
از  آن  پول  که  دالری  میلیون   142 برنامه 
سوی جامعه بین المللی برای جلب و جذب 
مخالفین مسلح در افغانستان اختصاص داده 
یک  تسلیمی  و  والیت  هشت  برای  شده، 

هزار تن در نظر گرفته شده بود.
از  که  بریتانیایی  جنرال  تورن  جونز  فلیپ 
در  مصالحه  برنامه  مسوولیت  ناتو  سوی 
این  ابراز  با  دارد،  عهده  به  را  افغانستان 
سال،  یک  جریان  »در  است:  گفته  مطلب 
از  تن  و شش  و سی  و چهارصد  هزار  دو 
مخالفین مسلح در بیست والیت از مخالفت 

دست کشیده و به روند صلح پیوسته اند.«
کنفرانس  یک  طریق  از  که  جونز  جنرال 
ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسیل 
صحبت می کرد، گفت ارقام فعلی بیشتر از 
دولت  با  می رفت  انتظار  که  است  تعدادی 
افراد  این  او،  به گفته  اما  بپیوندند  افغانستان 
در  که  هستند  رتبه  پایین  مخالفین  اکثرا 

سطح قریه ها مصروف جنگ بودند.
اظهاراتش  ادامه  در  بریتانیایی  جنرال  این 
روند مصالحه را مهم خوانده و گفته است: 
والیات  در  شورشیان  جلب  برای  »باید 
صورت  زیادی  کارهای  جنوبی  و  شرقی 

گیرد.«
جنرال فلیپ جونز با اشاره به یکی از همین 
از  که  قندهار  والیت  »در  گفت:  موارد 
می آید،  حساب  به  افغانستان  نارام  مناطق 
در جریان یک سال در حدود صد تا یک 
صد و بیست تن به روند صلح پیوسته اند و 
بزرگ  چالش های  از  یکی  امنیت  هنوز  تا 

همین والیت است.«

ناتو: 
در جریان یک سال 

2500 تن سالح خود را به زمین گذاشته اند

سفر رییس جمهور به نیویارک 
برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل

دور اول کمپاین خزانی تطبیق واکسین پولیو آغاز شد

کرزی  حامد  است  قرار  کابل:  8صبح، 
رییس جمهور کشور در راس یک هیات 
بلندرتبه برای شرکت در شصت و ششمین 
متحد روز دوشنبه  مجمع عمومی سازمان 

به نیویارک سفر کند.
ماه  بیستم  سه شنبه  روز  که  نشست  این 
آن  در  می شود،  برگزار  میالدی  جاری 
اکثر رهبران جهان شرکت خواهند داشت.

امور  وزارت  موسی زی، سخنگوی  جانان 
آقای  سفر  این  در  که  می گوید  خارجه 
امور  وزارت  معین  و  وزیر  را  کرزی 
امنیت ملی رییس جمهور  خارجه، مشاور 
و چند مقام دیگر دولتی همراهی می کنند.

قرار  که  افزود  خارجه  وزارت  سخنگوی 
یکم  و  بیست  در  جمهور  رییس  است 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  سپتامبر 

دور اول کمپاین خزانی تطبیق واکسین پولیو 
یا فلج کودکان دیروز با چکاندن قطره های 
از  کودکان  از  شماری  دهان  در  واکسین 

سوی رییس جمهور آغاز شد.
اعالمیه ی  پخش  با  جمهوری  ریاست 
می گوید که در این کمپاین سه روزه هفت 
میلیون و هشت صد هزار  کودک زیر سن 
پنج سال تحت پوشش قرار خواهند گرفت 
و برای چهار میلیون و شش صد هزار کودک 
تابلیت  نوع  یک  سال  پنج  تا  دو  سنین  بین 

تطبیق می شود.
در همین حال در  اعالمیه ای که از سوی دفتر 

به گفته این مقام ناتو، بعضی تعهد شکنی ها 
گرفته  صورت  صلح  روند  جریان  در  هم 
را  پول  توقع  که  گروه ها  برخی  رهبران  و 
بخاطر پیوستن با دولت داشتند، وعده خود 
عمل  جامه  شان  تقاضای  که  بخاطری  را 

نپوشیده، در هم شکسته اند.
ناتو تاکید دارد برای کسانی که مصروف 
از  کشیدن  دست  جهت  هستند،  جنگ 
جنگ رشوت نمی پردازد، بلکه با آن ها در 
سه ماه نخست برای یافتن کار کمک مالی 

می کند.
جنرال جونز می گوید: »افغان ها مردم بسیار 
منحرف کننده  مشوق  هیچ  هستند.  صریح 
باید روند صلح  برای شان کار نیست پس 

صادقانه و دلگرم کننده باشد.«
تسلیم  آنها  »برای  گفت:  ادامه  در  او 
از  یکی  در  نفری  پانزده  گروه  یک  شدن 
اما در  باشد  بسیار کم اهمیت  مناطق، شاید 
تعداد  همین  شدن  تسلیم  دیگری،  والیت 
بسیار زیاد  از مخالفین مسلح دولت، شاید 

مهم باشد.«
ادامه در صفحه 2

سخنرانی کند.
آقای موسی زی گفت که حامد کرزی با 
حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، در 
رییس  اوباما  بارک  با  نشست  این  حاشیه 
نژاد  احمدی  محمود  امریکا،  جمهور 
رییس جمهور ایران و آصف علی زرداری 
با  همچنین  و  پاکستان  جمهور  رییس 
نیز  دیگر  کشورهای  از  برخی  رهبران 

گفتگوهای دوجانبه خواهد داشت.
جانان موسی زی می  گوید که داکتر زلمی 
این  در  نیز  کشور  خارجه ی  وزیر  رسول 
سفر دیدارهای مهمی با همتایان امریکایی 
و آلمانی خود دارد که در این دیدارها در 
کشورها  این  اقتصادی  کمک های  مورد 
مسوولیت های  انتقال  روند  ختم  از  پس 

امنیتی بحث می شود.

مطبوعاتی والیت قندهار به نشر رسیده به نقل 
از داکتر عبدالقیوم پخال رییس صحت عامه ی 
این والیت گفته شده است که واقعات فلج 
کودکان در حوزه ی جنوب غرب در مقایسه 
یافته و به گفته او  افزایش  به سال های اخیر 
برای جلوگیری از پولیو تمام خانواده ها باید 

کودکان شان را واکسین کنند.
گذشته  هفته ی  نیز  کشور  جمهور  رییس 
قندهار، هلمند و فراه  گفت که در والیات 
هنوز هم واقعات فلج کودکان دیده می شود 
و از مخالفین مسلح خواست تا مانع اجرای  

برنامه های تطبیق واکسین پولیو  نشوند.

شبکه حقانی 
در مذاکره با دولت و 
امریکایی ها از طالبان 

پیروی می کند
سراج الدین حقانی که یکی از گروه های 
به »شبکه حقانی«  اصلی شورشی موسوم 
پاکستان  و  افغانستان  مرزی  مناطق  در  را 
رهبری می کند، گفته است، اگر طالبان با 
دولت و امریکایی ها مذاکره کنند، او نیز 

مذاکره خواهد کرد.
گفتگوی  یک  در  حقانی  شبکه ی  رهبر 
یک  از  رویترز  نوشته  به  که  تلیفونی 
است  گفته  شده،  انجام  معلوم  نا  منطقه 
شورای  از  فرمانش  تحت  افراد  و  او  که 
اما  رهبری گروه طالبان پیروی می کنند، 
گروه  را  آنها  دارند  تالش  امریکایی ها 
بین آنها  این ترتیب  به  مستقل نشان داده 

و طالبان جدایی بیاندازند.
شرق  در  عمدتا  که  حقانی  گروه  رهبر 
کشور مستقر هستند، همچنین گفته است 
شرق  در  را  خود  پایگاه های  آنها  که 
افغانستان تحکیم بخشیده و حریفان خود 
بیرون  خود  کنترول  تحت  مناطق  از  را 
نداده  توضیح  حقانی  آقای  اما  رانده اند، 
رقیب،  گروه های  از  او  منظور  که  است 
گروه  این  از  پیش  است؟  گروه ها  کدام 
پنداشته  آنها  رقیب  یا  حریف  طالبان 
می گوید  با صراحت  او  وقتی  اما  می شد 
مشخص  می کند  اطاعت  طالبان  رهبر  از 
رقیب  گروه های  از  منظورش  نیست 
شبکه ی حقانی در شرق کشور چه گروه 

یا گروه هایی است.
ادامه در صفحه 2
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یکسالازانتخاباتپارلمانیمیگذرد
هیچ گامی برداشته نشده است
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وزیر مالیه:

تمام کمک های بین المللی 
قطع شده اند

]در صفحه 5[

انتخاباتی که یک سال  
طول کشید

منشا افغان تحلیلگران از شماری
انتخابات جنجالهای بروز اصلی
سالقبلرادرنهادهاوحلقاتخاص

میدانند.
تحلیلگر و روزنامهنگار دشتی فهیم
مسایلسیاسیمیگوید:»جنجالهای
جنجالهای اینکه از بیشتر پارلمان
باشد،جنجالهای اصولی و تخنیکی
انتخابات، کمیسیون است. سیاسی
کمیسیونبررسیشکایاتانتخاباتی
مشکلهایی انتخابات روند خود و
نهادهای ضمن در و داشتند
بینالمللینیزتامدتیحمایتخودرا
ازکمیسیونانتخاباتاعالمکردندو
که گرفتند پس را حمایتشان بعدا

اینهممشکلخودراداشت.«
نتایج که زمانی از »اما گفت: دشتی
در که خاص حلقه دلخواه انتخابات
واقع است جمهور رییس اطراف
نگردید،اینهادستوآستینبرزدند
راصدمه انتخابات نتایج خواستند و

بزنند.«
ادامهدرصفحه4

کیفیت پایین آموزشی...

برای آموزگارانی که...

صنایع دستی زنان...
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عناوین مطالب امروز:
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شبکه حقانی هم 
از گفتگو گپ می زند!

درست 4 روز پس از یک حمله ی زنجیره ای از 
این شبکه  از رهبران  سوی گروه حقانی، یکی 
گفته است که اگر طالبان حاضر به گفتگو شوند 
این گروه نیز از سیاست های آن پیروی خواهد 

کرد.
این اظهارات در حالی از سوی شبکه ی حقانی 
با  امریکا  متحده  ایاالت  که  می شود  مطرح 
صراحت از انتقام علیه این گروه سخن گفته و 
برای دستگیری جالل الدین حقانی جایزه ی پنج 

میلیون دالری در نظر گرفته است.
اظهارات سراج الدین حقانی در مورد مذاکره با 
حکومت و یا ایاالت متحده امریکا به منظور چند 
هدف مشخص صورت گرفته است، نخست این 
که گروه حقانی پس از حمله های زنجیره ای، یک 
تصویر کامال وحشتناک از این گروه به نمایش 
گذاشته است. این گروه اکنون در معرض تهدید 
امریکا  متحده  ایاالت  سوی  از  جدی  خطر  و 
در  اکنون  حقانی  شبکه ی  است.  گرفته  قرار 
تالش است تا با نمایش چهره صلح طلبی، جنگ 
تبلیغاتی جدیدی را سازماندهی کند. گذشته از 
این، این گروه در تالش است تا هر نوع مذاکره 
را با تصمیم طالبان منوط سازد. گروه حقانی 
در محوریت  را  تا خود  است  در تالش  اکنون 
در  مبادا  تا  دهد  پیوند  مسلح  مخالفان  گروه 
گفتگو های جاری، شبکه ی حقانی در انزوا قرار 
یا هم وجهه المصالحه میان طالبان و  گرفته و 
امریکا شود. با این همه، هر نوع جنگ و صلح 
از سوی گروه های مخالف حکومت افغانستان 
تا  دارد.  پاکستان  و رضایت  توافق  به  بستگی 
زمانی که پاکستان برای مذاکره شرایط را آماده 
رسید.  نخواهد  نتیجه  به  تالشی  هیچ نوع  نبیند 
هم اکنون رهبران طالبان و شبکه ی حقانی عمال 
در گرو پاکستان قرار داشته و هر صدایی که 
در  همگی  می گردد  بلند  یا صلح  و  برای جنگ 

راستای سیاست های کلی پاکستان می باشد.
با  افغانستان  حکومت  که  زمانی  نمونه  برای 
شورای کویته در آستانه ی گفتگو قرار گرفت، 
روند  و  گردیده  بازداشت  شورا  این   اعضای 
سال  چند  تجربه ی  گردید.  مختل  گفتگوها 
حکومت  هرگاه  که  است  داده  نشان  گذشته 
افغانستان با جدیت سخن از مذاکره و آشتی به 
میان آورده است، حمله های زنجیره ای در کابل 
و یا والیات از سوی پاکستان سازماندهی شده 
همه  این  با  سازد.  مختل  را  گفتگو ها  روند  تا 
اظهارات سراج الدین حقانی در رابطه به مذاکره 
هرگز نمی تواند یک گام امیدوارکننده از جانب 
این گروه در راستای پایان جنگ و رویکرد به 
اظهارات برای  این نوع  تلقی شود. شاید  صلح 
اعضای شورای صلح که به دنبال گم گشته هایی 
می گردند، بسیار جالب و قابل توجه باشد. اما 
و  حقانی  وابستگی شبکه ی  میزان  به  توجه  با 
طالبان به سازمان استخبارات پاکستان، هرگز 
نمی توان به این گفته ها امید کرده و آن را قابل 
این  برابر  در  اساسی  راه  یگانه  دانست.  باور 
در  آنان  امن  پایگاه های  هدف گیری  گروه ها، 
در  پاکستان  باالی  فشار  و  سرحد  آن سوی 
می باشد؛  گروه ها  این  رهبران  تسلیم  راستای 
در غیر آن هرگز دست یابی به مذاکره و صلح 

با این گروه ها ممکن نخواهد بود.

