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یازده هزار  که  دارد  نظر  در  معارف  وزارت 
کند. استخدام  کشور  سراسر  در  جدید  معلم 

وزارت  مسووالن  باستان،  بست  گزارش  به 
نفر،  یازده هزار  این  از  که  می گویند  معارف 

بود. خواهند  زنان  درصدشان  شصت 
193 هزار  حاضر  حال  در  که  است  گفتنی 
تدریس  مصروف  کشور  سراسر  در  معلم 

. هستند
در  معارف،  وزارت  معین  پتمن،  محمدصدیق 
کمبود  از  سه شنبه،  روز  خبری  نشست  یک 
عمده  چالش  یک  عنوان  به  مسلکی  معلمان 

کرد. یاد  معارف  عرصه  در 
جذب  و  معلمان  ساختن  مسلکی  بر  وی 

لیسانس  یا  و  چهارده  صنف  فارغ  که  معلمانی 
کرد. تاکید  باشند، 

در  معارف  وزارت  که  گفت  هم چنین  او 
کمبود  با  افغانستان  سطح  در  ولسوالی   240

در  مشکل  این  و  است  رو به رو  معلم  نبود  یا  و 
است.  حادتر  زن  معلمان  قسمت 

2 ادامه در صفحه 

استخدام یازده هزار معلم توسط وزارت معارف

اوباما: 
برای خروج از افغانستان 

شتاب نمی کنيم
یک  توسط  غیرنظامی  کشتار 1۶  حادثه  پی  در 
رییس جمهور  اوباما،  باراک  امریکایی،  سرباز 
بین المللی  نیروهای  که  است  داده  قول  امریکا، 
هجوم  افغانستان  خروجی«  درهای  »به سوی 

نخواهند برد.
آقای اوباما به شبکه های خبری امریکا گفت نیروها 
باید به صورتی مسووالنه از افغانستان عقب بنشینند.

حادثه کشتار در والیت قندهار باعث ایجاد تنش در 
روابط میان افغان ها و نیروهای خارجی شده است.

نیز گفته است که  امریکا  پانیتا، وزیر دفاع  لیون 
امکان صدور حکم اعدام برای مظنون در صورت 

مجرم شناخته شدن او وجود دارد.
آقای پانیتا که در حال سفر به قرغیزستان بود گفت 
که مظنون براساس مقررات نظامی امریکا که در 
بعضی موارد مجازات اعدام را در نظر می گیرد، 

تحت محاکمه قرار خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه طی طرحی گفتند 

که صبر افغان ها به پایان رسیده است.
را  »مسببان  خواستند  امریکایی  مقام های  از  آنها 
مجازات و به طور علنی در برابر مردم افغانستان 

محاکمه کنند.«
اما  داده اند.  را  انتقامجویانه  حمالت  قول  طالبان 
یک بزرگ قبیله ای به بی بی سی گفته است که او 

خواستار تظاهرات نخواهد شد.
به  این حادثه  از  قبل  از  احساسات ضدامریکایی 
دلیل بی حرمتی به نسخه های قرآن در یک پایگاه 
ناتو در کابل در ماه گذشته باال گرفته بود که باعث 

تظاهرات مرگ بار در نقاط مختلف کشور شد.
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به  مقام ها می گویند شورشیان مسلح 
هیات دولتی که برای تحقیق در مورد 
کشته شدن غیرنظامیان در حمله سرباز 
امریکایی به قندهار رفته بودند، حمله 

کرده اند.
و  کرزی  رییس جمهور  برادر  دو 
به  دولت،  ارشد  مقامات  از  شماری 
شمول اسداهلل خالد، وزیر سرحدات و 
توریالی ویسا، والی قندهار در این هیات 

شامل هستند.
مقامات گفته اند که در این حمله به 
اعضای هیات آسیبی نرسیده، اما یک 
دیگر  نفر  سه  و  پولیس کشته  مامور 

زخمی شده اند.
امریکایی در  تیراندازی سرباز  اثر  در 
قندهار،  والیت  پنجوایی  ولسوالی 

شانزده غیرنظامی کشته شدند.
این سرباز سی و هشت ساله که نامش 
نیروهای  بازداشت  در  نشده،  افشا 

امریکایی بسر می برد.

مسووالن حفظ و مراقبت سالنگ ها 
و  برف  ریزش  به خاطر  می گویند 
برف کوچ،  احتمالی  شدن  سرازیر 
به  روز  چهار  مدت  به  شاه راه  این 
مسدود  موترها  آمد  و  رفت  روی 

است.
و  حفظ  مسوول  رجب،  جنرال 
آزادی  رادیو  به  سالنگ ها  مراقبت 
گفته که این شاه راه از روز دوشنبه به 

این سو مسدود شده است.
 30 در  دوشنبه  روز  می گوید  وی 
سرازیر  برف کوچ  سالنگ ها  منطقه 

این حمله زمانی صورت گرفت که 
هیات دولتی، برای شرکت در مراسم 
حادثه  کشته شدگان  فاتحه خوانی 
ولسوالی پنجوایی به این ولسوالی رفتند.

یک مقام ارشد دولت به بی بی سی گفته 
جهت«  چندین  »از  دولتی  هیات  که 

مورد حمله قرار گرفت.
گفته می شود محلی که در آن حمله 
صورت گرفته، از مناطق تحت نفوذ 

گروه طالبان است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
نفر  چند  یا  »یک  است:  گفته  داخله 
از دشمنان در محل پنهان شده بودند 
رسید،  محل  به  هیات  که  زمانی  و 

تیراندازی کردند.«
مقامات می گویند نیروهای امنیتی نیز 
دست به حمله متقابل زدند و در نتیجه 
این درگیری، دست کم یک مامور 
پولیس کشته و سه نفر دیگر زخمی 

شدند.

نتیجه دو فرد جان  بود که در  شده 
الدرک  دیگر  فرد  یک  و  باختند 

است.
جنرال رجب هم چنین گفت تا زمانی 
سالنگ  شاه راه  بازگشایی  خبر  که 
مردم  نشود،  منتشر  رسانه ها  توسط 

نباید اقدام به سفر از این مسیر کنند.
شاه راه سالنگ که والیات شمالی را 
با دیگر مناطق کشور وصل می کند، 
برف گیر است. سال گذشته در این 
مسیر به اثر برف کوچ، ده ها تن کشته 

و زخمی شدند.

هيات حقيقت یاب در قندهار 
مورد حمله طالبان قرار گرفت

احتمال برف کوچ در سالنگ  ها

خانم اصیال وردک: 

به تعهدات خود در قبال زنان 
پابند هستیم

دولت افغانستان در گزارش خود 
می گوید که زنان در مناطق جنوبی و 
شرقی کشور بیشتر از سایر مناطق 
در معرض خشونت قرار دارند. در 
این گزارش، منازعات مسلحانه و 
نفوذ طالبان در این مناطق، عامل 
اصلی افزایش خشونت علیه زنان 
گزارش  در  است.  شده   عنوان 
ناامنی ها،  سبب  »از  است:  آمده 
حکومت نمی تواند به شکل درست 
قضایی  و  تعلیمی  صحی،  خدمات 
کند.  ارایه  مناطق  بعضی  در  را 
در  نیز  غیرحکومتی  سازمان های 
مناطق ناامن حضور خیلی کم رنگ 
مردم  به  نمی توانند  و  دارند 
بنابراین،  کنند.  ارایه  خدمات 
خانوادگی  خشونت های  قربانیان 
راه های  به  کم  بسیار  دسترسی 

قانونی دارند.«
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چرا همه مضطرب و نگرانند؟
هنوز تا سال 2014 حدودا دوسال فرصت است، اما 
نگرانی و اضطراب، جامعه را فرا گرفته است. این 
نگرانی تنها از زبان مردم عادی شنیده نمی شود، 
از  پس  وحشتناکی  تصویر  نیز  رهبران سیاسی 
نگرانی ها  این  اکنون  می کنند.  ارایه   2014 سال 
مردم  زندگی  امور  تمام  بر  را  خود  سایه ی 
انداخته است؛ درخواست پناهندگی از کشورهای 
اروپایی، بی میلی آوارگان برای بازگشت به وطن، 
خروج سرمایه ها از کشور، پایین آمدن قیمت خانه 
از  و زمین و رکود در معامله های کالن تجاری 

مواردی اند که می توان در این راستا نام  برد.
مردم افغانستان انتظار داشتند که پس از یک دهه 
در  آرامش  و  ثبات  غربی،  کشور  ده ها  حمایت 
با  افغانستان،  حکومت  و  می شود  حاکم  جامعه 
توانمندی و اتکا به منابع داخلی و نیرو انسانی، از 
عهده ی تمامی مسوولیت ها موفق بدر می آید. اما 
متاسفانه، حکومت افغانستان در ده سال گذشته، 
برای  را  زمینه  نتوانست  روزمره ،  سیاست  با 
ایجاد حکومتی کارا، با ساختار جدید و پاسخگو، 
فراهم کند. آقای کرزی که در آغاز کار حکومت 
به عنوان یک چهره محوری و مورد وفاق،  خود 
پذیرفته شده بود، امروز متحدان داخلی خود را، 
جبهه ی  و  می دهد  از دست  دیگری،  از  پس  یکی 
مخالفان سیاسی  اش هر روز نیرومندتر و قوی تر 

می سازد.
گرایش  با  خاص،  حلقه ای  به  حکومت  توجه 
مشخص، سبب  شده است تا میان مردم و ارگ، 
دیوار بزرگی از بی اعتمادی خلق شود. نبود یک 
و  در مورد کشورهای همسایه  سیاست روشن 
مردم  نگرانی  افزایش  اساسی  عوامل  از  طالبان، 
می باشد. اکنون اکثر مردم نمی دانند که حکومت 
پیش  به  برنامه ها  کدام  با  مصالحه،  مسیر  در 
می رود و سرنوشت ارزش های مندرج در قانون 
به  چگونه  ده ساله،  دست آوردهای  و  اساسی 
افغانستان  زنان  امروز  می شود.  گرفته  معامله 
حاکمیت  وحشت  و  سیاه  روزهای  کابوس 
را می بینند و برخی شهروندان  قلم الدین  مولوی 
تاکستان ها،  آتش  که شعله   می کنند  احساس  نیز 
از  نیازی،  مولوی  صدای  و  می شود  شعله ورتر 
بار،  دیگر  شریف،  روضه ی  مناره های  بلندای 

مبنی بر ترک این وطن، به گوش می رسد.
از  برای پس  و رسانه ها، هریک،  مدنی  نهاد های 
2014 خواب های وحشتناکی می بینند. شاید زوال 
برسد  فرا  به زودی  رسانه ها  و  نهادها  این همه 
یا  و  مومن«  »ضرب  تنها  دیگر  یک بار  مردم  و 
»صدای شریعت« را بدون ساز و سرود بشنوند.
یازدهمین  در  زخمی  و  خسته  اکنون  که  بودا 
انتظار  در  است،  ایستاده  پابرجا  خود  سالگرد 
باغرانی  مولوی  شلیک های  مهلک تر  ضربه های 

در یازده  سال قبل می باشد.
شده  سبب  دیگر  نگرانی  ده ها  و  نگرانی  این 
روحیه  به رغم  افغانستان،  شهروندان  که  است 
وقت  هر  از  بیش  آزادمنشی،  و  استقالل طلبی 
حمایت  به  را  خود  نیازمندی  و  وابستگی  دیگر 
در   حکومت  متاسفانه  کنند.  احساس  خارجی ها 
ده سال گذشته به هیچ وجه نتوانست اعتماد مردم 
از  که  شد  سبب  امر  همین  و  آورد  به دست   را 
انتقال مسوولیت زنگ خطری برای  منظر مردم، 
بسیاری از هم وطنان به شمار آید. اکنون تا 2014 
بازهم فرصت است که حکومت تالش کند تا در 
و  سازنده  سالم،  برنامه های  با  باقی مانده  وقت 
تا  کند  اعاده  را  دست رفته  از  اعتماد  امیدبخش 
این  از فضای  که سایه ی ترس و وحشت  باشد 
کشور رخت بربندد و اضطراب و نگرانی خاتمه 

یابد.

زنگ اول


والیت  معارف  ریاست  مسووالن 
از  شماری  کردن  مسدود  از  هرات 
در  خصوصی  کورس های  و  مکاتب 

این والیت خبر می دهند. 
رییس  طاهری  آروین  احمد  بصیر 
است  گفته  رسانه ها  به  هرات  معارف 
کورس  ده  و  مکتب  باب  سه  که 
دلیل  به  والیت  این  در  خصوصی 
مسدود  معارف  قانون  از  سرکشی 

شده اند. 
پس  که  است  افزوده  طاهری  آقای 
از  معارف  ریاست  هیات  بررسی  از 
در  خصوصی  کورس های  و  مکاتب 
کورس  ده  و  مکتب  باب  سه  هرات، 
که با شماری از مقامات ارتباط داشتند 

بسته شدند. 
حاضر  حال  در  که  است  گفته  وی 
هرات  در  خصوصی  مکتب  باب   64
سال  در  رقم  این  که  دارند  فعالیت 
آینده خورشیدی نزدیک به صد باب 

خواهد رسید.

آبیاری  زراعت،  وزارت  مسووالن 
سال  در  که  می گویند  مالداری  و 
میلیون  سه  جدید خورشیدی حدود 
نهال از سوی این وزارت در سراسر 

کشور غرس خواهد شد.
این  غرس  از  حالی  در  وزارت  این 
نهال ها خبر می دهد که سال گذشته 
درصد   35 شده  غرس  نهال های 

است. داشته  ضایعات 
وزارت  سخنگوی  قرار،  مجیداهلل 
به  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 
که  گفته  باستان  بست  خبرگزاری 
سه  جدید  سال  در  وزارت  این 
افغانستان  سراسر  در  نهال  میلیون 

غرس خواهد کرد.
وی می گوید که یک میلیون از این 
در والیات  هستند که  چنار  نهال ها، 
پروان،  مزارشریف، وردک،  کابل، 
پنجشیر  و  تخار  بغالن،  کاپیسا، 

محلی  شبکه  به  اوباما  آقای 
»کی دی کی ای« وابسته به »سی بی اس« 
قندهار  والیت  تیراندازی  که  گفت 
شدیدا »باعث دلشکستگی و تراژیک« 

بوده است.
آن  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
خروج  فکر  به  شده  باعث  حادثه 
»این  گفت:  باشد  افغانستان  از  سریعتر 
به  را  نیروها  که  می کند  مصمم تر  مرا 

کشور بازگردانیم.«
او افزود: »چیزی که نمی خواهیم انجام 

دالر  هزار   350 ارزش  به  مکتب 
مکاتب  این  که  می گوید  خبرداده 
ایتالیا  پی آرتی  تیم  مالی  کمک  به 
این  گذره  و  انجیل  ولسوالی های  در 
هزاران  برای  که  شده  اعمار  والیت 
دانش آموز، زمینه بهتر آموزش فراهم 

گردیده است. 

