
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1128 اخوان المسلمين خواهان 
»انتقال مهارشده« اند

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار

] در صفحه8[

سال پنجم       شماره مسلسل 1128   یک شنبه 21 حمل 1390    قيمت 5 افغاني

وزارت تحصيالت عالی:

نمرات اضافی 
عادالنه و شفاف 

داده می شود

خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   25 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
توزیع رایگان را قطع می کند. 

در  می شود  تقاضا  محترم  خوانندگان  از 
اسرع وقت برای اشتراک اقدام کنند.

شماره تماس:
0708144047

] در صفحه3[

داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
 ۵۰ حدود  سران  و  حکومت  سوی  از 
در  بین المللی  سازمان های  و  کشور 
مهم  دستاوردهای  از  را  لیسبون  نشست 

کرد. عنوان  افغانستان  برای 
کل  فرمانده  پتریوس،  دیوید  جنرال 
افغانستان  در  بین المللی  ایتالف  نیروهای 
آقای  کاری  دوره  پایان  مراسم  در  که 
پیشرفت ها  این  می کرد،  صحبت  سدول 
او  ریزی  برنامه  و  تالش  کار،  حاصل  را 

کرد. عنوان 
مارک  که  »زمانی  گفت:  پتریوس  آقای 
عهده  بر  را  مسوولیت   ۲۰۱۰ سال  در 
گرفت، در میان جامعه جهانی و همچنین 
نگرانی جدی وجود داشت  افغانستان  در 
جامعه  اما  می شد،  مشکل تر  زندگی  و 
تعهداتش  به  که  گرفت  تصمیم  جهانی 

بماند.« پایدار  ماموریت  این  پیشبرد  در 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  کل  فرمانده 
رهبری  دلیل  به  »اکنون  کرد:  تاکید 
مارک،  استثنایی  دیپلوماتیک  کار  و 
دیگر  زمانی  هر  به  نسبت  ما  ایتالف 

است.« قوی تر شده  و  بزرگتر 
 ۲۰۱۰ سال  آغاز  در  سدول،  مارک 
ارشد  نماینده  عنوان  به  میالدی 
و  شد  تعیین  کشور  در  ناتو  غیرنظامی 
گفته می شود که پس از این او به عنوان 
افغانستان  برای  بریتانیا  ویژه  نماینده 
سایمن  و  کرد  خواهد  کار  پاکستان  و 
بریتانیایی  دیپلومات  دیگر  گس، 
در  ناتو  غیرنظامی  نماینده  او  جایگزین 

است. کابل شده 

مهم  خاطری  به  مخفی  زندان های  موضوع 
زندان های  بر  اوباما  است که رییس جمهور 
بودند،  شده  ساخته  سی آی ای  توسط  که 
انتقاد می کرد. در این زندان ها از شکنجه های 
از زیر آب کردن محبوسین  شدید، منجمله 

استفاده می شد.
می گویند،  بشر  حقوق  حامی  گروه های 
حکومت  دوران  در  که  شکنجه  روش های 
شده،  ممنوع  داشت،  جریان  بوش  جورج 
ولی باز هم روش های نو تحقیقاتی بکار برده 
زیاد  سوال های  آن ها  مورد  در  که  می شوند 

موجود است.
این خبرگزاری می افزاید، رییس جمهور اوباما 
وقتی به قدرت رسید، تعهد کرد که دیگر در 
شد،  نخواهد  گرفته  کار  از شکنجه  زندان ها 
اما محبوسین سابق می گویند که در زندان ها 

با آن ها رفتار غیر انسانی صورت می گرفت.
ایفاتار«  »دافنی  بشر  حقوق  کارمند  یک 
می گوید، محبوسینی که از زندان های سری 
امریکا در افغانستان آزاد شده اند به او گفته اند 
در  امریکا  خاص  نیروهای  توسط  آن ها  که 
تن  از  لباس های شان  شده اند،  تهدید  زندان 
انداخته  سرد  اتاق های  در  شده،  بیرون  شان 
 ۲4 که  شده اند  مجبور  اوقات  بعضی  شده، 

ساعت در روشنایی برق به سر ببرند.
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بدل  در  تاجیکستان  قلمرو  از  می کنند، 
افغانستان  وارد  پول  مقدار  یک  پرداخت 

می کنند.

غیرنظامی  و  نظامی  مقام های 
شمالی،  اتالنتیک  پیمان 
گفته اند  افغانستان  در  ناتو، 
نسبت  این کشور  اوضاع  که 
و  بهتر شده  پیش  سال  دو  به 

بهبود است. به  حاال رو 
نماینده  سدول،  مارک 
افغانستان  در  ناتو  غیرنظامی 
پیش  گفته است که دو سال 
افغانستان  آینده  مورد  در 
در  شدیدی  نگرانی های 

کشور  این  مردم  و  جهانی  جامعه  میان 
زمینه های  در  اکنون  اما  داشت،  وجود 
و  گرفته  صورت  پیشرفت هایی  مختلف 

شده اند. آمیدوار  آینده  به  نسبت  مردم 
سال  در  که  است  گفته  سدول  آقای 
بزرگی  پیشرفت های  افغانستان  در  اخیر 
این  او،  باور  به  که  صورت گرفته 
می کند  کمک  افغانستان  به  پیشرفت ها 

بایستد. پای خود  تا روی 
عنوان  به  سو  این  به  سال  دو  از  که  او 
در  اخیر  سال  یک  در  و  بریتانیا  سفیر 
در  ناتو  غیرنظامی  ارشد  نماینده  مقام 
دو  که  است  گفته  کرده،  کار  افغانستان 
نگران  افغانستان  در  وضعیت  پیش  سال 
کننده بود و جامعه جهانی در این کشور 

بود.  »ناکامی« در حرکت  به سوی 
پیش  سال  »دو  است:  گفته  سدول  آقای 
ما  شدم،  افغانستان  وارد  من  که  زمانی 
بودیم.  حرکت  در  ناکامی  سوی  به 
شورشیان ابتکار عمل را به دست داشتند 
بگیریم.  را  آنها  جلو  نمی توانستیم  ما  و 
کشورهای  شهروندان  و  افغانستان  مردم 
این فکر بودند  به  ایتالف نگران بودند و 

شوند.« خارج  افغانستان  از  چگونه  که 
پیشرفت های  سدول،  آقای  گفته  به 
گرفته،  صورت  افغانستان  در  چشمگیری 
اما به باور او، این پیشرفت ها در وضعیت 
صورت  در  و  دارد  قرار  شکننده ای 

ببینند. آسیب  می تواند  بی توجهی 
میالدی   ۲۰۱4 سال  تعیین  سدویل  آقای 
کامل  انتقال  پایان  زمان  عنوان  به 

گروه های حقوق بشر و زندانیان سابق پیش 
از این گفته بودند که نیروهای امریکایی در 
افغانستان زندان های مخفی دارند، اما وزارت 

دفاع امریکا این خبرها را رد می کرد.
اما مقامات نظامی و حکومتی امریکا اکنون این 
افغانستان  در  که  می کنند  تصدیق  را  موضوع 
زندانیان  نگهداری  برای  موقتی  حفظ  مراکز 
را دارند که افراد مشکوک تا 9 هفته در آنجا 
دوره  آن ها  گفته ی  به  می شوند.  نگهداری 
حبس محبوسین به این مربوط است که در چه 

مدتی از آن ها معلومات به دست می آید.
محرمیت  خاطر  به  که  امریکایی  مقام  یک 
به  شود،  ذکر  نامش  نخواست  موضوع 
است،  گفته  پرس  اسوشیتد  خبرگزاری 
نیروهای امریکا حدود ۲۰ زندان در افغانستان 
دارند که تحت شرایط سخت کار می کنند و 
توسط قطعات مبارزه با تروریزم در قوماندانی 
بگرام  در  امریکا  خاص  نیروهای  مشترک 

اداره می شوند.
افراد  از  خاص  نیروهای  زندان ها،  این  در 
یا  و  طالبان  افراد  معموال  که  مهم  مشکوک 

شبکه القاعده می باشند، تحقیق می کنند.
نیروهای  زندان  می نویسد:  اسوشیتدپرس 
که  مشهور  زندان  یک  نزدیک  در  امریکا 
است،  شده  ساخته  این سو  به  سال  یک  از 

موقعیت دارد.

افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  ریاست 
اخذ  میزان  تاجیکستان  می گوید، 
بلند  را  افغان  تاجران  اموال  از  خاک پولی 

برده است.
گفته  خبری  اعالمیه  یک  در  ریاست  این 
تاجران  از  که  پولی  خاک  مقدار  است، 
آنان  وارداتی  اموال  انتقال  برابر  در  افغان 
اخذ  افغانستان  به  تاجیکستان  خاک  از 

می گردد، ۵۰ درصد افزایش یافته است.
گفته می شود، تاجران افغان بیشتر اموالی را 
خریداری  روسیه  و  قزاقستان  چین،  از  که 

مقام های ناتو:

اوضاع افغانستان رو به بهبود است
نیروهای امریکایی 

نزدیک به بیست زندان در افغانستان دارند

سخنگوی وزارت تحصیالت عالی در واکنش به نگرانی ها در مورد این که ممکن 
که  دانشجویانی  از  عالی شماری  تحصیالت  وزارت  تصمیم  این  براساس  است 
یابند،  راه  عالی  تحصیالت  مراکز  به  نیستند  اضافی  نمرات  دریافت  مستحق 
می گوید به دانشجویان چهارده والیت که دارای نمرات بلند هستند اما بی نتیجه 
مانده اند، قرار است براساس انتخاب رشته ی شان در والیاتی که در آن زندگی 

می کنند، نمرات اضافی داده شود.

تاجیکستان پنجاه درصد خاک پولی 
بیشتر از تاجران افغان می گیرد

عناوین 
مطالب امروز:

زدوبندهای پنهانی
 پارلمان 

و لوی سارنوال
 کنار آمدند 

اختصاصی  کمیسیون  سه  هرچند 
استیضاح  دالیل  نمایندگان  مجلس 
لوی سارنوال  الکو،  اسحاق  محمد 
افغانستان را تهیه کرده بودند و از 
نشست عمومی خواهان رد صالحیت 
نمایندگان  ولی  شدند  لوی سارنوال 
به  خود  گذشته ی  تصمیم  برخالف 
تاکید  لوی سارنوال  کار  ادامه ی 

کردند.
قضایی،  و  عدلی  کمیسیون های 
و  قانون،  از  ونظارت  تفتیش 
که  وکال  امتیازات  و  مصونیت 
وظیفه ی جمع آوری دالیل استیضاح 
گرفته  عهده  به  را  لوی سارنوال  از 
قانون   156 ماده   نقض  بودند، 
ماده های  اکثریت  نقض  و   اساسی 
قانون انتخابات را در کنار درخواست 
نامشروع  و  انتخابات  نتایج  لغو 
خواندن اعضای مجلس نمایندگان از 
سوی لوی سارنوالی عمده ترین دالیل 
و  برشمرده  لوی سارنوال  استیضاح 

خواهان رد صالحیت از وی شدند.
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عملیات  دو  در  بین المللی  نیروهای 
از  تن   19 کاپیسا  والیت  در  جداگانه 

جنگجویان طالبان را کشته اند.
مسووالن  از  یکی  حمیدی  اسداهلل 
به  کاپیسا  والیت  امنیه  قوماندانی 
که  عملیاتی  در  گفته،  آزادی  رادیو 
السه سای  و  نجراب  ولسوالی های  در 
کاپیسا به تازگی صورت گرفته است، 
حد اقل 19 طالب مسلح کشته شده اند.

میان  در  حمیدی  آقای  گفته  به 
نیز  طالبان  فرمانده   4 کشته شدگان، 

شامل هستند. 
سخنگوی  را  خود  که  مجاهد  ذبیح اهلل 
سه  کشته شدن  می کند،  معرفی  طالبان 
کرده،  تایید  را  گروه  این  افراد  از  تن 

وزارت داخله می گوید، در نظر دارد 
در  را  حمایتی  خاص  کندک های  تا 
چهار  در  عامه  نظم  پولیس  چوکات 

والیت ایجاد کند.
پولیس این کندک ها که آموزش های 
موظف  است،  فراگرفته  نیز  را  الزم 
تامین  را  نظم  جامعه  در  تا  می شود 
جمله  از  مهم  برنامه های  در  و  کرده 

تظاهرات ها جلو خشونت را بگیرد.
جنرال  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
امنیتی  معین  رحمن  عبدالرحمن 
مراسم  در  شنبه  روز  داخله  وزارت 
ایجاد نخستین کندک خاص پولیس 
عامه  نظم  پولیس  گفت،  عامه  نظم 

مقامات محلی، مردم و مسوولین آیساف 
نقش  که  مي گویند  بامیان  والیت  در 
مردم در تامین امنیت این والیت، مهم 

بوده است.
ولسوالی  هفت  دارای  بامیان،  والیت 
امنیتی  می باشد که قراراست مسوولیت  
از  ماه سرطان سال جاری  آن در آغاز 
داخلی  نیروهای  به  خارجی،  نیروهای 

سپرده شود.
پژواک،  خبری  آژانس  گزارش  به 
وایلی بالرانس مشار ارشد قوای آیساف 
است  واضح  »این  می گوید:  بامیان  در 
که مردم بامیان خواسته اند تا در امنیت 

زندگی کنند.«
بالرانس افزود تاهنوز کدام مواردی را 

به  جریان  این  در  که  است  گفته  اما 
سنگین  تلفات  هم  خارجی  نیروهای 

وارد کرده اند.
سوی  از  طالبان  سخنگوی  ادعای  این 
تکذیب  بین المللی  و  داخلی  مقام های 

شده است.
جنگجویان  دیگر،  خبر  یک  براساس 
یک  امنیه  قوماندان  جمعه  روز  طالبان 

ستون فقرات نیروهای پولیس ملی را 
امنیتی وزارت  معین  تشکیل می دهد. 
زودی  به  که  داد  وعده  داخله  امور 
سایر  در  حمایتی  خاص  کندک های 

والیت و زون ها ایجاد خواهد شد.
می گویند،  عامه  نظم  پولیس  مقامات 
امن عامه که  و  نظم  کندک حمایت 
حدود سه صد پولیس آموزش دیده 
دارد، امکانات الزم محاربوی نیز در 

اختیار دارد.
پولیس  قوماندان  پیکان  جنرال زمری 
این  پرسونل  گفت،  عامه  نظم  و  امن 
آموزش های  ماه  شش  حدود  قطعه 
فرا گرفته و هم اکنون دارای  را  الزم 

سالح و تجهیزات پشرفته نیز هستند.
نظر  از  قطعه  این  که  شود  می  گفته 
تام های  و  جز  شامل  تشکیالتی 
مسلکی و از نظر سوق و اداره مربوط 
موقع  در  و  می شود  خاص  لوای  به 
اعزام  کشور  نقطه  هر  به  ضرورت 

خواهند شد.

سراغ ندارد که مردم برای از بین بردن 
آن، به قوای آیساف متوصل شده باشند.
حفظ  برای  بامیان  »مردم  گفت:  وی 
در والیت شان، خود دست به کار  ثبات 

شده اند.«
مسووالن امنیتی در بامیان نیز همکاری 

مردم را در تامین امنیت مهم می دانند.
امنیت  آمر  قدسی  خدایار  پاسوال  مل   
قبلی  قوماندانی امنیه بامیان، به پژواک 
تامین  در  والیت،  این  مردم  که  گفته 

ثبات با نیروهای امنیتی همکاری دارند.
همکاری  که  کرد  عالوه  قدسی  آقای 
سالم  رهبریت  و  پولیس  با  مردم  جدی 
اداره، باعث شده که کدام مشکل امنیتی 

در بامیان پیش نیاید.

ولسوالی والیت سر پل را کشته است.
سید انور رحمتی والی سرپل گفت که 
محمد داوود اسحاق زی قوماندان امنیه 
گزمه  مصروف  گوسفندی  ولسوالی 
بود که موترش مورد  در آن ولسوالی 

حمله جنگجویان طالبان قرار گرفت.
کشته  اسحق زی  آقای  حمله  این  در 
جراحت  دیگر  پولیس  یک  و  شده 
اخیر  ماه های  در  طالبان،  برداشت. 
آرام  نسبتا  والیات  در  را  شان  حضور 

شمال افزایش داده اند.
اوایل هفته گذشته نیروهای سویدنی به 
برای ریشه کن  را  ناتو عملیاتی  رهبری 
این  در  مخالف  جنگجویان  کردن 

مناطق، آغاز کرده اند.

