی نتیجه 
پیامدی نیست و گفته می شود گزینه ی »بی نتیجه«، بهانه ای 

است برای نپذیرفتن جوانان در دانشگاه های دولتی.
در  کانکور  آزمون  سپری کردگان  از  یکی  عزت اهلل 
کندز است. او باور دارد که بی نتیجه بودن در حالی که 
نمی کنند،  تلقی  ناکامی  را  مقام های آزمون کانکور آن 
ضربه ی محکمی است که یک جوان،  در آستانه ی غرور 

زندگی اش متحمل می شود. 
پذیرش  گنجایش  دولت  چون  که  می گوید  عزت اهلل 
نام گذاری  با  ندارد،  خود  دانشکده های  در  را  دانشجو 
»بی نتیجه« بر دانشجویان، از مسوولیت خودش شانه خالی 

می کند.
و  آموزش  زمینه های  برابرسازی  که  می گوید  عزت اهلل 
پرورش در قانون تا صنف نهم مکتب جبری و باالتر از 
آن توسط دولت به گونه ی رایگان برابر می شود و دولت 
به  را  شهروندان کشور  تحصیل  زمینه های  است  مکلف 

گونه ی رایگان آماده کند.

کیفیت  بودن  پایین  دلیل  عمده ترین  می گوید  وی 
غیرمسلکی  معلمین  موجودیت  مکاتب،  در  تعلیمی 
این  ولسوالی های  از  بسیاری  در  طوری که  می باشد، 
والیت  99 درصد معلمین مکاتب را معلمین علوم دینی 
تشکیل می دهند که تمام مضامین را تدریس می نمایند، 
درحالی که در یک مکتب فقط به 2 یا 3 معلم علوم دینی 

ضرورت هست.
او گفت: »در پرسش هایی که ما از مردم داشتیم که چرا 
که  می گفتند  پاسخ  در  است،  خراب  معارف  وضعیت 

آزمون  در  که  است  کسانی  از  تن  یک  اسالم الدین 
که  می گوید  و  است  مانده  بی نتیجه   1389 کانکور 
برای سال  نمی داند چه کند. اسالم الدین می افزاید: »من 
ادامه ی  و  دانشجویی  داشتم،  را که  برنامه ای  تنها   1390
برنامه ی  و  بود  دولتی  دانشگاه های  از  یکی  در  تحصیل 

دیگری برای اجرا در نظر ندارم.«
بی نتیجه ها،  برای  که  می خواهد  دولت  از  اسالم الدین 
آنان  تا  کند،  مهیا  نیز  را  دیگری  ظرفیت های  و  زمینه ها 
درس بخوانند و یا مصروفیت هایی سالم برای شان ساخته 

شود.
نیمه عالی خصوصی، زمینه ی دیگر  دانشگاه های عالی و 
افرادی  تنها  دانشجویی در کشور شمرده می شوند. ولی 
آن  در  می توانند  هستند،  توانمند  اقتصادی  لحاظ  از  که 

دانشگاه ها تحصیل را پی گیری کنند.
عبدالسمیع، جوان دیگری  است که در آزمون کانکور، 
که  می گوید  او  است.  ناخوش  خیلی  و  مانده  بی نتیجه 
جوانان  تحصیل  زمینه های  شدن  بهتر  برای  باید  دولت 
را  تنی  هزار  ده ها  »می شود  تالش کند. سمیع می گوید: 
که در آزمون کانکور بی نتیجه خوانده شده اند، به دریا 
بیاندازیم؟ این ها نیز جزیی از جوانان این کشور هستند و 

باید در مورد شان فکر شود.«
با  جوان  هزاران  »امیدواری  می دهد:  ادامه  عبدالسمیع 
فکر  است.  شده  متوقف  کانکور،  آزمون  نتایج  اعالم 

بی نتیجه ها را به دریا

؟میاندازید

معلمین مسلکی وجود ندارند.«
کنونی  وضعیت  از  برون رفت  برای  که  داشت  اظهار  او 
معارف زمان زیادی ضرورت است. نبود معمین مسلکی 
موسسات  در  تحصیل کرده  افراد  جذب  و  مکاتب  در 
دست  به  برای  موسسات  به  آنها  عالقه مندی  و  خارجی 
آوردن امتیازات بیشتر، از عمده ترین مشکالتی است که 

معارف را به بحران مواجه ساخته است.
معارف  رییس  ودودی،  عبدالمعبود  حال  همین  در 
بدخشان  گفت: »کتب جدید که تازه در نصاب تعلیمی 
بسیاری  در  را  آن  توزیع  است،  به چاپ رسیده  معارف 
توزیع  حال  در  آن  تعداد  یک  و  نمودیم  آغاز  مکاتب 
شدن است که تا 10 حمل این روند پایان خواهد یافت.«

به  جدید  تعلیمی  نصاب  در  که  کتاب هایی  او  گفته  به 
یادگیری  فرایند  در  خوبی  تاثیرات  است،  رسیده  چاپ 
با  جدید  چاپ  که  چرا  داشت  خواهد  دانش آموزان 
درنظرداشت میتودها ی جدید و محتویات تازه که زمینه 
بسیار سودمند  را آسان می سازد،  آموزش دانش آموزان 
جداگانه  صورت  به  مضمون  هر  برای  هم چنین  است. 
برای معلمین کتاب راهنما و شیوه های تدریس نیز توزیع 
تا در زمینه تدریس، معلمین به کدام مشکل  شده است 

برنخورند.
او در زمینه این که روند توزیع کتاب ها به صورت کامل 
نبوده است گفت: »درست، این مشکل در بعضی مکاتب 
کتاب های درسی  از  دانش آموزان  برخی  و  دارد  وجود 
سابقه استفاده می نمایند اما ما تالش داریم که برای تمام 

مکاتب، کتب نصاب جدید را توزیع نماییم.«

درحال انتقال هستند، اما رییس شورا ی والیتی با رد این 
چندین  به  حال  تا  کتاب ها  متاسفانه  که  می گوید  ادعا 

ولسوالی نرسیده اند.
او در زمینه این که وضعیت  معارف در سال 1390 چگونه 
و  محرومیت ها  دیگر  ردیف  در  »بدخشان  گفت:  است 
زمینه  در  دارد،  که  عقب ماندگی هایی  و  بیچارگی ها 
معارف  و  نمانده   دور  به  محرومیت ها  از  نیز  معارف 
بدخشان با انواع مشکالت روبرو است که برون رفت از 

آن به کار زیادی نیاز دارد.«

رییس شورای والیتی بدخشان:

درولسوالیهایدوردست
کتابجدیدتوزیعنشدهاست

 سیحون

چاپ کتاب درسی  در نصاب جدید  معارف امید های 
امسال  است.  آورده  بار  به  معارف  عرصه  در  را  تازه ای 
شده  آغاز  کشور  سراسر  در  کتاب ها  این  توزیع  روند 
این کتاب ها در سال  براین است تدریس  قرار  و  است  
وضعیت  به  توجه  با  توزیع  روند  اما  شود  آغاز   1390
به  بدخشان  مناطق  برخی  در  راه  دوری  و  جغرافیایی 
درستی صورت نگرفته و در بسیاری مکاتب این کتاب ها 
به صورت کامل توزیع نشده است، درحالی که مقامات 
جدید  نصاب  کتاب  این  توزیع  با  که  مدعی اند  معارف 