ناروی در چهار سال 
گذشته 100 میلیون 

دالر در فاریاب 
مصرف کرده است

والیت  محلی  مقام های  میمنه:  8صبح، 
فاریاب می گویند کشور شاهی ناروی 
این  در  انکشافی  برنامه های  برای 
تاکنون  گذشته  سال  چهار  از  والیت، 
بیش از 100 میلیون دالر را به مصرف 

رسانیده است.
با  که  فاریاب  والی  شفق،  عبدالحق 
رییس پارلمان ناروی دیدار کرد، حین 
این دیدار گفت که ناوری برنامه های 
زیادی را در افغانستان راه اندازی کرده 
نیز از کارکردهای این کشور  و مردم 

در این والیت راضی هستند.

سانسیریتا  انارکس  دیگر  سوی  از 
ناروی  شاهی  کشور  پارلمان  رییس 
کشورش  سربازان  از  بازدید  برای  که 
است،  کرده  سفر  فاریاب  والیت  به 
به  زیادی  کمک های  »ناروی  گفت: 
سال  از  پس  و  است  کرده  افغانستان 
این کشور  نیز در کنار  2014 میالدی 
خواهد بود و بر کمک هایش افزایش 

خواهد داد.«
ناروی  کمک های  »بیشتر  افزود:  وی 
گرفته  نظر  در  والیت  این  زنان  برای 

شده است.«

استخدام یازده هزار...
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 240 »در حدود  می گوید:  پتمن  آقای 
و  معلم  کمبود  با  افغانستان  ولسوالی 
ورکشاپی  هستیم،  مواجه  معلم  نبود  یا 
هزار  یازده  هستید،  شاهد  امروز  که 
در  امسال  مالیه  وزارت  که  بستی 
 60 داده  معارف  وزارت  تشکیالت 
گرفتیم.  نظر  در  زنان  برای  فیصد 
برای  شاگردان  جذب  دوم  موضوع 
تربیه معلم می باشد که در نشست امروز 
نمایندگان  می گیرد.  صورت  بحث 
کابل  به  را  معارف  ریاست های 
صحبت  موضوع  روی  تا  خواستیم 

نمایند.«
این  حل  برای  برنامه هایی  از  وی 
مشکالت خبر داد. او گفت که امسال 
دو هزار معلم داخل خدمت به جاهایی 
کمبود  مشکل  که  می شوند  جذب 
معلم در آنجا وجود دارد و تا دو سال 
آینده هیچ معلم غیر مسلکی در سطح 

افغانستان نخواهد داشت.
در  دختر  شاگردان  به  که  افزود  وی 
دالر  شصت  مقدار  معلم  تربیه  مراکز 
کمبود  مشکل  تا  می شود  داده  امتیاز 

معلم زن نیز رفع شود.
از  همچنان او گفت  که یک موسسه 
طرف کشور استرالیا در والیات ناامن 
برای تشویق معلمین، به آن ها از هشت 

صد تا 1200 دالر معاش می دهد.
اداری  اصالحات  که  کرد  عالوه  وی 
نیز برای معلمین در این والیات حدود 
پنج صد دالر معاش تعیین کرده است 
تشویق  کابل  در  را  معلمین  امر  این  و 
والیات  به  تدریس  برای  تا  می کند 

بروند.
تاکید  معارف  وزارت  مسووالن 
که  معلمینی  از  زیادی  شمار  دارند 
جذب  معارف  وزارت  به  امسال 
والیات  به  تدریس  برای  می شوند، 

می شوند. فرستاده 

دریافت  مرجع  توانایی  بررسی  و 
از  نگهداری  برای  نهال  کننده 
این  شامل  که  موضوعاتی اند  آن ها 

است. دستورالعمل 
»مرجعی  کرد:  تاکید  قرار  آقای 
باید  می کند  دریافت  نهال  ما  از  که 
نظارت ما را بر نهال ها در طول سال 
پذیرفته  را  سال  آخر  در  ارزیابی  و 
آن ها  کار  ارزیابی  نتیجه  در  اگر  و 
مورد  نهال ها،  نگهداری  قسمت  در 
قبول وزارت زراعت نباشد سال بعد 

نخواهند کرد.« نهال دریافت 
نهال،  میلیون  سه  که  است  گفتنی 
که  است  نهال هایی  شمار  تنها 
غرس  زراعت  وزارت  سوی  از 
نهال  میلیون ها  ساالنه  می شود. 
خصوصی  بخش  سوی  از  دیگر 
غرس  کشور  در  نیز  موسسات  و 

می گردد.

در والیت جنوبی قندهار را ترک کرد.
دروازه های  او  گفتند  عینی  شاهدان 
وارد  و  کرد  امتحان  را  خانه ها  بعضی 
و  تیراندازی  به  اقدام  و  شد  خانه  سه 
کشتن هر که سر راهش بود کرد. بیشتر 

کشته ها زنان و کودکان بودند.
این سرباز بعدا خود را تسلیم مقام های 

نظامی کرد و تحت بازداشت است.
مقام های وزارت دفاع امریکا گفتند نام 
او را تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد 

فاش نخواهند کرد.

مسدود شدن شماری از مکاتب خصوصی در هرات

وزارت زراعت سه میلیون نهال غرس می کند

برای خروج از...                                                       ادامه از صفحه 1

رییس معارف هرات می گوید که اگر 
این مکاتب بر اساس معیارهای پذیرفته 
اجازه  ریاست  این  نکنند،  عمل  شده 
کودکان  سرنوشت  با  بازی  و  فعالیت 

را زیر نام معارف نخواهد داد. 
از  طاهری  آقای  حال  همین  در 
باب  دو  ساختمان  بهره برداری 

غرس خواهد شد.
سخنگوی وزارت زراعت می گوید 
که غرس نهال در سال جاری حدود 

35 درصد ضایعات داشته است.
این  که  می کند  تاکید  وی  اما 
تکرار  آینده  سال  در  ضایعات 
انتظار  که  گفت  او  شد.  نخواهد 
بارندگی های  وجود  با  می رود 
ضایعات  جاری،  سال  در  فراوان 

نهال در سال آینده کاهش یابد.
برای  آن ها  که  می گوید  قرار  آقای 
حفظ و نگهداری بهتر از نهال ها در 
را  دستور العملی  یک  آینده  سال 

گرفته اند. روی دست 
مورد  ساحات  بررسی  وی،  گفته  به 
با  زمین ها  نوع  مطابقت  یعنی  نظر 
مقدار  بررسی  نظر،  مورد  نهال های 
بررسی  ساحه،  در  موجود  آب 
نهال  مقدار  با  ساحه  مقدار  تناسب 

دهیم این است که طوری آن را انجام 
به سوی درهای  بردن  دهیم که هجوم 

خروجی است.«
بین المللی  نیروهای  گفت  اوباما  آقای 
باید مطمین شوند که افغان ها می توانند 
و  کنند  برقرار  امنیت  مرزهای شان  در 
کشور  این  به  القاعده  بازگشت  مانع 

شوند.
کامال  هنوز  تیراندازی  حادثه  جزییات 
در  امریکایی  سرباز  اما  نیست،  روشن 
ساعات نخست روز یکشنبه پایگاهش 
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پنجوایی  حادثه ی  از  پس  سه روز  کشور  سنای  مجلس 
شد،  کشته  16غیرنظامی  آن  نتیجه ی  در  که  قندهار 
رویدادهایی، خواهان  ادامه ی چنین  از  برای جلوگیری 
قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان شد.

رییس و برخی از اعضای مجلس سنا که در اعتراض به 
کشتار غیرنظامیان توسط یک سرباز امریکایی، نشست 
روز گذشته ی خود را ترک کرده و با رسانه ها صحبت 
به  مهاجم  سرباز  علنی  محاکمه ی  خواهان  می کردند، 

خانه های روستاییان ولسوالی پنجوایی قندهار شدند.
شدن  زخمی  و  کشته  حالی که  در  سنا  مجلس  اعضای 
به شدت  را  قندهار  پنجوایی  ولسوالی  در  غیرنظامیان 
حادثه  این  عامالن  مجازات  خواهان  کردند،  محکوم 

شدند.
برخی از اعضای مجلس سنا که شعارهای ضدامریکایی 
نیروهای  هرگاه  که  دادند  هشدار  می دادند،  سر  نیز 
امریکایی به تلفات غیرنظامیان در افغانستان پایان ندهند، 
به سرنوشت سربازان ارتش سرخ شوروی سابق مواجه 

خواهند شد.
خبرنگاران  به  سنا،  مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
و  افغانستان  مردم  پیهم  نگرانی های  باوجود  گفت 
خارجی،  نیروهای  عنعنوی،  لویه جرگه ی  مشوره های 
در  غیرنظامیان  تلفات  به  امریکایی،  نیروهای  به ویژه 

ایتالف  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حالی که  در 
انتخابات  در  تقلب  و  مداخله  از  افغانستان  ملی 
اما  می کند؛  نگرانی  ابراز  آینده  ریاست جمهوری 
مشخصی  کاری  شیوه ی  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
برای جلوگیری از تقلب در انتخابات روی دست گرفته 

شده است. 
هم زمان  به دلیل  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
تمام  انتقال  و  خارجی  نیروهای  خروج  با  بودن اش 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  افغانستان  به  مسوولیت ها 
مردم  صورتی که  در  می گویند  تحلیلگران  می باشد. 
احتمال  نکنند  قناعت  انتخابات  این  نتایج  به  افغانستان 

افزایش اختالفات پس از سال 2014 بیشتر می شود. 
داکتر عبداهلل گفته است حلقاتی در حکومت افغانستان از 
همین حاال تالش هایی را برای نفوذ در کمیسیون مستقل 
انتخابات آغاز کرده اند. براساس قانون، تمام کمیشنران 
کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رییس جمهور تعیین 
که  انتخابات هایی  در  که  حالی ست  در  این  می شوند. 
تقلب های  از  شده،  برگزار  کشور  در  گذشته   10 در 
است.  شده  گفته  سخن  آن ها  در  گسترده  و  گوناگون 
حدود  پیش،  دوسال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

مورد  امریکایی  سرباز  یک  سوی  از  قندهار  پنجوایی 
در  قندهار  مردم  نمایندگان  اما  گرفته اند،  قرار  حمله 
گروهی  که  بودند  کرده اند  ادعا  نمایندگان  مجلس 
پایگاه  نزدیکی  در  خانه  سه  بر  امریکایی،  سربازان  از 

امریکایی ها در پنجوایی قندهار حمله ور شده بودند.
محاکمه ی  بر  هم چنین  کشور  سنای  مجلس  اعضای 
قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  مطابق  امریکایی  سرباز 

نافذه ی افغانستان تاکید کردند.
از  هیاتی  حکومت،  هیات  به شمول  حاضر،  حال  در 
پنجوایی  رویداد  بررسی  برای  نیز  نمایندگان  مجلس 

قندهار در این والیت به سر می برد.
سوی  از  پرسش هایی  با  سنا  مجلس  رییس  آن  که  با 
خبرنگاران در مورد چگونگی امضای پیمان استراتژیک 
که  گفت  ولی  شد،  مواج  وضعیتی  چنین  در  امریکا  با 
پس از بررسی های هیات های دولت افغانستان، حکومت 
افغانستان در مورد امضای پیمان تصمیم خواهد گرفت.

مورد  در  را  نهایی  تصمیم  صورت،  هر  در  گفت  وی 
ملی  شورای  امریکا،  با  استراتژیک  روابط  داشتن 

افغانستان خواهد گرفت.
مجلس های  که  می شود  حالی  مطرح  در  اظهارات  این 
با  جداگانه ،  اعالمیه های  در  کشور  سنای  و  نمایندگان 

حزبی ربطی ندارد.« 
نور گفت برخی از موارد دیگری نیز از سوی کمیسیون 
انتخابات  تا  شده  گرفته  نظر  در  انتخابات  مستقل 
او گفت:  به صورت موفقانه و بدون تقلب برگزار شود 
و  مشاهدین  نظارت،  مانند  مسایلی  آینده  انتخابات  »در 
این  در  این  بنابر  گرفته شده  نظر  در  مطبوعاتی  نظارت 

رابطه تشویشی در کار نیست.« 
فعاالن  و  تحلیلگران  از  شماری  دیگر  سوی  از 
آینده ی  انتخابات  به  رابطه  در  افغانستان  مدنی  جامعه ی 
میراحمد  می کنند.  نگرانی  ابراز  ریاست جمهوری 
میکانیزمی  می گوید  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  جوینده 
که برای تعیین رهبری کمیسیون انتخابات در نظر گرفته 

شده زمینه های تقلب و مداخله را مساعد می کند. 
برای  جدیدی  میکانیزم  یک  »ما  می گوید:  جوینده 
این  اعضای  نداریم.  انتخابات  کمیسیون  اعضای  تعیین 
یک عده  با  رییس جمهور  معامالت  براساس  کمیسیون 
می شود.  تعیین  سلیقه ای  به صورت  اشخاص  و  افراد 
کمیسیون  اعضای  تعیین  شیوه  تا  کنیم  کوشش  باید  ما 
انتخابات را طوری عیار کنیم که فسادپذیر و آسیب پذیر 

نباشد.« 
به باور آقای جوینده با در نظرداشت چگونگی گزینش 
کمیشنران کمیسیون انتخابات، توقع برگزاری انتخابات 
نمی شود. جوینده می گوید کمیسیون  برده  تقلب  بدون 
که  گیرد  تصمیم   مستقالنه  می تواند  وقتی  انتخابات 
و  شود  پیشنهاد  مدنی  جامعه ی  طریق  از  آن  اعضای 
نیز  آن ها  کارکردهای  بررسی  برای  خاصی  محکمه ی 

وجود داشته باشد. 
افغانستان اجرا  انتخابات هایی که تاکنون در  هرچند در 
این  اما  داشته؛  وجود  آن ها  در  بین المللی  ناظران  شده 
انتخابات  برگزاری  در  مهمی  نقش  نتوانسته  نیز  ناظران 

شفاف داشته باشند. 
نیز  بین المللی  ناظران  تاکنون  می گوید  جوینده  آقای 
به جای این که نظارت بر روند انتخابات داشته باشد، در 
هنگام برگزاری انتخابات در هوتل های لکس بودوباش 
در  تقلب  کاهش  در  موثری  نقش  نتوانسته اند  و  کرده 

کشور ادامه داده اند.
به  بین المللی  نیروهای  هرگاه  گفت  سنا  مجلس  رییس 
رهبری امریکا بیشتر از این، به خودسری های شان ادامه 
دهند، مردم افغانستان در مقابل آن ها ایستادگی خواهند 

کرد.
و  امنیت  تامین  برای  خارجی  نیروهای  وی،  به گفته ی 
مبارزه با تروریزم به افغانستان آمده اند و در صورتی که 
افغانستان  بپردازند، مردم  افغانستان  به کشتار مردم  خود 

در مقابل آن ها قیام خواهند کرد.
حضور  به  ضرورتی  وضعیت،  چنین  در  گفت  مسلمیار 
مردم  و  بود  نخواهد  کشور  این  در  خارجی  سربازان 
امنیت  و  ارضی  تمامیت  حفظ  برای  خود،  افغانستان 