زنگ اول


افغانستان(  به آنها )دولت  رد کرده و 
گفته است که »نیات شوم شان« برای 
تفرقه افکندن، به جایی نخواهد رسید.
تاکید  همچنین  حقانی  سراج الدین 
فرمان  تحت  افراد  که  است  کرده 
افغانستان  در  محکمی  پایگاه های  او 
شدن  پنهان  به  نیازی  دیگر  و  دارند 
او  نیست.  پاکستان  مناطق  در  آنها 
شبکه ی  که  است  گفته  همچنین 
حقانی حامیانی در میان افسران اردو و 

پولیس و مقام های دولتی دارد.
حمله گروه های شورشی در مواردی، 
شدت  به  که  مناطقی  و  اهداف  به 
را  گمان  این  می شوند،  محافظت 

با  وابستگی  هیچ  افراد  این 
نیز  عملیات  این  و  نداشته  طالبان 

است. گرفته  صورت  خودسرانه 
هنوز  تا  امریکایی  ویژه  نیروهای 
نظری  اظهار  کدام  مورد  این  در 

نکرده اند.
در همین حال مسووالن در والیت 
از  تن   27 که  می گویند  جوزجان 
پس  دولت  مسلح  مخالف  افراد 
میل  بیست  با  دیروز  چاشت  از 
پروسه  به  مختلف  جنگ افزارهای 

پیوستند. والیت  این  در  صلح 
جوزجان  والی  ساعی  محمدعالم 
»این  گفت:  8صبح  روزنامه  به 

بلخ،  سمنگان،  والیات  در  دولت 
برای  فاریاب  و  جوزجان  سرپل، 
تدارکات  بخش  مدیران  از  تن   120

راه اندازی می شود.«
مرحله های  در   مذکور  کارگاه 
راه اندازی  عالی  و  متوسط  ابتدایی، 
کارگاه،  این  از  هدف  و  می گردد 
به  لوجستیکی  مهارت های  بردن  بلند 
تدارکات  و  تهیه  بخش  در  خصوص 

در ادارت دولتی خوانده شده است.
در  مسلکی  افراد  نبود  سادات  آقای 
والیات  در  تدارکات  و  تهیه  بخش 
یک  را   سمنگان  و  سرپل  فاریاب، 
در  مدیریت  روی  فرا  جدی  مشکل 

ادارات دولتی خواند.     
از  تن  یک  رسول  غالم 

سراج الدین حقانی فرزند جالل الدین 
برای  امریکایی ها  که  است  حقانی 
میلیون  پنج  او  دستگیری  یا  و  کشتن 

دالر جایزه اعالم کرده اند.
که  می گوید  حقانی  سراج الدین 
یا  امریکایی ها  پیشنهادهای  بارها 
رد  را  صلح  برای  افغانستان،  دولت 
دولت  او  عقیده  به  چون  است  کرده 
پی  در  تاکنون  امریکا  و  افغانستان 
)گروه های  آنها  بین  تفرقه  ایجاد 

مختلف شورشی( بوده اند.
آقای حقانی به رویترز گفته است که 
مهم و حساسی  موقعیت های  او  برای 
را پیشنهاد کرده اند، اما او پیشنهادها را 

ویژه  نیروهای  جوزجان:  8صبح، 
فرد  دو  گذشته  شب  امریکایی 
والیت  المار  ولسوالی  در  ملکی 
را  دیگر  تن   9 و  کشته  را  فاریاب 

بردند. با خود 
سخنگوی  احمدزی  لعل محمد 
گفت  رسانه ها  به  پامیر   303 زون 
نیروهای  عملیات  این  در  که 
صورت  شب هنگام  که  امریکایی 
طالبان  به  وابسته  فرد  دو  گرفت، 
9 تن دیگر را با خود  کشته شده و 
وابستگان  همه شان  که  برده اند 

بوده اند. طالبان 
که  گفته اند  منطقه  اهالی  اما 

کارگاه  ابتدایی  مرحله  بلخ:  8صبح، 
12روزه ی ارتقای آموزش های مسلکی 
در  والیت  پنج  برای  تدارکات  بخش 

شهر مزا رشریف  آغاز گردید. 
این کارگاه  که  120  تن از مدیران 
به  دارند،  اشتراک  آن  در  والیات 
کمک مالی بانک جهانی، به همکاری 
و  مالیه  وزارت  تدارکاتی  بخش 
انستیتوت  عمومی  ریاست  مدیریت 

خدمات ملکی  پیش برده می شود . 
دفتر  ریس  سادات،  تقی  سیدمحمد 
مستقل  کمیسیون  شمال  ساحوی 
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
در والیت بلخ که میزبان این کارگاه 
»این  می گوید:  می باشد،  آموزشی 
کارگاه در سه مرحله برای کارمندان 

در جریان یک سال...
ادامه از صفحه 1

ایجاد  از  یک سال  تقریبا  اکنون 
می گذرد.  صلح  عالی  شورای 
شورا  این  که  دارد  وجود  انتقادهایی 
مخالفین  جلب  برای  را  کاری  عمال 
مسلح دولت انجام نداده و خشونت ها 

روز به روز افزایش یافته است.
گفته  همواره  صلح  عالی  شورای  اما 
است.  بوده  موثر  آنها  تالش های  که 
دولت  مسلح  مخالفین  آنسو،  در 
آنها،  با  مذاکره  گونه  هر  می گویند 
نیروهای  مکمل  خروج  شرط  به 
صورت  افغانستان  از  بین المللی 

خواهد گرفت.

گروه های  که  بود  کرده  تقویت 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در  شورشی 
آقای  حاال  اما  باشند،  کرده  رخنه 
آنها  که  می گوید  صراحت  با  حقانی 
امنیتی  نهادهای  درون  در  حامیانی 

افغانستان دارند.
و  طراحی  به  متهم  حقانی  شبکه ی 
خطرناک  و  پیچیده  عملیات  اجرای 
در شهرهای کالن از جمله کابل است.

حمله  انترکانتیننتال،  هوتل  حمله 
مرکز فرهنگی بریتانیا و حمله سفارت 
امریکا و مقر ناتو در کابل، از مواردی 
است که متهم اصلی آن گروه حقانی 

است.

در  طالبان  وابستگان  از  افراد 
قوشتپه  و  درزاب  ولسوالی های 
به  آنها  پیوستن  با  که  بودند 
این  در  امنیتی  اوضاع  صلح  فرایند 
خواهد  بهبود  به  رو  ولسوالی ها 

گذاشت.«
ولسوالی های  که  است  گفتنی 
اطراف  قسما  و  قوشتپه  درزاب، 
و  فیض آباد  والسوالی های 
جوزجان  والیت  در  منگجیت 
شمال  در  ناامن  مناطق  جمله  از 
هرازگاهی  که  می روند  به شمار 
و  انفجارات  از  بسیاری  شاهد 

است. بوده  تروریستی  حمالت 

از  ورکشاپ  این  اشتراک کنندگان 
مسلکی  افراد  نبود  سمنگان،  والیت 
پیچیده  و  لوجستیک  بخش  در 
و  تهیه  سیستم  طرزالعمل  بودن 
مشکل  عمده ترین  از  را  تدارکات 
برگزاری  و  خوانده  ادارات شان  در 
را  تخصصی  کارگاه های  همچون 
دولت  کارمندان  و   مامورین  برای 

باارزش می داند.
ارتقای  کارگاه  که  است  گفتنی 
تمام  در  است  قرار  مسلکی  آموزش 

والیات افغانستان راه اندازی گردد. 
سراسر  از  تاکنون  کارگاه ها  این 
دولتی  مامورین  از  تن   3200 کشور 
را توانسته است در عرصه لوجستیک 

آموزش های تخصصی دهد.  

تسلیم دهی شش قلم 
اثر تاریخی به وزیر 
اطالعات و فرهنگ 

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  معاون 
نزد  از  که  را  تاریخی  اثر  قلم  شش 
دیروز  است،  آمده  بدست  قاچاقبران 
به وزیر اطالعات و فرهنگ در کابل 

تسلیم کرد.
وزیر  رهین  مخدوم  سید  داکتر 
خبرنگاران  به  فرهنگ  و  اطالعات 
گفت که چهار پارچه این آثار تقریبا 
به قرن ششم میالدی ارتباط می گیرد.

امنیت  ریاست  معاون  حال  همین  در 
از  تازگی  به  آثار  این  که  ملی گفت 
کابل به دست آمده و در پیوند به این 

قضیه سه تن را بازداشت کرده اند.

شبکه حقانی در مذاکره با ...                                       ادامه از صفحه 1

نیرو های امریکایی در فاریاب 
2 طالب را کشتند و 9 تن دیگر را با خود بردند

کارگاه ارتقای آموزش های مسلکی 
ACKUبرای پنج والیت آغاز شد
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
زمان  در  پدرش  که  داریم  خود  با  را  برادری 
آن  و  شده  مفقود  کمونیستی  حکومت های 
حادثه را چنین بیان می دارد: »زمان کمونیست  ها 
وطن  در  تاریخ  روز های  تاریک ترین  از  یکی 
ما به شمار می آید زیرا سرآغاز تمام بدبختی ها 
همان انقالب 7 ثور بود که تا به امروز دامنه های 
مادرم  دارد.  ادامه  آن  خونریزی  و  جنایت 
می گوید ما در آن زمان در والیت فراه زندگی 
می کردیم که تازه کودتای 7 ثور شروع شد و 
ما شدند.  وارد کشور  روسی  اشغالگر  نیروهای 
حکومتی که پایه گذاری شده بود تالش می کرد 
تا عقاید و باورهای مردم را از آنها بگیرد و آنها 
را به پیروی از نظام کمونیستی و عقاید مزخرف 
و  دین  از  دفاع  به خاطر  مردم  اما  وادارد؛  آنها 
آنها  علیه  و  دادند  تشکیل  را  جبهاتی  وطن شان 
تا سرحد جان و مال جنگیدند. رژیم خون خوار 
برابر  در  را  مردم  مقاومت  وقتی  کمونیستی 

در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  یک سال  دقیقا  امروز 
انتخابات،  این  از  سال  یک  گذشت  با  می گذرد.  کشور 
برخی از اعضای مجلس نمایندگان از این که نتوانسته اند 
کنند،  عمل  بودند  داده  مردم  به  که  وعده هایی  آن  به 
ابراز تاسف کرده می گویند که مقصر اصلی این ناکامی 
زده  دامن  پارلمان  داخلی  مسایل  در  که  است  حکومت 

است.
گذشته  سال  سنبله  هفتم  و  بیست  در  پارلمانی  انتخابات 
برگزار شد، اما با وجود گذشت یک سال از این انتخابات، 
نیافته و مشخص  انتخابات خاتمه  تاهنوز جنجال ها بر سر 
پیدا  ادامه  تا چه زمان دیگر  این جنجال ها  نیست که  هم 

می کند.
از  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  حال،  این  با 
ابراز  مردم  ساختن خواست های  برآورده  در  ناکامی شان 
در  حکومت  دخالت های  که  می گویند  کرده  تاسف 
داخل مجلس نمایندگان باعث شد تا اعضای این مجلس 
عمل  بودند  داده  مردم  به  که  وعده هایی  آن  به  نتوانند 
کنند. داکتر محی الدین مهدی، یک تن از اعضای مجلس 
اجرایی  صالحیت  فاقد  پارلمان  که  می گوید  نمایندگان 
است و از همین رو، طرح هایی که از سوی مجلس ارایه 

کشتارهای  و  دستگیری ها  به  دست  دید  خود 
بی رحمانه زد و مردم بیچاره را به جرم مسلمان 
ظلم  و  وحشت  کرد.  شکنجه  و  دستگیر  بودن 
فریاد  از هرطرف  بود.  را گرفته  سراسر کشور  
مظلومیت و بی نوایی بلند بود زیرا تنها دستگیری 
با  دولتی  نیروهای  به خاطری که  نبود،  کشتار  و 
همکاران جنایت کار روسی شان قریه ها را آماج 

هم شده، توسط حکومت اجرا نشده است. او گفت: »باور 
اعتقادی  اصال  افغانستان  دولت  رهبری  است که  این  من 
پارلمان  ندارد.  پارلمانی  دموکراسی  و  انتخاباتی  اصل  به 
تلقی  پاگیر  را در مجموع مزاحم و یک موجود دست و 

می کند.«
آقای مهدی افزود که حکومت با اعالن نتایج انتخابات، 
به  بزند.  ضربه  نمایندگان  مجلس  به  که  گرفت  تصمیم 
گفته ی او، ضربه حکومت به مجلس نمایندگان باعث شد 
تا اعضای این مجلس نتوانند به خواست های مردم پاسخ 
فردی  نمی کنم که هیچ  »من گمان  دهند. وی می گوید: 
از این مملکت ناآگاه از این وقایع باشد. به گمان من تا 
حدود زیادی مردم افغانستان محق بودن پارلمان را درک 
به  نسبت  اعتنای حکومت  و عدم  مزاحمت ها  و  می کنند 
طرح های پارلمان را هم درک می کنند. باوجود این، من 
شخصا در برابر مردم شرمنده هستم که آنچه را که وعده 
کرده بودم، نتوانستم انجام بدهم. چون موانعی در راه بوده 

است.«
در همین حال شاه گل رضایی، یک تن دیگر از اعضای 
دولت  مجموع  در  که  می گوید  نیز  نمایندگان  مجلس 
سلیقه ای  برخوردهای  و  قانون شکنی ها  و  افغانستان 

یکسالازانتخاباتپارلمانیمیگذرد

هیچ گامی برداشته نشده است

بمباران طیاره و هدف مرمی تانک قرار می دادند. 
آنها  خشونت  به  روز  هر  و  می گذشت  زمان 
دولت  عساکر  روز ها  از  یکی  در  می شد.  افزوده 
با  کمونیستی وارد خانه ی ما می شوند و پدرم را 
خود می برند و تا به امروز از وی کدام خبری در 
دست ما نیست. من در آن زمان تولد نشده بودم 
و این وقایع را از زبان مادرم نقل می کنم. بعد از 

مردم  که خواست های  است  شده  باعث  زمامداران کشور 
گفت  رضایی  خانم  نشوند.  برآورده  نمایندگان  توسط 
مقننه  قوه  تا  دارند  تالش  حکومت ها  کشورها  اکثر  در 
در  او  گفته ی  به  اما  باشند،  داشته  بیشتر  کنترول  تحت  را 
پس  که  است  نیفتاده  اتفاقی  چنین  تاکنون  کشوری  هیچ 
مجلس  اعضای  نصب  و  عزل  انتخابات  از  سال  یک  از 
»من  خانم رضایی گفت:  بگیرد.  توسط حکومت صورت 
فکر می کنم حکومت نه تنها مسوول این ناکامی ها )عملی 
عامل  بلکه  بوده،  مردم(  به  نمایندگان  وعده های  نساختن 
قوه  در درون  قوه مجریه، چه  در درون  ناکامی ها چه  این 
قضاییه و چه در درون قوه مقننه است. در مجموع عامل این 
ناکامی ها حکومت است بخاطر این که حکومت زمینه ساز 

یک بحران شد.«
که  باوجودی  می کند  تاکید  رضایی  شاه گل  حال  این  با 
اما  بوده،  مواجه  زیادی  چالش های  با  مجلس  اعضای 

درهمینحالشاهگلرضایی،یکتن
دیگرازاعضایمجلسنمایندگاننیز
میگویدکهدرمجموعدولتافغانستان
وقانونشکنیهاوبرخوردهایسلیقهای
زمامدارانکشورباعثشدهاستکه
خواستهایمردمتوسطنمایندگان
برآوردهنشوند.خانمرضاییگفتدر
اکثرکشورهاحکومتهاتالشدارندتا
قوهمقننهراتحتکنترولبیشترداشته
باشند،امابهگفتهیاودرهیچکشوری
تاکنونچنیناتفاقینیفتادهاستکه
پسازیکسالازانتخاباتعزلو
نصباعضایمجلستوسطحکومت

صورتبگیرد.