تعلیمی معارف را عملی خواهند کرد.
شهید  شمس الحق  لیسه  معلم  اصحاب الدین،  سید 
نصاب  در  تازه  که  کتاب هایی  »هرچند  می گوید: 
ولسوالی  این  در  رسیده اند  چاپ  به  جدید  تعلیمی 
کتاب  کمبود  نسبت  توزیع  روند  اما  است  شده  توزیع 
است.«                                                                                                          شده  انجام  غیرعادالنه  صورت  به  درسی 
بدون  ولسوالی  آن  در  معارف  مسووالن  او  گفته  به 
به  مکاتب  تعداد  و  دانش آموزان  تعداد  درنظرداشت 
کتاب ها ی  توزیع  به  دست  خودشان  عالقه  و  خواست 
از مکاتب و  تعدادی  به  به چاپ رسیده زده اند که  تازه 

تعدادی از شاگردان کتاب نرسیده است.
او اضافه کرد: »کتاب هایی که تازه به چاپ رسیده اند با 
توزیع  روند  در  اما  دارند  تفاوت هایی  سابقه  کتاب های 
کتاب های  از  را  آنها  نصف  دانش آموزان،  برای  کتاب 
جدید و نصف دیگر را از کتاب های سابقه داده اند که 
و  معلمین  برای  تدریس  درجریان  کالن  سکتگی  یک 

دانش آموزان به بار خواهد آورد.«
ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان می گوید: 
والیت  در  کتاب ها  توزیع  داریم  ما  که  معلوماتی  »قرار 
بدخشان به اساس گفته های مسوولین معارف در تعدادی 
که  ولسوالی هایی  اما  است  شده  شروع  ولسوالی ها  از 
دور  به  دولتی  مسوولین  دید  از  و  هستند  همیشه محروم 
و  درسی  کتاب های  انتقال  درمورد  هنوز  تا  مانده اند، 
توزیع، کاری برای آنها صورت نگرفته است درحالی که 

سال تعلیمی هم آغاز شده است.«
تقریبا  و  راغ ها  و  درواز  ولسوالی های  در  وی  گفته  به 
هنوز  تا  دارند،  را ه بندان  اکثرا  که  دیگر  ولسوالی   11
به  هرچند  است.  نشده  توزیع  جدید  درسی  کتاب های 
دوردست  ولسوالی های  به  آنها  معارف  مسوولین  گفته 
هم کتاب های جدید را رسانده اند و در برخی ولسوالی ها 

می شود چگونگی آینده را حدس زد.«
اسالم الدین در مورد ادامه ی روند بی نتیجه  خواندن شمار 
او  است.  نگران  کانکور  آزمون  شرکت کنندگان  زیاد 
کانکور  آزمون  متقاضیان  شمار  ساله  همه  که  می گوید 
می یابد  افزایش  دولتی  دانشگاه های  در  شمولیت  برای 
ولی توسعه ی زمینه های تحصیل جوانان در دانشگاه های 
دولتی خیلی کند است و اگر این گونه ادامه پیدا کند، در 
سال های آینده، این مشکل به یک مساله ی نگران کننده 

بدل خواهد شد.


عبدالسمیع، جوان دیگری  است که در آزمون کانکور، بی نتیجه 
مانده و خیلی ناخوش است. او می گوید که دولت باید برای بهتر 

شدن زمینه های تحصیل جوانان تالش کند. سمیع می گوید: 
»می شود ده ها هزار تنی را که در آزمون کانکور بی نتیجه خوانده 
شده اند، به دریا بیاندازیم؟ این ها نیز جزیی از جوانان این کشور 

هستند و باید در مورد شان فکر شود.«

بی سرنوشتی ده ها هزار جوان، در شرایطی که  نمی کنم 
بیداد کرده  بی کاری  داشته،  ادامه  طالبانی شدن  وضعیت 
نگران ساخته،  را  و محرومیت های دیگر همه ی جوانان 

خوب باشد.«
برای  کاریابی  زمینه های  در  که  دولت  می افزاید  سمیع 
جوانان کمتر تالش می کند، ولی نباید در بخش تحصیل 
این تالشش بسنده کند. او می گوید: »همه ی  به  جوانان 
داشته های آینده ی کشور، بستگی به کمیت جوانان آگاه 
جوانان،  آگاهی  معیار  اساس  بر  و  دارد  آموزش دیده  و 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

خرید  صرف  آن ها  درآمد  بیشتر  یا  درصد   80
حال  در  آن  قیمت  روز  هر  که  غذایی  ــواد  م
است  دلیل  این  به  این  و  می شود،  است  افزایش 
که قانون بازارهای بورس بسیار خشن و سرسخت 
در  که  عواملی اند  دو  هر  تقاضا  و  عرضه  است. 
بخش  در  می شوند.  گرفته  مدنظر  سرمایه گذاری 
که  می شود  سرمایه گذاری  وقتی  مواذغذایی 

مفادی داشته باشد.  
رالف زود هوف، از برنامه جهانی غذا می گوید: 
»در واقعیت امر ما در گدام ها گندم کافی داریم. 
یابد.  افزایش  دلیلی وجود ندارد که قیمت گندم 
و  عالقه مندی  با  که  داریــم  تجاری  ما  طبعا  اما 
خویشتنداری انتظار می کشند که آیا قیمت گندم 
که  می شود  موجب  امر  این  میرود.  بلندتر  بازهم 
قیمت گندم بیشتر از گذشته ها به زیان مردم فقیر 

بلند برود.« به گفته رالف زودهوف،  در آلمان ده 
مواد غذایی  انسان ها صرف خرید  درصد درآمد 

می شود.
 تولید انرژی از غله جات، عامل دیگر گرانی مواد 

غذایی
می گوید:  تحلیلگر  یک  شلیگل،  دیترمول   
را  نباتاتی  بلکه  نیست،  نان  و  آرد  تنها  »غله جات 
که برای تولید انرژی از مواد خام زرع می شوند، 

نیز شامل می شود.« 
اگر با خویشتنداری دیده شود، تقاضا برای مواد 
زراعتی تنها از طریق بورس ها، فاجعه های طبیعی 
بلند  حیوانات  غذای  حیث  به  آن  از  استفاده  و 
تولید   برای  غله جات  از  استفاده  بلکه  نمی رود. 
انرژی نیز دراین بخش تاثیر دارد. از این رو برای 

خود انسان ها غذای کافی باقی نمی ماند. 

 توبیاس رایشرت، مدیر موسسه تجارت جهانی و 
همان  در  »فقر  می گوید:  واچ«  »جرمن  در  تغذی 
کشت  غذایی  منابع  اصــوال  که  است  جاهایی 
می شوند و از این رو الزم است تا در هر صورت 
به  باید  اما  شود.  سرمایه گذاری  بخش  این  در 
نباید  سرمایه گذاری  این  که  کرد  توجه  هم  این 
اقتصاد  بیفتد که موجب یک  به جریان  درسمتی 
گردد.  این کشورها  در  بر صنعت  مبتنی  زراعتی 
محیط  معضالت  تنها  نه  اقتصادی  چنین  زیــرا 
فرصت های  قاعدتا  بلکه  دارد،  درپی  را  زیستی 
شغلی کمتری خلق می کند. از این رو مشکل فقر 
از این طریق حل شده نمی تواند. از نگاه اقتصادی 

نیز شاید این روش پایدار نباشد.« 
فراموش  سال  ده ها  برای  زراعت  توسعه  هرگاه   
محالت  مزدحم،  شهرهای  آن  دنبال  به  گردد، 
فقیرنشین بزرگ و خطرات ناآرامی های اجتماعی 
از  شونینگر،  اریس  شد.  خواهد  پدیدار  بزرگ 
موسسه »کمک غذایی جهان« هشدار می دهد، در 
صورتی که پیوسته مردمان زیادی به شهرها منتقل 
با مشکالت زیادی  ما  شوند، در چند سال آینده 

در بخش خدمات رو به رو می شویم. 
 شونینگر می گوید: »بسیاری مردم روستا ها را رها 
می کنند زیرا کدام امیدی برای آینده ندارند. قبل 
از همه جوانان این کار را می کنند. هرقدر این ها 
زمین های  که  می بینند  می گردند،  بزرگسال تر 
نمی کند  کفایت  برای شان  روستا  در  زراعتی 
شهر  به  آن ها  بنابراین  می گردد.   کمتر  روز  وهر 
دیگر  رفتند  شهر  به  بار  یک  که  وقتی  می روند. 

