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  8صبح را در انترنت بخوانید

می گویند  افغانستان  در  ناتو  مقامات 
در  تغییری  هیچ   ۲۰۱۴ سال  ختم  تا 
کشور  این  قبال  در  ناتو  پالیسی های 

وارد نخواهد شد.
سایمن گس، نماینده ارشد ملکی ناتو 
در  ناتو  دفاع  وزرای  نشست  در  که 
بروکسل شرکت داشت، به خبرنگاران 
گفت که روی این موضوع در نشست 
این  در  و  شده  صحبت  بروکسل 
نشست توافق نظر بر این بوده که ناتو 
تا ختم ماموریتش یعنی تا سال ۲۰۱۴ 
باشد  نیاز  که  جا  هر  در  افغانستان  در 
عملیات  نظامی را به پیش خواهد برد و 

در این زمینه تعهد کامل دارد.
دوروزه،  نشست  این  »در  افزود:  وی 
افغانستان  در  آیساف  پالیسی  روی 
گرفت.  صورت  متعددی  گفتگوهای 
در جریان این نشست ها، نظریات واحد 
که  استراتژیی  به  ناتو  که  این  بر  مبنی 
افغانستان  قبال  در  لیسبون  نشست  در 
روی آن توافق کرد، به صورت مکمل 
متعهد باقی خواهد ماند و هیچ تغییری 
در پالسی ناتو وارد نخواهد شد. این به 
این معناست که ناتو تا ختم ماموریتش 

سال ۲۰۱۴  ختم  تا  یعنی  افغانستان  در 
عملیات نظامی را در هرجایی که نیاز 
باشد با نیروهای افغان شانه به شانه ادامه 

خواهد داد.«
نشست  در  ناتو  و  افغانستان  دولت 
توافق  میالدی   ۲۰۱۰ سال  در  لیسبون 
امنیتی  مسوولیت های  که  بودند  کرده 
نیروهای  به  تدریجی  به صورت 
انتقال  ناتو روند  و  داخلی سپرده شود 
به صورت  را   امنیتی  مسوولیت های 
تدریجی تا سال ۲۰۱۴  میالدی عملی 

کند.
امریکا گفت  تازگی وزیر دفاع  به  اما 
که ناتو و امریکا تصمیم گرفته اند که 
افغانستان  عملیات های نظامی خود در 
را در اوسط سال ۲۰۱۳ میالدی خاتمه 
آموزش  و  حمایت  به  و  داد  خواهند 

نیروهای داخلی خواهند پرداخت.
اما به گفته نماینده ارشد ملکی ناتو، در 
عملیات های نظامی ناتو در اوسط سال 

۲۰۱۳ تغییری نخواهد آمد.
نماینده ارشد ملکی ناتو  در نشست با 
خبرنگاران هم چنین در پاسخ به سوالی 
نیروهای  احتمالی  کاهش  مورد  در 

بحث ها  مورد  این  در  گفت  داخلی، 
نیز  افغانستان  حکومت  و  دارد  جریان 

در این بحث ها سهیم است.
به  رابطه  »در  گفت:  گس  سایمون 
کمیت نیروهای افغان صحبت ها جریان 
حکومت  بحث  این  در  البته  دارد، 
موضوع  است.  سهیم  نیز  افغانستان 
کلیدی این است که پس از سال ۲۰۱۴، 
افغانستان به حمایت مالی قابل مالحظه 
جامعه جهانی به خاطر حفظ نیروهایش 
در  که  است  چیزی  این  و  دارد  نیاز 
جهانی  جامعه  سوی  از  بن  کنفرانس 
تعهد شده است. سوال اینجا است که 
به  امنیت  تامین  به خاطر  افغان  نیروهای 
و  داشت  خواهند  نیاز  کیفیت  ارتقاع 
هم چنان  نیروها  این  قابلیت  افزایش  یا 
باید متناسب به کمک هایی باشد که از 

سوی جامعه جهانی دریافت می کنند.«
روند  تطبیق  می گوید  گیس  سایمن 
تاکنون  مناطق  از  شماری  در  انتقال 
داخلی  نیروهای  که  است  داده  نشان 
توانایی تامین امنیت کشور را دارند و 
قابلیت این نیروهای به سرعت در حال 

افزایش است.

سفیر امریکا در یک گفتگوی ویژه 
تاکنون،  قطر  دفتر  گفت  8صبح  با 
به دلیل جدا نشدن طالبان از شبکه 
تروریستی  تقبیح حمالت  و  القاعده 
از سوی این گروه، باز نشده است.

گفتگوی  »این  گفت:  هم چنین  وی 
افغان ها با افغان هاست، نه گفتگوی 
طالبان.«  با  امریکا  متحده  ایاالت 
که  می گوید  هم چنین  کراکر  رایان 
افغانی بودن  خواهان  متحده  ایاالت 
در  اما  است،  صلح  مذاکرات  روند 
از  افغانستان  دولت  صورتی که 
این  در  که  بخواهد  متحده  ایاالت 
آماده  امریکا  ایفا کند،  روند نقشی 
دولت  زمینه  این  در  که  است 
افغانستان را کمک و همکاری کند.

گيالنی برای گفتگوهای 
صلح به قطر رفت 

یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر پاکستان به قطر 
رفته است تا در مورد تالش های مصالحه با طالبان، 
با مقام های این کشور گفتگو کند. گزارش شده 
است که مقام های امریکایی گفتگوهای مقدماتی 

را با طالبان در قطر شروع کرده اند. 
اسالم آباد به صورت رسمی گفته است که سفر 
سه روزه گیالنی به قطر به هدف توسعه روابط 
و تجارت با این کشور انجام می شود. اما برخی 
مقام ها و تحلیلگران به این باورند که تالش های 
با طالبان، در محور اصلی  برای گفتگو  کنونی 

سفر گیالنی به این کشور غنی عربی قرار دارد.
عبدالباسط، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 
یوسف رضا  که  گفت  دلو،   ۱7 دوشنبه،  روز 
گیالنی در سفرش، با شیخ حمد بن خلیفه آل 
ثانی، امیر قطر و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، 

نخست وزیر این کشور گفتگو می کند.
ادامه در صفحه 2

تغييری در استراتژی ناتو تا سال 2014 به وجود نمی آید

کراکر:

تا زمانی که طالبان از القاعده جدا نشوند
دفتری در قطر باز نمی شود

در صفحه 9
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از دیپلوماسی فعال 
تا دیپلوماسی منفعل

یکی  ـ  پاکستان  که  می شود  دیده  روز ها  این  در 
با  امریکایی ها  مذاکره ی  روند  حاشیه نشینان  از 
در  فعال،  دیپلوماسی  یک  بردن  به کار  با  ـ  طالبان 
صدد احراز جایگاهش در این مذاکرات است. سفر 
به   پاکستان،  نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا 
پاکستان،  که  است  واقعیت  این  نشاندهنده ی  قطر 
صدد  در  نه تنها  کارا،  دیپلوماسی  از  استفاده  با 
است،  رفته اش  دست  از  جایگاه  به دست آوردن 
جایگاه«  دست آوردن  به  از  »بیش تر  می خواهد  بل 

چیزی به دست بیاورد.
پاکستان که از یک سو به معضله ی تامین نفت مورد 
نیازش با عربستان مواجه است و از سویی دیگر نیز 
به دنبال راه یابی به بازارهای آزاد تجارت در حوزه 
قطر  تا  است  تالش  این  در  می باشد،  فارس  خلیج  
قرار  استفاده  مورد  اصلی اش  هردو هدف  برای  را 
دهد؛ یعنی می خواهد هم در روند مذاکرات با طالبان 
نیازمندی های  برای  تضمینی  هم  و  باشد  شریک 

اقتصادی و تجاری اش به دست بیاورد.
و  طالبان  از  حمایتش  داشت  نظر  در  با  پاکستان، 
نفوذ گسترده اش در میان سران این گروه، خواهان 
این است تا نقش میانجی را در روند مذاکرات میان 
امریکا و طالبان ـ آن هم در میدان قطر ـ بازی کند. 
گیالنی  یوسف رضا  با  پاکستان  نفت  همراهی وزیر 
است  گرفته  صورت  منظور  این  به  قطر،  سفر  در 
سرعت  قطر  از  نفت  خرید  و  مذاکرات  روند  بر  تا 
این امر نیز واقف است  بخشیده شود. پاکستان به 
از  تجاری  موثر  استفاده  برای  فرصت  بهترین  که 
قطر ـ هم خرید نفت با شرایط آسان و هم راه یابی 
این  که  است  همین  ـ  تجارتی  آزاد  بازارهای  به 
مذاکرات  میدان  وارد  میانجی  نقش  به عنوان  کشور 
صلح افغانستان شود. دیده می شود که پاکستان از 
روند مذاکرات با طالبان، مانند همیشه، می کوشد تا 

شیر بدوشد و نفع بردارد. 
از  دیگر  یکی  که  افغانستان  دولت  دیگر،  سویی  از 
حاشیه نشینان مذاکره با طالبان بود، هنوز نتوانسته 
است در زمینه مذاکرات امریکایی ها با طالبان و حل 
معضل ایجاد دفتر برای طالبان در قطر، به نتیجه ای 
هنوز  افغانستان  حکومت  این،  از  گذشته  برسد. 
نتوانسته است به مشکالت و سردرگمی های مرتبط 
به روند صلح در داخل کشور رسیدگی کند. ناتوانی 
و یا هم بی توجهی حکومت افغانستان برای گماشتن 
در  بی توجهی  بارز  نمونه ی  صلح،  شورای  رییس 
به  صلح  شورای  ساختن  مبدل  است.  زمینه  این 
این شورا،  فعال و حل معضل رهبری  یک شورای 
می تواند در کوچک ترین سطح آن، یکی از گام های 
اگر  آید. در حالی  که  به شمار  موثر در روند صلح 
مشکل رهبری این شورا حل شود، این امکان وجود 
حصر  و  بی حد  صالحیت های  با  توجه  با  که  دارد 
با  مذاکرات  روند  در  افغانستان  جایگاه  شورا،  این 

طالبان، به یک جایگاه کلیدی مبدل شود.
به کار  با  پاکستان،  که  است  هویدا  این  این همه،  با 
بردن یک دیپلوماسی فعال، توانسته است از حاشیه، 
از  یکی  به عنوان  و  نزدیک شود  مذاکرات  به محور 
امریکایی ها  و  طالبان  مذاکرات  در  محوری  طرفین 
بر  مشروط  نیز  را  نقش  این  و  کند  بازی  نقش 
اما  بیاورد.  به دست  بیشتر  سود  آوردن  به دست 
دولت افغانستان، به کارگیری یک دیپلوماسی منفعل، 
آهسته  آهسته از محور این مذاکرات، در حال حرکت 

به سوی بیرون است.

زنگ اول


گیالنی برای...
ادامه از صفحه 1

پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
روزه،  سه  دیدار  این  هدف  که  افزود 
فعال سازی  و  دوجانبه  همکاری  توسعه 
نهادی  روابط  و  ساختاری  میکانیزم های 

میان دو کشور می باشد.
است  گفته  پاکستان  وزیر  نخست  دفتر 
جانب  به  حرکت  از  پیش  گیالنی  که 
تکرار کرد که  را  قطر موضع کشورش 
از تالش های تحت رهبری افغانستان در 

مصالحه با طالبان حمایت می کند.
یک مقام ارشد پاکستانی به خبرگزاری 
فرانس پرس گفت: »نظرات و پیشنهادهای 
افغانستان  مصالحه  مورد  در  قطعی ای 
با  زمانی که رضا گیالنی  و  دارد  وجود 
رهبری قطر دیدار می کند، این مسایل به 
صورت قطع مورد گفتگو قرار می گیرد.«

کرد  اعالم  طالبان  گروه  که  آن  از  پس 
تفاهم  به هدف  ایجاد دفتری در قطر  به 
با جامعه جهانی موافق می باشد، حکومت 
افغانستان گفت که تالش می کند از طریق 
عربستان سعودی با طالبان مذاکره کند. به 
فکر  افغانستان  دولت  امور،  ناظران  باور 
می کند در مذاکرات میان امریکایی ها و 

طالبان به کنار رانده شده است.
که  است  گفته  افغانستان  حکومت 
مذاکرات احتمالی با طالبان در عربستان 
که  است  گفتگوهایی  مکمل  سعودی 
اما  می گیرد.  صورت  قطر  در  طالبان  با 
انجام مذاکرات در  و  ایجاد دفتر  طالبان 
عربستان سعودی را رد کردند. عربستان 
سعودی نیز هنوز آمادگی اش را به انجام 

چنین مذاکراتی اعالم نکرده است.
مقام های دولت افغانستان تاکید کرده اند 
که پاکستان می تواند در کشاندن طالبان 
بازی کند،  اساسی  نقش  میز مذاکره  به 
طالبان  ارشد  رهبران  آنها،  به گفته  زیرا 
یک  همچنان  دارند.  قرار  پاکستان  در 
گذشته  هفته  که  ناتو  سری  گزارش 
است  حاکی  کرد،  درز  رسانه ها  به 
پاکستان  استخبارات  سازمان  که 
)آی اس آی( از محل بود و باش رهبران 

طالبان اطالع دارد.
وزیر  کهر،  ربانی  حنا  پیش  روز  پنج 
و  کرد  سفر  کابل  به  پاکستان  خارجه 
اعالم کرد که کشورش از ابتکار دولت 
افغانستان برای رسیدن به صلح، حمایت 
می کند. او تاکید کرد که پاکستان هیچ 

برنامه مخفی در قبال افغانستان ندارد.
روند  که  کرد  تاکید  سفرش  این  در  او 
صلح افغانستان نباید توسط امریکایی ها و 
دیگر قدرت های خارجی رهبری گردد، 
بلکه این روند باید تحت ریاست دولت 

افغانستان به پیش برده شود.