خویش تالش خواهند کرد.
رییس مجلس سنا گفت به همین منظور اعضای شورای 
را  خارجی  نیروهای  حضور  شدن  قانونمند  باید  ملی 
جلوگیری  حادثه هایی  چنین  تکرار  از  تا  بگیرند  جدی 

شود.
که  گفتند  نیز  سناتوران  از  دیگر  برخی  گونه،  به همین 
نیروهای خارجی به مشوره های لویه جرگه عنعنوی که بر 
پایان عملیات های شبانه و قطع تلفات غیرنظامیان تاکید 

کرده بود، توجه نکرده اند.
حادثه  ی  قربانیان  که  دادند  گزارش  رسانه ها  آن که  با 

یک میلیون رای رییس جمهور کرزی تقلبی شناخته شد 
داکتر  اما  شد.  کشیده  دوم  به دور  انتخابات  نتیجه  در  و 
عبداهلل از شرکت در دور دوم انتخابات خودداری کرد. 
او تاکید داشت که باید تغییرات گسترده ای در رهبری 
کمیسیون انتخابات به وجود آید زیرا به نظر او این افراد 

به نفع حامد کرزی کار می کردند. 
اما کمیسیون انتخابات می گوید یک سلسله تغییرات در 
بخش پالیسی و رهبری کمیسیون انتخابات به وجود آمده 
در  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد  است. 
گفتگو با 8صبح گفت سه تن از کمیشنران این کمیسیون 
جدیدا از سوی رییس جمهور کرزی معرفی شده و دوتن 
بود  رسیده  پایان  به  وقت شان  که  کمیشنران  از  دیگر 
نور می گوید  آقای  ابقا شده اند.  دوباره در وظایف شان 
دارانشای کمیسیون انتخابات که در واقع بخش اجرایی 
کمیسیون می باشد افرادی هستند که هیچ گونه وابستگی 

سیاسی و حزبی با جناح های مختلف ندارد. 
در  تشویشی  نوع  هیچ  رابطه  این  »در  گفت:  نور  آقای 
بخش  که  باشد  داشته  تشویش  کسی  که  نیست  کار 
جناح مشخصی  یا  و  فرد  برای کدام  اجرایی کمیسیون 
هیچ  به  که  هستند  کشور  این  افراد  این ها  می کند.  کار 

سرباز  یک  سوی  از  غیرنظامیان  کشتار  کردن  محکوم 
امریکایی، خواهان محاکمه ی علنی عامالن آن شده اند.

خود  دوشنبه ی  روز  نشست  نمایندگان  مجلس  اعضای 
را نیز در واکنش به تلفات غیرنظامیان در قندهار ترک 
چنین  به  روز گذشته  هم  سنا  مجلس  اعضای  و  کردند 

عملی متوسل شدند.
تقدیر مجلس سنا از برخی قاریان کشور

اعضای مجلس سنای کشور پیش از ترک جلسه ی روز 
نیز  را  کشور  ممتاز  قاریان  از  شماری  خود،  گذشته ی 

تقدیر کردند.
قاری  به  را  خود  نسخت  مدال  و  تقدیرنامه   سنا  مجلس 
بین  بین المللی  مسابقات  در  که  مموزی  احمدرشاد 
57کشور اسالمی، مقام اول در حسن تالوت و تجوید 

قرآن شریف را از آن خود کرده بود، اهدا کرد.
به همین ترتیب، این مجلس قاری برکت اهلل سلیم، قاری 
صمیم،  شفیق  داکتر  هم چنین  و  کشور  نام دار  و  ممتاز 
معین تعلیمات اسالمی وزارت معارف را که در آموزش 
و رشد دانش آموزان کشور نقش ارزنده ای داشته اند، با 

اهدای تقدیرنامه و مدال های مجلس سنا، تقدیر کرد.


 

انتخابات داشته باشند. 
به گفته آقای جوینده انتخابات زمانی در افغانستان شفاف 
برگزار می شود که از شیوه های انتخابات در کشورهایی 
استفاده  می کنند  حرکت  دموکراسی  به سوی  تازه  که 
شود. در همین حال داکتر عبداهلل خواستار نظارت شدید 
انتخابات سال 2014 شده است.  بین المللی در  نهادهای 
او گفته است که رییس جمهور کرزی به شدت در تالش 
انتخابات  در  را  بین المللی  ناظر  نهادهای  نقش  تا  است 

آینده کم رنگ سازد. 

نگرانی ها از انتخابات 
سال 2014 

مجلس سنا خواهان قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی شد 

 حکیمی

 جاوید

ACKU



و 
 

4

عبداهلل،  عبداهلل   داکتر  که  است  آمده  خبرها  در 
نسبت  حکومت،  مخالف  سیاسی  رهبران  از  یکی 
به احتمال نفوذ حلقات حکومتی در روند انتخابات 
عبداهلل  است.  کرده  نگرانی  ابراز  ریاست جمهوری 
رقیب   1388 ریاست جمهوری  انتخابات  در  که 
حلقات  که  است  گفته  بود،  کرزی  حامد  اصلی 
انتخابات  روند  تغییر  برای  را  تالش هایی  حکومتی 

به نفع خودشان آغاز کرده اند.
کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  عبداهلل  داکتر 
با  گفتگوهایی  در  حکومت  که  شد  مدعی 
به  رابطه  در  که  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
صالحیت های دفتر یوناما صورت می گیرد؛ تالش 
انتخابات  پروسه ی  افغانی سازی  نام  زیر  تا  دارد 
نقش نظارتی سازمان ملل را در این پروسه تضعیف 
کند. این مخالف سیاسی حکومت کرزی هم چنین 
دارد  است که رییس جمهور کرزی، تصمیم  گفته 
نفع  به  را  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات  بستر  تا 
خود هموار کند. عبداهلل هم چنین از تقرر کمیشنران 
جدید کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و گفته است 
سیاسی،  نهاد های  با  مشوره  بدون  حکومت،  که 
این  در  را  خود  به   وابسته  افراد  انتخاباتی،  و  مدنی 

پست ها گماشته است.
افغانستان  مردم  به  متعلق  انتخابات  که  آن جا  از 
به هیچ عنوان حق مداخله در  می باشد و حکومت 
آن را ندارد، گفته های داکتر عبداهلل و ابراز نگرانی 

او از چند جهت می تواند قابل بحث باشد. 
افغانستان  در  ملی  حاکمیت  روند  افغانی سازی 
بنیادی  و  اساسی  اصول  از  یکی  اصل  در  اگرچه 
در  آن جایی که  از  اما  می باشد؛  افغانستان  در  ثبات 
افغانستان اجرای حاکمیت به شیوه ی شخصی سازی 
روند  افغانی سازی  است،  گردیده  اعمال  قدرت 
از سوی  بی توجهی  حاکمیت می تواند در صورت 
قدرت  از  خارج  سیاسی  فعاالن  و  مدنی  جامعه ی 
به  دیگر  از سوی  بین المللی  جامعه ی  و  از یک سو 
یک دیکتاتوری تمام عیار بدل گردد. اگر این کار 
صورت گیرد، شرکای قدرت به آسانی می توانند به 
انتخابات و تمامی پروسه های مرتبط به دموکراسی 

در افغانستان مداخله کنند.
که  است  کرده  اعالم  جهانی  جامعه ی  این که  با 
می کند  تالش   2014 سال  از  پس  زمانی  دوره  در 
افغانستان  دولت  به  مسوولیت سپاری  راستای  در  تا 
بسیار  دولت  به  مسوولیت سپاری  نفس  کند.  کار 
با  باید  مسوولیت سپاری  این  اما  است؛  ارزشمند 
نظارت بین الملی و داخلی صورت گیرد. زیرا در 
صورتی که مسوولیت سپاری عاری از نظارت باشد، 
سرنوشت  بر  حاکمان  که  دارد  وجود  امکان  این 
قدرت،  شخصی سازی  قالب  در  افغانستان،  سیاسی 
را  افغانستان  در  شکل گیری  حال  در  دموکراسی 
به  را  آن  و  داده  قرار  کنترول  در  خویش  نفع  به 

دیکتاتوری سیاسی سیاه تبدیل کنند.

پروسه ی انتخابات در افغانستان با توجه به حوادثی 
که در انتخابات ریاست جمهوری 1388 و پارلمانی 
آسیب  بسیار  روانی  نظر  از  خورد،  رقم   1389
تقلب  ریاست جمهوری  انتخابات  در  است.  دیده 
انتخاباتی مورد تایید قرار گرفت و انتخابات به دور 
نیز   1389 پارلمانی  انتخابات  در  شد.  کشیده  دوم 
گرفت.  شکل  انتخابات  فراراه  زیادی  جنجال های 
این  دو مورد انتخابات پرمشکل باعث گردیده است 
تا اعتماد مردم به انتخاباتی که یکی از اساسی ترین 
افغانستان  کردن  دموکراتیزه  راستای  در  ارکان 

می باشد، آسیب پذیر گردد.
دموکراسی  اصل  به  اعتماد  ایجاد  برای  هم اکنون 
رابطه  در  که  است  ضروری  بسیار  مردم،  میان  در 
گیرد.  صورت  جدی  اعتمادسازی  انتخابات  به 
بین المللی  جامعه ی  نظارتی  نقش  گسترده سازی 
اندازه ای  تا  می تواند  داخلی  نظارتی  نهادهای  و 
کشور  در  انتخابات  به  رابطه  در  اعتمادسازی  به 
روند حاکمیت  افغانی سازی  این  بنابر  کمک کند. 
انتخابات  بر  بین المللی  نظارت  تا  شود  سبب  نباید 
به  توجه  با  می رسد  به نظر  یابد.  کاهش  افغانستان 
نقشی که انتخابات در بسترسازی ثبات در افغانستان 
امنیت  شورای  که  است  ضروری  بسیار  دارد، 
سازمان ملل که مسوول حفظ در دولت های عضو 
و  ویژه  توجه  افغانستان  در  انتخابات  به  می باشد، 

نظارتی داشته باشد.
انتخابات  در  شفافیت  به  که  چیزی  دیگر  سوی  از 
می باشد.  انتخابات  قانون  تصویب  می کند،  کمک 
هم اکنون افغانستان گرفتار خالی قانونی در رابطه به 
انتخابات می باشد. شش مورد انتخاباتی که از سال 
1383 تاکنون در افغانستان صورت گرفته است، در 
است.  شده  انجام  متفاوت  تقنینی  فرامین  چوکات 
آخرین فرمان تقنینی که برای سازمان دهی انتخابات 
در سال 1388 به تصویب حکومت رسیده است، با 

چالش های جدی حقوقی روبه رو می باشد.
این زمینه وجود دارد،  از چالش هایی که در  یکی 
شده  پیش بینی  تقنینی  فرمان  این  در  که  است  این 
نامزد رای  است که اگر در مرحله نخست چندین 
مساوی بیاورند و یا در مرحله دوم هر دو کاندیدا 
بیاورند، کاندیدای اصلح توسط یک  رای مساوی 
کمیسیونی که در این قانون پیش بینی شده شناسایی 
شده و اعالم می گردد. پیش بینی چنین وضعیتی در 
این  تا  می گردد  باعث  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  قدرت  سر  بر  مقامات  که  بیاید  میان  به  ذهنیت 
انتخابات  بر پروسه ی  به سادگی می توانند  افغانستان 
خویش  نظر  مورد  شخص  و  کرده  نفوذ  اعمال 
قانون  تصویب  این رو  از  برسانند.  پیروزی  به  را 
بنیادین در راستای  انتخابات یکی از ضرورت های 
انتخابات که رکن  پروسه ی  به  نسبت  اعتمادسازی 

دموکراسی به شمار می آید، می باشد. 

قندهار  در  افغانستان  ملکی  افراد  از  1۶تن  اندوهبار  کشتار 
سرباز  یک  به وسیله  ظاهرا  که  هفته  این  یک شنبه  روز  به 
راه  برای یک  را  تالش ها  است،   گرفته  امریکایی صورت 
حل سیاسی در این کشور تشدید خواهد کرد. خوش بختانه، 
چنین  یک  که  دارد  وجود  مهمی  ولی  ضعیف؛  نشانه های 
راه حلی را ممکن می سازد؛  اما برای رسیدن به هر نتیجه ای 

شکیبایی یک امر حیاتی است .
فرماندهان ناتو نیاز دارند تا بدانند که چه اتفاقی در قندهار 
چنین  تا  گیرند  را روی دست  اقداماتی  به زودی  و  داد  رخ 
سوزاندن  حادثه ی  از  بعد  ندهد.  رخ  آینده  در  اتفاقاتی 
غیرعمدی قرآن کریم و کشته شدن چندین  تن از سربازان 
روحیه ی  اخیر  افغانستان،  حادثه ی  سربازان  واسطه  به  ناتو 
کرد  خواهد  تشدید  بیشتر  افغانستان  در  را  خارجی ستیزی 
و رابطه بین حکومت حامد کرزی و متحدانش را در ناتو 

ضعیف تر خواهد ساخت .
دامن  بیشتر  ضدامریکایی  احساسات  به  پاکستان  و  ایران 
خواهند زد. فشارها در اروپا و امریکا برای خروج سریع تر 
پیروزی  به  باتوجه  یافت .  خواهد  سرعت  افغانستان  از 
براین  تصور  فرانسه،   انتخابات  در  سوسیالیست ها  احتمالی 
نیروهای  ناتو  کلیدی  متحدان  از  یکی  دست کم  که  است 
خود را در سال جاری از افغانستان بیرون خواهند کرد؛ اما 
در عین حال نشانه های وجود دارد که طالبان افغان و حامیان 
پاکستانی شان نسبت به هرزمانی دیگری عالقمندی بیشتری 
به گفتگوها پیدا کرده اند . طالبان به شرط رهایی پنج تن از 
رهبران شان با ایجاد دفتر در قطر موافقت کرده اند که این 
دفتر می تواند گفتگوها را تسهیل کند . حتا آن ها در جریان 
بحران ایجاد شده برسر سوزاندن قرآن نیز به قطع گفتگوها 
اقدام نکردند. اگر در مورد این کشتار نیز تنها به تقبیح آن 
تداوم  نکته  این  نکنند،  تحریم  را  گفتگوها  و  کرده  اقدام 

گفتگوها از سوی آن ها تایید می کند.  
نخست،   می دهند؟  نشان  عالقمندی  اکنون  آن ها  چرا  ولی 
این که آن ها نشانه ای مبنی بر پیروزی برای شان وجود ندارد . 
سه سال پیش، آن ها به پیروزی خود اطمینان داشتند ، به این 
باالیی  دست  افغانستان  شرق  و  جنوب  در  آن ها  که  دلیل 
داشتند و تصور می کردند که به دست گرفتن کابل یک امر 
محتمل است؛ اما اکنون وضعیت چنین نیست. آن ها ابتکار 
عمل را در میدان جنگ از دست داده اند و ارتش افغانستان 
باال  دست  روزافزونی  به طور  اشتباهاتش(  تمامی  )باوجود 
یافته است. بنابراین برخی ها از طالبان به این نتیجه رسیده اند 
میان  داخلی  جنگ  ناتو،  نیروهای  خروج  باوجود  حتا  که 
پشتون ها،  تاجیک ها،  هزاره ها و ازبک ها ادامه خواهد یافت. 
است، یک  دشواری  با  موفقیت  معنی  به  که  تداوم جنگ 

آینده جالب حتا برای طالبان هم نیست.  
حامیان  با  افزونی  روز  به گونه ی  افغان  طالبان  این که  دوم، 
پاکستانی خود دچار مشکالت شده اند . یک تحقیق جدید 
ناتو که براساس اعتراف  4000تن از طالبان دست گیر شده 
داشتن  به خاطر  طالبان  که  می دهد  نشان  است،  شده  تهیه 
پناهگاه های امن در مناطق سرحدی به صورت کامل متکی 

به حمایت ارتش و استخبارات پاکستان اند . 
افسران کنونی و پیشین  آی اس آی به طالبان دستور می دهند 
در  را  مالی شان  منابع  آن ها  برای  نیز  و  کنند  کاری  چه  تا 
ارشد  تامین می کنند . آی اس آی هم چنان رهبری  پاکستان 
طالبان را به گروگان گرفته و هر ازگاهی که آن ها نخواهند 
از دستورهای آی اس آی پیروی کنند،  آن ها ابزار های الزم 
فشار چون اعضای خانواده های این افراد را در اختیار خود 
دارند . جای تعجب نیست که اگر ما این روزها شاهد نوعی 
خصومت و بدبینی در رفتار طالبان نسبت به پاکستان هستیم . 
آن ها می دانند که از سوی آی اس آی مورد سواستفاده قرار 
گرفته اند. به همین سبب برخی از طالبان می خواهند تا هرچه 

زودتر از سیطره پاکستان رهایی یابند. 
نشانههایپیروزیبرایطالبانکمشدهاست.