کندک های  حالی  در  داخله  وزارت 
چوکات  در  را  لوا ها  حمایتی  خاص 
والیت  چهار  در  عامه  نظم  پولیس 
افغانستان  در  که  می کند  ایجاد 
گاهگاهی تظاهرات و راه پیمایی ها به 
خشونت می گراید و در برخی مواقع 
برخوردهایی میان پولیس و مردم نیز 

صورت می گیرد.
در تظاهرات کمتر از 10 روز گذشته 
به خصوص در مزارشریف و قندهار، 
کنترول  برای  پولیس  عدم توانایی 
گردید  باعث  کنندگان  تظاهرات 
هفت  شمول  به  افراد  از  تعدادی  که 
کارمند سازمان ملل کشته و ده ها تن 

از افراد دیگر زخمی شوند.
سربازان  رقم  گزارشات،  اساس  بر 
هم اکنون  عامه  نظم  پولیس  موجود 
از 12 هزار تن بیشتر است، ولی گفته 
می شود که در نظر است تا یک سال 
تن  هزار  بیست  به  رقم  این  دیگر 

افزایش یابد.

وی از همکاری یک چوپان با نیروهای 
افزود  نموده  یاد  والیت  این  در  امنیتی 
که چندی قبل، مخالفین دولت چند فیر 
راکت را در باالی کوه نصب و آماده 
پرتاب باالی مرکز والیت کرده بودند 
نیروهای  چوپان،  یک  همکاری  به  که 
امنیتی راکت ها را خنثا و عاملین آن را 

دستگیر نمودند.
هاشم  یاسین  جنرال  گفته های  براساس 
امنیتی  نیروهای  هماهنگی  قوماندان 
صرف  گذشته،  درسال  بامیان،  والیت 
پنج مورد نا امنی مسلحانه در این والیت 
ثبت شده است که در یک مورد آن، دو 
تن از نیروهای آیساف کشته و یک تن 

دیگر آنها زخمی شد.

هفت تن ادویه 
و مواد خوراکی 

بی کیفیت، به آتش 
کشیده شد

ذبیح اهلل عتیق رییس شورای والیتی 
در  که  گفته  پژواک  به  بدخشان، 
ادارات  از  متشکل  هیاتی  حضور 
ذیربط، یک تن ادویه مختلف النوع 
و شش تن مواد خوراکی بی کیفیت 

دکان های  و  دواخانه ها  از  که 
گردیده  جمع آوری  یاوان  ولسوای 

بود، دیروز به آتش کشیده شد.
بار  اولین  این  گفت  عتیق  آقای 
جانب  از  اقدامی  چنین  که  است 
یاوان  ولسوالی  در  مسوولین، 
گرفته  صورت  بدخشان  والیت 

است.
بدخشان،  والیت  شورای  رییس 
ادویه  موجودیت  که  داشت  اظهار 
و  بی کیفیت  موادخوراکی  و 
اساسی  مشکالت  از  تاریخ گذشته، 

مردم است.
دور  ساحات  در  وی،  گفته  به 
که  مسلکی  افراد  و  داکتر  دست، 
را  ادویه  تاریخ  و  کیفیت  نوعیت، 

اندک است. بدانند، 
مریضی های  دالیل  از  یکی  وی 
کالن ساالن  و  کودکان  دوامدار 
بی کیفیت  ادویه  از  استفاده  را 
استفاده  با  که  گفت  دانسته 
برآنکه  عالوه  ادویه،  ازهمچو 
از  نمی شود،  صحت یاب  مریض 
سایر  به  آن  جانبی  عوارض  اثر 

مي گردد. مبتال  نیز  مرض ها 
تقاضا  دولت  از  عتیق،  ذبیح اهلل 
در  را  نامه ها  بر  همچو  که  نمود 
نیز  والیت  این  ولسوالی های  سایر 

نماید. راه اندازی 
خواست  تاجران  از  همچنین  او 
بسوزانند  دل  خود  هموطنان  به  که 
مواد  و  دوا  وعرضه  تورید  از  و 
خودداری  بی کیفیت  خوراکی 

یند. نما

نیروهای امریکایی ...
ادامه از صفحه 1

نیروهای  سخنگوی  نایی  تیم  دگرمن 
این  افغانستان،  در  امریکایی  خاص 
اتهامات را رد کرده و تاکید می کند با 
محبوسین به اساس قوانین نو امریکا و 
جهان، رفتار انسانی صورت می گیرد.

در  امریکایی  مقامات  از  زیاد  شمار 
دیوید  جنرال  که  می گویند  افغانستان 
نیروهای  عمومی  قوماندان  پتریوس 
سال  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا 
زندان ها  که  بود  کرده  تاکید  گذشته 
به  خاص  نیروهای  توقیف  مراکز  و 
صلیب  کمیته  و  افغان  مقامات  روی 
حال  تا  اما  شود.  باز  بین المللی  سرخ 
است  نگفته  بین المللی  سرخ  صلیب 
که از این زندان ها دیدن کرده است، 

یا خیر؟
وقتی  می گویند  امریکایی  مقامات 
دستگیر  مشکوک  شخص  یک  که 
می شود در ساحه از او تحقیق صورت 
روابطش  که  شود  معلوم  تا  می گیرد، 
با مخالفین مسلح در چه حد می باشد. 
در  روز   14 برای  شخص  این  بعدا 
به  بعد  و  می شود  حفظ  موقت  زندان 

زندان پروان انتقال داده می شود.
نیست که چه  معلوم  نکته  این  تا حال 
تعداد افراد در زندان های موقت قوای 

امریکایی بسر می برند. 

19 طالب در کاپیسا کشته شدند

کندک خاص حمایتی در تشکیالت پولیس افتتاح شد

امنیت در بامیان، نتیجه همکاری مردم است
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تماس های اثرگزاری که
پارلمان را 

به عقب نشینی واداشت
برخالف انتظار و تصور ناشی از موضع گیری های 
تندوتیز اعضای ولسی جرگه مبنی بر استیضاح 
آمدن  کوتاه  ملت،  محترم  وکالی  لوی سارنوال، 
و  یافتند  به صرفه تر  را  لوی سارنوال  برابر  در 
اکثر آنان از تصمیم قبلی شان پشیمان شدند و 

به مالمت خود پرداختند. 
نه  که  پهلوان،  نام  به  بود که کسانی  روزگاری 
پهلوانان  از  برخی  عنوانی،  نه  و  داشتند  نامی 
دعوت  مسابقه  به  را  نام آور  و  پیش کسوت 
زبان ها  سر  بر  را  نام شان  صرفا  تا  می کردند 
بیاندازند. برخی از آنان نیز امیدوار بودند رقیب 
بود،  مسلم  و  محرز  که  دالیلی  به  احتمالی شان 
حاضر  معموال  که  نگردند  مسابقه  به  حاضر 
با  تا  بود  فرصتی  این  و  و...  نمی شدند  هم 

هوچی گری های زیاد از آن بهره گیری شود.
روزها  دراین  ولسی جرگه  اعضای  که  را  آنچه 
مبارز«های  من  »هل  به  بی شباهت  دادند  انجام 
آن روزگار نبود، با این تفاوت که در رجزخوانی 
جنگ  طبل  بر  بیشتر  که  ولسی جرگه  متقابل، 
می کوبید و ندای مبارزه سرمی داد، خیلی زود و 
آن هم باسرافگندگی و پشیمانی، سرتسلیم فرود 
آقای  براستیضاح  آورد و تصمیم شان  را مبنی 
چنین  این  خواندند.  اساسی  قانون  خالف  الکو، 
صحت  بر  می تواند  فقط  دالورانه ای  عقبگرد 
بردن  سوال  زیر  بر  مبنی  لوی سارنوال  ادعای 
تایید  مهر  محترم،  وکالی  از  خیلی  مشروعیت 
از مردم همین  بگذارد و دستکم استنباط خیلی 

خواهد بود. 
این  در حالی بود که در نشست روز دوشنبه از 
 118 مجلس،  در  نماینده ی حاضر   126 جمله ی 
تن از آنان عدم حضور آقای الکو را در جلسه ی 
به  توهین  قانون اساسی و  با  پارلمان، مخالفت 
تازه  گویا  آن  از  پس  اما  می دانستند.  پارلمان 
برخی از وکالی ملت خبردار شدند که در هیچ 
جای قانون اساسی گفته نشده است که پارلمان 
صالحیت استیضاح لوی سارنوال را دارد. یک بار 
همین  فرهنگ  امین  آقای  درمورد  قبلی  پارلمان 
کار را کرد و اکنون خلف صالح آن... شاید فکر 
عقب نشینی  الکو  آقای  دپ،  و  اخ  یک  با  می کرد 
خواهد کرد و قضیه ختم خواهد شد. اما پس از 
آن که معاون لوی سارنوال با تاکید بر نامشروع 
بودن برخی از اعضای مجلس نشان داد که مرد 
هم  استجوابی  جلسه ی  به  و  نیست  عقب نشینی 
اکنون  نشستند.  عقب  خود  وکال  نشد،  حاضر 
وهمه  نیست  ساخته  کاری  پارلمان  از  دیگر 
از  اثرپذیرتر  خیلی  پارلمان  این  که  می دانند 

پارلمان قبلی است. 
قبل  این چنینی  وعقب نشینی  عاجل  تصمیم گیری 
از همه اعتبار و وزنه ی پارلمان را درنظر مردم 
است  زده  ضربه  جهانی  وجامعه ی  وحکومت 
این  اکنون  باشد.  ترمیم  قابل  نمی رود  گمان  و 
سوال اساسی برای همگان و حتا وکالی محترم 
پارلمان چه  ازاین  مجلس مطرح است که مردم 

امیدی خواهند داشت؟!
اکنون پارلمان ناگزیر خواهد بود به آن کابینه ای 
که از طرف دولت معرفی می شود، رای بدهد که 
هر وکیلی می داند اگر او رای ندهد شاید دیگران 

رای بدهند.

زنگ اول


ACKU



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 گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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منطقهبهشهادترساندند.برادراولمن26ساله،دومی
سال 18 بود شده تازهجوان آنکه وسومی ساله 22
عمرداشتوآنهادهقانانیبودندکهپاهاودستانشان
و وزمخت ترکداشت همیشه زیاد اززحمتکشی
خشنبود.آنهابههیچگروهیاتنظیمیوابستهنبودند،
به شیوه ناجوانمردانهترین به را آنها مردم قاتالن اما
که آمده اسالم کجای در درحالیکه رساندند، قتل
زمانیکه در وحتاکسانیکهمیجنگند، ملکی افراد
را آنها برمیدارند، جنگ از دست و میشوند تسلیم
انسانیت و اسالمیت از دور این برسانند! شهادت به
شدند شهید مظلومانه که شهدایی همه خداوند است.
راغریقرحمتخودنمایدوبهعامالناینرویدادها
جزایاعمالشانرابدهد.منازدولتخودمیخواهم
است، آغشته ملت خون به دستانشان که کسانی
محکمه به و دهند قرار پیگرد مورد قانون مطابق را
بکشانند،تاانصافنمودهباشندوگرنهفرقایندولت
این وآندولتدرچیست؟آنیکیظلممینمودو
دولتدرمقابلآنسرتسلیمفرودآوردهوازگناهان
نمایید قضاوت خود شما مینماید. چشمپوشی ایشان

کهتفاوتدرکجاست؟!«


امروزبرادریراباخودداریمکهشمهایازجنایتهایی
کهدرطولزمانسیاهتاریخکشوراتفاقافتادهرابرای
طالبان خودکامه رژیم به قضیه این میدارد. بیان ما
نمود: آغاز را سخنانش کلمات این با او برمیگردد.
»انسانهاییکهازجبرتاریخهمیشهجزرنجومشقت
نیاوردند،قربانیان درزندگیشانچیزدیگریبهدست
سیاستهاینابخردانهدولتمردانخامشدهاندوازآنها
بهاشکالمختلفانتقامهایبدونموجبگرفتهاند.ما
که میکردیم زندگی افغانستان مرکزی ساحات در
همیشهشکمماازنانجوینسیرنبود،چهرسدبهنان
گندم.زیرامناطقماسردسیراستوحاصالتآنیک
با کوهستانی. اراضی خاطر به البته ندارد، بیش فصل
آنهممجبوربودیمکهدرآنجازندگینماییموشب
را متعددی بگذرانیم.حکومتهای را خویش روز و
پشتسرگذراندیموازهردورهخاطراتتلخیبهیاد
ما مناطق بر که زمانی طالبان سیاهدل رژیم اما داریم.
حکمفرماشدندرانمیتوانمهیچگاهیفراموشنمایم.
زیرادرزمانحکومتامارتسیاهطالبان،آنهامناطق
مارابهتصرفخویشدرآوردندوبهجرماینکهما
از را برادرانم از تن تباردیگریهستیم،سه و قوم از
خانهبههمینجرمگرفتارکردندودرکنارسایرمردم

و  ساله   22 دومی  ساله،   26 من  اول  برادر 
سال   18 بود  شده  جوان  تازه  آن که  سومی 
و  پاها  که  بودند  دهقانانی  آنها  و  داشت  عمر 
زیاد همیشه ترک  از زحمت کشی  دستان شان 
 داشت و زمخت و خشن بود. آنها به هیچ گروه 
مردم  قاتالن  اما  نبودند،  وابسته  تنظیمی  یا 
قتل  به  شیوه  ناجوانمردانه ترین  به  را  آنها 
رساندند، درحالی که در کجای اسالم آمده که 
در  می جنگند،  که  کسانی  حتا  و  ملکی  افراد 
جنگ  از  دست  و  می شوند  تسلیم  زمانی که 
این  برسانند!  شهادت  به  را  آنها  برمی دارند، 
خداوند  است.  انسانیت  و  اسالمیت  از  دور 
را  شدند  شهید  مظلومانه  که  شهدایی  همه 
این  عامالن  به  و  نماید  خود  رحمت  غریق 
از  من  بدهد.  را  اعمال شان  جزای  رویدادها 
دولت خود می خواهم کسانی که دستان شان به 
خون ملت آغشته است، را مطابق قانون مورد 

پیگرد قرار دهند و به محکمه بکشانند.

سه برادرم 
را به شهادت 

رساندند

برای میگویند عالی تحصیالت وزارت مقامهای
کانکور امتحانات در که والیت چهارده دانشجویان
انتخابو بادرنظرداشت سالگذشتهبینتیجهماندهاند،

والیتشانپانزدهتابیستنمرهاضافیدادهمیشود.
نمرات عالی، تحصیالت وزارت تصمیم این براساس
نورستان، دانشجویانوالیاتغور، از بهشماری اضافی
هلمند، ارزگان، زابل، بادغیس، پکتیکا، سرپل، کنر،
قندهار،سمنگان،دایکندی،فراهونیمروزدادهمیشود.