ACKU
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س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1149
ه و تنظیم:

تهی

در گزارش امروز »از ورای دود وآتش« خواهری 
را با خود داریم که پسر مامایش در زمانی که تازه 
جنگ های میان گروهی آغاز شده بود به شهادت 
می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  آن  و  است  رسیده 
می گذراندیم،  هم  کنار  در  را  خوشی  »روزهای 
زیرا پسر مامایم پدر و یک خواهرش را در زمان 
کوشش  ما  و  بود  داده  دست  از  کمونیست ها 
غم  و  نکند  احساس  را  تنهایی  او  که  می کردیم 
همیشه  سبب  به همین  کند.  فراموش  را  آن ها 
به  راضی  هم  او  و  می کریم  خوب  رویه  وی  با 
روسی  نیروهای  شکست  با  بود.  خداوند  رضای 
و خارج شدند آنان از کشور، ما بسیار خوشحال 
اشغال گران  چنگال  از  دیگر  ما  کشور  که  بودیم 
روسی نجات یافته است. حکومت وقت هم مدت 
چندسال دیگر را با مشکالت فراوان سپری نمود. 
اما سرانجام خود را ناچار دید و زمام امور کشور 
نیروهای  کرد.  تسلیم  مجاهدین  نیروهای  به  را 
کابل  وارد  دسته  دسته  جنگ  از  خسته  جهادی 
به  دادند.  تشکیل  را  تازه ای  حکومت  و  شدند 

اساس توافقی که در پاکستان صورت گرفته بود 
باید مدتی را به حالت دورانی هرکدام حکومت را 
اداره می کرد و بعدا انتخابات صورت می گرفت و 
رییس جمهور منتخب تعیین می شد. اما بعد از دور 
جنگ  و  شد  آغاز  قدرت  برسر  نزاع  دوم  و  اول 
منطقه  هر  پیوست.  به وقوع  احزاب  بین  شدیدی 

مربوط یک حزب و قوم خاص بود و در نتیجه این 
درگیری ها مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. 
دست  از  را  جانشان  ناحق  با  این راه  در  تعدادی 
درآن روز ها  شدند.  احزاب  قدرت  قربانی  و  دادند 
که جنگ به شدت بین احزاب جریان داشت، هنوز 
غم از دست دادن مامایم و دخترش فراموش نشده 

را  زندگیش  بهار   21 تازه  که  مامایم  پسر  که  بود 
در  کابل  داراالمان  ساحه  در  بود،  نموده  سپری 
او  تکه  تکه  جسد  و  شد  شهید  راکت  اصابت  اثر 
را به خانه آوردند. او یک فرد عادی و ملکی بود 
و وابسته به هیچ یک از گروه ها و احزاب نبود. اما 
از آن روز  به  شهادت رساندند.  او را در مسیر راه 
نتوانسته که غم  ما  فامیل  اما  سالیان دراز می گذرد 
خواست  بود،  جوان  او  زیرا  کند.  فراموش  را  او 
این است که عامالن  از دولت و جامعه جهانی  ما 
افغانستان  در  جنگ  دهه  سه  خونین  رویداد های 
عادالنه  محاکمه  میز  پای  به  نموده  شناسایی  را 
آ ن ها  زیرا  برساند.  اعمال شان  جزای  به  و  بکشاند 
هنوزهم  نیستند.  بخشش  قابل  و  نموده اند  جنایت 
را  گوناگون  معامالت  هرروز  ملت  سرنوشت  با 
انجام می دهند. دیگر بس است از ما چه می خواهند 
تمامی عمر ما به جنگ و تباهی کشور سپری شد، 
آیا حق نداریم که نفس راحت بکشیم و در فضای 

صلح زندگی نمایم.«
بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

شهادت او فراموش نمی شود
هر منطقه مربوط یک حزب و قوم خاص بود و در نتیجه این 

درگیری ها مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تعدادی در 
این راه با ناحق جانشان را از دست دادند و قربانی قدرت احزاب 
شدند. درآن روز ها که جنگ به شدت بین احزاب جریان داشت، 
هنوز غم از دست دادن مامایم و دخترش فراموش نشده بود 
که پسر مامایم که تازه 21 بهار زندگیش را سپری نموده بود، 

در ساحه داراالمان کابل در اثر اصابت راکت شهید شد و جسد 
تکه تکه او را به خانه آوردند.

VACANCY
2/2/2012

Médecins Sans Frontières (MSF – Doctors Without Borders) is an
international, independent, medical humanitarian organization that delivers
emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, healthcare
exclusion and natural or man-made disasters to populations in danger in
more than 70 countries.

MSF is seeking qualified applicants for the following position:

Electrical Engineer (Contract Basis)
JOB PURPOSE

Supervise the electrical works of the construction of a Maternity
Hospital in Khost.
The works to supervise will include:
Instillation of works inside the buildings including large UPS systems
External electrical systems including all grounding works
Connection of all breaker boxes and panel boards
Instillation and connection of generators

EDUCATION AND EXPERIENCE
Needs to have worked as an electrical engineer for at least 4 years and have an
excellent understanding of electrical systems, there design and maintenance and
be able to manage a large site with multiple buildings and external electrical works.
Have a very good level of English and be able to write reports on the progress of
the works.
KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
Flexibility.
Dynamic and takes responsibilities
Very good organization skills
Sense of responsibility, adaptability, and honesty

The interested candidates should submit their applications (CV+ motivation letter, including
references details) with supporting documents to :

Monty Hatfield
The address is House 4, Street 3, Qala-e-Fatullah, and Kabul. (Opposite Table
Talk Restaurant);
msf-afghanistan-hfm@msf.or

Deadline for the submission of Applications is 8th of February. Please
note that only short listed candidates will be contacted. Contracted
amount will be negotiated
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JOB VACANCIES
30/01/2012

Médecins Sans Frontières (MSF – Doctors Without Borders) is an international, independent, medical
humanitarian organisation that delivers emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics,
healthcare exclusion and natural or man-made disasters to populations in danger in more than 70
countries.

MSF is seeking qualified applicants, Afghan nationals, for the following positions in the following location:

Kabul – coordination office
Purchaser – Similar previous experience desired – Starting gross salary: 20 700 AFN
Training and development assistant - Admin responsible regarding recruitment, staff
development and trainings - University diploma or certificate in Administration or HR - Experience
in administration and networking – Starting gross salary: 28 500 AFN
Expat Support Manager – Movements, visas, briefings of international staff – logistics and/or
administration background, experience as a manager and experience abroad required – Starting
gross salary between 50 000 and 64 000 AFN

The interested candidates should submit their applications  before the 11 February 2012 (CV+
motivation letter, including references details) to :

HR and Administration department
By email: msf-afghanistan-admin@msf.org
or in a sealed envelop at : Médecins Sans Frontières , House#4, Street#3, Qala-e-Fatullah, Kabul

ACKU



 

ناتو: 

وزیران دفاع ناتو یک بار دیگر تاکید کردند که تعهد 
 2014 سال  تا  افغانستان  از  نظامی  حمایت  برای  ناتو 
که  حالی ست  در  این  است.  باقی  خود  حالت  به 
اخیرا وزیر دفاع امریکا گفته است تصمیم دارد تا به 
ماموریت جنگی نیروهای امریکایی در سال 2013 در 

افغانستان پایان دهد. 
یک  در  گذشته،  روز  ناتو  ملکی  سخنگوی  اما 
ناتو  دفاع  وزیران  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس 
برگزار  اخیر  روز های  در  که  بروکسل  کنفرانس  در 
شد یک بار دیگر بر ادامه ماموریت نظامی ناتو تا سال 

2014 تاکید کرده اند. 
روز  ناتو،  غیرنظامی  سخنگوی  مدلی،  دومینیک 
کابل گفت  در  آیساف  کنفرانس خبری  در  گذشته 
به  انتقال  پروسه  که  کردند  تعهد  ناتو  دفاع  وزیران 
نیروهای افغان هم چنان ادامه پیدا کند و تا ختم سال 
افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  تمام   2014

سپرده شود. 
آقای مدلی گفت پروسه انتقال ادامه خواهد یافت و 
به تدریج ماموریت رزمی ناتو به ماموریت آموزشی، 
گفت  او  شد.  خواهد  تبدیل  مشورتی  و  حمایتی 
همکاری های  ادامه  و  ناتو  ماموریت  تغییر  چگونگی 

کنفرانس  در  افغان  نیروهای  با  پیمان  این 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  شیکاگو 

خواهد گرفت.
سخنگوی ناتو گفت: »تا ختم 

پایان  یعنی  انتقال  پروسه 
متعهد  ناتو   2014 سال 
صورت  در  تا  است 
عملیات های  نیاز 
شانه به شانه  را  نظامی 
انجام  افغان  نیروهای  با 
که  افزود  او  دهد.« 

قابلیت های  و  مهارت ها 
گذشت  با  افغان،  نیروهای 

این  و  می شود  بیشتر  روز،  هر 
با  انتقال  پروسه  که  می دهد  نشان 

موفقیت به پیش می رود.« 
این در حالی ست که لیون پانیتا، وزیر دفاع ایاالت 

متحده امریکا، اخیرا گفته است امریکا تصمیم دارد 
تا در سال 2013 ماموریت رزمی خود را به ماموریت 

آموزشی و مشورتی تبدیل کند. 
که  بروکسل  در  ناتو  دفاع   وزیران  نشست  در  اما 
به  ناتو تعهد کامل خود را  هفته گذشته برگزار شد، 
استراتژی قبال تصویب شده در مورد خروج نیروهای 

خارجی بیان داشت.
در همین حال، شماری از تحلیلگران نظامی می گویند 
رها  تنها  را  افغانستان  جهانی  جامعه  که  صورتی  در 
کند، خواب های کشورهای همسایه برای راه اندازی 
تحقق  افغانستان  در  دیگر  یک بار  نیابتی  جنگ های 

خواهد یافت. 
به باور تحلیلگران در حال حاضر جنگ استخباراتی، 

روانی و فرسایشی علیه افغانستان ادامه دارد. 
با  می گوید  نظامی  مسایل  تحلیلگر  خالد،  هادی 
نیروهای  سایر  و  افغانستان  ملی  اردوی  که  وجودی 
برای  نیروها  این  اما  شده اند،  ایجاد  کشور  امنیتی 
می گوید  او  دارند.  نیاز  حمایت  به  سال  سال های 
افغانستان خود قادر به پرداخت معاش، تمویل و تجهیز 
نیست و رهبری ضعیفی که در حکومت  نیروها  این 
موثر  به صورت  را  نیروها  این  نمی تواند  دارد،  وجود 

علیه دشمنان افغانستان بسیج کند. 
جهانی  جامعه  حاضر  حال  در  خالد،  آقای  به گفته 
موفقانه  انتقال  برای  پالن شده ای  و  منظم  برنامه  نیز 
از  خارجی  نیروهای  خروج  و  امنیتی  مسوولیت های 

افغانستان ندارد. 
ایاالت  با  افغانستان  است  قرار  که  حالی ست  در  این 
در  کند.  امضا  استراتژیک  پیمان  امریکا  متحده 
متحده  ایاالت  شود،  امضا  پیمان  این  که  صورتی 
عرصه های  در  را  افغانستان   2024 سال  تا  امریکا 
نظامی، دفاعی، اقتصادی و بازسازی همکاری خواهد 
کرد. اما رییس جمهور کرزی اخیرا شرط هایی را در 
برابر امریکا قرار داده و گفته است تا زمانی که این 
نخواهد  امضا  پیمانی  چنین  نشود،  برآورده  شرط ها 
افغان  نیرهای  به  بگرام  زندان  مسوولیت  انتقال  شد. 
یکی از شرط های رییس جمهور کرزی برای امضای 

پیمان استراتژیک با امریکا می باشد. 
امریکایی گفته اند  مقامات  از  برخی  از سویی دیگر، 
که با وجود خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در 
سال 2014 چند هزار تن از نیروهای ویژه این کشور 
به  افغانستان جابه جا خواهند شد و  از  در بخش هایی 

ماموریت های نظامی شان ادامه خواهند داد. 
سرنوشت  به  رابطه  در  هم  نگرانی هایی  اما 
از سال 2014 وجود  افغانستان پس 
می گوید:  خالد  آقای  دارد. 
انتقال  سیاست  »ناروشنی 
دفاع  و  مسوولیت ها 
باعث  اصال  مستقالنه، 
آینده  مردم  که  شده 
خود را نبینند، جز این 
ما  آزمند  دشمنان  که 
بنشینند   2014 منتظر 
زمان  و  امکانات  و 
و  کنند  ضایع  را  ما 
به پای  افغانستان  نگذارند 
از  یعنی  شوند؛  ایستاد  خود 
سواستفاده  دشمن  مساله  این 

می کند.«
افغان ها  که  صورتی  در  خالد،  آقای  باور  به 
این کشور دفاع کنند و جامعه  از  به صورت متحدانه 
از  پس  کنند،  حمایت  افغانستان  مردم  از  نیز  جهانی 
سال 2014 این کشور دچار هرج و مرج نخواهد شد. 
به حمایت های  افغانستان در هر صورت  او می گوید 

سیاسی، نظامی  و مالی نیاز دارد. 
آقای خالد می گوید: »اگر جامعه جهانی کمک های 
خود را کم کند و دولت ما هم بی تفاوت باشد برای 
می کند.  دوام  نیز  جنگ  مردم داری  و  اصالحات 
مداخالت  به  پاکستان  است که  وقتی  بدترین حالت 
خود به همین سفیدچشمی ادامه دهد، جامعه جهانی به 
افغانستان پشت کند و کمک های خود را قطع کند و 
از سویی دیگر این دولت به فساد خود دوام دهد. این 
بدترین سناریو است که منجر به جنگ داخلی خواهد 

شد و مردم افغانستان شکست خواهند خورد.« 
در همین حال، یک گزارش ناتو که اخیرا منتشر شده 
است حاکی از آن است که پاکستان در صدد تسلط 
این  از سال 2014 می باشد.  افغانستان پس  دوباره در 
تاکتیکی  به صورت  طالبان  که  می گوید  گزارش 
مقاومت خود در برخی از مناطق افغانستان را کاهش 
آمادگی   2014 سال  برای  واقع  در  ولی  داده اند، 

می گیرند.
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گیالنی،  یوسف رضا  سید  سفر  از  خبری  رسانه های 
صلح  پروسه  بررسی  برای  پاکستان،  نخست وزیر 
است  آمده  در گزارش  داده اند.  خبر  قطر،  به  افغانستان 
قطر،  مرکز  دوحه،  به  سفر  با  پاکستان  نخست وزیر  که 
صلح  برنامه  مورد  در  را  کشورش  موقف  است  قرار 
آن   از  بعد  سفر  این  بگذارد.  میان  در  قطر  مقام های  با 
خارجه  وزیر  ربانی  کهر،  حنا  که  می گیرد  صورت 
پاکستان، به کابل آمد و اعالم کرد که پاکستان آماده 