برنمی گردند.« 


کار  خشونت  از  بیشتر  شاگردان  برابر  در 
گرفته مي شود  و قسمي که یافته هاي تحقیق 
در  جسمي  تنبیه  آمــار  مي دهد،  نشان  نیز 
مي رسد.   نظر  به  بیشتر  روستایي  مکتب هاي 
مشاهدات،  طبق  که  است  حالي  در  این 
اجراي  شهرها  در  مسلکي  معلمان  بیشترین 
وظیفه مي کنند و بیشترین شاگردان روستاها 
از حضور معلمان مسلکي در مکتب هاي شان 

بي بهره اند. 
تنبیه  ــورد  م کــه  شــاگــردانــي  مجموع  از 
جسمي  تنبیه  رابطه  گرفته اند،  قرار  جسمي 
چنین  جنسیت  و  تعلیمي  دوره هاي  با  آن ها 
شناسایي شده است: ۴۳ درصد )۲۵ درصد 
دوره  مربوط  دختران(  درصد  و۱8  پسران 
ابتدایي،۴۲ درصد )۲8 درصد پسران و ۱۴ 
و  متوسطه  دوره  مربوط  دختران(  درصد 
۱۵ درصد )۱۲ پسران و ۳ درصد دختران( 

مربوط به دوره لیسه مي باشند.
جسمي  تنبیه  که  مي دهد  نشان  باال  آمــار 
پوشش  زیر  مکتب هاي  در  اطفال  برابر  در 
دوره  ابتدایي،  دوره  به  مي تواند  تحقیق، 
که  شود  گروه بندي  لیسه  دوره  و  متوسطه 
در میان این سه گروه، شاگردان پسر دوره 
در  جسمي  تنبیه  با  همه،  از  بیشتر  متوسطه 

مکتب هاي شان روبه رو شده اند.
جسمي  تنبیه  مورد  که  اطفالي  مجموع  از 
قرار گرفته اند؛ ۲۲ درصد گفته اند که آن ها 
در جریان سال تعلیمي گذشته یک بار تنبیه 
 ۱۷ دوبار،  که  گفته اند  درصد   ۱۷ شده اند، 
 ۱۱ چهاربار،  درصــد   ۱۳ سه بار،  درصــد 
پنج بار، 8 درصد شش بار، ۲ درصد  درصد 
هفت بار، ۲ درصد هشت بار و 8 درصد بیشتر 
از هشت بار مورد تنبیه جسمي قرار گرفته اند.

پی نوشت ها:
 ۱- منبع فوق.

۲- اظهارات داکتر غالم دستگیر حضرتي، 
۹ جدي ۱۳88/ ۳0 دسمبر۲00۹

ادامه دارد


تربیت،  و  تعلیم  براساس گفته هاي کارشناسان 
تنبیه  منع  بــراي  که  را  اصولي  است  ممکن 
حدي  تا  دارد،  وجود  مکتب ها،  در  جسمي 

پایتخت  و  شهرها  در  موجود  مکتب هاي  در 
بدبختانه هنوز  اما  کشور)کابل( رعایت گردد، 
روستایي،  منطقه هاي دوردست  مکتب هاي  در 
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افزایش قیمت 
مواد غذایی و دشواری 

مبارزه با فقر 

بررسي تنبیه جسمي 
اطفال در مکتب هاي 

افغانستان 
1388

ـــــــــــــــــــــــــــــ قسمت هشتم  ـــــــــــــــــــــــــــــ

بند )ج( ماده هجدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

پاسداری از ادامه زندگی بشریت 
وظیفه هر انسان است.

نقش کمیسیون 
مستقل حقوق بشر 
در تامین حقوق 
بشری افغان ها

اصل مصونیت از شکنجه
و  بوده در هیچ شرایطی  بشری  از آنجایی که شکنجه نقض صریح حقوق 
را مکلف می داند در  ندارد، کمیسیون خود  قانونی  نامی توجیه  تحت هیچ 
ارگان های  موظفان  محاکمه ی  یا  تحقیق  گرفتاری،  جریان  در  که  مواردی 
سارنوالی  با  را  موضوع  باشد  شده  گرفته  کار  شکنجه  از  تحقیق  یا  کشف 
عامالن  عدلی  تعقیب  خواهان  ساخته،  شریک  پولیس  ذی صالح  مراجع  یا 
می گردد.  متهمان  روانی  یا  جسمی  تعذیب  باعث  شکنجه  گردد.  شکنجه 
بدین منظور ماده ی ۲۹ قانون اساسی کشور که چنین صراحت دارد: »تعذیب 
از  حقایق  کشف  مقصد  به  حتا  نمی تواند  شخص  هیچ  است.  ممنوع  انسان 
شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری، توقیف یا محکوم به جزا باشد، 
به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزای خالف کرامت انسانی ممنوع 

می باشد.«
یا روحی می گردد  تعذیب جسمی  باعث  این که  بر  همچنین شکنجه عالوه 
بعضا زمینه را برای فرار اصل مجرم از تعقیب عدلی، مساعد می نماید زیرا 
به  اعتراف  نتیجه ی شکنجه  در  و شخص  به جبر گرفته شود  اعتراف  وقتی 
ارتکاب جرم نماید که اصال نتیجه ی اعمال او نبوده است، در این صورت 
بی گناه مجازات می گردد ولی فاعل اصلی نجات پیدا می کند شکنجه  جزای 
خالف کرامت انسانی بوده و در هیچ صورت و تحت هرنوع شرایطی توجیه 
قانونی ندارد. چنانچه به منظور مصونیت افراد از این عمل غیر انسانی ماده ی 
۲۷۵ قانون جزا چنین صراحت دارد: »هرگاه موظف خدمات عامه، متهم را 
طویل  به حبس  نماید،  امر  آن  به  یا  نماید  اعتراف شکنجه  گرفتن  به منظور 
به  مرتکب  برسد،  قتل  به  شکنجه  نتیجه ی  در  متهم  اگر  می گردد.  محکوم 

جزای پیش بینی شده ی قتل عمد در این قانون محکوم می گردد.«
کاهش  گذشته  سال های  با  مقایسه  در  شکنجه  که  گفت  می توان  چه  اگر 
این بدان مفهوم نیست که اکنون در  پیدا نموده است ولی  قابل مالحظه ای 
چشم دید  و  واصله  شکایات  اساس  بر  بلکه  ندارد  وجود  شکنجه  افغانستان 
در  شکنجه  از  استفاده  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ناظران 
ارگان های کشفی به خصوص امنیت ملی مشاهده می گردد که دلیل آن  نیز 
می تواند برخورد مصلحتی اداره ی سارنوالی باشد. کمیسیون مستقل حقوق 
جهت   ۱۳88 سال  در  را  قتل  به  منجر  شکنجه ی  مورد  یک  افغانستان  بشر 
تعقیب عدلی عامل آن به اداره ی محترم لوی سارنوالی ارسال داشته است اما 
با وجود تعقیب پی هم آن هنوزهم قضیه ی متذکره  با وجود مالقات هایی که 
در این زمینه با هیات محترم رهبری لوی سارنوالی صورت گرفته است، مورد 

