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ونیک  کتر عبداهلل بر توزیع تذکره های الکتر دا
کرد تاکید 

رییس مجلس سنا:

آی اس آی دشمن مردم افغانستان است

قانونمند  بر  همایش  این  در  حکومت  اجراییه  رییس 
فناوری  و  انترنت  از  استفاده  و  کارت ها  سیم  توزیع  شدن 
انتخابات  چون  کشور  اساسی  بخش های  در  اطالعاتی 
کید کرد. مسووالن حکومت در کنار کاهش این قیمت ها  تا
از شرکت های مخابراتی می خواهند تا با ثبت سیم کارت ها 

کنند. از فعالیت غیرقانونی مخالفان نیز جلوگیری 

که امراهلل صالح، رییس امنیت ملی افغانستان بود، اطالعاتی در مورد حضور  به گفته  وی، زمانی 
کستان به حکومت این کشور داده شد اما این کشور به  ک پا تروریستان و پناهگاه های شان در خا
غیر از برآشفتگی، اقدامی برای نابودی تروریستان نکرد. ایزدیار با اشاره به وعده های مقام های 
کشور به  که حکومت این  کستانی در مورد مصالحه ی دولت افغانستان با طالبان بیان داشت  پا

غیر از وقت کشی، هیچ گونه عملی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان انجام نخواهد داد.
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گرفت کارمندان وزارت عدلیه قربانی  حمله انتحاری از 

کشته شده و بیش  رویداد 5 تن 
برداشته اند.  از 40 تن دیگر زخم 
صحت  وزارت  مقام های  اما 
را  شدگان  کشته  تعداد  عامه 
یکی  گفته اند.  این  از  بیشتر 
و  است  زن  شدگان  کشته  از 
رویداد،  این  قربانی های  بیشتر 

کارمندان وزارت عدلیه هستند.
از  دود  از  ستونی  انفجار  از  پس 
نزدیکی وزارت عدلیه به آسمان 

گفته شاهدان عینی  بلند شد و به 
نتیجه  در  موتر  شش  حداقل 
وزارت  گرفتند.  آتش  انفجار 
کابل موقعیت  عدلیه در مرکز شهر 
دارد و یکی از مکان های مزدحم 
چند  می شود  گفته  است.  کابل 
تن از دست فروشان نیز در نتیجه 
شده اند.  زخمی  حمله  این 
رویداد،  این  قربانیان  تمامی 

غیرنظامیان هستند.
که قربانیان  هنوز مشخص نیست 
آیا  و  هستند  کی ها  رویداد  این 
مقام های وزارت نیز در بین آن ها 
حضور دارد و یا خیر. روز دوشنبه 
انتحاری  کننده  حمله  یک 
اروپا  اتحادیه  موترهای  کاروان 
را در سرک میدان هوایی هدف 
و  کشته  به  منجر  که  داد  قرار 
گردید. زخمی شدن چندین تن 

حمله  یک  کابل:  8صبح 
کننده انتحاری ساعت 4:00 بعد 
هنگامی  شنبه  سه  روز  ظهر  از 
وزارت  این  کارمندان  که 
موترهای شان  سوار  می خواستند 
وزارت  این  پارکینگ  بر  شوند، 

کرد.  حمله 
قوماندان  رحیمی  عبدالرحمان 
به  رویداد  محل  در  کابل  امنیه 
این  در  که  گفت  خبرنگاران 