مدتی من به دنیا آمدم، اما نوازش های پدر را تا به 
امروز احساس نکردم و از این ناحیه رنج می برم 
را  آنها  و  دارد  پدر  که  می بینم  را  هرکسی  زیرا 
من  از  که  است  ساعت  آن  در  می دهد،  نوازش 
افرادی  و  خداوند  تنها  را  درد  این  و  می گذرد 
بلی  می دانند.  هستند  پدر  نوازش های  تشنه  که 
هنوز  او  خاطر  به  مادرم  و  برنگشت  دیگر  پدرم 
هم منتظر است و به این امید که او شاید روزی 
نکرده  عروسی  دوباره  سبب  همین  به  و  بیاید 
است. چشمانش همیشه به در دوخته است، انتظار 
و همیشه انتظار.  من از حکومت و جامعه جهانی 
را  بی طرف  محکمه  یک  الاقل  که  می خواهم 
دیده ی  رنج  مردم  و  خاطرخدا  به  و  نمایند  دایر 
که  می شناسند  همه  را  جنایت کاران  کشور  این 
خیانت.  کی ها  و  نموده  خدمت  وطن  به  کی ها 
می نمایند،  تفکیک  هم  از  را  بد  و  خوب  مردم 
یا هم بی گناه هستند  آنهایی که متهم، مظنون و 
دل  تا  شوند.  تفکیک  محکمه  طریق  از  باید 
قربانیان تسلی بیابد که صدای شان شنیده می شود 
و این فرق میان حکومت های قانونمدار و بدون 

قانون است.«

و  بگیرند  را  قانون شکنی ها  جلو  تا  کرده  تالش  تعداد شان 
بر استقاللیت پارلمان تاکید کنند. او گفت: »مبارزه ای که 
در درون پارلمان توسط یک تعداد از اعضا بخاطر دفاع از 
حاکمیت قانون و دفاع از اصل اراده ی مردمی و مشارکت 
مردم در انتخابات جریان دارد، در حقیقت یک نوع ادای 

مسوولیت در برابر موکلین قلمداد می شود.« 
شایسته ی  افغانستان  مردم  که  کرد  تاکید  رضایی  خانم 
سال  چند  طی  دولت  قوای  تمام  و  هستند  زیاد  خدمات 
او  دهند.  انجام  شایسته ای  خدمات  که  نتوانسته اند  گذشته 
همچنین گفت توقعاتی که مردم از پارلمان داشتند، تاکنون 
تالش  مجلس  اعضای  اما  نشده  داده  مثبت  پاسخ  آن  به 
کرده اند که به مبارزات خود علیه قانون شکنی ها و اعمال 

سلیقه ها از سوی حکومت، بپردازند.
نمایندگان،  مجلس  در  کابل  نماینده  شیرولی وردک،  اما 
را  نمایندگان  مجلس  اعضای  ناکامی   اصلی  مسوول 
برگزاری  از  قبل  مردم  به  که  آنچه  ساختن  برآورده  در 
انتخابات وعده داده بودند، کمیسیون های مستقل انتخابات 
و شکایات انتخاباتی را عنوان می کند و می گوید که خود 
به  دارند.  مهمی  نقش  ناکامی  این  در  نیز  مجلس  اعضای 
گفته ی او، نزدیک به نه ماه که از آغاز کار اعضای مجلس 
نمایندگان می گذرد، بیشتر اعضای این مجلس به کارهای 
»خرد و ریزه« مصروف شده و این کارها به هیچ صورت 
بگذارد.  تاثیر  مردم  زندگی  شرایط  بهبود  باالی  نتوانسته 
آقای وردگ گفت: »به نظر بنده اول که خود نمایندگان 
مردم در این مساله مقصر هستند. بین ما کادرهایی موجود 
هستند که به سرنوشت و به خیر مردم افغانستان فکر کرده 
به کارهای  آمدیم  ما  از روزی که  بدبختانه  اما  می توانند. 
زندگی  روی  مثبت  تاثیر  نوع  هیچ  که  ریزه  و  بسیار خرد 
مجلس(  )اعضای  این ها  و  نداشته  شما  و  ما  غریب  مردم 

روی منافع مردم و افغانستان زیاد فکر نکرده اند.«
بودن  ناکام  در  نیز  حکومت  که  می افزاید  وردک  آقای 
اعضای مجلس نمایندگان در برآورده ساختن خواست های 
این عوامل  از همین رو،  مردم نقش خود را داشته است و 
به سال گذشته  نزدیک  پارلمان طی  که  است  باعث شده 
هیچ نوع دست آوردی نداشته باشد. او گفت در صورتی که 
مدیریت قوی در مجلس نمایندگان وجود نداشته باشد و 
حداقل شصت درصد از اعضای این مجلس دست به دست 
همدیگر ندهند، نمی توانند که فیصله های خود را از طریق 

حکومت عملی سازند.
با این حال، برخی از کار شناسان می گویند در صورتی که 
اختالفات به وجودآمده میان حکومت و پارلمان بر سرنتایج 
از صف  بندی های  اعضای مجلس  و  نگردد  انتخابات حل 
حداقل  به  که  نمی توانند  نشوند،  بیرون  همدیگر  مخالف  

خواست ها مردم پاسخ دهند.

مادرم منتظر برگشت اوست

 ظفرشاه رویی

در یکی از روز ها عساکر دولت کمونیستی وارد خانه ی ما می شوند و پدرم 
را با خود می برند و تا به امروز از وی کدام خبری در دست ما نیست. من 
در آن زمان تولد نشده بودم و این وقایع را از زبان مادرم نقل می کنم. 
بعد از مدتی من به دنیا آمدم، اما نوازش های پدر را تا به امروز احساس 
نکردم و از این ناحیه رنج می برم زیرا هرکسی را می بینم که پدر دارد و 
آنها را نوازش می دهد، در آن ساعت است که از من می گذرد و این درد 
را تنها خداوند و افرادی که تشنه نوازش های پدر هستند می دانند. بلی 

پدرم دیگر برنگشت و مادرم به خاطر او هنوز هم منتظر است.
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انتخاب  به خاطر  افغانستان  مردم  امروز  از  قبل  یک سال 
ناامنی  با وجود مشکالت  ملی،  نمایندگان شان در شورای 
با  رفتند.  رای  صندوق های  پای  به  دیگر،  مشکل  ده ها  و 
آنکه یک سال از آن روز می گذرد، هنوز هم جنجال های 

انتخابات قبلی حل نگردیده است.
و  اعتراض ها  درگیر  افغانستان  پارلمان  سال،  یک  این  در 
خاص  دادگاه  یک  ایجاد  به  منجر  که  بود  نارضایتی های 
این  ایجاد  اما  گردید،  جمهور  رییس  جانب  از  انتخاباتی 

داد گاه خاص نیز مشکل را بیشتر ساخت.
به  معضل  و  شد  مواجه  مخالفت هایی  با  دادگاه  رای 
کمیسیون مستقل انتخابات واگذارشد؛ کمیسیون انتخابات 
تن   9 آنها  جای  به  و  داد  برنده  نامزد   9 برکناری  به  رای 
نیافتاد  نیز کارگر  اقدام  این  اما  اعالم کرد،  برنده  را  دیگر 
و  طلب  اصالح  گروه  شد؛  تقسیم  بخش  دو  به  پارلمان  و 
اتالف حمایت از قانون. ولی معضل اصلی تا هنوز خاتمه 
اصلی اش  کارهای  به  نمی تواند  افغانستان  پارلمان  و  نیافته 

برسد.
جنجال های  بروز  اصلی  منشا  افغان  تحلیلگران  از  شماری 

انتخابات سال قبل را در نهاد ها و حلقات خاص می دانند.
فهیم دشتی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید: 
تخنیکی  این که جنجال های  از  بیشتر  پارلمان  »جنجال های 
کمیسیون  است.  سیاسی  جنجال های  باشد،  اصولی  و 
خود  و  انتخاباتی  شکایات  بررسی  کمیسیون  انتخابات، 
نهاد  های  ضمن  در  و  داشتند  مشکل  هایی  انتخابات  روند 
بین المللی نیز تا مدتی حمایت خود را از کمیسیون انتخابات 
اعالم کردند و بعدا حمایت شان را پس گرفتند که این هم 

مشکل خود را داشت.«
دشتی گفت: »اما از زمانی که نتایج انتخابات دلخواه حلقه 
نگردید،  واقع  است  جمهور  رییس  اطراف  در  که  خاص 
اینها دست و آستین بر زدند و خواستند نتایج انتخابات را 

صدمه بزنند.«
رییس  سیاسی  بازی  های  همه  عقب  در  که  باور  این  با  او 
جمهور وجود دارد، افزود: »اما در عقب همه این بازی  های 
اطراف  حلقه  و  رییس جمهور  اول  درجه  مسوول  سیاسی 

او است.« 
و  تبعیض  پارلمان  برحال  نمایندگان  از  شماری  اما 
زراندوزی شماری از اعضای نهاد  های برگزاری انتخابات 

را دلیل ایجاد چنین حالت می دانند. 
شکریه بارکزی نماینده کابل در مجلس نمایندگان اظهار 

می دارد: »متاسفانه نهاد  های مستقل و بی طرف که باید بر 
خصوصا  کنند  عمل  مقررات شان  و  اصول  و  قانون  مبنای 
در حالی که ما می رویم به طرف افغانی سازی این نهادها، 
و  تنش  های سیاسی  با  برخورد  های سلیقوی،  با  نهادها  این 
اذهان  در  را  زیادی  مقطعی سوال های  با عقده گشایی  های 

عامه به وجود آوردند.«
از  بعد  »متاسفانه  گفت:  نبرد،  نام  کسی  از  درحالی که  او 
سپری شدن ده سال ما می بینیم که همان عالیق قومی، سمتی، 

مذهبی، زبانی و پول مالک عمل است نه واقعیت ها.«
انتخابات  برگزاری  »نحوه  که  دارد  باور  بارکزی  خانم 
و  انتخابات  ضد  بر  بعضی ها  چون  داشت،  مشکالتی 
استفاده مردم از حق رای شان بودند و اینها می خواهند که 
آسیب  داغدیده،  اشکال  از  شکلی  به  را  ملی  پروسه  های 

پذیرباشد و صدمه ببیند.«
دانسته گفت:  پایین  نیز در یک سطح  را  مردم  او آگاهی 
تفسیر  و  تجربه  توانایی،  رفتند  رای دهی  به  مردم  »وقتی 

سنبله   27 به تاریخ  یعنی  امروز  از  پیش  سال  یک  درست 
سال 1389 خورشیدی مردم در 35 حوزه انتخاباتی – به 
صندوق های  پای  به  کوچی ها-  سراسری  حوزه  شمول 
در  عضویت  برای  را  خویش  نمایندگان  تا  رفتند،  رای 
انتخابات  این  کنند.  انتخاب  ملی،  شورای  ولسی جرگه 
نظام  تغییر  از  افغانستان پس  پارلمانی در  انتخابات  دومین 
سیاسی در سال 1380 خورشیدی بود و از همین رو دومین 
تجربه انتخاباتی ملت محسوب می گردید و توقع می رفت 
این  موثر تر شدن  بر  بتوانند  انتخاب شوند که  که کسانی 

نهاد در حاکمیت کمک کنند.
در  که  می کردند  امیدواری  ابراز  تحلیلگران  از  بسیاری 
انتخابات دوم، مردم با اعتماد بر پروسه دموکراتیزه شدن 
بتوانند در  اعتماد  مبنای همین  بر  و  برخورد کرده  کشور 
انتخاب کاندیدان، بدون تاثیرپذیری های ناشی از تعلقات 
انتخابات  متن  از  که  نتیجه ای  اما  کنند.  عمل  غیرسیاسی 
دوم برآمد، اگرچه از نظر صوری، نشان دهنده تغییر بیش 
از پنجاه درصدی در ترکیب مجلس قبلی بود، اما از نظر 
ماهوی تغییر زیادی نیافته بود، زیرا کسانی که می توانستند، 
پارلمان را به دسته های متعدد تقسیم کرده و سررشته داری 
این تقسیم بندی ها را به دست داشته باشند، همچنان حضور 

خویش را در پارلمان دوم حفظ کرده اند.
شورای  ولسی جرگه  ترکیب  در  ماهوی  تغییر  عدم  نتیجه 
ملی، در کشمکش های مربوط به انتخاب رییس این نهاد 
تعدادی  سررشته داری  با  که  شد  دیده  و  شد  داده  نشان 
نفوذ  نمایندگان  بر  می توانستند  که  کسانی  از  محدودی 
تعیین  مسیر  در  جدی  چالش  با  ولسی جرگه  بگذارند، 
رییس خود مواجه گردید و سرانجام فیصله بر این صورت 
گرفت که رییس مجلس با رویکرد ویژه ای انتخاب گردد.

سوی  از  انتخابات  نتیجه ی  اعالم  از  بعد  و  آغاز  در  البته 
کمیسیون انتخابات، وضعیت جبری را ایجاد کرده بود تا 
کارکرد  از  ولسی جرگه،  در  مردم  نمایندگان  از  بسیاری 
این نهاد به صورت یک کلیت سخن بگویند. جنجال های 
محکمه  ایجاد  از  جمهور  رییس  حمایت  و  انتخاباتی 

نمایندگان  تمام  تا  بود  گردیده  باعث  خاص 
مسایل  از  بسیاری  در  پیروزاعالم شده، 
را  رییس جمهور  و  داشته  واحد  موضع گیری 

برای افتتاح پارلمان تحت فشار قرار دهند.
خوشبینی  این  تا  گردید  باعث  وضعیت  این 
در  می تواند  ولسی جرگه  که  گردد  ایجاد 
عرصه  در  به ویژه  خود،  مسوولیت  اجرای 
بسیار  اقتدار  با  حکومت،  کارکرد  بر  نظارت 
زیاد عمل کند. چیزی که باعث می گردید تا 
چنین خوشبینی به وجود آید، اعالم رجزهای 
در  موضع گیری هایی  طریق  از  نمایندگان 
این  اما  بود.  پارلمانی  مقتدر  ایتالف  قالب 
از  بعد  زیرا  نکرد.  دوام  زیاد  نیز  خوشبینی 
اختالفات  حل  کرزی،  جمهور  رییس  آنکه 
مداخله  بدنبال  را  انتخاباتی  دعواهای  از  ناشی 
انتخابات  به کمیسیون مستقل  محکمه، دوباره 
مجلس  اعضای  میان  در  که  شد  دیده  سپرد، 
ایجاد  نیز، صف بندی های جدیدی  نمایندگان 
اتفاق  یا  اتحاد  ریختن  برهم  سبب  که  گردید 

اولیه اعضای آن شد.
برهم خوردن اتحاد و اتفاق اولیه ی ایجادشده 
شیشه  بر  تا  گردید  باعث  نمایندگان،  بین  در 
به استحکام  از کسانی که نسبت  امید بسیاری 
خوشبین  آن  عمل  وحدت  و  دوم  پارلمان 
موضع  تعدد  زیرا  بخورد.  سنگ  بودند، 
نمایندگان و متعدد شدن ایتالف های پارلمانی 
که  مسایلی  باره  در  متفاوت  موضع های  با 
انتخابات  کمیسیون  مجدد  ورود  از  پیش  تا 

مطرح نیست و مردم معموال فکر می کنند که کالن قریه را 
انتخاب می کنند، حتا طبقه تحصیل کرده نیز کمترین توجه 
را داشتند، زیرا 33 برنده کابل نشان می دهد که انتخاب شان 