بازپرس قانونی قرار نگرفته است.
اصل برائت الذمه حالت اصلی می باشد

از  زیادی  موارد  رعایت  برای  است  تضمینی  بدون شک  اصل  این  رعایت 
وظایف  از  یکی  نیز  اصل  این  رعایت  بنابراین  بشری.  حقوق  موضوعات 
ارگان های کشف و تحقیق می باشد. ماده ی ۲۵ قانون اساسی کشور در زمینه 
به  که  وقتی  تا  متهم  است،  اصلی  حالت  »برائت الذمه  دارد:  چنین صراحت 
نگیرد بی گناه شناخته  قرار  با صالحیت محکوم علیه  حکم قطعی محکمه ی 
می شود.« این اصل در واقع افراد را در برابر گرفتاری های خودسرانه و سایر 
جزاهای خودسرانه تامین می نماید. ولی نظارت ها و یافته های کمیسون نشان 
به  و  نمی شود  قوانین رعایت  این اصل در کشور مطابق احکام  می دهد که 
همین ملحوظ حق بشری جمع کثیری از افرادی که بر اساس فیصله ی محاکم 
با صالحیت، بری الذمه شناخته شده اند، در محالت سلب آزادی به سر می برند 

و باعث بی باوری مردم به دستگاه عدلی و قضایی کشور گردیده است.
اصل رعایت آزادی از توقیف خودسرانه: آزادی حق بشری همه ی افراد بشر 
بوده همه ی انسان های روی زمین باید از این حق مستفید شوند. از این رو در 
وجود  محدودیت هایی  نیز،  کشف  موظفان  به وسیله ی  افراد  گرفتاری  برابر 
دارد تا این حق بشری افراد محترم شناخته شده و بدون مجوز قانونی سلب 
نگردد. ماده ی ۲۴ قانون اساسی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: 
و مصالح عامه  این حق جز آزادی دیگران  است  انسان  طبیعی  »آزادی حق 
که توسط قانون تنظیم می گردد حدودی ندارد، آزادی و کرامت انسان از 
انسان  کرامت  و  آزادی  حمایت  و  احترام  به  دولت  است،  مصوون  تعرض 

مکلف می باشد.«
ادامه دارد
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ارقام تنبیه جسمي شاگردان دختر و پسر، با تفکیک دوره هاي تعلیمي

دوره تعلیمي پسران دختران مجموع
ابتدایي ۲۵ درصد ۱8 درصد ۴۳ درصد
متوسطه ۲8 درصد ۱۴ درصد ۴۲ درصد

لیسه ۱۲ درصد ۳ درصد ۱۵ درصد
مجموع ۶۵ درصد ۳۵ درصد ۱00 درصد

آمار ارتباط گروه هاي سني با تنبیه جسمي اطفال مورد مطالعه تحقیق

مجموع جنسیت

پسر دختر گروه هاي سني

۱۶ درصد ۹ درصد ۷ درصد ۶تا ۹ سال
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توماس بارفیلد و نعمت اهلل نجومی
الف. تمکی 

و  ولسوال ها  همه  مورد،  چند  استثنای  به  حاضر،  حال  در 
نگریسته  دولت کرزی  عوامل  عنوان  به  منتصب  والی های 
حمایت  تا  ندارند  انگیزه ای  هیچ  که  افرادی  می شوند، 
کسانی را که بر آنها حکومت می کنند، به دست آورند. از 
حکومت  در  را  روابط  ضعیف ترین  همیشه  آنها  همین رو، 
طوالنی  تاریخ  که  چیزی  آورده اند،  به وجود  افغانستان 
رژیم ها  قرن،  یک  از  بیش  برای  است.  داشته  ناکارآمدی 
و  گماشته  پست هایی  چنین  برای  را  خارجی ها  کابل  در 
برای جلوگیری از توسعه روابط محلی، به طور منظم این 
معنی  زمانی  این  کرده اند.  جابه جا  را  والی ها  و  ولسوال ها 
دیکتاتورها  و  شاهان  توسط  افغانستان  که  یافت  سیاسی 
مخصوصا  دموکراسی،  در  وضعیت  این  می شد.  اداره 
زمانی که ارتباطات مدرن به مردم اجازه می دهد که شاهد 
بخش های  دیگر  در  خوب  اداره  و  زندگی  آلترناتیوهای 
به حق می پرسند  باشند، غیر قابل توجیه است. مردم  جهان 
والیتی،  و  ولسوالی  شوراهای  انتخاب  حق  آنها  چرا  که 
رییس جمهور و نمایندگان پارلمان را دارند اما از انتخاب 
ولسوال ها و والی ها که تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارند، 
ناکامی  محروم اند؟ به صورت عملی تر، سیستم فعلی یک 
می دانند  والی ها  آن  در  که  سیستمی  در  است.  پالیسی  در 
که مدت زمان خدمت شان کوتاه است و هیچ مسوولیت در 
قبال مردم ندارند، فساد در مقیاس وسیع و تصمیم گیری های 
که  زمانی  نیز  ملی  دولت  وجهه  است.  اجتناب ناپذیر  بد 
جمعیت محلی تقصیر را به گردن کابل می اندازد، آسیب 
مامورین خودش  توسط  این سواستفاده ها  که  می بیند چرا 

انجام شده است.
در  والیات  و  ولسوالی ها  اداره  گذاشتن  آینده،  به  نگاه  با 
طالبان  با  را  قدرت  تقسیم  شکل  سالم ترین  آزاد،  رقابت 
فراهم خواهد کرد. در حالی که اقوام غیرپشتون مخصوصا 
مخالف دادن نقش به طالبان در دولت ملی هستند، اما در 
داشته  محبوبیت  محلی  موقف های  در  آنها  که  صورتی 
توسط  مسوولیت  انجام  با  مخالفت کمی  اقوام  این  باشند، 
این افراد دارند. آنهایی که می آیند تا چنین موقعیت هایی 
به  تا  داشت  خواهند  کمی  خیلی  انگیزه  کنند،  اشغال  را 
رهبری طالبان مستقر در پاکستان، مخصوصا به هدف آنها 
که  چرا  بمانند،  وفادار  افغانستان  تمامی  بر  تسلط  بر  مبنی 
اهداف آنها با منافع محلی خود این افراد منافات دارد. به 
به ارایه خدمات و حمایت از محالت  نیاز  همان صورت، 
خودشان، همکاری آنها را با کابل و متحدان بین المللی اش 
که می توانند چنین کمکی را فراهم کنند، افزایش می دهد.

