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توسط  که  گزارشی  براساس 
بی بی سی به نشر رسیده است، دولت 
هفته  چند  در  می خواهد  افغانستان 
آینده، در عربستان سعودی با طالبان 

دیدار و گفتگو کند.
روند  در  مهمی  تحول  گفتگو  این 
از  قبل  دولت  و  طالبان  مذاکرات 
بازگشایی دفتر طالبان در قطر خواهد 

بود.
پیش از این طالبان تاکید کرده بودند 
رسمیت  به  را  افغانستان  دولت  که 
نمی شناسند و بنا بر آن با این دولت 

مذاکره نمی کنند.
اصل  وقتی  سال ها  از  بعد  طالبان 
مذاکره را پذیرفتند، بالفاصله تاکید 
کردند که آنها با امریکا و متحدانش 
دولت  با  نه  می کند  مذاکرده 

افغانستان.
برای  دفتری  گشایش  سر  بر  توافق 
پیشبرد برنامه صلح در قطر نیز بیشتر 
دولت  امریکا،  بین  برنامه ای  یک 
دلیل  همین  به  و  بود  طالبان  و  قطر 
دولت افغانستان ابتدا به رسم اعتراض 
سفیرش را از قطر فرا خواند و بعدا 
تاکید کرد که مدیریت برنامه گفتگو 

با طالبان باید در دست دولت باشد.
ظاهرا این مخالفت های دولت سبب 
شد تا گشایش دفتر طالبان در قطر 
از  قبل  است  قرار  و  افتد  تاخیر  به 
قطر  مقام های  دفتر،  این  گشایش 
توافق  به  و  کنند  دیدار  افغانستان  و 

برسند.
به  دولتی  ارشد  مقام  یک  حاال 
اگر  حتا  که  است  گفته  بی بی سی 

سرمایه گذاری ها 
به دليل خروج 

نيروهای بين المللی 
کاهش یافته است

سرمایه گذاری  از  حمایت  اداره 
خارجی  نیروهای  خروج  )آیسا( 
کاهش  برای  تهدیدی  را  کشور  از 
در  بزرگ  سرمایه گذاری های 

افغانستان توصیف کرده است.
که  گفته اند  اداره  این  مسووالن 
خارجی  نیروهای  خروج  روند 
روند  توقف  باعث  کشور  از 
شده  افغانستان  در  سرمایه گذاری 

است.
بخش  مسوول  احمدزی،  روح اهلل 
گفته  آیسا  سرمایه گذاری  توسعه 
است که به دنبال طرح مساله خروج 
انتظار  که  آن گونه  نیروها،  این 
در  سرمایه گذاری  میزان  می رفت، 
سال ۲۰۱۱ افزایش نیافت و در عین 
کاهش   ۲۰۱۰ سال  به  نسبت  حال 

هم نداشته است.
ادامه در صفحه 2

مسووالن محلی در کندز می گویند 
به  دوساله،  و  بیست  زن  یک  که 
نوزاد  سومین  آوردن  به دنیا  دلیل 
شوهرش  خانواده  سوی  از  دختر، 

به قتل رسیده است.
خان آباد،  ولسوالی  در  حادثه  این 
در قریه ای موسوم به »مافلی« اتفاق 

افتاده است.
مادر  می گویند،  محلی  مقامات 
پولیس  سوی  از  زن  این  شوهر 
بازداشت شده اما شوهر او که در 
دخیل  همسرش  شدن  کشته  قضیه 

است، فرار کرده است.
حبیب اهلل، فرمانده پولیس ولسوالی 

آنها  یابد،  گشایش  هم  قطر  دفتر 
همکاری  به  را  صلح  تالش های 
کشورهای منطقه از جمله عربستان 

و ترکیه ادامه خواهند داد.
عربستان  افزود،  دولتی  مقام  این 
سعودی در گذشته نقش مهمی در 
افغانستان داشته است و دولت انتظار 
در  خود  موثر  نقش  به  آنها  دارد 

افغانستان همچنین ادامه دهند.
بودند  گفته  قبال  دولتی  مقام های 
که کشور میزبان گفتگو های صلح 
ترجیح  و  می کند  مشخص  آنها  را 
صلح  گفتگوهای  میزبان  می دهند 

عربستان سعودی یا ترکیه باشد.
می رسد  نظر  به  اخیر  ماه های  در 
تالش های چندساله دولت و متحدان 
طالبان،  با  مذاکره  برای  بین المللی 

وارد مرحله تازه ای شده است.
کرزی  حامد  قریب الوقوع  دیدار 
دولت  رتبه ای  عالی  مقام های  یا 
عربستان  در  طالبان،  با  افغانستان 
ظاهرا  آینده،  هفته های  در  سعودی 
نشان می دهد طالبان نیز در مذاکره 

جدی هستند.
رهبری  به  اسالمی  حزب  اخیرا 
به  را  هیاتی  نیز  حکمتیار  گلبدین 
کابل فرستاد و طرح هفده ماده ای را 
نیز که به دولت داده بود، در اختیار 

رسانه ها قرار داد.
هیچ یک  هنوز،  این ها  همه  با  اما 
همچینین  و  امریکایی  مقام های  از 
دولت افغانستان رسما تایید نکرده اند 
با  موثری  و  مستقیم  گفتگوی  که 

طالبان انجام شده است.

براساس  که  می گوید  خان آباد 
نام  به  زن  این  آنها،  بررسی های 
بعد  و  اول شکنجه شده  »ستوری« 

»خفه« شده است.
تولد  که  حاکیست  گزارش ها 
خانواده  دختر،  نوزاد  سومین 
بود  کرده  عصبانی  را  ستوری 
داشته  پسر  نوزاد  می خواستند  که 

باشند.
»ستوری«  نزدیکان  از  خبرنگاران 
نقل کرده اند که بدنبال بدنیا آمدن 
نوزاد دختر، رفتار اعضای خانواده 
کرده  تغییر  او  به  نسبت  شوهرش 

بود.

از  بسیاری  مانند  افغانستان،  در 
فرزند  داشتن  دیگر،  کشورهای 

پسر یک برتری پنداشته می شود.
زن  یک  قتل  مورد  تازه ترین  این 
خشونت های  پی  در  افغانستان  در 
حقوق  نهادهای  است.  خانوادگی 
بشری، نسبت به گسترش خشونت 
نگران  زنان  برابر  در  خانوادگی 

هستند.
یک  عضو  چندین  پولیس  اخیرا 
بغالن  والیت  در  را  خانواده 
بازداشت کرد که یک نوعروس به 
ماه  برای چندین  نام »سحرگل« را 

در خانه اش شکنجه کرده بودند.

بری صدیقی گفت: »ما امسال بی نتیجه 
اعالم نمی کنیم، سی و پنج هزار را به 
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی 
جذب می کنیم و باقی مانده نتایج را در 
اختیار وزارت های معارف و صحت عامه 
قرار می دهیم. این ها  )وزارت های معارف 
و صحت عامه( نظر به نیازمندی و برنامه 
پذیرش خود، از همین  کسانی که شامل 
روند امتحانات کانکور شده اند، در والیات 
یا مرکز جذب می کنند. 

یک زن به خاطر به دنيا آوردن دختر در کندز کشته شد حامدکرزی با طالبان 
در عربستان دیدار می کند

وزارت تحصیالت عالی: 

امسال بی نتیجه اعالم نمی کنیم 
عناوين مطالب امروز:در صفحه 6

همکاری های 
راهبردی

 و آينده افغانستان
از  می توان  خوش بینی  با  که  این  با 
غرب  و  افغانستان  همکاری های 
برد  یاد  از  نباید  ولی  کرد؛  استقبال 
منزله  به  روابط  این  امضای  که 
برای  و سیاسی  مالی  تضمین  کدام 
نمی باشد.  کابل  در  ما  حکومت 
و  دولت مردان  نباید  هم چنان 
همکاری ها  ارشد حکومت   ماموران 
به  را  غربی  کشور های  کمک های  و 
حساب  به  غیب«  »خزانه ی  منزله 

آورند.
در صفحه 4

وزير مالیه فردا 
استجواب می شود

مجلس  نمایندگان  از  دیگر  شماری 
باوجود  که  شدند  مدعی  هم چنین 
و  افغانستان  مردم  نیازمندی های 
وزیران  اصلی  آنان،  اولویت های 
به تهیه ی  وقت شان را  بیشتر  کابینه 
پیشنهادهای غیر ضروری و  سفرهای 

داخلی و خارجی سپری می کنند.
مردم  نماینده ی  سعادت،  زهیر  داکتر 
گفت  نمایندگان  مجلس  در  پنجشیر 
در  تغییر  مورد  در  مالیه  وزیر  از  که 
نتوانسته اند  که  وزیرانی  از  و  بودجه 
برسانند،  به مصرف  را  خود  بودجه ی 

پرسش های جدی شود.
در صفحه 6
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سرنوشت نامعلوم 
گفتگوهای موازی با طالبان

گفتگو  برای  ایجاد زمینه  و  قطر  برای طالبان در  دفتر  ایجاد 
با این نیروها از سوی امریکا، از همان اول با یک نگاه مملو 
از شک و نارضایتی حکومت مواجه شد. دولت افغانستان، از 
میان  هم گرایی  و  که چرا شفافیت  بود  ناراحت  این موضوع 
مقامات امریکایی و دولت افغانستان در تالش ها برای مذاکره 
طالبان  آن که  با  افغان  مقامات  و چرا  ندارد  طالبان وجود  با 
را برادر خطاب می کنند، ابتکار گفتگوها را در دست ندارند و 

امریکا به تنهایی وارد این گفتگوها شده است.
با طالبان، در  امریکایی ها در مورد گفتگو  پیامدهای عملکرد 
متعارف ترین سطح، این بود که افغانستان با ایجاد دفتری برای 
طالبان در قطر، موضع دیگری اتخاذ کرد و سفیرش را از قطر 
فراخواند تا به این وسیله اعتراضش را بیان کند و دست کم 
دست  در  امریکا  را  ابتکارش  که  گفتگوهایی  حلقه  در  بتواند 
داشت، حضورش را به اثبات برساند. این موضوع باعث شد 
که با وجود شتاب زدگی دولت برای مصالحه با طالبان، تاهنوز 
مساله ایجاد دفتر برای طالبان در قطر به نتیجه ی ملموسی 

نرسد.
از سویی دیگر، گزارش هایی مبنی بر تالش حکومت افغانستان 
برای گفتگو با طالبان در عربستان سعودی و یا ترکیه وجود 
دارد. حال با وجود اختالف نظرها در میان مردم افغانستان در 
مورد گفتگو با طالبان و در حالی که نفس گفتگوها با طالبان 
هنوز مشروعیت الزم را به دست نیاورده است، دیده می شود 
که مجراهای گفتگو با این گروه، چنان گسترده می شوند که 
شاید به زودی، نه تنها مردم افغانستان را، بلکه کارگزاران این 
دخیل ساختن  خواهند ساخت.  دچار سردرگمی  را  گفتگوها 
عربستان سعودی در این گفتگوها، در واقع باز کردن جای پا 
برای پاکستان است؛ چون پاکستان نیز، آن گونه که پیداست، 
در گفتگوی امریکا با طالبان در قطر، در حاشیه قرار گرفته 

است.
تبعات این گفتگوهای موازی در گام نخست این خواهد بود که 
هماهنگی الزم را برای ایجاد نتایج موثر از این گفتگوها از بین 
می برد و امریکا از یک سو با دولت افغانستان و از سوی دیگر 
نیز  پایان  با سران مختلف طالبان به گفتگو می پردازد و در 
نتیجه ای در پی نخواهد داشت. پاکستان نیز در این میان در 
تالش است تا نمایندگان جعلی برای طالبان بسازد و در قطر، 

عربستان و یا هم در ترکیه، به نفع خودش بازی کند. 
دومین اثری که این نوع گفتگوهای پراکنده می تواند بر جای 
بگذارد، این است که هم امریکا و هم دولت افغانستان توانایی 
تشخیص رهبران واقعی طالبان را از دست می دهند و این امر 
باعث می شود تا هیچ یک از گفتگوها به ثمر نرسد. هردو جناح، 
امریکا و حکومت افغانستان، ادعای گفتگو با طالبان را دارند و 
هریک نیز نام نمایندگانی از طالبان را در فهرست درج کرده اند. 
امریکا به آن عده از طالبانی که در گوانتانامو در بند به سر 
مذاکرات  پیش شرط  طالبان  سوی  از  رهایی شان  و  می برند 
است، اتکا می کند و حکومت افغانستان نیز فهرستی از نام ها 
را به عنوان نمایندگان طالبان در اختیار دارد تا روند مذاکرات 
را با این چهره ها به پیش ببرد. پاکستان نیز برای ورود به 
به عنوان  افغان،  اختیار مقامات  نام هایی را در  این گفتگوها، 
نمایندگان طالبان، قرار خواهد داد و یا هم برای افراد خاصی 

کمپاین به راه خواهد انداخت.
به صورت خودکار  عربستان سعودی،  در  طالبان  با  گفتگو 
امر  این  و  می شود  افغانستان  به  پاکستان  نزدیکی  باعث 
می تواند نگرانی بزرگی برای امریکا باشد. امریکا، در یک تنش، 
در روابطش با پاکستان قرار دارد و راه های اکماالتی نیروهای 
کاروان های  و  است  بسته شده   پاکستان  از سوی  امریکایی 
اکماالتی نیروهای امریکا در خاک پاکستان متوقف مانده اند. 
جنجال کشته شدن سربازان پاکستانی در مرز با افغانستان 
در    - پاکستان  و  امریکا  ـ  طرف  هردو  و  است  داغ  هنوز 
تالش اند تا یکدیگر را در این حمله مقصر معرفی کنند. در چنین 
وضعیت، نزدیکی پاکستان با افغانستان می تواند بر رابطه ی 
افغانستان و امریکا سایه بیافگند و در نتیجه روند گفتگو با 

طالبان را با سردرگمی های بیشتری مواجه سازد.
ایجاد  دهد،  انجام  می تواند  افغانستان  دولت  که  را  کاری 
هماهنگی در روند گفتگوها و حرکت کردن در یک مسیر واحد 
گفتگو با طالبان است؛ حرکتی که باید به صورت هم گرایانه و 
هماهنگ با جناح های درگیر مذاکرات با طالبان به پیش برود و 
وضعیت گنگ گفتگوهای موازی را روشن تر سازد. با این حال، 
آنچه می تواند موفقیت روند گفتگوها را تضمین کند، این است 
گفتگوها  این  در  از هرنوع دخالت و سهم گیری  پاکستان  که 
به دور نگه داشته شود، چون پاکستان از سال های دراز به 
این سو، حسن نیت در رابطه به گفتگوهای طالبان و از سوی 
حکومت افغانستان نشان نداده است و هرنوع تالشی را در این 

زمینه به ناکامی کشانده است. 

زنگ اول


انتخابات هیات اداری شورای والیتی بغالن برگزار شد

هیات  انتخابات  پلخمری:  8صبح، 
اداری شورای والیتی بغالن در حالی 
وکالی  از  شماری  که  شد  برگزار 
این  بغالن،  والیتی  شورای  در  مردم 
و  خوانده  مصلحت آمیز  را  انتخابات 

حالی برگذار شد که در پست ریاست 
معاون  و  رییس  از  به جز  معاونیت،  و 

قبلی، کسی دیگر کاندیدا نبود. 
سرانجام محمدرسول محسنی با کسب 
یازده رای مثبت و سه رای سفید، برای 
را  شورا  ریاست  کرسی  دور،  سومین 
همین گونه  و  ساخت  خود  آن  از 
رای،  یازده  کسب  با  شهباز  اسداهلل 

پست معاونیت را اشغال کرد. 
تن  سه  شورا،  منشی  پست  در  اما 
نوریه  نهایت  در  که  بودند  کاندیدا 
از  آرا  اکثریت  کسب  با  حمیدی 
و  رستمی  ذبیح اهلل  رقیب هایش، 
از  و  گرفت  پیشی  جوان،  جهانگیر 
انتخابات،  کمیسیون  رییس  سوی 

برنده اعالم شد.