است در پروسه صلح با افغانستان همکاری کند.
باعث  پاکستانی  سیاست مداران  سوی  از  تحرکات  این 
در  پاکستان  که  آید  به وجود  تصور  این  تا  است  شده 
استیالجویی  زمینه های  بتواند  تا  است  افتاده  تالش 
آن جایی که  از  گیرد.  بررسی  به  را  افغانستان  بر  مجدد 
در چند ماه اخیر روابط پاکستان و ایاالت متحده برهم 
تصمیم گیری ها  از  برخی  در  پاکستان  حضور  خورده، 
مورد  در  جهانی  و  بین المللی  سیاست گذاری های  و 
افغانستان کم رنگ شده است؛ از آن جایی که اسالم آباد 
افغانستان  به  مربوط  سیاست گذاری های  در  نمی خواهد 
تا زمینه های  باشد، تالش می کند  قرار داشته  در حاشیه 
به  مربوط  سیاست گذاری های  و  ماجراها  به  ورود 
افغانستان را به بررسی بگیرد و راه موثر برای قرار گرفتن 
در محور تصمیم گیری ها و پالن گذاری های مربوط به 

افغانستان را دوباره پیدا کند.
جنرال  کند،  سفر  قطر  به  گیالنی  این که  از  پیش 
پاکستان  اردوی  استخبارات  اداره  رییس  شجاع پاشا، 
گیالنی  سفر  بود.  کرده  سفر  قطر  به  نیز  » آی اس آی« 
راستای  در  »آی اس  آی«  رییس   سفر  مکمل  می تواند 
زمینه سازی و تثبیت جایگاه پاکستان در تحرکات مرتبط 
به افغانستان محسوب شود. سفر به قطر، با این مفکوره 
صورت می گیرد که بتواند زمینه استیالی منفعت جویانه 
در  کند.  تثبیت  و  آماده  را  افغانستان  بر  اسالم آباد 
آن صورت مذاکرات قطر اگر چه با نام افغانستان انجام 

خواهد شد، اما نفع اصلی را پاکستان خواهد برد.
یوسف رضا گیالنی پیش از سفر به دوحه، در اسالم آباد 

منفعت  به  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  که  بود  گفته 
که  صلح  تالش  نوع  هر  از  اسالم آباد  و  است  پاکستان 
حمایت  باشند،  داشته  عهده  به  افغان ها  را  آن   رهبری 
صلح،  تحرکات  بر  افغان ها  رهبری  بر  تاکید  می کند. 
موضوعی است که از سوی حنا ربانی در کابل نیز مورد 
تاکید قرار گرفت. حنا ربانی، وزیر خارجه پاکستان نیز، 
با رهبری  از هرگونه تالشی که  بود که  در کابل گفته 
گیرد،  صورت  به صلح  دسترسی  راستای  در  افغان ها 

حمایت می کند.
اما واقعیت این است که تاکید بر رهبری افغان ها، نقطه 
محوری تبلیغاتی است که اسالم آباد بر آن تاکید دارد 
و می خواهد با تاکید بر این موضوع و ایجاد حساسیت 
افغانستان ـ شرایط را  نزد دولت  ـ حتا در  این زمینه  در 
افغانستان خود  با کنار زدن  به گونه ای مساعد سازد که 
که  می شود  دیده  عمل  در  شود.  صلح  مذاکرات  وارد 
افغان ها و تسلط دولت  به اصل رهبری  پاکستان  دولت 
صدر اعظم  همین که  ندارد.  اعتنایی  صلح  بر  افغانستان 
برای بررسی وضعیت و روند مذاکرات صلح  پاکستان 
می کند  سفر  قطر  به  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  ایجاد  و 
در  بحث  وارد  قطر  عربی  کشور  سران  با  می خواهد  و 
این زمینه شود، نشان می دهد که اسالم آباد در عمل هیچ 
اعتنایی به این که دولت افغانستان در محور و رهبری این 

تحرکات قرار داشته باشد، ندارد.
اعظم  صدر  سفر  این  تا  می شود  باعث  که  چیزی 
محور  در  پاکستان  ساختن  وارد  برای  تالش  پاکستان، 
دیدار  که  است  این  شود،  محسوب  مذاکرات  این 
می گیرد  صورت  حالی  در  قطر  از  پاکستان  صدراعظم 
مورد  در  تاحال  قطر  و  افغانستان  حکومت های  که 
گشایش دفتر طالبان به شکل مستقیم صحبت نکرده اند. 
به اساس معلوماتی که از سوی وزارت خارجه افغانستان 
به رسانه های جمعی داده شده، قرار است هیاتی از قطر 
به کابل عزیمت کند تا روند مذاکرات و مسایل مربوط 
با  هیات  این  سوی  از  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  به 
مقامات دولت افغانستان به بحث گرفته شود. در چنین 
صورتی، دیده می شود که سران پاکستان در تالشی 
زودهنگام سعی می کنند که در حاشیه قرار گرفتن 
پاکستان در این پالن گذاری ها را جبران کنند و راه 

ورود به این برنامه ریزی ها را فراهم سازند.
قطر  موافقت  بتواند  پاکستان  اگر  که  نیست  شکی 
کند  جلب  مذاکرات  این  به  شدن  وارد  برای  را 
متحده  ایاالت  قطر  وساطت  با  و  ترتیب  بدین  و 
پاکستان در  متقاعد سازد که حضور  نیز  امریکا را 
این مذاکرات را بپذیرد، در آن  زمان حاشیه گیری 
خودساخته دولت افغانستان در این مذاکرات حتمی 
آن  صورت  در  زیرا  شد.  خواهد  برگشت ناپذیر  و 
پاکستانی ها این ادعا را مطرح می کنند که با استفاده 
طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  بر  که  نفوذی  از 
دارند، می توانند در نقش قیم هر دو طرف درگیری 

در افغانستان، در این مذاکرات سهم داشته باشند.
در آن  صورت دورنمای قابل تصور برای مذاکرات 
قطر نیز این خواهد بود که دسترسی به هر نتیجه ای 
و  تصمیم گیری ها  به  وابسته  مذاکرات  این  از 
مصلحت سنجی هایی خواهد بود که از سوی سران 

اسالم آباد در نظر گرفته می شوند. 
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تا سال 2014
 در ماموریت های رزمی 

سهم می گیریم پاکستان و استیالجویی 
 حکیمیمجدد بر افغانستان

 دولتمرادی

واقعیت این است که تاکید بر رهبری افغان ها، نقطه محوری تبلیغاتی 
است که اسالم آباد بر آن تاکید دارد و می خواهد با تاکید بر این موضوع 
و ایجاد حساسیت در این زمینه ـ حتا در نزد دولت افغانستان ـ شرایط 
را به گونه ای مساعد سازد که با کنار زدن افغانستان خود وارد مذاکرات 

صلح شود. در عمل دیده می شود که دولت پاکستان به اصل رهبری 
افغان ها و تسلط دولت افغانستان بر صلح اعتنایی ندارد.
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14- موجودیت مبلغ بیش از هفت میلیارد افغانی 
پالن  مقایسه ی  به  تحقق یافته  عواید  در  کسر 

پیش بینی شده؛
15- عدم مطابقت ارقام باقی مانده و قابل انتقال از 

قطعیه ی 1388، در قطعیه ی 1389.
مالی  کمیسیون  که  گزارشی  در  ترتیب،  به همین 
وبودجه در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار 
مستقل کم تر  اداره   و  14  است، 15وزارت  داده 
را درسال  انکشافی شان  بودجه ی  از چهل درصد 

1389 به مصرف رسانده اند.
 280 و  میلیون   9 تفتیش:  و  کنترول  ریاست   -1
هزار افغانی بودجه ی منظور شده، مصرف آن 39 

درصد؛
هزار   400 و  6میلیون  ریاست جمهوری:  2-دفتر 
افغانی بودجه ی منظور شده، مصرف، 38 درصد؛

عودت کنندگان:  و  مهاجرین  امور  3-وزارت 
بودجه ی  افغانی  هزار   800 و  چهارمیلیون 

منظورشده، مصرف آن 38 درصد؛
بودجه  هزار  سه صد  یک میلیون  سنا:  مجلس   -4

منظور شده، مصرف آن 37 درصد؛
5- وزارت عدلیه: نه میلیون و پنج صد هزار منظور 

شده، رقم مصرف آن 35 درصد؛
6-وزارت احیا و انکشاف دهات: چهارصد و سی  
و شش میلیون و سه صد هزار بودجه منظور شده، 

رقم مصرف آن 34 درصد؛
هزار  پنج صد  انتخابات:  مستقل  کمیسیون   -7
 34 آن  مصرف  رقم  شده،  منظور  بودجه  افغانی 

درصد؛
هزار  سه صد  و  میلیون   44 کابل:  شهرداری   -8
 34 آن  مصرف  رقم  شده،  منظور  بودجه  افغانی 

درصد؛
شش صد  و  میلیون   30 ترانسپورت:  9-وزارت 
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار 

33 درصد؛
10- آیسا: نه میلیون و چهارصد هزار افغانی بودجه 

منظور شده، رقم مصرف آن 33 درصد؛

چهارمیلیون  اوقاف:  و  حج  ارشاد،  11-وزارت 
رقم  منظورشده،  بودجه  هزارافغانی  سه صد  و 

مصرف آن 32 درصد؛
و  29میلیون  عالی:  تحصیالت  وزارت   -12
رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار  هفت صد 

مصرف آن 32درصد؛
و  نوزده میلیون  و  یک صد  زراعت:  13-وزارت 
رقم  شده،  منظور  بودجه  افغانی  هزار  شش صد 

مصرف آن 31درصد؛
و دوصد  و آب: 296میلیون  انرژی  وزارت   -14
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار 

28درصد؛
15-وزارت امور سرحدات: یک میلیون و پنج صد 
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار 

27درصد؛
میلیون و  مالیه: یک صد و سی هشت  16-وزارت 
نه صد و شصت هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم 

مصرف آن 27درصد؛
و هشت صد  ملی: یک میلیون  امنیت  17ـ شورای 
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار 

25درصد؛

قراردادن این که »کندز امن نیست«، 
در  را  پروژه های شان  از  شماری 

والیت کندز به تعلیق درآورده اند.
در  آب رسانی  پروژه ی  ساخت 
پروژه ی  و  امام صاحب  ولسوالی 
ساخت سربند ولسوالی دشت ارچی، 
سوی  از  که  هستند  پروژه ای  دو 
کار  کمک  دهندگان،  از  شماری 

آن ها به تعلیق درآمده  است. 
نا  کندز  در  امنیتی  مسووالن  ولی 
نمی پذیرند  والیت  این  در  را  امنی 
بهانه  را  گفته های کمک کنندگان  و 

می دانند.
سمیع اهلل قطره، فرمانده پولیس والیت 
کندز، موجودیت ناامنی در کندز را 
رد می کند و می گوید که در سراسر 
این والیت، پولیس حاکمیت دارد و 
در  امنیت  راستای  در  مشکلی  هیچ  

والیت کندز موجود نیست.
این  به  پاسخ  در  نیز  کندز   والی 
کمک کنندگان،  »بهانه گیری ها«ی 
که  کسانی  همه ی  به  »ما  گفت: 
توسعه ای  پیشنهادهای  می خواهند 
کندز  در  بپذیرند،  را  ما  بازسازی  و 
تضمین  کنند،  تطبیق  را  پروژه هایی 
باید  و  است  امن  کندز  که  می کنیم 
نیاورند، اگر دلیل  بهانه  این مساله را 
درآوردن  تعلیق   به  برای  دیگری 
است،  درست  دارند،  پروژه های شان 
دلیل  امنیت،  وجود  با  ناامنی  ولی 
ترک کار در کندز نمی تواند باشد.«

آقای جگدلک گفت که اگر سربند 
برف  با  نشود،  ساخته  دشت ارچی 
و  بدخشان  در  امسال  که  فراوانی 
هزار   162 است،  باریده  سرآب ها 
جریب زمین در ولسوالی دشت ارچی 
آمو  دریای  طعمه  و  تخریب  به خطر 

شدن، مواجه  است.
از  آمو  دریای  ساحل  تحکیم  مساله 
افغانستان  دولت  چندساله  بحث های 
اجرا  به مرحله  هنوز  تا  که  است 

گذاشته نشده است.
چند  در  آمو  دریای  آب خیزی های 
سال اخیر بخش های زیادی از خاک 
کندز،  والیت های  در  را  افغانستان 
است  تخریب کرده  و جوزجان  بلخ 
که  شده  گفته  مورد،  آخرین  در  و 
اثر  از  جوزجان  والیت  در  قریه  ده 
بستر  و  آب  طعمه  دریا  این  تخریب 

دریا شده است.