4 – ایجاد نمایندگی های موثر وزارت خانه ها در شهرهای 
بزرگ فراتر از کابل به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم 

محل.
سیستم متمرکز وزارت، نیازهای خارج از کابل را به صورت 
مناسب برآورده نمی سازد، دلیل آن دسترسی کم وزارت 
به این مناطق می باشد. یک باشنده هرات و بدخشان نباید 
برای کار عادی اش و یا جستجو برای حل منازعه ای که به 
صورت محلی قابل حل است، فاصله ای طوالنی را بپیماید 
تا به کابل برسد. با ایجاد پنج یا شش شعبه وزارت خانه در 
خدمات  به  دسترسی  بزرگ،  شهرهای  مناطق  از  یک  هر 
می تواند به صورت عالی بهبود یابد. این امر سبب می گردد 
والیتی  دفاتر  از  شماری  به  وزارت خانه ها  ظرفیت های  که 
معلمی  گواهی نامه  مانند  خدماتی  همچنین  و  گردد  منتقل 
در دسترس  بیشتر  می باشد،  موجود  کابل  در  تنها  فعال  که 
به  وزارت خانه  نمایندگی های  که  زمانی  تا  گیرد.   قرار 
طور مستقیم به کابل گزارش دهند، این مستلزم واگذاری 
اختیارات نیست، بلکه در صورت استقرار دایمی مسوولین 
وزارت خانه در بیرون از کابل، درک بهتری از نیازهای هر 

منطقه به وجود می آید.
اولیه  هزینه  فراهم سازی  با  باید  بین المللی  کمک کنندگان 
تاسیس  از  حمایت  کنند.  موافقت  سیستمی  چنین  ایجاد 
این که  تضمین  و  وزارت خانه ها  منطقه ای  نمایندگی های 
روند کار آنها موثر می باشد، این سرمایه گزاری را توجیه 

ارایه  را در  نقش  بزرگترین  خواهد کرد. وزارت هایی که 
عامه  صحت  روستایی،  انکشاف  آموزش،  مانند  خدمات 
برخوردار  باالتر  اولویت  از  باید  دارند،  نقل  و  حمل  و 
باید  دونرها  پروسه،  این  ساختن  آسان  منظور  به  باشند. 
دفاتر  می خواهند  که  کنند  کمک  وزارت هایی  به  تنها 
مهم  کارکرد  آن  ایجاد  و  کنند  تاسیس  را  منطقه ای شان 
منطقه ای دارد. آنها نباید تالش به ایجاد پالیسی ملی و وادار 
ساختن وزارت خانه هایی کنند که تمایل به این کار ندارند. 
حتا اگر یک یا دو وزارت خانه در این پروسه شرکت کنند، 
بهبود در حکومت داری به عنوان الگویی برای بقیه خواهد 

بود.
تمویل و تطبیق

والی ها  و  ولسوال ها  به  اختیار  و  صالحیت  دادن   –  5
یا  محلی  خدمات  در  آن  مصرف  و  درآمد،  افزایش  در 

پروژه های انکشافی.
با قانون و توافقات بین المللی تنها دولت ملی توان افزایش 
استثنایی  به مصرف رساندن آن را دارد. هرچند  درآمد و 
را  درآمد شان  می توانند  آنها  و  شده  داده  شهرداری ها  به 
مصرف  به  آن را  نمی توانند  حال  این  با  دهند،  افزایش 
برسانند. به خاطر همین، مالیات همیشه به عنوان بهره وری 
اما  می کند  ترک  را  محالت  پول،  است.  شده  نگریسته 
هیچ  محلی،  ادارات  موثریت  برای  برنمی گردد.  دوباره 
چیز به اندازه دادن اختیار جمع آوری و مصرف مالیات به 
صورت شفاف در پروژه هایی که از لحاظ محلی مهم اند، 
کارساز نیست. در حال حاضر، از آنجایی که تمامی منابع از 
کابل می آید و با طرح های ملی هدایت می گردد، نیازهای 
عهده  به  در  والی ها  تقویت  نمی شوند.  برآورده  محلی 
با  محلی  نیازهای  آوردن  بر  منظور  به  مسوولیت ها  گرفتن 
منابع محلی،  این پست ها را موثر تر خواهد ساخت. این کار 
به نگرش مثبت  در عین حال، نگرش منفی مردم محل را 

تغییر خواهد داد.
6 – واگذاری صالحیت واقعی خدمات محلی به والیات و 
ولسوالی ها، محدود ساختن نقش وزارت خانه ها در کابل به 

منظور فراهم سازی کمک و تعیین پالیسی.
به  خدمات  که  است  این  مستلزم  خوب  حکومت داری 
صورت موثر ارایه گردد و مستفدین این خدمات از برخی 
منابع در زمان نبود و یا عرضه بد آن برخوردار باشند. اگر 
حقوق  پرداخت  کارمندان،  استخدام  مسوول  ولسوالی ها 
توسط  همچنان  آن  پول  اگر  )حتا  باشند  مکاتب  امور  و 
بیشتری  مسوولیت پذیری  گردد(  فراهم  معارف  وزارت 
می توانند  کابل  در  وزارت خانه ها  داشت.  خواهد  وجود 
انرژی شان را به توسعه  پالیسی هایی در سطح ملی و اداره 
سیستم به عنوان یک کل، اختصاص دهند. با مرور زمان، 
برای  کابل  به  وابستگی  جایگزین  می تواند  محلی  مالیات 

ارایه خدمات محلی گردد.
بر  کاملی  تسلط  حاضر  حال  در  کابل  در  وزارت خانه ها 
انتصاب ها،  شمول  به  سطوح  تمام  در  خویش  کارمندان  
معاشات و اجرای ارزش گزاری ها دارند. دستورالعمل های 
این  است.  موثریت شان  از  مهمتر  مقامات اش  برای  کابل 
کنترول  بر  مبنی  شوروی  الگوی  در  ریشه  مدیریت  شیوه 
این  شد.  شروع   1970 دهه  طول  در  که  دارد  متمرکز 
را  انگیزه ای  هیچ  و  کرد  ممنوع  را  محلی  مدرنیزم  الگو 
والیتی  سطوح  در  بشری  توسعه  در  سرمایه گزاری  برای 
و  همکاری  مدیریت  سیستم  این  نکرد.  ایجاد  ولسوالی  و 
مسوولیت پذیری محلی را زایل می کند. یک والی ممکن 
است متوجه باشد که مکاتب کارکرد موثر ندارند، اما او 
گزارش  که  را  خودسر  مسوول  ساختن  منفک  صالحیت 
کار خود را فقط به وزارت معارف در کابل ارایه می دهد، 
نمی تواند معاش  منوال، زمانی که وزارت  به همین  ندارد. 
در  کاری  نمی تواند  والی  بپردازد،  را  خود  محلی  معلمین 

این زمینه انجام دهد.
توسعه و مشارکت مدنی

پروژه های  برای  پیشنهادها  تمامی  کردن  دسته بندی   –  7
دادن  و  زندگی«  »بهبود  یا  زندگی«  »تغییر  عنوان  به  مدنی 

اولویت برتر به اولی.

برق و آبیاری در سرزمین خشک کارساز است و ساخت 
امروز  تسهیالت  این  می دهد.  تغییر  را  مردم  زندگی  جاده 
مردم  برای  که  می سازد  متفاوت  آن قدر  دیروز  از  را 
تسهیالت  این  بدون  چگونه  که  است  سخت  تصورش 
از  برجسته  مثال  موبایل  تلیفون های  کنند.  زندگی  بتوانند 
را  افغان ها  زندگی  سرعت  به  که  است  جدید  تکنولوژی 
کم  زمان  که  آنجایی  از  می دهد.  جهت  مناسب  مسیر  در 
که  شود  پرسیده  باید  پروژه ها  طراحان  تمامی  از  است، 
بهبود می بخشید که هم اکنون  آیا شما صرفا آن چیزی را 
وجود دارد یا فرصت های جدیدی را خلق می کنید که قبل 
از این وجود نداشته است. بلی، آموزش تغییردهنده زندگی 
است اما زمان زیادی دربرمی گیرد تا به ثمر نشیند. نیروی 
موجود برق یک تغییردهنده فوری و عمیق است. جاده ها 
می آورند.  به وجود  فرصت  و  تجارت  جدید  شبکه های 
پروژه های جدید آبیاری یا توسعه آن، تسهیالتی را به مردم 
فراهم می سازد که آنها برای حفظ آن مبارزه خواهند کرد. 
درک این که این تغییردهنده ها ارایه دهنده چیز های جذاب 
و جدید هستند – چیزی که طالبان نمی توانند با آن مبارزه 
نابود  آن را  می توانند  بردن جمعیت  بین  از  با  تنها   و  کنند 
نه یک  باشد   - ترامپ   - بازی  – باید یک کارت  سازند 

ضمیمه.
8 – طراحی از سوی منطقه؛ تطبیق توسط ولسوالی.

