
حکومت افغانستان از اقدام مقام های 
شورشیان  تشویق  برای  پاکستانی 
با  مستقیم  مذاکرات  جهت  طالب 

دولت، استقبال کرده است.
سخنگوی  فیضی،  ایمل 
رییس جمهور، در گفتگویی با رادیو 
آزادی، اقدام پاکستان جهت تشویق 
طالبان به مذاکره، برای پیشبرد روند 
با  افغانستان،  دولت  رهبری  به  صلح 

اهمیت توصیف کرده است.
این  از  »ما  است:  گفته  فیضی  آقای 
اعالمیه کامال استقبال می کنیم و این 
گام بسیار مثبتی برای روند صلح به 
سوی  از  که  است  افغان ها  رهبری 

پاکستان برداشته می شود.«
بار،  نخستین   برای  پاکستان  دولت 
از رهبران طالبان، حزب  روز جمعه 
گروه های شورشی  دیگر  و  اسالمی 

خواست تا از جنگ دست بکشند.
نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا 
بیانیه ای که روز جمعه  پاکستان، در 

هنگامی رو به وخامت گذاشت که 
شبکه  پیشین  رهبر  بن الدن،  اسامه 
کشته  پاکستان  خاک  در  القاعده، 
شد؛ و سه ماه پیش در حمله هوایی 
پاکستان  مرزی  پایگاه های  بر  ناتو 

24 سرباز این کشور کشته شدند.
متحده  ایاالت  حال،  همین  در 
را در  نظامی  تا عملیات  دارد  قصد 
افغانستان تا پایان سال 2014 خاتمه 

دهد.
در گزارش واشنگتن پست هم چنین 
گذشته،  سال  که  است  آمده 
نتیجه  این  به  امریکا  نظامی  مقامات 
در  دفاعی  راه  بهترین  که  رسیدند 
پاکستان،  برابر شورشیان در خاک 
افغانستان  ارتش  و  دولت  تقویت 
نیروهای  کاهش  با  اما  می باشد. 
امریکایی، به نظر می رسد که توجه 
ضرور  پناهگاه ها  به  اضطراری 

است.

منتشر کرد، از رهبران طالبان و حزب 
اسالمی به طور مشخص نام  برد و از 
افغان خواست  همه شورشیان مسلح 

تا به برنامه آشتی ملی بپیوندند.
این  مستقیم  گفتگوی  خواهان  او 
و  شد  افغانستان  دولت  با  گروه ها 
و  طالبان  که  کرد  امیدواری  ابراز 
این  به  شورشی  گروه های  دیگر 

درخواست او پاسخ دهند.

از  پاکستان  که  است  بار  اولین  این 
طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت 
راه  که  می خواهد  علنی  طور  به 

صلح آمیز پیش بگیرند.
نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا 
این  دولت  که  می گوید  پاکستان، 
ابتدا باور داشت که مساله  کشور از 
حل  قابل  نظامی  راه  از  افغانستان 

نیست.

واشنگتن پست  امریکایی  روزنامه 
سری  اسناد  اساس  بر  که  نوشت 
متحده  ایاالت  سفیر  فاش شده، 
به  نسبت  گذشته  ماه  کابل  در 
خاک  در  شورشیان  پناهگاه های 

پاکستان هشدار داده است.
از  نقل  به  واشنگتن پست  روزنامه 
که  نوشت  امریکایی  مقام  یک 
در  امریکا  سفیر  کراکر،  رایان 
افغانستان ماه گذشته گفته است که 
شورشیان  امن  پناهگاه های  وجود 
خاک  در  حقانی  شبکه  و  طالبان 
انداختن  خطر  به  باعث  پاکستان 
افغانستان شده  استراتژی امریکا در 

است.
گفته  هم چنان  متحده  ایاالت  سفیر 
کاهش  برای  تالش ها  که  است 
فعالیت های شبکه حقانی در خاک 

پاکستان ناکارامد بوده اند.
متحده  ایاالت  و  پاکستان  روابط 

مقام  این  از  نقل  به  روزنامه  این 
یک  »پناهگاه ها  نوشت:  امریکایی 
]ما[  استراتژی  برای  کشنده  مساله 

است.«
برخی  مسوول  حقانی  شبکه 
حمالت بزرگ در کابل، به شمول 
مقر  و  امریکا  سفارت  بر  حمله 
گذشته  سال  در  ناتو  فرماندهی 

می باشد.
این  بنیانگذار  حقانی،  جالل الدین 
شبکه در دهه 80 میالدی با حمایت 
)سیا(  امریکا  استخبارات  سازمان 
سابق  شوروی  علیه  افغانستان  در 

می جنگید.
دلیل  به  حقانی  جالل الدین 
به  را  شبکه  این  رهبری  کهولت، 
واگذار  سراج الدین  خود،  پسر 
کرده است. امریکا پنج میلیون دالر 
تعیین  سراج الدین  سر  برای  جایزه 

کرده است.

به گفته ی خلیلی، تامین صلح و ثبات 
در افغانستان از خواسته های اصلی 

مردم و دولت افغانستان می باشد 
و رهبری گفتگوهای صلح را باید 

دولت افغانستان داشته باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری 

می گوید که گفتگوهای صلح در 
غیاب مردم و دولت نتیجه ای 

نخواهد داد.
خلیلی هم چنین گفت که هرگونه 
گفتگوها با مخالفان مسلح دولت 

باید شفاف و عادالنه باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری 

تاکید کرد که پروسه ی صلح 
زمانی به موفقیت می انجامد که 

دست آوردهای ده ساله  گذشته حفظ 
شوند.

استقبال حکومت افغانستان 
از اقدام پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح

هشدار سفیر امریکا درباره پناهگاه های شورشیان در پاکستان

www.8am.af 

  8صبح را در انترنت بخوانید
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دو تبعه خارجی در 
داخل ساختمان وزارت 

داخله کشته شدند
در  تیراندازی  دنبال  به  گزارش ها،  اساس  بر 
داخل ساختمان وزارت داخله در کابل، دو 

شده اند. کشته  خارجی  شهروند 
شده  کشته  فرد  دو  گزارش ها،  این  براساس 
گلوله  هدف  که  بوده اند  امریکایی  مشاوران 

گرفته اند. قرار 
قتل  نیز  داخله  امور  وزارت  حال،  همین  در 
داخل  در  خارجی  شهروندان  از  تن  دو 
اما  کرده،  تایید  را  داخله  امور  وزارت 
است.  نداده  مورد  این  در  بیشتر  جزییات 
خبری  اعالمیه  یک  انتشار  با  وزارت  این 
در  امروز  ظهر  از  »بعد  می گوید:  کوتاه، 
بین المللی   همکاران  از  تن  دو  حادثه  یک 
وزارت  این  محوطه  در  داخله  امور  وزارت 
این  به چگونگی  رابطه  در  قتل رسیده اند.  به 

دارد.« جریان  تحقیقات  حادثه 
خواست  که  نیز  آگاه  منبع  یک  هم چنین 
فرانسه  خبرگزاری  به  نشود،  فاش  نامش 
در  شنبه،  روز  تیراندازی  که  است  گفته 
وزارت  فرماندهی  و  کنترول  مرکز  داخل 

داخله رخ داده است.
اطراف  محوطه  گزارش ها،  اساس  بر 
مسدود  کابل  در  داخله  وزارت  ساختمان 

به شدت تحت کنترول است. و  شده 
که  صورتی  در  می گویند  تحلیلگران 
نتواند امنیت را در داخل این  وزارت داخله 
امنیت  می تواند  چگونه  کند،  تامین  وزارت 

نماید. تامین  را  افغانستان  سراسر 

کریم خلیلی:

گفتگوهای صلح در غیاب 
مردم افغانستان نتیجه ای ندارد

در صفحه 9
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پاکستان 
تهدیدی برای راهبرد امریکا

در اسناد محرم سفارت امریکا در کابل ـ که در اختیار 
واشنگتن پست قرار گرفته است ـ آمده است که راهبرد 
امریکا در افغانستان از سوی گروه های شورشی مستقر 
در پاکستان تهدید می شود. این اسناد هم چنین می رسانند 
که پیکار امریکا در برابر شبکه ی حقانی با ناکامی همراه 

بوده است. 
سال هاست که امریکا و متحدان غربی اش در افغانستان، 
در یک جنگ متداوم به سر می برند و راهی برای پایان 
همواره  اخیر  ده سال  در  پاکستان  نمی یابند.  جنگ  این 
کوشیده است تا با بازی دو رویه با افغانستان و امریکا، 
خودش  نفع  به  منطقه  در  جهانی  جامعه ی  حضور  از 
نام مبارزه با شورشگری در خاک  استفاده کند و زیر 
پاکستان و همکاری استراتژیک با امریکا در امر مبارزه 
به  امریکا  از  را  پول  هنگفت  مبالغ  ساالنه  تروریزم،  با 
جیب بزند. مقام های امریکایی هم ظاهرا در دام بازی های 
پاکستان گیرمانده اند و نمی دانند از چه راهی پاکستان را 
طالبان  گروه  از  ناشی  ناامنی های  جلو  تا  معتقد سازند 
بگیرد.  می نوردد،  در  را  منطقه  که  را  حقانی  و شبکه ی 
حمایت مستمر حلقات خاص در چارچوب قدرت سیاسی 
پاکستان از گروه طالبان و شبکه ی حقانی و حمایت های 
مالی و فنی سازمان استخبارات و ارتش پاکستان از این 
داخل  در  شورشیان  این  به  عمل  آزادی  دادن  و  گروه 
خاک پاکستان، همواره انتقادهای جهانی را در پی  داشته 

است.
مبارزه ی امریکا با تروریزم در افغانستان نیز آن گونه که 
انجامیده  ناکامی  به  تاکید دارند،  برخی مقام های بر آن 
پول  کالن  مبالغ  پرداختن  وجود  با  امریکا  زیرا  است؛ 
و  طالبان  پایگاه های  است  نتوانسته  هنوز  پاکستان،  به 
شبکه ی حقانی را در این کشور نابود و یا تضعیف کند. 
القاعده در بستر پاکستان شکل گرفته و به میدان آمده 
در  و  پاکستان  در  گروه  این  رهبر  که  تاحدی   – است 
نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی آن کشور برای چندین 
پروره ی  طالبان  می برد.  به سر  خاطر  آرامش  با  سال 
سران  که  می شود  دیده  هنوزهم  و  پاکستان اند  دست 
خاک  در  هنوز  و  دارند  حضور  پاکستان  در  طالبان 
پاکستان فعالیت های تروریستی را فرا می گیرند. شبکه ی 
حقانی که یکی از مخرب ترین گروه های تروریستی است، 
در دامن پاکستان پرورش یافته است و هنوز در ماورای 
دارد.  فعالیت  پاکستان  خاک  در  و  افغانستان  با  سرحد 
با  که  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب  سران 
حکومت و مردم افغانستان در جنگ قرار دارند، هنوز در 
خاک پاکستان مستقر اند و از آن کشور به سازماندهی 
افغانستان  خاک  در  حزب شان  تخریبی  فعالیت های 

می پردازند.
وجود پایگاه های نظامی و سیاسی طالبان در پاکستان 
دلیل  کشور،  آن  خاک  در  گروه  این  سران  حضور  و 
واضحی بر حمایت پاکستان از این گروه هاست. افغان ها 
دست  که  می زنند  فریاد  این سو  به  دراز  سال های  از 
پاکستان در پناه این همه ناامنی ها و درگیری های خونین 
می شوند،  راه اندازی  افغانستان  در  طالبان  از سوی  که 
این  به  هم  امریکایی  مقام های  اکنون  می شود.  دیده 
عملکردهای  اصلی  عامل  پاکستان  که  رسیده اند  نتیجه 
نگرانی  البته  است.  افغانستان  در  طالبان  خشونت آمیز 
اهداف  آسیب پذیری های  محور  بر  بیشتر  امریکایی ها 
استراتژیک شان مطرح می شود تا این که بر محور صلحی 

که افغان ها انتظار آن را دارند. 
افزایش فشار بر پاکستان و نیفتادن در دام دیپلوماسی 
آن  گرفتن  فاصله  زمینه ی  می تواند  کشور،  آن  فریب 
البته  سازد.  فراهم  طالبان  از  پشتیبانی  از  را  کشور 
اجماع  یک  به  باید  امریکا،  به ویژه  غربی،  کشورهای 
برسند و  پاکستان  بر  در مورد رویکرد فشارآمیز شان 
فریب پاکستان را نخورند. از جانبی دیگر نیز تالش های 
جهانی باید متمرکز بر ایجاد یک حکومت منتخب قدرتمند 
تا قدرت بی حد و حصر ارتش  ملکی در پاکستان شود 
سیاسی  مسایل  در  کشور  آن  استخبارات  سازمان  و 
پاکستان و منطقه کاهش بیابد. از سویی دیگر، جامعه ی 
اختیار  در  سفید  چک  دیگر  امریکا،  به ویژه  جهانی، 
بر  پاکستان را مشروط  به  ندهد و کمک  قرار  پاکستان 
مبارزه ی صادقانه ی آن کشور با تروریزم و گروه های 

هراس افگن و خشونت آفرین کند.

زنگ اول


تظاهرات خشونت بار در کندز جان چند تن را گرفت

تجهیزات و مواد انفجاری یک شبکه تروریستی در تخار کشف شد

8صبح، کندز: تظاهرات خشونت آمیز در 
واکنش به سوزانیدن نسخه هایی از قرآن 
کریم و کتاب های دینی در بگرام  که 
در شهر کندز راه اندازی شده بود، گفته 
برجا  زخمی  و  کشته  ده ها  که  می شود 

گذاشته است.
تظاهرات  تلفات  آمار   تعداد،  یک 
برخی  و  زخمی  و  کشته   16 را  دیروز 

بیش از 50 تن می دانند.
این رویداد  قربانیان  از  فلم هایی که  در 
به دست آمده است، دو تن از کودکان 

نیز در شمار زخمی ها دیده می شوند.
شهید  حوزه ای  شفاخانه ی  مسووالن 
از  که  گفته اند  صفر  عزیزاهلل  داکتر 
جریان مظاهره ی دیروز در کندز،  یک 
نفر کشته و چهار زخمی به این شفاخانه 

آورده شده اند.
به  زخمی ها،  از  تن  دو  همین گونه 
انتقال  درمان  برای  البیرونی  درمان گاه 
یافته اند و مسووالن امنیتی و شفاخانه ی 
حوزه ای کندز تا هنوز آماری از تلفات 

ملی  امنیت  ریاست  تالقان:  8صبح، 
تخار از کشف تجهیزات تروریستی و 
مواد انفجاری یک شبکه ی تروریستی 

در تخار خبر داد. 
امنیت  اداره ی  که  خبرنامه ای  در 
است  آمده  کرده،  منتشر  تخار  ملی 
از  که  انفجاری  مواد  و  وسایل  که 
طالب  دهشت افگنان  از  دوتن  آن، 
انفجارها  و  انتحاری  حمله های  در 
پی  در  می کردند،  استفاده  تخار  در 

را  پولیس  شهر،  داخل  ساختمان های 
ناگزیر به شلیک های هوایی کردند. 