بر بنیاد فیصله ی روز گذشته ی مجلس نمایندگان، 
وزیرانی که کم تر از 40 درصد بودجه ی توسعه ای 
خود را به مصرف رسانده اند، استجواب می شوند 
مجلس،  نمایندگان  قناعت  عدم  صورت  در  و 

استیضاح خواهند شد.
نمایندگان   مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
مورد  در  مجلس  این  اعضای  رای گیری  از  پس 
درصد   40 از  بیش  نتوانسته اند  که  وزیرانی 
 1389 سال  در  را  خود  توسعه ای  بودجه ی 
به مصرف برسانند، گفت که کمیته ی رییسان این 
فراخوانی وزیران  و  زمان بندی  مجلس چگونگی 

را، هفته ی آینده مشخص می کند.
ابراهیمی گفت: »هر واحد بودجوی که کم تر از 
چهل درصد از بودجه توسعه ای خود را مصرف 
گیرد،  قرار  بازپرس  مورد  است،  نتوانسته  کرده 
خواسته  استجواب  برای  عمومی  مجلس  در  پس 

شود و توضیحات خود را بدهد.« 
مجلس نمایندگان کشور بر بنیاد ماده ی 98 قانون 
اساسی صالحیت دارد تا در مورد حساب دخل و 
خرج دولت در بودجه  ملی، شش ماه پس از پایان 
قانون  در  که  را  تخلف هایی  و  مالی،  سال  همان 

بودجه   تشخیص دهد.
دخل  حساب  چگونگی  که   1389 سال  قطعیه 
نشان  سال  همان  بودجه ی  در  را  دولت  خرچ  و 
به  بررسی  برای  این سو،  به  هفته  دو  از  می دهد، 

نشست های عمومی این مجلس ارایه می شود.
مجلس نمایندگان در اوایل سال 1389، بودجه ی 
افغانی  میلیارد   116 شامل  که  را   1389 سال  ملی 
میلیارد   99 از  بیشتر  و  عادی  بودجه ی  بخش  در 
به تصویب  می شد،  انکشافی  بودجه ی  در  افغانی 

رسانده بود.
در  تفتیش  و  کنترول  اداره ی  که  بررسی  بنیاد  بر 
حساب قطعیه انجام داده است، و کمیسیون مالی و 
بودجه ی مجلس نمایندگان نیز آن را تایید کرده 
حساب های  و  قانون  نقض  از  مورد  پانزده  است، 

نامعلوم در قطعیه ی 1389، به مشاهده می رسد.
بودجه ی  قطعیه   حساب  ارایه ی  در  تاخیر   -1
ترتیب  و  بازرسی  به کمیسیون  عواید  و  انکشافی 
و  کنترول  اداره ی  سفارش های  به  ندادن  اثر 
فقره ی  اساسی و  قانون  تفتیش، مطابق ماده ی 98 

یک ماده ی 11 قانون اداره ی کنترول و تفتیش؛
2-موجودیت بیش از پانزده میلیارد افغانی کسر، 

در بودجه ی توسعه ای؛
و  عادی  بودجه ی  سقف  در  تغییرات  3-آوردن 
و  موافقه  بدون  گوناگون،  به عنوان های  توسعه ای 

تاییدی شورای ملی؛
تصفیه ی  و  تحصیل  جهت  در  کم توجهی   -4

پول های پیشکی؛
5- نبود سیستم نظارت موثر و کارا؛

بودجه ی  از  بیشتر  احتیاطی  از وجوه   استفاده   -6
عدم  و  بودجوی  واحدهای  از  برخی  در  اصلی 
مطابقت وجوه احتیاطی درج شده در قطعیه بودجه 
بودجه ی  ریاست  ارایه ی  شده  ارقام  با  عادی 

وزارت مالیه؛
افغانی  پنج میلیون  و  یک صد  مبلغ  پرداخت   -7
شفافیت  نبود  و  بودجوی  طرزالعمل های  خالف 

در پرداخت آن؛
8-عقب مانی در تحقق بیش از 61 درصد بودجه 

توسعه ای؛
میلیون  و 524  میلیارد   6 از  بیش  مبلغ  9-مصرف 
توسعه  ای،  بودجه ی  در  داخلی  عواید  از   افغانی، 

بیشتر از بودجه ی منظورشده؛
به  افغانی  میلیون   21 از  بیش  10-شامل سازی 
به عنوان    )AFMIS( مالی  اداره ی  سیستم 
تخصیص و بدون تجویز ریاست بودجه ی وزارت 

مالیه؛
در  انکشافی  پروژه ی  ارقام 34  مطابقت  11-عدم 

قطعیه و سیستم اداره ی مالی؛
12- عدم هم آهنگی برنامه ی پیش بینی  شده عواید 
برنامه ی درج شده در  با  بودجه ملی  درج شده در 

قطعیه عواید؛
منظوری  و  ترتیب  در  قابل مالحظه  13-تاخیر 

برنامه ی عواید؛

می گویند  کندز  والیت  در  مقام ها 
امر  در  کابینه  وزیران  از  که شماری 
بازسازی و دیگر وعده های داده شده 

به این والیت بی توجه هستند.
کندز،  والی  جگدلک،  محمدانور 
می گوید: »تحکیم ساحل های دریای 
آمو، با آن که به عنوان یک پروژه ی 
رییس جمهور  و  شد  پذیرفته  ملی 
وزیران مالیه و انرژی و آب و شماری 
کمیسیون  اعضای  به عنوان  را  دیگر 
معتبر تحکیم سواحل آمو گماشت  و 
به آنان دستور داد که مشکل به آب 
رفتن زمین های کشور در دریای آمو 
را حل کنند، ولی  ماه ها از این دستور 
رییس جمهور گذشته است، نشانی از 
این کمیسیون در دست نیست و این 

برنامه اجرا نشده است.«
آن که  »با  گفت:  جگدلک  آقای 
انکشافی شان  بودجه های  وزارت ها 
اما  کنند،  مصرف  نمی توانند  را 
تمویل  نیز  را  پیشنهادی  پروژه های 

نمی کنند.«
وزارت خانه ها،  کندز،  والی  به گفته 
در  امنیت  فراهم آوری  از  پس 
والیت کندز، وعده سپرده بودند که 
این  برای  را  فوق العاده ای  بودجه ی 
حاال  ولی  می گیرند،  مدنظر  والیت 
که سال به پایان رسیده است، نه تنها 
این که بودجه ی فوق العاده ای در کار 
نیست، بلکه همان سهم کندز نیز در 

این والیت به مصرف نرسیده است.
است  باور  این  به  جگدلک  آقای 
در  که  امکاناتی  از  بخشی  اگر  که 
مقام  به دست  دارد،  وجود  وزارت ها 
قرار  امسال  جریان  در  کندز  والیت 
دیگر  به گونه ا ی  وضعیت  می داشت، 

می بود.
تایید  با  نیز،  کندز  باشندگان 
کندز،  والیت  والی  حرف های 
کار  زمینه های  باید  که  می گویند 
مسووالن  برای  مرکز  سوی  از  بیشتر 
تا  شود،  فراهم  کندز  والیت 
گذاشته  اجرا  دست  به  پروژ ه هایی 

شوند.
در  دکانداران  از  یک تن  حیات اهلل، 
کندز، می گوید که مقام های والیتی 
این  نیازهای  می توانند  بهتر  کندز، 
بهتر  و  بدهند  تشخیص  را  والیت 

برای این والیت کار کنند.
پروژه های  تطبیق کنندگان  از  برخی 
بهانه  با  کندز،  والیت  در  توسعه ای 

هشت میلیون  مخدر:  مواد  با  مبارزه  18-وزارت 
افغانی بودجه منظور شده، رقم  و هفت صد هزار 

مصرف آن 24درصد؛
و  دومیلیون  مرکزی:  احصاییه  ریاست    -19
منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار  هفتاد  و  یک صد 

رقم مصرف آن 23درصد؛
20-وزارت  اطالعات و فرهنگ: هشت میلیون و 
نهصد  هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف 

آن 23درصد؛
چهارصد   و  سی میلیون  محل:  21-ارگان های 
آن  مصرف  منظورشده،  رقم  بودجه  افغانی  هزار 

22درصد؛
22-اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی: یک و 
نیم میلیون افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف 

آن 22درصد؛
میلیون  نیم  و  هشت  خارجه:  امور  وزارت   -23
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی 

22درصد؛
و  هشت صد  و  12میلیون  اقتصاد:  24-وزارت 
چهل هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف 

آن 21درصد؛
25- ستره محکمه: 8 میلیون و دوصد هزار افغانی 

بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 20درصد؛
26- وزارت تجارت و صنایع: پنج میلیون و نه صد 
و ده هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف 

آن 19درصد؛
نه صد  و  یک میلیون  نمایندگان:  مجلس   -27
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی  هزار 

12درصد؛
هزار  چهارصد  و  نه میلیون  سارنوالی:  28-لوی 
آن  مصرف  رقم  منظورشده،  بودجه  افغانی 

11درصد؛
هزار  هفتاد  و  چهارصد  و  چهارمیلیون  انسا:   -29
افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن  صفر 

درصد.
نشان  هم چنین  بودجه  و  مالی  کمیسیون  گزارش 

و  مخابرات  و  دفاع  وزارت های  که   می دهد 
کارتوگرافی  و  جیودوزی  ریاست  هم چنین 
بیشترین بودجه ی توسعه ای خود را در سال 1389 

به مصرف رسانده اند.
به همین ترتیب، گزارش کمیسیون مالی و بودجه، 
وزارت  و  نمایندگان  مجلس  سارنوالی،  لوی 
کم ترین  که  می داند  اداره های  از  را  تجارت 

بودجه ی خود را به مصرف رسانده اند.
هر چند در چند سال گذشته به دالیل آنچه فساد 
مالی در حساب قطعیه ها خوانده می شد، قطعیه ها 
به لوی سارنوالی فرستاده شده بود، ولی به گفته ی 
در  وظایف شان  به  اداره  این  مجلس،  نمایندگان 
آن  از  نمایندگان  مجلس  و  نکرده  توجه  زمینه ی 

نتیجه ای به دست نیاورده است.
رییسان  کمیته ی  که  می رود  انتظار  این حال،  با 
مجلس نمایندگان بر بنیاد فیصله ی روز گذشته ی 
را  کابینه  وزیران  استجواب  زمان بندی  خود، 
نشست  در  آنچه  ولی  کند؛  مشخص  بعد  هفته ی 
روز گذشته این مجلس تاکید به آن شد، برخورد 
بودجه ی  نتوانسته اند،  که  وزیرانی  با  جدی 

توسعه ای خود را به مصرف برسانند.

بیشتر از بیست وزیر و رییس
 استجواب می شوند

 شکایت مقام های محلی 
از توقف چند پروژه 

در کندز
 فرزاد

 نورالعین – کندز
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 بصیر فیاض ـ شبرغان

بلخ  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
به کتاب خانه ها و  می گویند که در سال روان، مراجعه 
شده  بیشتر  گذشته،  سال  چند  به  نسبت  کتاب خوانی، 
است و روزانه، هزاران جوان به کتاب خانه ها سر می زنند 

و مطالعه می کنند.
بلخ،  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  خلیق،  صالح محمد 
بیش  بلخ  والیت  در  گذشته ها  در  آن که  »با  می گوید: 
در  ناچیز،  امکانات  با  آن هم  کتاب خانه،  دو  یا  از یک 
شدن  مساعد  با  امروز  اما  نداشت،  قرار  مردم  دسترس 
مکان های  ایجاد  و  تربیه  و  تعلیم  عرصه  در  بهتر  زمینه 
علمی و اکادمیک، راه های بیشتری برای رشد فرهنگ 

مطالعه باز شده است.«
او، از رشد چشم گیر کتاب خانه ها و عالقه مندان مطالعه 
ابراز خرسندی می کند و می گوید که عالقه جوانان به 

با باریدن برف و باران  های پی هم در این اواخر و سرازیر 
شدن آب فراوان در دریای آمو، هزاران جریب زمین و 
صد ها خانه در ولسوالی قرقین و خماب والیت جوزجان 

تخریب و به کام دریای آمو فرو رفته اند.
قرقین  ولسوالی  های  باشندگان  نگرانی  باعث  مساله  این 
در جوزجان شده  دولتی  اراکین  از  بعضی  و  و خماب 

است.
عبدالرشید، رییس زراعت والیت جوزجان، می گوید: 
»از سال 1388 الی سال 1390 بیشتر از520 منزل ر هایشی 
تخریب شده است و بیشتر از400 منزل دیگر در تهدید 

دریای آمو قرار دارد.«
رییس زراعت هم چنین افزود: »در طول 3 سال گذشته، 
جریب  و4800  زراعتی  زمین  جریب   1614 از  بیشتر 
زمین علف چر از اثر آب خیزی  های دریای آمو، کامال 

از بین رفته است.«
وی  گفت: »تقریبا 65 سال پیش ولسوالی قرقین 14 قریه 
دریای  تحکیم سواحل  عدم  اثر  از  اکنون  ولی  داشت، 
 4 تن ها  ولسوالی  این  در  متعدد،  و آب خیزی  های  آمو 
قریه باقی مانده است و ده قریه طعمه آب شده است و 
هم چنان 60 در صد زمین  های این ولسوالی نیز تخریب 

شده است.«
کشور  های  سوی  از  آمو  دریای  آن طرف  سواحل 
آقای  و  است  شده  تحکیم  ترکمنستان  و  ازبکستان 
خاک  زمین های  بی رویه  تخریب  دلیل  عبدالرشید 
افغانستان را ناشی از تحکیمات در آن سوی دریا می داند.

باشند گان ولسوالی  های قرقین و خماب والیت جوزجان  
دولت را به سهل انگاری در  مورد این ولسوالی  ها متهم 
توجه  آنان  به حال  دولت  اگر  که  می گویند  و  می کنند 

در کتاب خانه ها موجود بود، اما امروز این مشکل حل 
شده است و هرنوع کتاب، در کتاب خانه، قابل دریافت 

است.
او گفت: »روزانه 350 تا 500 تن از افراد اهل مطالعه، 
که اکثریت شان پسران و دختران جوان هستند، به خاطر 

مطالعه به کتاب خانه آنان مراجعه می کنند.«
در همین حال، جوانان نیز مطالعه را یگانه راه رسیدن به 

اهداف شان بیان می کنند.
سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  محصل  جواد،  احمد 
»هرگاه  می گوید:  خصوصی  دانشگاه های  از  یکی  در 
را  دانش و ظرفیت علمی خویش  باشیم سطح  خواسته 
یگانه  برسیم،  موفقیت  قلعه های  به  تا  دهیم  رشد  بیشتر 

راه آن، رفتن به کتاب خانه ها و مطالعه کردن می باشد.«
خریداری  به  تمایل  که  افرادی  شمار  همین حال،  در 
و  است  یافته  افزایش  بلخ  والیت  در  نیز  دارند  کتاب 

کتاب فروشان از این ناحیه ابراز خرسندی می کنند.
حاجی عارف، مسوول یکی از کتاب فروشی ها در بلخ، 
 60 کتاب  متقاضیان  آمار  به گذشت  »نسبت  می گوید: 

درصد افزایش یافته است.«
زیادتر در بخش های سیاسی،  »امروز جوانان  او گفت: 
فلسفی، اقتصادی، رمان و شعر عالقه مند هستند و بیشتر 

از همین نوع کتب خریداری می کنند.«

چهار  قرقین  ولسوالی  در  حاضر  حال   در  وی،  به گفته 
نمی تواند  تحکیمات  این  ولی  است،  کار  زیر  نقطه 

مشکالت مردم را حل کند .
سال  »ما  گفت:  جوزجان،  والی  ساعی،  محمدعالم 
و  انرژی  وزارت  از  دریا،  تحکیمات  به خاطر  گذشته 
آب هفت میلیون افغانی مطالبه کرده بودیم که چند روز 
آغاز  پول  این  با  را  کار  به زودی  و  رسید  ما  برای  قبل 

می کنیم.«
آمو،  دریای  روزافزون  تخریبات  به  اشاره  ضمن  او، 
راستا  این  در  اگر  و  نیست  کافی  پول  این  »اما  گفت: 
مقام  ها جدی عمل نکنند، تا دوسال آینده ناگزیر هستیم 
باشندگان ولسوالی قرقین و خماب را در ساحه دیگری 
کدام  آینده  دوسال  تا  دارد  امکان  چون  دهیم،  انتقال 
ولسوالی به نام قرقین وخماب وجود نداشته باشد و همه 

را دریای آمو با خود ببرد.«
نیروی  از  استفاده  با  »ما،  گفت:  جوزجان  والیت  والی 
را  مانع  یک  والیت،  موجود  امکانات  و  محلی  بشری 
به طول 180 متر و عرض بیست متر از سنگ ساخته ایم 
که تا اندازه ای از تخریبات دریا جلوگیری کرده است.« 
والیت  آب  تنظیم  رییس  امینی،  غالم سخی  حاجی 
جوزجان، می گوید: »تا حال این ریاست کار تحکیمی 
ولسوالی  در  را  آمو  دریای  سواحل  ابتدایی   پروژه  دو 
خماب به پایان رسانیده و دو پروژه دیگر آن از طرف 
وزارت انرژی و آب منظور گردیده که کار آن عمال 

در ولسوالی قرقین این والیت شروع شده است.«
و  گبیون  تعداد  یک  »ما  افزود:  آب  تنظیم  رییس 
بوجی  های 50 کیلویی را به باشندگان ولسوالی قرقین و 
خماب توزیع کردیم که 20 هزار بوجی آن در ولسوالی 
خماب و 31 هزار بوجی آن در ولسوالی قرقین توسط 

مردم برای ایجاد مانع به کار رفت.«
ابتدایی است، اما  وی  ادامه داد که کار این تحکیمات 

می تواند از خطرات احتمالی جلوگیری کند.