دانشجویانچهاردهوالیتکهداراینمراتبلندهستنداما
بینتیجهماندهاند،قراراستبراساسانتخابرشتهیشان
اضافی نمرات میکنند، زندگی آن در که والیاتی در
بینتیجه »کسانیکه افزود: نوربخش آقای شود. داده
ماندهاندازاینچهاردهوالیت،ریاستامتحاناتوزارت
تحصیالتعالیکوششمیکندکهاینتعدادکسانیکه
در نمراتشان درنظرداشت با دارند بلندتری نمرات
تحصیالت و شوند شامل دادهان��د، امتحان که والیاتی

عالیشانرابهپیشببرند.«
هزار به120 نزدیک کانکورسالگذشته امتحانات در
که بودند کرده شرکت دوازدهم صنف فارغان از تن

نزدیکبههفتادوپنجهزارتنآنانبینتیجهماندهاند.
وزارت که میافزاید نوربخش آق��ای ح��ال، ای��ن با
کمتر که والیاتی تا است تالش در عالی تحصیالت
مراکز به ازجوانانشان بیشتری تعداد یافتهاند، انکشاف
دانشجویانیکه اوگفت عالیجذبشوند. تحصیالت
واقعامستحقهستند،ازنمراتاضافیبرخوردارخواهند
شد.سخنگویوزارتتحصیالتعالیابرازداشت:»از
پیشرفتهی سیستم یک از که طرف این به سال چهار
کانکوردرتحصیالتعالیافغانستاناستفادهمیشود،ما
میتوانیمباشفافیتتماممسایلعملیواکادمیکخود
رابهپیشببریم.درموردچهاردهوالیت،متخصصینما
بابرخوردبسیارعادالنهوشفافیکهوجوددارد،مطابق
مورد موضوعات عالی، تحصیالت موسسات ظرفیت

توجهقرارمیگیرد.«
طرح جدید برای پذیرش بیشتر

که میگوید عالی تحصیالت وزارت حال، همین در
تعداد آینده در بتواند که است جدیدی طرح بهدنبال
بیشتریازمتقاضیانکانکوررادرمراکزتحصیالتعالی
کشورجذبکند.بهگفتهیعبدالعظیمنوربخش،اخیرا
ریاستیبهنام»تضمینکیفیتوانکشافبرنامهها«ایجاد
عالی تحصیالت مراکز در کیفیت مساله تا است شده
بیشترموردتوجهقرارگیرد.اوگفتهمچنینکمیسیونی
نیزتوظیفشدهکهرویطرحجدیدبرایپذیرشبیشتر
آقای میکند. کار آینده سالهای کانکور متقاضیان
نوربخشعالوهمیکند:»اینکمیسیونمسوولیتداردتا
طرحملیراآمادهبسازدتاظرفیتجذبدردانشگاهها
وموسساتتحصیالتعالیافغانستانبلندبرود.تادوماه
دیگراینطرحآمادهخواهدشدکهچطورمیتوانبرای
انکشافوتوسعهمسایلعلمیخودوظرفیتجذبدر
موسساتتحصیالتعالی،اینطرحرابهمنسهاجراقرار
دهیم.«بهگفتهیاو،ایجادمراکزتحصیالتعالیونیمه
وجود دانشگاهی آنها در تاکنون که والیاتی در عالی
ندارد،ازجملهراههایحلبرایافزایشسطحپذیرش
دانشجویاندرمراکزتحصیالتعالیونیمهعالیاست.

که میکند تاکید عالی تحصیالت وزارت حال، این با
ایجادمراکزتحصیالتعالیونیمهعالیدرتماموالیات،
راستا این در که دارد نیاز بیشتر کمکهای و زمان به
دولتافغانستانوجامعهجهانی،بایدتوجهشانرابهاین
برنامه نوربخشمیافزایدکه آقای متمرکزکنند. مساله

والیاتی جمله از نیز پکتیا و خوست والیات همچنین
این برایدانشجویاندختردر تنها هستندکهقراراست

دووالیتنمراتاضافیدادهشود.
وزارت سخنگوی نوربخش، عبدالعظیم پوهنمل
تحصیالتعالیدرواکنشبهنگرانیهادرمورداینکه
ممکناستبراساساینتصمیموزارتتحصیالتعالی
شماریازدانشجویانیکهمستحقدریافتنمراتاضافی
به میگوید یابند، راه عالی تحصیالت مراکز به نیستند

استراتژیکوزارتتحصیالتعالیکهبهمسایلتوسعه
مراکز این در کمیت و کیفیت بردن بلند و دانشگاهها
تاکیددارد،به564میلیوندالرضرورتدارد.بهگفتهی
این استراتژیک برنامه که صورتی در نوربخش، آقای
تحصیالت مراکز کیفیت و تطبیقشود،کمیت وزارت
تحصیالت وزارت سخنگوی رفت. خواهد بلند عالی
عالیمیگوید:»مابایدزمینههایبهتریبرایبلندبردن
بسا امروزیو تکنالوژی لحاظ از دانشگاهها کیفیتدر
بدهیم.هرقدرکهروی قرار راموردتوجه موارددیگر
باشیم داشته توجه هم کیفیت روی بکنیم، فکر کمیت
فارغ دانشگاهها از که دانشجویانی برای کار شرایط تا

میشوند،بهترشود.«
طی دولتی عالی تحصیالت موسسات شمار آنکه با
وزارت مقامهای اما است، شده بیشتر اخیر سالهای
تحصیالتعالیپیشازاینگفتهبودندکهشمارفارغان
محمد است. بوده افزایش به رو ساله همه نیز مکاتب
در عالی تحصیالت وزارت علمی معین بابری، عثمان
یککنفرانسخبریهفتهگذشتهگفتکهاینوزارت
درنظرداردتاسهسالآینده135هزارتنازمتقاضیان
تحصیالتعالیرابهمراکزتحصیالتعالیجذبکند.
امااودرعینحالتاکیدکردکهممکناستتاپنجسال
آیندهشمارفارغانمکاتببهپنجصدهزارتنبرسدکه
در کانکور امتحانات در بینتیجهها ترتیبشمار این به
سالهایآیندهبهمراتببیشترازرقمسالگذشتهخواهد

بود.

وزارت تحصیالت عالی:

 نمرات اضافی 
عادالنه و شفاف 

داده می شود
ــــــــــــــــــــــــــــــ:ظفرشاهروییــــــــــــــــــــــــــــــ

می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
که به دنبال طرح جدیدی است که 
بیشتری  تعداد  آینده  در  بتواند 
از متقاضیان کانکور را در مراکز 
تحصیالت عالی کشور جذب کند. 
نوربخش،  عبدالعظیم  گفته ی  به 
»تضمین  به نام  ریاستی  اخیرا 
برنامه ها«  انکشاف  و  کیفیت 
ایجاد شده است تا مساله کیفیت 
بیشتر  عالی  تحصیالت  مراکز  در 
گفت  او  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
توظیف  نیز  کمیسیونی  همچنین 
برای  جدید  طرح  روی  که  شده 
پذیرش بیشتر متقاضیان کانکور 

سال های آینده کار می کند. ACKU
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یک روزنامه ی غربی در گزارشی، از تغییر در کابینه ی رییس 
جمهور کرزی خبر داده است. انتشار این خبر باعث می گردد 
تا این سوال به وجود بیاید که این تغییر ناشی از چیست؟ رییس 
جمهور می خواهد قدرت مانور و فعالیت کابینه ی خود را باال 
ببرد، یا این که آقای کرزی به خاطر برخی از موضع گیری های 
اعضای کابینه اش، دچار بی اعتمادی به آنان شده است. برخی 
از کارشناسان چنین ابراز نظر می کنند که گویا رییس جمهور 
گیری های  موضع  و  نظریات  در  جدید  گردش  در  کرزی 
سیاسی خود، می خواهد طرفداران همکاری بین ایاالت متحده 
امریکا و افغانستان را کنار گذاشته و به جای آنان از عالقمندان 

به سیاستگذاری کشورهای منطقه در افغانستان کار بگیرد. 
که  گزارش  این  انتشار  با  ژورنال«  استریت  »وال  روزنامه ی 
رییس جمهور کرزی می خواهد دو تن از وزیران کابینه ی خود 
را تغییر دهد، نوشته است که این اقدام، روابط آسیب دیده  ی 
افغانستان و جامعه  ی بین المللي را دچار مشکل می کند. به نظر 
جمهور  رییس  و  باشد  داشته  صحت  خبر  این  اگر  می رسد 
کرزی در کابینه ی خود تغییراتی را به وجود بیاورد، در رابطه 
میان افغانستان و امریکا می تواند تاثیرگذار باشد. زیرا امریکا 
نسبت  افغانستان،  به  اصلی  کمک کنندگان  از  یکی  عنوان  به 
بدون  نمی تواند  افغانستان  در  قدرت  رهبری  تیم  ترکیب  به 

حساسیت باشد.
اما آنچه مهم تر از انعکاس های بیرونی قضیه است، واکنش های 
درونی نسبت به این تصمیم و این خبر می باشد. شکی نیست 
که هرگونه تغییر و جابجایی در کابینه رییس جمهور کرزی، 
از سوی مردم و بخصوص تحلیلگران نیز با واکنش هایی همراه 
می گردد. از همین رو است که به محض انتشار خبر تغییر در 
این  مبنای  که  می کنند  مطرح  را  سوال  این  بسیاری ها  کابینه، 

سیاست چه چیزی خواهد بود.
که  افغان  و  غربی  دیپلومات های  از  نقل  به  که  گزارشی  در 
شده،  منتشر  ژورنال  استریت  وال  در  نشده  برده  نام  آنها  از 
وردك  عبدالرحیم  جنرال  احتماال  که  است  شده  داده  خبر 
مالیه،  وزیر  زاخیلوال ،  عمر  داکتر حضرت  و  ملی  دفاع  وزیر 
منتشر  گزارش  در  داد.  خواهند  دست  از  را  سمت های شان 
بسیار  یاد شده که روابط  به عنوان وزیرانی  این دو،  از  شده، 
با امریکا و هم پیمانانش دارند. از همین رو نیز گفته  نزدیکي 
شده است که تغییر در کابینه می تواند تاثیری بر روند برخورد 

ایاالت متحده با دولت افغانستان داشته باشد.
با  عبدالرحیم وردك وزیر دفاع ملی چندی پیش در گفتگو 
بی بی سی از ایجاد پایگاه دایمی امریکا در افغانستان طرفداری 
کرد و گفت که ایجاد چنین پایگاهی در افغانستان می تواند به 
نفع ثبات و امنیت منطقه باشد. به نقل از داکتر عمر زاخیلوال نیز 
در گزارشهای ویکی لیکس ادعا شده بود که او رییس جمهور 
انتشار خبر  کرزی را یک مدیر ضعیف خوانده است. اکنون 
تغییر در کابینه و نام برده شدن از عبدالرحیم وردك و داکتر 
عمر زاخیلوال به عنوان افرادی که احتماال به این تغییر گرفتار 
خواهند شد، این تصور را ایجاد کرده است که گویا رییس 
جمهور کرزی می خواهد افرادی که در وفاداری مطلق به تیم 

به  مجلس  نمایندگان  گذشته  روز  می رفت  انتظار 
استیضاح  بر  مبنی  خود  دوشنبه ی  روز  تصمیم  دنبال 
اعضای  خواندن  غیرقانونی  دلیل  به  لوی سارنوال 
نتایج  لغو  درخواست  و  انتخابات  در  مداخله  پارلمان، 
انتخابات پارلمانی، در مورد وی تصمیم بگیرند اماپس 
پارلمان  اعضای  دیگر  بار  لوی سارنوالی  معاون  آن که 
خواند  غیرقانونی  را  تصمیم  های شان  و  نامشروع  را 
نشد،  حاضر  استیضاح  جلسه ی  به  نیز  لوی سارنوال  و 
پشیمان  خود  قانونی  صالحیت  از  نمایندگان  اکثریت 

شده و خود را مالمت کردند.
نمایندگان  مجلس  اختصاصی  کمیسیون  سه  هرچند 
لوی سارنوال  الکو،  اسحاق  محمد  استیضاح  دالیل 
عمومی  نشست  از  و  بودند  کرده  تهیه  را  افغانستان 
ولی  شدند  لوی سارنوال  صالحیت  رد  خواهان 
ادامه ی  به  برخالف تصمیم گذشته ی خود  نمایندگان 

کار لوی سارنوال تاکید کردند.
ونظارت  تفتیش  قضایی،  و  عدلی  کمیسیون های   
وظیفه ی  که  وکال  امتیازات  و  مصونیت  و  قانون،  از 
جمع آوری دالیل استیضاح از لوی سارنوال را به عهده 
نقض  و   اساسی  قانون   156 ماده   نقض  بودند،  گرفته 
اکثریت ماده های قانون انتخابات را در کنار درخواست 
لغو نتایج انتخابات و نامشروع خواندن اعضای مجلس 
دالیل  عمده ترین  لوی سارنوالی  سوی  از  نمایندگان 
استیضاح لوی سارنوال برشمرده و خواهان رد صالحیت 

از وی شدند.
لوی سارنوالی  معاون  آن که  باوجود  دیگر  جانب  از   
بر  و  خوانده  غیرقانونی  را  لوی سارنوال  استیضاح 
نامشروع بودن اعضای پارلمان تاکید کرده بود ولی در 
لوی سارنوال روز  امضای شخص  به  نامه ی رسمی که 
گذشته به مجلس نمایندگان فرستاده شده، گفته شده 
بود که لوی سارنوال از حضور در جلسه ی استیضاحیه 
آماده   دیگر  فرصت های  در  ولی  می خواهد  معذرت 

وی قرار ندارند را از کابینه اش خارج کند.
نشده  گفته  چیزی  خبر  این  باره  در  دولت  سوی  از  کنون  تا 
است. در این گزارش نیز آمده است که وحید عمر، سخنگوي 
رییس جمهور هفته ی گذشته در پاسخ به سوال هایي در رابطه 
با تغییرات احتمالی در کابینه،   گفته است که در مورد جزییات 

تغییرات در کابینه، تصمیم نهایي اتخاذ نشده است.
منتشر  حالی  در  ژورنال  استریت  وال  سوی  از  گزارش  این 
توسط  حکومت  وزارتخانه های  از  تعدادی  که  می شود 
سرپرست اداره می شود و ولسی جرگه اصرار دارد که بایستی 
هر چه سریعتر اعضای باقی مانده ی کابینه برای رای اعتماد به 

این مجلس معرفی گردند.
تغییر  انتشار گزارش در مورد  با  این است که همزمان  جالب 
معرفی  از  داخلی  رسانه های  بین المللی،  رسانه های  در  کابینه 
رییس  کابینه  در  وزارت  پست های  تصدی  برای  نامزد  چهار 
جمهور کرزی خبر داده اند. رسانه های داخلی به نقل از یکی از 
اعضای ولسی جرگه خبر داده اند که فهرست شماری از نامزد 
وزرا، از سوی حکومت به رییس آن مجلس سپرده شده است.

نقل  به  و  از سوی رسانه ها  این خصوص  در گزارشی که در 
است که  آمده  منتشر شده،  ولسی جرگه  اعضای  از  برخی  از 
در این فهرست؛ محمد اسماعیل به حیث نامزد وزارت انرژی 
و آب، داوود علی نجفی به صفت نامزد وزارت ترانسپورت 
نامزد وزارت صحت  به عنوان  ثریا دلیل  و هوانوردی، داکتر 
عامه و انجنیر امیرزی سنگین به صفت نامزد وزارت مخابرات 

و تکنالوجی معلوماتی، شامل می باشند.
ذکر نام محمد اسماعیل به عنوان کاندید وزیر آب و انرژی 
تصور  این  کابینه،  تغییر  مورد  در  گزارش  انتشار  با  همزمان 
می خواهد  جمهور  رییس  گویا  که  است  آورده  به وجود  را 
زد  در  که  کند  استفاده  همکارانی  از  بیشتر  خود،  کابینه  در 
در  امریکا  متحده  ایاالت  با  افغانستان  به  مربوط  بندهای  و 
دولتمردان  نزد  در  خوبی  جایگاه  بلکه  نداشته  قرار  همسویی 
منطقه داشته باشند. در این میان از سرپرست وزارت انرژی و 
آب که تا کنون دوبار به صورت صریح با ایجاد پایگاه دایمی 
امریکا در افغانستان ابراز مخالفت کرده است، به عنوان کسی 

تعریف می شود که رابطه خوبی با همسایه غربی کشور دارد.
در  واقعا  آقای کرزی  آیا  که  است  این  اساسی  سوال  اکنون 
صدد ستیزه با چهره های همسو با غربی ها است و یا آن که این 
نوع گمانه زنی ها بیشتر شایعه سازی از سوی رسانه ها و حلقات 
سیاسی دامن زده می شود؟ تجربه ده سال نشان داده است که 
از صحنه کنار رود.  با غرب  باشد چهره های همسو  قرار  اگر 
آقای کرزی نخستین گزینه است که باید از صحنه دور شود. 
زیرا وی از آغاز توافق بن تا اکنون بیش از هر چهره ای دیگر 
از سوی غربی ها مورد حمایت بوده و حتا در انتخابات جنجال 
برانگیز ریاست جمهوری نیز متحدین غربی آخرین فیصله را 

صادر نمودند.
حاال معلوم نیست که بدیل چهره های همسو با غرب، پاکستان 
کسانی  چه  و...  اسالمی  حزب  طالبانی،  ایرانی گرا،   گرا، 

خواهند بود.

در  مجلس  نمایندگان  به  معلومات  برای  که  است 
پارلمان حضور یابد.