پنج دزد مسلح در 
جوزجان بازداشت شدند

امنیتی  مقام  های  جوزجان:  8صبح، 
گروه  یک  که   می گویند  جوزجان 
بازداشت  را  مسلح  راه زنان  پنج نفری 

کرده اند.
قوماندان  غیرت،  عبدالعزیز  مل پاسوال 
امنیه جوزجان، به رسانه ها گفت:  »سه 
نفر از این دزدان، با پنج راس گاو، از 
یک قریه در اطراف شهر شبرغان  و دو 
دزد دیگر از مربوطات ولسوالی آقچه 

بازداشت شدند.«
»محمد  افزود:  امنیه جوزجان  قوماندان 
که  غربت اهلل  و  صدیق  محمد  عارف، 
می باشند،  سرپل  والیت  باشندگان 
راس  پنج  که  شدند  بازداشت  زمانی 
پیشین  پیرنظر، شهردار  منزل  از  را  گاو 
یک  رحیم اهلل،  منزل  و  شبرغان  شهر 

باشنده دیگر شبرغان، دزدیده بودند.«
امرالدین  و  »عالالدین  افزود:  او 
بازداشت  آقچه  ولسوالی  در  هنگامی 
موتر  یک  دزدیدن  از  بعد  که  شدند 
کروال و مقدار زیادی از زیورات یک 
قوماندان  داشتند.«  فرار  قصد  خانم، 
دزدان  که  کرد  اضافه  جوزجان  امنیه  
ابتدایی،  تحقیقات  در  بازداشت شده، 

جرم خویش را پذیرفته اند.
به  مشهور  عالالدین  غیرت،  گفته ی  به 
ولسوالی  مشهور  دزدان  از  که  »چپه« 
امرالدین که  به همراه  فیض آباد است، 
والیت  بلخ  ولسوالی  باشنده ی  اصال 
ولسوالی  شاهراه  در  بیشتر  است،  بلخ 
آقچه - منگجیک و آقچه - فیض آباد، 
مصروف راه زنی و دزدیدن پول مردم 
بودند که پس از یک درگیری مسلحانه 

بازداشت شدند.
بازداشت  افزود که عالالدین زمانی  او 
شد که با استفاده از چادری زنانه خود 

را در بین زنان پنهان کرده بود.
از سویی هم اسداهلل بهرامی، سرپرست 
»عالالدین  می گوید:  آقچه،  ولسوالی 
دزدان  ده نفری  گروه  سرکردگی یک 
مسلح را در این ساحه به عهده داشت 
که باعث ناامنی و آزار مردم شده بود .«

در  پولیس  که  مطلب  این  ابراز  با  وی  
تالش است تا هشت نفر دیگر از افراد 
ادامه  کند،  بازداشت  نیز  را  گروه  این 
داد که از نزد دو دزد مسلح یک میل 
کالشینکوف نیز به دست پولیس افتاده 

است.
دستگیری این دزدان در حالی است که 
در  دزدی  واقعه ی   535 روان  سال  در 
والیت  جنایی  جرایم  با  مبارزه  اداره ی 
دزد   583 و  است  شده  ثبت  جوزجان 

گرفتار و به پنجه ی قانون سپرده شده  اند.

پشت پرده  در  دارد  امکان  می گویند 
معامالتی صورت گرفته باشد. 

این انتخابات در حضور داشت نماینده 
رییس  و  والیت  نماینده  یوناما، 
در  بغالن  والیت  انتخابات  کمیسیون 

سرمایه گذاری ها به دلیل...                                             ادامه از صفحه 1
خروج  »اعالم  گفت:  احمدزی  آقای 
خود  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
سرمایه گذاری های  برای  بود  شوکی 
افغانستان  در  بود  قرار  که  بزرگ 

صورت بگیرد. این یک هشدار بود.«
است  گفته  هم  صنایع  و  تجارت  اتاق 
نیروهای  تدریجی  خروج  آغاز  که 
در  میزان سرمایه گذاری ها  بر  خارجی 

افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.
اتاق  این  معاون  الکوزی،  خان جان 
نظامیان  خروج  عامل  دو  که  گفت 
از  دولت  حمایت  عدم  و  خارجی 

کشورهای  اقتصادی  سیاست های 
دیگر  عوامل  سلسه  یک  و  همسایه 
هم هست، اما مساله امنیت عمده ترین 
سطح  شده  باعث  که  است  چالشی 

سرمایه گذاری پایین بیاید.«
امیدوار  الکوزی  آقای  حال،  این  با 
جهانی  متحدان  تعهدات  که  است 
)دسامبر  بن  اجالس  در  افغانستان 
از  و  مختلف  عرصه های  در   )۲۰۱۱
از  مالی  و  نظامی  حمایت  ادامه  جمله 
از  سرمایه  فرار  جلو  بتواند  افغانستان، 

کشور را بگیرد.

که  است  شده  باعث  سرمایه گذاران 
تا  افغانستان  در  سرمایه گذاری  میزان 

۱5 درصد کاهش یابد.
در  ابهام  که  افزود  الکوزی  آقای 
طالبان،  با  صلح  مذاکرات  روند 
تاجران  شدن  ربوده  و  ناامنی  افزایش 
دیگر  از  تفنگ ساالران  زورگویی  و 
در  سرمایه گذاری  کاهش  عوامل 

کشور است.
گفت:  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون 
وجود  هم  قانونی  جدی  »مشکالت 
برابر  در  دولت  حمایت  عدم  دارد. 

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

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

محمد عارف بیات1146
ه و تنظیم:

تهی

دولتی،  مقامات  برخی  و  زورمند  افراد  يک تعداد 
کارت های امتیازات شهدا و معلولین را با نام های جعلی 

وثیقه کرده و پول آن را دريافت می کنند.
آژانس  به  سرپل،  والی  رحمتی  سیدانور  را  مطلب  اين 
روند  يک  »متاسفانه  گفت:  کرده  بیان  پژواک  خبری 

شفاف در توزيع کارت ورثه اين افراد وجود ندارد.«
و  شهدا  خانواده های  راجستر  و  ثبت  که  افزود  وی 
دست کاری،  با  سرپل  واليت  در  آغاز  از  معلولین، 
اين  حال  تا  و  گرفته  صورت  غلط  اسناد  ارايه  تقلب، 

مشکل باقی است.
رحمتی افزود که سه سال پیش، يک هیات حقیقت ياب 
متاسفانه  اما  بود؛  آمده  سرپل  به  مشکل  اين  حل  برای 
آنها هم نتوانستند به دلیل برخی مشکالت، اين موضوع 

را به صورت روشن و دقیق حقیقت يابی کنند.
کارت های  توزيع  حین  سرپل،  والی  معلومات  بربنیاد 
ورثه شهدا و معلولین، در حدود يک هزار کارت برای 
زورمندان توزيع شده و اين افراد با استفاده از زورشان، 

وثیقه رسمی ساخته و اين کارت را راجستر نموده اند.
اما اظهار داشت  نبرد؛  نام  از شخصی  منبع در حالی که 
که منابع و مراجع مختلف، اين کارت ها را تايید نموده 

حال  در  دارند؛  به دست  هم  وثیقه ای  و 
آنرا  خالف  نمی تواند  هیچ کس  حاضر 

ثابت نمايد.
چتر  زير  روند،  اين  اين که  اظهار  با  وی 
قانون انجام گرفته؛ يادآور شد که تالش 
با يک سروی عمومی و دقیق،  تا  دارند 
را  متخلفین  و  کنند  حل   را  مشکل  اين 

شناسايی نمايند.
راه  يگانه  موصوف،  اظهارات  طبق 
جلوگیری از اين استفاده جويی ها؛ تعیین 
يک هیات حقیقت ياب و فرصت کافی 
برای  مجدد  کارت  صدور  آنها،  برای 
وارثان حقیقی و توزيع امتیازات از طريق 

بانک برای آنها مي باشد.
ورثه  امتیازات  قبال  که  گفت  رحمتی 
حال  در  اما  بوده؛  کم  معلولین  و  شهدا 
 ٢١٥٠٠ ساالنه  کارت،  هر  برای  حاضر 

افغانی توزيع می گردد.

روز  به  بود  قرار  تخار:  8صبح، 
طی  روان  سال  دلو  دهم  دوشنبه 
يک مراسم خاص مسوولیت تامین 
نیروهای  به  تخار   واليت  امینت 
شود.  سپرده  واليت  اين  محلی 
تخار  واليت   در  گذشته  روز 
آمادگی های  و  امنیتی شديد  تدابیر 
ويژه ی  مراسم  برگزاری  برای  الزم 
انتقال قدرت از نیروهای بین المللی 
به نیروهای امنیتی افغان گرفته شده 
محلی  مقام های  ناگهان  اما  بود. 
اعالم کردندکه اين مراسم در روز 
تعیین شده، برگزار نخواهد شد. تنها 
از  موضوع  اين  معطل ماندن  دلیل 
خرابی  تخار  واليت  مقامات  سوی 
هوا و ريزش برف و باران بیان شده 

است. اما باور آگاهان امور براين است که برگزار نشدن 
در  ريشه  تخار  در  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  مراسم 
مرکز  تالقان  شهر  نزديکی  در  ناتو  نیروهای  عملیات 
به  منجر  مراسم که  اين  از  پیش  تخار يک روز  واليت 
سوی  از  ديگر  فرد  يک  بازداشت  و  دوتن  کشته شدن 
اين نیروها شد؛ دارد. در همین حال، سید محمودالحسن 
تخار  امنیه  فرماندهی  امینت  آمر  اکرامی،  شهیدزاده 
اين  درخصوص  را  امنیتی  تهديد  هرنوع  موجوديت 
به 8صبح گفت: »هیچ گونه عاليمی   موضوع، رد کرده 
امنیتی و کشفی واليت تخار مبنی بر  از سوی نیروهای 

فعالیت های مشکوک مخالفان وجود ندارد.«
او مشخص نکرد که چه وقت مسوولیت های امنیتی تخار 

بلخ، 8صبح: مسووالن فدراسیون يو اف سی در بلخ از 
برگزاری رقابت ها بین ورزشکاران اين رشته خبرداده اند.

در  يو اف سی  ورزش  فدراسیون  ريیس  راسخ،  شاه ولی 
بلخ به رسانه ها گفت که  اين رقابت ها برای سه روز و با 

اشتراک چهل ورزشکار آغاز شده است.
او هدف از برگزاری اين رقابت ها را جلوگیری از اعتیاد 
به  رقابت  اين  که  افزود  خوانده  مخدر  مواد  به  جوانان 
راه اندازی  بلخ  مخدر  مواد  با  مبارزه  رياست  همکاری 

مشکل  اين  تايید  ضمن  سرپل،  باشندگان  برخی 
شان را  وابسته گان  زورمندان،  يک تعداد  که  می گويند 
نموده و  لیست شهدا  داشته اند؛ شامل  که مرگ عادی 

از امتیازات آن استفاده می کنند.
محمد، يک باشنده شهر سرپل به پژواک گفت: »امتیاز 
که  می گیرند  کسانی  را،  معلولین  و  شهدا  فامیل های 

وابسته های شان به مرگ طبیعی فوت کرده اند.«
وي عالوه کرد که اين افراد، زورمند هستند و با استفاده 
از  و  گرفته  کارت  خود  برای  واسطه شان،  و  زور  از 

رياست کار و امور اجتماعی، ساالنه پول می گیرند.
محمد، نام های اين افراد زورمند را ياد نکرده و افزود: 

»يک تعداد زورمندان، تا پنجاه کارت هم دارند.«
که  سرپل،  شهر  در  معلولین  و  شهدا  ورثه  از  يکتن 
»پدرم  گفت:  پژواک  به  شود،  گرفته  نامش  نخواست 
در جهاد کشته شده؛ اما تا حال کدام کارت برای من 

داده نشده.«
به نام  زورمند،  افراد  يک تعداد  که  افزود  همچنان  وی 
امور  و  از رياست کار  معلولین، ساالنه  وارثان شهدا و 

اجتماعی، امتیاز می گیرند.

از نیروهای بین المللی  به نیروهای افغان واگذار خواهد 
گرفتن  آمادگی  تخار  امنیتی  »نیروهای  گفت:  اما  شد، 
هوا  وضعیت  هرگاه  و  دارند  را  امنیتی  مسوولیت های 

بهبود يابد، اين مراسم اجرا خواهد شد.« 
از  امنیتی  مسولیت های  انتقال  مراسم  است،  گفتنی 
تخار،  واليت  در  افغان  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای 
پولیس  نیروهای  که،  است  افتاده  تعويق  به  حالی  در 
انتقال  مراسم  برگزاری  از  پیش  روز  يک  تخار،  ملی 
محموله ی  يک  واليت،  اين  در  امنیتی  مسوولیت های 
فعالیت های  انجام  قصد  به  که  را  منفجره  مواد  بزرگ 

تروريستی وارد شهر تالقان می گرديد، کشف کردند.


شده است.
محمدرحیم نوراوغلی، ريیس مبازره با مواد مخدر بلخ 
يو اف سی گفت:  »در  تايید سخنان ريیس فدراسیون  با 
اين رقابت ها به جوانان آگاهی داده می شود که به جای 

مواد کشنده مخدر به ورزش رو بیاورند.«
گفتنی ست که اين نخستین بار است که رقابت های اين 

رشته ورزشی در بلخ راه اندازی می شود.