چه می تواند باشد.«
شده  کوچک  معیار ها  آمده،  پایین  ارزش ها  او  گفته  به 
روی  را  خود  مستقیم  تاثیر  بینی ها  خود  و  مصلحت ها  و 
پروسه  های ملی گذاشته و در نهایت ضعف مدیریت افغانی 

برمال شده است.
کارشناسان می گویند که ادامه این وضعیت پارلمان را از 
بیکاره  نهاد  به یک  و  داشته  باز  اصلی اش  اجرای وظایف 

مبدل ساخته است.
افغانستان  فهیم دشتی می گوید: »ادامه این تنش ها پارلمان 
به  زمانی  یک  تا  حداقل  و  بیکاره  نهاد  یک  به  تبدیل  را 
یک نهاد غیرمشروع و این دومشکل سبب شد که پارلمان 
افغانستان در یک سال گذشته کاری را از پیش برده نتواند.«

نمایندگان  مجلس  پیشین  نماینده  جوینده  احمد  میر 
و  دانسته  مشکل  یک  را  مجلس  داخل  قطب بندی های 
می گوید: »قطب بندی  هایی که در داخل پارلمان به وجود 
لذا  است،  شده  پارلمان  ساختن  فلج  باعث  بکلی  آمده، 
پارلمان افغانستان همان نقشی را که می بایست ایفا کند ایفا 

کرده نمی تواند.«
مشکل  های  هرچند  قبلی  »پارلمان  می دارد:  اظهار  جوینده 
خود را داشت، اما حداقل می توانست نظارت کند، قوانینی 
را تصویب کند و تا حدی زیادی به وظایفش برسد، ولی 
اکنون پارلمان فلج است و این ناکارایی پارلمان باعث شده 
پارلمان   قبال  در  را  نه حکومت خود  و  وزیر  نه  که  است 

مسوول احساس کند.« 
اما شکریه بارکزی می گوید: »ما به هیچ عنوان اکنون دارای 
یک دولت به تمام معنا نیستیم، زیرا دولت یک تشکیالت 
نیست بلکه ساختاری است که تفکیک قوا اصل عمده اش 
و  هم صدایی  و  است  اساسی اش  اصل  مشروعیتش  است، 
همکاری آن در برنامه  های ملی در چوکات منافع ملی یک 

دولت را می سازد که ما فاقد آن همه استیم.« 
ادامه این حالت از نظر کارشناسان می تواند خیلی زیان بار 

باشد.
که  است  معنا  این  به  حالت  این  ادامه  دشتی  باور  به 
»حکومت به دلیل تقلبی که در انتخابات  ریاست جمهوری 
صورت پذیرفته مشروعیت ندارد، قضای ما به دلیل اینکه 
به  قضا  عالی  شورای  اعضای  از  تعداد  یک  کاری  دوره 
پایان رسیده و بر مبنای قانون اساسی ادامه کار آنها به حیث 
مشروعیت  هم  ما  پارلمان  و  ندارد  مشروعیت  سرپرست 
یک  به  می شود  تبدیل  افغانستان  ترتیب  این  به  که  ندارد 

کشوری که دارای یک نظام غیرمشروع است.« 
که  داد  نشان  تنش ها  این  »ادامه  می گوید:  بارکزی  خانم 
نظام  های  و  انتخابات  که  ندارند  را  این  لیاقت  افغان ها 
و  انتخابات ریاست جمهوری  باشند، زیرا  انتخاباتی داشته 
انتخابات ها در سطح  پر سر و صداترین  از  پارلمانی یکی 
نشان می دهد که هیچ کس حاضر  این  بود و  دنیا و منطقه 

نیست طرف مقابل را ولو بر حق هم باشد، بپذیرد.«
خانم بارکزی می گوید که این زنجیری است که یکی در 
پیشرفت  از  را  کشور  مجموع  در  و  می اندازند  دیگر  پای 

باز می دارند.

 

مشکل  و  گرفتاری  انتخاباتی،  اختالفات  حل  عرصه  به 
را  تصور  این  می گردید،  تعبیر  نمایندگان  برای  واحد 
صف بندی ها  نیز  دوم  پارلمان  در  که  آورد  وجود  به 
مبنای  بر  بلکه  نبوده،  پایدار  سیاسی  مالحظات  اساس  بر 
خصوص  به  و  غیرسیاسی  و  سیاسی  منفعت سنجی های 

مادی و شخصی خواهد بود.
و  جدی  امیدواری های  تا  شد  باعث  تصور  این  ایجاد 
زیرا  نگیرد.  شکل  دوم  پارلمان  کارکرد  به  نسبت  قوی 
در  پایدار  سیاسی  مالحظات  و  سیاسی  انگیزه ی  نبود 
موضع  تغییر  ضریب  تا  می گردد  سبب  نمایندگان،  نزد 
نمایندگان در مسایل مختلف افزایش یابد و اقتدار مجلس 
نمایندگان را علی رغم برخورداری از صالحیت انحصاری 
مواجه  چالش  به  قدرت،  بر  نظارت  عرصه  در  استیضاح 

بکند.
البته انتخابات دوم یک ویژگی خاص به خود را داشت که 
شاید در کمتر انتخاباتی این ویژه گی بوده باشد. چیزی که 
انتخابات دوم پارلمانی افغانستان را متمایز از هر انتخابات 
گذشت  با  انتخابات  این  که  است  این  می کند،  دیگری 
نتیجه روبرو  نظر  از  اگرهایی  و  اما  با  هنوز هم  یک سال 
پارلمانی  انتخابات  نهایی  نتیجه ی  به دنبال اعالم  می باشد. 
از سوی کمیسیون انتخابات، این نتیجه با اشکال از سوی 
لوی سارنوالی روبرو شده و پای محکمه به آن کشیده شد. 
این موضوع آغاز کشاکشی گردید که بسیاری ها از جمله 

رییس جمهور کرزی را نیز به خود کشاند.
ثبات  به  نسبت  را  جدی  نگرانی های  که  کشاکش  این 
با  بود، سرانجام  به وجود آورده  اجتماعی کشور  سیاسی 
وارد شدن مجدد کمیسیون انتخابات به آن و وارد کردن 
از قبل اعالم شده، قرار شد حل  نتیجه  تغییرات جزیی در 
گردد، اما این نیت برآورده نشد. زیرا اعالم نتیجه ی جدید 
و تغییر جزیی در ترکیب ولسی جرگه شورای ملی، باعث 
شد تا ولسی جرگه وارد مرحله جدیدی از کشمکش های 
به آینده آن  درون نهادی گردد که هنوز نمی توان نسبت 
پیش بین بود، ابراز نظر کرد و یا تحلیلی از آن ارایه کرد. 
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انتخاباتیکهیکسال
طولکشید

 میرمحمد صدیق ذلیق

 محمد هاشم قیام

انتخاباتیکهسرآغاز
یکبحرانشد

برهم خوردن اتحاد و اتفاق اولیه ی ایجادشده در بین نمایندگان، باعث گردید تا بر شیشه 
امید بسیاری از کسانی که نسبت به استحکام پارلمان دوم و وحدت عمل آن خوشبین بودند، 

سنگ بخورد. زیرا تعدد موضع نمایندگان و متعدد شدن ایتالف های پارلمانی با موضع های 
متفاوت در باره مسایلی که تا پیش از ورود مجدد کمیسیون انتخابات به عرصه حل اختالفات 
انتخاباتی، گرفتاری و مشکل واحد برای نمایندگان تعبیر می گردید، این تصور را به وجود آورد 

که در پارلمان دوم نیز صف بندی ها بر اساس مالحظات سیاسی پایدار نبوده، بلکه بر مبنای 
منفعت سنجی های سیاسی و غیرسیاسی و به خصوص مادی و شخصی خواهد بود.
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 نورالعین- کندز

 فرزاد

شهری  حوزه ی  آموزگاران  برای  زمین  توزیع  روند 
جریب   480 محدوده ی  با  شهرکی،  در  کندز  والیت 
زمین که در دشت آبدان کندز واقع است، با توزیع سند 

مالکیت به ده آموزگار، به گونه ی عملی آغاز شد.
وزارت  مالی  و  اداری  معین  حمیدی،  حمیداهلل  سید 
کاری  اولویت  دومین  حالی که  در  کشور،  معارف 
برای  رهایشی  نمره های  تهیه ی  را  معارف  وزارت 
نمره های  توزیع  فرایند  که  گفت  خواند،  آموزگاران 

رهایشی برای آموزگاران، دنباله دار خواهد بود.
این  که  گفت  کندز  معارف  رییس  نظم،  ظاهر  محمد 
ساخته  زمین،  جریب   480 محدوده ی  در  شهرک، 
برای 1184 آموزگار  می شود و گنجایش ساخت خانه 
ویژه  زمین  بسوه  چهار  آموزگار،  هر  برای  که  دارد  را 

ساخته شده است.
او در پیوند به چگونگی توزیع این نمره ها، گفت: »در 
برای آموزگارانی که  را  نمره های زمین  این  داریم  نظر 

پیشینه ی خدمت بیشتر داشته باشند، توزیع کنیم.«
بیشتر  که  آموزگارانی  برای  »نخست،  افزود:  نظم  آقای 
بعدی،  نوبت های  باشند و در  از 30 سال خدمت کرده 

وزیر مالیه ی کشور می گوید که از اول ماه مارچ میالدی 
خزانه ی  به  بین المللی  کمک کننده ی  نهاد  هیچ  تاکنون 
با  گفتگوهای شان  اگر  و  است  نکرده  کمک  دولت 
صندوق بین المللی پول در این مورد به نتیجه نرسد تا دو 

ماه دیگر به مشکالت مالی مواجه خواهند شد.
مالیه ی کشور که در کنار  حضرت عمر زاخیلوال، وزیر 
برای  افغانستان  مرکزی  بانک  سرپرست  صافی  محب اهلل 
به  گذشته  روز  مجلس  نمایندگان  نگرانی های  به  پاسخ 
از  همچنین  بودند.  شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس 
نگرانی صندوق  رفع  برای  تا  نمایندگان مجلس خواست 
سوی  از  مرکزی  بانک  به  قرضه   پیشنهاد  پول  بین المللی 

حکومت را، تصویب کنند.
بانک مرکزی کشور، پس از آن که کابل بانک به بحران 
دالر سرمایه ی  میلیون  از چهارصد  بیش  مواجه شد،  مالی 
خود را به صورت قرضه در اختیار این بانک قرار داد و 

پس از آن خود این بانک با کمبود پول مواجه شد.
وزارت مالیه ی برای رفع  این مشکل در بودجه سال روان، 
به  تصویب  برای  بانک  این  به  را  قرضه  دالر  میلیون   73
مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد ولی نمایندگان مجلس به 

دلیل فعالیت غیرقانونی در کابل بانک، آن را رد کردند.
نمایندگان  به  دیروزی  نشست  در  کشور  مالیه ی  وزیر 
قرضه  دالر  میلیون   22 مرکزی  بانک  که  گفت  مجلس 
»کابل بانک  قرضه های  پرداخت  از درک  را  پیشنهاد شده 
انتظار تصویب 52  سابقه« دریافت کرده است و هنوزهم 

نمره های  این  آموزگاران،  خدمت  پیشینه ی  اساس   بر 
زمین، به آنانی توزیع خواهد شد که بیشتر از یک دهه، 

آموزگار بوده اند.«
با این که، برخی آموزگاران کندز، با ابراز خشنودی از 
این اقدام، می گویند که در گذشته ها، بر بنیاد پیوندهای 
غارت  به  والیت  این  آموزگاران  زمین  سهم  ناشایسته، 
آنان  حق  این  از  پس  که  می کنند  امید  ابراز  بود،  رفته 
این آموزگاران، در  از  پای مال نشود، ولی برخی دیگر 
گفت وگو با 8صبح، می گویند که آغاز توزیع نمره های 

زمین این شهرک نیز، با کج کاری ها همراه بود.
در  کندز،  شهر  در  آموزگاران  از  تن  یک  امان اهلل 
حالی که ایجاد شهرک را گام ارزشمند برای آموزگاران 
خواند، گفت: »سالی که نکوست، از بهارش پیداست، از 
همین آغاز روشن شد، معلمانی که نیاز به زمین نداشته 
صاحب  همه،  از  نخست  دارند،  را  زمین ها  بیشترین  و 

نمره های تازه می شوند.«
آقای امان اهلل گفت که خانواده ی ناشر و قیوم عسکر )دو 
خانواده زمین دار در والیت کندز(، به هیچ وجهه مشکل 
نداشتن زمین ندارند و این حق آموزگاران بی زمین است 
که برای آموزگاران متنفذ و توانا و دارای زمین، توزیع 

میلیون دالر دیگر آن را از سوی مجلس نمایندگان دارد.
وزیر مالیه کشور تایید کرد که به دلیل مشکل های ناشی از 
بحران کابل بانک، صندوق بین المللی پول و برخی دیگر ا 
ز کمک کننده های بین المللی، از سرگیری کمک های شان 
افغانستان  بانک داری  سیستم  در  اصالحات  به  مشروط  را 
دالر  میلیون   52 پرداخت  آن ها  عمده ترین  که  ساخته اند 

قرضه حکومت به بانک مرکزی است.
وی گفت تفتیش از کابل بانک و عزیزی بانک که شرط 
حکومت  سوی  از  بود،  پول  بین المللی  صندوق  دیگر 
افغانستان پذیرفته شده نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد که 
در کابل بانک سابقه تزویر و قانون شکنی های دیگری نیز 

وجود داشته که در گذشته مشخص نشده بود.
و  مغلق  بسیار  سابقه  کابل بانک  بررسی   گفت  زاخیلوال 
این  انتظار می رفت در  از آن چه که  بیشتر  بوده و  پیچیده 

بانک تزویز و قانون شکنی وجود داشته است.
مالی  دلیل جنجال های  به  افغانستان   وی گفت حکومت 
با صندوق بین المللی پول 70 میلیون دالر کمک تشویقی 
باید  عادی  بودجه  در  که  بین المللی  کمک کننده های 

پرداخت می شد، از دست داده است.
وزیر مالیه ی همچنین گفت که قرار است تا دو روز دیگر 
برای  پول  بین المللی  سازمان  مقام های  با  گفتگو  برای 
عادی سازی روند کمک ها به دولت افغانستان به مقر این 
سازمان سفر کند و در صورتی که بتوانند با آن ها به نتیجه 
برسند افزون بر رفع تعلیق کمک های گذشته، یک میلیارد 

می شود.
نیم  از  بیشتر  شاید  کندز  شهر  »در  گفت:  امان اهلل  آقای 
شاید  آنان  از  بخشی  باشند،  داشته  زمین  آموزگاران 
»سردوره«  شهرک  در  این  از  پیش  را  زمین  نمره های 
گونه ی  به  اگر  باشند،  کرده  دریافت  دیگر،  جاهای  و 
بی خانه  آموزگاران  به  زمین،  نمره   1184 همین  درست 
توزیع شود، به گمان من، هیچ آموزگاری در شهر کندز 