راه پیمایی تنها در یک محل شهر کندز 
گروه  چندین  بلکه  بود،  نشده  برگزار 
بودند و از هر سمت به جاده های اصلی 
نیز  پولیس ها  از  شماری  و  می برآمدند 

پیاده آنان را همراهی می کردند.
راه پیمایی کنندگان پس از این که به هم 
در کندز هجوم  هر سویی  به  پیوستند، 
بردند و با شلیک هوایی و پس از آن که 
با شلیک های  از کنترول خارج شدند، 
مستقیم دربان ها مواجه شدند که در پی 

آن، تلفاتی به میان آمده است.
این  مظاهره کنندگان  اصلی  خواست 
قرآن کریم  حریق  عامالن  باید  که  بود 
به دادگاه اسالمی کشانده شوند و با آن 
اشتراک  با  سنتی  بزرگ  جرگه ی  که 
پیمان  امضای  بر  نفر،  دوهزار  از  بیش 
راهبردی با امریکا را چند ماه پیش مهر 
در  مظاهره کنند گان  گذاشت،  تایید 
کندز خواستند که پیمان راه بردی میان 

افغانستان و امریکا امضا نشود.
دیروز به خاطر مظاهره ی خشونت آمیز، 
دکان داران  گدایان،  کسبه کار،  هزاران 
در کندز یا به کارشان نتوانستند برسند، 
کارشان  به  خواستند  کسانی  هم  یا 
و  کیله  که  دست فروشان  مانند  برسند، 
کینوهای شان در هنگام فرار به جاده ها 

ریخت، زیان مند شدند.

امنیت  ریاست  در  مقام ها  گفته ی  به 
به  مربوط  تجهیزات  این  تخار،  ملی 
و  یاسین  قاری  تروریستی  شبکه ی 
قاری حسین می باشد که چندی پیش 
از سوی امنیت ملی بازداشت شده اند.  
گفته می  شود که اعضای این شبکه به 
کندز،  سابق  والی  عمر،  انجنیر  ترور 
و  شاه جهان  موالنا  داوود،  جنرال 
عبدالمطلب بیک، در طول سال روان  

متهم هستند.    

برف کوچ در بدخشان 
جان هفت نفر را گرفت

برف کوچ های  اثر  در  فیض آباد:  8صبح، 
بدخشان  والیت  ولسوالي  چند  در  شدید 
طي سه روز گذشته، 7نفر کشته و 32نفر 

دیگر زخمي شدند.
سخنگوي  راسخ،  عبدالمعروف  مولوي 
»در  گفت:  8صبح  به  بدخشان،  والیت 
ولسوالي  در  برف کوچ  حادثه  یک 
کوهستان، 5نفر جان هاي شان را از دست 
دادند و هم چنین در یک برف کوچ دیگر 
در ولسوالي تیشکان، 8نفر زیر برف گیر 
و  رفت  بین  از  آنها  نفر  یک  که  ماندند 

هفت نفر دیگر نجات یافتند.«
مشابه  حادثه ي  یک  در  وي،  گفته  به 
دیگر در ولسوالي ارغنجخواه، 12نفر زیر 
برف کوچ شدند که 11 نفر نجات یافتند، 

ولی یک تن جان باخت.
آقاي راسخ گفت که تلفات برف کوچ هاي 
امسال در بدخشان طي دو ماه اخیر به 52 نفر 

کشته و 79نفر زخمي مي رسد.
عتیق،  ذبیح اهلل  مولوي  حال،  همین  در 
گفت  بدخشان  والیتي  شوراي  رییس 
ولسوالي  در  کشته  شدگان  اجساد  که 
کوهستان،  تا هنوز در زیر برف گیر مانده 

و کسي قادر به یافتن آنها نشده است.
راه هاي  امسال،  زمستان  شروع  از 
از  تعدادی  در  قریه ها  بسیاري  مواصالتي 
ضخامت  دلیل  به  بدخشان  ولسوالي هاي 
برف و شدت سرما با مرکز والیت و حتا 
مرکز ولسوالي ها، کامال مسدود مي باشد و 
هیچ نوع کمکي هم به مناطق آسیب پذیر 

صورت نگرفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهاجران سر پل 

از بی توجهی حکومت 
شکایت دارند

اسپند ساي  کمپ  در  سرپل:  8صبح، 
ولسوالي سوزمه قلعه ی والیت سرپل، بیش 
بیست  خانواده عودت کننده  و  از سیصد 
زندگي  برگشته اند،  ایران  کشور  از  که 
سال  سه  مدت  از  مهاجران  این  مي کنند. 
مي شود که با مشکل های زیادی دست و 

پنجه نرم می کنند.
مهاجران این کمپ مي گویند که به خاطر 
نبود امکانات، در تابستا ن در اثر گرما و 
اثر سرما دچار مشکل های  در زمستان در 

زیادی مي باشند.
این مهاجران ادعا دارند که در اثر سرماي 
شدید، اخیرا تعداد زیادي از کودکان شان 
از 250 راس مواشي  بیش  مریض شده و 
آنها از بین رفته است. آنها می گویند آب و 
برف داخل خانه ها و خیمه هاي شان شده و 
آنها به خاطر نبود امکانات، توان مهار آب 

را ندارند.
نهضت، یک تن از باشندگان کمپ گفت، 
در صورتی که دولت به آنها توجه نکند، 
انساني  فاجعه  یک  به  کمپ  باشندگان 

روبرو خواهند شد.   
برف،  و  سرما  اثر  در  که  داشت  بیان  وي 
چندین خیمه و سر پناه آنها فرو ریخته است.

مراجعه  دولتي  مراکز  تمام  »به  افزود:  او 
کردیم، اما تاکنون هیچ نوع کمکی به ما از 

سوي دولت صورت نگرفته است.«
کمپ  باشندگان  از  دیگر  یک تن  عبد اهلل 
سه   سرما  اثر  در  که  گفت  خبرنگاران  به 
کودک خوردسالش مریض است و وي 

توان تداوي آنها را ندارد.
اما عبداالحد، رییس امور مهاجرین والیت 
سرپل مي گوید که تاکنون آنها به ریاست 
مهاجرین مراجعه نکرده  و مشکل های شان 

را بیان نکرده اند.
هم  باز  که  ساخت  خاطرنشان  موصوف 
سایر  همکاري  با  مهاجرین،  ریاست 
خانواده،  هر  براي  کمک کننده  نهادهاي 
کمپل  تخته  سه  و  سوختي  مواد  سیر   50

کمک کرده است.
این مهاجران در سال 1388 خورشیدي از 
بودند،  برگشته  مناطق شان  به  ایران  کشور 
جنگ،  سه دهه  نابساماني هاي  علت  به  اما 
تمام منازل رهایشي شان تخریب شده است 
و فعال در یک دشت در یک کمپ به نام 

کمپ اسپند ساي زندگي مي کنند.

را در دست رس  این رویداد  قربانیان  و 
قرار نداده اند.

دالیل  به  که  است  حالی  در  این 
پراکندگی در درمان و یا انتقال زخمی ها 
این  قربانیان  از  کاملی  آمار  خانه ها  به 

رویداد به دست نیامده است.
از صبح تا عصر دیروز، شهر کندز شاهد 
راه پیمایی اعتراضی به خاطر سوختاندن 
پایگاه  در  قرآن کریم  از  نسخه هایی 

بگرام با اشتراک صدها تن بود.
سردادن  با  خشمگین  مظاهره کنندگان 
شیشه های  ضدامریکایی،  شعارهای 
شکستند،  را  کندز  اصلی  چهارراهی 
دکان داران  همه ی  و  بستند  را  جاده ها 
را  دکان های شان  تا  کردند  ناگزیر  را 

ببندند. 
گروه  ده ها  شمار  از  نیز  دست فروشان 
سرگردان و گریزان در این شهر بودند 

و شهر کندز ترس آلود شده بود.
از  پس  خشن،  مظاهره کنندگان 
به  یورش  و  تایرها  آتش زدن  با  آن، 

تالشی یک منزل مسکونی در قریه ی 
کشف  تالقان،  سرایسنگ  ترمه بایی 

گردیده است. 
است  شده  اضافه  خبرنامه  این  در 
آمده،  به دست  انفجاری  مواد  که 
دو  خودساز،  ماین  حلقه  سه  شامل 
عدد  شش  کنترول،  ریموت  عدد 
سی و یک  و  انفجاری  برقی  کپسول 
انفجاردهنده  و  کنترول  ریموت  عدد 

می باشد.  
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
را  برادرش  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
آن  و  داده  دست  از  انتحاری  حادثه  یک  در 
است  سخت  »بسیار  می دارد:  بیان  چنین  را 
بدهد.  از دست  را  عزیز خود  انسان یک  که 
شما تصور کنید، که چه واقع خواهد شد. ما 
و  داشتیم  ساده  بسیار  و  عادی  زندگی  یک 
باشیم.  داشته  مجلل  زندگی  که  نمی خواستیم 
نامشروع  و  حرام  راه های  از  که  خصوص  به 
ما  برای  اما خداوند هم  بیاوریم.  به دست  پول 
و همین که خوشبخت  راه حالل می رساند  از 
اما  داشت.  ارزش  بسیار  ما  برای  این  بودیم 
و  ساخت  پریشان  را  ما  پی در پی  جنگ های 
و  بود  منفی  آن  نتیجه  انقالب  آغاز  همان  از 
جز خشونت و بدبختی ثمره ای برای ما نیاورد. 
میان گروهی  جنگ های  کمونیستی،  زمان 
امید  روزنه  و  گذشت  طالبان  سیاه  دوره  و 

می کردیم  فکر  شد،  گشوده  ما  مردم  به روی 
که با آمدن نیروهای بین المللی دیگر دنیا گل 
یک  به سوی  ما  مردم  و  شد  خواهد  گلزار  و 
آینده روشن گام برخواهند داشت، اما هر روز 
می شویم  قبل  روز  از  ناامید تر  می گذرد  که 

حوادث  در  می رود.  شده  بیشتر  خشونت ها  و 
کشته  ناحق  به  انسان ها  ناگوار  و  گوناگون 
می شوند و زندگی ما هم با ترس و دلهره پیش 
از خانه  یا عزیزان ما که  می رود. زیرا فرزندان 
را  او  دوباره  که  نداریم  امید  می شوند،  بیرون 

فکر می کردیم که با آمدن نیروهای بین المللی دیگر دنیا گل 
و گلزار خواهد شد و مردم ما به سوی یک آینده روشن گام 
برخواهند داشت، اما هر روز که می گذرد ناامید تر از روز 
قبل می شویم و خشونت ها بیشتر شده می رود. در حوادث 

گوناگون و ناگوار انسان ها به ناحق کشته می شوند و 
زندگی ما هم با ترس و دلهره پیش می رود. زیرا فرزندان 
یا عزیزان ما که از خانه بیرون می شوند، امید نداریم که 

دوباره او را ببینیم، زیرا از ناامنی می ترسیم.

ببینیم، زیرا از ناامنی می ترسیم. برادرم یک سال 
رفت  بیرون  کار  برای  خانه  از  زمانی که  قبل 
دوباره جنازه او را برایم آوردند. او در حادثه 
تروریستی انتحاری فروشگاه به شهادت رسید و 
ما را تنها گذاشت. دولت مردان هیچ توجهی به 
ما ندارد و همیشه در فکر بقای کرسی های خود 
می باشند که چگونه پول بیشتر به دست بیاوردند 
و بقای خویش را حفظ کنند، این ملت است که 
در قربانی سیاست های آن ها می شوند و خساره 
می بینند. با آن هم از دولت خود می خواهم زیاد 
ما  بی چاره  به مردم  بلکه کمی هم که شده  نه 
که  شهدا  ورثه  به  به خصوص  نماید.  کمک 
یعنی  عزیزان شان  و  هستند  نیازمند  سخت 

نان آوران فامیل شان را از دست داده اند.« 
این  شدن  بهتر  جهت   -: محترم  خواننده گان 
پیشنهادات  و  انتقادات   ، نظریات  به  ما  بخش 
شریک  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذیل  ساختن چنین گزارش های شما در 

منتظر می باشیم. 
Info_afg@solidarity for justice.org.af

زنده رفت اما جسدش را آوردند
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 واصف کبریت

در پنج روز گذشته کابل و چندین والیت افغانستان 
شاهد تظاهرات خشونت آمیز در رابطه به بی احترامی 
نمایندگان  و  افغانستان  بود. حکومت  کریم  قرآن  به 
مردم در پارلمان از مسووالن نظامی امریکا خواسته اند 
مقام های  کنند.  مجازات  را  حادثه  این  عامالن  تا 
پایان تحقیق،  از  داده اند که پس  نیز وعده  امریکایی 
علنی  صورت  به  شده  مساله  این  موجب  که  کسانی 

محاکمه خواهند شد. 
از سویی هم بارک اوباما، رییس جمهور امریکا رسما 
دفاع  وزیر  است.  معذرت خواسته  افغانستان  مردم  از 
امریکا و فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نیز 
تاکید کرده اند که تحقیقات همه جانبه را در این مورد 
انجام خواهند داد. این مقام ها گفته اند که بی احترامی 

به قرآن عمدی نه بلکه اشتباهی بوده است. 
با این هم، بیش از 20نفر در جریان تظاهرات ها کشته 
جریان  در  برداشته اند.  زخم  دیگر  تن  ده ها  و  شده 
چندین  تظاهرکنندگان  گذشته،  روز  پنج  تظاهرات 
تخریب  به  اقدام  و  را آتش  زده  موترسایکل  و  موتر 

بعضی از تاسیسات کرده اند.
این در حالی ست که در کشورهای دیگر تظاهرات ها 
همیشه مسالمت آمیز و براساس دستور قوانین صورت 
می گیرند. در جریان تظاهرات ها، کوشش می شود تا 
تلفات جانی متوجه تظاهرکننده ها نشود و به تاسیسات 

دولتی و غیردولتی صدمه نرسد. 
افغانستان  مردم  حق  تظاهرات  می گویند  تحلیلگران 
است و هیچ کس نمی تواند این حق را از آن ها بگیرد. 
در  تظاهرات ها  این  باید  که  می کنند  تاکید  آن ها  اما 
و  تلفانی جانی  برگزار شوند و سبب  قانون  چوکات 

مالی نشوند. 
افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
به  افغانستان  در  تظاهرات ها  که  این  دلیل  می گوید 
و  خشونت ها  در  ریشه  می شود،  کشیده  خشونت 
جنگ های سه دهه اخیر دارد: »از آن جا که ما از نقطه 
فرهنگ رشد  با یک  از جنگ  نظر یک کشور پس 
کرده ایم و زمینه دار یک فرهنگ بسیار خشن و پر از 
غیر مستقیم  و  مستقیم  تاثیرات  بنابراین  جنگ هستیم، 
جنگ هنوز در ذهن است و باور این است که فقط 

می توانیم به حق خود برسیم.« 
شده  سبب  که  دیگری  دلیل  می گوید  رفیعی  آقای 
تجربه  به خشونت کشیده شوند، عدم  تظاهرات ها  تا 
یک  »از  می باشد:  افغانستان  در  قانون گرایی  عملی 
وجود  جنایت  از  پس  محکمه  و  قانون  تطبیق  طرف 
ندارد و از طرفی دیگر ما از نظر فرهنگی آماده تبارز 

خشونت هستیم.« 
چند  در  که  تظاهرات هایی  رفیعی،  آقای  باور  به 
قانونی  حق  شدند،  راه اندازی  کشور  در  اخیر  روز 

مردم هستند. او می گوید مردم حق دارند تا در برابر 
اعمالی که در تضاد با شوونات و باورهای مردم انجام 

می شود، عکس العمل نشان دهند. 
هستند  پرده  پشت   در  که  »کسانی  می افزاید:  رفیعی 
خشونت آمیز  خصوصیات  از  تا  می کنند  تالش 
به مردم  قانون  تا از حقی که  تظاهرات استفاده کنند 