هستند  افغانستان  در  برنامه ریزی  طبیعی  واحد های  مناطق، 
نیازهای  دارای  اقتصادی مدغم و  به صورت  آنها  چرا که 
دارای  نوعی  صورت  به  مناطق  این  می باشند.  مشترک 
هستند.  مشابه  قومی  میراث  همچنین  و  زبان  فرهنگ، 
به  نسبت  تطبیق کننده،  واحدهای  عنوان  به  ولسوالی ها 
فشرده  آن قدر  ولسوالی ها  که  چرا  دارند  برتری  والیت ها 
چه  آنجا  در  که  می دانند  تنها  نه  مقامات  که  هستند 
اداره  تحت  منطقه  بخش  هر  از  می توانند  بلکه  می گذرد، 
آورند.  عمل  به  بازدید  روز  دو  یا  یک  ظرف  در  خود 
را  کار شان  محل  ندرت  به  تنها  نه  والی ها  مقابل،  در 
درباره  آنها  می رود  انتظار  سختی  به  بلکه  می کنند،  ترک 
مقامات در سطح  باشند که  داشته  اطالعات  مسایل محلی 
ولسوالی ها می آیند تا درباره آن اظهار نظر کنند. یک شکل 
موثرتر حکومت داری، افغانستان را در چارچوب منطقه ای 
هرات،  می شناسد:  کشور  این  بزرگ  شهرهای  اساس  بر 
)تعداد،  کندز.  و  شریف  مزار  آباد،  جالل  کابل،  قندهار، 
نسبت به همبستگی واحد ها اهمیت کمتری دارند؛ می توانید 
منطقه مرکزی بدون یک مرکز شهری را برای هزاره جات 
یا جدایی دره هلمند را از قندهار تصور کنید.( این سیستم 
می تواند اجازه دهد که خدمات و زیرساخت ها به صورت 
ارایه  اقتصادی و  موثرتر و کارآمدتر فراهم گردد. توسعه 
داشته و  بهتر سازگاری  با شرایط محلی  خدمات می تواند 
نسبت به تالش جهت دو برابر ساختن مساعی در 34 والیت 
پایدارتر باشد. این همچنین از محدودیت های برنامه ریزی 
اما غیرموثر، جلوگیری می کند. در عین حال، در  بلندباال 
حالی که واحدهای دولتی موجود باید مورد احترام باشند، 
اما نباید به عنوان مانع سر راه برنامه ریزی موثر و مدیریت 

قرار بگیرند.
و  آکادمی ها  منطقه ای،  مسلکی  مکاتب  تاسیس   –  9

دانشگاه ها برای حمایت از بخش ملکی در افغانستان.
افغان ها  بین المللی،  ملکی  نیروهای  افزایش  جای  به 
طب،  رشته های  در  محلی  مکاتب  در  شرکت  با  باید 
این  تخصصی  نیازهای  مدیریت،  و  تجارت  انجنیری، 
ده  تا  باشد  این  باید  اولیه  هدف  کنند.  برطرف  را  کشور 
آماده  که  باشیم  داشته  برنامه ها  این  از  فارغ التحصیل  هزار 
باید  شغلی  جا به جایی  باشند.  سال  پنج  ظرف  در  استخدام 
بخش اصلی این برنامه باشد که به منظور جایگزینی افغان ها 
ایجاد  است.  شده  طراحی  بین المللی  کارمندان  جای  به 
را  دولتی  مقامات  نسل جدید  ملکی که  آکادمی خدمات 
کشور  این  برای  ویژه ای  اهمیت  از  داد،  خواهد  آموزش 
است.  برخوردار  می باشد،  شرایط  واجد  مدیران  فاقد  که 
)ارتش  امنیت  حوزه  در  آموزش هایی  چنین  که  حالی  در 
برای  برنامه ای  مهم شناخته شده، یک همچون  پولیس(  و 
بخش ملکی وجود نداشته است. در حال حاضر، افغانستان 
جمعیت  از  باید  که  تخصصی اش  نیازهای  برآوردن  برای 

خود فراهم سازد، به شدت متکی به  کمک انجوها و دیگر 
کمک های خارجی می باشد. در حالی که چنین کمکی در 
پنداشته شده  راه حل موقتی ضروری  به عنوان یک  اصل 
بود، بعد از نه سال، تالش های کمتری برای حل این مشکل 

صورت گرفته است.
10 – ایجاد و حمایت از فضای مدنی ملی که نسل نوظهور 

رهبران مذهبی، سکوالر و سنتی را به رسمیت بشناسد.
علیه  مبارزه  اهمیت  محور  در  افغانستان  مدنی  فضای 
متحدان  و  کابل  دولت  اما  دارد،  قرار  شورشیان 
باید  خود  که  نقشی  از  را  کشور  این  مردم  بین المللی اش، 
در ساختن آینده افغانستان شان ایفا کنند، دور نگهداشته اند. 
در عوض،  گروه های شورشی جهت تاثیرگزاری بر فضای 
و  ترس  از  گسترده ای  جو  توانسته اند  و  بوده  آزاد  جمعی 
ناامیدی را با هدف شکست دشمنان خود به وجود آورند. 
بین  از  هدف  با  افغان ها  میان  ملی  پرانرژی  مناظره  یک 
یک  سیاسی،  اختالفات  و  زبانی  قومی،  شکاف های  بردن 
پیش نیاز برای اعتمادسازی است. این اعتماد زمانی می تواند 
به بهترین وجه به وجود آید که فضای مدنی ایجاد گردد که 
در آن رهبران اصیل بومی بتوانند گزینه هایی را برای آینده 
این کشور پیشنهاد کنند، کشوری که از لحاظ تاریخی و 
فرهنگی زمین گیر می باشد. این مناظره باید در سطح دولتی 
احترام  مورد  مقامات  آن  در  و  گردد  برگزار  غیردولتی  و 
دولتی، جامعه مدنی، بخش های خصوصی و رهبران مذهبی 
فضای  پس گرفتن  کنند.  شرکت  ملی  و  محلی  سطح  در 
جمعی افغانستان از تندروهای خشونت طلب، سیاستمداران 
لحاظ  از  فاسد،  مقامات  و  مخدر  مواد  تجارت  در  دخیل 
یک  عنوان  به  افغانستان  ثبات  بهبود  برای  استراتژیکی 
برابر  در  را  موثری  اطالعات  امر  این  می باشد.  مهم  ملت، 
سواستفاده طالبان از موضوعات مذهبی و ملی جهت توجیه 
کارمندان  و  افغان  عادی  شهروندان  علیه  خشونت  کاربرد 