آن  از  جوانان  که  نیست  کتاب خانه ها  به  مراجعه  تنها 
می کنند،  استفاده  علمی شان  سطح  بردن  بلند  به خاطر 
از  استفاده  با  که  هستند  جوانان  از  دیگر  عده ای 
انترنت و ایجاد کتاب خانه های  سهولت های برقی مانند 
الکترونیکی در کمپیوتر های شان، ظرفیت های علمی و 

معلومات شان را بلند می برند. 
راشد، یکی از محصالن در والیت بلخ است که روزها 

را در عقب کمپیوترش در مطالعه می گذراند.
او  مراجعه  حتا  برقی  سهولت های  که  می گوید  او 
کتاب  یافتن  به خاطر  کتاب خانه  و  کتاب فروشی  به 
دلخواهش را نیز آسان ساخته است و حاال او می تواند با 
مراجعه به انترنت کتاب های دلخواهش را یافته و مطالعه 

کند.
در  که  را  موانعی  بلخ،  در  فرهنگی  امور  مسووالن  اما 
کنار افزایش چشم گیر شوق و عالقه جوانان به مطالعه 

سد راه آنان می شود، بی اثر نمی دانند.
بی چاره گی  و  فقر  هم  هنوز  که  می گوید  خلیق  آقای 
افزایش  و  مطالعه  به  از جوانان  نیافتن شمار  مانع دست 

داشته های علمی می باشد.
»با آن که فرهنگ  بلخ گفت:  رییس اطالعات فرهنگ 
به  نظر  ولی  است،  داشته  چشم گیری  افزایش  مطالعه 
گذشته های دور بلخ، ناکافی است و انتظار می رود که با 
بهتر شدن وضع اقتصادی مردم، فرهنگ مطالعه و رجوع 

به کتاب خانه ها بیشتر از پیش گسترش یابد.«

وی  هم چنان گفت: »تحکیم سواحل شمال دریای آمو 
توسط ازبکستان و ترکمنسان باعث تخریب شدن منازل، 

زمین زراعتی و مسجد این دو ولسوالی شده است.«
اما باشندگان و مسووالن محلی در جوزجان، تمام این 

اقدامات را نمایشی و زودگذر می خوانند.
والیت  قرقین  ولسوالی  باشنده  یک  محمدحسن، 
پروژه  ها  این  به  دالر  هزار  »ده  ها  می گوید:  جوزجان، 
به مصرف می رسد، اما این همان »کلوخ ماندن و از آب 

گذشتن« است.«
بودن  مسلکی  عدم  و  دولتی  مسووالن  نظارت  عدم  او 
آنان را عامل اصلی بی نتیجه بودن چنین پروژه  ها می داند 
و می گوید از همین روست که همیشه پروژه  های دولت 

در این قبال ناکام است. 
مقام های محلی در جوزجان نیز از نبود یک کار بنیادی 

شکایت دارند.
به خاطر  بنیادی  »تا کنون کار  والی جوزجان می گوید: 
ولسوالی  ها  این  در  آمو  دریای  تخریبات  از  جلوگیری 

صورت نگرفته است.«
به  را  مسوول  مقام  های  و  موسسات  جوزجان  والی 
کرده  متهم  دریا،  موجود  وضع  و  جغرافیا  از  بی خبری 
می گوید: »کار هایی که از جانب وزارت انرژی و آب و 
برخی از موسسات صورت می گیرد بنیادی نیست و در 

مدت دو تا سه ماه تخریب می گردد.«
رییس تنظیم آب نیز تحکیمات سواحل دریای آمو را 
موقتی بیان می کند و می گوید که کار اساسی و بنیادی 
تحکیمات سواحل دریای آمو تا حال معلوم نیست و تا 
زمانی که سرحد بین دو کشور معلوم نشود، سر نوشت 

این مناطق گنگ خواهد ماند.
گفتنی ست که تنها والیت جوزجان نیست که از طغیان 
کندز  و  بلخ  والیت  بلکه  است،  متضرر  آمو  دریای 
را  آمو  دریای  آسیب  که  والیت  هایی اند  جمله  از  نیز 

چشید ه اند.

مطالعه برایش خوش حال کننده است. 
هشتاد  از  بیش  بلخ،  در  امروز  که  می افزاید  خلیق  آقای 
مصروف  دولتی،  کتاب خانه  دو  شمول  به  کتاب خانه، 
به  روزانه  مراجعین شان  اوسط  حد  که  هستند  فعالیت 
که  می توان گفت  این حساب،  با  می رسد؛  تن  یک صد 
به  تنها  تن  هزار   10 به  نزدیک  بلخ  والیت  در  روزانه 

کتاب خانه ها مراجعه می کنند. 
روند  کتاب خانه ها  مسووالن  هم،  سویی  از 
مطالعه در بلخ را نسبت به سال های قبل، بی سابقه 
می دانند و آن را ناشی از امنیت بهتر این والیت 

و ازدیاد موسسات تحصیلی عنوان می کنند.
لینکن«  »ابرهام  کتاب خانه  مسوول  وحیداهلل، 
قبل،  سال های  به  نسبت  »جوانان،  می گوید: 
این  و  کرده اند  پیدا  مطالعه  به  فراوان  عالقه ای 
افزایش  تا 70 درصد  قبل 65  به  نسبت  فرهنگ 

یافته است.«
او گفت که روزانه 150 تا 220 تن برای مطالعه 

نزد آنان مراجعه می کنند.
ثبت و راجستر کتاب خانه  رفیق کوشا، مسوول 
بلند  از  ناشی  را  مطالعه  فرهنگ  فردوسی، رشد 
می گوید  و  می داند  کتاب خانه ها  ظرفیت  رفتن 
نیاز  به آن  مطالعه  اهل  آنچه که  که در گذشته 
داشت و نیاز روز جوانان به شمار می رفت، کم تر 

نکند، در این ولسوالی  ها فاجعه رخ خواهد داد.
قرقین،  ولسوالی  باشندگان  از  یک تن  عبدالرحمان، 
می گوید: »طی سال جاری بیشتر از 100 خانه ویران و در 
قریه  های شورتپه ،  حدود 800  جریب زمین   زراعتی در 
خان تپه و دینار ولسوالی قرقین  تخریب شده و ده  ها خانه 
و صد  ها باغ مردم نیز تحت تحدید دریای آمو قرار دارد .«

جوزجان،  والیت  قرقین  ولسوالی  باشنده  حاجی محمد، 
اظهار می دارد که از سه  سال به این طرف زمین های شان 
هیچ  دولت  طرف  از  ولی  می شود،  آمو  دریای  طعمه 

اقدامی صورت نمی گیرد. 
سواحل  تحکیمات  مورد  در  دولت  »اگر  گفت:  وی 
آمو،  دریای  تخریبات  نکند،  جدی  اقدام  آمو  دریای 
باتوجه به باران های سنگین امسال، بیشتر از سال  های قبل 

خواهد بود.«
در  آمو  دریای  سواحل  تحکیم  کار  پیش  چندی 
بخش هایی از ولسوالی خماب شروع شده بود، اما اکنون 

متوقف است.
که  می گوید  متضرران  از  یک تن  غوث الدین،  حاجی 
به  خماب  ولسوالی  در  آمو  دریای  سواحل  تحکیم  کار 
دالیل نامعلومی توقف داده شده است که اگر این گونه 
به  ولسوالی  این  مردم  امسال  یابد،  ادامه  بی توجهی 

مشکالت جدی رو به رو خواهند شد.
قرقین،  ولسوالی  مکتب  استادان  از  یک تن  یاسین،  معلم 
می دهد  پیوند  قبل  سال  به چهار  را  ویرانی  ها  این  شروع 
ادامه  این وضع  است که  »مدت چهار سال  می گوید:  و 
مناطق  این  مردم  به  توجهی  هیچ گونه  دولت  ولی  دارد، 

ندارد.«

ترویج فرهنگ مطالعه در بلخ

اژد های آمو
خاک افغانستان را

می بلعد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کامل  به طور  بی سرپست  و  یتیم  اطفال  تعداد 
وزارت  که  معلوماتی  اساس  بر  نیست.  معلوم 
به  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار، 
طفل  میلیون   6.5 است،  کرده  ارایه  کمیسیون 
این کشور در معرض خطر می باشند. هم چنین 
پرورشگاه   70 در  یتیم  طفل   16000 حدود 
تا  که  است  حالی  در  این  می کنند.  زندگی 
در  یتیم  طفل   9347 خورشیدی   1387 سال 
می کردند.  زندگی  کشور  پرورشگاه های 
دو  این  در  یتیم  اطفال  تعداد  می رسد،  به نظر 
برابر  دو  تقریبا  و  یافته  افزایش  به شدت  سال 
در  که  اطفالی اند  تنها  رقم  این  البته  شده اند. 
معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
می برند،  به سر  پرورشگاه ها  در  و  ثبت شده اند 
که در این صورت به  احتمال بسیار زیاد، تعداد 

اطفال یتیم بیشتر از این می باشد.
معلومات کافی در مورد زنان بیوه و سرپرست 
نیز موجود نبوده و حتا آمار دقیق جمعیت آن ها 
در  نمی باشد. گزارش چهارم کمیسیون  معلوم 
مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در 
از  درصد   0.4 که  است  داده  نشان  افغانستان 
مصاحبه  شوندگان گفته اند، نان آورشان اطفال 
یافته های  می باشند.  زنان  آن ها  درصد   12.9 و 

درآمد
2433 مورد، رقمی است که از خشونت علیه زنان 
اول سال جاری توسط بخش حمایت  در شش ماه 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  زنان  حقوق  از 

افغانستان به ثبت رسیده است.
دفتر  سوی  از  زمینه  این  در  که  گزارشی  در 
به نشر  زنان  حقوق  از  حمایت  بخش  هماهنگی 
موارد  تمام  عمال  رقم  این  گفته شده  است  رسیده 
خشونت علیه زنان نیست که در جریان شش ماه اول 
تاکید  گزارش  این  است.  افتاده  اتفاق  جاری  سال 
به  موارد خشونت  از  زیادی  تعداد  است که  کرده 
دالیل مختلف از جمله وضعیت بد امنیتی و تداوم 

که  است  این  بیانگر   1388 سال  در  کمیسیون 
و 0.2  زنان  را  14.2 درصد سرپرست خانواده ها 
 1389 سال  در  می دهد.  تشکیل  اطفال  را  درصد 
به  بوده اند  خانواده ها  سرپرست  که  زنانی  تعداد 
8.1 درصد کاهش یافته و آمار اطفالی سرپرست 
خانواده ها می باشند نیز به 0.1 درصد کاهش یافته 
به طور عموم  باید خاطر نشان کرد که  البته  است. 
سرپرست(،  زنان  تعداد  استثنای  )به  آمار  این 

تغییری قابل مالحظه ای را نشان نمی دهد.  
حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده

خشونت  مورد  در  آمده  به دست  ارقام  و  داده ها 
می دهد که  نشان  هـ ش  زنان درسال 1388  علیه 
بانک  در  اجباري،  ازدواج  مورد   122 مجموعا 
اطالعات  کمیسیون به ثبت رسیده است. گزارش ها 
این  در   1389 سال  در  شده  جمع آوری  ارقام  و 
در  می دهد.  نشان  را  وخیم تری  وضعیت  رابطه، 
این سال 237 مورد ازدواج اجباری در کمیسیون 
امور  مستقل حقوق بشر ثبت شده است. وزارت 
رقم  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  زنان 
دوسال  درطی  اجباری  ازدواج  از  متفاوت تری 
ذکر شده، بیرون داده است. براساس ارقام وزارت 
امور زنان، مجموع  موارد ازدواج های اجباری در 
به  95 مورد  به 149 و در سال 1389  سال 1388 

داشتن  از والیت های کشور، عدم  بسیاری  جنگ در 
حاکمیت  و  ولسوالی ها  از  برخی  در  دولت  کنترل 
افغانی  سنت خفقان و سکوت در زندگی خانوادگی 
که مبتنی بر آن زنان نمی توانند در برابر خشونت های 
که علیه آنان از طرف شوهر یا یکی دیگر از اعضای 
کنند.  اعتراض  می گردد،  تحمیل  آنان  خانواده ی 
بنابراین، مواردی زیادی از خشونت در سراسر کشور 
اتفاق می افتد که هیچ وقت افشا نشده و توسط نهادهای 

مدافع حقوق بشری زنان، نیز ثبت نمی گردد.
می توانیم  واقعیتی  چنین  بر  مبتنی  می افزاید  گزارش 
به قوت خود  هم چنان  زنان  علیه  که خشونت  بگوییم 
در خانواده ها و اجتماع وجود داشته و با گذشت هر 

می رسد.  براساس داده های باال، وزارت امور زنان  در 
و  ثبت  را  اجباری  ازدواج  موارد  بیشتری   1388 سال 
گزارش کرده، حال آن که در سال 1389، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر موارد بیشتری از ازدواج  اجباری را 

گزارش داده است.
علیه  خشونت  مورد   2260 حدودا   ،1388 سال  طی 
ثبت  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  زنان 
این خشونت که ذیل  از دسته های  برخی  شده است. 
خشونت خانوادگی قرار می گیرد نشان می دهد که در 
 62 لت وکوب،  مورد،   909 خورشیدی،   1388 سال 
مورد، قتل ، 137مورد، عدم پرداخت نفقه، 31 مورد، 
اخراج از منزل، 51 مورد، تجاوز جنسی، 119 مورد، 
کمیسیون  در  جنین  سقط  مورد،   291 و  خودسوزی 
مواردی  جنین  سقط  و  خود سوزی  است.  شده  ثبت 
است که همراه با انواع دیگری از خشونت اتفاق افتاده 
است. آمار خشونت علیه زنان در سال 1389 به 2765 
مورد می رسد. بخشی از آمار فوق که شامل دسته های 
خشونت خانوادگی می شود نشان می دهد که در سال 
1389 در مجموع 172 مورد، سقط جنین، 538 مورد، 
مورد،   46 تداوی،  از  ممانعت  مورد،   10 لت وکوب ، 
مورد،   276 دوستان،  و  خانواده ها  دیدن  از  ممانعت 
تجاوز  مورد،   39 بی سرنوشتی،  و  نفقه  پرداخت  عدم 
و  ثبت  خودسوزی  144 مورد،  همین طور   و  جنسی 

جمع آوری شده است.
ادامه دارد

روز به تعداد قربانیان آن افزوده شده و رقم خشونت باال و 
باالتر می رود.