داده است.« 
است.  بوده  خشونت آمیز  نیز  گذشته  در  تظاهرات ها 
شوروی  نیروهای  علیه  افغانستان  مردم  زمانی که 
می جنگیدند نیز دست به تخریب مکاتب و تاسیسات 
نیروهای  خروج  از  پس  اما  می زدند،  عام المنفعه 
تخریب  از  آگاهان  از  بسیاری  افغانستان  از  شوروی 

سرمایه های ملی در جریان جنگ انتقاد کردند. 
مسایل  تحلیلگر  علومی  نورالحق  همین حال،  در 
دارد  مسوولیت  افغانستان  حکومت  می گوید  نظامی، 
تظاهرات ها  به  رابطه  در  مردم  به  دادن  آگاهی  در  تا 

به صورت جدی و پی گیر کار کند. 
آقای علومی می گوید: »دولتی که خود به قانون شکنی 
از  نباشد  قایل  ارزش  قانون  به  و  باشد  داشته  شهرت 
این جاست که همه کوشش می کند تا کوتاه ترین راه 

را برای رسیدن به هدف در پیش بگیرد.« 
افغانستان  مردم  همه  قانون  براساس  می گوید  علومی 
قراردهند  در جریان  را  امنیتی  نیروهای  تا  دارند  حق 
و تظاهرات کنند، اما نباید در جریان تظاهرات سبب 
دارای های  و  تاسیسات  به  صدمه زدن  و  مردم  تلفات 

عامه شوند.
آقای علومی می گوید: »یقین کامل داریم که هر فرد 
افغان می تواند مدافع ارزش های دینی و ملی اش باشد، 
اما دولت ناظم تمام فعالیت هایی است که در چوکات 
قانون کسانی که را دست به اعمال غیرقانونی می زنند، 

بازداشت کند و از آن ها بازپرس نماید.« 
به نظر آقای علومی، در تظاهرات هایی که در چند روز 
گذشته در کابل و شماری از والیات کشور صورت 
افراد با خلوص نیت شرکت کردند اما  بیشتر  گرفت، 
از فرصت، خواستند  استفاده  با  بودند که  کسانی هم 

زمینه را برای برآورده شدن اهداف شان فراهم کنند.
علومی می گوید: »تعداد زیادی از دستان خارجی هم 
وجود دارد که کوشش می کنند انگیزه هایی را خلق 
کنند که باعث عصیان مردم در داخل کشور شود. ما 
دست استخبارات خارجی را و مداخالت خارجی را 

در این جا ذی دخل می بینیم.« 
و  کشته  چندین  نیز  گذشته  روز  در  تظاهرات ها 
مجروح به جا گذاشت. این در حالی ست که حکومت 
افغانستان از مردم خواسته تا در جریان تظاهرات شان 
دست به خشونت نزنند و باعث تلفات مردم و هم چنان 

صدمه رسیدن به تاسیاست عامه نشوند.
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و  طالبان  از  پاکستان،  نخست وزیر  گیالنی،  رضا 
حزب اسالمی خواسته است که به پروسه مصالحه ی 
حکومت افغانستان بپیوندند. این اعالمیه در نوع خود 
به صورت  اسالم آباد  تاحال  می آید؛ چون  به نظر  نادر 
به خود  وابسته  گروه های  از  درخواستی  چنین  رسمی 
از  توقعات خود  باید  عین  حال،  در  اما  است.  نکرده 
اسالم آباد را به صورت حساب شده مطرح سازیم تا در 
باره ی مقاصد اصلی این کشور و گروه های تروریستی 

مسلح وابسته به آن دچار توهم نشویم.
سیاسی،  لحاظ  از  اسالم آباد،  بیانیه  که  است  واضح 
به گونه ای تنظیم شده است که بیشتر از نتایج ملموس، 
حرکت  برای  دیگر  »چال  یک  و  سوتفاهم  با  همراه 
خارجه  امور  وزیر  کهر،  حناربانی  است.  دیگر« 
و  کرد  دیدار  کلینتون  هیالری  با  لندن  در  پاکستان، 
در  هم چنین  مطرح شد.  مقام  دو  بین  طالبان  موضوع 
به صورت  وی  پاکستان،  به  کرزی  آقای  قبلی  سفر 
روند صلح حمایت  از  تا  پاکستان خواست  از  جدی 
حساب شده  واکنش  گیالنی،  بیانیه  بنابراین  کند. 
سیاسی در پاسخ به درخواست های کابل و واشنگتن 

است.
بدون شک، این بیانیه برای اسالم آباد ارزش فراوانی 
ناامید  با چشم کم نور و  تنها  دارد، در حالی که کابل 
است.  دوخته  امید  کشور  این  بعدی  حرکات  به 
تنش آلوده  حدی  تا  اسالم آباد  به  کرزی  اخیر  سفر 
از  تمسخر  با  پاکستان  خارجه ی  وزیر  که  بوده 
یاد  عامه  انظار  در  کرزی  رییس جمهور  اصرارهای 
ظاهر  به رغم  کابل  درخواست  حالی که  در  کرد. 
بود:  مشخص  و  مشروع  آن،  حساسیت برانگیز 
را  خود  افراطی  دست نشانده  گروه های  اسالم آباد 
به نظر می آید که  اکنون  به پذیرش صلح کند.  وادار 
مسوولیت  رفع  نوعی  به  حرکت،  این  با  اسالم آباد، 

خواهد کرد.
مقام های  بعدی  اظهارات  و  مذاکرات  در  بیانیه  این 
روند  از  حمایت  جهت  حرکتی  به عنوان  پاکستانی 
در  گرفت.  خواهد  قرار  استناد  مورد  بارها  مصالحه، 
افغانستان  برای حکومت  از حسن نیت  به جز  حالی که 
ارزشی ندارد. زیرا افغان ها اقدامات عملی پاکستان را 
بی محتوا  سیاسی  و  زبانی  نه دوستی های  دارند،  توقع 

را. 
از سویی هم نباید فراموش کرد که رابطه ی حکومت 
افغانستان با حکومت ملکی پاکستان از زمان بازگشت 
از  یکی  است.  بوده  حسنه  به  قدرت،  مردم  حزب 
همواره  زرداری  حکومت  که  است  این  آن،  دالیل 

حرف  افغانستان  باره ی  در  دوستی  و  حسن نیت  با 
به  وابسته  دیپلومات های  و  مقام ها  این  کنار  در  زده، 
سیاست های  با  که  می کنند  وانمود  ملکی  حکومت 
هم چون  را  یعنی خود  نیستند؛  موافق  پاکستان  ارتش 
اردو  خارجی  و  داخلی  سیاست های  قربانی  افغان ها 
ارتش  اگر  که  است  این  سوال  اما  می کنند.  قلمداد 
افغانستان  قبال  در  تعیین کننده  نقش  این قدر  پاکستان 
دارد، پس ارزش بیانیه گیالنی چیست؟ یک نمایش 

توخالی برای رهایی از فشارهای دیپلوماتیک؟
ایجاد سردرگمی و ابهام

فراموش کرد که  این سوال را  نباید  از سویی دیگر، 
افغانی اشاره  بیانیه گیالنی به کدام پروسه ی مصالحه 
که  است  مایل  پاکستان  حکومت  چگونه  می کند؟ 
پروسه افغانی باشد، وقتی که طالبان به عنوان یک گروه 
مذاکره کنندگان  با  تنها  قطر  در  این کشور  به  وابسته 

امریکایی و آلمانی دیدار می کنند؟
البته مواضع حکومت افغانستان در ارتباط به مصالحه 
به شدت مبهم است و فرق بین تبلیغات و پیشرفت های 
واقعی در این ارتباط بسیار دیده نمی شود. به گزارش 

رویترز، آقای کرزی می گوید که از طریق واسطه ها 
با طالبان در تماس مداوم است. از بسیار قبل حکومت 
اما  است.  گفته  ارتباط هایی سخن  چنین  از  افغانستان 
در عمل کرزی از ارتباطاتش فایده ای به دست نیاورده 

است.
در مذاکرات قطر، حکومت افغانستان تنها در جریان 
با  تنها  نشد. حکومت  دعوت  قطر  به  اما  بود،  مسایل 
ایجاد تنش توانست که نارضایتی خود را از کنارماندن 
از مذاکرات قطر نشان دهد. اما به مردم نگفت که چرا 
به عنوان یک طرف مهم ماجرا به دوحه دعوت نشد. 

البته  و  دوستانه  خیلی  ادبیات  با  کرزی  این که  با 
گروه  این  اما  می کند،  صحبت  طالبان  از  تضرع آمیز 
سیاسی  احترام  هیچ  تنها  نه  خود،  اخیر  بیانیه های  در 
مذاکرات  بلکه  نمی باشد  قایل  او  به  اجتماعی ای  و 
با  گروه  این  وقتی  می کند.  رد  نیز  را  حکومتش  با 
تقبیح  را  آن  با  مذاکرات  و  حکومت  صراحت  این 
حد  در  مصالحه  طرح  حاضر  حال  در  پس  می کند، 
آن چه  چون  است؛  حکومت  بی نتیجه  فراخوان های 
تضمین  مسلح  مخالفان  با  صلح  مذاکرات  آغاز 
و  است  حکومت  سیاسی  و  نظامی  قدرت  می نماید، 
نه قایل شدن امتیازات و تقویت جناح طالبان در ارگ 

ریاست جمهوری به عنوان ستون پنجم دشمن.
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حسن  نیت یا تغییر
 برای اقدامات واقعی؟

استخبارات بیگانه 
در خشونت ها دست دارد

تحلیلگران:
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نتوانسته اند  رییس جمهور،  پیشنهادی  وزیران  به شمول 
خود  انکشافی  بودجه های  از  درصد  پنجاه  از  بیش  که 

را مصرف کنند.
با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گویند 
مجلس  سوی  از  یک بار  پیشنهادی  وزیران  اکثر  که 
دارد  احتمال  نیز  این بار  و  شده  رد  گذشته  نمایندگان 
نمایندگان،  این  به گفته ی  شوند.  رو به رو  ناکامی  با  که 
و  ندارد  تفاوت چندانی  قبلی  مجلس  با  کنونی  مجلس 
بنابر مالحظاتی که این افراد در گذشته رد شدند، این بار 

نیز مورد تایید مجلس قرار نخواهند گرفت.
مجلس  اعضای  از  یک تن  مهدی  محی الدین  داکتر 
بیش  پیشنهادی  وزیران  اکثریت  می گوید  نمایندگان، 
مجلس  و  کرده  کار  سرپرست  به عنوان  دوسال  از 
با  نیز  پیشنهادی  وزیران  تایید  در  نیز  این بار  نمایندگان 
باطل« مواجه خواهد شد. آقای مهدی می افزاید:  »دور 
چنین  به  رییس جمهور  می شود،  شنیده  که  قولی  »بنابه 
سرپرستان(  توسط  وزرات خانه ها  کردن  )اداره  حالتی  

افغانی افزایش یابد.
150درصد  درحدود  ما  داخلی  »عواید  گفت:  زخیلوال 
درسال  افغانی  41میلیارد  از  یعنی  است؛  نموده  افزایش 
1387 به حدود 100میلیارد افغانی تا اخیر سال 1390 بلند 
تخمین   1388 سال  »در  افزود:  زاخیلوال  رفت.«  خواهد 
کردیم  ]که[  جمع آوری  ولی  بود،  افغانی  52میلیارد  ما 
در  ما  تخمین  در سال 1389  ]شد[.  افغانی  میلیارد   63.6
افغانی بود ولی ما بیشتر از80میلیارد  بودجه 71.1میلیارد 
افغانی جمع آوری کردیم. در سال جاری 1390 تخمین 
ما در بودجه 63میلیارد افغانی بود، ولی توقع ما است که 
 1391 درسال  و  برویم.  باال  افغانی  100میلیارد  درحدود 

تخمین ما 116میلیارد افغانی است.« 
وزیر مالیه ی کشور، اصالحات در وزارت مالیه به شمول 
نمایندگی های  تمامی  در  مالی  سیستم  تطبیق  گمرکات، 
و  پرداخت  سیستم  ساختن  کمپیوتری  والیات،  و  مرکز 
بلندرفتن  عوامل  از  را  وزارت  این  برنامه های  گسترش 

درآمد ملی کشور خواند.
افغانستان  ملی  بودجه  که  گفت  هم چنین  زاخیلوال 
اقتصادی  توسعه   برنامه  بر اساس  و  واقع بینانه  به صورت 
عادی  بخش های  در  دولت  سیاست  و  افغانستان  دولت 
اقتصادی  نیازمندی های  داشت  نظر  در  با  و  انکشافی  و 

کشور طرح شده است.
افزایش  را  عادی  بودجه  در  افزایش  عوامل  زاخیلوال، 
شمار ارتش، پولیس، معارف، حقوق متقاعدان و تطبیق 

سیستم رتب معاشات عنوان کرد.
بخش  در  بودجه   مصارف  که  گفت  کشور  مالیه  وزیر 
امنیتی کشور به سرعت باال رفته و از 40میلیارد افغانی در 
دوسال پیش به 100میلیارد افغانی درسال 1391 افزایش 

را نشان می دهد.
بودجه  بیشتر  بخش  کشور،  مالیه ی  وزیر  به گفته ی 

از  تمام  نوع قضاوتی که  »هر  افزود:  رامین  باشد. آقای 
این ها می توانند رای بگیرند یا نگیرند، فکر کنم پیش از 
وقت خواهد بود؛ اما این ها )وزیران پیشنهادی( دیدارها 
و نشست های مختلفی را با نمایندگان مردم داشتند.« او 
گفت که کارکرد وزیران پیشنهادی به عنوان سرپرست 
رای گیری  روند  بر  نیز  گذشته  دوسال  به  نزدیک  در 

تاثیرگذار خواهد بود.
در همین حال محمدعلی رضوانی روزنامه نگار در کابل، 
پیشنهادی  وزیران  به عنوان  دوباره  کسانی که  می گوید: 
که  هستند  کسانی  جمله  از  تعدادشان  شده ،  معرفی 
افراد  این  بیشتر  او،  به گفته ی  ندارند.  را  الزم  کارایی 
گیرند.  عهده  بر  را  وزارت  یک  مدیریت  نمی توانند 
آقای رضوانی می گوید: »من فکر می کنم بهتر بود که 
آقای کرزی با توجه به کارنامه ی این وزرا، چهر ه های 
من  می کرد.  معرفی  را  تخصصی تری  و  خوب تر  بهتر، 
نمی دانم که چرا آقای کرزی همیشه یک تعداد خاصی 
را فقط به صورت دوره ای از این وزارت به آن وزارت 
می فرستد.« محمدعلی رضوانی هم چنین تاکید می کند: 
کابینه ای  تاکنون،  پیش  ده سال  از  افغانستان  »کابینه 
سیاسی  مشارکت های  و  مصلحت ها  براساس  که  بوده 
مشخص  حلقات  بین  در  که  مصلحت هایی  هم چنان  و 
قدرت در افغانستان وجود دارند شکل می گیرد. تاهنوز 
هم ساختار افغانستان در بین چند چهره سیاسی در حال 

بده و بستان است.«
اعضای  برخورد  به  توجه  با  می افزاید  رضوانی  آقای 
مالیه  و  داخله  وزرای  استیضاح  طرح  قبال  در  مجلس 
وزیر،  دو  این  استیضاح  از  مجلس  کشیدن  دست  و 
»بده  در  مجلس  این  اعضای  که  می رسد  به نظر  چنین 
که  می اندیشد  او  نشوند.  شریک  سیاسی«  بستان های  و 
شماری بیشتری وزیران پیشنهادی از سوی مجلس مورد 

تایید قرار خواهند گرفت.
در  نمایندگان  مجلس  که  می رود  انتظار  این حال  با 
وزرات خانه ای  هفت  سرنوشت  جاری،  هفته ی  جریان 
توسط  می شود  بدینسو  اندی  و  دوسال  از  بیشتر  که  را 

سرپرستان اداره می شود را مشخص سازد.