حدود يک هزار کارت ورثه شهدا و معلولين به 
زورمندان توزيع شده است

انتقال مسووليت های امنيتی در تخار به تعويق افتاد

رقابت های رشته ورزشی »يواف سی« امروز در بلخ آغاز شد

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری 
را با خود داريم که شاهد حادثه المناک دهم 
محرم بود و خود در آن حادثه شديدا مجروح 
»من  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  آن  او  شد. 
برای شان  و  بودم  غريب کار  شخص  يک 
امکانات را فراهم می کردم تا آن ها قالین ببافند 
و لقمه نان حالل برای ايشان و من آماده شود. 
در اين اواخر چندان کار وبار هم خوب نبود، با 
آن هم تالش می کرديم که کار و فعالیت کنیم. 
در اين محرم زيادتر اوقات خود را چون بیکار 
بودم در مساجد پای منبر می نشستم و وعظ و 
نصیحت را گوش می کردم. روز ها می گذشت 
و با کسانی که همراهم بود، دل مان از حادثه ای 
با  اما  می داد،  گواهی  بود  وقوع  در شرف  که 
دلمان  بايد  است  ماتم  ماه  که  می گفتم  آن هم 
از  جمعی  با  محرم  دهم  شب  باشد.  همان طور 
دوستان اوال به زيارت ابوالفضل عباس رفتیم و 

بعدا به مسجد قهرمان کربال. به زيارت نظرگاه 
بسیار  دلم  همان روز  و  رفتیم  ابوالفضل العباس 
عباس  غالم  می کرد.  بی قراری  و  می زد  شور 
شهید هم با من بود. او هم چهره اش تغییر کرده 
می خواستم  بود.  گرفته  بسیار  دلم  من  اما  بود، 
از آنجا حرکت کنم که دسته سینه زنی خوشی 
لوگر آمد و پسر کاکايم گفت بیايید اين دسته 
سینه زنی را هم ببینم بعدا می رويم. همه ی ما در 

گوشه ای نشسته بوديم که آن ها آمدند و ناگهان 
آتش بلند شد و من اصال صدايی را نشنیدم، اما 
زمانی که به خود آمدم، ديدم که از دستم خون 
 جاری است و شديدا زخمی شده ام. کسانی که 
به  من  می دادند.  انتقال  را  زخمی ها  بودند  سالم 
آن ها  شده  شهید  کاکايم  بچه  که  گفتم  آن ها 
با خود بردند و زمانی که  را برداريد. آن ها مرا 
همه  اطرافم  چهار  در  که  ديدم  شدم  ايستاده 

زخمی و شهید افتاده است. بعدا ما را به شفاخانه 
ابن سینا بردند اما از اقارب ما کسی نبود، زمانیکه 
مرا به شفاخانه بردند فهمیدم ران و شکمم هم 
زخمی شده است. داکتران مقداری از پارچه ها 
را از ناحیه بطن من بیرون کردند و قسمت دست 
بود.  شده  توته توته  و  شکسته  به کلی  استخوان 
خورديم  بطن  درناحیه  که  بخیه  چهارده  تقريبا 
پايان  در  بود.  سوخته  تقريبا  ابروانم  و  موی  و 
يابد بگويم که دولت تا به حال هیچ گونه کمکی 
جامعه  جهانی  طرف  از  صرف  و  نکرده  برايم 
 ٢٠٠٠ مقدار  و  دادند  برايم  نقد  پول  مقداری 
افغانی   ١٠٠٠ مقدار  و  پارلمان  طرف  از  افغانی 
مقدار  معاون دوم رياست جمهوری و  از طرف 
٥٠٠٠٠ هزار از طرف سفارت ايران کمک شده 

اما حکومت برای ما کمکی نکرده است. 
اين  شدن  بهتر  جهت    -: محترم  خواننده گان 
بخش ما به نظريات، انتقادات و پیشنهادات سالم 
شما به ديده ی قدر می نگريم با شريک ساختن 
منتظر  ذيل  درنشانی  شما  گزارش های  چنین 

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

عاشورای کابل فراموشم نمی شود
بیایید این دسته سینه زنی را هم ببینم بعدا می رویم. همه ی 
ما در گوشه ای نشسته بودیم که آن ها آمدند و ناگهان آتش 
بلند شد و من اصال صدایی را نشنیدم، اما زمانی که به خود 
آمدم، دیدم که از دستم خون  جاری است و شدیدا زخمی 

شده ام. کسانی که سالم بودند زخمی ها را انتقال می دادند. 
من به آن ها گفتم که بچه کاکایم شهید شده آن ها را بردارید.
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نیویارک تایمز  روزنامه  گزارش  از  پس 
و  طالبان  میان  گفتگوها  آغاز  بر  مبنی 
از  بی بی سی  امریکایی در قطر،  مقامات 
افغانی  مقامات  تمایل مالقات و گفتگو 
با طالبان در عربستان سعودی خبر داده 
می تواند  موضوع،  این  تحقق  است. 
وارد  را  طالبان  با  صلح  مذاکرات  روند 
خال های  و  کند  جدیدی  مرحله  یک 

به وجودآمده در این عرصه را پرسازد.
قطر،  در  طالبان  دفتر  بازگشایی  از  پس 
مهم ترین شکاف به وجودآمده در روند 
و  حکومت  اختالف  طالبان،  با  مذاکره 
این  شدن  خارج  سر  بر  جهانی  جامعه 
افغانستان  حکومت  کنترول  از  پروسه 
حکومت  مقامات  بارها  که  امری  بود؛ 
که  کردند  تاکید  آن  بر  افغانستان 
رهبری کننده  باید  افغانستان  حکومت 
جهانی  جامعه  و  صلح  گفتگوهای 
اینک  باشد.  روند  این  تسهیل کننده 
به موازات مذاکرات  به نظر می رسد که 
قطر،  در  طالبان  با  امریکایی  مقام های 
طالبان  با  مذاکره  جدید  جبهه  گشایش 
حکومت  زیادی  تاحد  عربستان،  در 
خارج  مذاکرات  حاشیه  از  را  افغانستان 
زیادی  سواالت  هنوز  اگرچه  کند. 
مشخص  و  است  مطرح  زمینه  این  در 
نمی باشد که آیا همان گروه طالبان که 
در قطر با امریکایی ها مذاکره می کنند، 
با  است  قرار  که  می باشند  افرادی 
افغانستان در عربستان مذاکره  حکومت 

کنند یا خیر.
میان  مذاکرات  آغاز  این،  بر  عالوه 
عربستان  در  طالبان  و  افغان  مقامات 
بررسی  و  تامل  قابل  دیگری  زاویه  از 
افغانستان  می باشد. قبال طالبان حکومت 
را یک »حکومت دست نشانده« خوانده 
و اعالم کرده بودند که در مذکرات تنها 
حضور  امریکایی ها  و  طالبان  جانب  دو 
میان  مذاکرات  آغاز  داشت.  خواهند 
عربستان،   در  افغانی  مقامات  و  طالبان 
مواضع  از  طالبان  عدول  معنای  به 

حکومت  رسمی  پذیرش  و  گذشته شان 
مذاکره  طرف  به عنوان  افغانستان 

می باشد.
این  که  است  این  اساسی  سوال  اکنون 
چرخش اساسی در موضع طالبان، مبنی 
باایاالمت متحده و حکومت  بر مذاکره 
آمده  به وجود  اساس  چه  بر  افغانستان، 
افزایش  است  این  حقیقت  است؟ 
کار  روی   از  پس  امریکایی  نیروهای 
آمدن بارک اوباما تا حد زیادی قدرت 
ایذایی طالبان را کاهش داد. کشته شدن 
متحده،  ایاالت  سوی  از  بن الدن  اسامه 
مانند  نمی تواند،  پاکستان  که  داد  نشان  
میان غرب و طالبان  ارتباط  گذشته، در 

نقش اسب تروا را داشته باشد. 
عالقمندی  موارد  این،  بر  عالوه 
بازیگران عمده سیاسی در داشتن روابط 
امضا  طریق  از  افغانستان  با  استراتژیک 
در  را  طالبان  استراتژیک،  پیمان های 
رساند  نتیجه  این  به  خود  نهایی  تحلیل  
رغم  علی  هم چنان  جهانی  جامعه  که 
افغانستان  در  به وجودآمده،  مشکالت 
نود  اشتباه دهه   حضور خواهد داشت و 

را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. 
جدید  تحوالت  زمان   از  متاسفانه 
با  صلح  مذاکرات  در  به وجودآمده 
اپوزیسیون به جای فشار  طالبان در قطر، 
آوردن برای حرکت مذاکرات صلح در 
بستر واقعی خود، با طرح نظام پارلمانی 
طالبان  با  مذاکرات صلح  زیادی  تا حد 
را به موضوع دست دوم در کشور مبدل 
کرد. نباید فراموش کرد که با بازگشت 
قدرت  صحنه  به  طالبان  قدرتمندانه 
نظام  نه  دیگر  آنان  افغانستان،  سیاسی 
نظام  بلکه  پارلمانی؛  نظام  نه  و  ریاستی 
کرد.  خواهند  احیا  را  طالبانی  امارات 
بنابراین، به قول یکی از نخبگان برجسته 
لحاف  سر  بر  جدال  کشور،  سیاسی 
و  گذاشت  کنار  باید  را  مالنصیر الدین 
فعال تمام تمرکز را بر روی پروسه صلح 

استوار کرد.
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با  راهبردی  همکاری های  سند  امضای 
بریتانیا، فرانسه و ایتالیا برای حکومت حامد 
کرزی نه تنها یک دست آورد مهم سیاسی 
روابط  تحکیم  در  بلکه  می آید  به حساب 
افغانستان با مهم ترین کشور های اروپا گام 
کشور  این  است.  ارزنده ای  بی نهایت  نیز 
بلندمدت  در  اسناد  این  مدد  به  می تواند 
سیاسی  اقتصادی،  همکاری های  روی 
با  کند.  حساب  کشور ها  این  تخنیکی  و 
با  است  تالش  در  حکومت  حساب،  این 
افغانستان  در  که  مهم  کشورهای  اکثری 
داشته اند،  مهمی  سهم  گذشته  ده سال  در 
سند همکاری های راهبردی به امضا رساند. 
با  چه زمانی  مذکور  سند  که  شود  دیده 
ایاالت متحده به  امضا خواهد رسید؛ یک 

سند حساس و احتماال جنجال برانگیز.
نیز  دیگر  یک جهت  از  اسناد  این  امضای 
 ۲۰۱۴ سال  رسیدن  فرا  با  که  است  مهم 
از  اروپایی  کشور های  از  بسیاری  میالدی 
افغانستان بیرون می شوند و حرکت درست 
سیاسی حکومت ما این است که می خواهد 
مهم  کشور های  با  ناتو  چوکات  از  بیرون 
عضو قرارداد همکاری های بلندمدت را به 
امضا برساند. تنظیم همکاری های جدید به 
سازمان ناتو و به ویژه ایاالت متحده امریکا 
همکاری های  تداوم  که  می نماید  کمک 
دو جانبه میان افغانستان و اعضای برجسته 

سازمان ناتو را شاهد باشند.
است  این  افغانستان  نگرانی های  از  یکی 
که پس از سال ۲۰۱۴ دولت های غربی از 
افغانستان خارج شده و کشور را با عالمی 
کشور های  بگذارند.  تنها  مشکالت  از 
 ۲۰۱۴ سال  که  می شوند  خوشحال  منطقه 
آخرین موعدی است که سربازان خارجی 
که  آن  بی  کنند؛  ترک  را  افغانستان 
افغانستان پس  از آینده بی ثبات  نگرانی ای 

از ترک نیروهای  خارجی داشته باشند.
امضا سند همکاری های راهبردی تا حدی 
حقیقت  در  می کند.  رفع  را  نگرانی ها  این 
تالش های  نیز  هدف  همین  با  حکومت 
با  راهبردی  روابط  برقرار  برای  را  خود 
انداخته  به راه  غربی  عمده ی  کشور های 
دولت های  که  است  یادآوری  قابل  است. 
در سال  از کودتای کمونیستی  پیش  قبلی 
۱۳۵۷ خورشیدی می خواستند که افغانستان 
و  همکاری ها  قراردادهایی،  امضای  با 
غربی  کشور های  سرمایه گذاری های 
حکومت  به ویژه  کنند.  جلب  کشور  به 
همکاری های  جلب  صدد  در  افغانستان 
در  که  امریکا  متحده  ایاالت  گسترده ی 
 - سابق  شوروی  اتحاد  با  شدید  رقابت 
داشت،  قرار  ما-  آن وقت  همسایه شمالی 
خان-  داوود  آخیر  و  مهم  سفر  بود. 
رییس جمهور وقت کشور- به همین هدف 
صورت  منطقه ای  و  غربی  کشور  چند  به 
توطیه  با  نهایت  در  که  گرفت  پذیرفت 
افغان  کمونیست های  توسط  شوروی 

حکومت داوود خان ساقط گردید.
که  است  یافته  فرصت  افغانستان  اکنون 
که  فرصتی  به خاطر  و  دهه  چند  از  پس 
پس از یازده سپتامبر به وجود آمده است- 
روابط خود را با کشور های عمده ی غربی 
تحکیم بخشد؛ هر چند که بسیاری از این 
نظر  حامد کرزی  رهبری  به شیوه  کشورها 

این  که  است  روشن  اما  ندارند؛  مساعدی 
زود  خروج  از  نگرانی  به خاطر  کشور ها 
و  بی ثباتی  احتمال  و  افغانستان  از  هنگام 
با  که  می ورزند  تالش  گسترده  ناامنی 
همکاری های بلندمدت جلو چنین وضعیتی 

را بگیرند. 
فرانسه  رییس جمهور  سارکوزی  نیکوال 
فرانسوی  از کشته شدن چهار عسکر  پس 
که  کرد  اعالم  افغان  سرباز  یک  به دست 
یعنی   ۲۰۱۳ سال  تا  فرانسوی  نیروهای 
 ۲۰۱۴ شده  تعیین  موعد  از  پیش  یک سال 
بیرون  افغانستان  از  را  خود  نیروهای 
دلیل  به  او  که  می گویند  ناظران  کند. 
به خاطر  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
وعده خروج  که  سوسیالیست خود  رقیب 
را  افغانستان  از  فرانسوی  نیروهای  فوری 
زودهنگام  خروج  موضوع  است-  داده 
حالی  در  است.  کرده  مطرح  را  نیروها 
اقدام  این  اروپایی  کشور های  سایر  که 
عجوالنه سیاسی فرانسه را نمی پسندند. زیرا 
انتقال  ی  دوره  در  مسووالنه  غیر  اقدامی 

مسوولیت ها به حساب می آید.

خروج  بر  دیگر  بار  کامرون  دیوید  آقای 
افغانستان  از  نیروهای خارجی  مسووالنه ی 
نیروها  کاهش  او  گفته ی  به   کرد.  تاکید 
بایستی نظر به شرایط کشور صورت پذیرد؛ 
ولی کرزی در سفر اروپایی در برابر اعالم 
این  جز  چاره ای  سارکوزی  منتظره ی  غیر 
نداشت که بر خوش بینی همیشگی خویش 
مبنی بر آماده شدن نیروهای افغان تا سال 

۲۰۱۴ میالدی پافشاری کند.
نکته ی مهم این است که افغانستان به دلیل 
از  راهبردی  همکاری های  اسناد  امضای 
انزوا بیرون شود و به ویژه که در منطقه زیر 
قرار  خویش  همسایگان  شدید  فشارهای 
جنگ  یک  در  درگیری  به دلیل  ما  دارد. 
طوالنی و ویرانگر بدون حمایت اقتصادی 
بازسازی  دراز  راه  بیرونی  تخنیکی  و 
این  نمی توانیم.  پیموده  را  کشور  و  دولت 
یازده  هم  رویداد  بدون  که  حالی است  در 
سپتامبر برای افغانستان دشوار بود که سند 
کشور  دوسه  با  را  راهبردی  همکاری های 
عمده ی اروپایی به امضا برساند. به ویژه که 
تالش های افغانستان در چند دهه ی گذشته 

در این راستا ناکام بوده است. 
گسترده  به صورت  افغانستان  که  حالی  در 
شورشی  گروه های  با  منازعه  درگیر 
بزرگ  کشور  دو  تهدید  هم چنان  و 
تالش های  احتماال  دارد-  قرار  همسایه 
در  نقشی  بتواند  غربی  حکومت های 
کاهش این منازعات بازی کند. یک دلیل 
آن این است که حکومت کرزی در یک 

قادر  که  دارد  قرار  خیلی ضعیف  موقعیت 
نیست.  کشور  حوادث  بر  تاثیرگذاری  به 
سیاسی  لحاظ  به  طالب  شورشیان  به ویژه 
و نظامی حکومت را زیر فشار شدید قرار 
پنجره ی  آن ها  مورد  آخرین  در  داده اند. 
تماس و گفتگو با امریکا را گشودند و به 
روشنی تالش ورزیدند که آقای کرزی را 

از پروسه کنار بزنند.
از  می توان  خوش بینی  با  که  این  با 
استقبال  غرب  و  افغانستان  همکاری های 
این  یاد برد که امضای  از  نباید  کرد؛ ولی 
روابط به منزله کدام تضمین مالی و سیاسی 
نمی باشد.  کابل  در  ما  حکومت  برای 
ماموران  و  دولت مردان  نباید  هم چنان 
ارشد حکومت  همکاری ها و کمک های 
ی  »خزانه  منزله  به  را  غربی  کشور های 

غیب« به حساب آورند.
بدون شک این همکاری ها زمانی با غرب 
حکومت  که  می تواند  کرده  پیدا  دوام 
به  را  خود  بعدی   حکومت های  و  کرزی 
حکومت داری خوب و اصالحات ریشه ای 
انتظار  نمی توان  سازند،  متعهد  کشور  در 
حالی  در  دیگر  کشورهای  که  داشت 
ملیون ها دالر به افغانستان کمک نمایند که 
فاسدترین  فهرست  در  ما  کشور  هم  هنوز 
چنان  باشد؛  داشته  قرار  جهان  دولت های 