رییس  دارد .  قرار  انتقالی  روند  یک  در  نیز  آی اس آی 
که  او  است .  ظهیراالسالم  جنرال  به نام  کسی  آن  جدید 
بود،   آی اس آی  بخش های  از  یکی  مسوول  این  از  پیش 
فرمانده  به عنوان  جدید  پست  به  گماشته شدن  از  قبل  تا 
ارتش در کراچی ایفای وظیفه می کرد . کراچی یک شهر 
به ثبات  دیگر  چیزی  هر  از  بیش  و  است  بی قانون  تقریبا 
کیانی  جنرال  به  نزدیک  افراد  از  هم چنان  ظهیر  دارد .  نیاز 

ارتش  فرمانده  به عنوان  آینده  در سال  دارد  امکان  و  است 
نیز گماشته شود . ارتش پاکستان به طالبان اجازه داده است 
سبب  که  اقدامی  کنند،   موافقت  قطر  در  دفتر  ایجاد  به  تا 
بازشدن یک روند سیاسی نسبت به هر زمانی دیگری شده 
است .  )حکومت ملکی پاکستان که توسط زرداری رهبری 
می شود،  از روند گفتگوهای حمایت کرده ، با این وجود 
(اگر  ندارند.  آی اس آی  و  طالبان  بر  کنترولی  هیچ  آن ها 
ظهیر  اجازه تداوم گفتگوها را تحت نظر آی اس آی بدهد، 
 در این صورت گفتگوها به یک امر به مذاکره واقعی منجر 

خواهد شد . 
شد .  خواهد  آغاز  روند  این  دشوار  بخش  این صورت  در 
طالبان هنوز با القاعده قطع رابطه نکرده اند و آن ها هنوز در 
برخی والیت های در شرق افغانستان با این گروه همکاری 
می کنند . ماه می گذشته شورای کویته، شورای ارشد رهبری 
طالبان، نسبت به کشته شدن اسامه بن الدن اعالم سوگواری 
کرده و مرگ او را قهرمانانه توصیف کردند . طالبان هنوز 
و  می کنند  با کرزی خودداری  معامله ای  انجام هرگونه  از 
سال گذشته اقدام به قتل برهان الدین ربانی، رییس شورای 
عالی صلح کردند . تاجیک ها،  ازبک ها و هزاره ها که بیشتر 
و  طالبان  به  می دهند  تشکیل  را  افغانستان  نفوس  نصف  از 

آی اس آی اعتماد ندارند . 
زنان افغان نسبت به هر گونه معامله ای نگران اند و بیشترین 
ضربه را متحمل خواهند شد . با حمایت ناتو میلیون ها دختر 
حاکمیت  زمان  در  حالی که  در  می روند،  مکتب  به  افغان 
بنابراین  نداشت .  وجود  دخترانه  مکتب  یک  حتا  مالعمر 
فراوان  مهارت  و  شکیبایی  نیازمند  سیاسی  معامله  هرگونه 
آن هایی  خاطر  اطمینان  به خاطر  نباید  روند  این  است . 

صورت گیرد که به هر قیمتی حاضر به ختم جنگ اند .
این روند هم چنان نیازمند همکاری های منطقه ای تا بازیگران 
کلیدی چون ایران و هند را نیز شامل شود . اگر آن ها شامل 
غیرمستقیم  به صورت  را  آن  می توانند  نشوند،   روند  این 
آسیب بزنند . بهترین راه حل سیاسی برای افغانستان -   یک 
روند سیاسی مطمین است که سبب پیوستن تمامی طالبان و 
یا بخشی از آن ها به اعالم آتش بس و شریک شدن آن ها در 
قدرت شود ـ به زمان و شکیبایی نیاز دارد . این روند یک 

شبه اتفاق نمی افتد . 
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انتخابات
ذهنیت عمومی

تهدیدی تازه بر گفتگوهای
 صلح افغانستان

 بروس ریدل،  تحلیلگر اسبق سیا
 منبع: دیلی بیست
 برگردان: ۸صبح

 محمدهاشم قیام
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خوب  می شویم،  نزدیک  سال  پایانی  روزهای  به 
و  بیاندازیم  زیست  محیط  وضع  به  نگاهی  است 
ببینیم در طول این سال چقدر از محیط زیست خود 
محیط  مقرره های  به  اندازه  چه  تا  کرده،  حفاظت 

زیستی احترام گذاشته و آن را رعایت کرده ایم.
تا چه میزان کوشش کرده ایم به شعار »شهر ما خانه 

ما« عمل کنیم؟ 
سال  زیستی،  محیط  کنونی  وضعیت  به  باتوجه 
جاری را می توان سالی بهتر نسبت به سال های دیگر 
ایجاد  برای  زیست  محیط  اداره  تالش های  دانست. 
مقرره های جدید برای بهبود محیط زیست نیز بی ثمر 
نبوده است. اگر نگاهی اجمالی به کارکردهای اداره 
اداره،  این  که  می بینیم  باشیم،  داشته  زیست  محیط 
است،  پالیسی ساز  اداره  تنها یک  این که  به  توجه  با 

توانسته است کارکردهای خوبی داشته باشد. 
زیست  محیط  اداره  مهم  کارکردهای  از  یکی 
کردن  اعالم  تعطیل  هوا،  آلودگی  کاهش  به منظور 
روزهای پنج شنبه است. شاید در ابتدا این کار مهم 
به نظر نمی رسید، اما مقامات در اداره محیط زیست 
به  نسبت  اقدام،  این  با  هوا،  آلودگی  که  گفته اند 

گذشته کاهش داشته است.
برای  زیست  محیط  آلودگی  اخیر،  سال های  در 
شده  تبدیل  بزرگ  نگرانی  یک  به  پایتخت نشینان 
داشته  پی  در  زیادی  قربانی های  تاکنون  که  است 
نبود  آلوده،  هوای  و  آب  چون  مشکالتی  است؛ 
فضای سبز، زباله های انبارشده در هر گوشه و کنار، 
همه  از موارد ی اند که نگرانی ها را دوچندان ساخته 

است. 
محیط  وضعیت  نیافتن  بهبود  دلیل  دولتي،  مقامات 
زیستي کشور را، عدم رعایت موازین و مقرره هاي 
فرهنگ  نبود  مي دانند.  مردم  میان  در  بهداشتي 
بر  شهروندان،  مسولیت پذیری  عدم  و  شهرنشیني 

آلودگی محیط زیست افزوده است.
مردم  اما  می دانند،  مقصر  را  مردم  مقام ها  آن که  با  
معتقدند که کم کاري ها و بي  توجهي هاي مسووالن 
نیافتن  بهبود  و  آلودگي ها  افزایش  باعث  ذي ربط 

اوضاع محیط زیست شده است.
این  به  گسترده اي  و  کلي  نگاه  وقتي  این حال،  با 
موضوع داشته باشیم، متوجه مي شویم که هیچ گاه، 
در هیچ امري یک طرف مقصر نیست. به طور کلي 
عده ی  شهر  یک  در  که  هنگامي  گفت  مي توان 

موظف جریمه خواهد شد.
زیستي  محیط  جریمه هاي  قانون  اگر  آن ها  باور  به 
خواهد  صورت  بزرگي  تحول  گردد،  تصویب 
افغاني  250هزاز  تا  5هزار  از  جریمه ها  این  گرفت. 
فعالیت هایی  تمام  به  مربوط  جریمه ها  بود.  خواهد 
مي شود که براي محیط زیست تهدید به حساب آید 

و یا آن را آلوده سازد.
هم چنین تصویب یک الیحه توسط شوراي وزیران 
خشت پزي  داش هاي  بر  گسترده  کنترول  بر  مبني 
از  وزارت  همکاري  با  سرباز،  ساختماني  مواد  و 

گام های دیگری است که این اداره برداشته است.
  اداره محیط زیست معتقد است که »خوش بختانه در 
دولتي کمي  وادارات  سال جاري، شهرداري کابل 
فعال تر شده اند و فعالیت هایي را نیز انجام مي  دهند.«

قوانین  انفاذ  براي  مشخص  مکانیزم  یک  زماني که 
نمي توان  را  فعلي  وضعیت  در  بهبود  انتظار  نباشد 

داشت. 
به گفته این اداره فعالیت هاي اخیر شهرداري در سال 
سبز،  فضاي  گسترش  است.  بوده  خوب  نیز  جاري 
قیر کردن سرك هاي خامه، ساخت جویچه ها همه 
آن  به  کابل  شهرداري  اخیرا  که  است  کارهایي  از 

پرداخته است.
میزان  سنجش  برای  دستگاهی  خرید  هم چنان 
آلودگی هوا یکی دیگر از دست آوردهای مهم این 
دستگاه  این  است.  بوده  اداره 
اتریش  کشور  ساخت  که 
اداره  در  هم اکنون  است، 
شده  نصب  زیست  محیط 

است و فعالیت می کند. 
مصوبه های  از  دیگر  یکی 
این اداره شروع برنامه حذف 
اوزن  الیه  مخرب  گازهای 
خوش بختانه  است.  بوده 
بخش  مداوم  تالش های  با 
ملی  اداره  تعهد  و  اوزن 
در  زیست  محیط  حفاظت 
تعدات  و  وظایف  انجام 
تطبیق  به  موفق  خویش، 
صفر  به  و  پیمان  معاهدات 
تا   »CFC« گازات   رساندن 
این  در  که  شد،   2010 سال 
موفق«  »کشور  جایزه  مورد 
 2009 و   2007 سال  در  را 
آورد.  به دست  نیز  و2011 
قراردارد  به  تعهد کشور  طبق 

زیادي از مردم زندگي مي کنند، بدون شک همه در 
مقابل هم مسوولیت ها و وظایفي دارند که نمونه بارز 
این مسوولیت و وظایف، رعایت موازین بهداشتي و 

احترام به حق و حقوق یک دیگر است.
شاید این را به جرات بتوان گفت شهري که به عنوان 
این  گذشته  در  مي کنیم،  زندگي  آن  در  پایتخت 
نه  بوده و  این شدت آلوده  به  نه  نبوده است.  چنین 

این چنین جمعیتی در حال انفجار داشته است.
زیادي  عده ی  نسبي،  آرامي هاي  از  بعد  اکنون  اما 
شهر  این  آورده اند.  روی  شهر  این  به  مهاجران  از 
شده  ساخته  کمي  تعداد  براي  زماني  که  کوچک، 
خود  داخل  در  را  زیادي  جمعیت  اکنون  بود، 
شاهد  را  آن  ناگوار  نتایج  ما  که  است  داده  جاي 
ساحه هاي  در  خانه ها  ساختن  چون  نتایجی  هستي؛ 
غیررهایشي، افزایش زباله ها و صدها مشکل دیگر. 
اگر  که  است  معضالتي  و  مشکالت  موارد،  این 
تدابیري براي حل آن سنجیده نشود، در مدت زمان 
سکونت  غیر قابل  همه  براي  را  شهر  این  کم  بسیار 

خواهد ساخت.
قانون  جاری،  سال  جریان  در  زیست  محیط  اداره 
محیط  آلوده کنندگان  برای  نقدی  جریمه های 
زیست را مطرح کرد که با تصویب شدن این قانون، 
آن دسته از فعالیت هایي که باعث تهدید و یا آلوده 
شدن محیط زیست مي گردد، توسط این کمیسیون 

تولیدات و  تا  است  تعهد کرده  افغانستان  مونتریال، 
سال  تا  نیز  را  اوزن  مخرب  گازات  دیگر  واردات 
آن عده  این رو،  از  برساند.  صفر  به  میالدی   2040
این گازها  از شرکت ها و موسساتی که واردکننده 
مجوز  گازات  این  کردن  وارد  از  قبل  باید  هستند، 
دفتر اوزن اداره ملی حفاظت محیط زیست را دارا 

باشند.
این ها همه مواردی از کارکردهای این اداره در سال 
نهاد  تالش های یک  که  هرچند  است.  بوده  جاری 
این حال  با  نمی گردد.  واقع  مفید  هرگز  ارگان  یا  و 
در این زمینه باید تمام نهادها، دولت و مردم با هم 
آروزی  پاك  محیط  یک  داشتن  کنند.  همکاری 
همه مردم است. برای دست یافتن به این آرزو باید 

تالش های همه جانبه صورت بگیرد.


اداره محيط زيست در 
جريان سال جاری، 

قانون جريمه های نقدی 
برای آلوده کنندگان 

محيط زيست را مطرح 
کرد که با تصويب 
شدن اين قانون، 

آن دسته از فعاليت هايي 
که باعث تهديد و يا 
آلوده شدن محيط 

زيست مي گردد، توسط 
اين کميسيون موظف 

جريمه خواهد شد.

وقتي نگاه کلي و گسترده اي به اين موضوع داشته باشيم، متوجه 
مي شويم که هيچ گاه، در هيچ امري يك طرف مقصر نيست. 

به طور کلي مي توان گفت هنگامي که در يك شهر عده ی زيادي 
از مردم زندگي مي کنند، بدون شك همه در مقابل هم مسووليت ها 

و وظايفي دارند که نمونه بارز اين مسووليت و وظايف، رعايت 
موازين بهداشتي و احترام به حق و حقوق يك ديگر است.