روند رو به  افزایش خشونت علیه زنان 
افغانستان در مورد  تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر 
خشونت  رقم  که  می دهد  نشان  زنان  علیه  خشونت  آمار 
و  یافته  افزایش  برابر  دو  کشور  در  گذشته  به سال  نسبت 

وضعیت جدی و خطرناکی را نشان می دهد:
گذشته  سال  »در  است:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
مجموع موارد خشونت علیه زنان که توسط کمیسیون در 
شش ماه اول سال به ثبت رسیده بود به 1176 مورد می رسید. 
افزایش  زنان  علیه  خشونت  آمار  جاری  سال  در  بنابراین، 
تقریبا 108 درصد افزایش را نشان می دهد که بیشتر از دو 

برابر است.«
سال  اول  شش ماه  در  زنان  بشر  حقوق  وضعیت  گزارش 
کرده  توصیف  نگران کننده  را  موجود  وضعیت  جاری 
عملی  تدابیر  تا  می خواهد  جهانی  جامعه ی  و  دولت  از  و 
جدی تری را جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان روی 
زنان  علیه  مرتکب خشونت  که  را  و کسانی  دست گرفته 

می گردد مطابق به قوانین ملی به  سزای اعمال شان برساند.
ما  جامعه ی  مردان  از  برخی  هنوز  گزارش  این  بر  مبتنی 
به خود اجازه می دهند تا زنان را که هرگز فرصت نافرمانی 
در برابر آنان را به دست نیاورده اند، به جرمی که مرتکت 
شده  گرفته  عمدتا  عقده های  و  کرده  لت وکوب  نشده اند 
که  کسانی  بر  را  شخصی شان  روابط  و  بیرون  محیط  از 
خالی  می گردد،  محسوب  او  زندگی  همدم  و  شریک 
به  مجبور  زیادی  زنانی  هنوز  گزارش  این  باور  به  کنند. 
و  رنج ها  تحمل  و  منزل  از  فرار  خودسوزی،  خودکشی، 
خشونت های  اثر  در  که  می باشند  طاقت فرسا  دردهای 
آن ها  بر  اجتماع  و  خانواده  مردان  همه روزه ی  و  متداوم 

تحمیل می گردد.
هنوزهم زنان و دختران زیادی قربانی هوس های غیر انسانی 
مردانی می شوند که با بی رحمی و شقاوت بر آنان تجاوز 

می کنند.
ادامه دارد
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٢ -روح حاکم بر اعالمیه
را  اعالمیه  بر  حاکم  روح  که  اساسی ای  خطوط  با  این  از  پیش 
مشخص می کنند، آشنا شده ایم، به خصوصیت جهان شمول  آن 
به  اغلب  که  انتزاعی،  خصوصیت  برعکس،  اما  نمی گردیم  باز 
اعالمیه نسبت داده می شود و فردگرایی ای که بر آن غالب است، 

محتاج توضیحاتی ا ند.
 3 - روح انتزاعی

این خصوصیت در واژگانی که در اعالمیه به کار رفته است ظاهر 
به  اراده جمعی، جامعه، و مفاهیمی که  انسان، شهروند،  می شود: 

هیچ موقعیت خاصی برنمی گردند.
از  الینفک  خصوصیت  این  ناپذیر.  تجسم  ظاهر  به  خصوصیتی 
اما  است.  آن  درخشش  دلیل  و  اعالمیه  جهان شمول   دورنمای 
انتقاد  به آن نسبت داده می شود که معموال  خصوصیات دیگری 

برانگیز است.
رسالت  که  می شود  ناشی  آن جا  از  اعالمیه  بودن  انتزاعی  الف( 
یافته  انجام  انسان،  برای  اختیاراتی  شناختن  به رسمیت  با  را  خود 
این  تحقق  برای  که  مادی ای  ابزار  به  آنکه  بدون  می کند،  تصور 
اساسی   انتقادات  از  یکی  این  باشد.  پرداخته  است،  الزم  حقوق 
است:  تبیین کرده  علیه آزادی های1789  بر  مارکسیسم  است که 
آزادی های »صوری«، اختیارات کامال نظری  اند و به همین علت، 
این حقوق در اختیار  برای تحقق  ابزار الزم  افرادی که  به  نسبت 
را  وسایلی  چنین  که  افرادی  تنها  عملی اند.  محتوای  فاقد  ندارند 
در اختیار دارند، قادراند از آن بهره مند شوند. در نتیجه، آزادی ها 
و  به یک طبقه اند،  تنها مختص  واقع،  انتزاعی شان در  تحت ظاهر 
تسلط  تحت  به منظور   ،1789 ]انقالب[  بورژوا های  که  ابزاری اند 

گرفتن سایر طبقات، در اختیار گرفته اند.
ژان پل سارتر در توجیه رد جایزه نوبل که در سال 1964 به او اعطا 
از  تعبیر می کند: »در غرب  این گونه  را  بود، کلمه »آزادی«  شده  
این کلمه تنها آزادی کلی فهمیده می شود. اما من از آن آزادی 
ملموس تری را انتظار دارم که در حقوق به معنای داشتن بیشتر از 

یک جفت کفش و تغذیه کافی است.«
ب( این تجرید در قلمرو صرفا قضایی نیز وجود دارد: اشخاصی بر 
این نظرند که: اعالمیه حقوق را تایید می کند، اما به روال قضایی 
توجهی  می گرداند،  میسر  واقعیت  در  را  حقوق  این  تحقق  که 
نکرده است. در واقع درست برخالف متون انگلوساکسون عمل 
کرده  است، متون انگلوساکسون با روشی واقع گرایانه، حقوق را 
از ضمانت های آن، یعنی روال دادرسی  ای که بدون آن تحقق این 

حقوق امکان پذیر نیست، جدا نکرده اند.
در  را  دیگری  حقوق  تایید  حقوق،  این  به  تصریح   - ظرافت ها 

بردارد.
اغلب  عبارات،  و  واژه ها  انتزاع  ورای  از  این که،  نخست  الف( 
دغدغه های بسیار عینی و ملموسی که به یک موقعیت خاص تعلق 
دارند، ظاهر می شوند. یعنی دغدغه فرانسه در اواخر قرن هجدهم. 
هر یک از حقوقی که اعالم می شد، در واقع یک روش خودکامه 
پس  در  می شد:  داده  خاتمه  بدان  باید  که  می کرد  محکوم  را 
امنیت فردی، محکومیت قدرت شاه در دادن فرمان جزایی  تایید 
بدون محاکمه، خفته بود؛ حق چاپ و انتشار آزادانه، سانسور را 
محکوم می کرد؛ و آزادی اعتقادات، ستم علیه پروتستان ها را به 
شکلی ملموس تر.« عبارت از احدی نمی توان خلع مالکیت کرد، 
جبران  سبق  با  و  قانون،  تشخیص  به  عمومی  ضرورتی  طبق  مگر 
و  بی قاعده   مالکیت  به خلع  دادن  پایان  هدفش  خسارت«  عادالنه 
مملکت  تمامی  بر  پادشاه  ممتاز  حق  نظریه  که  بود  خودکامه ای 
مشاغل  به  دسترسی  در  برابر  حق  سرانجام،  و  بود.  کرده  مجاز 
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قسمت دوازدهم

زنان نیمی از جمعیت انسانی کشور اند. نادیده گرفتن آنان به معنای 
نادیده گرفتن نیمی از نیزوی انسانی کشور بوده و ضربه ی مهلکی به 

روند توسعه و انکشاف خواهد بود.
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قدرت،  تمرکززدایی  و  سیاسی  نظام  تغییر  طرح 
قابل توجه  اصولی دموکراسی، گفتمان  بر  مبتنی 
و بحث های جدی زمان کنونی در سطح کشور 
که  می شوند  مطرح  حالی  در  موارد  این  است. 
نظام ریاستی  امور،  به گفته ی آگاهان و طراحان 
کنونی نتوانسته از کارایی الزمی برخوردار شود.

به  شکل پذیری  توجه  با  کنونی،  وضعیت  در 
برای  بازار سیاسی کشور  در  ایتالف های جدید 
است  مطرح  پرسش ها  این  صاحب خردی  هر 
تغییر  با طرح  ایتالف های سیاسی،  آیا چنین  که 
بحران های موجود  توانایی حل  از  نظام سیاسی، 
نظام  تغییر  با  یا خیر؟ آیا  برخوردارند  در کشور 
سیاسی، در زندگی مردم تغییری به وجود خواهد 
آمد؟ آیا با تغییر نظام سیاسی، دموکراسی رشد و 
توسعه خواهد یافت؟ و آیا با تغییر نظام سیاسی، 

می شود آینده دموکراسی را  تضمین کرد؟
بدیهی است که در صورت بندی ساختار قدرت 
عوامل  اداری حکومت،  سیاسی دولت، ساختار 
فرهنگی و اجتماعی نقش موثر و قابل توجهی را 
دارد. زیرا جامعه بشری به طور کلی تشکیل یافته 
که  است  گروه هایی  و  دسته ها  نژادها،  اقوام،  از 
در جوامع پیشرفته و مدرن امروزی به ملیت های 
شده اند.  تقسیم  مختلف  کشورهای  و  گوناگون 
مرهون  کشور،  یک  یا  ملت  یک  وجود  اصوال 
دسته های  و  فرهنگ ها  نژادها،  اقوام،  حضور 
گوناگون بشری است و نمی توان نقش و اهمیت 
آزادی  استقالل،  ثبات،  پیدایش  در  را  آن ها 
گرفت؛  نادیده  ملت ها  و  کشورها  نابودی  یا  و 
زیرساخت های  با  کشورها  سیاسی  حیات  اساسا 
بستگی  آن ها  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
نیز  یکدیگر  با  تنگاتنگی  پیوند  از  که  دارد، 
برخودارند. تقریبا تردید وجود ندارد که خاستگاه 
اجتماعی  و  سیاسی  صحنه  در  درگیری هایی که 
اجتماعی  ساختارهای  از  ناشی  می یابند،  بازتاب 
محسوب  سومی  جهان  جوامع  در  فرهنگی  و 
در  ریشه  سیاسی  درگیری های  هرنوع  می شوند. 
جهان  کشورهای  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار 
دارای  ملیتی  اگر  دارد.  نیافته  توسعه  یا  سومی 
نژاد  بر طبقه،  شکاف های اجتماعی ژرفی مبتنی 
نظام  که  نیست  انتظار  از  به دور  باشد،  دین  یا  و 
داشته  ارتباط  شکاف ها  این  با  ملت  آن  سیاسی 
و بایستی گفت که پیچیدگی های مسایل سیاسی 
پیچیدگی مسایل اجتماعی است؛  نتیجه  تاحدی 
مسایل  پیچیدگی های  در  آن  را  عینی  الگوی 
سیاسی کشور خود ما افغانستان می توان مشاهده 
کرد که بدون شک نظام سیاسی و ساختار قدرت 
پیچیدگی های  از  به دور  افغانستان  در  سیاسی 
جامعه  اجتماعی  ساختار  و  اجتماعی  مسایل 
پیچیدگی های  به خصوص  نیست.  افغانستان 
افغانستان که خود مصدر  سیاسی درون پارلمانی 
این  نیست. شاید  امر مستثنا  این  از  قوانین است، 

بدان دلیل است. 
به ویژه  سومی،  جهان  جوامع  اوضاع  از  را  آنچه 
فهمید،  می توان  نا همگون  باجمعیت  کشورهای 
اجتماعی  تند  و  شدید  اختالفات  که  است  این 
یا  و  دینی  زبانی،  قومی،  اختالفات  محوریت  با 
ترکیب از این ها، به گونه آشکار ثبات نظام های 
در  می سازد؛  مخدوش  را  مزبور  جوامع  سیاسی 
بحران  به  یادشده  جوامع  که  است  صورت  این 
گرفتار  ملی  منافع  و  اعتماد  مشارکت،  هویت، 
بنابر درکی که  افغانستان،  می شوند. متاسفانه در 
مردم این کشور از تنوع ساختاری، چه به لحاظ 
اجتماعی و فرهنگی، به مثابه تعارض و اختالف 
امر  و در غایت  ملی  منافع  و  ملی  دارند، هویت 
اعتماد ملی شکل نگرفته است و متولیان قدرت 
عمق  بر  هرازگاهی  نیز  افغانستان  دولت مردان  و 
سوال  حال،  به هر  می افزایند.  مزبور  بحران های 

سیاسی،  و  محلی  وابستگی ها  که  است  تحسین 
در  چند  هر  نشود؛  محلی  پیوستگی های  قاطع 
افغانستان می شود نظام پارلمانی را تجویز و تطبیق 
پرداخت،  قدرت  تمرکززدایی  به  هم  یا  و  کرد 
فرصت ساز  که  میزان  همان  به  تمرکز  عدم  اما 
است، تهدیدآفرین نیز می باشد؛ به ویژه در عصر 
تدریج  به  قومی  هویت های  که  شدن  جهانی 
می شود.  جمعی  و  ملی  هویت های  جایگزین 
مانند  سوم،  جهان  درکشورهای  گرایش  چنین 
حال  در  اسالمی  کشورهای  دیگر  و  افغانستان 
نامشروع  بهره برداری  و  دخالت  زمینه  توسعه، 
کشورهای قدرتمند منطقه و نیروهای بین المللی 
رابطه  این  در  اگر  این رو،  از  می آورد.  فراهم  را 
بی توجهی صورت گیرد کشور  و  غفلت  اندکی 
رفت.  خواهد  فرو  تجزیه  و  نفاق  کام  در  واحد 
پس، شرط اساسی و مهم در شکل گیری سیستم 
به  نسبت  شناخت  و  آگاهی  اداری،  نامتمرکز 
مصالح و منافع ملی و التزام وفاداری به احساس 
در  چون  کشوری ست؛  سطح  در  جمعی  تعلق 
نظام سیاسی نامتمرکز قدرت های محلی با این که 
برایند مشارکت سیاسی در سطح محلی هستند، 
اساس  بر  و  ملی اند  سیاسی  قدرت  فرودست  اما 
مسیر  در  نمی توانند  قانونی  التزام های  و  الزام 
خالف حاکمیت ملی و اقتدار مرکزی قلم و قدم 
بزنند. از این رو، درک موقعیت میان قدرت های 
ایجاد  اقتدار عمومی حاکمیت ملی در  محلی و 
ترتیبات سیستم نامتمرکز سیاسی و اداری، به ویژه 
با پدیده های سیاسی، از اهمیت  به دلیل همراهی 

بسیار باال و اولویت اساسی برخوردار می باشند. 
در  تمرکززدایی  فرایند  که  است  دلیل  به همین 
مراحل  و  می رود  پیش  کندی  به  کشورها  اکثر 
به آرامی می پیماید و سیاست مداران  را  تکاملی 
کشور و مسووالن امور از عواقب پیش بینی ناشده 
و احتمالی، از سرعت بخشیدن به آن هراس  دارند.