که تاحال شاهدش بوده ایم.
بغل  از  که  است  واقعی  نیز  ترس  این 
دیگر  کشور های  دومدار  کمک های 
و  سیاست مداران  آینده  یک دهه ی  در 
برده و یک  استفاده  فاسد  تکنوکرات های 
که  قانون گریز  و  باز  واسطه  فاسد  دولت 
خود  به حیات   – دارد  وجود  هم اکنون 
افریقا  در  دولت هایی  چنین  بدهد.  ادامه 
کم نیست جای که در چند دهه ی گذشته 
به سختی وضعیت زندگی مردم بهبود یافته 
و  جنگ  تهدید   معرض  در  همواره  و 
بیماری های واگیر کشنده و فقر کمرشکن 

قرار داشته اند.
است  برد که درست  یاد  از  نباید  هم چنان 
سطح  در  افغانستان  انزوای  از  اسناد  این 
افغانستان  شدن  بیرون  اما  می کاهد؛  جهان 
در  ما  سفارت خانه های  به  تنها  انزوا  از 
گاه به گاه  سفر  یا  و  اروپایی  کشور های 
کابل خالصه  به  دیگر  روسای کشور های 
نمی شود. مساله این است که در بلندمدت 
چقدر توانایی نوسازی و بازسازی نهادها و 
نیروی انسانی خود را پیدا کرده می توانیم 
کشور  یک  به عنوان  منطقه  در  چگونه  و 
تجارت و گردش  تا روز در  ثبات روز  با 

دانش و تکنولوژی سهم می گیریم. 
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گشایش جبهه جدید 
در مذاکرات با طالبان

همکاری های راهبردی
 و آینده افغانستان

 مظفر خاوری، استاد دانشگاه 
 ضیا زیرک

ACKU



5سال پنجم   شماره مسلسل 1330    سه شنبه 11 دلو 1390    

امور  وزارت  موسی زی سخن گوی  جانان  کند.  سفر 
خارجه این خبر را اعالم کرده است. گفته شده است 
برای  پاکستان  ربانی کهر وزیر خارجه  که خانم حنا 
زلمی رسول  و  رییس جمهور  کرزی  حامد  با  گفتگو 
دو  دوستانه  روابط  تحکیم  مورد  در  خارجه  وزیر 
کشور و از سرگیری همکاری های پاکستان در روند 
کابل  به  هفته  همین  چهارشنبه  روز  افغانستان،  صلح 

می آید.
از آن جایی که این سفر در گرماگرم تحرکات مربوط 
به گفتگوها با طالبان و گشایش دفتر برای این گروه 
در قطر صورت می گیرد، این گمانه زنی به میان می آید 
که وزیر خارجه پاکستان به کابل می آید تا بتواند دولت 
کابل را تحریک کند که جبهه جدیدی را در عرض 
تالش های بین المللی که به راه افتاده است، ایجاد کند. 
این جبهه می تواند بر مدار شعار باز کردن دفتر برای 
طالبان در عربستان یا ترکیه متمرکز شود. اگر این کار 
صورت گیرد، به نظر می رسد که تحرکات که بوسیله 
امریکایی ها بر مبنای ایجاد دفتر سیاسی در قطر برای 

طالبان آغاز شده، کم تاثیر گردد.
سفر  جزییات  به  رابطه  در  که  است  زود  هنوز  البته 
بازی  نوع  اما  قضاوت شود،  کابل  به  ربانی کهر  حنا 
که پاکستان در رابطه به افغانستان در طول چهل سال 
پاکستان  که  می دهد  نشان  داشته،  پیش  در  گذشته 
داده  نشان  سبز  چراغ  افغانستان  برای  زمانی  همواره 
برای  را  افغانستان  از  ابزاری  استفاده  برای  زمینه  که 

به پیش ببرد. 
سعیدی گفت: »مذاکره عربستان، 
می خواهند  که  است  موضوعی 
به  را  افغانستان  دیگر  یک بار 
بفروشند.«  و  دهند  قباله  پاکستان 
در سفر خود  ربانی  حنا  افزود  او 
رییس جمهور  از  افغانستان  به 
به  که  خواست  خواهد  کرزی 
می گوید  او  کند.  سفر  پاکستان 

کرزی و احمدی نژاد به پاکستان سفر می کنند و یک 
بالک جدیدی افغانستان پاکستان و ایران علیه امریکا 
خطرناک  بازی  یک  »این  گفت:  سعیدی  می سازند. 

است.« 
مذاکره  می خواهد  پاکستان  سعیدی،  آقای  باور  به 
باطالبان در عربستان را در کنترول خود داشته باشد: 
است.  پاکستان  مقناطیسی  ساحه  در  سعودی  »چون 
یعنی چه در سعودی مذاکره شود چه در اسالم آباد.« 

دولت افغانستان پیش از این بارها از عربستان سعودی 
به عهده  را  طالبان  با  مذاکره  میزبانی  تا  بود  خواسته 
که  زمانی  پیش ،  یک سال  رییس جمهور  گیرد. 
لویه جرگه مشورتی صلح را برگزار کرد، از عربستان 
سعودی خواست تا نقش  اصلی را در میانجی گری بین 
طالبان و حکومت افغانستان داشته باشد، ولی عربستان 

حنا ربانی کهر وزیر خارجه ی پاکستان قرار است برای 
روابط  تحکیم  هدف  به  افغانستان  مقامات  با  گفتگو 
سیاسی دو کشور و همکاری در روند صلح، به کابل 

پس از آن که خبرهای مبنی بر آغاز مذاکرات ابتدایی 
به نشر  قطر  در  طالبان  نمایندگان  و  امریکایی ها  بین 
رسید، افغانستان و پاکستان نیز تالش های شان را برای 
راه اندازی مذاکره با طالبان در عربستان سعودی آغاز 

کردند. 
اطمینان  افغانستان  به  امریکا  متحده  ایاالت  هرچند 
داده که مشارکت حکومت در مذاکرات قطر حتمی 
است، اما تحلیلگران می گویند نارضایتی افغانستان و 
پاکستان از مذاکرات قطر سبب شده تا هر دو کشور 

در پی ایجاد جبهه دومی مذاکره برآیند. 
احمد سعیدی، تحلیلگر مسایل سیاسی، به این نظر است 
ندارد.  از مذاکرات قطر آگاهی  افغانستان  که دولت 
به شدت  قطر  مذاکرات  از  نیز  پاکستان  می گوید  او 
مذاکرات  می خواهد  پاکستان  زیرا  است،  ناراضی 
آقای  به گفته  انجام شود؛ چون  در سعودی  طالبان  با 
سعیدی پاکستان در پشت پرده تالش دارد تا افغانستان 
را وادار به گفتگو با طالبان در عربستان سعودی کند. 
به گفته آقای سعیدی، پاکستان تالش دارد تا آغاجان 
عمر  مال  به جای  طالبان،  رهبران  از  یکی  را،  معتصم 
آقای  می گوید  سعیدی  برگزیند.  طالبان  رهبری  به 
معتصم یک ماه پیش زخمی شده بود و در چهارصد 
می خواهد  پاکستان  حاال  که  شد  تداوی  کابل  بستر 
مذاکرات را در عربستان توسط این عضو ارشد طالبان 

اگر سفر وزیر خارجه ی  است. حال  دیده  مهیا  خود 
پاکستان به کابل زمینه ای برای شامل سازی پاکستان به 
تحرکات مبتنی بر گفتگو با طالبان و یا ایجاد جبهه ی 
باشد، بدیهی خواهد بود که در  این زمینه  جدید در 
آن زمان بار یگر را پاکستان نقش نخستین را به دست 
پاکستان  منافع  محوریت  بر  بازی  و  گرفت  خواهد 

خواهد چرخید.
از طرف دیگر سخن گوی وزارت امور خارجه، سفر 
وزیر خارجه پاکستان به افغانستان را در تامین روابط 
در  پاکستان  ادامه همکاری های  و  دو کشور  سیاسی 
روند صلح مهم خوانده شده است. سخنگوی وزارت 
خارجه ی افغانستان گفته است که دولت پاکستان در 
روند صلح افغانستان نقش اساسی دارد و پاکستان در 

این راستا باید کمک هایش را دریغ نکند. 
تالشی  افغانستان  به  کهر  ربانی  سفر  می رسد  به نظر 
برای جبران در حاشیه ماندن این کشور از تحرکات 
بین المللی  عرصه ی  در  که  است  اخیری  سیاسی 
خوب  پاکستان  می باشد.  جریان  در  افغانستان  برای 
می داند که گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر 
بر  مطلق  ای اس ای  نفوذ  زمینه های  تا  می گردد  سبب 
طالبان محدود گردد. اکنون این کشور می خواهد با 
روی خوش نشان دادن به افغانستان و مبادرت به تلقین 
فکری سیاسی، وضعیتی را به وجود بیاورد که دولت 
تحرکات  در  خود  کارگذار  نقش  در  را  افغانستان 

مربوط به صلح به کار بگیرد.
پاکستان و افغانستان از نظر سهم گیری در سازماندهی 
تحرکات مربوط به گفتگو با طالبان از یک نظر دارای 
وجه مشترک می باشد. هر دو کشور نقش چندانی در 
ایجاد  برنامه ی  از جایی که آن  ندارند.  این تحرکات 
به عنوان یک طرح  برای طالبان در قطر  دفتر سیاسی 
این  در  نیز  پاکستان  شده،  معرفی  المانی  آمریکایی 
ممکن  رو  این  از  نمی بیند.  خود  برای  جایی  برنامه 
جهت  این  به  کابل  به  کهر  ربانی  حنا  سفر  است 
از  استفاده  با  بخواهد  کشور  این  که  گیرد  صورت 
در  گرفتن  به قرار  را  افغانستان  مشترک،  همین وجه 

سعودی از این خواست دولت افغانستان سرباز زد. 
تالش های افغانستان و پاکستان برای مذاکره با طالبان 
در عربستان سعودی، زمانی آغاز می شود که با کشته 
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  شدن 
پایان  نقطه  مذاکره  تالش های  به  افغانستان  دولت 
سودی  طالبان  با  مذاکره  که  کرد  اعالم  و  گذاشت 
ندارد و باید این مذاکرات مستقیما با پاکستان صورت 

 گیرد. 
فیض اهلل جالل، استاد دانشگاه کابل، می گوید مذاکره 
قرار  ابتدایی  مراحل  در  قطر  در  امریکا  و  طالبان  بین 
دارد و تا کنون بحث هایی در رابطه به آغاز مذاکرات 
طالبان  از  امریکا  می گوید  او  است.  داشته  وجود 
اعالم  آتش بس  مذاکرات  آغاز  از  پیش  تا  خواسته 
کنند، اما طالبان این مساله را به آزادی زندانیان طالبان 

از زندان گوانتانامو مشروط کرده اند. 

یک جبهه ی مخالف با این تحرکات تشویق کند.
بیاید،  به میان  پیش بینی  این  می شود  سبب  که  چیزی 
موجودیت  علی رغم  می شود  دیده  که  است  این 
ذهنیت برای سهم گیری افغانستان در تحرکات صلح 
بر مبنای ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، دولت 
افغانستان تحرک چندانی از خود برای سهم گیری در 
مدیریت این تالش ها و تحرکات نشان نمی دهند. در 
بر  افغانستان  در  سازمان ملل  نماینده ی  هم  حالی که 
نقش رهبری دولت افغانستان بر تحرکات صلح تاکید 
نقش  این  امریکا  متحده  ایاالت  مقامات  هم  دارد، 
خود  هم  و  نمی کنند  انکار  افغانستان  دولت  برای  را 
و  سکون  اما  می گوید؛  سخن  نقشی  چنین  از  دولت 
سکوت دولت در جهت قرار گرفتن در چنین نقشی 
باعث شده تا این گمانه زنی به میان آید که این تاخیر 
در مشارکت دولت در تحرکات مربوط به قطر ممکن 

است، با اشاره پاکستان صورت گرفته باشد.
این در حالی است که یک نقطه تمایزی که در خارج 
ماندن دولت های افغانستان و پاکستان از این تحرکات 
وجود دارد، این است که پاکستان از سوی جامعه ی 
افغانستان  اما دولت  است؛  نادیده گرفته شده  جهانی 
به خاطر ناتوانی و بی برنامگی اش نتوانسته است در این 
است  تالش  در  پاکستان  حال  شود.  سهیم  تحرکات 
نیز  را  افغانستان  دولت  این وضعیت،  از  استفاده  با  تا 
این تحرکات  با  تحریک کند که ساز عدم موافقت 

را کوک کند.
اخیرا اعالم شده است که دولت افغانستان در تالش 
طالبان  برای  سیاسی  دفتر  شدن  باز  از  پیش  تا  است 
عربستان  در  گروه  این  رهبران  از  برخی  با  قطر،  در 
بر  بیشتر  که  کار  این  کند.  گفتگو  و  دیدار  سعودی 
مراد پاکستان صورت خواهد گرفت، می تواند منجر 
گفتگو  راستای  در  عرض  هم  تحرک  دو  ایجاد  به 
بگیرد، دور  این وضعیت شکل  اگر  با طالبان گردد. 
نمای تحرکات مبتنی بر گفتگو نیز کارایی خود را از 

دست خواهد داد.


افغانستان در  زمانی که حکومت  به نظر آقای جالل، 
گفتگوهای قطر به حاشیه رانده شد، احساس ضعف 
و ناتوانی کرده و حاال می خواهد این ضعف خود را 

در آغاز مذاکرات در عربستان سعودی جبران کند. 
آغازین  در  افغانستان  حکومت  دیگر،  سویی  از 
برای  آدرسی  ایجاد  به  رابطه  در  بحث  روزهای 
می خواهد  که  گفت  خارجی  کشورهای  در  طالبان 
بازگشایی  ترکیه  یا  و  عربستان  در  آدرس  این 
با  می خواهد  افغانستان  می گوید  جالل  آقای  شود. 
و  حکومت  بین  که  آزردگی هایی  اظهاراتی،  چنین 
بین  از  اندازه ای  تا  دارد،  وجود  مخالف  ایتالف های 
بروند. او می گوید ترکیه به  نحوی از حکومت آقای 
کرزی ناراض است، از این رو آقای کرزی می خواهد 
ترکیه را به مرکزی برای گفتگو با طالبان تبدیل کند. 
تا از این طریق از مخالفت برخی از اعضای جبهه ملی 
ترکیه  حمایت  از  که  دوستم  عبدالرشید  مانند 

برخوردار است بکاهد.
به باور آقای جالل، فکر حکومت در رابطه به عربستان 
بسیار  کرزی  آقای  »حکومت  است:  قدیمی  و  کهنه 
زیاد کهنه و کالسیک فکر می کند. فکر می کند که 
تمام موضوعات مرتبط به شرق میانه تصمیم اساسی 
از  غافل  اما  آن در عربستان سعودی گرفته می شود، 
نظامی ای که دارد  بنابر موقعیت سیاسی  این که قطر 
یک مقدار آقای کرزی فکر می کند عربستان سعودی 
از عربستان  قطر هم  کم تر  خوب است، در حالی که 

برای امریکا نیست.« 
در همین حال، آقای جالل می گوید تالش امریکا این 
است که در مراحل بعدی پاکستان و افغانستان را نیز 
او می گوید مذاکرات  نقش دهد.  قطر  در مذاکرات 
در  کامل  به صلح  منجر  اما  رفت،  خواهد  پیش  به 

افغانستان نخواهد شد. 
به  باور جالل، پاکستان به هر صورت بخشی از گروه 
خود  اختیار  در  را  حقانی  شبکه  به خصوص  طالبان 
رابطه  در  نباید  که  می کند  تاکید  او  داشت.  خواهد 
به صلح در افغانستان ساده لوحانه فکر کرد. زیرا این 

مساله پیچیدگی های منطقوی و جهانی دارد.