کارتون هفته

وزنامه  سندهایی که به ر
8صبح رسیده نشان 
می دهد که »حاجی 

بالته«، »حاجی لعل جان 
ی«، »حاجی  اسحاق ز

جمعه خان«، »حاجی باخچو«، 
ی«،  »حاجی عزیزاهلل علی ز

»حاجی بختاور«، »حاجی 
ی«، »حاجی  آغا جان علی ز

بندو«، »حاجی بهاوالدین«، 
»حاجی عبدالعزیز«، »حاجی 

بشر«، »سید وزیرشاه«، 
»اسماعیل سفید«، »حاجی 

فتح محمد«، »مولوی 
محمد اسحق«، »امان 

افغان«، »مال عبدالقادر«، 
»عبدالقدوس«، 

»خان محمد«، »حبیب اهلل« 
و »عبدالشکور« از قاچاقبران 

رگ مواد مخدر در سطح  بز
منطقه و جهان به شمار 

وند.  می ر

ACKU



زنگ اول


هدف  را  دولت  غيرنظامى  كارمندان  حاال  طالبان 
قرار مى دهند. هدف آشكار حمله تروريستى ديروز، 
عدليه  وزارت  بود.  عدليه  وزارت  كارمندان  كشتار 
يك دستگاه غيرنظامى است. اين وزارت وظيفه دارد 
مشوره  كشور  مقننه  قوه  به  قانون گذارى  روند  در 
بدهد. اين وزارت مسوده ى طرح هاى قانون را آماده 
مى سازد و مصوبه هاى شوراى ملى را كه به توشيح 
چاپ  به  رسمى  جريده  در  مى رسد،  رييس جمهور 
استخبارات  و  جنگ  حوزه  به  وزارت  اين  مى رساند. 
و در مجموع فعاليت هاى نظامى پيوندى ندارد. كشتار 
غيرنظاميان  كشتار  مصداق  عدليه  وزارت  كارمندان 
كه  مى نويسند  اعالميه هاى شان  در  طالبان  است. 
مشكل شان با خارجى ها است و طرفدار صلح با تمام 
اقشار جامعه افغانستان هستند. اما كشتار كارمندان 
يك دستگاه دولتى غيرنظامى، خالف اين ادعا را ثابت 
را  غيرنظاميان  بى محابا  كه  يا جريانى  گروه  مى كند. 
قتل مى كند، هدف راهبردى اش دوام جنگ و دشمنى 
هيچ  غيرنظامى  دستگاه  يك  كارمندان  كشتار  است. 

سود سياسى براى طالبان ندارد. 
روشن  مصداق  دولتى،  غيرنظامى  كارمندان  كشتار 
با  طالبان  گروه  است.  انسان ها  كشتار  و  جنايت 
ثابت كرد كه دشمنى  كشتار كارمندان وزارت عدليه 
متوسط  طبقه  شهرى،  زندگى  شهر،  با  آشتى ناپذير 
كشور  جاهاى  ديگر  و  كابل  نيم بند  مدنيت  و  شهرى 
داد كه مشكل طالبان  اين حمله هم چنان نشان  دارد. 
طبقه  تمام  با  آنان  نيست.  خارجى ها  با  صرف 
با طبقه متوسط  آنان  دارند.  متوسط شهرى دشمنى 
وزارت  كارمندان  دارند.  دشمنى  كابل  پا گرفته  تازه 
و  نظامى  دستگاه هاى  ماموران  افغانستان،  عدليه 
ديروز  حمله  از  نبودند.  امريكا  و  ناتو  استخباراتى 
معلوم شد كه براى طالبان، سربازان ناتو و كارمندان 
اندازه  يك  به  افغانستان  دولتى  نهاد هاى  غيرنظامى 
هدف است. اگر هيچ سرباز بيرونى هم در افغانستان 
نباشد، طالبان به جنگ و كشتار دوام مى دهند. آنان 

هيچ برنامه ديگر غير از جنگ و كشتن ندارند. 
حمله به كارمندان وزارت عدليه نشان داد كه با سبك 
زندگى شهرى و مدرن دشمنى دارند. آنان مى خواهند 
از طريق كشتار و ترور، شبيه يك  افغانستان را  كل 
مشكل  واقعا  اگر  بسازند.  پاكستانى  فرتوت  مدرسه 
كشتار  به  وقت  هيچ  بود،  خارجى ها  با  طالب صرف 
كارمندان غيرنظامى دستگاه دولت اقدام نمى كرد. حاال 
سوال اين است كه سران حكومت وحدت ملى و در 
مى خواهند  كى  با  افغانستان  سياسى  طبقه  مجموع 
مذاكره و  صلح كنند. صلح با گروهى ممكن است كه 
جامعه  در  را  تنوع  و  تفاوت  موجوديت  اصل  حداقل 
بپذيرد، حداقل زندگى شهرى را به رسميت بشناسد. 
يك  به  كشور  كل  كردن  بدل  آرمانش  كه  گروهى 
مدرسه عقب مانده است، چگونه مى توان با آن صلح 
بايد در ساحت نظرى پاسخ داده  اين سوال  كرد. به 