پروژه ها،  بودن  نامنظم  افغانستان،  دولت  به  مسوولیت ها 
برخی  وجود  و  نهادها  برخی  وقت  از  پیش  نظارت 
دارد،  بودجه وجود  اولویت در  بدون  را که  پروژه هایی 
دربودجه ی  پروژه ها  تطبیق  راه  فرا  عمده  مشکل های  از 

ملی کشور بیان کرد.
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  این حال،  با 
اداره هایی  برخی  به  بودجه  تصویب  با  را  مخالفت شان 
که ایجادشان از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده 

است، اعالم کردند.
عبدالظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان، از اعضای 
که  اداره هایی  و  وزارت خانه ها  به  تا  خواست  مجلس 
نتوانسته اند بودجه ی انکشافی شان را در سال های گذشته 

مصرف کنند، بودجه ی دیگر داده شود.
رد  یا  تایید  چگونگی  کشور،  اساسی  قانون  بنیاد  بر 
بودجه ی ملی از صالحیت های ویژه ی مجلس نمایندگان 
و  مالی  کمیسیون  که  می رود  انتظار  و  می رود  به شمار 
نهایی شدن بحث ها  از  نمایندگان پس  بودجه ی مجلس 
یا  در کمیسیون های هجده گانه ی مجلس، چگونگی رد 

تایید بودجه را به نشست عمومی مطرح کند.


روز  رییس جمهور،  دوم  معاون  خلیلی  محمدکریم 
گذشته نه تن از وزیران پیشنهادی رییس جمهور را جهت 
کرد.  معرفی  مجلس  این  به  نمایندگان،  مجلس  تایید 
آقای خلیلی از اعضای مجلس نمایندگان خواست که 
به وزیران پیشنهادی براساس شایستگی آنان رای بدهند.
مجلس  به  خلیلی  آقای  توسط  که  فهرستی  براساس 
وزیر  حیث  به  اسماعیل  محمد  شد،  ارایه  نمایندگان 
احیا  وزیر  حیث  به  ویس  برمک  آب،  و  انرژی 
وزیر  حیث  به  عبدالهی  حسن  دهات،  انکشاف  و 
وزیر  حیث  به   داوود  نجفی  مسکن،  و  شهرسازی 
ترانسپورت هوانوردی، حسن بانو  غضنفر به حیث وزیر 
امور زنان، عبیداهلل  عبید به حیث وزیر تحصیالت عالی، 
دلیل  ثریا  عامه،  فواعد  وزیر  به حیث  اوژنگ  نجیب اهلل 
سنگین  امیرزی   هم چنین  و  عامه  وزیر صحت   به حیث 
به حیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی 
رییس جمهور به عنوان وزیران پیشنهادی معرفی شده اند.

تنها دو چهره جدید وجود  در میان وزیران پیشنهادی، 
دارد و دیگران همان چهره هایی هستند که در گذشته 
از  بیش  شدند.  رد  نمایندگان  مجلس  سوی  از  یک بار 
دوسال می شود که هفت وزارت خانه توسط سرپرستان 

اداره می شوند.
اکثریت چهره هایی که اکنون به عنوان وزیران پیشنهادی 
در  شده،  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  رییس جمهور 
گزارش هایی  بنابر  داشته اند.  حضور  کابینه  در  گذشته 
اکثریت اعضای کابینه  ارایه شده،  از سوی مجلس  که 

با  هم زمان  که  است  کرده  اعالم  کشور  مالیه ی  وزیر 
به  نسبت  افغانستان  ملی  درآمد  150درصدی  افزایش 
تطبیق  و  تمویل  راه  فرا  دشواری هایی  پیش،  سه سال 

پروژه های توسعه ای وجود دارد. 
روز  که  کشور  مالیه ی  وزیر  زاخیلوال،  حضرت عمر 
گذشته طرح بودجه ی سال 1391 را به مجلس نمایندگان 
انتقال  پایان  شدن  نزدیک  با  که  گفت  می کرد  ارایه 
مسوولیت ها به دولت افغانستان، تمویل و تطبیق پروژه های 

انکشافی دولت با دشواری هایی روبه رو خواهد شد.
دولت  نه ماهه  مصارف  ملی،  بودجه ی  طرح  بنیاد  بر 
افغانستان در سال آینده )از اول حمل تا اخیر ماه قوس( 
حکومت  و  می شود  افغانی  500میلیون  و  224میلیارد 
در  را  آن  افغانی  200میلیون  و  110میلیارد  دارد  انتظار 
بخش بودجه ی توسعه   ای و 134میلیارد افغانی دیگر آن 

را در بودجه ی عادی به مصرف برساند.
وزیر مالیه ی کشور حین معرفی بودجه ی ملی، به اعضای 
مجلس نمایندگان گفت که در بودجه ی توسعه ای سال 
1391، 40 درصد نسبت به بودجه ی توسعه ای سال 1390 
افزایش آمده است، در حالی که در بودجه  ی عادی سال 
 1390 سال  عادی  بودجه ی  به  نسبت  14 درصد   ،1391

افزایش پیش بینی شده است.
زاخیلوال گفت: »بودجه ی مجموعی سال 1391، به شمول 
افغانی  انکشافی، 224.5میلیارد  بودجه عادی و بودجه ی 

می باشد که تقریبا 4.8میلیارد دالر می شود.« 
عادی،  بودجه ی  کل  از  کشور،  مالیه ی  وزیر  به گفته ی 
دولت  داخلی  عواید  از  آن  300میلیون  و  77میلیارد 

افغانستان تمویل خواهد شد.
زاخیلوال می گوید که درآمد ملی کشور از سال 1387 
به این سو 150 درصد افزایش یافته است و درسال 1391 
116میلیارد  به  کشور  ملی  درآمد  کل  تا  دارند  انتظار 

خوش است نسبت به این که یک وزیر مسوول در راس 
پارلمان  نزد  باشد. چون وزیر مسوول هر روزه  وزارت 
جوابده است، همه روزه به قول خودش )رییس جمهور( 

دست به گردن و جنجال خواهد بود.«
آقای مهدی تاکید می کند که معرفی وزیران پیشنهادی 
از میان چهره های کهنه، نشان می دهد که رییس جمهور 
معرفی کند  به عنوان وزیر  را  تا کسانی  است  در تالش 
که اطاعت بیشتر داشته باشند. به گفته ی او، اکثر وزیران 

پیشنهادی بیشتر از آدرس های قومی معرفی شده اند.
نمایندگان،  مجلس  دیگر  عضو  رامین  عبیداهلل  اما، 
وزیران  اکثر  که  نیست  مشخص  هنوز  می گوید: 
پیشنهادی  وزیران  او،  به گفته ی  شوند.  رد  پیشنهادی 
دیدارهایی را با برخی از نمایندگان داشته اند و این مساله 
می تواند روی روند رای دهی اعضای مجلس تاثیرگذار 

دولت  کارمندان  معاشات  و  امنیتی  بخش های  به  عادی 
که  توسعه ای  بودجه  بیشتر  و  است  یافته  اختصاص 
42 درصد می شود، به پروژه های زیربنایی و منابع طبیعی، 
29درصد زراعت، 11 درصد صحت و 9درصد به بخش 

معارف و تحصیالت عالی اختصاص داده شده است.
تاکید کرد که هنوزهم 12میلیارد  را هم  این  مالیه  وزیر 

افغانی در بودجه ی ملی 1391 کسر وجود دارد.
پروژه های  تمویل  دشواری های  ناامنی ها،  زاخیلوال، 
انتقال  پروسه ی  پایان  شدن  نزدیک  با  توسعه ای 

حکومت با چهره های کهنه 
کابینه  ای جدید می سازد

پروژه های توسعه ای
 با دشواری هایی همراه است

 ظفرشاه رویی

 جاوید

وزیر مالیه:

ACKU
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اشاره 
طی هفته های اخیر، عده ای از مردم در والیت سرپل در 
اعتراض به کارکرد والی آن والیت، دست به اعتراضات 
درگیری ها  با  موارد  برخی  در  اعتراض ها  این  زدند. 
از  بیشتر  آگاهی  برای  شد.  همراه  خشونت هایی  و 
آقای  با  ویژه  گفتگویی  سرپل  در  اخیر  رخداد های 

سیدانور رحمتی، والی این والیت، داریم.
مشغول  سرپل  والی  حیث  به  شما  چه زمانی  از  8صبح: 
وضعیت  به  است  خوب  ضمن  در  و  شده اید  به کار 
اشاره  والیت  این  سیاسی  و  قومی  بافت  و  جغرافیایی 

کنید؟
رحمتی: با سپاس از شما و هم  کاران تان که این فرصت 
مقام  لزوم دید  حسب  ساختید.  میسر  من  برای  را  خوب 
تاریخ  از  افغانستان،  اسالمی  ریاست جمهوری  عالی 
و  شریف  مردم  به  خدمت گذاری  1389/02/17غرض 

متدین والیت سرپل به این والیت مقرر شده ام.
والیت سرپل یکی از والیات نوتاسیس کشور است که 
در گذشته از مربوطات والیت جوزجان بود، اما در زمان 
حکومت داکتر نجیب به سطح والیت ارتقا پیدا کرد. به 
لحاظ ناامنی ها و خشونت های گذشته و عدم توجه الزم، 
چهارم  درجه  و  درجه سه  والیات  سطح  از  والیت  این 
عقب افتاده تر است. شکل و شمایل آن بیشتر روستاگونه 
است تا شهر. ماسترپالن شهری هنوز در مرکز این والیت 
تطبیق نشده است و تعدادی از ادارات دولتی در منازل 

کرایی فعالیت می کنند.
والیت سرپل در شمال غرب کشور و در جوار والیات 
قرار  غور  و  بامیان  بلخ،  سمنگان،  فاریاب،  جوزجان، 
جالبی  و  متنوع  ترکیب  قومی،  لحاظ  از  و  است  گرفته 
تاجیک ها،  هزاره ها،  ازبک ها،  قومی  گروه های  دارد. 
از  دیگر  برخی  و  ایماق ها  بلوچ ها،  عرب ها،  پشتون ها، 
اقلیت های قومی در این والیت با هم زندگی می کنند. از 
لحاظ مذهبی نیز مردم این والیت پیرو دو مذهب سنت 

و جماعت و تشیع اثنی عشری اند.
دارای  اسف بار،  عقب ماندگی  علی رغم  سرپل،  والیت 
استعداد و ظرفیت عظیم مادی و انکشافی است. اراضی 
مرغوب و حاصل خیز، رودها و انهار، باغ ها و جنگل های 
وسیع، معادن و منابع سرشار طبیعی، ویژگی های منحصر 
به فردی به این والیت بخشیده است. مالداری و زراعت، 
منبع اصلی اقتصاد این والیت است، اما صنایع دستی نیز 

رونقی درخور توجه دارد.
فعال  نیز  سیاسی  تنظیم های  و  گروه ها  والیت،  این  در 
حزب  اسالمی،  ملی  جنبش  احزاب  هستند.  و  بوده 
افغانستان، حزب وحدت اسالمی مردم  وحدت اسالمی 
ملی  اقتدار  حزب  و  اسالمی  جمعیت  حزب  افغانستان، 
این  از  برخی  فعال در سرپل هستند.  احزاب عمده ی  از 
احزاب در گذشته ها با هم جنگیده و خون ها در میان شان 
و  رقابت های سخت  دیگر،  برخی  و  است،  جاری شده 
نیز  سیاسی  یارگیری های  داشته اند.  باهم  نفس گیری 
نوسان  متغیر و در  به شرایط،  بسته  این گروه ها  میان  در 
فرماندهی  سابقه ی  که  زورمندان  از  برخی  است.  بوده 
بر  نیز داشته اند، هنوز هم نفوذ زیادی  جبهات جنگ را 
تا  نیز کوشیده اند  اخیر  ده سال  و طی  دارند  مردم سرپل 
مقام های اداری والیت را تحت سلطه ی خود نگه دارند و 

مانع تغییر و دگرگونی شوند.
این  عقب ماندگی  در  اصلی  عامل  شما  به نظر  8صبح: 
یا  و  سیاسی  کشمکش های  دوام  می باشد،  چه  والیت 

بی توجهی مقام های دولتی؟
کاری  هم،  فعلی  حاکمیت  در  متاسفانه  بلی،  رحمتی: 
سرپل  والیت  توسعه ی  و  پیشرفت  جهت  در  باید  که 
نگرفته  صورت  مختلف،  به دالیل  می گرفت،  صورت 
است. چهره ی خاک آلود شهر سرپل بیانگر این واقعیت 
است. از طرفی هم می توان سنگ اندازی احزاب سیاسی 
و چهره های متنفذ محلی را از جمله عوامل عقب ماندگی 

والیت سرپل قلمداد کرد.
را  شما  چون  تجربه ای  هم  قبلی  والیان  یعنی  8صبح: 

داشته اند؟
رحمتی: خوب، نمی شود گفت که والیان گذشته همه 
برای خودش  والی  هر  من.  مانند  یا  بد،  یا  بودند  خوب 
والی های  متاسفانه،  دارد.  والیت  برای  طرحی  و  برنامه 

بوده و فرصت  کاری  با بحران سازی ها روبه رو  دیگر هم 
به ایشان داده نشده است و یا محیط به آن ها تاثیر گذاشته 
و  عمرانی  برنامه های  و  توسعه  کارهای  از  را  آن ها  و 
در  نمی توانم  من  است.  داشته  باز  زیربنایی  و  درازمدت 
و  زنده اند  خودشان  آن ها  کنم.  پیش داوری  آن ها  باره ی 
بهتر است با خودشان صحبت شود. اما در کل، جامعه ی 
بحران زده، همه را متاثر می سازد. شناخت، راه حل یابی و 
حرکت دادن جامعه به سوی آینده و شکستن بن بست های 
ناشی از وضعیت موجود، جان مایه ی اصلی برنامه ی کاری 

یک والی است.
و  طرح  شناخت،  فاقد  سابق  والیان  شما  به نظر  8صبح: 

برنامه بودند؟
این ست  من  منظور  نیست.  این  من  منظور  نه،  رحمتی: 
که این چارچوب کلی کار است؛ چه جابلسا، چه جابلقا. 
این  گاهی  دارد.  کاری  برنامه  خودش  برای  والی  هر 
هم  گاهی  می گردد،  عوام زدگی  دچار  کاری  برنامه ی 
مخالف ساز می شود و کسانی را که مانع تحول و توسعه 
دهند.  نشان  عکس العمل  که  می سازد  وادار  جامعه اند، 
در  جوامع،  و  می گیرد  تغییری سرچشمه  هر  ذات  از  این 
همه جا در مقابل تغییر مقاومت می کنند، با این فرق که در 
افغانستان قشرهایی هستند که بیشتر به منافع و سود و زیان 
کوتاه مدت و فعلی خودشان می اندیشند و تغییر و نوآوری 
طبعا عکس العمل  و  می دانند  منافع  این  برای  تهدیدی  را 