پاکستان در پی جبران 
درحاشیه ماندن

مذاکرات عربستان
 بازی خطرناک پاکستان است

 محمدهاشم قیام

 حکیمی

تحلیلگران:

ACKU



از صفحه 1

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1330   سه  شنبه 11 دلو 1390    

 فرزاد

 ظفرشاه رویی

نمایندگان،  مجلس  گذشته ی  روز  فیصله ی  بربنیاد 
نشست  در  چهار شنبه  به روز  باید  کشور  مالیه ی  وزیر 

استجوابیه ی این مجلس حضور یابد.
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه ی کشور متهم است 
که برخالف قوانین در، بودجه ی سال 1389 تغییر وارد 
کرده است؛ و حسابات قطعیه ی سال یاد شده نیز از سوی 
اعضای مجلس نمایندگان با پرسش هایی مواجه می باشد.

بر بنیاد قانون اساسی کشور، حساب های قطعیه ی )دخل 
و خرچ( دولت شش ماه پس از پایان سال  مالی دولت، 
برای  به  از،  پس  و  تفتیش  کنترول  اداره ی  به  نخست 

بررسی بیشتر، به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.
قطعیه  تایید  یا  و  مورد رد  اساسی در  قانون  هر چند در 
دولت چیز مشخصی گفته نشده است، ولی در گذشته 
ـ  را  دولت  قطعیه های  از  بسیاری  نمایندگان  مجلس 
پرسش برانگیز  مصرف های  و  قانون  نقض  آنچه  بنابر 
به  عدلی  تعقیب  برای  ـ  می خوانند  بودجوی  واحدهای 

لوی سارنوالی فرستاده بودند.
که  نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون 
مسوولیت بررسی گزارش قطعیه های دولت از بودجه ی 
نقض  که  بود  گفته  این  از  پیش  دارد،  به عهده  را  ملی 
تایید  مورد  و  دارد  وجود  قطعیه  حساب های  در  قانون 

اعضای این کمیسیون نیست.
در نشست روز گذشته، حساب قطعیه ی سال1389 دولت 
برای بررسی نمایندگان مجلس، از سوی کمیسیون مالی 

و بودجه ی ارایه شد.
به مجلس  برای تصویب  قطعیه  دولت که  بنیاد طرح  بر 
از  برخی   است،  شده  فرستاده  کشور  نمایندگان 
وزارت خانه هایی که در بخش های اقتصادی و  توسعه ای 
بودجه ی  درصد   38 از  بیش  نتوانسته اند  می کنند،  کار 

انکشافی خود را به مصرف برسانند.
فواید  دهات،  انکشاف  وزارت های  طرح،  این  بنیاد  بر 
عامه، انرژی و آب، زراعت، مالیه و خارجه ی نتوانسته اند 
و  برسانند  به مصرف  را  خود  انکشافی  بودجه ی  که 
نیز  وزارت ها  این  از  برخی  در  نامعلومی  حساب های 

مقام های وزارت تحصیالت عالی می گویند امسال در نظر 
است که متقاضیان ورود به دانشگاه های دولتی را پس از 
نتایج  بلکه  نکنند،  اعالم  بی نتیجه  کانکور  امتحانات  ختم 
امتحانات کسانی  را که پس از کانکور موفق به ورود به 
موسسات  در  برای جذب  نمی شوند،  دولتی  دانشگاه های 
ارسال  معارف  و  عامه  صحت  وزارت های  به  نیمه عالی، 

کنند.
براساس ارقامی که از سوی وزارت تحصیالت عالی ارایه 
امسال،  کانکور  امتحانات  در  شرکت  برای  است،  شده 
صنف  فارغان  از  تن  شصت هزار  و  یک صد  به  نزدیک 
این  مقام های  به گفته ی  که  کرده اند  ثبت نام  دوازدهم 
پنجاه هزار  و  به صد  نزدیک  احتماال  رقم  این  از  وزارت، 

دانش آموز در امتحانات کانکور شرکت خواهند داشت.
تحصیالت  وزارت  محصالن  امور  معین  صدیقی،  بری 

پایین تر از 50 درصد بودجه ی انکشافی شان را به مصرف 
رسانده اند.

بر بنیاد طرح قطعی، حکومت افغانستان برخالف ماده ی 
بودجه  در  تعدیل  و  تغییر  اساسی که هرگونه  قانون   79
بیش  می داند،  نمایندگان  مجلس  صالحیت های  از  را 
افغانی را در بودجه  از یک میلیارد و دوصد و 87 هزار 

افزوده است و حساب آن نیز مشخص نیست.
در  کابل  مردم  نماینده ی  بلخی،  عالمی   حسین  سید   
برخالف  مالیه  وزارت  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
کرده  وارد  تغییر   1389 سال  بودجه  در  اساسی،  قانون 

است.
پرداخت  و  قرضه ها  برخی  رد  باوجود  وی،  به گفته ی 
بودجه ی  اداره ها و والیت ها در تصویب  برخی  به  پول 
سال 1389  از سوی مجلس نمایندگان، وزارت مالیه به 

اداره های یاد شده پول پرداخت کرده است.
عدم  »از  برشمرد:  را  قطعیه  در  تخطی ها  برخی  بلخی، 
والیت ها  به  قرضه هایی  پرداخت  تا  طرزالعمل  رعایت 

باقی مانده  و  می کنیم  جذب  عالی  تحصیالت  موسسات 
نتایج را در اختیار وزارت های معارف و صحت عامه قرار 
می دهیم. این ها  )وزارت های معارف و صحت عامه( نظر 
کسانی که  همین   از  خود،  پذیرش  برنامه  و  نیازمندی  به 
شامل روند امتحانات کانکور شده اند، در والیات یا مرکز 
جذب می کنند. یعنی شاید در حدود نودهزار یا صدهزار 
عالی و  دانشگاه ها، موسسات تحصیالت  نفر مجموعا در 
نیمه عالی راه پیدا کنند.« او تاکید کرد که پس از جذب 
امتحانات کانکور  داوطلبان  از  تن  به شصت هزار  نزدیک 
بقیه  عامه،  صحت  و  معارف  وزارت خانه های  توسط 

بی نتیجه خواهند ماند.
امتحانات کانکور از بیستم ماه قوس آغاز و قرار است تا 
تحصیالت  وزارت  گفته ی  به  برسد.  پایان  به  دلو  بیست 
و هشت والیت  بیست  در  کانکور  امتحان  حال  تا  عالی، 
برگزار شده و تا چند روز دیگر امتحانات کانکور در کابل 
و والیات اطراف آن نیز اخذ می شود. این وزارت می افزاید 
که نتایج امتحانات کانکور امسال در اخیر ماه حوت اعالم 

خواهد شد.
نبود زمینه کار

افزایش  مساله  تنها  عالی می گوید که  وزارت تحصیالت 
شمار دانشجویان در دانشگاه های دولتی یک امر مهم نیست، 
بلکه  ایجاد زمینه های کار برای دانشجویانی که از دانشگاه ها 
فارغ می شوند نیز، از جمله مشکالت مهمی به شمار می رود. 
به گفته ی بری صدیقی، ساالنه نزدیک به یازده هزار نفر از 
موسسات تحصیالت عالی دولتی فارغ می شوند، اما اکثر 
این فارغان مدت ها بی کار می مانند. آقای صدیقی گفت 
عالی  باالی وزارت تحصیالت  فشار  زمینه های کار،  نبود 

رد  دوبار  را  بودجه  ما  قرضه های  همان  خاطر  به  که 
کرده بودیم. تغییر ارقام بودجه و مصرف نشدن بودجه 
انکشافی و مخصوصا صفر بودن برخی پروژه ها، برخی 
پروژه هایی را داریم که نه تنها از یک سال و دوسال بلکه 
از ده سال به این طرف صفر است، و هیچ عذری هم در 

آن وجود ندارد.« 
مجلس  نمایندگان  از  دیگر  شماری  ترتیب،  به همین 
مردم  نیازمندی های  باوجود  که  شدند  مدعی  هم چنین 
افغانستان و اولویت های اصلی  آنان، وزیران کابینه بیشتر 
وقت شان را به تهیه ی پیشنهادهای غیر ضروری و  سفرهای 

داخلی و خارجی سپری می کنند.
داکتر زهیر سعادت، نماینده ی مردم پنجشیر در مجلس 
در  تغییر  مورد  در  مالیه  وزیر  از  که  گفت  نمایندگان 
را  خود  بودجه ی  نتوانسته اند  که  وزیرانی  از  و  بودجه 

به مصرف برسانند، پرسش های جدی شود.
 سعادت می گوید در کنار آن که » وزیران ناکارا« سلب 
دادگاه  به  باید  بیشتر  بررسی  برای  شوند،  صالحیت 

کشانده شوند.
پرسان  او  از  مالیه خواسته شود،  »وزیر  سعادت گفت:   
را مصرف  معیارپول  به کدام  بودجه  از سقف  شود که 
قانون  خالف  شما  قانون  کدام  اساس  به  کرده اید؟ 
کسانی  افزود،  سعادت  داده اید.«  انجام  را  تان   وظیفه ی  
که بودجه را مصرف نکرده اند، استیضاح و به سارنوالی 
معرفی شوند، از وزیر مالیه پرسان شود که چرا خالف 
گرفته،  صورت  قانون  نقض  است؟  کرده  عمل  قانون 
دوستان، مساله ی قومی را مطرح نکنند، بیاید نمایندگی 

از مردم کنید تا به ملت افغانستان خدمتی کرده باشیم.«
فراخوانی وزیران به نشست های استجوابیه و استیضاحیه  
گذشته، به دلیل صف بندی های گروهی و قومی، سبب 
شده بود که مجلس نمایندگان نتواند شماری از وزیران 
کابینه را که متهم به نقض قانون بودند، سلب صالحیت 

کند.
نمایندگان  بیشتر  مجلس،  گذشته ی  روز  نشست  در  اما 
در  آنان  به گفته ی  که  وزیرانی  با  جدی  برخورد  به 

کارهای شان ناتوان هستند، تاکید داشتند.
با این حال، در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان 
وزارت هایی  بودجه،  و  مالی  کمیسیون  تا  شد  فیصله 
به مصرف  را  انکشافی شان  بودجه ی  نتوانسته اند  که  را 
برسانند، دسته بندی کند و وزیر مالیه و مقام های اداره ی 
کنترول و تفتیش به روز چهارشنبه برای پاسخ گویی به 
پرسش های نمایندگان مجلس در مورد حساب قطعیه ی 

1389 حضور یابند.

را بیشتر کرده است. به گفته ی او، در صورتی که زمینه های 
کار برای فارغان صنف دوازدهم وجود می داشت، جوانان 
صدیقی  بری  می آوردند.  رو  عالی  تحصیالت  به  کم تر 
فارغان  برای  که  است  این  در  اساسی  »مشکل  می گوید: 
صنف دوازدهم هم زمینه  کار و شغل وجود ندارد، برای 
فارغان صنف چهارد هم و برای فارغان لیسانس هم همین 
موسسات تحصیالت  دیگر  از طرفی  دارد.  مشکل وجود 
روی  بلکه  ندارند،  تمرکز  کمی  مساله  روی  صرفا  عالی 
کیفیت زیاد فکر می کنند و دسترسی به تحصیالت عالی 

با کیفیت، از اولویت های وزارت تحصیالت عالی است.«
هم چنین معین امور محصالن وزارت تحصیالت عالی از 
این  در  اعتباردهی«  و  کیفیت  »تضمین  کمیته های  ایجاد 
وزارت خبر داد و گفت این کمیته ها موسسات تحصیالت 
می دهند.  قرار  ارزیابی  مورد  را  غیردولتی  و  دولتی  عالی 
زمینه  است  ممکن  کمیته ها،  این  ارزیابی  با  او،  به گفته ی 

فعالیت برخی از موسسات تحصیلی محدودتر شود. 
گرچند ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی همه ساله بلند 
رفته، اما متقاضیان ورود به این دانشگاه ها نیز ساالنه افزایش 
قابل مالحظه ای یافته است. در حال حاضر در حدود بیست 
کشور  سراسر  در  دولتی  عالی  تحصیلی  موسسه  پنج  و 
متقاضیان  پاسخ گوی  موسسات  این  اما  می کنند،  فعالیت 
موسسه  چهل  از  بیشتر  موسسات،  این  پهلوی  در  نیستند. 
تحصیلی خصوصی نیز فعالیت دارند که اکثر این موسسات 
در کابل موقعیت دارند. در موسسات تحصیلی خصوصی 
موسسات  آن که  با  هستند.  تحصیل  مصروف  هزاران  تن 
کشور  داخل  در  را  تحصیل  زمینه  خصوصی  تحصیلی 
فراهم ساخته اند، اما اکثر جوانانی که به خانواده های فقیر 
و کم درآمد تعلق دارند، نمی توانند از موسسات تحصیلی 

خصوصی استفاده کنند.

به چشم می خورد. 
 116  ،1389 سال  ملی  بودجه ی  در  نمایندگان  مجلس 
میلیارد افغانی را برای بودجه عادی و بیشتر از 99 میلیارد 
افغانی دیگر را برای بودجه انکشافی، به تصویب رسانده 

بود.
از این میان، حدود 33 درصد بودجه عادی به بخش امنیت 
عالی  تحصیالت  و  معارف  بخش  به  دیگر  درصد   17 و 
نمایندگان  همین گونه،  به  که  بود  شده  داده  اختصاص 
نیز در بخش راه اندازی  انکشافی را  بیشتر بودجه  مجلس 
پروژه های اقتصادی، زیربنایی و  توسعه ای اختصاص داده 

بودند.
برخی  که  است  شده  گفته   ،1389 سال  قطعیه ی  در  اما، 
از وزارت ها نتوانسته اند که 62 درصد بودجه ی توسعه ای 

خود را به مصرف برسانند.
مصرف  بودجه،  و  مالی  کمیسیون  اعضای  به گفته ی   

پروژه های 36 واحد بودجوی صفر بوده است.
وزارت خانه   17 که  می شود  گفته  ترتیب،  به همین 

از  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  عالی، 
در  امسال،  کانکور  امتحانات  در  اشتراک کنندگان  جمع 
دانشگاه های  به  ورود  متقاضیان  از  تن  چهل هزار  حدود 
دولتی، در بخش های شبانه و روزانه موسسات تحصیالت 
عالی جذب خواهند شد. آقای صدیقی افزود که در حدود 
پنجاه تا شصت هزار تن دیگر از این دانش آموزان از سوی 
موسسات  در  عامه  صحت  و  معارف  وزارت خانه های 

نیمه عالی جذب می شوند.
عالی  تحصیالت  وزارت  محصالن  امور  معین  این حال،  با 
افزود که این وزارت نتایج امتحانات کانکور کسانی را که 
موفق به  ورود به موسسات تحصیالت عالی نمی شوند، بدون 
نتیجه اعالم نمی کنند بلکه این نتایج را به وزارت های صحت 
عامه و معارف ارسال می کنند. بری صدیقی گفت: »ما امسال 
بی نتیجه اعالم نمی کنیم، سی و پنج هزار را به دانشگاه ها و 

وزیرمالیهفردااستجوابمیشود

وزارتتحصیالتعالی:امسالبینتیجهاعالمنمیکنیم
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

افغانستان  دولت  بین المللی  و  ملی  تعهدات 
در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی

نسل دوم  که  اجتماعی  و  اقتصادی   حقوق 
از  بزرگی  دسته  می شود،  تلقی  بشر  حقوق 
از  فهرستی  شامل  که  است  بشری  حقوق 
نیاز های  برآوردن  برای  ضروری  حقوق 
حق  کار،  حق  می باشد.  انسان  اساسی 
سطح  حق  صحت،  حق  تربیت،  و  تعلیم 
سرپناه،  غذا،  به  )دسترسی  زندگی  مناسب 
»آب آشامیدنی صحی و..( حق بر خورداری 
ازدواج  آزادی  حق  اجتماعی،  بیمه های  از 
در  تبعیض  ممنوعیت  و  خانواده  تشکیل  و 
حقوق  مصادق  و...از  منابع  از  برخورداری 

اقتصادی و اجتماعی است.
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی  میثاق 
و فرهنگی مهم ترین سند بین المللی الزام آ ور 
است که حقوق متذکره در آن تسجیل شده 
و به عنوان حقوق بشری افراد رسمیت یافته 
توسط  1966م  سال  در  میثاق  این  است. 
مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به  تصویب 

مولفه های صلح
در این گزارش از چهار چیز به عنوان مولفه های 
ثابت صلح دوامدار یادآوری شده است که در 
باورهای  و  دیدگاه ها  بررسی  و  تحلیل  نتیجه ی 
ضرورت  امنیت،  تامین  آمده اند.  به دست  مردم 
حاکمیت قانون،  عدم  و  بی عدالتی  فساد،  مهار 
اجتماعی  عدالت  و  اقتصادی  رونق  تحقق 
مجموع  بشر  حقوق  ترویج  و  حمایت  و 
برای  افغانستان  مردم  که  است  پیشنهادهایی 
جامعه ی  و  دولت  به  دایمی  صلح  به  رسیدن 

جهانی کرده است. 
اصل  چهار  این  تحقق  که  دارند  باور  مردم 
برای  اساسی  پیش شرط های  یا  زمینه  می تواند 
دست یابی به صلح بوده و بدون این پیش شرط ها 
دست  دایمی  صلح  و  امنیت  به  نیست  ممکن 

یابیم.
الف: تامین امنیت

کشور  در  امنیت  تامین  صلح  مولفه ی  اولین 
»تقریبا  است:  آمده  گزارش  در  و  شده  عنوان 
نقاط  تمام  در  مرد  و  زن  از  اعم  افغان ها  تمام 
مردم  گفتمان  در  را  نظرات شان  که  مملکت 
سال  از  که  داشتند  اظهار  ساخته اند،  شریک 
وخامت  روبه  تدریج  به  امنیتی  وضعیت   2005
و  بوده  وخیم  موجود  وضعیت  است.  گذاشته 
از  تعدادی  می نهد.  بیشتر  وخامت  روبه  هرروز 
بیرون  مردم  وقتی  که  گفتند  قندهار  در  زنان 
باز  زنده  که  نیستند  مطمین  می روند  خانه  از 
مردم  زون ها  از  بسیاری  در  نه.  یا  می گردند 
و  نهاده  وخامت  روبه  امنیتی  شرایط  که  گفتند 
دولت تنها کنترل محدودی به مراکز ولسوالی ها 

دارد.«

 156 میالدی   2007 سال  اپریل  تا  و  رسیده 
نیز  افغانستان  دولت  پیوسته اند.  آن  به  کشور 
مهم  میثاق  این  به   1983 اپریل   24 تاریخ  در 

بین المللی ملحق شده است. 
اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق  دوم  ماده 

اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد:  
»1. هر کشور طرف این میثاق متعهد می گردد 
به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و 
تعاون بین المللی به ویژه در طرح های اقتصادی 
و فنی، با استفاده از حد اکثر منابع موجود خود 
حقوق  کامل  اعمال  تدریجی  تامین  به منظور 
وسایل  کلیه  میثاق  با  این  در  شناخته  شده 
قانون گذاری  اقدامات  به خصوص  مقتضی 

اقدام نماید.  
2. کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند 
که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون 
رنگ، جنس،  نژاد،  از حیث  تبعیض  هیچ نوع 
زبان، مذهب، عقیده، سیاسی یا هرگونه عقیده 
ثروت،  اجتماعی،  یا  ملی  منشا  و  اصل  دیگر، 

نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.«

پیرامون  افغانستان  مردم  بر گزارش گفتمان  مبتنی 
نظردهی  پروسه ی  در  مردم که  تمام  تقریبا  صلح، 
تقویت  که  کردند  تاکید  بودند،  کرده  شرکت 
امنیتی  ارگان های  عملی  و  ساختاری  ظرفیت های 
در کشور یکی از ضروریات اساسی بوده و دولت 
موضوع  این  به  باید  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان 

به صورت جدی فکر کنند.
قوی  ساختار  یک  نبود  که  داشتند  باور  مردم 
برای  را  زمینه  می تواند  امنیتی  فساد  از  عاری  و 
مساعد  ویرانگر،  و  تخریبی  برنامه های  گسترش 

کرده و به میزان مشکالت بیفزاید.
عدم  و  بی عدالتی  فساد،  مهار  به  ضرورت  ب: 

حاکمیت قانون
قانون  حاکمیت  عدم  و  بی عدالتی  اداری،  فساد 
مردم  تمام  که  است  مواردی  از  کشور  در 
دارند  باور  و  داشته  اذعان  آن  به  نسبت  افغانستان 
پدیده ی  سه  این  علیه  جدی  مبارزه ی  اگر  که 
به صلح  نگیرد، دست یابی  روبه گسترش، صورت 

ناممکن خواهد بود.
بحث  در  که  کسانی  تمام  می دهد  نشان  گزارش 
کرده  مجدد شرکت  ادغام  و  برای صلح  گفتمان 
بودند باور داشتند که بخش اعظم از مساعدت های 
توسعه ی  هدف  به  که  جهانی  جامعه ی  مالی 
گرفته،  صورت  کشور  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  است  میل شده  و  افراد، حیف  از  برخی  توسط 
دولت افغانستان و جامعه ی جهانی به هدفی که در 

این زمینه تعیین شده بود، دست نیافته اند.
شرایط  از  یکی  عدالت  که  داشتند  باور  آن ها 
اساسی رسیدن به صلح پایدار می باشد. بدون تامین 

عدالت ممکن نیست بتوانیم به صلح دست یابیم.
باشندگان  از  یکی  زبان  از  را  موضوعی  گزارش 
کرده  نقل  بادغیس  والیت  آب کمری  ولسوالی 

بین المللی  میثاق  که  می شود  استنباط  ماده   این  از 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تک تک 
با  و  به تنهایی  که  می سازد  مکلف  را  دولت ها 
منابع  حداکثر  با  بین المللی  کمک  و  همکاری 
موجود و با همه ابزار مناسب در جهت نیل تدریجی 
به تحقق کامل حقوق مندرج در این معاهده اقدام 
نماید. یعنی دولت ها باید قدم های فوری، آگاهانه، 
بردارند.  حقوق  این  تحقق  برای  هدفمند  و  عینی 
حداقل  تحقق  دست کم،  آن ها،  که  است  الزم 
و  کنند  تضمین  را  حقوق  این  ضروری  سطوح 
از  بهره مندی  ممکن  حد  گسترده ترین  برای  باید 
این حقوق، با تاکید خاص بر اعضای آسیب پذیر 
جامعه کوشش نمایند.  در عین حال رعایت اصل 
برابری و منع تبعیض در برخورداری شهروندان از 
اقتصادی و اجتماعی، مهم ترین پیش شرط  حقوق 
اصل  این  رعایت  است.  حقوق  دسته  این  تحقق 
هم  امکانات  به  بستگی  که  است  فوری  امر  یک 
و  رعایت  آن را  تعلل  بدون  باید  دولت ها  و  ندارد 

تطبیق کنند.
ادامه دارد

واقعا  کشور  این  در  وضعیت جاری  از  »ما  می نویسد: 
خسته شده ایم. همه فاسد اند و برای مردم هیچ عدالتی 
آزادانه  بازار  در  است  ممکن  قاتل  یک  ندارد.  وجود 
را  هیچ کاری  ما  بماند.  بی پناه  قربانی  و یک  بزند  قدم 
محکمه   فیصله های  براساس  زنان  نمی توانیم.  کرده 
صحرایی قبایل و مردم محل، کشته می شوند و دولت 

هیچ توجه به این مسایل ندارد.« 
از  بسیاری  در  حاکمیت  بد  وضعیت  از  گزارش 
والیت ها، مستندهایی را آورده و نشان داده است که 
در بسیاری از ولسوالی ها به خصوص ولسوالی های دور 
قانونی  قضایی  و  عدلی  سیستم  کشور،  ناامن  و  دست 
مردم  و حتا جنایی  و مشکالت حقوقی  نداشته  وجود 
حل  محلی،  و  عنعنوی  جرگه های  فیصله های  توسط 
زبان  از  گزارش  این  از  بخشی  در  می شود.  فصل  و 
یکی از خانم ها که در والیت بغالن مصروف ارایه ی 
خدمات حقوقی است می نویسد: »نهادهای تنفیذ قانون 
نهادهای  فاسدترین  محاکم(  و  سارنوالی  )پولیس، 
به  هنوز  این که مردم  از دالیل  دولتی می باشند. یکی 
فساد گسترده  منازعه چسپیده اند  روش های سنتی حل 

در درون نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می باشد.«
گزارش مشکالتی را در مورد روش استخدام کارمندان 
ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی عنوان کرده است 
که مبتنی بر آن در بسیاری از موارد، کارمندان ادارات 
بر اساس روابط شخصی با یکی از مسووالن بلند پایه 
و صالحیت دار آن اداره، فرصت انتخاب شدن را دارد 
و این کار باعث شده است تا کسانی که واسطه ای در 
باشد  نداشته  می کنند،  استخدام  کارمند  که  اداراتی 
لحاظ  از  اگرچه  بدهند؛  دست  از  را  انتخاب  فرصت 
قرار  بهتری  موقعیتی  در  مسلکی  و  کاری  توانایی های 

داشته باشند.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1330    سه شنبه 11 دلو 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

گفتمان مردم افغانستان پیرامون صلح

قسمت هشتم

 شمس                        قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

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

متون- متون اصلی که این گرایشات را ملموس می کنند، عبارت اند 
از:

1- اعالمیه استقالل امریکا در 4 جوالی 1776، تالیف جفرسون. 
این اعالمیه با مقدمه ای آغاز می شود که چشم انداز جهان شمول  آن 
پایه های روحیه  از  به عنوان یکی  شگفت انگیز است. در مقدمه که 
به خودی  زیر  »حقایق  است:  آمده  مانده،  پابرجا  امریکایی  جمعی 
شده اند؛  آفریده  برابر  انسان ها  همه  مسلم اند:  اموری  ما  برای  خود 
خداوند آن ها را از حقوقی الینفک برخوردار کرده است؛ از جمله 
است.  خوش بختی  جستجوی  و  آزادی،  حیات،  حق  حقوق،  این 
دولت ها توسط مردم به وجود می آیند تا این حقوق را تضمین کنند«

2- از متون دیگری که می توان نام برد اعالمیه های حقوقی مقدم بر 
اکثر قوانین اساسی  ای است که هر سیزده مستعمره به محض استقالل 
 12 اساسی  قانون  اعالمیه  اعالمیه،  مهم ترین  بودند:  کرده  تدوین 
جوالن 1776 ایالت ویرجینیا است که از لحاظ زمانی نیز اولین آن ها 
است. در این قانون تاثیر مذهبی اعالمیه استقالل، سنت پوریتن ها و 
به خصوص  باز می یابیم  را  قرن  فلسفه حاکم در  تاثیرات  هم چنین 
فلسفه الك را که منبع الهام تاکیداتی است که در آغاز آمده است: 
»همه انسان ها ذاتا آزاد و مستقلند.« اما سنت انگلیسی، با اعالم قواعد 
دیگر  بار  محلی،  ویژه محیط قضایی  دادرسی  آیین های  و  مشخص 

پدیدار می شود.
صرف نظر   -1787 سپتامبر   17 فدرال  اساسي  قانون  اولیه  متن  در 
اعالم  حقوقي  هیچ  گرفت-  صورت  متعاقبا  که  اصالحیه ای  ده  از 
با  باشد  شده  خواسته  فدرال  دولت  از  نمي رسید  به نظر  بود.  نشده 
که  بود   1789 سال  از  تنها  کند.  برقرار  مستقیم  ارتباط  شهروندان 
و  احساس شد  فدرال  دولت  مقابل  در  از شهروندان  لزوم حمایت 
پاره ای از آزادی ها تایید و تنظیم شدند. این است علت وجودی ده 
اصالحیه اولیه که از سال 1789 الی 1791 صورت گرفت. یعنی پس 
از تدوین اعالمیه فرانسوی،  به همین علت است که این مواد تاثیری 
بر اعالمیه نگذاشتند. از طرف دیگر دغدغه آیین دادرسی در این 
مشاهده  واضح تری  به صورت  ایاالت،  اعالمیه های  به  نسبت  قانون 
هر  که  می کند  تصریح  اصالحیه  چهارمین  مثال:  به عنوان  می شود. 
حکمی که برای تفتیش و یا دستگیری صادر می شود »باید محتوی 
مشخصات مکان تفتیش و هم چنین مشخصات شخص یا شییی که 
باید توقیف شود، باشد.« در واقع اگر چه ممکن است تغییرات قانون 
نداشته  فرانسوی  اعالمیه  منابع  مطالعه  برای  فایده ای  فدرال  اساسی 
باشد، معهذا اهمیت بسیار اساسی خود را به عنوان مقررات همواره 

معتبِر حقوق موضوعه ایاالت متحد امریکا حفظ کرده است.
تاثیر  الف(  فرانسوی.-  اعالمیه  بر  امریکایی  اعالمیه های  تاثیر 
وجود  اصل  مورد  در  فرانسوی  اعالمیه  بر  امریکایی  اعالمیه های 
یک اعالمیه در صدر قانون اساسی، قطعی است. امریکا به اعضای 
مجلس موسسان فرانسه الگویی ارایه کرد که بسیار چشم گیر تر از 
این  بود.  و روسو  به نظرات الك  مربوط  مناقشات  از  نتایج حاصل 
الگو ]در فرانسه[ شناخته شده و مورد تحسین واقع شده بود. شرکت 
فرانسه در جنگ استقالل امریکا، اقامت فرانکلین در پاریس، بین دو 
از رهبران  بود. الفایت یکی  به وجود آورده  نزدیک  کشور روابط 
داشت،  اعالمیه  تدوین  در  مهمی  نقش  که  فرانسوی  لیبرال  نجبای 
برای تدوین اعالمیه آینده فرانسه، یک نسخه از اعالمیه ویرجینیا را 

در کنار یک ورق سفید بر میز کارش نهاده بود.
می شود.  اعالمیه کمتر حس  محتوای  در  امریکایی ها  تاثیر  اما  ب( 
نه تنها تاثیرات مذهبی کامال غایب است، بلکه عمل گرایی و دغدغه 
روال دادرسی نیز به نفع اعالم اصول کنار گذاشته شدند. قیاس پیش 
دو  اعالمیه های  بنیان گذاران  که  ایدیولوژیکی  منابع  به  هرچیز  از 
سوی اقیانوس اطلس از آن بهره گرفتند، برمی گردد، در واقع بیشتر 
و  تفاوت محیط  از  نشان  نکته ای  که  تقلید،  تا  داشته  توازی وجود 

طرز تفکر دارد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت بیست و دوم
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رانند گان و مسافران شاهراه کابل – کندز می گویند 
بدخشان،  و  تخار  کندز،  والیت های  مسافران  که 
به  نمی توانند  برسند،  پلخمری  به  شبانه  که  زمانی 
در  دزدان  راه  در  شبانه  زیرا  بدهند،  ادامه  سفرشان 

کمین هستند.
مسیر  در  شبانه  دزدی های  که  می دارند  ابراز  آنان 
کابل-  مسافران  و  است  بیشتر  تخار  و  کندز  بغالن 
مزارشریف، اگر شب به پلخمری برسند، می توانند با 

خیال راحت سمت مزارشریف حرکت کنند.
این مسافران با شکایت و گالیه از مسووالن، می گویند 
مساعد  اکماالت  و  تیل  کاروان های  برای  راه ها،  که 
ولی  نمی شود،  احساس  طالبان  حضور  زیرا  است، 
می برند  را  مسافران  دارایی های  تمامی  دزدان  شبانه 
و به همین خاطر، کسی از طرف شب از پلخمری به 
والیت کندز، تخار و بدخشان به سفر ادامه نمی دهد.