  از این رو، می باید کنشگران سیاسی و پیش رو 
داشته  ژرفی  توجهی  ایستگاه  این  به  نیز  کشور 
روشن فکران  و  فیلسوفان  هم چنان  و  باشند 
در  سیاسی  نظام  تیب  مناسبی  تغییر  ایجاد  برای 
جهت دهی افکار عمومی و آگاهی دهی به مردم 
هم گام با سیاست گذاران پیش رو از پیش کسوتانی 
این تغییر ژرف در تاریخ تحوالتی سیاسی کشور، 

می توانند نقش تاثیرگذاری را داشته باشند.
و  کاریزمای  سیاست گذاران  حضور  با  هرچند 
نظام های سیاسی  از  هرنوعی  در راس  اقتدارگرا 
با  اساس  در  که  پارلمانی(،  یا  ریاستی  )چه 
دموکراسی زاده نشده و وفادار نیستند، نمی شود 
آینده ای بهتر را برای توسعه و رشد دموکراسی 
فضایی  از  عبور  با  اما  تضمین کرد؛  و  پیش بینی 
توتالیتروهژمونی استبداد در عرصه ی سیاست و 
نسبتا  نظام های  با  بهتر  آینده ای  می توان  اجتماع 

دموکراتیک را برای مردم افغانستان ترسیم کرد.

 عباس فراسو

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت 
که اسراییل هنوز تصمیم نگرفته که درباره »نگرانی ها از برنامه اتومی 

ایران« چگونه واکنش نشان دهد.
آقای اوباما همچنین گفت که به گمان او ایران »عالقه و قابلیت« حمله 

به خاک امریکا را ندارد.
به  اوباما گفتگو می کرد  با آقای  خبرنگار شبکه ان بی سی امریکا که 
طور مشخص از او پرسید که آیا اسراییل برنامه ای برای حمله به ایران 
دارد یا نه. جواب آقای اوباما این بود: »فکر نمی کنم که اسراییل هنوز 

تصمیم گرفته باشد که چه باید بکند.«
رفت  طفره  سوال  این  به  دادن  پاسخ  از  مصاحبه  این  در  اوباما  آقای 
که اگر اسراییل بخواهد به ایران حمله کند، آیا پیش از آن به امریکا 
اطالع می دهد یا نه. رییس جمهور امریکا در عوض به گفتن این جمله 

بسنده کرد که اولویت او »امنیت امریکا و اسراییل است.«
»از  باید  ایران  است که  معتقد  امریکا  مانند  نیز  اسراییل  او گفت که 

برنامه ساخت سالح های هسته ای خود دست بردارد.«
در این گفتگو، آقای اوباما گفت که ایران فشار را بر خود احساس 
این  دهد  نشان  که  برنداشته  دیپلوماتیک  »گامی  هنوز  اما  می کند، 
کشور به دنبال دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز است و نه دست 

یابی به سالح هسته ای.«
کشورهای غربی می گویند که ایران به دنبال ساخت سالح هسته ای 
است. اما ایرانی ها همواره این ادعا را رد کرده اند و می گویند که به 

دنبال دست یابی به انرژی هسته ای برای مصارف غیرنظامی هستند.

کشور  این  شرقی  شمال  در  باهیا  ایالت  به  را  ارتش  برازیل،  دولت 
فرستاد تا جلوی باال رفتن جرم و جنایت را در این ایالت بگیرد.

پولیس این ایالت از سه شنبه هفته گذشته دست به اعتصاب زده است. 
در همین مدت کوتاه، آمارهای رسمی نشان می دهد که آمار قتل در 

ایالت باهیا بیش از دو برابر شده است.
عالوه برقتل، دزدی و آزار و اذیت هم در این مدت بیشتر شده است.

سالوادور، مرکز ایالت باهیا، سومین شهر بزرگ برازیل است و یکی 
از شهرهایی است که قرار است مسابقه های جام جهانی فوتبال در سال 

۲۰۱۴ میالدی در آنجا برگزار شود.
والی ایالت باهیا می گوید که این اعتصاب غیرقانونی است. او برخی 
از افسران پولیس را متهم می کند که روش های خشونت آمیزی را به 

کار گرفته اند.
پولیس این ایالت می خواهد که دستمزدشان تا ۵۰ درصد افزایش یابد 

و شرایط کاری شان هم بهتر شود.
وزیر امنیت عمومی ایالت باهیا گفته که از زمان شروع اعتصاب در 
این ایالت آمار قتل در شهر سالوادور ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.

در این مدت، ۷۸ نفر کشته شده اند. هفته پیش از اعتصاب، تعداد قتل 
در سالوادور ۳۴ نفر بوده است.

او  کرده اند.  دستگیر  یک شنبه  روز  در  را  اعتصاب  رهبران  از  یکی 
مظنون است که از بودجه عمومی دزدیدی کرده است.

مقام های رسمی می گویند این بازداشت در ارتباط با تصرف چندین 
موتر پولیس توسط اعتصاب کنندگان بوده است.

برای یازده نفر دیگر از رهبران این اعتصاب هم قرار بازداشت صادر 
شده است.

ارتش توانسته ۱۶ تا از موترهای پولیس را از دست اعتصاب کنندگان 
بیرون آورد.

این اعتصاب درست زمانی در شهر سالوادور شروع شده که موعد 
کارناوال ساالنه ای در این شهر نزدیک است. کارناوالی که هزاران 

گردشگر را به این شهر می آورد.

اسراییل هنوز برای حمله به 
ایران تصمیم نگرفته است

اعتصاب پولیس در برازیل
آمار جرم را باال برد

اساسی این جا مطرح می شود که چه راه حل برای 
بیرون رفت از نوع بحران ها وجود دارد؟ و ملت 
افغانستان، با چه الگویی، می تواند بر این بحران ها 
می توان گفت  پرسش  این  در جواب  آید؟  فایق 
و  یادشده  بحران های  از  بیرون رفت  برای  که 
نگرش های تنگ نظرانه، در نخستین گام باید تفکر 
تعارض انگارانه ی تنوع را تغییر داد، از این رو یکی 
به  »گرویدن  کم تر  هزینه  به  آن  تغییر  راه های  از 
کثرت گرایی« یا پلورالیزم است که براساس آن، 
تعدد و تنوع فرهنگی و قومی در چارچوب ملی 
و ارزش های اجتماعی پذیرفته می شود؛ زیرا به نظر 
توزیع  از  راه  های جلوگیری  از  یکی  می رسد که 
ناعادالنه ثروت و ارایه نابرابرانه خدمات اجتماعی 
و رفاهی ـ که موجب افزایش شکاف های قومی، 
فرهنگی و ازدیاد تنش های سیاسی و بحران آفرینی 
می شودـ  ایجاد ساختار مناسب و پی ریزی ترتیبات 
منطقی اداری است؛ چون در کنار ساختار معقول 
جامعه  در  اجتماعی  تحرک  موجب  هم  سیاسی، 
خدمات  رسانی  و  توزیعی  عدالت  هم  و  می شود 
همگانی را به بار می آورد.                                  

بدین ترتیب، عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی 
در شکل گیری سیستم های اداری متناسب با نظام 
ایفا  را  موثری  نقش  و  دارد  فراوان  تاثیر  سیاسی 
معقول  ساختار  ایجاد  موارد  در  بسا  چه  می کند؛ 
که  اداری،  شایسته ی  تدبیر  بکارگیری  و  سیاسی 
و  موجود  بحران های  از  کشور  نجات  موجب 

منازعات قومی و فرهنگی نیز می شود.
به نظر می رسد در کشورهای جهان سومی نظیری 
منازعات ساختاری در آن ها  بیشتر  افغانستان، که 

نظام  بر  که  انتقاداتی  به  توجه  با  و  دارد،  وجود 
عدم  از  می توان  است،  وارد  متمرکز  و  ریاستی 
میکانیزم  و کفایت الزم در ساخت یک  توانایی 
چنین  نبود  با  کرد.  یاد  اجرایی  قدرت  کنترول 
و  تک خواهی  استبداد،  است  ممکن  میکانیزمی 
تک صدایی، از دل دموکراسی سر برآورد و جامعه 

به جای رشد و ترقی ناخواسته به  عقب برگردد.
مناسب ترین  تمرکز زدایی  به  گرایش  این رو،  از   
تمرکزگرایی،  از  پرهیز  و  تنش ها  مهار  راه حل 
میان  از  برای  راهبرد  کارآمدترین  و  منطقی ترین 
برداشتن تعارض و اختالف هاست؛ سیستم نامتمرکز 
اداری اگر با نظام شورایی و مبتنی بر کثرت گرایی 
سیاسی و فرهنگی همراه شود، از یک سو موجب 
زنده کردن هویت سیاسی و فرهنگی و از سویی 
دیگر باعث استحکام و انسجام ملی می گردد؛ زیرا 
نوآوری  ابتکار،  مهم  عامل  محلی  خودگردانی 
احساس  و  پیشرفت  و  توسعه  به  فراوان  اشتیاق  و 
بین المللی،  و  ملی  سطح  در  احترام  و  شخصیت 
البته با محوریت منافع ملی بر جای منافع شخصی 
و حزبی نیز می شود. اما نباید فراموش کرد که این 
امر تا بدانجا مورد پسند است که احساس یادشده 
به واحد مرکزی و ادعای خودمختاری و سرانجام 
پایه مورد  تا بدان  به تجزیه کشور منتهی نشود و 

تکگرایییاکثرتگرایی؟
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تا زمانی که طالبان از القاعده جدا نشوند 
دفتری در قطر باز نمی شود

تالش زنان در عربستان برای لغو ممنوعیت رانندگی

در حالی که گروه طالبان برای آغاز مذاکرات صلح 
و ايجاد دفتری در قطر اعالم آمادگی کرده است، 
رايان کراکر، سفير اياالت متحده امريکا در کابل، 
توافق  امريکا  و  افغانستان  دولت های  که  می گويد 
نظر دارند تا زمانی که اين گروه از شبکه تروريستی 
تقبيح  را  تروريستی  حمالت  و  نشود  جدا  القاعده 

نکند، دفتری برای اين گروه در قطر ايجاد نشود.
گفتگوی  يک  در  دوشنبه  روز  که  کراکر  آقای 
صحبت  کابل  در  8صبح  روزنامه  با  اختصاصی 
جدا  به دليل  تاکنون،  قطر  دفتر  که  افزود  می کرد، 
حمالت  تقبيح  و  القاعده  شبکه  از  طالبان  نشدن 
است.  نشده  باز  گروه،  اين  سوی  از  تروريستی 
متحده  اياالت  سفير  گفتگوی  کامل  جزييات 
به زودی  را  8صبح  روزنامه  با  افغانستان  در  امريکا 

می خوانيد.
سفير اياالت متحده امريکا در اين گفتگو افزود که 
امريکا پس از گفتگوهای مقدماتی با طالبان در قطر، 
گفتگوها  آغاز  از  قبل  بايد  که  رسيد  نتيجه  اين  به 
ميان طالبان و دولت افغانستان، مقام های دولت های 
ايجاد  شرايط  و  کنند  ديدار  باهم  قطر  و  افغانستان 
دفتری برای طالبان را مشخص بسازند. توافق بر سر 
گشايش دفتری برای پيشبرد مذاکرات صلح در قطر 
بيشتر برنامه ای بين امريکا، دولت قطر و طالبان بود 
و به همين دليل دولت افغانستان ابتدا به رسم اعتراض 
سفيرش را از قطر فرا خواند و بعدا تاکيد کرد که 
مديريت برنامه گفتگو با طالبان بايد در دست دولت 
است  قرار  دفتر،  اين  ايجاد  از  قبل  باشد.  افغانستان 
مقام های دولت های افغانستان و قطر ديدار کنند و 

به توافق برسند.
 با اين حال، گفته می شود که هياتی از قطر به منظور 
و  افغانستان  دولت  ميان  صلح  گفتگوهای  آغاز 
طالبان، وارد کابل خواهد شد. اما تاکنون زمان سفر 

اين هيات به کابل مشخص نشده است.
متحده  اياالت  سوی  از  طالبان  برای  دفتری  ايجاد 
اين  با  ابتدا  در  افغانستان  مطرح شد. هرچند دولت 
طرح مخالفت کرد، اما پس از گرم شدن گفتگوها 
در مورد ايجاد اين دفتر و ابراز تمايل طالبان برای 
دولت  امريکا،  متحده  اياالت  با  گفتگوها  آغاز 
افغانستان نيز به ايجاد اين دفتر توافق کرد، اما گفت 
که تمام تالش های صلح بايد تحت رهبری دولت 