با آن که روز دوشنبه از 126 نماینده حاضر 118 عضو 
جلسه ی  در  را  لوی سارنوال  حضور  عدم  پارلمان 
استجوابی مخالف قانون و توهین به پارلمان  دانستند و 
تصمیم بر استیضاح وی گرفتند اما پس از درخواست 
محمد  صالحیت  رد  برای  اختصاصی  کمیسیون های 
از  دفاع  به  نمایندگان  از  زیادی  شمار  الکو  اسحاق 
برای  را  خود  عملکرد  و  برآمدند  لوی سارنوالی  اقدام 

استیضاح لوی سارنوال خالف قانون اساسی خواندند.
قانون  جای  هیچ  در  که  بودند  مدعی  نمایندگان  این 
استیضاح  صالحیت  پارلمان  که  نشده  گفته  اساسی 

لوی سارنوال را دارد.
اما بر بنیاد نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
که صالحیت تفسیر قانون اساسی را نیز دارد، مجلس 
نمایندگان همان طوری که حق نظارت بر اعمال وزیران 
را دارد، صالحیت نظارت بر اعمال لوی سارنوال را نیز 

دارا می باشد.
نظر  که  داشتند  ادعا  مجلس  نماینده های  از  تعدادی 
کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی مشورتی است 
باشد. آنان تاکید کردند که  قابل پذیرش  و نمی تواند 
این کمیسیون باید فیصله ی حقوقی خودرا در این مورد 

اعالم کند.
در نشست روز گذشته ی مجلس با آن که شمار زیادی 
لوی سارنوالی  اقدام  از  طرفداری  به  نمایندگان  از 
پابند  خودرا  انگشت شماری  تعداد  ولی  گفتند  سخن 
لوی سارنوالی  مداخله ی  و  دانستند  گذشته   فیصله  های 
قانون  و  اساسی  قانون  نقض  را  انتخابات  روند  در 

انتخابات خواندند.
دلیل  به  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  جلسه ی 
عقب نشینی اکثریت نمایندگان از تصمیم شان و نداشتن 

نصاب، بدون نتیجه پایان یافت. 

 در نشست روز گذشته ی مجلس با آن که شمار زیادی از نمایندگان به طرفداری 
پابند  خودرا  انگشت شماری  تعداد  ولی  گفتند  سخن  لوی سارنوالی  اقدام  از 
فیصله  های گذشته  دانستند و مداخله ی لوی سارنوالی در روند انتخابات را نقض 

قانون اساسی و قانون انتخابات خواندند.
جلسه ی روز گذشته ی مجلس نمایندگان به دلیل عقب نشینی اکثریت نمایندگان 

از تصمیم شان و نداشتن نصاب، بدون نتیجه پایان یافت. 

 احساناهللدولتمرادی

 در کابینه آینده

 زدوبندهای پنهانی

 قدرتاهللجاوید

پارلمانولویسارنوال
کنارآمدند

بدیلغربگراها
چهکسانیخواهندبود؟
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پس از دوازده سال سختی های شبانه روزی درس، دوازده 
امید و  اقتصادی، دوازده سال  فقر و محرومیت های  سال 
انتظار پدران و مادران برای راهیابی فرزندان شان به مدارج 
به دانشگاه آرزوی هر پدر و مادری  باالی علمی، ورود 
برای رشد و ترقی فرزندان شان می باشد. امتیازدهی برای 
محصلین والیات ناامن کشور واکنش های متفاوتی را در 
شرکت کنندگان آزمون کانکور سال گذشته ایجاد کرده 

است.
کبیر، یک تن از شرکت کنندگان در آزمون سال گذشته 
و  ذکور  شاگردان  برای  نمره  پانزده  »امتیاز  می گوید: 
طرف  از  ناامن  مناطق  اناث  شاگردان  برای  نمره  بیست 
وزارت تحصیالت عالی کشور یک تدبیر سنجیده است، 
مناطق  این  در  که  کسانی  تشویق  سبب  امر  این  چون 
حکمت اهلل  و  حبیب الرحمن  می شود.«  خوانده اند،  درس 
اضافه  شرکت کنندگان  این  دارند.  مشابهی  نظر  نیز 
می کنند متعلمین مناطق ناامن بین رعب و وحشت درس 
ناامن است شاگردان  آنها  مناطق  این که  اما  می خوانند،  
مکتب چه گناهی دارند؟! پیشوایان دینی ما گفته اند کسی 

که سختی می کشد، فایده نیز باید ببیند.
در  شرکت کنندگان  از  دیگر  تن  یک  غالم رسول،  اما 
آزمون کانکور می گوید: »افغانستان مقام دوم جهان را در 
فساد اداری از آن خود کرده بود، اما به تازگی فکر کنم 
باشد.  از آن خود کرده  مقام اول را در فساد تحصیالتی 
ما که دوازده سال درس می خوانیم و با فقر و تنگ دستی 
نشویم  قبول  باید  می گیریم،  کانکور  آمادگی  خانواده 
چه  است  سرنوشت ساز  نمره  یک  حتا  کانکور  در  چون 

رسد به بیست نمره.« 
عبدالمتین که خود را سال سوم دانشگاه معرفی می کند، 
نام  اول  دانشگاه ها رسم است که در سال  »در  می گوید: 
که  وقتی  می شود،  نوشته  پنسیل  با  در حاضری  محصلین 
خوب  درس  بچیم  می گوید  استاد  شوند  دوم  سال  وارد 
این  کردم.  نوشته  خودکار  با  را  شما  نام  امسال  بخوان، 
است.  خوشحال کننده  خیلی  شاگردان  برای  استاد  کالم 
این  با  اما  می شود.  امیدوار  درس  ادامه  به  تازه  شاگرد 

در کندز واکنش داوطلبان آزمون کانکور که بی نتیجه 
مانده اند، در برابر برخورد دوگانه ی وزارت تحصیالت 
عالی مبنی بر دادن نمره های افزودی به داوطلبان برخی 
والیت ها، آمیخته با بدبینی بوده است، چون این داوطلبان 
زیان های  را  کشور  والیت های  همه ی  دارند  ادعا 
کیفیت بد آموزش و پرورش و ناامنی زیر تهدید دارد. 
وزارت  کندز،  والیت  در  کانکور  آزمون  بی نتیجه های 
به  متهم  را  کانکور  آزمون  کمیته ی  و  عالی  تحصیالت 

عدم درست نگری و عدالت در کارشان می کنند.
آنان می گویند که اگر قرار بود پذیرش دانشگاه ها باالتر 
تحصیالت  وزارت  باید  باشد،  کنونی  کامیاب های  از 
عادالنه ای  راهکار  کانکور،  آزمون  کمیته ی  و  عالی 
بی نتیجه  استعدادی که  با  دانشجویان  برگزیدن  برای  را 
را  غیرقانونی ای  معیار های  و  می بست  کار  به  مانده اند، 

برای کامیاب گزینی انتخاب نمی کرد.
برخورد  از  که  دانشجویانی است  از  تن  یک  عبداهلل، 
دوگانه ی وزارت تحصیالت شکایت می کند و می گوید 
برای  تحصیالت،  وزارت  که  شده است  روشن  که 
اگر  چون  دارد،  امکانات  و  جا  هم  دیگر  دانشجویان 
بخششی  و  افزودی  نمره های  دادن  وعده ی  نمی داشت، 

را به بی نتیجه های برخی والیت ها نمی کرد.
او می افزاید: »حاال که وزارت تحصیالت نشان داده است 
که می تواند دیگر دانشجویان را نیز زیر پوشش تحصیلی 
و  افزودی  نمره های  برخی ها،  به  نباید  پس  بگیرد، 

غیرموجه بدهد.«
داوطلبان  از  بیشتری  شمار  بود  قرار  »اگر  افزود:  عبداهلل 
کانکور را بپذیرند، چرا از شمار شرکت کنندگان آزمون 
سراسر  از  را،  کامیاب ها  در  افزایش  زمینه ی  کانکور، 

کشور و برای همه به گونه ی عادالنه فراهم نکردند؟«
عبداهلل می گوید که باید از آخرین امکانات و زمینه های 
شهروندان  همه ی  قانون،  بنیاد  بر  دولتی،  تحصیلی 

برخوردار شوند.
آزمون  در  هلمند  نادعلی  لیسه های  از  یکی  از  جوانی 

ظرفیت برداشت مسایل کالن  و مهم علمی را در وجود 
خود پرورانده اند، از راه یافتن به دانشگاه ها باز می مانند. 

به  ویژه  حاتم بخشی های  و  امتیازات  با  که  کسانی  ولی 
دانشگاه ها  از  استثنایی  و  ویژه  می یابند،  راه  پوهنتون ها 
فارغ می گردند چون هیچ استادی در سمستر اول و دوم 
و  بی لیاقتی  علت  به  را  آنها  اخراج  و  رد  حق  آخر  تا   ...
بی کفایتی شان ندارد، بلکه موظف به تکریم و پذیرایی از 
آنها هستند. در نهایت آنها با به دست آوردن سند فراغت 
عالی از پوهنتون ها فارغ می گردند. آنها انجینران، طبیبان، 

حقوقدانان و استادان آینده افغانستان خواهند بود.«  
امتیازدهی  آزمون سال گذشته  در  اکثر شرکت کنندگان 
عمل  یک  را  کشور  ناامن  والیات  شاگردان  برای 
غیرمسلکی، غیرقانونی و تضییع حقوق شاگردان مکاتب 

بیشتر  در  شاید  کندز،  در  کانکور  داوطلبان  باور  به 
والیت های کشور، دانشگاه های خصوصی فعال نباشند، 
و  سربازگیری  به  فرصت،  این  از  استفاده  با  طالبان  که 

شکار جوانان برمی آیند.
آزمون  از  که  جوانانی است  از  تن  یک  فیض اهلل،  اما 
»وزارت  می گوید:  و  برآمده است  کامیاب  کانکور 
پرورش  و  آموزش  کیفیت  جاها،  برخی  در  تحصیالت 

این  می گویند  این شرکت کنندگان  می دانند.  امن  مناطق 
عمل وزارت تحصیالت عالی دو مشکل مهم را به دنبال 
خواهد داشت، یکی شوق و عالقه درس را از شاگردان 
امن  مناطق  تالشگر  و  درس خوان 
یک  چون  گرفت  خواهد  کشور 
برای  آینده  سال های  در  ناامیدی 
پدید  دانشگاه ها  به  آنها  راه یابی 
وزارت  عمل  این  دوم  آمد،  خواهد 
تا  می شود  سبب  عالی  تحصیالت 
ناامنی ها در این والیات دوامدار باقی 
بخش  در  می شود  سبب  حتا  و  بماند 
گرفتن  برای  نیز  امن  والیات  معارف 
ساختن  ناامن  به  دست  امتیاز  این 

مناطق شان بزنند.   
در این میان برخی آگاهان در والیت 
تحصیالت  وزارت  اقدام  این  غزنی 
عالی را در شرایط موجود، یک اقدام 
م ناسب دانسته تا باشد، که با  تبعیض 
ناامنی ها  اثر  در  که  شاگردانی  مثبت، 
به  راه یابی شان  زمینه  دیده اند،  آسیب 

دانشگاه ها فراهم شود. 

 استاد بلیغ، یک تن از استادان 
لیسه خصوصی العلم غزنی 
می گوید: »نمرات ویژه و امتیاز 
دادن به متعلمین والیات ناامن 
هیچ گونه کمکی در برقراری 
صلح و امنیت، ترقی و تکامل 
نخواهد کرد، بلکه این یک 
تصمیم خالف اصول و ضوابط 
علمی، تحصیالت عالی و تضییع 
حقوق دیگران است، زیرا 
متعلمینی که با زحمات زیاد 
ترقی نموده و ظرفیت برداشت 
مسایل کالن  و مهم علمی را 
در وجود خود پرورانده اند، از 
راه یافتن به دانشگاه ها باز 
می مانند. 

گرفته  بهانه  حالی  در  این  داده است،  قرار  بهانه  نیز  را 
نیز  پرورش  و  آموزش  کیفیت  امنیت،  مثل  که  می شود 
در تمام والیت ها خوب نیست و همگان از یک وضعیت 

برخوردار هستند.«
که  کسانی  اکنون  همین  که  می گوید  فیض اهلل 
مضمون های ساینس را در بیرون از مکتب دنبال نکرده 
باشند، در واقع بویی از حل پاسخ ها در کانکو نمی برند، 
ولی اگر تا حدی هم پاسخ های درست بگویند، این گونه 
تبعیض آمیز  برخوردهای  اثر  در  و  می مانند  بی نتیجه 
دولتی  امکانات  در  سهم های شان  آخرین  از  حکومت، 

بی بهره می مانند.
آموزش  در  را  سال   3 از  بیشتر  که  می گوید  اهلل  فیض 
و  کرده است  سپری  علوم  مضمون های  و  ریاضی 
او  خوانده است.  خوب  نیز  را  دینی  مضمون های 
می افزاید: »دیگر صنفی هایم نیز در بیرون از مکتب درس 
خوانده اند. در مکتب، درس ها خوب نیست، تنها زدودن 

زمان است.«
بخش کالنی از شهروندان کشور فقیر هستند و در نبود 
دانشگاه های  در  نمی توانند  تحصیلی،  زمینه های  برابری 
این  و  بدهند  ادامه  دانشجویی شان  به  خصوصی 

دشواری ای فراگیر در همه ی کشور است.
مقابل  در  که  دیگری است  بی نتیجه ی  داوطلب  پرویز، 
داوطلبان  برابر  در  تحیصالت  وزارت  برخورد  نحوه ی 

بی نتیجه ی کانکور پیشنهاد عدالت را می دهد.
در  تحصیالت  وزارت  معیار  باید  که  می گوید  پرویز 
کانکور،  آزمون  واپسین  در  کامیاب ها  شمار  افزایش 
بسنده  داوطلبان  از  برای بخش ویژه ای  و  باشد  همگانی 

نکند.
تحصیالت،  وزارت  باشد  قرار  »اگر  می افزاید:  پرویز 
نمره های  دادن  با  را  بی نتیجه  داوطلبان  از  دیگر  شماری 
کند،  معرفی  دولتی  دانشگاه های  به  بخششی  و  افزودی 
بدون  که  داوطلب  شهروندان  همه ی  امتیاز  این  از  باید 

شک آسیب پذیری های یکسان دارند، بهره مند شوند.«

به  تصمیم وزارت تحصیالت عالی کشور شاگردانی که 
شکل ویژه وارد دانشگاه می شوند، نام آنها از هنگام ورود 
هیچ  چون  شد،  خواهد  نوشته  خودکار  با  دانشگاه ها  به 
یا سال های  استادی حق ندارد که آنها را در سال اول و 
به شکل ویژه و سفارشی  ناکام بگذارد چون آنها  بعدی 
وارد دانشگاه شده اند. با این وجود از بهبودی وضعیت و 

از مسلکی های آینده چه انتظار خواهد رفت!« 
استاد بلیغ، یک تن از استادان لیسه خصوصی العلم غزنی 
می گوید: »نمرات ویژه و امتیاز دادن به متعلمین والیات 
ناامن هیچ گونه کمکی در برقراری صلح و امنیت، ترقی و 
تکامل نخواهد کرد، بلکه این یک تصمیم خالف اصول 
و ضوابط علمی، تحصیالت عالی و تضییع حقوق دیگران 
و  نموده  ترقی  زیاد  زحمات  با  که  متعلمینی  زیرا  است، 

شرکت کرده و جوان دیگری که از پامیر و یا هر نقطه ی 
دیگر آزمون کانکور را سپری کرده، همه باید از سهم 

برابر برخوردار بشوند.
کمتری  دانشجویی  زمینه های  این که  کنار  در  کندز 
فعالیت  والیت  این  در  خصوصی  دانشگاه  هیچ  و  دارد 
نمی کند، راه های شکار و آسیب پذیری های جوانان در 

آن بیشتر است. 