نشان می دهند.
8صبح: پس آن چه را در سرپل در هفته های اخیر اتفاق 

افتاد، شما این گونه می بینید؟
چنین  کشور  قضایای  کل  همین گونه  و  بلی.  رحمتی: 
که  است  اجتماعی  و  عام  قانون  یک  این  اصال  است. 
بخواهید  اگر  شود.  دیده  نیز  پیشرفته  جوامع  در  می تواند 
زندگی آرام و بی دردسر داشته باشید، باید دست به کار، 
آن هم کار نو و تغییر و دگرگونی نزنید. زیرا که عده ای 
نمی خواهند  و  دارند  منافعی  موجود،  وضع  حفظ  در 
بسیار  منافع  نگاه ها  این  معموال  کند.  تغییر  موجود  وضع 
که  زیرا  است،  کم عمر  و  می گیرد  دربر  را  کوتاه مدت 
و  می نشیند  بار  به  درازمدت  در  اجتماعی  ترقی  و  تحول 
به نفع همه است. حتا ممکن است منافع بهتر، فرصت های 
بیشتر و رفاه اساسی تری را برای مخالفان تغییر نیز به دنبال 
اقلیت سودجو  داشته باشد. خوب، عده ای ـ معموال یک 
موجود  وضعیت  حفظ  در  را  منافع شان  منفعت طلب-  و 
برنامه و  تغییر و تحول و توسعه و  برابر هر  می بینند و در 

طرح اجتماعی مقاومت می کنند.
8صبح: برگردیم روی اوضاع سرپل. براساس طرح نظری 
معرفی  را  تحوالتی  می خواستید  شما  سرپل  در  آیا  شما، 
کنید، طرح توسعه و برنامه های رشد و دگرگونی داشتید 
و بعد به قول شما، عده ای به مخالفت برخواستند؛ شما این 

قضیه را شخصی نمی دانید؟ 
رحمتی: دقیقا. عرض کردم که این می تواند در جاهای 
دیگر نیز رخ دهد و چنین باشد. مثال همین حاال در بعضی 
نباید  که  البته  است.  چنین  وضع  نیز  دیگر  والیات  از 
خود  از  والیت  هر  که  زیرا  ساخت،  عام  را  سرپل  مورد 
و  مشکالت  هم  والی  هر  و  دارد  را  خودش  ویژگی های 
موارد  بعضی  در  گفتم  چنان که  را.  خودش  خصوصیات 

بعضی از والی ها هم دچار اشتباهات و معضالتی می شوند 
نمی شود  پس  باشند،  مقصر  خودشان  بیشتر  شاید  که 
وضعیت سرپل و والی سرپل را عام ساخت. اما، در این که 
می کنند،  مقاومت  تغییر  برابر  در  شرایطی، جوامع  هر  در 

جای شکی نیست و این یک قانون عام اجتماعی است.
کاری تان  برنامه های  درباره ی  خوب،  بسیار  8صبح: 
و  عکس العمل  باعث  چیزهایی  چه  این که  و  بفرمایید 

مقاومت مخالفان شما شده است؟
والیت ها  همه ی  مثل  من  کاری  برنامه های  رحمتی: 

چنددسته می شود:
این جا  به  من  زمانی که  کوتاه مدت،  و  ضربتی  برنامه های 
]سرپل[ آمدم، سرپل از نظر امنیت، در وضعیت بسیار بدی 
قرار داشت. شما می دانید که تامین امنیت در دستور کار 
نباشد، هیچ  امنیت  تمام ارگان های دولتی قرار دارد. اگر 
نمی شود.  تامین  رسانه ها  آزادی  نمی رود.  پیش  از  کاری 
سرمایه گذاری  کسی  نمی شود.  عملی  اقتصادی  توسعه ی 
نمی کند. فرهنگ و آموزش رشد نمی کند و مانند این ها. 
کار اصلی من هم تامین امنیت بود و هنوز هم است. باید 
بگویم که ناامنی تنها از سوی گروه های مسلح مخالف و 
کشورهای معلوم الحال به وجود نمی آید. عوامل داخلی و 
محلی نیز باعث ناامنی می شوند. فقر می تواند باعث ناامنی 
شود. بی سوادی می تواند باعث ناامنی شود، جنگ زدگی 
پس  شود.  ناامنی  باعث  خشونت  سه دهه ی  دنباله های  و 

امنیت یک موضوع بسیار پیچیده و چندبعدی است. 
8صبح: شما وقتی به سرپل معرفی شدید، وضع امنیتی از 

چه قرار بود؟
رحمتی: متاسفانه، وضع بسیار بحرانی و آسیب پذیر در 
والیت سرپل حاکم بود. ضعف مدیریت و تشکیل ناچیز 
دیگر،  مشکالت  و  ملی  اردوی  پرسونل  کمبود  پولیس، 
کنترول  در  صیاد  ولسوالی  95درصد  تا  بود  شده  سبب 
مخالفان مسلح قرار داشته باشد. وضعیت امنیتی در ولسوالی 
کوهستانات بسیار شکننده و ضعیف بود، اوضاع در مرکز 
دشمن  کنترول  تحت  عمدتا  و  آسیب پذیر  سرپل  والیت 
سرپل سانچارک  و  سرپل شبرغان  شاهراه  داشت.  قرار 
همواره مورد تهدید دشمن بود و مخالفان مسلح به سادگی 
با  سرپل،  شهر  داخل  از  تلیفون  و  پیام  ارسال  طریق  از 
ولی  می کردند.  باج گیری  و  اخاذی  تهدید،  و  زورگویی 
مسووالن  توجه  کرزی،  حامد  جاللتماب  مستقیم  امر  با 
اردوی ملی  امنیتی و کشفی کشور، یک کندک  محترم 
در سرپل اختصاص یافت. رهبری پولیس تجدید و تقویه 
سفرهای  و  امنیتی کشور  مسووالن  بیشتر  توجه  با  و  شد، 
امنیتی  به والیت سرپل و حمایت و تشویق بخش  متعدد 
سبب  باهم  همه  مختلف،  مسووالن  انسجام  و  تالش  و 
خارج  دشمن  محاصره  از  کوهستانات  ولسوالی  تا  شد 
نیروهای  کنترول  ولسوالی صیاد صد درصد تحت  شود، 
سرپل  والیت  مرکز  در  وضعیت  و  بگیرد  قرار  حکومتی 
در  هم چنین  بکند.  پیدا  بهبود  مالحظه ای  قابل  به گونه ی 
از 609نفر مخالف  بیش  اعالم سیاست مصالحه،  نتیجه ی 
مسلح و غیرمسلح به پروسه صلح بپیوندند و سرپل، قابلیت 
تامین  والیت  سراسر  در  را  امنیت  که  بکند  پیدا  را  این 
گرداند و مردم با خیال  آسوده به کار و کوشش بپردازند. 
کمبود  به دلیل  سرپل،  والیت  از  گوشه ای  در  هرچند 
امنیتی، هنوز هم مخالفان تحرکاتی دارند، ولی  نیروهای 
شاهراه ها و تمامی ولسوالی ها از یک امنیت پایدار بهره مند 
شده و قابلیت این را پیدا کرده است که شامل دور دوم 

پروسه ی انتقال گردد.
8صبح: آیا وضع موجود را از نگاه امنیتی بهتر می دانید؟

بدی  دادم، وضع  توضیح  قبال  که  بلی. طوری  رحمتی: 
با تشریک مساعی رهبری ملکی و نظامی  حاکم بود که 
عملیات  راه اندازی  با  یک سو  از  توانستیم  سرپل،  والیت 
نظامی و اعمال فشار از زمین و هوا با همکاری نیروهای 
خاص ایاالت متحده ی امریکا و از سویی دیگر با دعوت 
سرپل  والیت  در  را  امنیت  صلح،  به  مخالفان  تشویق  و 

تامین کنیم.
والیت  در  امنیتی  مسوولیت  انتقال  به  توجه  با  8صبح: 
و  توانمندی  لحاظ  از  را  امنیتی  نیروهای  سرپل، وضعیت 

قابلیت در تامین امنیت چگونه می بینید؟
امنیتی  نیازمندی های بخش  متاسفانه، هنوز هم  رحمتی: 
تشکیل  و  است  نگردیده  اکمال  باید،  که  به صورتی  ما 
است.  ضرورت  حد  از  کوچک تر  بسیار  پولیس  و  اردو 

نیاز کامل نبوده و به دسترس  تجهیزات و امکانات مورد 
نیروهای امنیتی ما قرار ندارد. کندک اردوی ملی، به دلیل 
در  کامل  به صورت  قرارگاهی،  و  رهایشی  امکانات  نبود 
والیت سرپل مستقر نشده است. قوماندانی امنیه و ریاست 
امنیت ملی سرپل فاقد تعمیر و نیازمندی های اساسی دیگر 

می باشد.
8صبح: نیروهای امنیتی در این والیت از چه هماهنگی با 
مقام والیت برخوردار است و اصوال هماهنگی میان شما و 

نیروهای امنیتی موجود در آن والیت وجود دارد؟
فعال  نزدیک و همکاری  رابطه ی  رحمتی: من در یک 
است که  و طبیعی  دارم  قرار  امنیتی و کشفی  نیروهای  با 
در تمامی مراحل عملیاتی و جنگی از هیچ نوع تالش در 

جهت انسجام، تشویق و حمایت آن ها دریغ نورزیده ام.
8صبح: برگردیم موضوع اصلی بحث. فرمودید برنامه ی 
امنیت بوده و تاجایی هم موفق بوده اید.  کوتاه مدت شما 

اما برنامه های میان مدت و دراز مدت شما چیست؟
به والیت  این ست که سرپل  من  برنامه کاری  رحمتی: 
استراتژیک  پالن  طرح  این رو،  از  شود.  تبدیل  درجه دوم  
و  آماده  شهرسازی  محترم  وزارت  کمک  با  سرپل  شهر 
و  کار  تحت  تفصیلی  پالن  مراحل  تمامی  آن  براساس 
اجرا قرار دارد. سرپل به زودی با امکانات نفتی که دارد، 
می تواند به  یکی از والیات صنعتی شمال و به  یک قطب 
اقتصادی کشور تبدیل شود. پروژه ی استخراج و اکتشاف 
وزارت  توسط  اخیرا  که  دریا  آمو  حوزه ی  گاز  و  نفت 
منعقد  »سی ان پی سی«  چینی  شرکت  با  معادن  محترم 
است  توسعه  و  تحول  این  مهم  نمونه ی  یک  است،  شده 
و به زودی استخراج ذغال سنگ و مس نیز رسما پس از 

عقد قرارداد آغاز خواهد شد.
کار قیرریزی 12کیلومتر سرک داخل شهر از سوی وزات 
محترم مبارزه با مواد مخدرنیز به زودی آغاز خواهد شد. 
مراسم  و  داوطلبی  اعالن  دیزاین،  سروی،  مراحل  تمامی 
مشکل  یک  حل  روی  کار  و  رسیده  پایان  به  داوطلبی 

کوچک تخنیکی جریان دارد.
بین  از 134کیلومتر سرک جغلی  بیش  طی سال گذشته، 
سرپل، ولسوالی کوهستانات و ولسوالی های سانچارک و 
بلخاب آماده ی بهره برداری شده و یا در مراحل پایانی کار 

قرار دارد.
مرکز  الی  سرپل  شهر  سرک  17کیلومتر  قیرریزی  کار 
خواهد  آغاز  دیگر  یک ماه  از  کم تر  طی  صیاد  ولسوالی 

شد.
از  سنگ توده،  سرک  44کیلومتر  دیزان  و  سروی  کار 
شده  تکمیل  سانچارک،  مرکز  الی  سرپل  شهر  حواشی 
آغاز  آغاز می شود.  قیرریزی آن  دیگر کار  تا یک ماه  و 
کار یک الیه ی پنج  سانتی متر قیر روی 54 کیلومتر سرک 
شاهراه سرپل- شبرغان در کابینه تصویب و به زودی آغاز 

خواهد شد.
برق  شبکه ی  و  سب استیشن  دالری  27میلیون  پروژه ی 
که  پیگیری هایی  با  تعطیلی،  سال  چهار  از  پس  سرپل 
انجام گرفت و هدایت شخص جاللتماب رییس جمهور، 
در آستانه ی اکمال قرار دارد. کار سب استیشن 97درصد 
به شدت جریان  و کار روی شبکه ی آن  تکمیل گردیده 
خواهد  بهره برداری  به  دیگر  4ماه  از  کم تر  تا  که  دارد 

رسید.
گرفته  صورت  زیادی  فعالیت های  نیز  معارف  بخش  در 
ولسوالی ها،  معارف  در  بیشتری  مواظبت  و  توجه  است. 
تدریسی  روند  از  نظارت  و  مسلکی  معلمان  استخدام 
مکاتب سراسر والیت، در عرصه ی مکتب سازی باتوجه و 
عنایت وزارت محترم معارف و سایر شرکا گام های بلندی 
345باب  سرپل  والیت  در  مجموعا  است.  شده  برداشته 
است.  تعمیر  دارای  آن  182باب  که  دارد  وجود  مکتب 
بازسازی 70درصد آن طی دوسال  و  اعمار  میان،  این  از 
کورس های  ایجاد  جهت  در  است.  گرفته  صورت  اخیر 
خصوصی  مکاتب  راه اندازی  آموزشی،  خصوصی 

تالش های موفقی صورت گرفته است.
کانکور  سرپل  والیت  در  گذشته  سال  در  اولین بار  برای 
تحصیالت  موسسات  به  توانستند  461 نفر  و  شد  برگزار 
تاریخ  در  عطفی  نقطه ی  خود  این  که  راه یابند  عالی 
گذشته  سال  طی  می آید.  به حساب  والیت  این  فرهنگی 
کشورهای  تحصیلی  بورسیه های  راهی  30 نفر  به  نزدیک 

ترکیه و هند شده اند.
در صفحه 8

تهیهوتنظیم:8صبح

والی سرپل:

من صمیمی ترین روابط را با مردم سرپل دارم
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حقوق  مستقل  کمیسیون  ساحوی  نظارت 
با  مصاحبه  جریان  در  افغانستان  بشر 
9.333نفر در سال 1388 دریافته است که 
و  داشته  56.9درصد مصاحبه شدگان کار 
43.1درصد آن ها بی کار بوده اند. از جمله 
شان  32.1درصد  می کنند،  کار  که  آنانی 
دارند.  درآمد  05افغانی  از  کم تر  روزانه 
بین آمار رسمی دولت و یافته های نظارت 
تفاوت  8.6درصد  بشر  حقوق  ساحوی 
که  است  آن  دهنده  نشان  و  دارد  وجود 
تعداد بی کاران بیشتر از آن چه است که در 
یافته  انعکاس  دولتی  رسمی  های  گزارش 

است.                        
برخی از کارشناسان امور نیز به این باورند 
نهادهای  جانب  از  شده  ارایه  آمار  که 
الدین  سیف  نیست.  دقیق  دولتی  رسمی 
سیحون، استاد اقتصاد، می گوید : »هرچند 
دولت افغانستان به یک مساله بسیار جدی و 
حیاتی که عبارت از  دریافت اعداد و ارقام 
و دسترسی به شاخص های دقیق است، کم 
به  باور من اگر  به  اما  توجهی کرده است، 
موارد  سایر  و  روستاها  در  پنهان  بی کاری 
به دقت توجه کنیم، به صورت تخمینی در 
افغانستان  جمعیت  و  نفوس  نصف  حدود 
 50 حدود  در  و  هستند  کار  شرایط  واجد 
الزم  به کار  یعنی  اند.  بی کار  آن ها  درصد 
و کاری که دارای بازدهی باشد، دسترسی 