قاری فضل اهلل، یک تن از این مسافران است که هنگام 
سفر از کابل به کندز، شب را در پلخمری سپری کرده 
است. او می گوید که مسیر راه کندز- بغالن، شبانه پر 
از دزد است و راننده ها، ترجیح می دهند که مسافران 
را شب در پلخمری نگه دارند و فردا به کندز بیاورند.

حتا،  که  می گوید  مسافران  از  یک  فضل اهلل،  قاری 
سه چهار موتر از مسافران که صبح زود از پلخمری 
به سوی کندز در حرکت شده بودند، توسط دزدان، 
تمام داشته های شان »چور« شده  توقف داده شدند و 

است.
رانندگان مسیر کابل – کندز نیز راه کندز - بغالن را 

ناامن می خوانند.
یا  و  طالبان  شاید  مسیر  این  در  که  می گویند  آنان   
تروریستان نباشند، ولی دزدان حضور دارند و چندین 

موتر در آن سوی منطقه گرداب، دزدیده شده است.
و  مسافران  میان  در  زمانی،  دیر  از  گرداب،  منطقه 
رانندگان مسیر بغالن کندز به النه دزدان مشهور بوده 
است و اکنون نیز مسافران و رانندگان از دزدی ها در 

این مسیر نگرانند.
حمیداهلل، راننده ی موتر کروال مسافربر کندز به کابل 

است. 
به کابل، مشکلی  از کندز  او می گوید: »هنگام رفتن 
که  زمانی  کابل،  از  برگشت  در  ولی  نیست،  راه  در 
از  پس  یا  و  شام  نزدیکی های  و  شود  ناوقت  روزها 
را  ما  سراپای  هراس  دیگر  برسیم،  پلخمری  به  عصر 
فرا می گیرد و از ترس دزدان ترجیح می دهیم که در 

پلخمری باقی بمانیم.«
و  می رسند  پلخمری  به  دیر  اندکی  که  مسافرانی 
هم چنان به سوی کندز می خواهند بیایند، پول، موبایل 
و دیگر داشته های گران بهای شان را در جایی از موتر 

و یا هم در نزد زنان پنهان می کنند.
ساعت  از  پس  پلخمری  از  روز  سه  دو  که  حمیداهلل 
مسافران  به  است،  کرده  حرکت  کندز  به  عصر  سه 
موترش چنین پیشنهاد را داده تا داشته های شان را پنهان 
دزدان،  با  مقابله  صورت  در  دست کم  تا   نگه دارند، 

چیزی از مسافران باقی بماند.
کابل،  کندز-  دیگر  راننده ی  یک  محمداکرام،   
خطرناکی  جاهای  گرداب،  مانند  »ساحاتی  می گوید: 

برای مسافران هستند.«
اکرام می گوید: »در مناطقی که مربوط به کندز است، 

مشکلی نداریم.«
در  دولتی  مسووالن  که  است  حالی  در  گفته ها  این 
در  شاهراه ها  که  داده اند  اطمینان  بار ها  کندز  والیت 

والیت کندز، از امنیت ویژه ای برخوردار است.
قبل  چندی  کندز  والیت  والی  جگدلک،  محمدانور 
پس از این که از پاسگاه های افراز شده بر مسیر شاهراه 
کندز- کابل و کندز – بندر شیرخان دیدار کرده بود، 
در  شاهراه ها  که  داد  اطمینان  مسافران  و  بازرگانان  به 

والیت کندز از امنیت بهتری برخوردار است.
موجودیت  نیز  کندز  پولیس  فرماندهی  این حال،  با 
ناامنی و دزدان در ساحات شاهراه های مربوط به کندز 
شاهراه های  نقاط  همه ی  در  می گوید  کرده،  رد  را 

والیت کندز، امنیت بر قرار است.
سید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی پولیس والیت 
کندز، در گفتگو با روزنامه ی 8صبح، شاهراه هایی را 
که مربوط والیت کندز می شود، امن خوانده، گفت: 
والیت  ساحات  در  واقع  شاهراه های  سراسر  در  »ما 
کندز، در هر کیلومتر، یک پاسگاه پولیس را ساخته ایم 
و تا اینک هیچ مورد از هیچ اتفاق بدی برای ما گزارش 

داده نشده است.«
سخنگوی پولیس کندز می گوید: »تمامی شاهراه های 
و  نمی باشد  کندز  والیت  مربوط  پلخمری،  کندز- 

والیت بغالن نیز در آن سهیم است.«
با این حال، مسافرانی که از کابل به کندز می آیند، امید 
دارند که شاهراه کابل – کندز به گونه ای خوب امنیت 

داشته باشد.
نیز  »ما  می گوید:  مسافران  از  یکی  فضل اهلل،  قاری 
خوش داریم که مثل مسافران مزارشریف که شبانه هم 
می توانند به خانه های شان برسند، به خانه ی خود برسیم، 

امید داریم مسووالن امنیتی این مشکل را حل کنند.«
مسافران و رانندگان مسیر بغالن – کندز امید دارند که 
مسووالن امنیتی در کندز و بغالن در یک تفاهم بتوانند 
این مشکل را حل کنند و جلو دزدان شبانه در این مسیر 

را بگیرند.


کمبود  از  بدخشان  مکتب های  مدیران  از  شماری 
آموزگار شکایت می کنند، اما می گویند که به دلیل نبود 
و یا کمبود بست در بسیاری از مکتب های روستایی این 

والیت، نمی توانند آموزگار بیشتر استخدام کنند.
ابراز می دارند که کمبود آموزگار، آنان را  این مدیران 
در امور برنامه های آموزشی به مشکل های فروانی روبرو 
کرده و این امر، سبب پایین آمدن کیفیت آموزشی در 

معارف بدخشان شده است.
شهر  در  ظرفیت  ارتقای  برنامه  یک  در  که  مدیران  این 
آمده اند،  گرد  بدخشان،  والیت  مرکز  فیض آباد، 
در  ظرفیت  بردن  بلند  به عالوه  دولت،  که  می گویند 
آموزگاران  استخدام  زمینه  در  باید  مکتب ها،  مدیریت 

تالش کند.
شهر  ولسوالی  شیخان  لیسه  مدیر  عطاهلل،  مولوی 
در  ظرفیت  بردن  بلند  و  »کادرسازی  می گوید:  بزرگ، 
باید  معارف  وزارت  پهلوی آن  در  اما  بجاست،  معارف 
مشکل های معارف بدخشان را در زمینه کمبود آموزگار، 

مدنظر داشته باشد.«
به عهده  را  آن  مدیریت  او  که  مکتبی  در  وی،  به گفته 
دارد، 15 معلم، یک سرمعلم و یک مالزم ایفای وظیفه 
می کنند، در حالی که 27 صنف درسی در این لیسه وجود 
دارد و 15 آموزگار به هیچ وجه توانایی رسیدگی به تمام 

این صنف ها را ندارند.
12صنف  این طرف،  به  چندسال  از  که  گفت  موصوف 
درسی آن ها بدون آموزگار است و هیچ اقدامی از طرف 
ریاست معارف بدخشان برای رفع این معضل، روی  دست 

گرفته نشده است.
بزرگ،  شهر  ولسوالی  مکتب های  تمام  »در  گفت:  او 
دانش آموزان  و  دارد  وجود  آموزگار  کمبود  مشکل 
سپری  مکتب  در  درس  بدون  را  ساعت ها  ولسوالی  این 

می کنند.«
شاگردان  آموزگار،  کمبود  به دلیل  که  کرد  اضافه  وی 
 300 امسال  می آیند؛  مکتب  به  کم  و  شده اند  دلسرد 
مایه  که  شده اند  محروم  آن ها  مکتب  در  دانش آموز 

 نگرانی است.
ارگو،  ولسوالی  اسپینگل  لیسه  سرمعلم  بیک،  قوت 
می گوید در منطقه اسپینگل فقط یک مکتب لیسه وجود 
دارد و تنها یک سر معلم و13 آموزگار مصروف تدریس 

می باشند، در حالی که آن ها 18 صنف درسی دارند. 
وی می افزاید: »در شش سال گذشته، هشت  صنف درسی 

ما بدون معلم بوده است.«
به  بار ها  را  آموزگار  کمبود  مساله  آن ها  وی،  به گفته 
حال  تا  اما  گذاشته اند،  میان  در  والیت  معارف  ریاست 

اقدامی برای رفع این کمبودی صورت نگرفته است.
معارف مشکل  ریاست  به  باری که  »هر  موصوف گفت: 
این  آن ها  پاسخ  می کنیم،  مطرح  را  آموزگاران  کمبود 

است که: بست نداریم.«
مکتب های  در  بست ها  توزیع  از  شیخان  لیسه  مدیر 
عادالنه  کار  این  که  می گوید  و  دارد  شکایت  بدخشان 
چندین  مکتب ها  برخی  در  که  چرا  نمی گیرد؛  صورت 
هیچ  مکتب ها  بعضی  در  و  دارد  وجود  اضافی  بست 

تشکیلی نیست.
بدخشان،  والیت  معارف  ریاست  در  مقام ها  این حال،  با 
مکتب های  دربسیاری  را  آموزگاران  کمبود  آن که  با 
این والیت تایید میکنند، می گویند که مشکل در تعداد 

شاگردان مکتب ها وجود دارد.
8صبح  به  بدخشان،  معارف  ودودی،رییس  عبدالمعبود 
گفت: »تعداد بست ها و تشکیل هر مکتب به اساس تعداد 
بدخشان،  در  نه تنها  است؛  شده  تعین  آن  دانش آموزان 

بلکه در تمام افغانستان این تقسیمات یک سان است.«
به گفته وی، در هر مکتب برای 35 تا 40 دانش آموز، یک 

بدخشان  مکتب های  بسیاری  در  اما  می شود،  داده  بست 
در یک صنف درسی 10 تا 12 دانش آموز و در برخی 

صنف های دیگر 50 تا 60 دانش آموز وجود دارد.
در  که  است  این  آن ها  مشکل   عمده ترین  که  گفت  او 
گذشته ها در هر قریه یک مکتب ایجاد شده بود، اما حاال 
که این مکتب ها رسمیت پیدا کرده است، در هر صنف 
درسی 10 تا 12  دانش آموز مصروف فراگیری آموزش 
هستند که برای هر صنف درسی، استخدام یک آموزگار 

دشوار است.
 15 تا   10 که  می گویند  بدخشان  مکتب های  مدیران  اما 
بدون  والیت  این  مکتب های  بسیاری  در  درسی  صنف 
تا 30  از 20  این صنف ها  از  معلم است که در هر یکی 

دانش آموز وجود دارند.
قوت بیک می گوید: »در 8 صنف درسی ما که بدون معلم 
است، در هر صنف 20 تا 30 دانش آموز حضور دارند و 
به صورت مجموعی بیش از 200 دانش آموز می شوند، اما 

این تعداد شش سال است  آموزگار ندارند.«
نیز  بدخشان  والیتی  شورای  در  مقام ها  همین حال،  در 

گفته های مدیران مکتب های بدخشان را تایید می کنند.
مولوی ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان، به 
8صبح گفت: »در ابتدای شکل گیری این  حکومت 370 
باب مکتب در بدخشان داشتیم و این آمار حاال به 700 

باب مکتب رسیده است.«
او افزود: »در این 700 باب مکتب، وزارت معارف ساالنه 
30 بست و یا کم تر از آن به بدخشان در نظر می گیرد که 
هیچ  راه تقسیم عادالنه را در این والیت با این جغرافیای 

دشوار گذار و وسیع، نمی توان پیدا کرد.«
تشکیل  هنوز  تا  بدخشان  در  مکتب ها  اکثر  وی،  به گفته 
بست   2500 آن ها  طرف  این  به  سال  چهار  از  و  ندارد 
هنوز  تا  اما  می کنند،  پیشنهاد  بدخشان  معارف  برای  را 
وزارت معارف به این خواست آن ها جواب مثبت نداده 

است.
حق الزحمه  اجرای  عدم  مشکل ها،  این  کنار  در 
از  نیز،  می کنند  تدریس  وقت  چند  در  که  آموزگاران 
دیگر مشکل هایی است که مسووالن مکتب های بدخشان 

را نگران ساخته است.
در  را  آموزگاران  کمبود  »موضوع  می گوید:  قوت بیک 
به ریاست معارف مطرح می کنیم،  تعلیمی  آغاز هرسال 
وقت  دو  در  را  می گویدآموزگاران  معارف  ریاست  اما 
یا حق الزحمه  معاش  برای شان  ما  و  درسی موظف کنید 
می دهیم، ولی شش سال است که از حق الزحمه هم خبری 

نیست.«
از  بار ها  ارگو،  ولسوالی  در  آموزگاران  که  ادامه داد  او 
را  موضوع  این  او  و  شده اند  حق الزحمه شان  خواهان  او 
از حق الزحمه  اما  است،  معارف مطرح کرده  ریاست  به 

خبری نیست.
مکتب  سرمعلم  گفته های  رد  با  ودودی،  عبدالمعبود  اما 
مسووالن  که  می دارد  اظهار  ارگو،  ولسوالی  اسپینگل 
مانند  حق الزحمه،  اخذ  قانونی  مراحل  شاید  مکتب  این 
حتما  آن  غیر  در  نکرده اند،  تکمیل  را  استحقاق،  ارایه 

حق الزحمه آموزگاران پرداخته می شد.
چنین  بدخشان  مکتب های  دیگر  در  که  می افزاید  او 

موضوعی وجود ندارد.
مسلکی،  آموزگاران  به ویژه  آموزگار،  کمبود  مشکل 
مطرح  حالی  در  بدخشان  در  مکتب ها  مدیران  ازسوی 
آموزش  نهاد های  از  دانشجو  صدها  ساالنه  که  می شود 
نبود  نسبت  و  فارغ می شوند  عالی در رشته های مختلف 
معارف  به  راه یافتن  بدخشان، چانس  معارف  در  تشکیل 
فارغان  این  اکثر  حالی که  در  ندارند،  را  والیت  این 
گفته اند که حاضراند در هر گوشه والیت بدخشان وظیفه 

اجرا کنند.