باقی نخواهد ماند که زمین نداشته باشد.«
او ادامه داد: »ولی مشکل این  است که پیش از همه، به 
کسانی نمره ی زمین توزیع می شود که بیشترین زمین و 

جایداد و  دارایی را داشته باشد.«
شیرخان  لیسه ی  در  استاد  خان،  احمد  علی  همین گونه 
در  آموزگاران  سهم  که  »وقتی  گفت:  کندز،  والیت 
شهرک سردوره،  چهار سال پیش مشخص شد، راننده  
قبلی و کسانی که  و خانه سامان رییس صاحب معارف 
که  حالی  در  شدند،  زمین  صاحب  نبودند،  معلم  اصال 

آموزگاران مستحق، هیچ چیزی را نصیب نگردیدند.«
مورد  در  معارف،  پیشین  رییس  عمر،  فاروق  سید  اما 
در  معلمان  برای  زمین  نمره های  توزیع  چگونگی 
شهرک سردوره، به پاسخ اتهاماتی مبنی بر توزیع زمین 
»کمیسیونی  می گوید:  ریاستش  زمان  در  راننده اش،  به 
دفتر  کنونی  رییس  مسوول،  محمداسماعیل  رهبری  به 
به دوش داشت  را  توزیع زمین  مقام والیت، مسوولیت 

و معلمان به کمیسیون معرفی می شدند.«
او ادامه داد: »من شخصا برای خودم اصال نمره نگرفته   ام 
نداده ام.  نمره ای  نیز  خانه سامانم  و  راننده  به  اصال  و 
نمره  چهارصد  و  می کرد،  مشخص  را  افراد  کمیسیون 
کردیم،  توزیع  معلمان  به  سردوره  شهرک  در  را  زمین 
نه تنها این که خودم هیچ نمره زمینی نگرفته بودم، بلکه 
نمره ای را که شهرداری برای من، مثل دیگر رییس ها، 

داده بود، به یک معلم بخشیدم.«
اما شماری از آموزگاران کندز از رییس کنونی معارف 

نیز شاکی اند.
کندز  شهری  حوزه ی  دیگر  آموزگار  رحم الدین، 
می گوید که رییس کنونی معارف کندز نیز، خوب بلد 

است که چگونه مردم را فریب بدهد.
به  تنها  معارف،  »رییس  گفت:  8صبح،  به  رحم الدین 
با 9  علی احمد خان که آموزگار مستحقی  است همراه 
تن دیگر در روز آغاز توزیع نمره های رهایشی شهرک 
وی  از  عوض  در  و  می کند  توزیع  زمین  آموزگاران، 
با  کج کاری های شان  دادن  پوشش  برای  می خواهند 
کارهای خوب، به رسانه ها، فرایند توزیع نمره های زمین 
که  بود  مجبور  خان  علی احمد  بدهند.  جلو  درست  را 
روپوش  چیز  همه  بر  سند،  دریافت  هنگام  رسانه ها،  به 

بگذارد.«

و 500 میلیون دالر دیگر نیز به پرو ژه های انکشافی از سوی 
کمک کننده ها تعهد گردد.

وی گفت اگر با صندوق بین المللی پول به نتیجه نرسند تا 
دو ماه دیگر به مشکل های مالی و کمبود پول در خزانه ی 

حکومت مواجه خواهند شد.
وزیر مالیه کشور در مورد رهایی شیرخان فرنود و خلیل 
به  متهم  که  کابل بانک  سابق  بزرگ  سهام دار  دو  فروزی 
که  گفت  هستند،  بانک  این  در  غیرقانونی  فعالیت های 

او افزود: »من از رییس معارف کندز می پرسم که چرا 
برای آموزگارانی که خانه دارند، زمین توزیع می کند؟ 
معاش شان،  همه ی  که  هستند  معلمانی  حالی که  در 
کرایه ی حویلی می شود و بس، پاسخ برای این معلمان 

چیست؟«
دیگر  مسووالن  و  معارف  ریاست  از  آموزگاران،  این 
آموزگاران خواستند  در شهرک  زمین  نمره های  توزیع 
که در معیار توزیع نمره های زمین به معلمان تغییر مثبت 
بیاورند و بگذارند که زمین برای کسانی توزیع شود که 
جای بود و باش ندارند، نه این که تنها خدمت سی ساله 

داشته باشند و زمین دار باشند.
اما مقامات در ریاست معارف کندز ادعاهای آموزگاران 
را رد می نمایند و اظهار می دارند که شماری از استادان 
با آنکه شاید زمین دارند، اما با تاکید بر این که بی زمین 

استند، نمره های زمین را صاحب شده اند.
کندز  معارف  ریاست  سخنگوی  ساالرزی،  خانزادگل 
 3500 ما  کندز،  والیت  شهری  حوزه  »در  گوید:  می 
آموزگار داریم، درحالی که تعداد نمرات زمینی که در 
اختیار ما اکنون قرار دارد چیزی بیش از یک هزار است 
با  و معلوم است که شماری از آموزگاران در این دور 

آنکه مستحق استند، صاحب زمین نمی شوند.«
او ادامه داد: »از جانب دیگر شماری از خود آموزگاران 
و  ممکن  وسیله  هر  به  باشند،  داشته  زمین  شاید  آنکه  با 
حتا قسم خوردن توصل می جویند تا نمره ای را به دست 
بیاورند، لذا ریاست معارف در این زمینه کاری نمی تواند 

انجام دهد.«
با این حال، یکی از نگرانی های دیگری که هنگام آغاز 
کار توزیع شهرک آموزگاران در دشت آبدان، از سوی 
شماری از اعضای رییس شورای والیتی کندز طرح شد، 
نبود خدمات شهری در شهرک های کندز و افتادن زمین  

این شهرک ها به دست مافیای زمین بود.
گفت  کندز  والیتی  شورای  رییس  محبوب  محبوب اهلل 
نمی شود  رعایت  این شهرک ها خدمات شهری  در  که 
زمین  مافیای  دست  به  شهرک ها  این  اکثر  زمین های  و 

افتاده و می افتد.
محمد ظاهر نظم، رییس معارف کندز نیز با تایید سخنان 
آقای محبوب، مساله نگرانی از نبود خدمات شهری در 
خدمات  اگر  که  می گوید  دانسته،  مهم  را  شهرک  این 
وزارت  شهرداری،  شهرسازی،  را  شهرک  این  شهری 
معارف و یا نهادهای همکار و کمک کننده ی دیگر در 
نظر نداشته باشند، ممکن  است این شهرک نیز به دست 

مافیای زمین بیفتد.
پیش از این نیز، محمدانور جگدلک، والی والیت کندز، 
از وجود مافیای زمین در آن نگرانی اش  را نشان داده، 

گفته بود که مافیای زمین، از پایتخت رهبری می شود.

تصفیه ی  برای  امنیتی  نیروهای  نظر  زیر  روزانه  تنها  آن ها 
حساب شان به بانک مرکزی آورده می شوند و از آن جایی 
شان را  جای دادهای  فروش  توانایی  خود  حکومت  که 
ندارد، افراد یاد شده خود در صدد فروش جایدادهای شان 

برای پرداخت قرضه های شان به کابل بانک هستند.
 به همین ترتیب، محب اهلل صافی، سرپرست بانک مرکزی 
خریداری  جرات  کسی  که  کرد  تاکید  نیز  افغانستان 
را  سابقه  کابل بانک  بزرگ  سهامدار  دو  جایدادهای 
نداشت  و از همین رو حکومت زیر نظارت آن ها را روزانه 
پرداخت  شان را  قرضه های  تا  می کند  رها  توقیفخانه  از 

کنند.
دولت  اگر  که  کرد  تاکید  نیز  مرکزی  بانک  سرپرست 
افغانستان با صندوق بین المللی پول در مورد مشکل ناشی 
جامعه  کمک های  نرسد،  نتیجه  به  کابل بانک  بحران  از 

جهانی را از دست خواهد داد.
میلیون   900 تمام  از  دالر  میلیون   67 گفت  همچنین  وی 
دالر قرضه و تکتانه ی قرضدارهای این بانک را به دست 
آورده اند و تالش ها برای جمع آوری سایر قرضه های  این 

بانک وجود دارد.
میلیون دالر  به ارزش 200  تاکنون  افزود که  آقای صافی 
این  و  شده  شناسایی  کابل بانک  به  مربوط  جایدادهای 

افزون برمقداری است که در دوبی وجود دارد.
مرکزی  بانک  سرپرست  گفته های  که  درحالی است  این 
مورد قناعت اعضای مجلس نمایندگان قرار نگرفت و قرار 
شد تا وی در یکی دیگر از جلسه های مجلس نمایندگان 

حضور یابد.

آموزگاران بی خانه  در کندز:

برای آموزگارانی که خانه دارند 
زمین توزیع نکنید

تمام کمک های بین المللی قطع شده اند
ACKUوزیر مالیه:



 جمشید رادفر– مزارشریف

 فیاض ـ شبرغان
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دانشجویان دانشگاه بلخ و رییس این دانشگاه از پایین 
بودن کیفیت آموزشی در این نهاد شکایت دارند. 

به این دلیل رییس دانشگاه دولتی بلخ اقدام به ایجاد 
این  در  کیفیت«  تضمین  »کمیته ی  نام  به  کمیته ای 

دانشگاه کرده است.
در  بلخ  دولتی  دانشگاه  رییس  چراغ،  علی  چراغ 
تضمین  کمیته ی  ایجاد  مناسبت  به  که  مراسمی 
گفت:  بود،  شده  راه اندازی  بلخ  دانشگاه  در  کیفیت 
دانشگاه ها،  بودن کیفیت آموزشی در  پایین  دلیل  »به 
دانشجویانی که فارغ می شوند نیز از علمیت قابل قبول 

برخوردار نمی باشند.«
کیفیت  هرگاه  ورزید:  تاکید  بلخ،  دانشگاه  رییس 
»دانشگاه  در  و  یابد  ارتقا  دانشگاه ها  در  آموزش 
علم آفرینی« صورت گیرد، دانشجویان با سویه ی عالی 

فارغ و جذب کار می شوند. 
کمیت  به  نسبت  این که  از  می کند،  تاسف  ابراز  او 
قبول  قابل  آن  کیفیت  عالی،  تحصیالت  موسسات 

نیست. 
رییس دانشگاه بلخ با اشاره به این که استادان دانشگاه 
و نیز محصالن آن باید اهل تحقیق باشند، گفت: »مغز 
متفکر یک جامعه دانشگاه است و هرگاه در دانشگاه 
آن  نشود،  آفریده  علم  و  نگیرد  صورت  نوآوری 

دانشگاه رو به سقوط است.«
این مقام دانشگاه بلخ گفت بسنده کردن به کتاب های 
سویه ی  آمدن  پایین  سبب  نکردن  تحقیق  و  موجود 

اطراف شهر شبرغان  در  از دوهزار خانم  بیش  برای 
دفتر  سوی  از  خیاطی  آموزش  جوزجان  والیت  در 
افغان ها  بشری  هماهنگ کننده کمک های  یا  »کوار« 

راه اندازی گردیده است.
به گفته انجنیر رحمت اهلل رحمتی مسوول دفتر کوار 
در شهر شبرغان، 25 پروژه خیاطی در 25 قریه شهر 
خانم ها  این  برای  جوزجان  والیت  مرکز  شبرغان، 
را  ماه  سه  مدت  آن   دور  هر  که  شده  راه اندازی 
بر می گیرد  و در هر پروژه آموزش خیاطی 25  در 
هزار دالر امریکایی در نظر گرفته شده است که در 

مجموع شش صد و بیست و پنج هزار دالر می شود. 
خودکفا  را  پروژه ها  این  تطبیق  از  هدف  نامبرده 
که  می گوید  دانسته  روستانشین  خانم های   ساختن 
برای هر خانم در ختم این برنامه یک پایه ماشین با 

تمام وسایل کاری به طور رایگان داده خواهد شد.
شهر  مست«  »اوره  قریه  باشنده  ساله   34 خانم  زهرا 
یاد  را  خیاطی  که  هستم  »خوش  می گوید:  شبرغان 
مشکالت  آن  یادگرفتن  از  بعد  می توانم  زیرا  بگیرم 
خود و فرزندانم را از این ناحیه حل نمایم و در ضمن 

با کار خیاطی به اقتصاد خانوادهام کمک کنم.«
جمعا  جوزجان  در  کوار  دفتر  که   است  گفتنی 
مختلف  بخش های  در  را  پروژه  چهار  و  یک صد 
بازسازی و آموزشی  روی دست گرفته است که کار  
هشتاد و چهار پروژه آن در بخش های ساختمان سازی 
لوازم  برای مکاتب و شوراهای ولسوالی، خریداری 
ساختمان  و  سرک ها  جغالندازی  طبی،  تجهیزات  و 
پلچک ها در قریه ها مختلف این والیت جریان دارد.

به گفته مسوول این دفتر هزینه مجموعی این پروژه ها 
به  1.4 میلیون دالر می باشد که مستفیدشوندگان آن 

بیش از 18هزار خانواده می رسد.
ریاست امور زنان در والیت جوزجان نیز پروژه هایی 
را به خاطر ارتقای ظرفیت های زنان اجرا کرده است 
جوزجانی  زنان  از  زیادی  تعداد  پروژه ها  این  از  که 

مستفید شدهاند.
جوزجان  والیت  در  زنان  امور  رییس  قریشی  نجیبه 
گفت: »ریاست امور زنان، تمام ولسوالی ها به شمول 
پوشش  را تحت  قریه های آن  و  مرکز شهر شبرغان 
ساحه ی کاری خود قرار داده که صرفا خانم های دو 
ولسوالی  قوشتپه و درزاب نسبت نبود امنیت از این 

را  دانشگاه  اعتبار  کار  این  و  می گردد  دانشجویان 
کاهش می دهد.