ندارند.«      1 
یافته های نظارت ساحوی کمیسیون حقوق 

شاهد  پاکستان  شهر  بزرگ ترین  کراچی، 
بود  زنانی  از  نفر  هزار  صدها  راهپیمایی 
با  برابر  و  یک سان  حقوق  خواهان  که 
مردان هستند. این راهپیمایی، بزرگ ترین 
پاکستان  تاریخ  در  زنان  سیاسی  حرکت 

قلمداد می شود.
تحت  کراچی  شهر  شنبه  روز  راهپیمایی 

بشر نشان می دهد که اولویت 20.3درصد از 
خورشیدی،   1389 سال  در  شدگان  مصاحبه 
کار و افزایش فرصت های شغلی است. بدین 
ترتیب کار در صدر اولویت های سال 1389 

مصاحبه شدگان نیز قرار دارد.                                
در  بی کاری  نرخ  رفت،  تذکر  که  چنان 
نکرده  تغییر  قبل  دوسال  با  مقایسه  در  کشور 
این  است.  نیافته  توسعه  اشتغال  زمینه های  و 
نشانه ای از عدم برنامه ریزی موثر و فعالیت 
های ناکار آمد دولت در زمینه اشتعال زایی و 

افزایش فرصت های شغلی است.         
شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت  هرچند 
طریق  از  دولت  که  است  مدعی  معلولین،  و 
و  حرفه  آموزش  برنامه های  وزارت  این 
کرده  اندازی  راه  را  زا  اشتغال  مهارت های 
اجتماعي،  امور  و  کار  »وزارت  است، 
برنامه هاي حرفه آموزي براي افراد بي سواد و 
باسواد راه اندازي کرده است و در 16والیت 
است.  فعال  حرفه  آموزشي  مراکز  افغانستان 
در مجموع در حدود 20 هزار نفر )بي سواد 
و با سواد، به شمول زن و مرد( از سال 1388 
اي  حرفه  هاي  )کورس(  دوره   در  تاکنون 
اند.  دیده  آموزش  کار،  وزارت  به  مربوط 
بخش خصوصي نیز برنامه هاي آموزش حرفه 

عنوان »زنان قوی، پاکستان مقتدر« به دعوت 
سیاسی  حزب  پاکستان،  متحد  قوم  حزب 

مدافع حقوق زنان برگزار شد.
بنابر ادعای این حزب، بیش از 500هزار زن 
مقابل آرامگاه  فراخوان در  این  به  پاسخ  در 
گرد  پاکستان  بنیان گذار  جناح،  محمدعلی 
محلی  رسانه های  حالی که  در  بودند،  آمده 

داشته که آمار دقیقي در مورد آن وجود ندارد.«2                                 
اما کارشناسان امور به این باورند که نتایج عملی 
این برنامه ها محسوس و ملموس نبوده و تاثیرات 
است.  نداشته  بی کاری  نرخ  کاهش  بر  دید  قابل 
یک سو  »از  است:  معتقد  سیحون  سیف الدین 
است  مقطعی  و  مدت  کوتاه  خیلی  برنامه ها  این 
و  نمی  گیرد.  صورت  موثر  آموزش  آن  در  و 
حاکم  اقتصادی  نظام  کل  در  دیگر،  جانبی  از 
است؛  روشن  آن  دلیل  و  نمی  تابد  بر  را  اشتغال 
ایجاد  به عنوان  را  زایی   اشتغال  برنامه  دولت 
کرده   فراموش  اقتصادی  کلیت  در  کار  شرایط 
و  العملی  عکس  مقطعی،  سیاست های  است. 
در  اشخاص  و  افراد  آن  طی  که  تبلیغاتی  بیشتر 
مهارت های  کسب  به  دسترسی  برای  مقطع  یک 
برای  تضمینی  هیچ  می بیینند،  آموزش  تکنیکی، 
برنامه  ده  اگر  مثال  نمی  تواند.  خلق  آن ها  اشتغال 
شود،  اندازی  راه  آموزشی  خدمات  ارایه   برای 
ایجاد  برای  استراتژی  برنامه و  اما شرایط کار  و 
وجود  دیده ها  آموزش  برای  شغلی  فرصت های  
نداشته باشد، این افراد به مشکالت جدی مواجه 
می شوند. افراد آموزش می بینند، با یک توقع در 
به  و  نمی  توانند  پیدا  کار  اما  می روند،  کار  بازار 
می پیوندند.  تبهکار  گروه های  و  بی کاران  ارتش 
افرادی که آموزش داده می شود،  برای  این  بنابر 

باید زمینه کار هم ایجاد گردد.«3                                                                                                                                                                         
ادامه دارد

پی نوشت ها:
1.گفتگو با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، 1390/6/22

 2 . وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصاحبه با سیما غنی، معین امور کار، 1390/6/2
 3. گفتگو با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، 1390/6/22

یک میلیون  به  نزدیک  را  آمار شرکت کنندگان 
اعالم کرده اند.

قوم  حزب  سه رنگ  پرچم های  زنان  از  بسیاری 
متحد را با خود حمل می کردند و در حمایت از 
الطاف حسین، رهبر حزب شعار می دادند، که از 
به دولت  اعتراض  نشانه  به  تا کنون  20سال پیش 

پاکستان در لندن به سر می برد.
روز  راهپیمایی  مدت  تمام  در  الطاف حسین 
سخنرانی  راهپیمایی  در  تلیفون  با  یک شنبه 
مضمون  که  راهپیمایی  این  در  وی  می کرد. 
اصلی آن رهایی و اقتدار زنان بود گفت پاکستان 
با اقتدار بخشیدن به زنان خود می تواند به یکی از 

مقتدرترین کشورهای جهان تبدیل شود.
الطاف حسین قوانین موسوم به قوانین سیاه را که 
علیه زنان قربانی به شکل های قتل های ناموسی و 
خشونت های خانوادگی اعمال می شود، محکوم 

کرد.
زنان پاکستان به ندرت قادر به شرکت در صحنه 
خشونت های  موارد  در  و  هستند  کشور  سیاسی 
قانون  از حمایت  ناموسی  قتل های  و  خانوادگی 

برخوردار نیستند.
گفت،  راهپیمایی  در  شرکت کنندگان  از  یکی 
تنها راه پیشرفت، سپردن مسوولیت ها و نقش های 
افزود،  وی  است؛  زنان  به  بیشتر  و  بزرگ تر 

کشورهای مقتدرتر زنان قوی تری دارند.
است هدفش،  پاکستان مدعی  متحد  قوم  حزب 
مبارزه با قوانین ناعادالنه و دفاع از صدای زنان 

در صحنه سیاسی و اجتماعی پاکستان است.

7سال پنجم   شماره مسلسل 1345   یک شنبه 7حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

راهپیمايی زنان در کراچی 
برای حقوق مساوی

 منبع: صدای امریکا

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

اهداف مجازات ها 
واکنش جامعه نسبت به جرم به دو صورت می باشد یکی مجازات 
دیگری  است.  رسواکننده  و  رنج آور  ویژگی  دارای  که  است 
امنیتی یا اقدامات تامینی می باشد که بدون رنگ و صبغه  تدابیری 
ارتکاب  از  جلوگیری  به خاطر  جامعه  واکنش  هردو  اخالقی ست، 
باید  جرم و برقراری نظم در جامعه می باشد. قبل از همه چیز اول 

مفهوم مجازات را بدانیم.
مفهوم مجازات:

را  مجازات  عمومی  جزای  حقوق  کتاب  در  صانعی  پرویز  آقای 
چنین تعریف نموده است:

مجازات عبارت است از واکنش جامعه نسبت به جرمی که از سوی 
مجرم ارتکاب یافته و نظم جامعه را مختل نموده است که به صورت 

رنج آور و رسواکننده است.
تاریخ تحول اهداف مجازات ها:

طول  در  جزا  حقوق  مختلف  مکاتب  طبق  مجازات ها  اهداف 
تاریخ متفاوت بوده است. هر مکتبی تالش نموده است که اهداف 
مجازات ها را طبق نظریه خود معین نماید. مثال مکتب فایده اجتماعی 
مجازات  که  بود  معتقد  می باشد.  بنتام  جرمی  آن  بنیان گذار  که 
یک نوع فایده اجتماعی می باشد اگر مجازات مجرمین فایده داشته 
دست  مجرم  زمانی که  زیرا  نمود.  مجازات  باید  را  مجرمین  باشد 
اگر سود  توجه می کند.  به سود یک جرم  ارتکاب جرم می زند  به 
انجام می دهد. در این صورت  بیشتر از مجازات باشد جرم را  جرم 
ارعاب آور  مجازات  تا که  باشد.  از سود جرم  بیشتر  باید  مجازات 
بوده و از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. ولی این نظریه شدیدا مورد 
انتقاد مکتب عدالت مطلق که بنیان گذار آن ایمانویل کانت می باشد 
قرار گرفت. کانت معتقد بود که هدف از اجرای مجازات استقرار 
عدالت در جامعه می باشد چرا که مجرم با رفتار خود نظم جامعه را 
مختل نموده است و سزای آن مجازات است و از این طریق انتقام 

جامعه از مجرم گرفته می شود.
مکتب دیگری که کامال برعکس این ها عمل نموده است عبارت 
است از مکتب تحققی که بنیان گذار آن اگوست کنت می باشد. او 
معتقد بود که هدف از مجازات، اصالح مجرم می باشد؛ یعنی مجرم 
بودن  خطرناک  حالت  از  که  تا  داد  قرار  نگهداری  تحت  باید  را 
بیرون و به جامعه دوباره برگردد و مانند یک فرد عادی برای جامعه 
نبود، ولی  از این امر مستثنا  نیز  مفید واقع گردد. مکتب کالسیک 
این مکتب تلفیقی از دو مکتب عدالت مطلق و مکتب فایده گرایی 
یا فایده اجتماعی می باشد که اهداف مجازات را به سه دسته تقسیم 

نمود که عبارتند از:
ارعاب، اصالح و انتقام که امروزه نیز این سه هدف به عنوان اهداف 

مجازات ها در حقوق جزای مدرن شناخته شده است.
ادامه دارد

مجازات

قسمت اول 

نویسنده: نصراهلل محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب قسمت بیست و سوم

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

فایده اجتماعی می باشد.دو مکتب عدالت مطلق و مکتب فایده گرایی یا این امر مستثنا نبود، ولی این مکتب تلفیقی از جامعه مفید واقع گردد. مکتب کالسیک نیز از دوباره برگردد و مانند یک فرد عادی برای که از حالت خطرناک بودن بیرون و به جامعه یعنی مجرم را باید تحت نگهداری قرار داد تا بود که هدف از مجازات، اصالح مجرم می باشد؛ بنیان گذار آن اگوست کنت می باشد. او معتقد نموده است عبارت است از مکتب تحققی که مکتب دیگری که کامال برعکس این ها عمل 

ACKU



والی سرپل:

از صفحه 6

من صمیمی ترین روابط را با مردم سرپل دارم
خوش بختانه،  شد،  انجام  که  تالش هایی  و  پی گیری ها  با 
مورد  سرپل  عالی  تحصیالت  موسسه ی  اوالن بار  برای 
و  گرفت  قرار  عالی  تحصیالت  محترم  وزارت  تایید 
و  می کند  آغاز  تربیه  و  تعلیم  پوهنزی  با  امسال  را  کارش 
پوهنزی زراعت در سال آینده، با همکاری ریاست محترم 
پوهنتون بلخ آغاز به فعالیت خواهد کرد. قبال در سرپل از 
مطبوعات چاپی خبری نبود، با تالش همکاران مطبوعاتی 
هفت شماره ی مجله ی سرپل در بهترین شکل و صحافت 
به چاپ رسیده و در اختیار همگان قرار گرفته است. این 
نخستین مجله ای است که تاکنون در سرپل با این محتوا و 

ثقافت نشر می شود.
توجه به توسعه ی مراکز فرهنگی و وزرشی از دیگر موارد 
دارد و در  قرار  توجه والیت  اساسی است که جدا مورد 
زمینه، کارهای زیادی انجام شده است. در زمینه ی جذب 
سرمایه گذاری و جلب توجه موسسات مهم بین المللی برای 
کار در این والیت نیز مساعی زیادی صورت گرفته است.

اگر  فکر می کنید که  نسبی،  امنیت  تامین  با  8صبح: پس 
جامه ی  برنامه ها  این  به  می توانید  شود،  داده  اجازه  به شما 

عمل بپوشانید و سرپل این ظرفیت و توانایی را دارد؟
رحمتی: من، اقال این طور می اندیشم. برای این که بتوانید 
عمل نمایید و عمل کنید، باید مثبت باشید. من این طوری 
رشد  آمادگی  و  ظرفیت  سرپل  من،  به نظر  می کنم.  فکر 
توانایی های خاص  سریع را دارد. هر جایی، هر جامعه ای 
پرورش  بعد  و  شود  شناسایی  باید  که  دارد  را  خودش 
یابد. چه من، چه هرکس دیگر بعد از من، اگر برنامه های 
عملی داشته باشد، سرپل یکی از نمونه های موفق توسعه ی 
اقتصادی می شود. و این نظر عام من برای همه ی کشور نیز 
می باشد. ما توان رشد سریع را داریم. کشور ما توان رشد 
سریع را دارد، اگر این فرصت تامین شود، اگر ما را به حال 

خود ما بگذارند.
خود  به حال  که  نمی گذارند  را  شما  کسانی  چه  8صبح: 
داشته  را  سریع  توسعه ی  فرصت  که  نمی گذارند  یا  باشید 

باشید؟
که  می دانیم  خارجی  بعد  در  شد.  اشاره  پیشتر  رحمتی: 
با ما لج کرده باشند،  بعضی از همسایه های ما مثل این که 
نمی گذارند که ما پیش برویم. روی پای خود ایستاد شویم. 
کشور ما به پل ارتباطی منطقه تبدیل شود؛ یعنی پل ارتباط 
سه منطقه ی به سرعت در حال تغییر: خاور میانه، آسیای میانه 
و آسیای جنوب شرقی. افغانستان پل ارتباط این سه حوزه ی 
مهم اقتصادی و سیاسی است. شاید هم منظور عالمه اقبال 

از »قلب آسیا« خواندن افغانستان همین بوده باشد.
عامل  آن،  تبعات  و  جنگ زدگی  داخلی،  بعد  در 
جنگ،  قربانی  بدترین  است.  رشد  و  توسعه  بازدارنده ی 
از  است.  اجتماعی  معنوی  ارزش های  و  فرهنگی  سقوط 
و غریبی ظهور می کنند  و دسته های عجیب  افراد  این رو، 
که خود، از تولیدات این وضع هستند و بنا طبیعی است که 
بود و نبودشان را در حفظ وضع موجود ببینند و در برابر هر 
تغییر و تکان و تحولی عکس العمل نشان بدهند. این افراد 
و دسته ها نمی گذارند که کارگذاران صدیق و وطن دوست 

کار کنند و مانع کار می شوند. 
8صبح: خوب. این بسیار کلی است. بفرمایید که در سرپل 
مشخصا چه کسانی مانع کار و اجرای برنامه ها و طرح های 