بی نتیجه ها در کندز:

به همه ی بی نتیجه ها 
یکسان توجه  شود

تبعیض مثبت
و دیدگاه های متفاوت در غزنی
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خاطر  به  تخار  در  ولسوالی  سه  باشنده های 
جانب  از  محیطی  حفظ الصحه ی  رعایت 
مورد  والیت  این  دهات  انکشاف  ریاست 
محافل  در  گرفتند.  قرار  تشویق  و  تقدیر 
جداگانه ای که به این منظور در ولسوالی های 
بهارک و کلفگان تخار راه اندازی شده بود، 
نمایندگان ادارات حفاظت از محیط زیست، 
تخار  عامه ی  صحت  و  دهات  انکشاف 
در  مسووالن  بودند.  رسانیده  هم  به  حضور 
اداره ی انکشاف دهات تخار می گویند طی 
سه  همکاری  به  که  صحی  آموزشی  برنامه 
اداره ی دولتی و پنج نهاد امدادرسان صحی 
کلفگان،  بهارک،  ولسوالی های  در  جهانی 
و هزار سموچ راه اندازی شده بود، حداقل 
شورای  پانزده  توسط  تن  هزار  شصت 
وقایوی  ابتدایی  آموزش های  انکشافی 
را  محیطی  حفظ الصحه ی  و  فراگرفته  را 
مناطق می گویند  این  باشندگان  آموخته اند. 
بیماری های ساری ساالنه صدها تن را مبتال 
با  اما در حال حاضر شستن دست  می کرد، 
آب و صابون و نحوه ی دسترسی و استفاده 
نگهداشتن  دور  صحی،  آشامیدنی  آب  از 
را  میکروب ها  به  آلوده  محل  از  کودکان 

عمال تجربه کرده اند. 
به گفته ی یکی دیگر از باشنده های ولسوالی 
بهارک،  تطبیق این برنامه از امراضی چون 
او  می کند.  جلوگیری  اسهاالت  و  کولرا 
در  محل  کلینیک  به  گذشته  در  که  گفت 
یک روز صد نفر مراجعه می کرد، اما حاال 
مراجعه  روز  یک  در  نفر  بیست  از  کمتر 
مراعات  نتیجه ی  خود  همین  که  می کنند 

حفظ الصحه است.
ولسوالی  سه  باشنده ی  هزار  شصت  حدود 
متذکره در بخش حفظ الصحه ی محیطی و 
وقایه از بیماری های ساری آموزش دیده اند.  
تخار  عامه ی  صحت  اداره ی  در  مسووالن 
پیشتر  مردم  که  مناطقی  در  می گویند 
انواع  بودند  فرانگرفته  را  آموزش ها  این 
آگاهی  عدم  از  ناشی  ساری  بیماری های 
مبتال  تن  صدها  و  کرده  سرایت  باشندگان 
بیماری ها  این  ارقام  اکنون  اما  می شده اند، 
نحوه ی  مردم  و  یافته  زیادی کاهش  تا حد 
وقایه از امراض را یاد گرفته اند. این مقام ها 
این  باشندگان  تمامی  اکنون  می گویند 
دسترسی  آشامیدنی  صحی  آب  به  مناطق  
رعایت  را  محیطی  حفظ الصحه ی  و  داشته 
به  ابتال  از  پیش   وقایه  نحوه ی  می کنند. 
کولرا،  توبرکلوز،  چون  ساری  بیماری های 
اسهال و استفراغ  به باشندگان این روستاها 

داکتر محمد سلیم صمیم، مسوول پروژه ی تهیه ی متداوم آب 
صحی این موسسه در تخار، این برنامه مورد پذیرش مردم قرار 
گرفته و علمای دینی در این زمینه آنان را همکاری نموده اند. وی 
گفت: »تا هنوز از بودجه ی خود مردم در همین سه ولسوالی در 
حدود یک هزار و شش صد بیت الخالی توسعه یافته توسط خود 
مردم ساخته شده و شش صد و سی بیت الخالی نو ایجاد شده 

است.«  وی تصریح کرد: »پس از این ولسوالی های فرخار، ورسج 
و مرکز تخار نیز تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت که 

مجموعا بیشتر از 60 هزار نفر از آن استفاده خواهند نمود.«

در مدت شش ماه آموزش داده شده است. 
داکتر محمد ولی راسخ،  مسوول یک نهاد 
امدادرسان صحی درتخار گفت: »هدف از 
محیطی  الصحه ی  حفظ  برنامه  راه اندازی 
واگیر  بیماری های  سرایت  از  جلوگیری 
صحی  آشامیدنی  آب  از  دایمی  استفاده  و 
می باشد که در سه ولسوالی و توسط پانزده 
شورا راه اندازی شده است.« وی اضافه نمود: 
»خوشبختانه بهارک هم بر عالوه ی ولسوالی 
کلفگان وهزار سموچ در مجموع از پانزده 
انتخاب  ولسوالی  سه  دراین  که  روستایی 
سپری  موفقانه  را  آموزش  پروسه  بود  شده 
و  از آب صحی  استفاده  آن  مردم  و  کرده 

حفظ الصحه ی محیطی را آموخته اند.«
و  »آب رسانی  پروژه ی  نام  به  پروژه  این 
که  می شود  یاد  پایدار«  حفظ الصحه ی 
بهارک  )کلفگان،  تخار  ولسوالی  سه  در 
هدف  که  می شود  تطبیق  هزارسموچ(  و 
کولرا،  توبرکلوز،  اسهاالت،  از  وقایه  آن 
اسهال واستفراغ می باشد. ساالنه حدود سه 
اسهاالت  اثر  از  در سطح جهان  نفر  میلیون 
دست  از  را  زندگی شان  اطفال  خاصتا 
می دهند. کشور ما هم از جمله کشورهایی 
در  ساری  امراض  و  اسهال  ارقام  که  است 
از  دیگر  یکی  است.  زیاد  بی نهایت  آن 
»ما  گفت:  صحی  موسسه ی  این  نمایندگان 
و  وقایه  در  پروژه  این  تطبیق  با  خواستیم 
نجات هموطنان مان تالش کنیم. در مجموع 
51 قریه در سطح والیت تخار منتظر همین 
پروسه است که یازده  آن تا هنوز به صفت 
صورت  به  کار  و  شده  تثبیت  پاک  قریه  ی 
تمام  در  آینده  ماه  دو  تا  دارد  ادامه  جدی 
در  برسانیم.   51 به  را  هدف  ولسوالی ها 
که  را  خانوار   3900 توانستیم  ما  مجموع 
نفر می شود، در  پنجاه هزار  تا  حدود چهل 

این سه ولسوالی تحت پوشش قرار دهیم.«
هزینه ی این پروژه از طرف اداره ی انکشافی 
می شود.  پرداخت  امریکا  متحده ی  ایاالت 
کلفگان،  )بهارک،  تخار  ولسوالی  سه 
هزارسموچ( به نسبت داشتن واقعات امراض 
استفراغات  و  اسهاالت  کشنده ی  و  مهلک 
تحت  که  بودند  مناطقی  نخستین  کولرا،  و 
گفته ی  به  گرفتند.  قرار  برنامه  این  پوشش 
داکتر محمد سلیم صمیم، مسوول پروژه ی 
در  موسسه  این  صحی  آب  متداوم  تهیه ی 
قرار  مردم  پذیرش  مورد  برنامه  این  تخار، 
این زمینه آنان را  گرفته و علمای دینی در 
از  هنوز  »تا  نموده اند. وی گفت:  همکاری 
ولسوالی  مردم در همین سه  بودجه ی خود 
در حدود یک هزار و شش صد بیت الخالی 
توسعه یافته توسط خود مردم ساخته شده و 
شده  ایجاد  نو  بیت الخالی  سی  و  شش صد 
این  از  »پس  کرد:  تصریح  وی  است.«  
تخار  مرکز  و  ورسج  فرخار،  ولسوالی های 
خواهند  قرار  برنامه  این  پوشش  تحت  نیز 
گرفت که مجموعا بیشتر از 60 هزار نفر از 

آن استفاده خواهند نمود.«
در  صحی  عمده ی  مشکالت  از  یکی 
دسترسی  عدم  تخار  والیت  روستاهای 
وعدم  صحی  آشامیدنی  آب  به  باشندگان 
می باشد.  محیطی  حفظ الصحه ی  رعایت 
اداره ی  سرپرست  بسیج،  حسن  داکتر 
صحت عامه ی والیت تخار گفت: »به دلیل 
ساالنه  محیطی  الصحه  حفظ  رعایت  عدم 
هزاران تن از باشندگان در روستاها به انواع 
تن  وصدها  شده  مبتال  ساری  بیماری های 
کرد  امیدواری  اظهار  وی  می دهند.«  جان 
می تواند  و  شده  واقع  موثر  برنامه  این  که 
بیماری های ساری را درفصل  جلوی شیوع 

گرما بگیرد.
و  تخار  دهات  انکشاف  اداره ی  مسووالن 
نهاد های صحی همکار، روستاهای خوستی 
ولسوالی های  در  و چنار گنجشکان  قشالق 
پاک  روستا های  را،   کلفگان  و  بهارک 
رابه خاطر  مناطق  این  مردم  و  نموده  عنوان 
نمودند.  ستایش  و  تقدیر  همکاری های شان 
صد  سهم  به  پروژه ها  این  می شود  گفته 
هزینه ی  و  شده  تطبیق  مردم  درصدی 
برنامه های  خرج  تنها  رسیده  مصرف  به 

آموزشی شده است.


8 صبح کابل: عمر زاخیلوال، بودجه انکشافی سال 1390 را مبلغ 
1. 94 میلیارد دالر عنوان نمود. او روز گذشته در جمع خبرنگاران 
بودند  مبلغ زمانی که دیگر دونرهایی که وعده داده  »این  گفت: 
دالر  میلیارد   2 باالی  بودجه  اصل  سازند،  عملی  را  خود  وعده  و 

خواهد بود.«
به گفته او باالترین رقم بودجه به زیربناها، برق، سرک ها، بندآب 
و صحت اختصاص داده شده است. زاخیلوال می  گوید: »رد بودجه 
از سوی پارلمان دالیلی داشته است. از جمله این که آن ها اعتراض 
تناسب  به  بودجه  هم چنین  نمی باشد.  متوازن  بودجه  که  کردند 
نفوس و ضرورت والیت ها تقسیم نشده است. و چرا بودجه امسال 

نسبت به سال گذشته کمتر می باشد؟« 
ساخته  تقاضا  و  ضرورت  براساس  تنها  بودجه  زاخیلوال  گفته  به 
می گوید:  او  ساخته  می شود.  امکانات  براساس  بلکه  نمی شود، 
»امکاناتی که ما در دست داریم ساالنه بیشتر از یک میلیارد دالر 
نیست. با این حال برنامه های ملی نیز داریم که با تناسب به نفوس، 
برنامه های همبستگی  تقسیم می گردد. که  ولسوالی ها و والیت ها 
ملی، صحت و بعضی پروژه های زراعت و تعلیم و تربیه و معارف 

می باشد.«
برنامه ها بودجه عادالنه  این  به  او معتقد است که نسبت  این رو  از 
تقسیم شده است. در عین حال پروژه های بزرگی نیز هست که به 

سود تمام مردم افغانستان می باشد.
پروژه های  که  بگیریم  نظر  در  باید  نیز  را  نکته  »این  می افزاید:  او 
انکشافی ما از طریق دونرها و از خارج از کشور تمویل می گردد. 
آن ها  می پردازند،  دولت  به  دونرها  که  را  پولی  از  درصد   75
»دونرها« پروژه های خود را در آن مشخص کرده اند، که در 25 
درصد باقیمانده ما اختیار داریم. با این حال قیوداتی نیز از طرف 
ما  برای  را  پروژه  تعیینات  که  است  شده  وضع  ما  برای  دولت 

محدود می سازد.«
با این حال عاید سال گذشته وزارت مالیه 1300 میلیون دالر بوده 
است که مجموع عواید باالتر از 1.8 میلیارد دالر بود. این افزایش 

دستاورد خوبی برای وزارت مالیه به حساب می آید.

تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار در مسابقات چنلج کپ 
آسیا، توانست تیم سریالنکا را مغلوب کند.

این مسابقات، از تاریخ 18حمل با اشتراک 16تیم آسیایی در شهر 
کتمندو نیپال، آغاز گردیده است.

تماس  در  دیروز  کشور،  فوتبال  ملی  تیم  مربی  کارگر،  همایون 
تلیفونی از کتمندو، به آژانس خبری پژواک گفته که در این بازی، 

ملی پوشان افغان، بازی بهتری را ارایه کردند.
پایان  بدون گول  تساوی  با  اول،  نیمه  این که  از  بعد  گفته وی،  به 
ثمر  به  را  افغانستان  تنها گول   82 دقیقه  در  یافت، مصطفی حدید 

رساند.
امتیاز کسب  افغانستان سه  براساس معلومات منبع، در حال حاضر 

کرده و در جایگاه دوم گروه چهارم این مسابقات قرار دارد.
کارگر اظهارداشت که آخرین بازی افغانستان، دو روز بعد با تیم 
به  پیروزی،  ملی کوریای شمالی برگزار می گردد که در صورت 

مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد.
تیم ملی افغانستان در بازی اول، با حساب یک بر صفر مغلوب تیم 

ملی نیپال شده بود.

رعایت حفظ الصحه ی محیطی در تخار

باعث کاهش بیماران 
شده است

بودجه، عادالنه
در نظر گرفته شده است

تیم فوتبال افغانستان 
سریالنکا را شکست داد

عمر زاخیلوال:

 عبدالحسیب شریفی

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

درآمد
بار طرح »مشاهده و بررسی توسعه ی  اولین  برای 
 1995 سال  در  کشورها«  در  اجتماعی  عدالت 
میالدی در نشستی در کپنهاگ دانمارک، مطرح 
شده و سازمان ملل متحد بیستم ماه فبروری را به 
عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی یا روز جهانی 
مشاهده و بررسی روند توسعه ی عدالت اجتماعی 

در کشورها، نام گذاری نمود.
که  است  روزی  حقیقت  در  فبروری  ماه  بیستم 
عمیق  نگاهی  با  دنیا  تمام کشورهای  باید  آن  در 
و بررسی دقیق از روند توسعه ی عدالت اجتماعی، 
دایره ی  در  را  اجتماعی  بی عدالتی های  میزان 
تامین  تالش  در  و  نموده  ارزیابی  حاکمیت شان 

عدالت در حوزه های اقتدار خویش برآیند.
تمام  راس  در  گرسنگی  و  فقر  تردید  ب��دون 
دسترسی  و  داشته  قرار  اجتماعی  بی عدالتی های 
تمام مردم به غذای کافی و مناسب، نخستین جزو 

ترکیبی عدالت اجتماعی به حساب می آید.
شغلی،  امنیت  عدم  و  بیکاری  گرسنگی،  و  فقر 
حقوق  نقض  و  مجموع  در  بشر  حقوق  نقض 
دایره محدودتر، عدم  در  و کودکان  زنان  بشری 

بی گناه  و  ملکی  مردم  کشتار  امنیت،  موجودیت 
در جنگ ها. کشت، تولید، مصرف و قاچاق مواد 
مخدر، بحران محیط زیست و آلودگی های آب 
و هوا و بی توجهی حاکمیت موجود نسبت به این 
و  آموزش  عرصه های  در  مشکالت  خصوص، 
زمینه ی  در  عالی، مشکالت  و تحصیالت  پروش 
متوازن  انکشاف  عدم  و  صحی،  خدمات  ارایه ی 
در سراسر قلمرو یک واحد بین المللی )کشور( در 
مرحله ی اول و در سراسر جهان در مرحله ی دوم، 
عدالت  موجودیت  عدم  عینی  موارد  عمده ترین 
هرجا  و  شده  محسوب  کشورها  در  اجتماعی 
مشکالت  رفع  در  است  نتوانسته  که  کشوری  یا 
نتوانسته است در  باشد در حقیقت  متذکره موفق 
دست آویزی  اجتماعی  عدالت  توسعه ی  روند 

داشته باشد.
»دستیابی به حمایت اجتماعی برای همگان« شعار 
امسال روز جهانی عدالت اجتماعی است که در 
پیام آقای بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد؛ 

به آن تاکید گردیده است.
 20 در  که  خویش  پیام  در  بانکی مون  آق��ای 
فبروری سال جاری به نشر رسیده است، خواستار 

اجتماعی در جهان شده و  سراسری شدن عدالت 
اجتماعی  تامین عدالت  به رعایت و  را  دنیا  مردم 

دعوت نمود.
گفته  پیامش  در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 
است: »پیگیری عدالت اجتماعی برای به حداکثر 
رساندن توان بالقوه رشد همراه با برابری و کاهش 

خطر ناآرامی های اجتماعی است.«
آقای بانکی مون می گوید: »عدالت اجتماعی بیش 
از یک امری اخالقی است. عدالت اجتماعی بنیان 
فرصت های  است.  جهانی  سعادت  و  ملی  ثبات 
برای  بشر  حقوق  به  احترام  و  همبستگی  برابر، 
گشودن تمامی توان بالقوه تولیدی ملت ها و مردم 