نگاهی به محیط زیست 
در یک سال  شفایی

ACKU



۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1358   چهار شنبه 24 حوت 1390     

المپیک طی چهار  ریاست کمیته ملی 
را  زمینی  است  نتوانسته  گذشته،  سال 
ساخت  به خاطر  ریاست جمهوری،  که 
و ساز کمپلکس ورزشی، به این اداره 

فرمان داده است، استرداد کند.
از  یکی  ورزشی  کمپلکس 
نیازمندی های کمیته ملی المپیک است 
این  رفع  به خاطر  ریاست جمهوری  که 
نیازمندی، در سال 1387 حکم صادر 
کرد که زمینی به مساحت 101464متر 
در  جریب،  نیم  و  پنجاه  معادل  مربع، 
این  به  المپیک،  ملی  کمیته  اطراف 
اداره واگذار شود، اما تاهنوز این اداره 
10جریب  از  کم تر  دریافت  به  قادر 
زمین آن شده است و 40جریب دیگر 
قرار  دولتی  ادارات  و  افراد  اختیار  در 

دارد.
براساس حکم شماره 2375 تاریخ 13/4/1387 مقام 
نمایندگان  از  متشکل  ریاست جمهوری، کمیسیونی 
امور داخله،  آبیاری،  باصالحیت وزارت زراعت و 
تربیت   ریاست  و  کابل  شهرداری  انکشاف شهری، 
ماه،  چهار  از  بعد  که  شد  تشکیل  ورزش  و  بدنی 
انکشاف  وزارت  موافقه ی  و  شهرداری  تایید  با 
ورزشی  کمپلکس  ساخت  برای  زمین  این  شهری، 

اندازه گیری و نقشه برداری گردید.
اختیار  در  رییس جمهور  فرمان  مطابق  که  زمینی   
کمیته تربیت  بدنی قرار داده شده است، در ناحیه ی 
شانزدهم، ساحه »زنده بانان« در نزدیکی کمیته  ملی 
یک  آن  شرق  قسمت  در  که  دارد  قرار  المپیک 
ساختمان مربوط به وزارت داخله و در شمال شرق و 
جنوب شرق آن، ملکیت وزارت زراعت واقع است.

یک  به عنوان  کابل  شهر  ماسترپالن  در  ساحه  این 
ساحه  فرهنگی ثبت شده است.

کابل  شهرداری  به  ریاست جمهوری،  حکم  در 
و  شخصی  زمین های  تا  است  شده  سپرده  وظیفه 
برای  مشخص شده  ساحه ی  در  که  را  دولتی ای 
کند  استمالک  دارد،  موقعیت  ورزشی  کمپلکس 
وزارت  ساختمان های  و  زراعت  وزارت  ملکیت  و 
امور داخله، مطابق قوانین نافذه طی مراحل شود و به 

کمیته ی ملی المپیک تعلق گیرد.
تاریخ   5520 شماره  حکم  براساس  هم چنان 
سوی  از  تشکیل شده،  کمیسیون  نظر   7/9/1387
امور و  اداره ی  حامد کرزی و صادق مدبر، رییس 
داراالنشای شورای وزیران تایید و به مراجع ذی ربط 

دستور اجرای آن را داده است.
و  مهر  و  رییس جمهور  امضای  سند،  این  پای  در 

امضای صادق مدبر نیز موجود است.
می گویند  ورزش  و  بدنی  تربیت   ریاست  مسووالن 
به  مکتوب  چند  این سو  به  سه سال  از  باوجود ی که 
شهرداری، اداره  امور و وزارت های داخله و زراعت 
ایجاد  برای  را  زمین ها  تا  کرده اند  ارسال  آبیاری  و 
کمپلکس ورزشی تسلیم شوند، اما تاهنوز موفق به 

این کار نشده اند.

مجیب اهلل رحمانی، سخنگوی این ریاست گفت: »ما 
به  جز ده جریب زمینی را که برای اعمار میدان فوتبال 

گرفته ایم، دیگر هیچ زمینی به دست نیاورده ایم.«
سه سال  جریان  در  »برعالوه  گفت:  ادامه  در  وی 
پولیس  خاص  قطعه ی  را  زیادی  ساحات  گذشته 

وزارت داخله غصب کرده است.«
تاهنوز  که  می گویند  داخله  وزارت  مسووالن  اما 
زمین های  از  بخش  آن  اندازه گیری  کابل  شهرداری 
مربوط این وزارت را که به کمپلکس ورزشی تعلق 

گرفته، روان نکرده است.
مطبوعات  ریاست  معاون  نیک زاد ،  محمدنجیب 
ماموریت  نخست  بار  برای  »ما  گفت:  وزارت  این 
که  دادیم  انتقال  المپیک  کمیته   به  را  »زنده بانان« 
متاسفانه شهرداری کابل ساحه قطعه خاص را تاهنوز 
اندازه  تثبیت نکرده است و هر زمانی که ساحه ما را 

کنند، دیگر جایداد ها نیز منتقل خواهد شد.«
گردن  به  را  مشکل  کابل  شهرداری  مسووالن  ولی 

هم دیگر می اندازند.
کابل،  شهرداری  استمالک  رییس  محمدنعیم، 
رویت  به  داخله  وزارت  ملکیت  »تثبیت  می گوید: 
شهری  پالن های  تطبیق  و  طرح  ریاست  کروکی 
ریاست  این  هنوز  تا  که  می گیرد  شهرداری صورت 

کروکی آن را روان نکرده است.«
اما مسووالن ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری 
ملکیت ها  و  زمین  مشکل  زمانی که  می گویند 
از  بعد  نهایی،  مراحل  طی  جهت  گردد،  حل  کامال 
این  وظایف  از  نقشه«  »ویزه ی  فقط  اندازه گیری، 

ریاست است.
زراعت  وزارت  مسووالن  هرچند  این حال،  با 
به   انتقال زمین  این وزارت در زمینه ی  می گویند که 
هیچ مشکل روبه رو نیست، ولی تاهنوز مشکل در این 

وزارت حل ناشده باقی مانده است.
مجیداهلل قرار، سخنگوی این وزارت، گفت: »مشکل 
بلکه  نیست،  وزارت  این  اراضی  اداره ی  در  اصلی، 
مسوولیت انتقال ملکیت های این وزارت را در کابل، 
ریاست زراعت والیت کابل عهده دار است که این 

کارشکنی ها در قضیه غصب 40جریب زمین 
کمیته  ملی المپیک 

انتقال ملکیت را تکمیل نکرده  تاهنوز فورم  ریاست 
است.«

المپیک  ازکمیته   پیش  چهارماه  آنان  قرار،  به گفته ی 
زراعت  ریاست  طریق  از  را  موضوع  تا  خواسته اند 
را  زمین  تاهنوز  آنان  اما  کنند،  تعقیب  کابل  والیت 

مسترد نکرده اند.
قرار گفت که برای آنان مشخص نیست که وزارت 
المپیک  ملی  کمیته   اطراف  در  زمین  چقدر  زراعت 

دارد.
اما مسووالن ریاست زراعت والیت کابل می گویند 

به  را  ملکیت  انتقال  فورم  زراعت  تاحاال وزارت  که 
این اداره روان نکرده اند.

محمدسالم، مدیر امالک این ریاست، گفت: »تاهنوز 
فورم انتقال از سوی وزارت، برای ما نرسیده است.«

وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته  در  مقام ها  جانبی،  از 
که  دارند  ادعا  افراد  از  شماری  که  می گویند  داخله 
به  رییس جمهور،  فرمان  مطابق  که  زمین ها  از  برخی 
آنان  ملکیت  است،  گرفته  تعلق  المپیک  ملی  کمیته 

است. 
داخله،  وزارت  مطبوعات  ریاست  معاون  نیک زاد، 
پولیس  خاص  قطعه  قسمت  یک  »اکنون  می گوید: 
قسمت  اما  است،  وزارت  این  جایداد های  مربوط 
دیگر آن که ساحه ی آن تثبیت ناشده است، شماری 

از افراد ادعا مالکیت آن را دارند.«
اظهار  نیز،  المپیک  ملی  کمیته  سخنگوی  رحمانی، 
مرحوم  توسط  زمین  این  از  قسمت  »یک  می دارد: 
ایجاد  برای  ملی  امنیت  اسبق  معاون  داکترعبداهلل، 
است  تانک مشرقی وال غصب  شده  به نام  تیل  تانک  
اجازه  المپیک  ملی  کمیته  به  تانک  این  مسووالن  و 
احاطه ی زمین تحت تصرف این تانک را نداده اند و 
در یک قسمت دیگر آن آنتن افغان بیسیم قرار دارد.« 
که  می گویند  وال  مشرقی  تیل  تانک   مسووالن  اما 

12بسوه زمین را از وزارت زراعت اجاره کرده اند.
عبداهلل، مسوول تانک تیل مشرقی وال گفت: »نه سال 
قبل این زمین را از وزارت زراعت برای مدت ده سال 
به  را  قرارداد  دوباره  گذشته  سال  و  کردم  داد  قرار 

مدت ده سال دیگر، با پرداخت پول، تمدید کردم.«
وی گفت که باالی این تانک سرمایه گذاری کرده 
زراعت  وزارت  به  دوباره  دیگر  ده سال  تا  و  است 

نمی دهد.
کدام  که  نمی دانند  زراعت  وزارت  مسووالن  ولی 

بخش در این وزارت این قرار داد را کرده است.
تانک  قرارداد  که  گفت  زراعت  وزارت  سخنگوی 
تیل مشرقی وال با ریاست زراعت کابل صورت گرفته 
زراعت  ریاست  امالک  مدیر  محمد سالم  اما  است، 
صورت  اداره  این  با  قراردداد  »این  گفت:  کابل 
نگرفته، بلکه با وزارت زراعت صورت گرفته است.«

آنتن های  قرارداد  مسوول  پوپل،  همین حال،  در 
به  گذشته  سال های  در  که  می گوید  افغان بیسیم، 
مساحت به چهار بسوه زمین را با وزارت زراعت قرار 

داد کرده بودند.
کمیته   توسط  آنتن  ساحه ی  »زمانی که  گفت:  وی 
المپیک  با  این بار  افغان بیسیم  شد،  احاطه  المپیک 

قرارداد مجدد را برای مدت سه سال تمدید کرد.«
گفته  المپیک،  کمیته   سخنگوی  رحمانی،  آن که  با 
ضرورت  ورزشی  اماکن  ساختن  برای  که  بود 
آنتن  و  مشرقی وال  تیل  تانک  زمین های  تا  دارند 
افغان بیسیم دوباره مسترد شود، اما اکنون که از قرار 
داد افغان بیسیم با اداره ی المپک آگاه شده است، در 
کاری  »این  گفت:  8صبح  روزنامه   خبرنگار  جواب 
خوب است که عاید ساحه ی افغان بیسیم به خزانه ی 

المپیک انتقال داده شود.« 
کابل،  شهرداری  استمالک  رییس  محمدنعیم، 
زراعت  و  داخله  وزارت  صورتی که  »در  می گوید: 

ساحه را تخلیه کنند، موضوع حل خواهد شد.« 
برای  رییس جمهور  حکم  »براساس  گفت:  وی 
وزارت های داخله و وزارت زراعت دستور داده شده 
است، تا زمین های خود را طبق قانون طی مراحل و به 
انتقال دهند که این دو ارگان تاهنوز  المپیک  کمیته  

این کار را انجام نداده اند.«
را  بدنی  تربیت   ریاست  کابل،  شهرداری  مسووالن 
ملکیت خودش  است  نتوانسته  که  می شمارند  مقصر 

را تصاحب کند.
این  در  نیز  بدنی  تربیت   »ریاست  گفت:  محمدنعیم 
دولتی  زمین های  زمانی که  زیرا  است،  مقصر  زمینه 
تعلق  ریاست  این  به  رییس جمهور،  حکم  براساس 
گرفت، قسمتی از زمین های وزارت زراعت را احاطه 
کرد، ولی تانک تیل مشرقی وال و زمین های وزارت 

داخله را احاطه نکرد.« 
استمالک  رییس  ادعاهای  رد  با  رحمانی،  اما 
شهرداری کابل، جلوگیری از اعمارساختمان ها را در 

شهر کابل وظیفه اصلی شهرداری می داند.
ادامه در صفحه 8

مسووالن، مسوولیت را 
به دوش نمی گیرند

- سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه 8صبح: گزارش دهم
- والیت: کابل

- گزارشگر: اکبر رستمی

سخنگوی وزارت زراعت 
گفت که قرارداد تانک 

تیل مشرقی وال با ریاست 
زراعت کابل صورت گرفته 
است، اما محمد سالم مدیر 
امالک ریاست زراعت کابل 
گفت: »این قراردداد با این 
اداره صورت نگرفته، بلکه 
با وزارت زراعت صورت 

گرفته است.«
در همین حال، پوپل، 

مسوول قرارداد آنتن های 
افغان بیسیم، می گوید که 
در سال های گذشته به 

مساحت چهار بسوه زمین 
را با وزارت زراعت قرار داد 

کرده بودند.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

رخصتی والدی:
رخصتی والدی برای زنان نیز یکی از مواردی 
است که شامل حق مصوونیت می شود. ماده 
و  اقتصادی  حقوق  بین المللی  میثاق   10
اجتماعی وضاحت دارد که مادران در مدت 
باید  آن  از  پس  و  والدت  از  پیش  معقولی 
برخوردار گردند. در آن  از حمایت خاص 
و  مزد  با  رخصتی  از  کارکن  مادران  مدت 
سایر امتیازات کافی برخوردار گردند.  ماده 
نیز  افغانستان  اسالمی  دولت  کار  قانون   54
شناخته  به رسمیت  مادران  برای  را  حق  این 
مستحق  قانون کارکن زن  این  مطابق  است. 
که  می باشد  مزد  با  والدی  رخصتی  90روز 
آن  دو ثلث  و  والدت  از  قبل  آن  یک ثلث 
درصورت  است.  اجرا  قابل  والدت  از  پس 
از  بیشتر  دوگانگی  یا  یا  غیرطبیعی  والدت 
آن، مدت 15روز رخصتی بیشتر به وی داده 

می شود.                         
در مورد این که چه تعدادی از زنان کارکن 
مستفید  خود  والدی  رخصتی  از  می توانند 
می شوند، معلومات دقیق وجود ندارد. معین 
و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت  کار 

قصه های معتادان تحت قرنطینه در این مرکز 
عموما شبیه همان قصه هایی است که ممکن 
است برای خیلی ها آشنا بوده و شنیده باشند. 