گفته می شود که در والیت بلخ عالوه بر یک دانشگاه 
و  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسه ی  چهار  دولتی، 
برخی از نمایند گی های دانشگاه های مرکزی و خارجی 

فعالیت دارند. 
کهنه  مواد  از  دانشجویان  از  شماری  حال  درهمین 
از چندسال  استادان شکایت دارند و می گویند  درسی 
به این طرف مواد درسی استادان را ندیده اند که جدید 

شده باشد.
عبدالکبیر واثق محصل دانشکده زبان وادبیات بلخ در 
حالی که از نبود استادان کدر در دانشکده شان شکایت 
می کرد، به روزنامه 8صبح گفت: »در سیستم تدریسی 
مواد  از  استادان  هم  هنوز  و  نیامده  تغییر  هیچ  حال  تا 

درسی 20 سال قبل استفاده می کنند.«
یکی از مسایل تازه که بخاطر بلند بردن کیفیت تدریس 
می شود،  انتخاب  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های  در 

استفاده از سیستم کریدت است.
اما واثق در حالی که استفاده از سیستم کریدت را یک 
یعنی  کریدت  »سیستم  می دهد:  ادامه  می خواند  بهانه 
بلخ  دانشگاه دولتی  شاگردساالری در صورتی که در 
هر چیز که  و  ندارد  را  اصال شاگرد حق سخن گفتن 

استادان گفتند همان باید باشد و بس.«
محصلین  از  تن  یک  رحیمی  روح اهلل  همین حال  در 
دانشگاه دولتی بلخ نیز با انتقاد از سیستم درسی دانشگاه 

پروژه ها مستفید نگردیدهاند.«  
در  والیت  این  زنان  امور  »ریاست  کرد:  تصریح  وی 
سال1390 بیش از 26 پروژه را  در بخش های آموزش 
حرفه خیاطی، گلدوزی، گلیم بافی، نخریسی، نانوایی، 
تصویربرداری،  کمپیوتر،  آموزش  مرغداری،  فارم 
که  نموده  ایجاد  سوادآموزی  کورس  و  انگلیسی 
می تواند برای  بیش از 2 هزار خانم ایجاد شغل نماید.«
او گفت گرچه این پروژه ها کوتاهمدت هستند، اما با 

آن هم تاثیر مثبتی در زندگی مردم دارند.
خیاطی،  حرفه های  طریق  از  زنان  بیشتر  افغانستان  در 

بلخ گفت: »سیستم درسی درست وجود ندارد فرق بین 
شاگرد درس خوان و کاپی گر انترنتی دیده نمی شود.«

وی می گوید: »استادان تنها به یک چپتر اکتفا می کنند، 
نه منبع می دهند و نه رهنمایی می کنند و شاگردان هم 

جز همان چپتر چیزی دیگر استفاده نمی نمایند.«
بیرون رفت  برای  آقای چراغ گفت که  در همین حال 

مالداری،  زراعت،  قالین بافی، صنایع کوچک دستی، 
دیگر  حرفه های  از  بعضی  و  نانوایی  آرایشگری، 
را  ضروریاتشان  و  بیاورند  دست  به  پول  می توانند 

برآورده سازند. 
در  که  گفت  جوزجان  زنان  امور  ریاست  مسوولین 
و  آموزشی  برنامه های  روان،  سال  ختم  تا  نظردارند 

ظرفیت سازی دیگری را نیز برای زنان عملی کنند.
جوزجان  در  خیاطی  آموزش  برنامه های  درحالی که 
مورد استقبال زنان این والیت قرار گرفته است، یکی 
فروش  برای  بازار  نبود  جوزجان  زنان  مشکالت  از 

دانشگاه های  در  آموزش  کیفیت  پایین بودن  مشکل 
تحصیالت  موسسات  باید  دولت  خصوصی،  و  دولتی 

عالی را مورد حمایت قرار دهد. 
به گفته ی وی، افزایش حقوق استادان دانشگاه، ساخت 
مسلکی  ظرفیت  ارتقای  آنان،  برای  رهایشی  شهرک 
برنامه های  تدوین  سمینارها،  رهگذر  از  آموزگاران 
علمی در دانشگاه و آماده ساختن وسایل تدریسی؛ از 
دانشگاه ها  کیفیت  بردن  بلند  برای  که  است  کارهایی 

اثرگذار می باشد.
بلخ  دانشگاه  در  را  کیفیت  تضمین  کمیته ی  ایجاد  او 
نیز اثرگذار دانسته، افزود که عالوه بر این، کمیته های 

دیگری نیز در دانشکده ها ایجاد می شود.
این کمیته دارای ده عضو می باشد که کیفیت آموزش 
در دانشگاه را بررسی و برای بهبود آن تالش می ورزند. 
اعضای این کمیته از استادان دانشگاه بر گزیده شده اند. 
در همین حال استاد طاهر، یک تن از استادان دانشگاه 
بلخ از ترکیب این کمیته انتقاد نموده، گفت در دانشگاه 
استند که  تدریس  استاد مصروف  از دوصد  بیشتر  بلخ 
25 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند، اما در ترکیب 

این کمیته زنان حضور ندارند.
رییس دانشگاه بلخ می پذیرد که در ترکیب این کمیته 
دانشکده ها  در  که  می گوید  اما  ندارند،  حضور  زنان 
آن  در  که  می شود  ایجاد  کمیته ها  این  شاخه های  نیز 

کمیته ها زنان حضور خواهند داشت.


تولیدات دستی زنان این والیت است.
در  جوزجان  والیت  زنان  امور  رییس  قریشی  نجیبه 
پروژه آموزش خیاطی توسط  راه اندازی  از  حالی که 
دفتر کوار در این والیت قدردانی می کند ابراز میدارد: 
ساخته  خانم ها  برای  بازار  هیچ  جوزجان  والیت  »در 
بازار آزاد  در روی  نشده و صنایع دستی خانم ها در 
جاده ها به فروش می رسد که از این ناحیه ما خیلی رنج 

می بریم.«
کیفیت  خانم ها  تولیدات  برای  بازار  »نبود  افزود:  وی 
این پروژه ها را از بین برده و مانع خودکفا شدن زنان 

کاسب می شود.«
به گفته خانم قریشی اداره کمک های انکشافی امریکا 
ایجاد  برای  را  امریکایی  دالر  هزار   25 )یواسایآیدی( 
بازار به زنان پیشنهاد کرده بود که آن هم از اثر نبود 
جایی مناسب و ارزان دوباره مسترد گردید، زیرا برای 
ایجاد یک بازار نه تنها 25 هزار دالر کافی نیست بلکه 

یک دوکان هم با این پول ساخته نمی شود.
مسووالن ادارات امور زنان نیز تاکید می نمایند که در 
برای  زیادی  کاریابی  زمینه های  آنکه  با  حاضر  حال 
نهادهای دولتی و خارجی مساعد شده  از سوی  زنان 
به  نیاز  والیت  این  در  زن  هزاران  هنوزهم  اما  است 

کمک کار دارند.
نیز شامل کار  این زنان  اگر  تاکید می نمایند که  آنان 
شوند و به زندگیشان در خانواده کمک کنند، سطح 

خشونت ها در خانواده ها نیز کاهش می یابد.


کیفیت پایین  آموزشی در دانشگاه بلخ

صنایع دستی زنان جوزجان
ACKUبازار ندارد



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

عدم آگاهی
عدم  یا  و  دسترسی  عدم  برای  قبلی  دالیل  کنار  در 
دیگر  مهم  عامل  یک  مدافع  وکالی  از  استفاده 
بی خبری مردم  از وجود و ضرورت وکالی مدافع 
و عدم آگاهی مردم از جایگاه و نقش وکالی مدافع 
نبود  و  مردم  سواد  پایین  سطح  دلیل  به  می باشد. 
پروگرام های آگاهی عامه درباره اهمیت، ضرورت و 
کارکرد های وکالی مدافع، بسیاری از مردم به ویژه 
در مناطق دوردست و ولسوالی ها نسبت به اهمیت و 
کارکرد وکالی مدافع  اطالعات الزم ندارند و حتا 
عده ای از مردم شغل وکالت دفاع را به نسبت دفاع 

از مجرمین یک شغل نامناسب می پندارند.
که  چنان  مدافع  وکیل  داشتن  حق  از  آگاهی دهی 
در ابتدای بحث نیز گفته شد یکی از مسوولیت های 
می باشد  محکمه  و  تحقیق  مسوولین کشف،  قانونی 
تا به مظنون و یا متهم از حق داشتن وکیل مدافع و 
تعیین وکیل مدافع یا مساعد حقوقی همکاری نمایند.

این امر ضرورت افزایش و گسترش خدمات حقوقی 
را درسراسر کشور ازطریق افزایش و توسعه وکالی 
مدافع مستقل، موسسات ارایه دهنده خدمات حقوقی 
افراد  برای  حقوقی  مساعدت  زمینه  در  ویژه  به  و 
اداره مساعدت های حقوقی  فعال شدن  بی بضاعت و 
از پیش آشکار ساخته و عالوه  بیش  وزارت عدلیه 
پروگرام های  راه اندازی  که  می دهد  نشان  آن  بر 

آگاهی عامه برای آشنایی مردم با این گونه خدمات 
با استفاده از روش های متعدد و مختلف بسیار مهم و 

ضروری  می باشد.
و  مدافع  وکالی  نقش  نشدن  نهادینه 

مساعدین حقوقی
زمینه  بودن  فراهم  از  اطمینان  اساسی دیگر  موضوع 
و فرصت کافی حضور و دفاع برای وکالی مدافع 
وجود  فرض  به  حتا  می باشد.  حقوقی  مساعدین  و 
و  حقوقی  مساعدین  و  مدافع  وکالی  کافی  تعداد 
دسترسی مردم  به آنها درصورتی که زمینه حضور 
به  قضایی  و  عدلی  فرایند  در  آنان  نقش آفرینی  و 
رسمیت شناخته نشود و یا مراعات نگردد، نمی توان 

به اجرای عدالت و تطبیق قانون امیدوار بود.
جمله  از  افغانستان  جدید  قوانین  در  خوشبختانه 
قانون  قانون اجراات جزایی موقت و  قانون اساسی، 
دسترسی  حق  اصل  مدافع  وکالی  مستقل  انجمن 
ایجاد  لزوم  و  آنها  اساسی  نقش  و  مدافع  به وکالی 
زمینه و فرصت کافی برای دفاع به خوبی به رسمیت 
و می توان گفت مشکل چندانی  است  شناخته شده 
که  اساسی  مشکل  ولی  ندارد؛  وجود  لحاظ  ازین 
دراین زمینه وجود دارد بر می گردد به بی باوری  و 
وکالی  دفاعیه های  به  قضایی   مراجع  بی اعتنایی  یا 

مدافع و مساعدین حقوقی.

باتوجه به نوپایی، توسعه نیافتگی و نهادینه نشدن سهم 
و نقش وکیل مدافع در فرایند موضوعات قضایی در 
مستقل  کمیسیون  بررسی های  و  یافته ها  افغانستان، 
مساعدین  که  می دهد  نشان  افغانستان  بشر  حقوق 
حقوقی و یا وکالی مدافع عمال سهم و نقش شایسته 
را در دفاع از موکالن خود و حل و فصل عادالنه و 
منصفانه قضایایی جزایی و مدنی آنها نمی توانند ایفا 
نمایند؛ زیرا یا مردم به این خدمات دسترسی نداشته 
یا توانایی مالی  مردم ضعیف است و یا با آنکه در 
مساعدین  و  مدافع  وکالی  به  دسترسی  که  مناطقی 
آنها  به  تا حدودی  هم  مردم  و  دارد  حقوقی وجود 
مراجع  از سوی  آنها  دفاعیه های  به  دارند،  دسترسی 
قضایی توجه الزم صورت نگرفته و ترتیب اثر داده 

نمی شود.
مساعدین  و  مدافع  وکالی  والیت ها  از  بسیاری  در 
حقوقی ابراز می دارند، با آ ن که بر اساس ماده چهل 
ابالغیه ای  ورقه  موقت  جزایی  اجراات  قانون  ودوم 
که در آن تاریخ و روز محاکمه مشخص می گردد، 
مدافع  وکیل  و  متهم  به  باید   قبل  روز  پنج  حداقل 
او اطالع داده شود؛ ولی از زمان برگزاری جلسات 
قضایی در موعد مناسب به آنها اطالع داده نمی شود 
باخبر  قضایی  جلسات  برگزاری  از  آنها  زمانی  و 
قضایی  جلسه  به  نمی توانند  اصال  یا  که  می شوند 
برسند و یا عمال فرصت کافی برای دفاع باقی نمی 

ادامه داردماند.           

مرض تلسمیا )کم خونی( در بین اطفال والیت 
است.  یافته  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  بلخ 
بلخ  والیت  عامه  صحت  ریاست  مسووالن 
سال  به  نسبت  کم خونی  بیماری  که  می گویند 

پیش در این والیت چند برابر شده است.
می گویند  بلخ  والیت  عامه  صحت  داکتران 
این  تداوی  به خاطر  که عمده ترین مشکلی که 
مرض با آن مواجه هستند، نبود وسایل و مرکز 
افراد  ناگزیر  جهت،  این  از  می باشد؛  تشخیص 
بیمار برای تشخیص و درمان به کابل و یا خارج 

از کشور می روند.
خدمات  بخش  رییس  فروغ،  داکترعبدالروف 
مورد  این  در  بلخ  صحت  ریاست  در  اطفال 
تشخیصیه  وسایل  ما  »متاسفانه  می گوید: 
را  فیتل  هموگلبین  که  معاینه ای  و  البراتواری 
هموگلوبین  سویه  ما  و  نداریم  نماید،  تعیین 
)a2a( را تعیین نمی توانیم. به این دلیل مریضان 
این بخش را به شفاخانه صحت طفل و شفاخانه 
فرانسوی ها در کابل و یا به خارج جهت تفکیک 

معرفی می نماییم.«
عوامل کم خونی  از  یکی  فروغ،  داکتر  به گفته 
است.  خانواده ها  اقتصادی  فقر  اطفال،  در 
مواجه  اقتصادی  مشکل  با  که  خانواده هایی 
را  ضروری  و  الزم  غذای  نمی توانند  هستند، 
لحاظ،  این  از  نمایند.  تهیه  خود  اطفال  برای 
داکتر  می شوند.  مواجه  کم خونی  با  آنها  اطفال 

آگاهی  سطح  بودن  پایین  که  می گوید  فروغ 
مشکل دیگری است که باعث افزایش این بیماری 
ندارند  آگاهی  مردم  که  چرا  می شود،  اطفال  در 
که از مواد ارزان قیمت می توان غذای مورد نیاز و 

ضروری را برای اطفال تهیه کرد.
مواد  در  آهن  کمبود  کم خونی  دالیل  از  یکی 
غذایی می باشد. مواد غذایی آهن دار عبارت هستند 
تخم  زرده  ماهی،  گرده، گوشت سرخ،  از جگر، 
مرغ، ترکاری و حبوبات مانند عدس، لوبیا. مادران 
می توانند  درست  تغذیه  با  بارداری  دوران  در 
احتمال ابتالی نوزادان شان به بیماری کم خونی را 

کاهش دهند.
را  دخترش  که  مزارشریف  شهر  باشنده  کریمه، 
ریاست  حوزوی  شفاخانه  در  کم خونی  خاطر  به 
می گوید:  است،  کرده  بستری  بلخ  عامه  صحت 
»خانواده ما دهقان و کم درآمد است و هر ماه تامین 

هزینه خرید خون برای دختر بسیار مشکل است.«
کریمه افزود که چهار طفل خواهرش که با مشکل 
کم خونی مواجه بودند، یکی پس از دیگری فوت 

کردند.
که  مزارشریف  شهر  دیگر  باشنده  محمد،  غالم 
طفلش  سه  که  می گوید  هستند،  بیمار  کودکانش 
به  سال  ده  از  و  است  مواجه  کم خونی  مشکل  با 
شفاخانه  به  و  می کند  تزریق  خون  آنها  به  این سو 
صحت طفل در کابل نیز آنها را چندبار برده است، 

اما تندرست نشده اند.