شما می شوند؟
من  که  بگویم  می توانم  اطمینان  و  قاطعیت  با  رحمتی: 
صمیمی ترین روابط را با مردم عادی سرپل دارم، از دکاندار 
من  به  هراسی  کدام  بدون  متنفذین  و  بزرگان  تا  گرفته 
دسترسی داشته اند. من با کسانی که در سال های مختلف از 
اداره های محلی تحمیل کرده اند،  طریق غیرمشروع باالی 
در ستیزه هستم و همین امر سبب بروز جنجال های اخیر در 
این والیت شده است. در سرپل عموما دو حزب جنبش و 
دارای طرفدارانی  افغانستان،  مردم  اسالمی  حزب وحدت 
در  حزب  دو  این  سران  که  است  حالی  در  این  هستند. 
با  و  بوده  مخالف  افغانستان  حکومت  سیاست های  با  کل 
طرح مباحثی مبنی بر عدم کارایی حکومت و عدم ثبات 
سیاسی، سعی در زیر سوال بردن برنامه ها و دست آورد های 
حکومت دارند. موفقیت نسبی حکومت مرکزی و محلی 
نوید دهنده ی یک آینده ی درخشان  در والیت سرپل که 
این والیت در آینده ای  اقتصادی، علمی و فرهنگی برای 
ادعاهای  نقض  به دلیل  است  ممکن  است،  دور  چندان  نه 
منافع  و  مردمی  پایگاه  افراد  این  باشد،  یادشده  اشخاص 
عامل  خود  که  بدهند  دست  از  را  باالفعل شان  و  بالقوه 

شما بشنویم. آیا شما می گویید که در تیراندازی افراد شما، 
کسی کشته نشده است؟ پس چه کسی او را کشته است و 

همین گونه زخمی ها چطور؟
رحمتی: اجازه بدهید، ما واقعه را چنان که بود شرح دهم، 
در پی تحرکات بی نظم کننده، به تاریخ1390/11/15 طی 
صحبت تلیفونی که با جاللتماب محترم وزیر امور داخله و 
قوماندان محترم زون 303 پامیر داشتم، به من اطمینان داده 
شد که فردا، یعنی 1390/11/16 قطعات کافی از زون جهت 
تامین امنیت اعزام می شوند، خیمه هایی که برپاشده برداشته 
معمول ساعت  من طبق  تامین می گردد.  امنیت  و  می شود 
هشت و چهل دقیقه صبح به دفترم رفتم و حوالی ساعت 
رسیده اند.  امنیتی  قطعات  که  خبرشدم  پنج  و  چهل  و  نه 
تلیفونی  داشت،  قرار  قطعات  راس  در  که  زون  معاون  با 
صاحب  وزیر  جناب  مانند  هم  ایشان  و  نمودم  صحبت 
گفتند  و  دادند  اطمینان  من  به  صاحب  قوماندان  و  داخله 
که کار ترتیبات امنیتی را اتخاذ می کنند. بعد از 40دقیقه، 
باز تماس گرفته گفتم که به والیت بیایند، به من گفتند: ما 
در مرکز سوق و اداره هستیم، تا این که کم کم سنگ زدن 
به در ورودی والیت آغاز شد. من ضمن این که به  یاورم 
وظیفه دادم تا تلیفون قوماندان امنیه را بگیرد، خودم نیز به 
امنیه ی والیت سرپل زنگ زدم،  چهار شماره ی قوماندان 
ولی هیچ یک جواب نگفتند. به ناچار به معاون محترم زون 
تماس گرفتم و وضع را تشریح کردم. ایشان گفتند مشکلی 
نیست، اقدام می شود. تا این که فشار سنگ زدن بیشتر شد و 
کم کم فشار روی در ورودی والیت بیشتر شد. محافظان 
فیر  می زدم که  فریاد  من  آمدند.  داشتند که  من سروصدا 
نکنید، تا این که در باز شد، آشوب گران با سر وصدا وارد 
من  محافظان  متری  فاصله ی 15- 20  در  و  محوطه شدند 
و  شد  شروع  هوایی  فیر  و  گرفتند  قرار  والیت  در صحن 
آشوب گران فرار کردند و صحن والیت را ترک نمودند. 
زون  معاون  به  بازهم  من  و  بستند  را  در  دوباره  محافظینم 
تلیفون زدم و وضع را تشریح کردم که جواب معاون زون 

به من چنین بود: ما مردم را کشته نمی توانیم! 
روی  فشار  و  سنگ زدن  دوباره  که  بود  درحالی  این 
به  است  ممکن  این بار  که  دیدم  شد.  زیاد  ورودی  در 
هدف شان- که همانا قربانی نمودن بچه های 13-14 ساله 
است و آن ها را عمدا جلو صف قرار داده بودند، برسند. 
ناچار من والیت را ترک کردم و به قوماندانی امنیه رفتم. 

به نظر من از نیروهای حمایتی زون 303 پامیر به صورت الزم 
در تامین امنیت استفاده نشد، وگرنه هرگز این حادثه پیش 
نمی آمد. آقایان، به خاطر اغراض سیاسی شان، به تک تک 
قریه داران و متنفذان شخصا تلیفون زده بودند و با تشویق، 
فحش و ناسزا و توزیع پول این جمع را که بین 200 تا300 
را آفریدند. شعبات  این حادثه  و  بسیج کردند  بودند،  نفر 
محترم  جاللتماب  به عکس  شد.  آتش زده  والیت   کاری 
رییس جمهور کشور و پرچم ملی، اهانت صورت گرفت و 

وسایل دفتری تخریب و به غارت برده شد.
عالی  مقام  حکم  من  این که،  هم  دیگر  انگیزه ی 
و  عرب  قوم  حقوقی  دعوی  درمورد  را  ریاست جمهوری 
قوم اسحق زی تطبیق کردم و با فساد و سواستفاده از پول 
مرکزی  حکومت  از  نمایندگی  به  و  نمودم  مبارزه  شهدا 
سرپل  شهر  زر  و  زور  پنهان  حکومت  به  و  کردم،  عمل 

تسلیم نشدم.
بعضی ها  و  آوردند  هجوم  والیت  به  آن ها  یعنی  8صبح: 

مسلح هم بودند؟
رحمتی: دقیقا. در کنار این که از قبل با خود سالح سرد 
و گرم آورده بودند، در جریان آشوب هم سه تن از افراد 
پولیس را لت و کوب و خلع سالح کردند، و این اسلحه ها 
قرار داشت. هم چنان  آنان  اختیار  برای چندین ساعت در 
مدارکی است که نشان دهنده ی شلیک آنان به سوی تعمیر 

والیت می باشد.
وجود  میانجی گری  یا  مذاکره   فرصت  هیچ  آیا  8صبح: 
از  و  بگیرید  تماس  آن ها  با  نمی توانستید  شما  نداشت؟ 

شدت قضیه بکاهید؟
صورت  مختلف  طرق  از  زیادی  تالش های  رحمتی: 
گرفت، ولی از آن جا که حضرات شناخته شده، هر لحظه 
جلوگیری  تفاهم  از  و  می کردند  مدیریت  را  وضعیت 
می نمودند، نتیجه نداد. و هم به دلیل آن که این افراد، نه برای 
تظاهرات مسالمت آمیز و نه هم برای گفتگو آمده بودند، 
بلکه آنان به عنوان مهره هایی در سیاست »کشته سازی« فاقد 
تالش  تمام  بودند.  مذاکره  و  انگیزه ی صلح طلبی  نوع  هر 

افراد  دیگر،  از طرفی  است.  اخیر شده  اصلی آشوب های 
می خورند،  آب  شده  ذکر  مرجع  دو  از  که  هم  دیگری 
از  را  زمین های غصب شده ی خویش  یا  والیت  در سطح 
یا کتابچه های جعلی 400تایی و 800تایی  داده اند،  دست 
قانون،  براساس حاکمیت  هم  یا  و  را  شهدای جعلی خود 
موقف های  عامه،  اداره ی  اصالح  و  حکومت داری خوب 

اداری و نفوذشان را.
با باند های قدرتمند  8صبح: آیا قاطعیت شما در برخورد 
شهدا  خانواده  امکانات  از  استفاده جویان  و  زمین  غاصبان 
این که  یا  و  می باشد  اخیر  رخداد های  در  اصلی  عامل 

دستگاه والیت هم با کوتاهی هایی همراه بوده است؟
و  افغانستان  حکومت  که  نیست  شکی  این  در  رحمتی: 
به  نتوانسته اند  به شرایط موجود،  باتوجه  اداره های محلی، 
تمام توقعات و انتظارات مردم به موقع پاسخ بدهند، اما من 
با بیشتر این افراد و دسته ها گپ زده ام تا شاید راهی پیدا 
شود و آن ها بدانند که به خیر همه است که برای رشد و 
اما شاید یک  با هم کار کنیم.  توسعه و ترقی سرپل همه 
نیستم.  معامله  و  رشوه  اهل  من  که  باشد  این  من  کوتاهی 
من باج نمی دهم. زیرا که برای خودم کار نمی کنم. چگونه 
این  کنم  معامله  را  شهدا  خانواده های  الیموت  قوت  باید 
کشور فقیر که دستش تا چند نسل برای کمک دراز است، 
آن وقت من باج بدهم که چه. که والی بمانم. که بترسم. 
که با دزدها، دهن جوال را بگیرم. که در برابر وجدان های 
این کشور شرمنده شوم.  پاک و فرزندان مومن و صدیق 
من ترجیح می دهم که والی باج ده نباشم. اگر والی باشم، 
و شرف  با خون  که  بمانم،  مجاهد  افتخار یک  و  باعزت 
خود از این خاک دفاع کرد و حال می خواهد در بازسازی 
واقعا  وگرنه،  بپردازد.  اکبر  جهاد  به  جامعه اش  نوسازی  و 
رشوت  نه  و  می گیرم  رشوت  نه  نمی ارزد.  دردسرش  به 
به  باید  خانواده ام  که  کند  حکم  عدالت  اگر  و  می دهم، 
ندارم. پسر عموی من  ابایی  ببیند، هیچ  قانون جزا  پیشگاه 
که محافظم هم بوده است، نمونه ی خوبی است. همین که 
خبرش رسید تحت نظارت قرار داده شد، حبس گردید، 
ابتداییه  محکمه  در  و  تکمیل  را  قانونی اش  کار  سارنوالی 
چه  مورد  این  در  است،  شده  محکوم  حبس  سه سال  به 
و  داد  و عده ای  است  نشده  انجام می شده که  باید  کاری 
قال راه انداخته اند. کوتاهی من چیست؟ چند نفر مانند من 
عمل  شفافیت  و  قاطعیت  این  با  اشتباهاتی  چنین  درباره ی 

کرده اند؟
باج بگیر  با عده ای  8صبح: پس شما می فرمایید که چون 

نساختید، این بازی ها و حوادث پیش آمده، درست است؟
رحمتی: دقیقا، همین طور است.

8صبح: اما در مصاحبه ی تان با طلوع، افراد یا دسته هایی را 
خارج از والیت سرپل نیز نام بردید؟

در  دسته ها  و  شبکه ها  اجتماعی،  قضایای  در  رحمتی: 
بیشتر  و  گاهی  نمی کنند.  عمل  جغرافیا  یک  محدوده ی 
از  دورتر  صدها  کیلومتر  و  هزارها  قضیه  اصل  اوقات، 
است.  بوده  چنین  نیز  قضیه  این  در  است.  حادثه  محل 
افراد و دسته هایی در ارتباط با منابع قدرت سیاسی خارج 
تحول  که  زیرا  دادند.  هم  دست  در  دست  والیت  از 
نمی سازد،  متاثر  را  محلی  نفر  چند  منافع  تنها  اجتماعی، 
بدون  می شوند.  متاثر  نیز  کالن  گروه های  و  دسته ها  بلکه 
از والیت  بندهای توطیه و حادثه در خارج  تردید، پشت 
عمل می کنند. آن هایی که در والیت سرپل سر جنباندند، 
به حساب  پیش قراول  و  هستند  فاجعه  ابزارهای  بی چاره ها 
معلوم  که  می کنند  بدعمل  آن قدر  بی چاره ها  می روند. 
البته  نه.  یا  می فهمند که چه کار می کنند  نیست خودشان 
بعضی ها از روی سادگی و کم  معلوماتی مورد سواستفاده 
هم چشمی  و  به حساب چشم   هم  بعضی ها  می گیرند.  قرار 
ویژگی های  از  همه  که  غیره   و  سمتی  و  قومی  تعلقات  و 
جامعه ما می باشد. این مردم که مورد استفاده قرار گرفته 
و در توطیه ی »کشته سازی« و یا »شهیدسازی« وسیله قرار 
دل  و  است  رقت بار  واقعا  حال شان  و  وضع  می گیرند، 
مردم  همین  از  حاضرند  حتا  توطیه  عوامل  می سوزد.  آدم 
گرم تر  توطیه ی شان  بازار  تا  بدهند  کشتن  به  را  تا  چند 
به حال  از غندی خیر نظاره می کنند و حتا  شود. خودشان 

کشته شده ها رحم نمی کنند و می خندند.
قرار  از  شد،  کشته  که  هم  ما  هم وطن  یک  آن  چنان که، 
معلوم از پشت تیر خورده بود. معلوم نیست که به خانواده 

و اقارب او چگونه آن را جلوه دادند.
8صبح: اجازه بدهید که  یک بار فشرده ی حادثه را از زبان 

بستر  فراهم آوری  خون ریزی،  خشونت،  آشوب،  از  آنان 
آغاز  از  چنان که  بود.  حزبی  و  شخصی  سواستفاده های 
تظاهرات تاکنون این افراد، حتا یک بار هم خواهان مذاکره 
مبنای  بر  حرکت شان  اساس  که  زیرا  نشده اند،  گفتگو  و 
حفظ منافع غیرمشروع شخصی و گروهی شکل گرفته و 
هراس از افشا شدن چهره ی اصلی شان، باعث پنهان کاری، 
و  پول  توزیع  کشته سازی،  سیاست  تهدید،  اجیرگیری، 

مقاومت در برابر تغییر و توسعه شده است.
نماینده ی  که  والیت  به  گروهی  که  مساله  همین 
نوعی  ببرد،  هجوم  است،  کشور  ریاست جمهوری 
کسانی  چه  نیست؟  شده  برنامه ریزی  پیش  از  تنش افزایی 
مردم را گرد هم آوردند و برای این  کار بودجه مصرف 
کردند و وعده وعیدها و ذهنیت سازی و غیره کردند. در 
هجوم  پولیس  مثال  مقر  به  گروهی  که  است  دنیا  کجای 
ببرند، ولی پولیس محل کنار برود تا برخورد نشود؟ من که 
می گویم »شهیدسازی« یعنی همین؛ یعنی آن ها می خواستند 
تشنگی  رفع  تا  قتال شود،  و  قتل  این ها  از  بیشتر  بسیار  که 

آن ها فراهم شود، تا عطش قدرت طلبی آن ها فرو نشیند.
8صبح: گفته می شود که زون 303 پامیر تعداد زیادی از 
کرده  اعزام  والیت  این  به  امنیت  تامین  برای  را  سربازان 
استفاده  چگونه  نیروها  این  از  اخیر  حوادث  در  است، 

صورت گرفت؟
رحمتی: خوب، براساس تماس با زون 303 پامیر، نزدیک 
به 400پولیس تحت سرپرستی معاون زون به والیت سرپل 
به دلیل عدم مدیریت صحیح  اعزام شده بود که متاسفانه، 
و استفاده ی نادرست از این افراد، آن چنان که باید، مورد 
استفاده قرار نگرفت؛ به گونه ای که این افراد به جای این که 
در اطراف مقام والیت توظیف می شدند، در مناطقی مستقر 
شدند که اصال نیازی به آن وجود نداشت. در صورتی که 
تنها  نه  می شدند،  سازماندهی  درست  به صورت  افراد  این 
مشکالت  بلکه  نمی شد،  کشیده  آتش  به  والیت  تعمیر 