الزم است.«
»روز  تاکید می کند:  متحد  ملل  سرمنشی سازمان 
تمامی  برای  فراخوانی  اجتماعی  عدالت  جهانی 
کشورها است تا اقدامات قاطع برای معنی بخشیدن 
فرصت ها  و  انسانی  منزلت  جهانی  ارزش های  به 

برای همگان را مورد اجرا گذارند.«
ادامه دارد



از مجموع شاگردان مورد مطالعه، 1٤.5 درصد 
گفته اند که آن ها به دلیل ناوقت آمدن به مکتب، 
از سوي معلمان، مسووالن و اشخاص دیگر که 
مرتبط با مکتب اند، مورد تنبیه جسمي و خشونت 
قرار گرفته اند. یکي از کارشناسان تعلیم و تربیت 

به این باور است که:
مهربان  دلسوز،  سلیقه،  خوش  معلم  من  نظر  »به 
از  را  ج��زادادن  ناگوار  عواقب  که  آن هایی  و 
هیچ گاهي  مي دانند،  تربیت  و  تعلیم  فن  دیدگاه 
مسایل،  این گونه  و  آمدن  ناوقت  با  را...  شاگرد 
مورد جزاي جسمي قرار نمي دهد، بلکه او را با 
به راه  دلسوزانه  برخورد  و  درک کردن  و  الفاظ 

راست راهنمایي مي کند.«1
از مجموع شاگردان مورد مطالعه، 1۳.1 درصد 
تنبیه  م��ورد  مکتب  در  شوخي کردن  دلیل  به 
تنبیه  دلیل  سومین  این  گرفته اند.  قرار  جسمي 
جسمي است که بیشتر شاگردان مورد مطالعه بر 

اساس آن مورد خشونت قرار گرفته اند. 
معلمي از والیت قندهار اظهار مي کند که:

»شوخي کردن زیاد باعث خشم معلم و یا سرمعلم 
جسمي  تنبیه  به  منجر  پایان  در  که  مي شود 
از  دیگر  معلمان  از  یکي  مي گردد.«2  شاگردان 
بیان مي دارد که: در برخي  نیز  شهر مزارشریف 
شاگردان  طفالنه،  خواص  داشتن  نسبت  موارد 
عمل  این  که  مي نمایند  شوخي  درس  اثناي  در 
شاگردان، باعث خشم معلمان قرار گرفته، آن ها 
)شاگردان( را مورد تنبیه جسمي قرار مي دهند.۳

مجموع  از  حاضر،  تحقیق  یافته هاي  براساس 

دلیل  به  درصد    10.2 مطالعه،  مورد  شاگردان 
تنبیه  م��ورد  مکتب  در  دیگر،  شاگرد  با  دع��وا 
جسمي قرار گرفته اند. یکي از معلمان مي گوید 
با شاگرد دیگر جنگ  که: »هنگامي که شاگرد 
سوي  از  آن ها  دو  هر  مي کند  فیزیکي  یا  لفظي 
کشانیده  مکتب  اداره  به  مکتب  س��ارن��دوي 
مي شوند و مجلس معلمان برگزار و در مورد هر 
دو شاگرد فیصله صورت مي گیرد. هر شاگردي 

که مالمت شد او را تنبیه مي کند.«٤ 
این رو،  از  است،  تربیت  و  تعلیم  جاي  مکتب 
که  دارد  جداگانه اي  اصول  خود  از  نهاد  این 
دانست  باید  اما  مي باشد؛  آن  عمده  رکن  نظم 
دشواري هاي  با  شاگردان  وقت ها  بعضي  که 
گوناگون خانوادگي و روابط مختلف اجتماعي 
و فرهنگي در صنف حاضر می شوند و درس را 
مي آموزاند. گاهي بین آنان نزاع و برخورد نیز به 

میان مي آید.
بربنیاد اندیشه دانشمندان تعلیم و تربیت، شماري 
یک  به  خانوادگي  محیط  از  که  کودکاني  از 
محیط دیگر که مکتب ناامیده شده است، مي آیند 
آرام  و  مصروف  دقیقه   ٤5 یا   ۳5 نهایت،  در  و 
نگاه داشتن آنان، براي یک معلم شاهکار شمرده 
خانواده هاي  از  که  مکتب  شاگردان  مي شود. 
مختلف و از محیط گوناگون اجتماعي، فرهنگي 
صنف  یک  در  جداگانه  رواج هاي  داشتن  با  و 
آن ها  میان  نخواهي،  خواهی  مي آیند،  گردهم 
نزاع و برخورد ]لفظي فیزیکي[ به وجود مي آید؛ 
اما وظیفه یک معلم ورزیده و کاردان است که 

در  که  ببرد  بهره  اساسي  راه کارهاي  کدام  از 
سازد  تقویت  را  احساس دوستي  میان شاگردان 
و آن ها را به همکاري مشترک تشویق و دلگرم 

نماید.5 
دلیل  درصد    12.5 تحقیق،  این  یافته هاي  طبق 
تنبیه جسمي شاگردان مورد مطالعه، عدم اجراي 
وظیفه خانگي آنان مي باشد که از سوي معلم به 
شاگردان  به  معلم  وقتي  مي شود.  داده  شاگردان 
خود درس بدهد، براي آشناساختن بهتر با درس، 
که  هنگامي  مي سپارد،  کارخانگي  شاگردان  به 
شاگردان آن را اجرا ننمایند، از سوي معلم، تنبیه 

مي گردند. 
 پی نوشت ها:

1- مصاحبه عبدالحکیم ناصري پرسشگر ساحوي تحقیق 
با احمدجان رییس تربیت معلم پکتیا، گردیز ، 1٨عقرب 

1۳٨٨ / 9 نوامبر2009
 / قندهار، 1۶ قوس 1۳٨٨  معلمان شهر  از  نظر یکي   -2

۷ دسمبر2009
۳- مصاحبه خانم سالمت عظیمي پرسشگر ساحوي این 
تحقیق با یکي از معلمان شهر مزار شریف، 2 قوس 1۳٨٨ 

/ 2۳ نوامبر2009
 ٤- مصاحبه شمس الدین تنویر پرسشگر ساحوي تحقیق 

با یکي از معلمان والیت قندهار، 1۶ قوس 1۳٨٨/ ۷ 
دسامبر2009

5- اظهارات داکتر غالم دستگیر حضرتي، 9 جدي 
1۳٨٨/ ۳0 دسامبر2009

ادامه دارد
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راه طوالنی رشد و توسعه ی عدالت 
اجتماعی در افغانستان

بررسي تنبيه جسمي  اطفال درمکتب هاي 
 افغانستان  1388

_________________________________ قسمت شانزدهم _________________________________

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم 

قانون اساسی

8- حبس هفت ساله
برسد  قتل  به  نفر  یک  از  بیش  فوق  فقرات  مندرج  فعل  ارتکاب  اثر  به  اگر 
مرتکب به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد و در صورت یک جاشدن 
به  با آن مرتکب  یکي از حاالت مندرج فقره ی دوم ماده ی ٤00 قانون جزا 

حبسي که از هفت سال کمتر نباشد محکوم مي گردد.9 
هیچ  و  است  شهروندی  از حقوق  یکی  حیات  که حق  است  این  اصل  پس 
شخصی حق ندارد این حق را سلب کند. اما اگر کسی این حق را سلب کرد، 
)عنصر  جرم  احراز  گانه ی  سه  عناصر  که  صورتی  در  حیات  سلب  مرتکب 
مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی جرم( را طبق مواد 2۷، ۳٤ و ۳۷ قانون 
مجازات  قانون جزا  در  پیش بینی شده  مجازات  به  باشد  دارا  افغانستان  جزای 

می گردد که به طور مشروح بیان گردید.
تحلیل بخش دوم ماده

در بدو امر این سوال ذهن هر شهروند افغانستانی را مخدوش و مشوش خواهد 
کرد که حفظ حیات انسان افغانستانی یک اصل طبیعی و بدون قید و  شرط 
و اولیه است. اگر چنانچه قاتل یا قطاع الطریق )راهزن( یا آن دسته از کسانی 
که برابر پیش بینی قوانین موضوعه ی افغانستان باید اعدام گردد آیا اعدام یا 
قصاص یا محکوم به مرگ مخالف اصل حفظ حیات یا حق زندگی که حق 

طبیعی و اولیه است نخواهد بود؟ 
دارد که  مساله  این  به  اشاره  افغانستان،  اساسی  قانون  ماده ی 2۳  قسمت دوم 
اعدام )سلب حیات( اصل  اجرای  یا در صورت  اجرای قصاص،  درصورت 
اولیه )حق حیات( برداشته می شود و اصل ثانویه )حق سلب حیات( جانشین 
و  عدلی  ذی صالح  مراجع  در  قتل  به  متهم  پرونده ی  هرگاه  یعنی  می گردد. 
قضایی طی مراحل کرد و تمامی امکانات دفاعیه فراهم بود و شرایط مجازات 
حیاتش  سلب  ترتیب  بدین  شده،  محکوم  مرگ  به  قاتل  بود  موجود  مرگ 
قانونی می شود. به تعبیر دیگر اصل، حق حیات است. اما در صورتی که حق 
مرگ به وجود بیاید، حق مرگ جای حق حیات را می گیرد. با ذکر این نکته 
که هم حق حیات هم حق مرگ )هر دو( از قطعیت و حتمیت برخوردار است. 
یعنی هیچ کدام را نمی شود سلب کرد. به این تعبیر که حق حیات و حق مرگ 
در جای خودش حق اساسی شهروندان افغانستان است. منتها حق حیات بدون 
قید و بدون هیچ شرایطی به طور طبیعی در جریان زندگی شهروندان افغانستان 

جاری است. اما حق مرگ مقید به قید و مشروط به شرط است. 
ضمانت اجراهای حق حیات در اسناد الزم الرعایه  بین المللی

رعایت برخی از اسناد بین المللی برای شهروندان افغانستان الزام آوراند. جنبه ی 
الزامی داشتن آن عبارتند از دو جهت: یکی اینکه آن اسناد توسط اسناد تقنینی 
افغانستان ضمانت شده است. به طور مثال ماده ی هفتم قانون اساسی افغانستان 
تصریح کرده است که دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، 
میثاق هاي بین المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه ی جهاني 
حقوق بشر را رعایت مي کند.10 تخطی از مفاد و مضامین آن اسناد و عنوان 
عمل عامل، مجرمانه است؛ زیرا که جرم تشکیل شده است از ترک و فعل 
عمل مجرمانه. بر همین اساس است که قانون مجازات افغانستان تصریح کرده 
است که عنصر مادي جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون 
بین  نتیجه ی جرمي گردیده و رابطه سببیت  به  به نحوي که عمل منجر  است 

عمل و نتیجه موجود شده باشد.11
مطابق  یعنی  است.  الزم الرعایه  خاص  موارد  باب  از  اسناد  این  این که  دیگر 
تصریح ماده ی هفتم قانون اساسی که گفته است دولت میثاق های بین المللی را 
که به آن ملحق شده است رعایت می کند، مبین این مساله است که میثاق هایی 
بین المللی  از باب تعهدات  به رعایتش کرده است  افغانستان تعهد  که دولت 
حقوق  کنوانسیون های  افغانستان  دولت  مثال  به طور  می باشد.  واجب الرعایه 
مدنی و سیاسی یا حقوق کودک را که به عضویت آنها درآمده است ملزم به 
رعایت آنهاست. با توجه به الزام رعایت آن دسته از اسناد بین المللی که ماده ی 
هفتم قانون اساسی رعایت آنها را تضمین کرده است، حق حیات تضمین شده 
است و در صورت سلب حق حیات، سلب کننده به مجازات پیش بینی شده در 
اسناد تقنینی ملی کشورها محکوم می شود. البته اسناد الزم الرعایه بین المللی 

هم حق حیات را تضمین کرده است و حق ممات.
ادامه دارد



_____________ علی پیام _____________
قسمت هفتم   

ACKU : ع. برهان



تاثير  تحت  پيش بيني ها،  همه  هم زدن  بر  با  مصر  شورش 
دموکرات  و  عمدتا الیيک*  نيرو های  ایتالف  هدایت  و 
شد.  ميسر  اینترنتي(  شبکه های  انجمن ها،  )حزب ها، 
یا  دارند  قرار  اسالمي  جنبش  حوزه  در  که  سازمان هایی 
شرکت  جنبش  این  در  فردي  صورت  به  آن ها  اعضاي 
کردند، ولي سهم آنان با تشکالتي که پيش از آغاز قيام 
اهميت چنداني نداشتند برابر بود یا همچنين با گروه هایی 
بيشتر شبيه جریان مخالفان اروپاي شرقي سال ١٩٨٩  که 
بودند تا احزاب توده ای انقالبي پيشتاز و بازیگران سنتي 

انقالب های اجتماعي.
خویشتن داري  می توان  تونس،  شورش  مورد  در  اگر 
داد،  توضيح  سرکوب  درنده خویي  با  را  اسالمي  جنبش 
که توانایي عمل حزب النهضه را فلج کرده بود، برعکس 
تحملش  نظامي  رژیم  اخوان المسلمين مصر که  مورد  در 
می کرد، راز رفتار محتاطانه این سازمان را درست باید در 

منشور آن جست.
سپتامبر  در  قدرت  به  رسيدن  از  پس  سادات  انور 
بازگشت  عبدالناصر،  جمال  درگذشت  دنبال  به   ١٩٧٠
آن  و صعود  تسهيل  را  سياسي  به صحنه  اخوان المسلمين 
را به عنوان ضد وزنه چپ ناصري یا تندرو تقویت کرده 
اقتصادي  آزادسازي  پيرو  کامال  اخوان المسلمين  بود. 
بردند.  پيش  به  ناصریسم  گورکنان  که  است  )انفتاح( 
این کار از نگاه جامعه شناختي با نفوذ روزافزون اعضاي 
بورژوازي جدید مصر در صفوف اخوان المسلمين تحقق 
به  پاسخي  اخوان المسلمين  تقواي  حال،  این  با  می یابد. 
استدالل های  شاه کليد  و  این، چکيده  است.  شتابان  فساد 
که  است  بورژوا  خورده  اقشار  ميان  در  اخوان المسلمين 

محيط رشد مورد عالقه آنان به شمار می رود.
اخوان المسلمين به عنوان جنبش سياسي ارتجاعي مذهبي 
پا گرفت که دل مشغولي اصلي اش اسالمي کردن نهاد های 
منبع  مقام  در  شریعت  ترویج  و  مصر  فرهنگي  و  سياسي 
قانون گذاري بوده و هست. شعار مرکزي »راه حل، اسالم 
است« برنامه آنان را خالصه می کند. اما، اخوان المسلمين 
همچنين به عنوان پادزهر سياسي مورد استفاده گروه های 

بنيادگراي افراطي و خشن نيز قرار گرفته است.
اجتماعي  اعتراضات  مقابل  نوبه خود، در  به  انور سادات 
مشروعيت دادن  براي  مذهب  حربه  از  ملي گرایانه  و 
ایدیولوژیکي به قدرتش مرتبا استفاده کرد. او براي خنثا 
با  مصر  صلح  غيرمحبوب  قرارداد  پيامدهاي  آثار  کردن 
اسرایيل در مارچ ١٩٧٩ بود )که کمتر از شش هفته پس 
قانون  بعد،  سال  یک  بود(،  کرده  امضا  ایران  انقالب  از 
اصلي  »منبع  منزله  به  را  شریعت  و  داد  تغيير  را  اساسي 
که  واقعيت  این  رغم  به  کرد.  ثبت  آن  در  قوانين«  کليه 
بخشي از جمعيت مصر را اقليت قابل توجهي از مسيحيان 
حمایت  کسب  براي  امتيازدهي  این  می دهد.  تشکيل 
اخوان المسلمين از پيمان اسرایيل-مصر کافي نبود. درآن 
پایان  آنان  نفوذ  به  گرفت  تصميم  سادات  انور  هنگام، 
دهد. در سال ١٩٨١، چند ماه پيش از قتل سادات به دست 
به  او  بنيادگرا،  اسالمي  حرکت  افراطي  جناح  اعضاي 

دستگيري های وسيع در ميان اخوان المسلمين دست زد.
چوکی  به  کردن  تکيه  از  پس  اندکي  مبارک  حسني 
زنداني  اخوان المسلمين  سادات،  انور  جمهوري  ریاست 
نقش  در  جدید  جمهور  ریيس  آغار،  در  کرد.  آزاد  را 
با  مغایرت  از  نشان  که  شد  ظاهر  افتاده  و  ميانه رو  مردي 
نيز  او  سبک پرزرق و برق ریيس جمهور پيشين داشت. 
آمد  در  اخوان المسلمين  با  مصالحه  پي  در  خود  نوبه  به 
حال،  همان  در  و  کند  کسب  مردمي  پایه  خود  براي  تا 
مراقبت  تحت  و  مشروط  آزادي  وضعيت  در  را  آن ها 
از  پيشگيري  براي  سادات  که  سياستي  همان  نگهداشت. 