دولتی قرار می دهد.
در افغانستان، مذهب اساس روحانیت محلی است. مذهب 
عزت نفس و ارزش هر افغان را باال می برد و در همان حال، 
به  شاید  می کند.  حمایت  وطن دوستی  جمعی  احساس  از 
یا  و  افغانستان  بین المللی  متحدان  سکوالر  رویکرد  دلیل 
افغان ها سبب شده  از سنت های اسالمی  عدم شناخت شان 
تا آنها گفتمان مذهبی را به تندروان واگذار کنند. آنها به 
حفاظت  نحوه  مورد  در  افغان ها  که  ارزشمندی  تخصص 
مذهب از ثبات اجتماعی و حمایت از حکومت داری خوب 
مخصوصا  مذهب،  نکرده اند.  توجه  دارند،  دسترس  در 
آموزه های صوفی گری اسالمی به مدت طوالنی به افغان ها 
این  است.  داده  ارایه  را  عمومی  و  خصوصی  نظم  سیستم 
اخالقی  اساس  روحانی  و  فرهنگی  تاریخی،  سنت های 
این  می دهند.  عدم خشونت شکل  و  برای صلح  را  مهمی 
سنت ها صدها سال همراه جوامع بوده است. مشارکت دادن 
تمامی بخش های رهبری بومی در افغانستان در یک فضای 
صدمات  از  بیرون رفت  مسیر  کشور  این  برای  مدنی،  باز 
ناشی از سال ها ناکامی دولت و جنگ و شورشی گری را 

ارایه می دهد.
تطبیق

تضاد منافع در بسیاری از کشورها در برابر تغییر، مقاومت 
تقسیم  دارند،  دست  در  را  قدرت  آنانی که  برای  می کند. 
آن با کسانی که محروم از آنند، آسان نیست، حتا اگر این 
آنانی که طرفدار  باشد.  آینده  ثبات  به سوی  راه  تنها  کار 
ادامه رویکرد از باال به پایین به دولت سازی هستند، همچنان 
آماده اند اعتراض کنند که هر نوع واگذاری قدرت، دولت 
استدالل  برابر  در  ما  می کند.  ساقط  را  افغانستان  شکننده 
باقی  شکننده  آنجایی  از  افغانستان  دولت  که  می کنیم 
سنت های  تاریخی  جریان  خالف  مخصوصا  که  می ماند 
حکومت داری موفق در این کشور حرکت می کند. به طور 
خاص، با واگذاری قدرت به کسانی که انتخاب شده اند تا 
به صورت موثر حکومت کنند )و دادن ابزار مورد نیاز به 
بود.  مراتب سالم تر خواهد  به  افغانستان  فعلی  آنها( دولت 
دانشجویان دولت افغانستان به خاطر خواهند سپرد که این 
پیشنهادات در گام نخست به عنوان تغییر پالیسی نگریسته 
خواهند شد تا تغییر قانون، یا تغییر قوانین تا اختیارات قانون 
اساسی. در حقیقت، تنها انتخابی شدن ولسوال ها و والی ها 
با عمل فعلی کرزی مبنی بر تعیین تمامی این مقامات، در 
تقابل قرار می گیرد. قانون اساسی افغانستان در این مورد که 
این کار از صالحیت رییس جمهور است یا پروسه ای است 
ندارد.  صراحت  کند،  تغییر  می تواند  پارلمان  توسط  که 
عدم طرفداری از تعیین والی ها و ولسوال ها توسط ریاست 
جمهوری، حمایت از دولت را تحت تاثیر قرار داده و سود 
سیاسی کمتری به همراه داشته است. انعطاف پذیری بیشتر 
در این مساله کمک خواهد کرد تا ثبات دولت در شکل 
فعلی اش حفظ گردد و در برابر آنهایی که خواهان بازنویسی 
کامل قانون اساسی هستند، مقاومت کند. برگزاری مناظره 
بهتر  مورد چگونگی حکومت کردن  در  افغان ها  از سوی 
بر خودشان، به جای هراس از آن، باید مورد استقبال قرار 

گیرد.


حکومت داری موثرتر در
افغانستان

ده راه به سوی ثبات
 منبع: میدل ایست پالیسی

 قسمت سوم و پایانی
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فوکوشیما بزرگترين شکست 
سیاسی آنگال مرکل را رقم زد 

 
در حالی که در انتخابات دو ايالت آلمان، حزب سبزها با 
توجه به تشديد موج مخالفت ها با انرژی هسته ای در اين 
حزب  است،  يافته  دست  چشمگيری  پيروزی  به  کشور 
حاکم دمکرات مسيحی، به رهبری آنگال مرکل، قدرت 
مخالف  احزاب  به  خود  سنتی  پايگاه  مهم ترين  در  را 

واگذار کرده است.
حزب  و  سبزها  حزب  آلمان  خبرگزاری  گزارش  به 
ايالت  در  ايالتی  انتخابات  در  آلمان  دموکرات  سوسيال 
بادن ورتم برگ آلمان به يک پيروزی تاريخی دست يافته 
مسيحی  دموکرات  حزب  به  را  شکست  بزرگترين  و 
تحميل  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال  رهبری  به 

کرده اند.
از سال 1953  حزب محافظه کار دموکرات مسيحی که 
اختيار داشته  ايالت در  اين  را در  پيوسته قدرت  تاکنون 
است، در انتخابات روز يک شنبه نتوانست به حد نصاب 

الزم برای تشکيل دولت جديد دست يابد.
به دنبال فاجعه هسته ای در فوکوشيمای جاپان، مخالفان 
به  اقدام  بارها  آلمان  در  هسته ای  انرژی  از  استفاده 
محافظه کار  دولت  اقدام  از  و  کرده  تظاهرات  برگزاری 
نيروگاه های  از  استفاده  زمان  تمديد  در  مرکل  آنگال 

هسته ای در اين کشور به شدت انتقاد کرده اند.
گفتنی است، يکی از وعده های انتخاباتی حزب سبزها و 
نيز حزب سوسيال دموکرات تالش برای کنار گذاشتن 

انرژی هسته ای بوده است.
بر اساس نخستين نتايج اعالم شده، حزب سبزهای آلمان 
نتيجه  بهترين  به  آرا  درصد  دودهم  مميز   24 کسب  با 
تاريخ خود دست يافته است و امکان تعيين نخست وزير 
آينده سومين ايالت پرجمعيت آلمان از سوی اين حزب 

وجود دارد.
حزب سوسيال دموکرات نيز 23 مميز يک دهم درصد 

آرا را از آن خود کرده است.
هر چند حزب حاکم دموکرات مسيحی 39 درصد آرا 
به اين که حزب  با توجه  اما  را به خود اختضاص داده، 
حزب  سنتی  ايتالفی  شريک  عنوان  به  آزاد  دموکرات 
کسب  را  آرا  درصد  پنج  حدود  تنها  مسيحی  دمکرات 
کرده است، اين دو حزب از اکثريت الزم برای تشکيل 
دولت جديد در ايالت بادن ورتم برگ برخوردار نيستند.

احزاب سوسيال دموکرات و سبزها در مجموع 71 کرسی 
اختصاص  خود  به  را  اشتوتگارت  در  ايالتی  پارلمان 
و  مسيحی  دموکرات  احزاب  که  حالی  در  داده اند، 
دموکرات آزاد تنها 67 کرسی در اختيارخواهند داشت.