افغانستان صورت گيرد.
رهبری  بر  کابل  در  امريکا  متحده  اياالت  سفير 
و  کرد  تاکيد  افغانستان  دولت  سوی  از  مذاکرات 
نه  افغان هاست،  با  افغان ها  گفتگوی  »اين  گفت: 
رايان  طالبان.«  با  امريکا  متحده  اياالت  گفتگوی 

متحده  اياالت  که  می گويد  هم چنين  کراکر 
است،  صلح  مذاکرات  روند  بودن  افغانی  خواهان 
اما در صورتی که دولت افغانستان از اياالت متحده 
امريکا  کند،  ايفا  نقشی  روند  اين  در  که  بخواهد 
را  افغانستان  دولت  زمينه  اين  در  که  است  آماده 

کمک و همکاری کند.
افغانستان  دولت  مقام های  از  برخی  حالی که  در   
آغاز  مورد  در  بحث ها  با گرم شدن  که  اميدوارند 
مذاکرات صلح با طالبان، بتوانند به نتيجه ی مطلوبی 
که  می گويد  کراکر  رايان  آقای  اما  يابند،  دست 
برای مردم افغانستان و اياالت متحده امريکا واضح 
است که نتايج مذاکرات بايد چه باشد. آقای کراکر 
بر شرايط اياالت متحده امريکا برای دست يافتن به 
که  و گفت  کرد  تاکيد  طالبان  با  کلی  توافق  يک 
گروه طالبان در کنار قطع رابط با القاعده، گذاشتن 
افغانستان،  اساسی  قانون  به  احترام  زمين،  به  سالح 
به  افغانستان  در  نيز  را  زنان  و  اقليت ها  حقوق  بايد 

رسميت بشناسد.
هم چنين با گرم شدن بحث مذاکره و مصالحه ميان 
افغانستان، گروه طالبان در آخرين  طالبان و دولت 
ايجاد  خواهان  گروه  اين  که  گفت  خود  اعالميه 
باشد،  همگان  نفع  به  که  اسالمی  حکومت  يک 
در  امريکا  متحده  اياالت  سفير  است.  افغانستان  در 
را يک »شوخی«  اين درخواست طالبان  افغانستان، 

خواند و گفت: »ايجاد يک حکومت اسالمی توسط 
طالبان، شوخی است.«

با  توافق  در  امريکايی  سربازان  حضور 
دولت

مورد  در  گفتگو  اين  در  کراکر  رايان  هم چنين 
در   2014 سال  از  پس  امريکايی  نيروهای  حضور 
سال  از  پس  امريکايی  سرباز  اگر  گفت  افغانستان 
افغانستان حضور خواهد داشت، حضور  در   2014
آنان براساس توافق با دولت افغانستان خواهد بود. 

نيروهای  ناتو،  و  افغانستان  دولت  توافق  براساس 
امنيتی داخلی تا سال 2014 مسووليت تامين امنيت 
تمام مناطق کشور را از نيروهای بين المللی به عهده 
محاربوی  نقش  به  بين المللی  نيروهای  و  می گيرند 

خود در افغانستان پايان می بخشند.
اياالت  که  کرد  تاکيد  کراکر  آقای  حال،  اين  با 
امضای  مسير  در  افغانستان  دولت  با  امريکا  متحده 
زمينه های  شدن  هموار  برای  استراتژيک  پيمان 
هم چنين  وی  است.   2014 سال  از  پس  همکاری 
از  پس  افغانستان  گذاشتن  تنها  مورد  در  نگرانی ها 
سال 2014 را رد کرد و گفت براساس توافقی که 
ميان دولت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس 
دوم بن صورت گرفت، جامعه جهانی به کمک های 

خود به افغانستان پس از 2014 نيز ادامه می دهد. 


که  شده  شروع  عربستان  در  جديدی  کارزار 
کشيدن  چالش  به  برای  زنان  تشويق  آن  هدف 

است. رانندگی  ممنوعيت 
منال شريف که تالش ها در اين زمينه را هدايت 
در  امروز  او  که  است  گفته  بی بی سی  به  کرده 

برنامه ای تلويزيونی حاضر می شود تا شروع اين 
کارزار را اعالم کند.

خواهد  توضيح  سعودی  زنان  به  که  گفت  او 
بپيوندند  او  به  کارزار  اين  در  چگونه  که  داد 
اليسنس  کسب  برای  درخواست  رد  از  پس  و 

کنند. قضايی  اقدام  رانندگی، 
رد  از  پس  گذشته  سال  نوامبر  شريف  خانم 
در  شکايتی  اليسنس،  کسب  برای  درخواستش 
وزارت  در  اکنون  هم  که  کرد  طرح  زمينه  اين 

بررسی است. داخله عربستان تحت 

   ظفرشاه رويی  

      کراکر: 

از صفحه 1

کارمندان خارجی
 سازمان های غیر انتفاعی 
در مصر محاکمه می شوند

مصر 43 نفر را به اتهام های مرتبط با سرمايه گذاری های سازمان های 
غير دولتی محاکمه می کند. از اين 43 نفر 19 نفر آنها امريکايی، دو 
نفر آلمانی، پنج نفر صرب و سه نفر از کشورهای عربی ديگر هستند.

از  مالی  حمايت  به  را  گروه ها  اين  مصر،  بر  حاکم  نظامی  شورای 
تظاهرکنندگان متهم کرده است.

از سازمان های غيرانتفاعی در مصر  در هفته های اخير، دفاتر برخی 
توقيف شده و چند کارمند خارجی آنها هم ممنوع الخروج شده اند.

واشنگتن هشدار داده است که اين کار در کمک های امريکا به مصر 
تاثير خواهد گذاشت. امريکا از مصر خواسته که به حق و حقوق اين 

سازمان ها احترام بگذارد.
که  می گويد  امريکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  نوالند،  ويکتوريا 
امريکا شديدا درباره گزارش های منتشرشده نگران است و از دولت 

مصر خواسته است درباره کار خود توضيح بدهد.
است  خواسته  مصر  دولت  از  بشر  حقوق  ديدبان  همين حال،  در 

اتهام ها عليه کارمندان اين نهادها را لغو کند.
منبع  سازمان ها  اين  که  است  آمده  بشر  حقوق  ديدبان  بيانيه  در 
درآمدشان از راه سرمايه گذاری خارجی است. در بيانيه آمده است: 
استفاده می کند که در زيمباوه و  از همان روش هايی  »دولت مصر 

اتيوپيا استفاده می شد تا صدای افراد در نيايد.«
به  تظاهرات  چهارم  روز  در  درست  کارمندان  اين  کردن  محاکمه 

دنبال کشته شدن 74 نفر در مسابقه فوتبال در مصر اعالم شد.
مقابل  به سمت هزاران تظاهرکننده ای که در  امنيتی مصر  نيروهای 
سمت  به  و  بودند  شده  جمع  قاهره  شهر  مرکز  در  داخله  وزارت 
شليک  آور  اشک  گاز  می کردند،  پرتاپ  سنگ  امنيتی  نيروهای 

کردند.
19 امريکايی در جمع بازداشتی ها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها متهمند که بدون مجوز از دولت 
باز  مصر  در  را  انتفاعی  غير  سازمان های  از  برخی  شعبه های  مصر، 

کرده اند. از ديگر اتهام های آنها گرفتن پول از خارجی ها است.

بريتانیا سالگرد سلطنت الیزابت را 
جشن می گیرد

در  رسيدنش  سلطنت  به  سالگرد  شصتمين  در  دوم  اليزابت  ملکه 
ياری  اين سال ها  را در  از همه کسانی که وی  پيامی  بريتانيا ضمن 

داده اند، تشکر کرد.
بر  ديگر  يک بار  پيام  اين  در  دارد  سن  سال   85 که  اليزابت  ملکه 

خدمت به مردم بريتانيا تاکيد کرد.
وی که در پی مرگ پدرش جورج ششم در سال 1952 ميالدی به 
سلطنت رسيد تا کنون طوالنی ترين مدت سلطنت را در بريتانيا پس 
از ملکه ويکتوريا که بيش از 63 سال سلطنت کرد به ثبت رسانده 

است.
اليزابت  ملکه  برای جشن گرفتن شصتمين سال سلطنت  است  قرار 

دوم مراسم ويژه ای برگزار شود.
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نقاط  به  سوریه  ارتش  سنگین  حمالت  حالی که  در 
به  تصمیم  از  چین  دارد،  ادامه  حمص  شهر  مسکونی 
وتوی قطعنامه شورای امنیت برای حل بحران سیاسی 

در سوریه دفاع کرده است.
روز دوشنبه، خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند 
نقاط  به  سوریه  ارتش  واحدهای  سنگین  حمالت  که 
با  مخالفت  اصلی  مراکز  از  حمص،  شهر  مسکونی 
خصوص  به  و  دارد  ادامه  هم چنان  سوریه،  حکومت 
این نقاط در فواصل زمانی کوتاه هدف اصابت گلوله 

خمپاره قرار می گیرند.
ارتش  توپخانه  که  گفته اند  حمص  ساکنان  از  برخی 
نگرانی  این  و  شده  مستقر  حمص  حوالی  در  سوریه 
را در پی آورده که ممکن است ارتش این کشور در 
صدد باشد این شهر را هدف آتش باری سنگین تر قرار 

دهد.
عملیات  بشر،  ناظران سوری حقوق  گروه  گزارش  به 
ارتش علیه معترضان طی چند روز اخیر چند صد کشته 

دارد، بحرانی توصیف شده و ساکنان شهر گفته اند که 
از بیم حمله نفرات ارتش، شبانه به دفن اجساد قربانیان 

این حمالت مبادرت می کنند.
به  رسیدگی  امکانات  کمبود  از  حمص  ساکنان 
زخمی ها خبر داده و گفته اند که معدود شفاخانه هایی 

تنها در طول روز یک شنبه، حدود  و  برجای گذاشته 
از دست داده و شمار  نامعلومی  نفر جان خود را  سی 

زخمی شده اند.
آتش  زیر  که  حمص،  شهر  در  خصوص  به  شرایط 
سنگین واحدهای نظامی و تک تیراندازان ارتش قرار 

خود  تظاهرات  روز  چهارمین  در  مصری  معترضان 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  خواستار 
هرچه  خواستند  مسلح  نیروهای  از  و  شدند  زودهنگام 

سریع تر قدرت را به غیر نظامیان واگذار کنند.
روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی معترضان مصری 
با نیروهای امنیتی در محوطه بیرونی وزارت در قاهره، 
در  را  داخله  آنها وزارت  پایتخت مصر، درگیر شدند. 
مسابقه  از  پس  درگیری های  در  نفر   ۷۴ شدن  کشته 

فوتبال در شهر بورسعید مقصر می دانند.
حسنی مبارک،  هوادارن  معتقدند  معترضان  از  برخی 
از  پس  خشونت های  در   مصر،  سابق  رییس جمهور 
برای  را   اقدامات  این  و  داشته اند  فوتبال دست  مسابقه 

بازیابی نفوذشان در قدرت انجام داده اند.
حمله  داخله  وزارت  به  چوب  و  سنگ  با  معترضان 

انتخابات  در  نامزدی  برای  نام  ثبت  آغاز  فورا  و  روند 
ریاست جمهوری را اعالم کنند.«

نظامیان  از  درخواست ها  وسعت  بر  اخیر  روزهای  در 
است.  شده  افزوده  غیرنظامیان  به  قدرت  تسلیم  برای 
فراکسیون  بزرگ ترین  که  اخوان المسلمین  گروه 
پارلمان را در دست دارد روز شنبه خواستار انتقال هرچه 

سریع تر قدرت به غیر نظامیان شد.
مجلس مشورتی مصر پیشنهاد داده است که از روز ۲۳ 
فبروری ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز 

و این انتخابات دو ماه پس از آن برگزار شود.
برخی از معترضان در شعارهای خود از نظامیان خواستند 
خواستار  هم چنین  آنها  کنند.  واگذار  فورا  را  قدرت 
در  فوتبال  مسابقه  تماشاگران  کشتار  عامالن  مجازات 

شهر بورسعیدی شدند.

آ نها  اشکاور  گاز  شلیک  با  پولیس  مقابل  در  کردند. 
متفرق کرد.

شخصیت های سیاسی در مجلس مشورتی پیشنهاد دادند 
ماه  در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  موعد  که 
اپریل یا می  برگزار شود. شورای عالی نیروهای مسلح 
موقت  اداره  نظام حسنی مبارک،  سرنگونی  از  پس  که 
زمان  عنوان  به  را  جون  ماه  گرفته،  دست  در  را  مصر 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده بود.
نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان 
سمنتی  دیوار  چهار  داخله،  وزارت  به  منتهی  خیابان  به 

برپا کرده اند.
اعتراض ها  در  که  ۳۰ساله  سیاسی  فعال  صالح،   ولید 
است:  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  داشت،  حضور 
کنار  قدرت  از  نظامیان  که  است  این  ما  »خواست 

که مخالفان قادر به استفاده از آنها هستند با کمبود دارو 
به  رسیدگی  توانایی  نیز  درمانی  کادر  و  هستند  مواجه 

شمار قابل توجه زخمی ها را ندارد.
به گفته آنان، بسیاری از قربانیان این حمالت کودکانی 
هستند که در اثر اصابت خمپاره جان خود را از دست 

داده و یا به شدت زخمی شده اند.
برخی گزارش ها از تلفات سنگین افراد ارتش سوریه در 
نیز  آزاد سوریه«  »ارتش  نفرات  مسلحانه  مقاومت  نتیجه 

حکایت داشته است.
که  یافته  تشکیل  نظامیانی  از  عمدتا  سوریه  آزاد  ارتش 
از  معترضان،  علیه  دولتی  ارتش  عملیات  با  مخالفت  در 
خدمت فرار کرده و هدف خود را حفاظت از غیرنظامیان 

در برابر نیروهای مسلح حکومت اعالم داشته اند.
گروه های مدافع حقوق بشر گفته اند که طی یازده ماهی 
که از آغاز اعتراضات در سوریه می گذرد، تا کنون بیش 
از هفت هزار نفر از مردم این کشور به دست نیروهای 

امنیتی کشته شده اند.

معترضان مصری خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شدند

ACKUحمالت ارتش سوریه به شهر حمص شدت گرفته است
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