غالم محمد از دولت می خواهد به رفع این مشکل توجه 
این  معاینات  و  تداوی  امکانات  داخل  در  اگر  نماید، 
به خارج  امکانات تداوی  نمی تواند،  فراهم  مریضی را 

از افغانستان را برای بیماران مساعد نماید.
غالم محمد گفت که  قیمت خون بسیار بلند است و او 
نمی تواند برای سه طفلش خون خریداری کند. به همین 
دلیل، هرباری که به تزریق خون ضرورت می شود، از 
بعضی  و  مردم  روزی  اگر  می خواهد.  کمک  مردم 
نهادها به او خون کمک نکنند، اطفالش تلف می شوند.

شفاخانه  »در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  فروغ  داکتر 
مجهز  مرکز  یک  به  بلخ  صحت  ریاست  حوزوی 
تشخیص کم خونی و دیگر بخش های مرتبط به آن نیاز 

جدی وجود دارد.«

گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمتچهلام

اصول قید عدول شامل اصل تهدید استثنایي، اصل موقت یا گذرا بودن 
متناسب  تناسب )یعني  بنیادین و اصل  تعلیق حقوق  تعلیق، اصل عدم 
افراط آمیز  یا  اضطراري،  وضعیت  یا  تهدید  با  تخطي  و  عدول  بودن 
نبودن اقدامات تخطي در مقایسه با تهدید( به صورت حقوق بین الملل 

عام درآمده اند. 
)داخلي،  حقوقي  سیستم هاي  بیشتر  در  عمومي،  اضطراري  وضعیت 
که  مي شود  تلقي  قانونمند  و  معمولي  نهاد  بین المللي(  و  منطقه اي 
بدیهي است که در جریان  نیز رعایت گردد.  ثغور آن  باید حدود و 
بشري  حقوق  استانداردهاي  است  ممکن  اضطراري،  وضعیت هاي 
خطري  این که  براي  نگردند  رعایت  معمولي،  و  صلح  زمان  همانند 
جدي حفظ نظم عمومي و امنیت دولت را تهدید مي کند و در اینجا، 
در واقع، تهدید اصل بقاي دولت مطرح مي شود؛ به این معنا که دولت 
در شرایطي قرار مي گیرد که ممکن است به طور طبیعي در مقام دفاع 
که  کند  اتخاذ  اضطراري  اقداماتي  خود  بقایي  و  وجودي  حریم  از 
نمي توان انتظار داشت که در آن اوضاع و احوال، بتواند کلیه تعهدات 

خود مربوط به حقوق و آزادي هاي بشري را تمام و کمال ایفا کند. 
اما از سوي دیگر، مي بایست توازن و تعادلي بین ضرورت نظم نهادینه 

قانوني و حمایت از حقوق فردي، ایجاد شود. 
در  بشري  حقوق  تعهدات  از  تخطي  و  عدول  هرگونه  هرحال،  به 
وضعیت هاي اضطراري، براي این که قانوني باشد. مي بایست از اصولي 
متابعت کند. این اصول عبارتند از: اصل وجود تهدید استثنایي )نظیر 
جنگ(، اصل تناسب یعني متناسب بودن اقدامات اتخاذ شده با تهدید، 
نباید  تخطي  اقدامات  که  معنا  این  به  اقدامات  آن  بودن  موقت  نیز  و 
تناسب  اصل  همچنین  باشند.  اضطراري  وضعیت  خود  از  طوالني تر 
شامل محدودیت جغرافیایي است به این معنا که اقدامات انجام یافته 
مي بایستي از نظر جغرافیایي فقط به آن مناطقي تعمیم یابند که تحت 
تاثیر وضعیت اضطراري قرار گرفته اند. اصل عدم تبعیض و اصل عدم 
که  دارند  وجود  بنیادین  حقوق  برخي  که  معنا  این  به  بنیادین  عدول 

نمي توان حتا در وضعیت هاي اضطراري از آنها عدول کرد. 
میثاق بین الملل حقوق مدني و سیاسي، کنوانسیون اروپایي حقوق بشر و 
آزادي هاي اساسي و نیز کنوانسیون هاي امریکایي حقوق بشر، هرکدام 
وضعیت هاي  و  عدول  غیرقابل  بنیادین  حقوق  از  مختلفي  لیست هاي 
عدول  غیرقابل  اصل  چهار  الاقل  اما  مي کنند؛  معین  را  اضطراري 
حتا  بنابراین  و  بوده    Jus cogens آمره  قواعد  از  مسلما  مشترك، 
براي دولت هاي غیرعضو این سه معاهده نیز غیرقابل عدول مي باشند. 

متحد  ملل  فرعي  کمیسیون  ویژه  گزارشگر  که  طور  همان  عالوه  به 
است،  اظهارعقیده کرده  اقلیت ها،  از  و حمایت  تبعیض  منع  به  راجع 
خود اصل عدم عدول از حقوق بنیادین نیز یک اصل حقوق بین الملل 
این اصل یک  از  ناشي  تعهد  Jus cogens مي باشد و مسلما  و  عام 

تعهد erga comnes است.
چهار حق غیرقابل عدول مشترك در میثاق بین الملل حقوق مدني و 
سیاسي، کنوانسیون اروپایي و کنوانسیون امریکایي حقوق بشر عبارتند 
از: حق حیات، حق آزادي یعني برده و بنده نشدن، حق مصوون بودن 
از شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه غیرانساني یا توهین آمیز و 

حق آزادي اندیشه و دین. 
ادامه دارد
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بيماری كم خونی در بين اطفال والیت بلخ 
افزایش یافته است

 منبع: دویچه وله

 قسمت چهارم
www.farzad-moradi.blogfa.com :منبع  

بههرحال،هرگونهعدولوتخطيازتعهدات
حقوقبشريدروضعيتهاياضطراري،براي

اينكهقانونيباشد.ميبايستازاصوليمتابعت
كند.ايناصولعبارتنداز:اصلوجودتهديد
استثنايي)نظيرجنگ(،اصلتناسبيعني

متناسببودناقداماتاتخاذشدهباتهديد،
ونيزموقتبودنآناقداماتبهاينمعناكه
اقداماتتخطينبايدطوالنيترازخودوضعيت

اضطراريباشند.

ACKU
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اعـــــــــــــــــــــــــالن

دافغانستان بانک به سلسله تطبیق اصالحات اداری در سیستم تشکیالتی 
خویش کارکنان ورزیده  ومجرب را در پُستهای : 

یک ُپست 1- کارمند تادیات گرید 4          
یک ُپست 2- همکار اداری گرید 3         
یک ُپست 3- صراف گرید 4                        

مربوط به ) نمایندگی دافغانستان بانک زابل( از طـــــریق رقابت آزاد 
انتخاب و تعـــــیین مـیـنـــــمایـــــــــد.

تحصیالت : حداقل فارغ صنف دوازدهم و باالتر از آن ترجیح داده 
میشود.

مهارت ها :  دسترسی به کمپیوتر و بلدیت به زبان انگلیسی
توانایی ها : کاندیدان از خود محل بوده و عالقه مندان پُست  صراف 

توانایی تکمیل تضمین معینه را نیز از خود محل دارا باشند.
یا  و   CV نقل  میتوانند یک   ، باشند  واجد شرایط     شایقین کار که 
خلص سوانح خودرا معه یک درخواست باذکر پُست انتخابی عنوانی 
مدیریت ستراتیژی وپالنگذاری آمریت عمومی منابع بشری دافغانستان 
بانک همراه با کاپی اسناد تحصیلی  و سایر مدارک مربوطه از تاریخ 
dab.jobs@ ایمل آدرس  به  میزان 1390 مستقیماً  الی 2  اعالن  نشر 

centralbank.gov.af بفرستند.

ایمل   ، انتخابی  ُپست  عنوانی  ورقه درخواست  مهم:  نکات 
آدرس فعال ، واجد شرایط بودن اشخاص کاندید حتمی 
قابل  مستقیم  غیر  مراجع  از  ها   CV  ( میبـاشد.   وضروری 
قبول نمیباشد. ( و صرف با کاندیدان شامل در شارت لست 

جهت مصاحبه ) انترویو( تماس گرفته خواهد شد.

اعـــــــــــــــــــــــــالن
   

           دافغانستان بانک به سلسله تطبیق اصالحات 
کارکنان  خویش  تشکیالتی  سیستم  در  اداری 

ورزیده  ومجرب را در پُستهای : 

1- کارمند تادیات گرید 4            یک ُپست
2- همکار اداری گرید 3             یک ُپست
3- صراف گرید 4         یک ُپست

ارزگان  بانک  دافغانستان  نمایندگی   ( به  مربوط 
تعـــــیین  و  انتخاب  آزاد  رقابت  طـــــریق  از   )

مـیـنـــــمایـــــــــد.

تحصیالت : حداقل فارغ صنف دوازدهم و باالتر از 
آن ترجیح داده میشود.

مهارت ها :  دسترسی به کمپیوتر و بلدیت به زبان 
انگلیسی

عالقه  و  بوده  محل  خود  از  کاندیدان   : ها  توانایی 
مندان پُست  صراف توانایی تکمیل تضمین معینه را 

نیز از همان والیت دارا باشند.
میتوانند   ، باشند  شرایط  واجد  که  کار  شایقین     
معه یک  یا خلص سوانح خودرا  و   CV نقل  یک 
مدیریت  عنوانی  انتخابی  پُست  باذکر  درخواست 
ستراتیژی وپالنگذاری آمریت عمومی منابع بشری 
و  تحصیلی   اسناد  کاپی  با  همراه  بانک  دافغانستان 
 2 الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  مربوطه  مدارک  سایر 
dab.jobs@ میزان 1390 مستقیماً به ایمل آدرس

centralbank.gov.af بفرستند.

ُپست  عنوانی  درخواست  ورقه  مهم:  نکات 
انتخابی ، ایمل آدرس فعال ، واجد شرایط 
وضروری  حتمی  کاندید  اشخاص  بودن 
میبـاشد.  CV ها از مراجع غیر مستقیم قابل 
قبول نبوده. و صرف با کاندیدان شامل در 
شارت لست جهت مصاحبه ) انترویو( تماس 

گرفته خواهد شد.

اعالن کاریابی 

دافغانستان بانک به سلسله تطبیق اصالحات اداری در سیستم تشکیالتی 
و ایجاد اداره سالم ، کارکنان ورزیده  ومجرب را در پُستهای : 

یک ُپست 1- محاسب گرید 6                          
یک ُپست 2- خزانه دار گرید 6                        

آزاد  رقابت  طـــــریق  از  نورستان(  دافغانستان  نمایندگی   ( به  مربوط 
انتخاب و تعـــــیین مـیـنـــــمایـــــــــد.

تحصیالت : برای پُست محاسب فوق بکلوریا و باالتر از آن ترجیح داده 
میشود.برای پُست خزاندار بکلوریا و باالتر از آن ترجیع داده میشود .

مهارت: دسترسی به کمپیوتر و بلدیت به زبان انگلیسی
توانایها : کاندیدان پُست خزاندار از خود محل بوده وتوانایی تکمیل 

تضمین معینه را نیز از همان محل دارا باشند.
یا  و   CV نقل  میتوانند یک   ، باشند  واجد شرایط     شایقین کار که 
خلص سوانح خودرا معه یک درخواست باذکر پُست انتخابی همراه با 
کاپی اسناد تحصیلی و سایر مدارک مربوطه از تاریخ نشر اعالن الی 2 
میزان 1390 مستقیماً ، عنوانی مدیریت عمومی ستراتیژی و پالنگذاری 
dab. آمریت عمومی منابع بشری دافغانستان بانک ویا به ایمل آدرس

jobs@centralbank.gov.af بفرستند.

ایمل   ، انتخابی  ُپست  عنوانی  ورقه درخواست  مهم:  نکات 
 CV سپردن  اشخاص  بودن  شرایط  واجد   ، فعال  آدرس 
مستقیم  غیر  مراجع  از  ها   CV میبـاشد.   حتمی و ضروری 
قابل قبول نبوده. و صرف با کاندیدان شامل در شارت لست 

جهت مصاحبه ) انترویو( تماس گرفته خواهد شد.

اعالن کاریابی

اداری  به سلسله تطبیق اصالحات  بانک  دافغانستان 
ورزیده   کارکنان  خویش  تشکیالتی  سیستم  در 

ومجرب را در پُستهای : 

1- محاسب گرید 6                        یک ُپست
2- معاون خزاندار گرید 5        یک ُپست
3- مدیر خزانه گرید 5                    یک ُپست
4- صراف گرید 4         یک ُپست
5- مسئول  تادیات گرید 4          یک ُپست
6- مسئول ثبت و اندراج گرید 3 یک ُپست

بادغیس  بانک  دافغانستان  نمایندگی   ( به  مربوط 
تعـــــیین  و  انتخاب  آزاد  رقابت  طـــــریق  از   )

مـیـنـــــمایـــــــــد.

خزانه  ومدیر  محاسب  پُست  برای   : تحصیالت 
فوق بکلوریا و باالتر از آن برای پُست های معاون 
خزاندار ،صراف ، مسئول تادیات و مسئول ثبت و 

اندراج بکلوریا وباالتر از ان ترجیع داده میشود.

مهارت ها :  دسترسی به کمپیوتر و بلدیت به زبان 
انگلیسی

از  صراف  خزاندارو  پُست  کاندیدان   : ها  توانایی 
را  معینه  تضمین  تکمیل  توانایی  و  بوده  محل  خود 

نیز از آن محل دارا باشند.
میتوانند   ، باشند  شرایط  واجد  که  کار  شایقین     
یا خلص سوانح خودرا معه یک  CV و  نقل  یک 
مدیریت  عنوانی  انتخابی  پُست  ذکر  با  درخواست 
ستراتیژی وپالنگذاری آمریت عمومی منابع بشری 
و  تحصیلی   اسناد  کاپی  با  همراه  بانک  دافغانستان 
 2 الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  مربوطه  مدارک  سایر 
dab.jobs@ میزان 1390 مستقیماً به ایمل آدرس

centralbank.gov.af بفرستند.

ُپست  عنوانی  درخواست  ورقه  مهم:  نکات 
انتخابی ، ایمل آدرس فعال ، واجد شرایط 
میبـاشد.  وضروری  حتمی  اشخاص  بودن 
قبول  قابل  مستقیم  غیر  مراجع  از  ها   CV
نبوده. و صرف با کاندیدان شامل در شارت 
لست جهت مصاحبه ) انترویو( تماس گرفته 

خواهد شد.

اعــــــــــــالن کاریابی
   

دافغانستان بانک سه تن کارکن  ورزیده  ومجرب را در پُستهای : 
          صراف گرید 4                 سه ُپست

مربوط به مدیریت عمومی شهری           دوم به شرایط ذیل نیاز دارد .
تحصیالت : بکلوریا وباالتر از آن ترجیح داده میشود

مهارت ها: 
• داشتن استعداد کاری

• شخص امین و قابل اعتماد
• توانایی انشأ و تحریر 

• وارد در حل محاسبات مالی
• دسترسی به کمپیوتر و بلدیت به زبان انگلیسی 

توانایی ها :توانایی تکمیل تضمین صرافی 
یا  و   CVنقل یک  میتوانند   ، باشند  شرایط  واجد  که  کار  شایقین 
خلص سوانح خودرا معه یک درخواست با ذکر پُست انتخابی عنوانی 
مدیریت ستراتیژی و پالنگذاری آمریت عمومی منابع بشری دافغانستان 
بانک همراه با کاپی اسناد تحصیلی و سایر مدارک مربوطه از تاریخ 
dab.jobs@  به ایمل آدرس نشر اعالن الی 2 میزان 1390 مستقیماً 

centralbank.gov.af بفرستند.