مثال: 
اقتصادی  مشکالت  دچار  و  بودم  تنها   ...  «
شدیدی شدم و نتوانستم تحمل کنم؛ به همین 

دلیل به مواد مخدر رو آوردم...« 
»... دوری از خانه و خانواده و درد مهاجرت 
رو  مخدر  مواد  مصرف  به  تا  شد  باعث 

آورم...«
هدف  به  و  داشتم  خانوادگی  مشکالت   ...«

رهایی به مواد مخدر رو آوردم...«
»... رفیق بد و معتاد مرا به اعتیاد و استفاده از 

مواد مخدر تشویق کرد...«
و چیزهای شبیه این ها که معموال انتظار شنیدن 
آن را از هر معتاد   به مواد مخدر، داریم. ولی 
آن چه که برای من در این مصاحبه ها جالب 
بود، عزم راسخ و جدی تمام این افراد برای 
ترک اعتیاد و درک عمیق آنان از مشکالت 
و کشنده  بیماری خطرناک  این  پیامدهای  و 

معلومات  مورد  این  در  که  گفت  نیز  معلولین 
تحقیقی  یک  نیست.   موجود  وجود  کافی 
مستقل  کمیسیون  توسط   1388 سال  در  که 
حقوق بشر افغانستان صورت گرفته بود، نشان 
گفته اند  شاغل  زنان  4.5درصد  که  است  داده 
به طور  از رخصتی والدی خود  نمی  توانند  که 
زنانی  بیشتر  نمایند.  استفاده  کامل  و  درست 
که گفته اند که از رخصتی والدی خود به طور 
به ترتیب در والیات  کامل استفاده نمی  توانند، 
جوزجان،  لغمان،  بامیان،  ننگرهار،  دایکندی، 
پکتیا،  فاریاب،  کندهار،  بلخ،  تخار،  هرات، 

کندز، خوست و بغالن بوده اند.                                                 
و  کارمند  آگاهی  سطح  به  والدی  رخصتی 
نیز وابسته است. تحقیق کمیسیون در  کارفرما 
باره زنان شاغل بیانگر این است که در بعضی 
از والیات خصوصا در مناطق دور دست، زنان 
مستحق  که  امتیازاتی  و  کار،  قانون  از  شاغل 
هم  گاهی   و  ندارند  کافی  آگاهی  هستند، 
می نمایند  سرپیچی  قانون  این  از  کارفرمایان 
که  مدتی   برای  را  والدی  رخصتی  اجازه  و 
قانون تسجیل کرده، نمی  دهند. در برخی موارد 
نوعیت کار طوری است که در صورت گرفتن 

فقط  آن ها  تمام  می نمود.  مشهود  کامال  که  بود 
یک آرزو داشتند: »بازگشت به زندگی سالم!«

توانایی  که  آن هایی  همه ی  از  دلیل  به همین 
کمک به بازگشت آنان به زندگی سالم را دارند، 
می خواستند یک بار و حتا برای یک لحظه درد و 
عذابی را که آنان به عنوان هم نوعان  شان در سوز 
سرمای زمستان و شب های یخ بندان آن، زیر پل  
سوخته و یا هرجای دیگری تحمل می کنند، به یاد 

آورده و به آنان کمک کنند.
به نظر آنان ایجاد و حمایت مراکزی چون مرکز 
ترک اعتیاد بانو حیدری، نتیجه ی مثبت داشته و 
و  معاونتی  نهاد های  دولت،  حمایت  مورد  باید 

افراد توان  مند، قرار گیرد.
این  چنینی  برنامه های  به  کمک  تردید  بدون 
وجدان  مسوولیت  پذیری  و  بیداری  نشانه ی 
وظیفه ی  و  بوده  جامعه  یک  افراد  اجتماعی 
زندگی  که  کنیم  قبول  باید  ما  ست.  از  هریکی 
در  ما    از  هریکی  مسوولیت هایی که  و  اجتماعی 
برابر هم نوعان خود داریم، ایجاب می کند تا اگر 
از  یکی  حد  اقل  نیستیم،  برنامه ها  این  گونه  بانی 

کمک  کنندگان و حامیان آن باشیم.
با  مصاحبه اش  در  حیدری  لیال  بانو  طوری که 
معاونتی و  نهادهای  از همکاری های مردم،  من 
نمی رسد  به نظر  زد،  نهادهای دولتی حرف  حتا 
که ما واقعا از پس مسوولیت های خود در این 

خصوص برآمده باشیم.
به گفته ی بانو حیدری، او در تمام 4ماه گذشته 
که مرکز ترک اعتیاد را به وجود آورده است، 
با موسسات و نهادهای معاونتی، افراد مستقل و 
سرمایه  دار و ارگان های مسوول دولتی صحبت 
وی  که  را  اعتیاد  ترک  مرکز  تا  است  کرده 
میان  از  ولی  کنند.  حمایت  است،  کرده  ایجاد 
همه آن ها، تنها دو نفر از تجارت پیشه ها کمک 

محدودی به این مرکز کرده است. 
پول  همان  »تمام  می کند:  تاکید  حیدری  خانم 
ساخت  برای  و  داشتم  خودم  که  را  ناچیزی 
دومین فلمم در نظر گرفته بودم، در این مرکز 
این  بگویم،  صادقانه  اگر  رساندم.  به مصرف 
روزها مبالغی را هم به دکانداران محل بدهکارم. 
به  رسیدگی  و  بودوباش  غذا،  هزینه ی  چون 
پول  معتاد،  و  مریض اند  همه  که  آدم  این  همه 
از  این دور  دلیل، در  به همین  نیاز دارد.  زیادی 
قرنطین نتوانستم افراد زیادی را تحت قرنطینه و 
تداوی قرار دهم و تنها به 16نفر که تعدادی از 
آن ها توسط یکی از اعضای خانواده اش به این 

مرکز معرفی شده است، اکتفا   کردم.«
ادامه دارد

در  سکتگی  زن،  کارکن  توسط  والدی  رخصتی 
کارفرمایان  و  مسوولین  ولی  می آید؛   پیش  کار 
زن  کارکن  تا  کنند  برنامه ریزی  طوری  مکلف اند 
بتواند از رخصتی والدی خود به طور کامل مستفید 

شود.                                 
از  زیادی  تعداد  که  گفت  باید  مختصر  به طور 
شهروندان افغانستان نیازمند حمایت مادی و معنوی 
باید از حق مصوونیت اجتماعی برخوردار  بوده و 
الزم  آسیب پذیر  اشخاص  از  حمایت  برای  شوند. 
گردد  طرح  دوامدار  و  جامع  برنامه  یک  تا  است 
از  تبعیض  بدون  آسیب پذیر  اشخاص  تمام  باید  و 
افغانستان  دولت  گردند.  برخوردار  حمایت ها  این 
متاثر  جنگ  از  که  را  اشخاصی  صرفا  تاکنون 
سایر  و  داده  قرار  نسبی  حمایت  مورد  شده اند 
حوادث  در  را  خانواده شان  سرپرست  که  افرادی 
و  حمایت  مورد  داده اند،  دست  از  جنگ  از  غیر 
مساعدت قرار نداده است. هیچ برنامه ای در مورد 
حمایت از اشخاص کهن سال که نیازمند به حمایت 
هم چنین  است.  نگردیده  اجرا  و  طرح  می باشند، 
از  نمی  توانند  به طور کامل  از کارمندان زن  برخی 
تا  است  الزم  کنند.  استفاده  خود  والدی  رخصتی 
برای حمایت از اشخاص آسیب پذیر یک صندوق 

حمایتی ویژه ایجاد گردد.                                 
ادامه دارد
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

خانه ای برای ترک اعتیاد
 سلیم                               قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

اعالمیه مطبوعاتی
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
توسط  ملکی  مردم  کشتن  افغانستان 
با شدید ترین  را،  امریکایی  سرباز 

لحن، محکوم می کند. روز یک شنبه، بیست و یکم حوت 
نظامی  پایگاه  در  مستقر  امریکایی  سربازان  از  یکی   1390
در ولسوالی پنجوایی قندهار به سوی غیر نظامیان تیر اندازی 
کرد و حدود شانزده تن را که اکثریت آن ها زنان و اطفال 

بودند، به قتل رساند.
کشتن  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نظر  از 
و  بشر  حقوق  بین المللی  موازین  صریح  نقض  غیر نظامیان 
تقبیح  قابل  شدت  به  و  بوده  بشردوستانه  بین المللی  قوانین 
بین المللی حقوق بشر، ضرر رساندن  اسناد  می باشد. مطابق 
هر  به  کشتن،  علی الخصوص  ملکی  مردم  جان  و  بر جسم 
شیوه ای که باشد، ممنوع است. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان تاثر عمیق خود را در این رابطه اظهار می دارد و 

برای بازندگان این حادثه تسلیت می گوید.
دولت  مقامات  از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
تا در  بین المللی می خواهد  نیروهای  فرماندهان  ا فغانستان و 
مورد این واقعه تحقیقات همه جانبه جنایی نموده و در رابطه 
با تعقیب قانونی عاملین آن به مردم افغانستان اطمینان دهند. 
هم چنین کمیسیون از نیروهای بین المللی می خواهد تا تدابیر 
اتفاق  تا آینده چنین  نماید  بیشتر  را  برای سربازان  انظباطی 

تکرار نگردد.

اعالمیه مطبوعاتی
بشر  مستقل حقوق  اعالمیه کمیسیون 
نشر شده  مصوبه  مورد  در  افغانستان 
شورای   ،1390 حوت   13 روز 

سراسری علمای افغانستان.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

افغانستان، قانون اساسی کشور را به عنوان یکی از مهم ترین 
دست آورد های دولت اسالمی افغانستان  می داند که توانسته 
مطابق  را  کشور  اتباع)شهروندان(  تمام  وجایب  و  حقوق 
دین مقدس اسالم به درستی تامین کند. هم چنان کمیسیون 
باورمند است که حاکمیت قانون اساسی یکی از مهم ترین 
که  بوده  کارا  و  دموکراتیک  جامعه  ارکان  اساسی ترین  و 
مسوولیت حمایت و پشتیبانی از آن به عهده دولت است. در 
پرتو همین قانون اساسی است که قانون منع خشونت علیه 
توسط  وزیران  تصویب شورای  از  در سال 1388 پس  زن 

رییس جمهور کشور توشیح و نافذ اعالن شد.
بر  تاکید  با  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  بنابراین کمیسیون 
را  زنان  که  علما  شورای  مصوبه ی  پاراگراف)5(  محتوای 
جامعه  تربیتی  زیر بنای  عنوان  به  اسالم  مقدس  دین  مطابق 
تعریف نموده است،  بند های اول تا هشتم این بخش را که 
حق مالکیت، میراث، مهریه،  انتخاب همسر،  کرامت انسانی، 
آزادی و استقالل زنان را تایید می کند، اما نسبت به بند های 
9 الی 14 این مصوبه، ابراز نگرانی نموده و مطابقت کامل 
آن ها را با ماده های 22 و 24 قانون اساسی، تعهدات دولت 
منفع  قانون  مواد  و  بشر  حقوق  بین المللی  اسناد  به  نسبت 

خشونت علیه زن در تضاد می بیند.
انتظار برده می شود که دولت افغانستان رعایت قانون را به 
زندگی  شدن  قانونمند  جهت  در  اساسی  اصل  یک  عنوان 
به  نسبت  و  داده  قرار  توجه  به صورت جدی مورد  جمعی 
تمام قضایایی که می تواند مواد این قانون را زیر سوال ببرد، 

مسووالنه برخورد نمایند.

قسمت سی و ششم

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

پی نوشت ها:
1.  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، بند 2، ماده 10، سال 1966  

2. دولت اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، ماده 54 قانون کار، سال 1387  
3. دولت اسالمی افغانستان، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصاحبه با سیما غنی، معین کار، 1390/6/2  

4. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش چهارم وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، صفحه 44، سال 1387.  
5. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش چهارم وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، صفحه 44، سال 1387  

ACKUگامی بشردوستانه  از سوی بانو لیال حیدری
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شهر  ساحه ی  دورترین  در  »زمانی که  گفت:  وی 
می شود،  ساخته  خودسر  ساختمان  و  خانه  یک  کابل 
با  و  می شوند  حاضر  آن جا  در  شهرداری  کارمندان 
موضوع  اما  می دهند،  کار  اجازه  آن  به  رشوه  گرفتن 

زمین ما را حل نمی کنند.«
گذشته از این ها، ادعای مالکیت در قسمت های دیگر 
این زمین نیز وجود دارد و مسووالن کمیته المپیک از 
عدم همکاری شهردای کابل ابراز نارضایتی می کنند. 

مکتوب  شهرداری  برای  بارها  که  می گوید  رحمانی 
ارسال کرده اند تا زمین های شخصی را استمالک کند، 
مشکل تراشی  زمینه  این  در  شهرداری  مسووالن  اما 

می کنند.
در مکتوب شماره 24 ریاست پالن و روابط بین المللی 
ریاست عمومی تربیت  بدنی و کمیته  ملی المپیک که 
به تاریخ 22/1/1389 به اداره ی امور و شورای وزیران 
به  این که  تنها  »نه  است:  شده  گفته  شده،  فرستاده 
نقطه ی  ریاست  این  زمین  پیرامون  موجود  مشکل های 
از  اشخاص  تعداد  یک  بلکه  نشده،  گذاشته  پایان 
ساحه ی  که  می کنند  ارایه  اسناد  مختلف  آدرس های 

مذکور مربوط آنان است.«
به تاریخ  که  ریاست  این   423 شماره  مکتوب  در 
 229 بر   238 شماره  مکتوب  جواب  به   13/9/1388
کابل  شهرداری  شانزدهم  ناحیه ی   10/8/1388 تاریخ 
فرستاده شده، آمده است که خانمی به نام وحیده فرزند 
محمد امین، ادعای مالکیت 14 جریب زمین را دارد، 
ملکیت  به  مربوط  زمین،  نیست که حدود  معلوم  ولی 
چه کسی می شود و ناحیه ی شانزدهم باید موضوع را 

حل کند.
این  مدعیان  که  می گویند  شانزده  ناحیه  مسووالن  اما 

زمین قباله  شرعی ندارند. 
شانزدهم  ناحیه  ساختمان های  کنترول  مدیر  خالد، 
»وحیده  گفت:  زمین  این  معضل  رفع  برای  موظف  و 
از  را  زمین  14جریب  که  دارد  ادعا  امین  محمد  بنت 
یک شرکت به نام ممتاز خریداری کرده است، اما هم 

وحیده و هم شرکت ممتاز، قباله ی شرعی ندارند.« 
سهم داران  شهرداری،  مقام های  گفته های  براساس 
افغانستان  در  فعال  وحیده  شخص  و  ممتاز  شرکت 

حضور ندارند.
شانزدهم،  ناحیه  ریاست   255 شماره  مکتوب  در 
به تاریخ 17/9/1389 به حوزه ی شانزدهم پولیس ابالغ 
شده است تا وحیده را با اسناد دست داشته اش به منظور 
این ریاست حاضر  به  المپیک  به کمیته  استرداد زمین 
به همین  جواب  در  شانزدهم  حوزه ی  آمر  اما  کند، 
حضور  افغانستان  در  وحیده  که  است  گفته  مکتوب 

ندارد. 
اما در زمینی که به فرمان رییس جمهور به کمیته ملی 
المپیک واگذار شده است، به شمول وحیده، شماری از 
افراد دیگر نیز ادعا دارند که ریاست ناحیه شانزدهم از 
آن بی خبر است و تاهنوز ریاست استمالک شهرداری 

نجات  طرح  دومین  از  یورو  مالیه حوزه  وزرای  گروه 
یورو حمایت کرده  میلیارد  ارزش 130  به  یونان  مالی 
که پس از دریافت مبالغ الزم از صندوق بین المللی پول 

ارایه خواهد شد.
وزرای مالیه 17 کشور حوزه یورو برای تایید این بسته 

در بروکسل مشغول دیدار بوده اند.
بیشتر  یونان  که  می شود  انجام  آن  پی  در  دیدار  این 
اوراق بهادار خود را با اوراقی به ارزش کمتر از نصف 

مبادله کرد.