رشد اخوان المسلمين اختيار کرده بود.
جوان تر ها  اراده  سالخوردگان،  محافظه کارانه  کم جراتي 

در مطالبه آزادي های سياسي
رهبري  به  عراق  عليه  ایتالف  در  مصر  شرکت  هنگام 
 ،١٩٩١ سال  در  )فارس(  خليج  جنگ  در  متحده  ایاالت 
این  شد.  پرتنش  مصر  رژیم  با  اخوان المسلمين  مناسبات 
ميان  روابط  در  است  تعيين کننده  عطفي  نقطه  کشمکش 
واشنگتن و متفق سعودي اش از یک سو و از طرف دیگر، 

پس از کمي تردید به »انجمن ملي براي تغيير« که ایتالفي 
در  انجمن  این  فرستاد.  نماینده  است،  ليبرالي  برتري  با 
فبروری ٢٠١٠ تاسيس شد و محمد البرادعي از چهره های 

مشهور آن است.
بدون اطالع  بعد، اخوان المسلمين  ماه  این، چند  با وجود 
مجلس  انتخابات  تحریم  براي  اپوزیسيون  فراخوان  از 
به  تالفي جویانه،  عملي  در  دسامبر،   – نوامبر  ماه های  در 
نمایندگان  از  انتخاب بخش عمده ای  اميد کسب تجدید 
خویش، در دور اول راي گيري ها شرکت می کنند. نتيجه 
انتخابات  دوم  دور  تحریم  به  مجبور  را  آنان  انتخابات 
می کند. براي آنان فقط یک نماینده می ماند که او هم به 
خاطر شکستن تحریم از حزب اخراج می شود. در دوره 
گذشته مجلس، اخوان داراي هشتاد و هشت نماینده بود.

در  دالر  دو  از  با کمتر  اهالي  در کشوري که ٤٤ درصد 
روز زندگي می کنند و بورژوازي تازه به دوران رسيده و 
فرصت طلب زندگي پرتجملي را به رخ دیگران می کشد 
کشورهاي  نفتي  سلطنتي  کشورهاي  زندگي  با  فقط  که 
خليج فارس قابل مقایسه است، مصر را به جاي زمين بازي 
گرفته اند، این انتخابات موجب تشدید خشم مردم گردید. 
کشور یک انبار باروت است. و جرقه از تونس می رسد. 
شبکه ها و ایتالف های جوانان مخالف براي تظاهرات در 
روز ٢٥ جنوری ٢٠١١ فراخوان می دهند. اخوان المسلمين 
که از شعله ور کردن خشم حکومت نسبت به خود هراس 
تازه  تظاهرات،  سوم  روز  نمی پيوندد.  فراخوان  به  دارد، 
بپيوندند  جنبش  به  که  می گيرند  تصميم  اخوان المسلمين 
اعتراضات  در خدمت  را  یافته اش  سازمان  نيروي  همه  و 
روي  از  اخوان المسلمين  رهبران  هم زمان،  می گذارد. 
که  چرا  می کنند  تجليل  ارتش  از  کررات  به  حسابگري 
می دانند سرانجام این هسته سخت رژیم است که به حل و 

فصل اوضاع خواهد پرداخت.
دولت  نفع  »به  و  مذهبي«  دولت  »عليه  اخوان المسلمين 

مدني با مرجعيت مذهبي« موضع می گيرد.
سرویس های  ریيس  سليمان،  عمر  مبارک،  که  هنگامي 
وي  و  انتخاب  جمهور  ریيس  معاون  عنوان  به  را  امنيتي 
رهبري  می کند،  دعوت  »گفتگو«  به  را  اپوزیسيون 
اخوان المسلمين می پذیرد که با او مالقات کند. این کوتاه 
آمدن به عالوه خودداري این سازمان از پيوستن به مرحله 
چشم  در  اخوان المسلمين  بي اعتباري  به  جنبش،  تدارک 
سرانجام،  کرد.  کمک  )شباب(  شورش  جوان  رهبران 
هنگامي که مبارک کوتاه آمد، اخوان از خونتاي نظامي 
زندانيان  تا  خواست  آنان  از  ضمن  در  و  کرد  استقبال 
سياسي را آزاد و وضعيت اضطراري را لغو کنند. رهبران 
سياسي  حزب  یک  که  کردند  اعالم  اخوان المسلمين 

قانوني تاسيس خواهند کرد.
بدین ترتيب، اخوان المسلمين آماده شد تا به فرایند »انتقال 
خواستارش  مصر  قيام  آغاز  از  واشنگتن  که  شده«  مهار 
بود، یاري رساند. در این راستا، اخوان المسلمين اطمينان 
داد که قصد کسب قدرت را نداشته و تمایل دارد فقط 
از  العریان،  بهره مند گردد. عصام  از حقوق دموکراتيک 
رهبران اخوان المسلمين در مصاحبه ای با نيویورک تایمز 
چه  »اخوان المسلمين  داشت:  اظهار   )٢٠١١ فبروری   ٩(
می خواهند؟ ما قصد نداریم نقشي مسلط در انتقال قدرت 
جاري بازي کنيم. ما در انتخابات ریاست جمهوري در ماه 
سپتامبر، نامزدي نخواهيم داشت«. هدف اخوان المسلمين 
»برقراري دولتي دموکراتيک و غيرنظامي« بوده و در عين 
اروپا  یا  امریکا  به سبک  ليبرال  حال »دموکراسي الیيک 
رد  را  است«  مخالف  عمومي  زندگي  در  مذهب  با  که 

می کند. )١(«.
به  قاهره،  در  روز  همان  در  مطبوعاتي  مصاحبه  در  او 
روشني بيان کرد که اخوان المسلمين »عليه دولت مذهبي« 
رهبري  مذهبيون  توسط  که  دولتي  با  دیگر  زبان  به  اند، 
اما طرفدار دولتي  ایران( مخالف هستند،  )به سبک  شود 
بکار  وي  که  عربي  واژه  مذهبي اند)٢(.  اولویت  با  مدني 
که  است  مذهبي-قضایي  نهاد  معني  به  »مرجعيه«  برد، 
مسوول تطابق قوانين تصویب شده در مجلس با اسالم و 
باشد؛ نظير آن چه در طرح  این مورد  داراي حق وتو در 
ولي  بود  شده  پيش بيني   ٢٠٠٧ سال  در  اخوان المسلمين 
مخالفت هایی  با  این طرح  بود.  نرسيده  تصویب  به  رسما 
یا  زن  یک  که  می کرد  تاکيد  که  به ویژه  شد،  روبرو 
انتخاب  مصر  جمهوري  ریاست  به  نمی تواند  غيرمسلمان 

احزاب  که  »ميانه رو«  سني  اسالمي  بنيادگراي  حوزه 
الجزایر، مصر و تونس بخشي از آن هستند.  اسالم گراي 
با این  برخالف تمایل سعودي ها که تا آن زمان روابطي 
پيوستند.  جنگ  عليه  اعتراضات  به  آنان  داشتند،  احزاب 
به  را که  احزاب  این  ریاض سرکوب  با  آنان  رابطه  قطع 
درجات مختلف در سال های دهه ١٩٩٠ و با توافق امریکا 

و اروپا اعمال می شد، آسان تر کرد.
کم جراتي  ميان  اخوان المسلمين  اخير،  سال  ده  در 
گروه  یک  فشار  و  سالخورده تر  رهبران  محافظه کارانه 
در  فعال تر  مطالبات  خواهان  که  جوان تر  کادرهاي  از 
لذا  است.  سردرگم  هستند،  سياسي  آزادي های  زمينه 
نيانگيزند، و در  بر  آن ها مراقب بودند که خشم رژیم را 
ملي گرا  و  دموکراتيک  اعتراضات  در  بيشتر  حال  همان 
شبکه  در  اخوان  اعضاي  ترتيب،  بدین  می شدند.  درگير 
جنبش  این  کردند.  شرکت  است(  بس  )دیگر،  »کفایه« 
در  گرفت،  شکل  فلسطين  انتفاضه  با  همبستگي  در 
با جنگ عليه عراق در سال ٢٠٠٣ رشد  جریان مخالفت 
به خصلت  تثبيت شد که  نيرویي  عنوان  به  و سپس  کرد 
دیکتاتوري قدرت حاکم و حکومت خانداني که رواج 

می یافت، معترض بود.
به قدرت رسيدن حزب اسالمي و محافظه کار »عدالت و 
توسعه« AKP در سال ٢٠٠٢ در ترکيه از طریق پارلماني، 
این  کرد.  تشویق  را  سياسي  بلندپروازي های  طرفداران 
تا آن  آید که  به وجود  تا حالتي  داد  امکان  ظاهرا  تجربه 
ناگهاني  قطع  واقع  در  می شد.  ارزیابي  غيرعملي  زمان 
جنوری  در  الجزایر  در  نظاميان  توسط  انتخاباتي  فرایند 
١٩٩٢ و سپس استعفاي اجباري نجم الدین اربکان در سال 
ارتش در ترکيه، درست یک سال پس  ١٩٩٧ زیر فشار 
از به دست گرفتن حکومت، این تصور را تقویت کرده 
از  گرفته  الهام  جنبش های  روي  بر  پارلماني  راه  که  بود 
اسالم در کشورهایي که نظاميان قدرت سياسي را کنترل 

می کنند، سد شده است.
تجربه جدید ترکيه نشانه تغييراتي در این زمينه است. به 
ویژه که واشنگتن و اتحادیه اروپا نظر مساعدي نسبت به 
این حرکت جدید دارند. دولت بوش که در سال ٢٠٠٤ 
با فروریختن منطقي که تهاجم به عراق را توجيه می کرد 
)وجود تسليحات کشتار جمعي(، »ترویج دموکراسي« را 
خاورميانه  در  خود  سياست  شده  اعالم  هدف  عنوان  به 
به گوش  صداهایي  واشنگتن،  محافل  در  کرد.  معرفي 
تجربه  اطمينان بخش  تحوالت  از  الهام  با  که  می رسد 
اتخاذ  اخوان المسلمين مصر  به  نسبت  بازتر  منشي  ترکيه، 
می کردند. مبارک، برخالف تمایل باطني اش و زیر فشار 
کثرت گرایي  اتخاذ  با   ٢٠٠٥ انتخابات  در  امریکایيان 
)پلوراليسم(، کرسي های بيشتري به اپوزیسيون اختصاص 
مبارک  شد.  اخوان المسلمين  نصيب  آنان  عمده  که  داد 
در  آزاد  انتخابات  در  که  بدهد  نشان  که  بود  اميدوار 
این  از  دیگري  نيروي  هر  از  بيش  اخوان المسلمين  مصر، 
امکان برخوردار خواهد شد. چند ماه پس از آن، پيروزي 
حماس در انتخابات فلسطين هرگونه تمایل دولت بوش را 
به »ترویج دموکراسي« در منطقه به طور عام و به  نسبت 

ویژه در مصر از ميان برد.
انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوري امریکا، بيانات 
فرایند  از  آن  در  قاهره که  در  در چهارم جون ٢٠٠٩  او 
روشي  همچنين  و  کرد  پشتيباني  منطقه  در  دموکراسي 
که او براي بي اعتنایي به همتاي مصري خود به کار برد، 
اخوان المسلمين  آورد.  هيجان  به  را  مبارک  اپوزیسيون 

با اين ترتيب، »انتقال مهار شده« ای که 
نظاميان به زعامت امريکا در سر می پروراندند، 
شکل می گيرد. هدف استقرار دموکراسي 
انتخاباتي تحت نظارت ارتش به سبک 
تغييراتي است که بين سال های ١٩٨٠ و 
١٩٨٣ در ترکيه رخ داد. يکي از رويه های ديگر 
»نمونه ترکي« در افق خودنمايي می کند: يعني 
امکان به قدرت رسيدن حزبي الهام گرفته از 
اسالم در آينده در همکاري با ارتش در اداره 
کشور. امکان دارد که چنين همکاري ای در 
مصر آسان تر باشد زيرا ارتش اين کشور به 
هيچ وجه ضامن الييسيته ای که ادعا مي شود 
در ترکيه وجود دارد، نيست.

اخوان المسلمين خواهان
»انتقال مهارشده« اند

 Gilbert ACHCAR

برگردان: بهروز عارفي

شود.
نظاميان براي اطمينان از پشتيباني اخوان المسلمين، صبحي 
صالح، از اعضاي برجسته اخوان المسلمين و نماینده پيشين 
مجلس و نویسنده کتابي عليه الیيسيته را به عضویت کميته 
بازبيني قانون اساسي برگزیده اند. نظاميان طارق البشري را 
ناصري  )ملي گرایي(  ناسيوناليسم  طرفدار  گذشته  در  که 
اسالمي  از هویت  بسته که  اندیشه ای دل  به  اینک  و  بود 
شریعت  بر  کشور  قانون گذاري  استواري  لزوم  و  مصر 
کرده اند.  منصوب  کميته  این  ریاست  به  می کند،  دفاع 
در  اخوان المسلمين  معنوي  رهبر  القرداوي،  یوسف  شيخ 
 ١٨ بزرگ  تظاهرات  با  هم زمان  و  قاهره  در  موعظه اش 
اعتصاب  به  که  خواست  اعتصاب کنندگان  از  فبروری، 
هم  ارتش  از  او  بدهند.  فرصت  ارتش  به  و  داده  خاتمه 

خواست که هيات دولت را تغيير دهد.
با این ترتيب، »انتقال مهار شده« ای که نظاميان به زعامت 
هدف  می گيرد.  شکل  می پروراندند،  سر  در  امریکا 
به  ارتش  نظارت  تحت  انتخاباتي  دموکراسي  استقرار 
 ١٩٨٣ و   ١٩٨٠ سال های  بين  که  است  تغييراتي  سبک 
در ترکيه رخ داد. یکي از رویه های دیگر »نمونه ترکي« 
در افق خودنمایي می کند: یعني امکان به قدرت رسيدن 
حزبي الهام گرفته از اسالم در آینده در همکاري با ارتش 
در  همکاري ای  چنين  که  دارد  امکان  کشور.  اداره  در 
هيچ وجه  به  کشور  این  ارتش  زیرا  باشد  آسان تر  مصر 
وجود  ترکيه  در  مي شود  ادعا  که  الیيسيته ای  ضامن 
اخوان المسلمين  زماني که  تا  این،  با وجود  نيست.  دارد، 
با عصر خود منطبق** نشوند )نظير تغييراتي که در حزب 
AKP رخ داد( این همزیستي با مشکالتي مواجه خواهد 
فلسطين،  قبال  در  رفتارشان  به خاطر  اخوان المسلمين  شد. 
هم چنان با سوظن ایاالت متحده و دشمني اسرایيل روبرو 

خواهند بود.
اما، تا زماني که توان انقالبي ٢٥ جنوری فروکش نکرده، 
تندرویي احتمالي آن که در موج مبارزات اجتماعي پس 
از استعفاي مبارک )٣( آشکار بود، امکان دارد به پيدایش 
با  جریان چپي منجر شود که اخوان المسلمين در مقایسه 
آن کم دردسرتر به نظر مي رسد. چه براي واشنگتن و چه 

براي خریداران نظامي مصري اش.
Les Frères musulmans pour une
« transition dans l’ordre » Gilbert Achcar
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http://ir.mondediplo. :آگست ٢٠٠٣ مراجعه کنيد

com/article166.html
 aggiornamento در متن فرانسه از واژه ایتاليایي **
براي  کليسا  نوسازي  سياست  یا  ریفرم  که  شده  استفاده 
مذهب،  در  می دهد.  معنا  کنوني  نيازهاي  با  آن  تطابق 
مذهبي  آیين های  یا  دکترین  به روز کردن  آن،  از  منظور 

است. معناي دیگر آن به روز کردن است.
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یک سالگی توزیع یک نمره زمین را جشن گرفتم
ـــ نامه وارده ـــ

من اسداهلل ولوالجی تاحال در هيچ يک از پروژه هايی که 
شاروالی کابل زمين توزيع کرده موفق به دريافت نمره 
زمينی نشده  بودم. تا اين که مرحوم استاد امين به صفت 
گرديد.  مقرر  شاروالی  رياست  در  ملکيت ها  رييس 
آپارتمانی  و  خانه  کابل  در  من  اين که  درک  با  ايشان 
به نام خود ندارم، لطف کردند تا ورقه عرضی را جهت 
به دست آوردن نمره زمينی ترتيب و به ايشان بفرستم. 
من اين کار را انجام دادم. پس از اين که موضوع طی 
توسعوی  پروژه  در  که   5457 نمبر  زمين  شد،  مراحل 
از   1381/10/14 تاريخ  به  داشت  موقعيت  رحمان مينه 
جانب مقام محترم شاروالی به نام من ثبت گرديد. اين 
نمره تا تقرر جناب نوانديش صاحب به صفت شهردار 
کابل در سال 1388 برايم توزيع نگرديد. من  موضوع 
را از طريق تليفون  برای جناب شان عرض کردم. ايشان 
خود  با  داريد  مورد  اين  در  که  را  اسنادی  فرمودند، 
ورقه عرضی  اجراات کنم. من  براساس آن  تا  بياوريد 
به اين شرح عنوانی رياست محترم شاروالی ترتيب  را 
نوانديش  خدمت  خود  داشته  دست  اسناد  با  يکجا  و 

صاحب تقديم داشتم.
به مقام محترم رياست شاروالی کابل!