نيز  راين لند فالس  اياالت  در  يک شنبه  روز  همچنين 
انتخابات ايالتی برگزار شد که حزب سوسيال دموکرات 
عنوان  به  همچنان  آرا  درصد   36 حدود  کسب  با 
قدرتمند ترين حزب در پارلمان ايالتی باقی ماند و حزب 
سبزها نيز با کسب حدود 16 درصد آرا به رکورد تازه ای 

در اين ايالت دست يافت.
پنج سال  انتخابات  در  اين حزب  است که  اين درحالی 
به  ورود  برای  الزم  نصاب  حد  پنج درصد  حتا  پيش 

پارلمان ايالتی را هم کسب نکرده بود.
در  مشارکت  ميزان  آلمان  رسانه های  گزارش  پايه  بر 
قابل  افزايش  کشور  اين  ايالت  دو  در  ايالتی  انتخابات 
آشکار  مخالفت  دليل  به  سبزها  حزب  و  داشته  توجهی 
از  بسياری  آرای  جلب  به  موفق  هسته ای  انرژی  با  خود 
شرکت  انتخابات  در  معموال  که  است  شده  کسانی 

نمی کردند.
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قانونوضعیتفوقالعادهدرسوریهلغومیشود زادگاهقذافی
بهدستنیروهایمخالفافتاد

 

 

مخالفان حکومت لیبیا از تصرف زادگاه معمر قذافی، رهبر 
این کشور، خبر داده اند اما این ادعا از سوی منابع دیگر تایید 

نشده است.
بامداد دوشنبه، به نقل از منابع مخالف حکومت لیبیا گزارش 
شد که نیروهای مخالف قذافی توانسته اند شهر سرت، زادگاه 
عمده  نظامی  پایگاه های  از  یکی  عنوان  به  آن  از  که  را  او 

طرفداران رژیم نام برده می شد به تصرف خود در آورند.
بنغازی، مرکز مخالفان  سخنگوی نیروهای مخالف در شهر 
حکومت، گفته است که شهرسرت سقوط کرده و نیروهای 

دولتی این شهر را تخلیه و از آن عقب نشینی کرده اند.
این گزارش ها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و برخی 
نیروهای  که  است  آن  از  داخل سرت حاکی  از  گزارش ها 

دولتی هنوز هم کنترول این شهر را در دست دارند.
به گفته برخی منابع خبری، به نظر می رسد که نیروهای دولتی 
در حدود یک صد کیلومتری شرق سرت موضع گرفته اند تا 
از پیشروی مخالفان به سوی این شهر جلوگیری کنند اما این 

گزارش ها نیز تایید نشده است.
و  زبده  واحدهای  تمرکز  از  حاکی  اطالعات  به  توجه  با 
قبیله  افراد  گسترده  حضور  و  نظامی  تدارکات  مهم  مراکز 
موانع  از  یکی  عنوان  به  این شهر  از  در سرت،  قذافی  معمر 
اصلی در مسیر پیشروی مخالفان به سوی ترابلس، پایتخت، 

یاد می شود.
دیگری  شهرهای  برخالف  که  است  شده  گفته  همچنین، 
که تا کنون به تصرف مخالفان در آمده، بسیاری از ساکنان 

سرت از حکومت قذافی حمایت می کنند.
به همین دلیل، عقب نشینی نیروهای دولتی از این شهر یک 
عین  در  اما  می شود  محسوب  سیاسی  و  نظامی  مهم  تحول 
حال، نحوه اداره و حفظ امنیت آن توسط نیروهای مخالف 

می تواند دشوار باشد.
اوایل روز دوشنبه، گزارش شد که برخی نقاط شهر سرت 
صدای  و  گرفته  قرار  ایتالف  نیروهای  هوایی  حمله  هدف 

انفجارهایی از داخل شهر به گوش رسیده است.
انتشار  گزارشی  این حمالت  و هدف های  ماهیت  مورد  در 
نیافته اما احتمال می رود که پایگاه های عملیاتی و تدارکاتی 

نیروهای دولتی هدف این عملیات بوده باشد.
و  شهرها  ازسقوط  مخالف  نیروهای  یک شنبه،  روز 
شهرک های واقع در مسیر پیشروی به سوی سرت خبر دادند 
سنگین  تجهیزات  علیه  ایتالف  هوایی  عملیات  از  پس  که 

نیروهای دولتی، به تصرف مخالفان در آمدند.
شهرها  این  اکثر  در  دولتی  نیروهای  گزارشگران،  گفته  به 
مواضع  سرعت  به  و  ندادند  نشان  خود  از  چندانی  مقاومت 

خود را تخلیه کرده و دست به عقب نشینی زدند.

هفتعضویکخانوادهدر
عراقکشتهشد

پولیس عراق می گوید مردان مسلح بر خانه ای در شهر 
موصل حمله کرده و قبل از فرار از محل، شش زن و 
یک مرد را کشتند. مقامات پولیس می گویند در این 
حمله که اوایل صبح روز دوشنبه بر این خانه رخ داد، 
چهار مرد مسلح دخیل بودند. هنوز انگیــزه قتل افراد 
معلوم نشد. اما یک مامور پولیس گفته است که ظاهرا 
این یک حمله تروریسـتی بوده است. شهر موصل قباًل 
در  سنی  شورشیان  هم  هنوز  اما  بود،  القاعده  قرارگاه 

برخی از مناطق اطرف این شهر موجودند.

 

                                                                               
 سياسيعلوم                     حقوق 
اقتصاد                             جامعه شناسي 
رهبري و نظارت تعليمي  

 رشته هاي جديد:

روان شناسي عمومي 
 (براي اولين بار دركشور) روان شناسي باليني 
 ر دركشور)پژوهشگري (براي اولين با 
 دركشور)مددكاري اجتماعي (براي اولين بار 

 امتيازات:

60 تخفيف براي خانم ها % 
50تخفيف براي آقايان % 
رايگانشناختي مشاوره تحصيلي و روان 
رايگان زبان انگليسي و  كورسهاي

 كامپيوتر

. 

 �ؤ��ه ���یالت عا�ی �و�شاد
 زير محصل مي پذيرد:هاي در رشته        

 

 ۱۳۹۰�مل  ۱۲��ه �ر� � کان�ور روز 
مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  رك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه، س 

خارجی  دخالت  به  را  اعتراضی  تظاهرات  سوریه  دولت 
به  پاسخگویی  برای  اقدام  از  حال  عین  در  و  نسبت داده 

درخواست لغو وضعیت فوق العاده خبر داده است.
شهرهای  از  تعدادی  در  خونین  تظاهرات  ادامه  با  همزمان 
سوریه و اعزام واحدهای نظامی برای آرام ساختن اوضاع 
در برخی نقاط، یک مقام دولتی گفته است که دولت در 
نظر دارد قانون وضعیت فوق العاده را که از چهل و هشت 
سال پیش در این کشور برقرار بوده لغو کند اما زمان اقدام 

در این زمینه را تعیین نکرده است.
جمهور  رییس  اطالع رسانی  و  سیاسی  مشاور  شعبان،  بثینه 
فوق العاده،  وضعیت  لغو  به  تصمیم  اعالم  ضمن  سوریه، 
افزوده است که به زودی بشار اسد، رییس جمهوری، در 

واکنش نسبت به »خواست مشروع تظاهرکنندگان«، انجام 
اصالحات دیگری را اعالم خواهد کرد.

به  کودتایی  درپی  و   1963 سال  در  العاده  فوق  وضعیت 
رهبری حزب بعث سوریه در این کشور برقرار شد و با اتکا 
اگرچه  است  نشده  لغو  کنون  تا  اسراییل  با  به خطر جنگ 
چند سال پیش، حزب حاکم بعث وعده داد که بازگشت 
به شرایط عادی را به عنوان گامی در راه اصالحات سیاسی 

مورد بررسی قرار خواهد داد.
دولت تا کنون به این وعده عمل نکرده و معترضان گفته اند 
و  سیاسی  اصالحات  برای  اسد  بشار  از  آنان  انتظارات  که 
او  زمامداری  آغاز  از  که  سالی  ده  از  بیش  در  اقتصادی 

گذشته، عملی نشده است.
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