بلژیک  آندرلخت  امام یک مسجد شیعیان در شهر 
که  سوزی  آتش  یک  علت  به  بروکسل  حومه  در 

تصور می شود عمدی بوده باشد کشته شده است.
گزارش های اولیه حاکیست که این امام، که 47 سال 
نفر  باخت و یک  استنشاق دود جان  اثر  داشت، در 

دیگر هم زخمی شد.
شهردار  که  دادند  گزارش  محلی  رسانه های 
آندرلخت گفته است که مظنون یک بمب آتش زا 

را بعد از ظهر دوشنبه به داخل مسجد انداخته است.
مری وربک سخنگوی پولیس به خبرگزاری فرانسه 
گفت: »یک مظنون در محل حادثه تحت بازداشت 

درآمد.«

رحمانی هشدار می دهد که اگر تا سال آینده زمین های غصب شده ی 
این کمیته استرداد نشود، آنان با همکاری یک میلیون ورزشکار برای 
ایجاد ساختمان های اداری، ورزشگاه ها و میدان های مختلف ورزشی، 

زمین های شخصی و دولتی را استرداد می کنند.

یک قایق مسافربری در جنوب بنگله دیش غرق شده 
و به گفته مقامات محلی، دست کم یک صد و پنجاه 

تن از سرنشینان این قایق ناپدید شده اند.
این قایق مسافربری با حدود دوصد مسافر در دریای 
سپس  و  کرد  برخورد  نفتکش  کشتی  یک  با  مگنا 

کم  دست  یمن،  از  رسیده  گزارش های  براساس 
پیکارجویان  از  یکی  و  دولتی  ماموران  از  تن  سه 
در  البیضا  شهر  در  انتحاری  انفجار  در  اسالم گرا 

جنوب این کشور جان خود را از دست داده اند.
راننده  این عملیات،  در  است که  یمن گفته  پولیس 

در سودان در پی آغاز دور تازه خشونت های نژادی 
در این کشور، دست کم یک صد نفر کشته و بیش از 

صدها نفر در سودان جنوبی مفقود شده اند.
پیکارجویان مسلح وابسته به اقلیت مورل در جریان 
حمله به نقاطی در والیت جونقلی هزاران راس گاو 

را ربودند.

همچنین انتظار می رود که نسبت بدهی به تولید ناخالص 
ملی یونان در سال 2020 به 117 درصد افت کند.

گروه  رییس  جانکر  کلود  ژان  توسط  پیش بینی  این 
وزیر  نخست  همچنین  که  یورو  حوزه  مالیه  وزرای 

لوگزامبورگ است انجام شد.
برای  پول  بین المللی  پیشنهاد صندوق  از  »ما  گفت:  او 
استقبال  یونان  برای  یورویی  میلیارد   28 ]مبلغی[  ارایه 
می کنیم. ما چشم انتظار بحث و تصمیم هیات صندوق 

بین المللی پول در روز 15 مارچ هستیم.«

دولتی  شبکه  به  عینی  شاهدان  از  القمیش  عزالدین 
نمازگزار  »دوازده  است:  گفته  اف«  بی  تی  »آر 
با یک کیسه وارد  بودند که شخصی  منتظر عبادت 
اتاق  وسط  که  بود  تیل  از  پر  ظرفی  آن  داخل  شد. 

انداخت.«
سعی  امام  شد.  پخش  سریع  خیلی  »آتش  افزود:  او 

کرد آن را فرونشاند اما در اتاقی به دام افتاد.«
مردم  از  نفر  ده ها  که  حاکیست  محلی  گزارش های 

محل در اطراف مسجد تجمع کردند.
روی  که  حوادثی  »از  او  گفت  بلژیک  داخله  وزیر 

داده بسیار شوکه شده است.«

غرق شد.
تا کنون حدود سی و پنج تن از سرنشینان این قایق 
از  تعدادی  اجساد  غواصان  و  کرده اند  پیدا  نجات 

مسافران غرق شده را نیز از آب گرفته اند.

برابر یک  در  را  آن  منفجره  مواد  موتر حاوی  یک 
پوسته بازرسی منفجر کرد.

پی  در  انتحاری  انفجار  این  گزارش،  این  براساس 
درگیری بین دو طرف و کشته شدن یکی از رهبران 

محلی القاعده در منطقه به اجرا گذاشته شد.

گزارش ها همچنین حاکی است دست کم دوصد نفر 
در جریان حمالتی به منطقه آکوبو زخمی شده اند.

جوالی  ماه  در  جنوبی  سودان  استقالل  زمان  از 
این کشور  مختلف  اقلیت های  بین  گذشته درگیری 

شدت یافته و هزاران نفر تاکنون کشته شدند.

نیز این افراد را مشخص نساخته است. 
خالد می گوید: »زمین های باقی مانده حتما مالک دارند، 
هدف  چه  و  نمی شوند  حاضر  چرا  که  نمی دانیم  ولی 

دارند؟«
به  ما  شخصی  زمین های  بقیه  »مالکان  می گوید:  وی 
معلوم نیست و باید ریاست استمالک نام های این افراد 

را به این ناحیه روان کند، تا موضوع حل شود.« 
ولی ریاست استمالک کابل مسوولیت را به دوش ناحیه 

شانزده می اندازد.
گفت:  کابل،  شهرداری  استمالک  رییس  محمدنعیم، 
»30جریب زمین که به کمیته ملی المپیک رییس جمهور 
فرمان داده، شخصی است و حدود 14جریب زمین آن 
مالکان  دیگر  باید  ناحیه ی شانزدهم  اما  است،  مشخص 

را حاضر کند.« 
در حال حاضر، یک بسوه زمین در این ساحه، بیشتر از 
از  آن  خرید  که  دارد  ارزش  امریکایی  دالر  هزار  صد  

توان افراد عادی باال است.
اما فردی که ادعا دارد از جزییات موضوع باخبر است 
و خواست که هویتش ذکر نگردد، گفت: »شهرداری و 
مسووالن ریاست تربیت بدنی نمی خواهند که موضوع 

حل گردد، چون آنان با غاصبان زمین دست دارند.«
ذکر  را  زمین  مشخص  مساحت  » شهرداری  افزود:  وی 
نمی کند، من می دانم که زورمندان با ساختن اسنادهای 
جعلی توسط افراد عادی، می خواهند به این موضوع بر 
است،  قانون  مثابه ی  به  که  رییس جمهور  حکم  خالف 

نقطه ی پایان بگذارند.«
و  می کند  رد  را  شخص  این  گفته های  رحمانی،  اما 
ایجاد  می گوید: »اگر ما در غصب زمین هایی که برای 
اختصاص  رییس جمهور  حکم  به  ورزشی  کمپکلس 
موضوع  که  نمی خواستیم  می داشتیم،  دست  یافته، 

رسانه ای شود.«
وقضایی  عدلی  بورد  رییس  ستانکزی،  نصراهلل 
علوم  و  حقوق  دانشکده  استاد  و  ریاست جمهوری 
»حکم  گفت:  مورد  این  در  کابل  دانشگاه  سیاسی 
ریاست جمهوری در سیستم حقوقی افغانستان به مثابه ی 
قانون است و زمانی که رییس جمهور که فرد اول کشور 
اجرا  باید  وقت  اسرع   در  می کند،  صادر  حکم  است، 

شود.«
شانزدهم  ناحیه  کابل،  در شهرداری  مسووالن  آن که  با 
کابل، وزارت زراعت و ریاست زراعت کابل، وزارت 
به دوش  را  مسوولیت  مربوط  ارگان های  دیگر  و  داخله 
که  می دهند  هشدار  المپیک  مسووالن  نمی گیرند، 

مجبور اند، به ورزشکاران توسل جویند.
رحمانی هشدار می دهد که اگر تا سال آینده زمین های 
غصب شده ی این کمیته استرداد نشود، آنان با همکاری 
یک میلیون ورزشکار برای ایجاد ساختمان های اداری، 
زمین های  ورزشی،  مختلف  میدان های  و  ورزشگاه ها 

شخصی و دولتی را استرداد می کنند.

از صفحه 6

کارشکنی ها در قضیه غصب 40جریب زمین 
کمیته  ملی المپیک 

موافقت حوزه یورو با طرح نجات مالی تازه برای یونان 

امام مسجدی در آتش سوزی در بلژیک کشته شد

مسافربری در بنگله دیش ده ها سرنشین قایق 
ناپدید شدند

یمن سه مامور پولیسانفجار انتحاری در جنوب 
 را کشت

سودان جنوبی صدها کشته درگیری های قومی در 
برجای گذاشته است

مسووالن، مسوولیت را 
به دوش نمی گیرند

ACKU



برداشتن گام هایی برای بهبود وضعیت زندگی زنان از 
مسوولیت های اصلی کشورهای عضو کنوانسیون محو 

تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد است.
و  بشر  حقوق  بخش  رییس  وردک،  اصیال  هم چنین 
از  و  خارجه  امور  وزارت  در  زنان  بین المللی  امور 
تهیه کنندگان اصلی این گزارش، گفت که برای تهیه 
این گزارش به سراسر افغانستان سفر شده است. خانم 
وردک تاکید کرد که دولت افغانستان متعهد به انجام 

مسوولیت های خود در قبال تعهدات بین المللی است. 
نیز،  بانو غضنفر، وزیر امور زنان  در همین حال، حسن 
مورد  در  افغانستان  دولت  گزارش  ارایه  که  می گوید 
بین المللی  جامعه  سیداو،  کنوانسیون  به  زنان  وضعیت 
تعهدات  قبال  در  دولت  این  که  می سازد  مطمین  را 
پابند  زنان  زندگی  شرایط  بهبود  برای  بین المللی خود 

است.
با این حال، به گفته ی ناجیه زیوری، معاون بخش زنان 
در سازمان متحد در کابل، قرار است این گزارش در 
گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  میالدی  آینده ی  سال  جون 
پس از ارزیابی این گزارش، توصیه هایی نیز به دولت 
دولت  و  شد  خواهد  ارایه  سیداو  سوی  از  افغانستان 

مکلف است تا به این توصیه ها پاسخ مثبت دهد.

جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور 
خارجه، روز گذشته در مراسمی که به 

مناسبت انتشار نخستین گزارش دولت 
در مورد وضعیت زنان با حضور برخی از 
مقام های دولتی و بین المللی برگزار شده 
بود، گفت برداشتن گام هایی برای بهبود 
وضعیت زندگی زنان از مسوولیت های 
اصلی کشورهای عضو کنوانسیون محو 
تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد 

است.
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در حالی که توجه به تروریزم دست راستی در آلمان 
همچنان  اسالمی  گرایی  افراط  تهدید  است،  متمرکز 
تبلیغات  افرایش  خصوصا  است.  باقی  خود  جای  به 
کرده  خلق  را  جدی  نگرانی های  آلمان  در  سلفی ها 

است.
محمد محمود، از اسالم گرایان رادیکالی که در آلمان 
زندگی می کند، پیام خود را چنین بازگو می کند: »ما 
باید درک کنیم که اسالم دین عمل است، دین کردار 
بهشت  ما  هدف  که  بدانیم  باید  ما  از  یک  هر  است. 
است. بنابراین، برای رسیدن به این هدف وقت تان را 

ضایع نکنید.«
آلمان  در  که  است  سلفی هایی  او،  پیام  این  مخاطبان 
زندگی می کنند. سلفی گروهی از مسلمانان اهل سنت 
است که تنها راه نجات مسلمان ها را بازگشت به قوانین 
آنها  می داند.  صالح«  »سلف  فهم  طبق  سنت  و  قرآن 
هرگونه تسامح در آموزه های دینی را رد می کنند. این 
گروه با پیروان رادیکالش در آلمان به شدت در حال 

افزایش است.
سلفی گرایی سیاسی به عنوان منبع الهامی برای افراط 
نشان  اخیر  و حوادث  می شود  پنداشته  گرایی جوانان 
دین،  از  گرفته  الهام  گرایی  افراط  که  است  داده 

همچنان مایه خطر و نگرانی است.
در  محلی  استخبارات  سازمان  رییس  کولر،  مادیلده 
ایاالت نوردراین ویستفالن آلمان می گوید: »ما از این 
آلمان  سراسر  در  شده  شناخته  سلفی های  که  نگرانیم 
نوجوانان  و  جوانان  او،  گفته  به  می کنند.«  مسافرت 
هدف اصلی افراط گرایان سلفی اند، زیرا آنها مستعد 

پذیرش تبلیغات آنها می باشند.
یکی از نگرانی های اصلی مقام های آلمانی، فعالیت های 
محمد محمود اتریشی است که در سال 2011 به آلمان 
رفت. او ابتدا در برلین، پایتخت آلمان فعال بود، سپس 
نوردراین  ایالت  در  زولینگن  شهر  در  مسجدی  به 
که  ساله  مرد 26  این  مکان کرد. حاال  نقل  ویستفالن 
به  فرانکفورت  در  می نامد،  الغریب  اسامه  ابو  را  خود 

سر می برد.
در سال 2008 محمود به سازمان دهی و کمک به یک 
او  شد.  زندانی  اتریش  در  و  متهم  تروریستی  سازمان 
پس از آزادی از زندان، در سراسر آلمان سیمینارهایی 
برای  انترنت  از  و  می کند  برگزار  اسالم  مورد  در 
آموزش سلفی گرایی استفاده می کند. از او به عنوان 
یاد می شود.  انترنتی در آلمان  پیشگام در »جهاد«  فرد 
همچنان باور به این است که این فرد در نشر ویدیویی 

که به خشونت و نفرت تهدید می کند، دست دارد.
گرایان  افراط  که  هرچند  محلی  استخباراتی  سازمان 
نفوذ  مورد  در  اما  نمی بیند،  فوری  تهدید  را  سلفی 

احتمالی آنها در میان جوانان و نوجوانان نگران است.
ویلی کرفگیز، عضو پارلمان ایالت نوردراین ویستفالن 
می گوید: »بدترین بخش این )سلفی گرایی( این است 
که اکثر مسلمان های صلح دوست می باید از آن رنج 
اقدام  سلفی ها  علیه  اگر  که  می دهد  هشدار  او  ببرند.« 
نشود، در نتیجه منجر به نوعی پیشداوری و تبعیض علیه 

همه مسلمان ها در آلمان خواهد شد.
رد  را  اسالم  از  سلفی ها  تفسیر  مسلمان ها  اکثریت 
می کنند. پولیس و سازمان های استخباراتی می گویند 
که در مبارزه با افراط گرایی، نکته کلیدی پیشگیری 

از گسترش آن است.