محترم! به اساس حکم 4994 رياست محترم شاروالی، 
رحمان مينه  توسعوی  پروژه  در  واقع   5457 نمبر  زمين 
به نام من ثبت گرديد. من به اعتبار تعرفه 4155 14/17 
1382 مبلغ 3300 افغانی را به صفت قيمت زمين مذکور 
تحويل بانک کردم که اسناد مربوط به توزيع زمين و 

پول تحويل شده ضم اين ورقه 
تاسف  با  ولی  می باشد.  عرض 
تا  نگرديدم  موفق  الحال  تا  که 
زمين مذکور را بدست بياورم. 
مقام محترم آرزو می برم  از  بنا 
يا زمين يادشده را به در اختيارم 
قرار دهند و يا به عوض آن يک 
نمره زمين ديگر از پروژه هايی 
در  برايم  است  که روی دست 

نظر بگيريد.
»يک  نوشت که  شاروال کابل 
نمره زمين در يکی از پروژه ها 
باشد  داشته  عملی  جنبه  که 
طی  از  پس  نماييد.«  توزيع 
ديگر  مکتوب  چند  مراحل 
اين  از  زمين  توزيع  مديريت 
ثبت  من  به نام   5457 نمره  که 
داد  اطمينان  گونه  اين  است 
جلد   30 صفحه  مالحظه  »قرار 
توسعوی  پروژه  اساس  دفتر   4
 5457 نمبر  زمين  رحمان مينه 
امين  محمد  ولد  اسداهلل  به نام 

ثبت و قيد دفتر بوده به رويت 8/  82/4/18 مبلغ 3300 
معلومات  نموده  را تحويل  متذکره  قيمت زمين  افغانی 

نموده معلومات عرض گرديد.«
اداره  چند  در  مراحل  طی  از  پس 
شهرداری رياست ملکيت ها نوشت: 
»محترم اسداهلل ولد محمد امين طی 
محترم  مقام  عنوانی  درخواستی 
خواهان  و  تقديم  کابل  شاروالی 
پروژه  شماره)5457(  زمين  تبديلی 
گرديده  رحمان مينه  توسعوی 
محترم  عارض  درخواستی  است. 
صاحب  شاروال  محترم  جناب  را 
انشا  حکم  چنين  نموده  مالحظه 
اساس  دفتر  مالحظه  به  فرموده اند: 
زمين  مورخ  کميسيون  فيصله  قرار 
مذکور  برای  رحمان مينه   5457
توزيع گرديده که مديريت تحصيل 
نيز  زمين  قيمت  تحويلی  از  عوايد 
ساحه  در  ولی  داده اند  اطمينان 
از  تاسی  به  بنا  است  داشته  معظله 
نمره  درباره  محترم  مقام  هدايت 
زمين  نمره  مربوطه  ناحيه  از  زمين 
وانمود  سفيد  ساحه  در  را   1454
زمين  توزيع  دفتر  به  که  ساخته 
توزيع  به کسی  و  بوده  سفيد  نيز 
قرار  موضوع  لذا  است  نگرديده 
البته در حصه  پيشنهاد گرديد  فوق 
بگرامی  پروژه  نمره)1454(  توزيع 

در عوض زمين)5457( توسعوی رحمان مينه که دارای 
معظله بوده است هدايت خواهد فرمود.«

معلومات فوق، در حدود اضافه تر از 9 ماه در رياست 
مدت  اين  در  که  هرباری  ماند.  باقی  ملکيت ها  محترم 
شده ام  زمين  نمره  اين  به  رابطه  در  توضيح  خواهان 
داير  تا حال کميسيون  که  می گفت  ملکيت ها  رياست 

نشده است تا موضوع را به آن محول بسازيم.
تيلفون  از طريق  با اکرم صاحب معاون شاروالی  وقتی 
تماس گرفته جويای اين شدم که چرا کار زمين نمره 
اجرا  بگيرد،  تعلق  به من  بايد  بگرامی که  1454 پروژه 

نمی شود. ايشان با تعجب گفتند:
»ولوالجی صاحب! کار شما تا حال اجرا نگرديده است؟ 
من گفتم:) نه(. لطف کنيد که يک کسی را بفرستيد، 
تا اسناد مربوط به زمين تان را برای من تسليم کند، من 

خودم آن را خالص می کنم.«
ماند.  از آن هم موضوع الينحل  بعد  تاسف که  با  اما  
من برای دريافت علت به تعويق افتادن موضوع بازهم 
ملکيت ها  رياست  به  را  وابستگانم  از  يکی  جان  خالد 
از  اين رياست پس  از کارمندان  اين بار يکی  فرستادم. 
روشن شدن  به خاطر  جان  خالد  جانب  از  که  تقاضايی 
مخاطب  اورا  کارمند  اين  می گيرد.  صورت  موضوع 

قرار داده می گويد:
نفر  چهل  سی  هرروز  اياليی ها  تو  مثل  شو  گم  برو 
بود  اين  کنيم.  اجرا  را  فرمايش کدام شما  ما  می آيند. 
اجراات شفاف در رياست شاروالی کابل که به تفصيل 
بيان شد پس دعا بايد کرد که خداوند )ج( خود ملت 

مظلوم مارا از چنگال فساد پيشه گان رهايی بخشد.

عذرخواهی يک انتحارکننده 
پاکستانی از خانواده های قربانیان

يک  در  شرکت  خاطر  به  می گويد  پاکستانی  پسربچه  يک 
ماموريت انتحاری متاسف است.

حمله يک شنبه گذشته به يک خانقاه صوفيان در پاکستان بيش 
از چهل کشته بر جای گذاشت.

انفجاری اش  کمربند  نکردن  عمل  بدنبال  که  پسربچه  اين 
دستگير شد در مصاحبه ای تلويزيونی از خانواده های قربانيان 

طلب بخشش کرد.
او گفت مدت دو ماه به اتفاق چهار پسر بچه ديگر در وزيرستان 

شمالی که تحت کنترول شبه نظاميان است تعليم ديده بود.

توافق اوباما و کنگره برای 
جلوگیری از تعطیلی فعالیت های 

دولت امريکا 
 

کنگره  رهبران  و  سفيد  کاخ  فشرده  مذاکرات  روزها  از  پس 
کاهش  مورد  در  توانستند  طرف  دو  امريکا،  بودجه  برسر 
هزينه به توافقی کلی دست يابند و بدين ترتيب مانع تعطيلی 

فعاليت های دولت امريکا شوند.
اعالم  از  پس  لحظاتی  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
سفيد  کاخ  در  شب  يازده  ساعت  بودجه  سر  بر  کلی  توافق 
ادامه  دولت  فعاليت های  شنبه  »روز  کرد:  اعالم  و  شد  حاضر 
می يابد.« جان بينر،  رييس جمهوريخواه مجلس نمايندگان، در 
پايان مذاکرات شامگاه جمعه در يک کنفرانس خبری گفت 
بدين  تا  توافق شده  مالی  سال  تاپايان  بودجه  تامين  سر  بر  که 

ترتيب فعاليت های دولت ادامه يابد.
جان بينر همچنين گفت که مجلس نمايندگان شامگاه جمعه به 
اين طرح موقت  رای می دهد، ولی اليحه  بودجه اواسط هفته 

آينده به رای گذاشته می شود.
از آنجا که مشروح اين توافق نيازمند زمان خواهد بود سنا و 
هفته  در  تا  دادند  رای  موقت  طرح  اين  به  نمايندگان  مجلس 

آينده اليحه بودجه به رای گذاشته خواهد شد.
در همين حال، پيش از رای سنای امريکا به اين توافق، سناتور 
را  دست آمده  به  توافق  دمکرات،   اکثريت  رهبر  ريد،  هری 

»تاريخی« خواند.
آسانی  مسير  توافق  اين  به  دست يابی  »روند  گفت:  ريد  هری 
نبود و هردو طرف مجبور شدند تا تصميم های سختی را اتخاذ 
کنند.« هريد ريد گفت که توافق کوتاه مدت اجازه می دهد تا 
دولت به فعاليت های خود  را تا  روز پنج شنبه ادامه دهد  آنگاه 

اليحه بودجه به رای گذاشته خواهد شد.
  39 به  نزديک  توافق  اين  در  ان«   ان  »سی  شبکه  گزارش  به 
ميليارد دالر از هزينه های پيشنهادی دولت باراک اوباما  کاهش 

داده شده است.
و  جمهوريخواه  رهبران  توافق،  به  دست يابی  از  پيش  تا 
که  می کردند  متهم  را  يکديگر  امريکا  کنگره  در  دموکرات 
مذاکرات بر سر تامين بودجه باقی مانده سال مالی را به بن بست 
می کشاندند. سال مالی برای دولت امريکا 30 ماه سپتامبر 2011 

به پايان می رسد.
دموکرات ها اعالم کردند که دو طرف بر سر هزينه ها و تامين 
نظر  اختالف  زنان  سالمت  درمانی  هزينه  و  جنين  سقط  مالی 

دارند.
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در پاکستان فرهنگ معافیت از 
مجازات حکم فرماست 

 

  

 
 
 

ایاالت متحده امریکا می گوید در پاکستان جرایم نیروهای 
مجازات  از  آنها  و  نمی گیرد  قرار  بازخواست  مورد  امنیتی 

معافند.
در  دینی  بردباری  فقدان  از  را  خود  نگرانی های  امریکا   
مقدم  خط  در  امریکا  متحده  ایاالت  شریک  که  کشوری 

جنگ است، ابزار کرد. 
 وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در یک بررسی ساالنه 
درباره حقوق بشر، نگرانی های فراگیری را درباره خشونت 
علیه زنان، کار کودکان، فساد اداری، لت و کوب در زندان 

و تبعیض علیه اقلیت های مذهبی در پاکستان بیان کرد. 

سال 2009 در پاکستان یک فلم ویدیویی به بیرون درز کرد. 
در این فلم مردانی با یونیفورم های نظامی شش مرد جوان 
گزارش  براساس  می کنند.  تیرباران  بسته  دست  و  را چشم 
در  را  کس  هیچ  پاکستان  متحده،  ایاالت  خارجه  وزارت 

ارتباط با این واقعه تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. 
 ایاالت متحده امریکا، در پی این اتفاق، کمک های مالی 
خود را در بخش آموزش نظامی به پاکستان کاهش داد. اما 
به کمک های چند میلیارد دالری در بخش های دفاعی و غیر 

نظامی به پاکستان در جنگ علیه افراط گرایی ادامه داد. 
جمهور  رییس  عنوان  به  زرداری  علی  آصف  انتخاب  با 
پاکستان در سال 2008، حکومت ده ساله نظامیان به پایان 
امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  گزارش  اما  رسید. 
پاکستان  در  مسلح  نیروهای  پابرجای  قدرت  از  حاکی 

است. 
در ادامه این گزارش آمده است: »نیروهای امنیتی به مقامات 
غیرنظامی گزارش نمی دهند و خودسرانه دست به عملیات 

می زنند.«
در  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
نگرانی  می کرد،  معرفی  را  جهانی  گزارش  این  که  حالی 
خود را از قانون کفرگویی در پاکستان ابراز داشت. براین 
را  مرگ  مجازات  می تواند  پاکستان  در  کفرگویی  اساس 
در پی داشته باشد. منتقدین می گویند، از این قانون اغلب 
به  کلینتون  است.  شده  استفاده  سو  اقلیت ها  تعقیب  برای 
علیه مسلمانانی که  قانون کفرگویی  »از  خبرنگاران گفت: 
دیگر  علیه  و  دارند  خود  هم کیشان  از  متفاوت  اعتقاداتی 

مذاهب استفاده شده است.«
سلمان تاثیر، والی والیت پنجاب و طرفدار اعمال اصالحات 
در قانون کفر گویی، روز چهار جنوری سال روان توسط 
مسلح،  افراد  بعد،  ماه  دو  شد.  ترور  خود  شخصی  محافظ 
شهباز بهاتی، تنها وزیر مسیحی کابینه را به قتل رساند. بهاتی 
به عنوان وزیر اقلیت ها برای احقاق حقوق غیرمسلمانان در 

پاکستان مبارزه کرده بود.
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سرك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه.، مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  

�مل  ٢٦��ه �ر� � روز  ����� کان�ور

وزارت امور خارجه امریکا در گزارش ساالنه خود درباره 
وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان در سال 20۱0 از ادامه 
نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و هیالری کلینتون، 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده نیز با اشاره به اعدام بیش 
از ۳00 نفر در ایران در سال گذشته میالدی، گفته است، 
با گروه های  ارتباط  به  از اعدام شدگان زیر شکنجه  برخی 

تروریستی اعتراف کرده اند.
وزارت امور خارجه امریکا گزارش ساالنه خود را در باره 
وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان در سال 20۱0 میالدی 
این  انتشار  با  همزمان  کلینتون  هیالری  است.  کرده  منتشر 
در  اعدام ها  به  واشنگتن  در  خبرنگاران  جمع  در  گزارش 
ایران اشاره کرده و گفته است، برخی از اعدام شدگان که 
تنها به دلیل حمایت از حقوق بشر بازداشت شده بودند، زیر 

شکنجه به ارتباط با گروه های تروریستی اعتراف کردند.
خارجه  امور  وزارت  ساالنه  گزارش  از  صفحه   ۷0 حدود 
گذشته  سال  در  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت  به  امریکا 
همچون  مواردی  به  آن  در  که  دارد  اختصاص  میالدی 
اعدام، بازداشت مخالفان، سرکوب فعاالن طرفدار حقوق 
و  سیاسی  فعاالن  و  مذهبی  و  قومی  اقلیت های  و  زنان 

دانشجویی اشاره شده است.
وزارت امور خارجه امریکا در گزارش خود با اعالم این که 
در سال گذشته میالدی دست کم ۳۱2 نفر در ایران اعدام 
شده اند، نوشته است، در برخی موارد فعاالن و دگراندیشان 
مواد مخدر  قاچاق  مانند  ارتکاب جرایمی  بهانه  به  سیاسی 

اعدام شده اند.
بر اساس این گزارش برخی از گروه های طرفدار حقوق بشر 

شمار کسانی را که در سال گذشته در ایران اعدام شده اند، 
بیش از ۵00 نفر اعالم کرده اند.

همچنین  امریکا،   خارجه  امور  وزارت  ساالنه  گزارش  در 
حکومت جمهوری اسالمی ایران متهم شده است،  که حق 
از  دولت  مسالمت آمیز  »تغییر  برای  را  ایرانی  شهروندان 
طریق انتخابات آزاد« محدود کرده و به سرکوب مخالفان 
آغاز   ۱۳88 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  که 

شده، ادامه داده است.
ایران که در گزارش  از دیگر موارد نقض حقوق بشر در 
ساالنه وزارت امور خارجه امریکا بدان اشاره شده است، 
می توان به محدود ساختن آزادی های فردی و حق آزادی 
بیان و تجمعات و آزادی مذهب برای شهروندان ایرانی از 

سوی حکومت اشاره کرد.

انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش ساالنه وزارت خارجه امریکا
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