ایمل   ، انتخابی  ُپست  عنوانی  ورقه درخواست  مهم:  نکات 
آدرس و شماره تیلفون فعال ، واجد شرایط بودن اشخاص 
حتمی و ضروری بوده ،CV ها از مراجع غیر مستقیم قابل 

قبول نمیباشد. 
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تالش های مخالفان قذافی 
برای تصرف  شهرهای 

بنی ولید و سرت ناکام شد
 

ديگر  بار  قذافی  معمر  به  وفادار  نيروهای 
ليبيا برای تصرف  انتقالی  تالش های شورای ملی 

دو شهر بنی وليد و سرت را ناکام خواندند.
قذافی  هواداران  مقرهای  آخرين  شهر  دو  اين 

محسوب می شود.
آتش  سنگين  تبادل  شهر  دو  هر  اطراف  از 
گزارش شده است و نيروهای مخالف قذافی در 
بنی وليد واقع در 140 کيلومتری جنوب طرابلس، 
قرار  خمپاره  و  راکت  شليک  هدف  پايتخت، 

گرفتند.
که  نيست  بار  اولين  اين  می گويند  خبرنگاران 
عقب نشينی،  از  پس  قدافی  مخالف  نيروهای 

دچار آشفتگی شده اند.
اين نگرانی نيز مطرح است که هزاران غيرنظامی 
با  برق  و  آب  غذايی،  مواد  به  دسترسی  برای 

مشکل مواجه شده باشند.
متحد  ملل  امنيت سازمان  در همين حال شورای 
اعمال  ليبيا  بر  که  را  تحريم هايی  از  بخش هايی 

کرده بود، کاهش داده است.
برای  که  است  داده  رای  همچنين  شورا  اين 
جانب  از  هياتی  ليبيا  موقت  دولت  از  حمايت 

سازمان ملل تشکيل شود.
نفتی  بزرگ  کمپنی  دو  دارايی های  است  قرار 
ليبيا آزاد شود و ممنوعيت پروازهای تجاری ليبيا 

پايان يابد.
از  پس  ساعت  چند  تنها  امنيت  شورای  قطعنامه 
واگذاری  به  سازمان  اين  عمومی  مجمع  آنکه 
به  داد،  رای  انتقالی  ملی  شورای  به  ليبيا  کرسی 

اتفاق آرا به تصويب رسيد. 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  ليبيا  کرسی 
موقت  دولت  نمايندگان  اختيار  در  حالی  در 
)شورای ملی انتقالی( قرار گرفت که تعدادی از 
کشورهای امريکای التين و افريقا با آن مخالف 

بودند.
به اين ترتيب مصطفی عبدالجليل، رييس شورای 
عمومی  مجمع  نشست  در  هفته  اين  انتقالی، 

شرکت می کند.
در  سه شنبه  روز  می گويند  امريکايی  مقام های 
جليل  آقای  با  اوباما  باراک  نشست،  اين  حاشيه 

مالقات می کند.
با  نيز  ترکيه  نخست وزير  اردوغان،  طيب  رجب 
گفتگو  کشور  اين  جديد  رهبران  با  ليبيا  به  سفر 

کرده است.
پيش  ماه  متحد شش  ملل  امنيت سازمان  شورای 
مناقشه  در  ليبيايی  غيرنظاميان  از  حفاظت  برای 
استفاده  قذافی،  معمر  طرفداران  و  مخالفان  ميان 

از نيروی نظامی را در اين کشور مجاز کرد.

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالشرق،شمال،غربومرکزکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفسادازطريق
تهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.اينکارگاههادرواليتکابلبرايخبرنگارانواليتهايکابل،پنجشير،کاپيسا،پروان،لوگرووردک؛دربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،
سرپلوفارياببرگزارميشود.مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباشاشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشان
رابرايتهيهييکگزارشتحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگرانموردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگر

درروزنامه8صبحبهچاپخواهدرسيد.
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يورويی  ميليون   10 کمک  اروپا  اتحاديه ی 
کريستالينا  کرد.  تصويب  را  پاکستان  به 
اين  بشری  کمک های  کميشنر  جيورجييفا 
به  کمک هايش  اروپا  که  گفت  اتحاديه 
پاکستان را با در نظرداشت نياز آسيب ديده ها 

انجام می دهد.
همزمان با اين، سازمان ملل متحد گفته که 
برای  صحی  آشاميدنی  آب  رساندن  برای 
بيشتر  را  تالش ها  پاکستان  سيالب زده های 

ساخته است.
ليتر  هزار  دوصد  روزانه  که  گفته  نهاد  اين 
پاکستان  در  تن  چهل هزار  برای  را  آب 
توضيح می کند و در روزهای آينده ذخاير 

بيشتر را در اين کشور نصب خواهد کرد.
در  روزها  اين  بزرگ  مشکالت  از  يکی 
پاکستان، کمبود آب آشاميدنی صحی است. 

گفته می شود هزاران تن پس از نوشيدن آب 
ملوث، به اسهال مصاب شده اند.

جهان  غذايی  سازمان  اين،  با  همزمان 
کمک های  سپتامبر،  ماه  اواخر  تا  که  گفته 
تن  هزار  پنج صد  تقريبا  برای  را  اضطراری 

فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش ها برنامه توزيع مواد غذايی 
برای شهر جنوبی »بدين« آغاز شده و گفته 
هشتاد  از  بيش  حاضر  حال  در  که  می شود 
خدمات  به  شهر  اين  باشنده های  در صد 

صحی دسترسی ندارد.
آصف علی زرداری رييس جمهور پاکستان 
به  که  بود  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  پارسال 
سيالب ها رسيدگی نکرده و برای انجام سفر 

به بريتانيا و فرانسه رفته است.
صدراعظم  گيالنی  رضا  يوسف  امسال  اما 

اجالس  در  شرکت  از  پاکستان 
صرف  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
برای  تا  است  خواسته  و  کرده  نظر 
رسيدگی به سيالب زده ها، در داخل 

کشورش باشد.
صدراعظم  دفتر  اعالميه  اساس  بر 
به  سفرش  گيالنی  پاکستان، 
اکنون  و  کرده  لغو  را  نيويارک 
وزير خارجه اين کشور در اجالس 
از  متحد  ملل  سازمان  عمومی 

پاکستان نمايندگی می کند.
بر اساس گزارش ها، عالوه بر صدها قربانی 
متاثر  را  ايالت سند  بيشتر  اين سيالب ها که 
ديگر  تن  هزار  سه صد  حدود  در  ساخته، 
زير  در  حاضر  حال  در  و  شده  بی خانه 

خيمه ها بسر می برند.

پاکستان سال گذشته هم شاهد سيالب های 
مرگبار بود که در نتيجه تقريبا دو هزار تن 
به نحوی  هالک شده و ميليون ها تن ديگر 
آسيب پذير شدند که تا هنوز هم تعدادی از 

آنها با مشکالتی زيادی روبرو  اند.

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه، به 
رييس جمهور  اسد  بشار  از  انتقادهای خود 
که  کسانی  گفت  و  بخشيد  شدت  سوريه 
رفتنی  می کنند،  سرکوب  را  سوريه  مردم 

هستند.

سر  به  ليبيا  در  که  اردوغان 
از  نفر  می برد، در مقابل هزاران 
طرابلس،  در  کشور  اين  مردم 
که  گفت  کشور  اين  پايتخت 
قذافی،  سرنگونی  با  ليبيا  مردم 
تبديل  ديگران  برای  الگويی 
از  رهايی  برای  که  شدند 

سرکوب تالش می کنند.
ميان  در  ترکيه  نخست وزير 
تشويق حاضران، افزود: »شما به 
تمام جهان نشان داديد که هيچ 
اراده ای نمی تواند در مقابل اراده و 

قدرت مردم بايستد.«
جريان  در  اردوغان  ايستگاه  آخرين  ليبيا، 
دارد  اميد  او  است.  افريقا  شمال  به  او  سفر 
سفرش به ليبيا و ديدار با رهبران جديد اين 

اقتصادی  و  سياسی  کشور، دست آوردهای 
اين که ترکيه  به ويژه  باشد؛  به همراه داشته 
به انقالبيون ليبيا در جنگشان با قذافی، ياری 

رساند.
سفر نخست وزير ترکيه به ليبيا يک روز پس 
جمهور  رييس  سارکوزی  نيکوال  سفر  از 
فرانسه و ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا 

به اين کشور صورت می گيرد.
استقبال  گرمی  به  اردوغان  از  ليبيا  مردم 
هم  که  طرابلس  سبز  ميدان  در  او  کردند. 
اکنون به ميدان شهدا شهرت يافته سخنرانی 
کرد. اين ميدان پيشتر محل سخنرانی قذافی 
با  مقابله  به  از آن هواداران خود را  بود که 
مصر  و  تونس  در  می خواند.  فرا  مخالفان 
اخير  ماه های  در  که  ديگری  کشور  دو 
انقالب های شان پيروز شده بود، از اردوغان 

به گرمی استقبال شد.
اردوغان در کنار مصطفی عبدالجليل رييس 
شورای ملی انتقالی که حاکميت موقت ليبيا 
را در دست دارد، در کنار صد ها نفر ديگر، 

در نماز جمعه طرابلس حاضر شد.
او در سخنرانی خود با تاکيد بر اين که دوره 
نظام های استبدادی پايان يافته است، گفت: 
رسيده  ملت  حاکميت  به  نوبت  »اکنون 
است. به شما به خاطر مبارزه هايتان تبريک 

می گويم.«
جمهور  رييس  اسد  بشار  از  بار ها  اردوغان 
عليه  خشونت  به  است  خواسته  سوريه 
معترضان پايان دهد. اين انتقاد ها در هفته های 
درخواست  حد  تا  اما  گرفته،  شدت  اخير 

کناره گيری از اسد نرسيده است.

يک هواپيمای قديمی زمان جنگ دوم جهانی 
در جريان يک مسابقه هوايی در ايالت نوادای 
امريکا سقوط کرده و در اثر آن دست کم سه 
نفر کشته شده اند. خلبان هفتاد و چهار ساله اين 

جنگنده امريکايی از جمله کشته شدگان است.
در اثر سقوط اين جنگنده، بيش از پنجاه نفر هم 
آنان  از  تعدادی  جراحات  که  شده اند  مجروح 
شديد است. يکی از دست اندرکاران برگزاری 

اين مسابقه گفت شواهدی در دست است که 
نشان می دهد اين موستانگ پی - 51 دچار نقص 

فنی بوده است.
به گفته شاهدان محل، قطعات هواپيما و اجزای 

بدن سرنشينان آن در اطراف پخش شده است.
خود  برگزاری  ساله   48 تاريخ  در  مسابقه  اين 
تلفات فراوانی داشته و پيشينه ايمنی آن زير سوال 

است.

سپتامبر  که  مسابقه  اين  می گويند  خبرنگاران 
هر سال جمعيت زيادی را برای تماشای پرواز 
هواپيماهای نظامی و غيرنظامی جذب می کند، 
شبيه به يک مسابقه موتررانی در آسمان است و 
هواپيماها در ارتفاعی به پايينی 15 متر و با سرعتی 
که گاهی به بيش از 800 کيلومتر می رسد، پرواز 

می کنند.
اين  برگزاری  مسووالن  از  هوگتون،  مايک 

مسابقه گفت که اين جنگنده قبل از سقوط، در 
ارتفاع بسيار پايين پرواز نمی کرد. وی گفت: »به 
نظر می رسد که هواپيما دجار مشکلی بوده که 

باعث شد از کنترول خارج شود.«
جيمی ليوارد، خلبان هواپيما، در زمينه مسابقات 
هوايی شهرت داشت و به گفته مايک هوگتون، 
از اواسط دهه 1970 در اين گونه مسابقات شرکت 

می کرد و به لحاظ جسمانی، بسيار سالم بود.

اتحاديه اروپا با سیالب زده های پاکستان کمک می کند 

اردوغان: سرکوبگران در سوريه دوام نخواهند آورد 

سقوط جنگنده امريکايی زمان جنگ دوم جهانی در يک مسابقه هوايی 
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مايک مولن نگران فقدان »خط 
ارتباطی بحران« بين تهران و واشنگتن 

 
مايک مولن، رييس ستاد مشترک ارتش امريکا، در سخنانی از 
نبود هرگونه رابطه يا مناسباتی بين دولت های ايران و امريکا، از 
ابراز نگرانی  زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ايران، 
کرد. به گزارش سرويس خبری وزارت دفاع امريکا درياساالر 
اخير در  از سخنرانی خود طی روزهای  مالن در بخشی  مايک 
دانشگاه ميامی صورت گرفت، گفت فقدان هر گونه رابطه ای بين 

دو دولت ايران وامريکا می تواند مشکل ساز باشد.
درياساالر مولن در بخشی از سخنان خود افزود: »حتا در تيره ترين 
روزهای جنگ سرد امکان گفتگو و تماس بين رهبران امريکا و 

اتحاد شوروی برقرار بود.«
»خط  به  موسوم  تليفونی  تماس  دهه ۱۹۶۰ يک خط  اوايل  در 
ارتباطی بحران« يا »تليفون سرخ« تماس بين رهبران دو کشور را 
برقرار می کرد. در آن دوران دولت های امريکا و اتحاد شوروی 
صاحب بزرگترين زرادخانه های سالح های هسته ای در جهان قرار 
داشتند. در هر دو کشور نيروهای اتومی هميشه در حال آماده باش 
بودند و هر لحظه امکان داشت که اين وضعيت به يک درگيری 
منجر شود. نقش خط ارتباطی برای موقعيت بحرانی بين کاخ سفيد 
و کرملين اين بود که رهبران دو کشور بتوانند به سرعت با يکديگر 
تماس گرفته و در لحظات بحرانی اطالعات دقيق را به يکديگر 
منتقل کنند. به گفته مايک مولن اين دو کشور از طريق سازمان 
يکديگر  با  می توانستند  ديپلوماتيک  ساير مجاری  و  متحد  ملل 
تماس برقرار کنند. وجود سفارتخانه هر کشور در پايتخت طرف 
مقابل، خطر تشديد بحران و وقوع درگيری بر اثر سو تفاهم و يا 

حوادث غير قابل پيش بينی را کاهش می داد.
ايران  در  شاه  رژيم  سرنگونی  و  اسالمی  انقالب  وقوع  پی  در 
مناسبات دو کشور به شدت تيره شد و در سال ۱۹۸۰ با اشغال 
توسط  سفارت  کارکنان  گرفتن  گروگان  به  و  امريکا  سفارت 
گروهی از دانشجويان تندرو روابط ديپلوماتيک ايران و امريکا 

کامال قطع شد.
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