دیگری که رخ داد نیز به وقوع نمی پیوست.
8صبح: به هر حال، آیا شما از طرف دولت و رییس جمهور 

هنوز حمایت می شوید؟ اصال حامی شما کیست؟
از  فرصت  این  از  استفاده  با  تا  بدهید  اجازه  رحمتی: 
اسالمی  رییس جمهور جمهوری  قاطع جاللتماب  حمایت 
افغانستان سپاس گزاری و تشکر کنم که تاکنون به صورت 
و  حمایت  از  باید  که  است  طبیعی  شده ام.  حمایت  عالی 
پشتیبانی دولت و جاللتماب رییس جمهور اسالمی افغانسان 
اعتماد  با  توام  در والیت سرپل،  ایشان  نماینده ی  به عنوان 
این صورت  غیر  در  باشم.  برخوردار  متقابل  شناخت  و 
نمی توان تغییرات مثبت به وجود آورد و جامعه را به سوی 
توسعه ی پایدار هدایت کرد. خوش بختانه، حمایت ایشان 

هم چنان به قوت خود باقی است.
8صبح: یعنی رییس جمهور هنوز از شما پشتیبانی می کند؟

و  حقیقت  از  رییس جمهور  جناب  بلی.  خوب  رحمتی: 
خاستگاه حوادث اخیر سرپل کامال آگاه هستند و عوامل 
دور و نزدیک آن را به خوبی می شناسند و تاکنون از من 

بسیار خوب حمایت فرموده اند.
انتقال  پروسه ی  بدهید، درباره ی موضوع  اجازده  8صبح: 
آمادگی  شما  کنیم.  صحبت  افغانی  نیروهای  به  امنیت 

خودتان را در این مورد چگونه می بینید؟
کار  نتیجه ی  در  شد،  عرض  که  همان طور  رحمتی: 
بهبود  از هر لحاظ  جمعی رهبری والیت سرپل، وضعیت 
یافته و مخصوصا در عرصه ی امنیتی کارهای زیادی انجام 
گرفته است. من به پروسه ی انتقال به عنوان یک جریان و 
برای  فداکاری  و  تالش  هیچ  از  و  می نگرم  ملی  وجیبه ی 
هم  تا  می دانم  الزم  نمی کنم.  دریغ  آن  موفقانه ی  تحقق 
رهبری افغانستان و هم جامعه ی جهانی با کسانی که در این 
مسیر سنگ اندازی می کنند و اوضاع را اخالل می نمایند، 

برخورد قاطع قانونی انجام دهند.
8صبح: موضوع دیگری که از سوی بعضی منتقدان شما 
است،  مامورین  و  افراد  استخدام  مساله ی  می شود،  مطرح 
این که گویا شما بیشتر از یک قوم خاص در ادارات دولتی 

استخدام کرده اید؟
کارکنان  استخدام  سیستم  که  می دانید  شما  رحمتی: 
خدمات ملکی، در سیستم جدید رتب و معاشات براساس 
طرزالعمل  به  توجه  با  و  شایستگی  لیاقت،  آزاد،  رقابت 
می گیرد.  صورت  استخدام  کمیته ی  طریق  از  تعیینات، 
یعنی  استخدام،  مراحل  تمامی  در  استخدام  کمیته ی 
شارت لیست، امتحان حمایوی و مصاحبه، به شکل مستقل 
تحت  و  شفاف  کامال  آن  کاری  فرایند  و  نموده  عمل 
خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  نظارت 
ملکی است. از طرفی هم مقام والیت تنها بست های هشت 
الی شش را منظوری داده و بست های شش به باال، جهت 
ادارات مرکزی فرستاده می شوند. کسانی هم  به  منظوری 
که از نتیجه ی امتحان شاکی باشند، شکایت می کنند و به 
اعمال  برای  اجرایی  محل  والی،  و  می شود  رسیدگی  آن 
سلیقه و گرایش خود ندارد و مکلف است تا از روند سالم 
و قانونی مراحل مختلف استخدام نظارت کند، که تاکنون 

این کار به خوبی انجام شده است. 
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سازمان جهانی صلیب سرخ تالش های خود برای کمک 
رسانی به مجروحان و افراد آسیب دیده در شهرهای سوریه 
را آغاز کرده و همزمان باراک اوباما گفته که کاخ سفید و 
متحدانش از هر ابزاری برای متوقف کردن خونریزی ها در 

سوریه استفاده خواهد کرد.
این نهاد بین المللی هم اکنون در شهر حمص سوریه موفق 
زیر آتش  منطقه  از  را  از زخمی ها  بخشی  است که  شده 
نیروهای دولت بشار اسد، رییس جمهور این کشور، خارج 

کند.
نیروهای سازمان هالل احمر که ماموریتی مشابه  همزمان 
انتقال  به  دارند،  اسالمی  کشورهای  در  سرخ  صلیب 
نزدیکی  در   ( عمرو  بابا  شهر  حوالی  در  آسیب دیدگان 
حمص( اقدام کرده و موفق شده اند که گروهی ۷ نفره از 

مجروحان را به خارج از این شهر منتقل کنند.
در همین حال، باراک اوباما، رییس جمهور امریکا گفت 
استفاده ای  قابل  ابزاری  از هر  که کاخ سفید و متحدانش 
برای متوقف کردن خشونت ها در سوریه استفاده خواهد 

کرد.
رییس جمهور امریکا که در پایان دیدار خود با نخست وزیر 
دانمارک با خبرنگاران سخن می گفت، خطاب به دولت 
سوریه گفت: »اکنون زمان تغییر رژیم در سوریه است و 
کشتار مردم این کشور توسط دولت خودشان باید متوقف 

شود.«
بین المللی که طی چند روز  انتظار می رود چند خبرنگار 
اخیر در شهر حمص و دیگر مراکز درگیری زخمی شده اند 
هم در جریان این عملیات کمک رسانی به بیرون مناطق 
خطر منتقل شوند. اما سازمان صلیب سرخ هنوز در این باره 

اخباری منتشر نکرده است.
سوریه،  خاک  در  سرخ  صلیب  عملیات  آغاز  با  همزمان 
گردهم  تونس  در  جهان  سراسر  از  ارشد  نماینده  هفتاد 
سوریه  بحران  از  رفت  بیرون  راه های  مورد  در  تا  آمدند 

تبادل نظر کنند.
کنفرانس »دوستان سوریه« با حضور نمایندگان نزدیک به 
۷۰ کشور جهان به منظور یافتن راه  حلی برای پایان دادن به 
بحران و ناآرامی های مرگبار سوریه روز جمعه، ۲۴ فبروری 

در تونس برگزار شد.
این  در  که  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری 
یکی  که  گفت  خبرنگاران  به  داشت،  حضور  کنفرانس 
از توافقات حاصل شده در این نشست، ارسال و تدارک 
کمک های بشردوستانه برای مردم سوریه و افزایش فشارها 
بر دولت بشار اسد برای متوقف کردن درگیری ها در این 

کشور بوده است.
وزیر امورخارجه امریکا همچنین از مواضع روسیه و چین 

در قبال بحران سوریه به شدت انتقاد کرد.
در این کنفرانس نمایندگان قطر و تونس پیشنهاد مداخله 
عین  در  ولی  کردند،  مطرح  را  عرب  کشورهای  نظامی 
باید دنبال راه  حال، رییس جمهور تونس تاکید کرد که 
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صلیب سرخ کمک رسانی به 
سوريه را آغاز کرد

دست گیرد.
باوجود درخواست های مکرر  است که  این درحالی 
عالی،  دادگاه  شورای  هنوزهم  نمایندگان  مجلس 
لوی سارنوال و رییس سره میاشت، که براساس قانون 
را  نمایندگان  مجلس  تاییدی  رای  می بایست  اساسی 

داشته باشند، از به وسیله سرپرستان اداره می شوند.
انتظار خلیلی از گفتگوهای صلح

مجلس  نشست عمومی  در  رییس جمهور  دوم  معاون 
نمایندگان هم چنان گفت که دولت و مردم افغانستان 

به تامین صلح و ثبات در کشور نیاز دارند.
خلیلی باتوجه به بیرون شدن نیروهای نظامی خارجی 
خود  که  تازمانی  گفت  افغانستان  از   ۲۰1۴ سال  در 
افغان ها به دشواری های کنونی در افغانستان رسیدگی 
پایان  کشور  در  ناامنی  از  ناشی  مشکالت  نکنند، 

نمی یابد.
از  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تامین  وی  به گفته ی 
می باشد  افغانستان  دولت  و  مردم  اصلی  خواسته های 
افغانستان  دولت  باید  را  صلح  گفتگوهای  رهبری  و 

داشته باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که گفتگوهای 

صلح در غیاب مردم و دولت نتیجه ای نخواهد داد.
خلیلی هم چنین گفت که هرگونه گفتگوها با مخالفان 

مسلح دولت باید شفاف و عادالنه باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد که پروسه ی 
صلح زمانی به موفقیت می انجامد که دست آوردهای 

ده ساله  گذشته حفظ شوند.
با این حال، معاون دوم ریاست جمهوری امضای پیمان 
تهدیدهای  به  باتوجه  را  امریکا  با  افغانستان  راهبردی 

موجود در افغانستان به نفع مردم افغانستان می داند.
با  درازمدت  همکاری  به  افغانستان  که  گفت  خلیلی 
کشور  این  با  که  سندی  هرگونه  و  دارد  نیاز  امریکا 
به امضا برسد، بدون تصویب شورای ملی قابل تطبیق 

نیست.

رییس جمهور  آن  بنیاد  بر  که  کرد  تصویب  نیز 
به عنوان وزیر  را  ماه فردی  از یک  بیش  نمی توانست 
از جانبی هم کسانی که در  سرپرست معرفی کند و 
یک پست برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده بودند، 
سرپرست  وزیر  به عنوان  پست  عین  در  نمی توانستند 

ایفای وظیفه کنند.
پس از آن که مجلس نمایندگان ماده ی هفتاد و ششم 
اصول و ظایف داخلی خود را که مانع معرفی وزیران 
رییس جمهور  تعدیل کرد،  می شد  مجلس  به  ردشده 
فهرست 9نامزد وزیر کابینه ی خود را که شامل هفت 
وزیر تایید ناشده  گذشته می  باشد، بار دیگر به مجلس 

نمایندگان معرفی کرد.
همکاری  ریاست جمهوری  دوم  معاون  این حال،  با 
مهم خوانده گفت  را  افغانستان  دولت  نهادهای  میان 
دشواری های  بر  نمی توانیم  چنین همکاری  بدون  که 

موجود در افغانستان فایق آییم.
و  داخله  وزیران  به  دوباره  اعتماد  با  خلیلی  به گفته ی 
پارلمان  و  حکومت  میان  همکاری  نشانه های  مالیه 
به میان آمده است و حکومت در این زمینه از مجلس 

نمایندگان سپاس گذار می باشد.
از  نظارت  هم چنین  ریاست جمهور  دوم  معاون 
نمایندگان  مجلس  اصلی  وظایف  از  را  حکومت 
نمایندگان  مجلس  نظارت  که  کرد  تاکید  و  خواند 

حکومت داری در افغانستان بهبود می بخشد.
کشور،  اساسی  6۴قانون  ماده ی  یازدهم،  بند  بنیاد  بر 
را  نمایندگان  مجلس  به  وزیران  صالحیت  پیشنهاد 
در  نمایندگان  مجلس  اعضای  و  دارد  رییس جمهور 

مورد تایید و یا رد آنان تصمیم می گیرند.
 هم چنین بر اساس بند سه، ماده ی 91 قانون اساسی، 
از  حکومت  مقرری های  رد  یا  و  تایید  صالحیت 

صالحیت های ویژه ی مجلس نمایندگان می باشد. 
 با این حال، قرار است مجلس نمایندگان هفته ی آینده 
روی  پیشنهادی  9نامزدوزیر  به  رای دهی  پروسه ی 

ریاست جمهوری  دوم  معاون  خلیلی،  محمدکریم 
پیشنهادی  وزیر  9نامزد  رسمی  معرفی  با  روز گذشته 
حکومت به مجلس نمایندگان از اعضای این مجلس 
خواست تا براساس لیاقت و توانایی ها نامزدوزیران به 

آنان رای اعتماد دهند.
وزیرانی  از  قدردانی  با  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
که جای خود را به وزیران جدید می دهند گفت که 
دیگر  بخش های  در  توانایی  آنان  از  افغانستان  دولت 

استفاده خواهد کرد.
معاون  خلیلی،  محمدکریم  که  فهرستی  بنیاد  بر 
مجلس  عمومی  نشست  به  ریاست جمهوری،  دوم 
نمایندگان ارایه کرد، محمداسماعیل خان، سرپرست 
وزارت انرژی و آب به عنوان نامزد وزارت انرژی و 
آب، داوودعلی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت 
ترانسپورت  وزارت  نامزد  به عنوان  هوانوردی  و 
وزارت  سرپرست  سنگین  امیرزی  هوانوردی،  و 
وزیر  نامزد  به عنوان  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
غضنفر  حسن بانو  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
وزارت  نامزد  به عنوان  زنان  امور  وزارت  سرپرست 
امور زنان، ثریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه 
به عنوان نامزد وزارت صحت عامه، ویس برمک معین 
وزارت احیا و انکشاف دهات به عنوان نامزد وزارت 
احیا و انکشاف دهات، حسن عبدالهی معین وزارت 
انکشاف  وزارت  نامزد  به عنوان  شهری  انکشاف 
شهری، عبیداهلل عبید سفیر افغانستان در تهران به عنوان 
نامزد وزارت تحصیالت عالی و نجیب اوژن به عنوان 
نامزد وزارت فواید عامه به مجلس نمایندگان معرفی 

شدند.
نمایندگان  از  هم چنین  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
پیشنهادی حکومت رای  نامزد وزیران  به  تا  خواست 

اعتماد دهند.
خلیلی گفت: »امیدوارم که نمایندگان محترم باتوجه 
در  نامزدها  این  که  درایتی  و  شایستگی  و  لیاقت  به 
وزارت خانه های شان  به  مربوط  امور  پیش برد  جهت 
دارند، آنان را مورد اعتماد خویش قرار دهند.« خلیلی 
امروز  که  محترمی  وزیران  نامزد  »آرزومندم،  افزود: 
به شما معرفی گردیدند، بتوانند اعتماد شما را کسب 
با  را  مربوطه ی شان  مسوولیت های  وظایف  و  کرده 

درایت و احساس مسوولیت به پیش ببرند.«
به شمول  نوبت  دو  در  نیز  پیش  رییس جمهور دوسال 
برای  را  وزیران  از  دیگری  تعداد  یادشده،  نامزدهای 
گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده 
بود؛ ولی پس از آن که نتوانستند رای اعتماد به دست 
سرپرست  وزیران  به عنوان  را  آن ها  برخی  آورند، 

معرفی کرد.
معرفی  نخست  مرحله  ی  در  نمایندگان  مجلس 
به 1۷تن  از ۲۴نامزدوزیر  این مجلس  به  نامزدوزیران 
آن ها رای عدم اعتماد داد و در مرحله ی دوم از میان 
1۷وزیر پیشنهادی تنها به هفت وزیر رای اعتماد داده 

بود. 
این مجلس هم زمان با رد برخی نامزدهای پیشنهادی 
را  سرپرست ها  سه ماده ای  قانون  رییس جمهور، 

گفتگوهاي صلح در غیاب
 مردم افغانستان نتیجه اي ندارد

کريم خلیلي:

  فرزاد
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