افراط گرايان سلفی در آلمان 
به تعهدات خود در قبال زنان پابند هستیمروبه افزايش اند

خانم اصیال وردک: 

کنوانسیون  به  الحاق  سال  نه  از  پس  افغانستان  دولت 
»سیداو«،  متحد،  ملل  سازمان  زنان  علیه  تبعیض  محو 
پیشرفت ها  مورد  را در  نخستین بار گزارش خود  برای 
در  زنان  وضعیت  بهبود  برای  گام هایی  برداشتن  و 

افغانستان، به این کنوانسیون ارایه کرده است.
کنوانسیون  به  میالدی   2003 سال  مارچ  در  افغانستان 
متحد)سیداو(  ملل  سازمان  زنان  علیه  تبعیض  محو 
گزارش  تا  بود  مکلف  افغانستان  دولت  پیوست. 
مقدماتی خود را در مورد وضعیت زنان یک سال پس 
این کنوانسیون و گزارش دوره ای خود  به  پیوستن  از 
را چهار سال بعد به سیداو ارایه کند. اما آن طوری که 
ادامه ی   به دلیل  دولت،  می گویند  دولتی  مقام های 
خشونت ها و ظرفیت پایین در ادارات دولتی، نتوانست 

این گزارش را به موقع ارایه کند.
افغانستان پس از گذشت نه سال از پیوستن  اما دولت 
تهیه  برای  کار   2009 سال  اگست  در  »سیداو«،  به 
گزارشی در مورد وضعیت زنان را با همکاری برخی 
از نهادهای ملی و بین المللی در کشور آغاز کرد. کار 
این گزارش صدصفحه ای که در جون سال گذشته ی 
میالدی به پایان رسید، به گفته ی وزارت امور خارجه، 
ملل  سازمان  دولت،  برای  را  ضرورت ها  و  اولویت ها 
متحد و نهادهای تمویل کننده برای بهبود وضعیت زنان 

در افغانستان مشخص ساخته است.
در این گزارش تصویب قوانین منع خشونت علیه زنان 
و خانواده و هم چنین گنجانیدن مواد کنوانسیون محو 
جمله  از  دیگر،  قوانین  چندین  در  زنان  علیه  تعبیض 
اقدامات مهم دولت برای بهبود شرایط زندگی زنان در 
افغانستان خوانده شده است. هم چنین ایجاد واحدهای 
جنسیتی در نهادهای دولتی، وضع سیاست های جدید 
عالی  کمیسیون  ایجاد  و  زنان  حقوق  انکشاف  برای 
دیگر  جمله ی  از  زنان  علیه  خشونت  محو  به منظور 
کنوانسیون  مواد  تطبیق  راستای  در  دولت  اقدامات 
دولت  متحد اند.  ملل  سازمان  زنان  علیه  تعبیض  محو 
تمام  می گوید  »سیداو«  به  خود  گزارش  در  افغانستان 
قوانین و سیاست های سخت گیرانه  ای را که علیه زنان 
و  کرده  تعدیل  یا  و  لغو  می کردند،  وضع  محدودیت 
شرایط  بهبود  به  که  را  دیگر  قوانین  بعضی  هم چنین 

زندگی زنان کمک می کند، تصویب کرده است.

یک  مرگبار،  درگیری های  روز  چهار  از  پس 
پیکارجویان  و  اسراییل  که  می گوید  مصری  مقام 
فلسطینی در غزه با یک آتش بس موافقت کرده اند.

این آتش بس  مقام گزارش شد که  این  از  نقل  به 
که با میانجیگری مصری ها حاصل شد، ساعت یک 

صبح به وقت محلی به اجرا گذاشته شده است.
یک مقام گروه حماس بعدا در گفتگو با بی بی سی 

توافق دو طرف درباره آتش بس را تایید کرد.
فلسطینی   25 کم  دست  که  حاکیست  گزارش ها 
کشته  اسراییل  هوایی  حمالت  در  جمعه  روز  از 
شده اند. اسراییل می گوید 35 نفر در حمالت راکتی 

فلسطینی ها زخمی شده اند.
خشونت های فرامرزی از روز جمعه نهم مارچ، در 

هم  غیرنظامی  چند  که  می گویند  فلسطینی  درمانی 
کشته شده اند.

به  نسبت  متحد  ملل  دبیر کل سازمان  بان کی مون 
شعله ور شدن خشونت ها ابراز نگرانی عمیق کرده 
است. او حمالت موشکی علیه اسراییل را »غیرقابل 
»حداکثر  خواسته  اسراییل  از  و  خوانده  قبول« 

خویشتن داری را نشان دهد.«
»بزدالنه«  را  پیکارجویان  موشکی  حمالت  امریکا 
هوایی  حمالت  عرب  اتحادیه  مقابل  در  و  خوانده 
اسراییل را »کشتار« مردم غیرنظامی توصیف کرده 

است.
اروپا  اتحادیه  و  متحد  ملل  سازمان  حال  همین  در 

خواستار برقراری آرامش شده اند.

چالش های مهم
»سیداو«  به  خود  گزارش  در  افغانستان  دولت  گرچند 
کنوانسیون  این  مواد  تطبیق  راستای  در  که  می گوید 
گرفته  صورت  اخیر  سال های  طی  زیادی  تالش های 
با  کنوانسیون  این  مواد  کامل  تطبیق  در  اما  است، 
چالش هایی نیز مواجه است. دولت ادامه ی ناامنی ها در 
کشور را از جمله عامل مهم در عدم تطبیق کامل مواد 
ناامن  مناطق  در  می گوید  و  می خواند  کنوانسیون  این 
از  نمی توانند  زنان  ناپسند،  عنعنات  و  باوجود عرف  و 

حقوق خود بهره مند شوند. 
زنان  که  می گوید  خود  گزارش  در  افغانستان  دولت 
در مناطق جنوبی و شرقی کشور بیشتر از سایر مناطق 
گزارش،  این  در  دارند.  قرار  خشونت  معرض  در 
این مناطق، عامل  نفوذ طالبان در  منازعات مسلحانه و 
است.  شده   عنوان  زنان  علیه  خشونت  افزایش  اصلی 
حکومت  ناامنی ها،  سبب  »از  است:  آمده  گزارش  در 
تعلیمی  صحی،  خدمات  درست  شکل  به  نمی تواند 
سازمان های  کند.  ارایه  مناطق  بعضی  در  را  قضایی  و 
غیرحکومتی نیز در مناطق ناامن حضور خیلی کم رنگ 
دارند و نمی توانند به مردم خدمات ارایه کنند. بنابراین، 
قربانیان خشونت های خانوادگی دسترسی بسیار کم به 

راه های قانونی دارند.«
در گزارش دولت افغانستان به کنوانسیون محو تبعیض 
خودسوزی ها،  خانوادگی،  خشونت های  زنان،  علیه 
ازدواج های اجباری و زیر سن و هم چنین تجاوزهای 
جنسی مهم ترین مشکالت علیه زنان خوانده شده است. 
زنان،  علیه  خشونت  عامل  مهم ترین  دولت،  اعتقاد  به 
بی سوادی گسترده میان زنان و مردان، فقر گسترده و 

هم چنین عدم آگاهی مردم از حقوق زنان است.
با این حال، مقام های دولتی ارایه این گزارش به سیداو 
را یک اقدام مهم برای بهبود وضعیت زنان در کشور 
تمام  به  افغانستان  دولت  که  می گویند  و  می خوانند 
تعهدات بین المللی خود در قبال بهبود شرایط زندگی 

زنان پابند است.
خارجه،  امور  وزارت  سیاسی  معین  لودین،  جاوید 
روز گذشته در مراسمی که به مناسبت انتشار نخستین 
گزارش دولت در مورد وضعیت زنان با حضور برخی 
از مقام های دولتی و بین المللی برگزار شده بود، گفت 

کمیته های  کل  دبیر  القیسی،  زهیر  شدن  کشته  پی 
غزه  به  اسراییل  هوایی  حمله  در  مردمی  مقاومت 

شعله ورشد.
دلیل  این  به  القیسی  آقای  می گویند  اسراییلی ها 
تدارک یک حمله  در  قرار گرفته که خود  هدف 

علیه اسراییل بود.
و  دادند  نشان  واکنش  سرعت  به  غزه  پیکارجویان 
رگباری از راکت ها را راهی جنوب اسراییل کردند 
شد.  اسراییلی ها  بیشتر  هوایی  حمالت  باعث  که 
 - اسالمی«  »جهاد  و  مردمی«  مقاومت  »کمیته های 
به  را  اسراییل  به  نه حماس - مسوولیت حمالت  و 

عهده گرفته اند.
بیشتر کشته ها در غزه پیکارجویان بوده اند اما منابع 

اسرايیل با پیکارجويان غزه برای آتش بس توافق کرد

از صفحه  1 ظفرشاه رویی
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دولتیدرشهرحمصکشتهشدهاند.
بنابه که هستند کسانی میان در کودکان و زنان
گزارشهایکشنبهشبدرمحلهکرمالزیتونشکنجه
وکشتهشدهاند.دولتسوریهبهوجودکشتههااذعان
نسبت مسلح« »تروریستهای به را آن اما میکند،

میدهد.
جمله از جسد ۱۱ دستکم ویدیوها از یکی در
دیده هستند، خون غرق که کودکی ۴ پیکرهای

میشود.
دولتی نیروهای حمله هدف هفته چند برای حمص
مسلح مخالفان از را آنجا دارند سعی که بوده
پاکسازیکنند.بخشهاییازشهرویرانشدهاست.
تاییدگزارشهادشواراست،زیرادولتاجازهفعالیت

رسانههایمستقلدرسوریهرانمیدهد.
شمار قبلی تخمین در متحد ملل سازمان مقامهای

کشتههارابیشاز۷۵۰۰نفرذکرکردهبودند.

و بشر« حقوق مدافعان کانون در »عضویت کشور«،
به ایران« تبلیغیعلیهنظامجمهوریاسالمی »فعالیت

ششسالزندانمحکومشد.
عبدالفتاحسلطانینیزتوسطدادگاهانقالباسالمی
سال ۲۰ و برازجان شهر به تبعید زندان، سال ۱۸ به

محرومیتازوکالتمحکومشدهاست.
گزارشگرویژهسازمانمللدرامورحقوقبشرایران
همچنیندربارهوضعیتبسیاریاززندانیانسیاسیو
اخیرابازداشتشدهاند، که نگارانی روزنامه ازجمله

صحبتکردهاست.
احمدشهیددرادامهگفتهاستکهخانوادهزندانیان
سیاسیدرایرانموردتهدیدوارعابقرارمیگیرند.



رییسمجمععمومی،گفت الناصر، عبدالعزیز ناصر
تعدادزیادیزنوکودکدرمیانقربانیانهستند.

اودرحالیاظهارنظرمیکندکهکوفیعنان،نماینده

درایننشستبهشدتازگزارشاحمدشهیدانتقاد
کردهاست.

احمدشهیدگفتهاست،مقامهایایرانیتاکنونبهدر
خواستهایاوبرایسفربهایرانپاسخندادهاند.

بهگزارشخبرنگاررادیوفردا،احمدشهیددرابتدای
سخنرانیخودباردیگرنسبتبهوضعیتحقوقبشر

درایرانابرازنگرانیکردهاست.
اخیر گزارش چگونگی خصوص در همچنین وی
از شماری با است، گفته و کرده ارایه توضیحاتی
و شوند خارج ایران از توانستهاند که عینی شاهدان
کرده گفتگو سیاسی زندانیان خانوداههای همچنین

است.
آقایاحمدشهیدگفتهاستکهبا۱۶۳نفرازشاهدان

سازمانمللمتحدواتحادیهعربقراراستبامخالفان
سوریدرترکیهمالقاتکند.

اسد، بشار با دمشق در گذشته هفته که عنان آقای
به نسبت او گفت کرد دیدار سوریه، رییسجمهور

امکانبرقراریآتشبس»خوشبین«است.
امکاندسترسینواحیخشونتدیده اوتاکیدکردکه
بهکمکهایانساندوستانهودیالوگسیاسیدرآینده

ازاولویتهاست.
امااوپسازگفتگوهایدوشنبهبارجبطیباردوغان،
فرآیند که کرد اذعان آنکارا در ترکیه، نخستوزیر
»بسیار را سوریه وضعیت و میبرد زمان دیپلوماتیک

پیچیده«توصیفکرد.
ملی شورای اعضای با بهزودی است قرار عنان آقای

سوریهکهدرترکیهمستقراست،دیدارکند.
گزارش فعاالن و دارد ادامه سوریه در خشونتها
میدهندکهحداقل۴۷نفردرحملهایتوسطشبهنظامیان

درجهاول)قربانیاننقضحقوقبشر(درداخلوخارج
ازایرانصحبتکردهاست.

امور در متحد ملل سازمان ویژه گزارشگر ادامه در
میرحسین رهنورد، زهرا وضعیت از ایران بشر حقوق
بازداشت سال یک از پس کروبی مهدی و موسوی
افراددردست این ازوضعیت اطالعی هیچ اینکه و

نیست،ابرازنگرانیکردهاست.
نرگس برای حکم صدور به همچنین شهید احمد
محمدی،سخنگوونایبرییسکانونمدافعانحقوق
کرده اشاره دادگاه، وکیل سلطانی، عبدالفتاح و بشر

است.
نرگسمحمدیدرروز۲۵دلو۱۳۹۰ازسویدادگاه
امنیت علیه تبانی و »اجتماع اتهامهای به نظر تجدید

از بیش که میگوید متحد ملل سازمان مقام یک
در ناآرامیهایضددولتی سرکوب در نفر هشتهزار

سوریهکهیکسالقبلشروعشد،کشتهشدهاند.

احمدشهید،گزارشگرویژهسازمانمللدرامورحقوق
تازهاش گزارش خصوص در توضیحاتی ایران، بشر
اسالمی جمهوری در بشر حقوق وضعیت مورد در
کرد ارایه ژنو در ملل سازمان بشر حقوق شورای به
گزارش این به نسبت مخالف و موافق کشورهای و

واکنشنشاندادند.
گزارشهاحاکیاستکهکشورهایبلژیک،کانادا،
سویدن،آلمان،بریتانیا،استرالیا،اسپانیا،سویس،جاپانو
مولداویازماموریتاحمدشهیدحمایتکردهاند.ولی
و سریالنکا، سوریه، کوبا، پاکستان، مانند کشورهایی
بالروسازرویکردگزارشگرویژهانتقادکردهخواستار

حذفگزارشگرویژهبرایایرانشدهاند.
نیز، ایران محمدجوادالریجانی،دبیرستادحقوقبشر

شمار کشته های سوریه از هشت هزار نفر تجاوز کرد

واکنش ها به گزارش تازه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران 
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