در پی شکایت از موجودیت دزدان در شاهراه کابل- کندز

پولیس کندز:

 نورالعین - کندز

شاهراه های مربوط کندز

امن است
مکتب ها در بدخشان
با کمبود آموزگار 

مواجه  اند
 سیحون ـ فیض آباد
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• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083- 0705159271	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	
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قادر  کشورش  اين که  اعالم  با  هند،  ماليه  وزير 
نيست بدون نفت ايران سر کند، گفت که دهلی 
را کاهش  ايران  از  نفت  ندارد واردات  نو قصد 
دهد. اين کشور حدود 12 درصد از نفت مورد 
نياز خود را از جمهوری اسالمی ايران خريداری 

می کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، پراناب موکرجی 
که برای سفری دو روزه به امريکا رفته است، در 
از جمله  را  ايران  جمع خبرنگاران در شيکاگو، 
کشورهايی دانست که در تامين نيازهای هند به 
نوظهور جهان، حايز  اقتصادهای  از  يکی  عنوان 
اين  نو در  تاکيد کرد که دهلی  و  است  اهميت 
شرايط نمی تواند تصميمی در خصوص »کاهش 

شديد« واردات نفت از ايران اتخاذ کند.
پيش از اين نيز يکی از مسووالن وزارت نفت هند 
ميزان  ندارد  قصد  کشور  اين  که  بود  کرده  اعالم 

وارد نفت از ايران را کاهش دهد.
اياالت متحده ضمن تحريم بانک مرکزی ايران از 
ايران درخواست کرده  اسالمی  مشتريان جمهوری 

است تا واردات نفت از ايران را قطع کنند.
و  جهان  در  نفت  بزرگ  واردکننده  چهارمين  هند 

دومين واردکننده بزرگ نفت از ايران است.
علی رغم مخالفت هند با قطع واردات نفت از ايران، 
تحريم های  تاثير  تحت  حاضر  حال  در  نو  دهلی 
پرداخت  در  مرکزی،  بانک  عليه  متحده  اياالت 

با  تهران  به  خود  عقب مانده  بدهی های 
دشواری های بسياری همراه است.

اياالت متحده دهم ماه جدی با تحريم بانک 
کرد  اعالم  ايران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
صورت  در  بين المللی  مالی  موسسات  که 
معامله با بانک مرکزی ايران در فهرست سياه 

اين کشور قرار می گيرند.
از  را  ايران  به  خود  بدهی های  هم اکنون  هند 
می پردازد،  ترکيه  دولتی  بانک  يک  طريق 
بانک  عليه  تحريم ها  تاثير  تحت  که  روالی 
بسياری  مشکالت  و  موانع  با  ايران،  مرکزی 

مواجه شده است.
بدهی  تا  بود  داده  پيشنهاد  ايران  به  پيشتر  هند 
خود را به روپيه پرداخت کند که با توجه به کاهش 
آن  خواستار  تهران  روپيه،  ارزش  پی  در  پی  های 
شده است که دهلی نو بخشی از بدهی های خود را 

به ين جاپان بپردازد.

هند واردات نفت از ايران را کاهش نمی دهد

نشست  نخستين  است  قرار  اروپا  اتحاديه  سران 
کنند  برگزار  بروکسل  در  را  خود  جاری  سال 
نقطه  يافتن  بر  نشست  اين  در  مذاکرات  تمرکز  و 
تعادلی ميان اعمال صرفه جويی های بيشتر و احيای 
اعالم  اتحاديه  اين  عضو  کشور   17 اقتصادی  رشد 

شده است.
در همين حال گزارش ها حاکی است که در آستانه 
اروپايی،  پول  واحد  يورو،  نشست،  اين  برگزاری 
در  دوشنبه  روز  نسبی،  تثبيت  هفته  شش  از  پس 

روبه رو  ارزش  کاهش  اندکی  با  جهانی  بازارهای 
شد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، هر يورو روز دوشنبه 
در بازارهای جهانی با نيم درصد کاهش ارزش يک 

دالر و 31 سنت امريکا معامله شد.
کشورهای عضو اتحاديه اروپا از مدت ها پيش برای 
هزينه ها  از  کاستن  مشغول  بودجه،  کسری  تعديل 
جانبی  عوارض  از  يکی  ناظران  گفته  به  و  بوده اند 
اين سياست، احتمال باالی وارد شدن اقتصاد منطقه 

يورو به يک رکود خفيف طی سال جاری است.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  حال  همين  در 
برنامه های  اجرای  که  می دهند  هشدار  اقتصاددانان 
ميزان  است  ممکن  اقتصادی  رياضت  سخت گيرانه 
رشد  برای  مانعی  و  دهد  افزايش  را  پيش رو  رکود 

شود.
از  رشته  يک  ادامه  اروپا  اتحاديه  تازه  نشست 
برای  که  گذشته است  سال  طی  مشابه  نشست های 
اتحاديه  اين  بدهی ها  بحران  معضل  به  رسيدگی 

برگزار شد.
مالی  تامين  از هزينه های  با کاسته شدن  اما هم اينک 
اروپا  اتحاديه  مقامات  اسپانيا،  و  ايتاليا  وام گيری  و 
اميدوارند تا در نشست جديد فرصتی برای پرداختن 
اين  سياسی  و  اقتصادی  عميق تر  چالش های  به 

اتحاديه پيدا کنند.
سررسيد  که  قرضه ای  اوراق  پرداخت  برای  ايتاليا 
آنها بين ماه های فبروری و اپريل است به 90 ميليارد 
خود  مالی  بخش  در  خارجی  سرمايه گذاری  يورو 

نياز دارد.

نيز  اسپانيا  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
روز دوشنبه اعالم کرد که شاخص توليد ناخالص 
گذشته  سال  چهارم  سه ماهه  در  کشور  اين  داخلی 

با افت روبه رو شده و به 0.3 درصد رسيده است.
نرخ  باالترين  بی کاری  درصد   22.8 با  اسپانيا 
بی کاری را در ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا 

دارد.
پيچيده  امروز،  نشست  به  تازه  اميدهای  وجود  با 
شدن مذاکرات بر سر کاهش بدهی يونان بار ديگر 

نگرانی ها را افزايش داده است.
وزير اقتصاد يونان روز يک شنبه پيشنهاد آلمان مبنی 
تصميم گيری  و  ماليات  بر  اروپا  اتحاديه  نظارت  بر 
برای نحوه پرداخت ها در يونان را رد کرد و آن را 

مغاير با »حق حاکميت ملی« خواند.
نماينده  يک  آلمان،  اقتصاد  وزير  پيشنهاد  اساس  بر 
در  گسترده  نظارت  و  وتو  حق  از  اروپا  اتحاديه 
برخوردار  يونان  اقتصادی  تصميم گيری  هرگونه 
کشور  اين  بدهی های  بازپرداخت  فرآيند  تا  می شد 

تضمين شود.
نيز  پرتگال  مورد  در  هم اينک  سرمايه گذاران 
افزايش  با  از هفته گذشته  دچار نگرانی شده اند که 

بی سابقه هزينه های مالی خود روبه رو شده است.

نشست رهبران اتحاديه اروپا برای بررسی رشد اقتصادی

امريکا،  متحده  اياالت  دفاع  وزير  پانه تا،  ليون 
می گويد که ايران قادر خواهد بود تا يک سال ديگر 
به دانش توليد سالح هسته ای دست پيدا کند، ولی 
دو يا سه سال طول خواهد کشيد تا آن را عملياتی 
کند. وی گفت که دولت اوباما به تالش خود برای 

جلوگيری از اين اقدام ايران ادامه می دهد.
شبکه  دقيقه«ای   60« برنامه  در  که  پانه تا  آقای 
اظهار  بود  کرده  شرکت  اس  بی  سی  تلويزيونی 
جمهور  رييس  و  امريکا  متحده  »اياالت  داشت: 
به  ايران  نيستند  آن  خواهان  که  ساخته اند  روشن 

سالح هسته ای دست پيدا کنند.«
»خط  زمينه  اين  در  ايران  تالش  وی،  گفته  به 
و  می شود  محسوب  امريکا  متحده  اياالت  سرخ« 

با  مشترکی  هدف  رابطه  اين  در  ما  که  آنجايی  »از 
نيز اين يک خط سرخ  اسراييلی ها داريم برای آنها 

است.«
وزير دفاع امريکا می گويد، اگر واشنگتن اطالعاتی 
اين سالح  به  ايران در حال دستيابی  اين که  بر  مبنی 
باشد  را که الزم  اقدامی  »هر  به دست آورد،  است 

برای توقف آن اتخاذ خواهد کرد.«
از وی پرسيده شد که آيا اين به مفهوم اقدام نظامی 
خواهد بود. پانه تا در پاسخ گفت: »هيچ گزينه ای از 

روی ميز برداشته نشده است.«
ماه  گزارش  در  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
رسيده  اطالعات  که  کرد  اعالم  خود   2011 نوامبر 
که  می دهد  »نشان  خود  منابع  و  جهان  کشور  ده  از 

ايران فعاليت هايی را در ارتباط  با توسعه تجهيزات 
هسته ای دنبال کرده است.«

در اين گزارش به 12 حوزه مشکوک در فعاليت های 
هسته ای تهران اشاره شده که »انفجارهای آزمايشی 
و  نظامی«  پايگاه  يک  در  فلزی  محوطه ای  در 
بر  هسته ای  کالهک  کردن  سوار  درباره  »مطالعات 

روی موشک های شهاب 3« از آن جمله  اند.
اين  اتومی،  انرژی  المللی  بين  آژانس  گفته  به 
توليد  برنامه  به  نزديکی  بسيار  »ارتباط  آزمايش ها 

سالح هسته ای دارند.«
آن  و  کرده  رد  را  آژانس  گزارش  ايران  مقام های 
را بر پايه »مدارک ساختگی« سازمان های اطالعاتی 

غربی عنوان کرده اند.

نشست رهبران اتحاديه اروپا برای بررسی رشد اقتصادی

ارتش سوريه اطراف پايتخت را
 پس گرفت

واحدهای اعزامی ارتش توانسته اند برخی نقاط نزديک پايتخت را 
از تسلط مخالفان مسلح حکومت خارج کنند.

منابع خبری در سوريه گزارش کردند که واحدهای  روز دوشنبه، 
دمشق،  حومه  در  واقع  سقبا،  شهرک  توانسته اند  کشور  اين  ارتش 
اين  بر  و  کنند  پاکسازی  حکومت  مسلح  مخالفان  از  را،  پايتخت 

منطقه مسلط شوند.
سقبا در حاشيه شرقی دمشق واقع است و روز يک شنبه گزارش شد 
واحدهای زرهی  پشتيبانی  با  ارتش سوريه  نفرات  از  تن  که صدها 
شهرک  اين  وارد  مسلح  مخالفان  از  شهر  اين  گرفتن  بازپس  برای 

شده اند.
به گفته فعاالن سياسی سوری، واحدهای زرهی ارتش بخش هايی از 
اين شهرک را زير آتش سنگين گرفته اند و در جريان گلوله باران 

مناطق شهری، ده ها نفر کشته شده اند.
»ارتش  نفرات  تمرکز  از محل های  اخير  اين شهرک طی روزهای 
علت  به  که  شده  تشکيل  نظاميانی  از  عمدتا  که  بود  سوريه«  آزاد 
مخالفت با نحوه برخورد حکومت با معترضان، ترک خدمت کرده 

و هدف خود را حمايت از اعتراضات مردم اعالم داشته اند.
شهرک سقبا از نزديک ترين نقاط به پايتخت بود که نفرات ارتش 
که  می رسيد  نظر  به  بعيد  و  بودند  شده  مسلط  آن  بر  سوريه  آزاد 

حکومت سوريه چنين تهديدی را در نزديکی پايتخت تحمل کند.
شاهدان در سقبا گفته اند که در اثر حمالت ارتش به نقاط مختلف 
صدای  و  است  گرفته  آتش  ساختمان ها  از  شماری  شهرک،  اين 

انفجار همچنان به گوش می رسد.
به گفته آنان، به نظر می رسد که نفرات ارتش آزاد سوريه، که به 
اسلحه سبک مسلح هستند، در برابر حمالت سنگين نيروهای ارتشی 

مقاومت چندانی از خود نشان نداده و پراکنده شده اند.
گفته شده است که اين افراد به احتمال زياد منطقه را ترک نکرده 
اند و با درآميختن با ساکنان محلی، همچنان در انتظار سازماندهی 
يا برای شرکت در عمليات عليه  مجدد، در منطقه حضور دارند و 

حکومت، به نقاط ديگر سوريه خواهند رفت.
اگرچه گزارش های رسيده حاکی از موفقيت ارتش سوريه در باز 
مسلح  مخالفان  تسلط  تحت  مناطق  از  عمده ای  بخش  گيری  پس 
در اين منطقه است، اما بروز درگيری مسلحانه در نقطه ای نزديک 
در  ناآرامی  گسترش  از  کننده ای  نگران  نشانه  می تواند  پايتخت  به 
اين  در  عيار  تمام  داخلی  بروز يک جنگ  افزايش خطر  و  سوريه 

کشور باشد.
با  و  پيش  ماه  ده  حدود  سوريه  در  گسترده  اعتراضی  تظاهرات 
درخواست از بشار اسد، رييس جمهور، برای اصالحات سياسی و 
اما واکنش خشونت آميز ارتش  با فساد حکومتی آغاز شد  مبارزه 

اين کشور را در پی آورد.
طی اين مدت، خواست معترضان به کناره گيری بشار اسد و سقوط 
رژيم در اين کشور تغيير يافته و در حاليکه منابع بين المللی از کشته 
اعتراضات  داده اند،  خبر  مدت  اين  در  تن  پنج هزار  از  بيش  شدن 

مسالمت آميز به تدريج با خشونت متقابل همراه شده است.

ACKU
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U PVC Pipe (4"), 983 units
U PVC Filter Pipe (4"), 202 units
U PVC Pipe (2"), 1272 units
Indus Pump (Complete set),101 units
Metallic Rod for Indus Pump,1062 units
Long Pedestal, 101 units

       End cap/foot valve receiver,101 units
Pipe Centralizer, 1114 units

 TENDER CALL FOR BIDS

Tenders are invited from reliable, established and competent
companies for the supply of  the following lot:

Conditions are stated in the tender documents
Tender documents are either available as download under:
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
or as hardcopy at the following address:

 Bandare Saipul, Shebirghan city, Jawzjan, Afghanistan

         Thursday 23 February 2012, 09:00 a.m. (local time)

Welthungerhilfe (German Agro Action)

http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
or as hardcopy at the following address:

House 9, Street 3,
Q – e Fathullah / Taimani Road, Kabul - Afghanistan

The deadline for receiving bids is:

For Northern Suppliers: WHH Office, behind the public bath,

خاده تعداد 983 انج) 4 )
خاده تعداد 202 انج) 4)

خاده تعداد 1272 انج) 2)
تعداد 101 ( )

خاده 1062
101

عدد 101  /
1114عدد

:
s

/ 9

:

.

- جوزجان- افغانستان

http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
:

s

انجام دهید، بانک ها را به من بدهید.
و  رادیو  در  خود  هفتگی  برنامه  در  که  چاوز  آقای 
که  گفت  همچنین  بود،  شده  ظاهر  ونزویال  تلویزیون 
کند  مصادره  را  بزرگ  مالک های  زمین های  می خواهد 

و به کشاورزان بدهد.

هوگو چاوز، رییس جمهور ونزویال، تهدید کرد که اگر 
بانک های این کشور به طرح های کشاورزی دولتش وام 

ندهد، آنها را ملی می کند.
آقای چاوز گفت که بعضی از بانک ها، در زمینه وام دادن 

برای توسعه همکاری نمی کنند.
او خطاب به بانکداران گفته که اگر نمی توانید این کار را 

هنوز از سرنوشت ۱۵ کارگر چینی که گمان می رود در 
دست شورشیان باشند، اطالعی در دست نیست.

گارگران  گفت  سودان  در  چین  سفارت  یک شنبه،  روز 
چینی از مجتمع محل اقامت شان توسط شورشیان جنبش 

آزادی بخش مردم سودان شاخه شمال ربوده شدند.

نیروهای ارتش سودان گروهی از کارگران چینی را که 
آزاد  بودند،  شده  ربوده  شورشیان  توسط  پیش  روز  دو 

کردند.
کردفان  در  عملیاتی  در  ارتش  گفتند  سودان  رسانه های 
سودان  استقالل یافته  تازه  کشور  با  هم مرز  که  جنوبی 

جنوبی است، موفق به آزاد کردن ۱۴ نفر شد.

ارتشسودان۱۴گروگانچینیراآزادکردچاوزبانکهایونزویالراملیمیکند

ACKU
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