شود. 
نظرياتى كه به طالبان هويت كاذب مى بخشيد، با حمله 
به كارمندان وزارت عدليه ابطال شد.  مثال مى گفتند كه 
اين گروه ديگر به شيوه حكومتدارى پيشين شان، باور 
ندارند، تنوع سياسى را مى پذيرند و افغانستان شمول 
فكر مى كنند. كشتار كارمندان وزارت عدليه نشان داد 
شايد  نيست.  بيش  خيال بافيى  نظريه پردازى  اين  كه 
اين  كه  كنند  ادعا  طالبان  غيررسمى  فردا سخنگويان 
است،  نكرده  حمله  عدليه  وزارت  كارمندان  به  گروه، 
اما اين ادعا به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود. هيچ 
ندارد.  اختيار  در  تروريستى  ابزارهاى  ديگرى  گروه 
نكته ديگر اين است كه طالبان بارها به وزارت عدليه 
حمله كرده اند. اين حمله اول آنان نيست. اولين حمله 
افتاد.  اتفاق   2007 سال  در  عدليه  وزارت  به  طالبان 
قرار  آماج  عدليه  وزارت  كه  است  بار  چندمين  اين 
بازماندگان  مى رسند.  قتل  به  كارمندانش  و  مى گيرد 

اين كارمندان هيچ وقتى گروه طالبان را نمى بخشند.

كشتار كارمندان وزارت عدليه
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8صبح، كابل: نتيجه دادگاه 19 تن از منسوبان 
پوليس كه متهم به غفلت وظيفوى هستند، روز 
شد.  اعالم  ابتداييه  دادگاه  سوى  از  گذشته 
براساس اين فيصله، 11 تن از ماموران پوليس 
هريك به يك يك سال حبس محكوم شدند 
و 8 تن ديگر از منسوبان پوليس به دليل اين كه 
نداشت،  وجود  آن ها  عليه  الزام  كافى  داليل 

برائت حاصل كردند. 
روز  ابتدايى  دادگاه  رييس  مجددى  صفى اهللا 
سه شنبه 29 ثور 1394 فيصله محاكمه ماموران 
ماموران  اين  عليه  اتهام  كرد.  اعالم  را  پوليس 
پوليس، غفلت در انجام وظيفه و عدم استفاده 

از صالحيت هاى قانونى خواند شده است. 
آقاى مجددى گفت حسيب اهللا آمر حوزه دوم، 
اين حوزه،  اوپراسيون  و  پالن  آمر  تيمور  سيد 
صالح محمد قوماندان تولى حوزه دوم، غالم 
محمد  شاه  يادشده،  حوزه  جنايى  مدير  نبى 
محمد  ناز  حوزه،  اين  منسوبان  از  تن  يك 
قوماندان پوسته جوى شير مربوط حوزه دوم و 
عبدالسميع قوماندان بلوك اين حوزه هركدام 

به يك، يك سال حبس محكوم شده اند. 
اين  كه  شما  واحد  «هر  محكمه گفت:  قاضى 
وظيفوى  غفلت  قضيه  در  داريد  حضور  جا 
طبق هدايت ماده 43 قانون جرايم عسكرى، از 
ابتداى نظارت و توقيف به مدت يك يك سال 

حبس محكوم به مجازات شديد.»
مجددى افزود كه محمد مقيم عضو كميسيون 
منطقوى حوزه دوم، جواد قوماندان يك پوسته 
حوزه دوم، عبدالصبور قوماندان پوليس حوزه 
افغان  مكتب  پوسته  قوماندان  ذبيح اهللا  و  دوم 
ترك، به يك يك سال حبس محكوم شده اند.

مامور  ظاهر  محمد  كه  گفت  مجددى  قاضى 
حوزه  تولى  معاون  حليم  محمد  دوم،  حوزه 
و  اقبال  حوزه،  اين  مامور  عبدالوكيل  دوم، 
افغان  مكتب  پوسته  سربازان  كاظم  خواجه 
ترك، سيد اسماعيل معاون ادارى حوزه دوم، 
الرحمن قوماندان پوسته قواى بشرى و  حبيب 
نورآقا عضو آمريت كشف اين حوزه به دليل 

نبود داليل كافى، برى الذمه شناخته شدند. 
غفلت  دليل  به  تن  يازده  اين  كه  گفت  وى 
در  از صالحيت خود  استفاده  وعدم  وظيفوى 
حبس  سال  يك  يك  به  فرخنده،  قتل  قضيه 

محكوم شده اند.
محكمه ابتداييه به تاريخ 16 ثور فيصله اش در 
زجركشى  به  كه  ملكى  افراد  از  تن   30 مورد 
براساس  كرد.  اعالم  بودند،  متهم  فرخنده 
به اعدام محكوم  اين محكمه چهار تن  فيصله 
شدند، و هشت تن ديگر هريك به تحمل 16 
سال زندان محكوم گرديدند. از ميان 30 تن از 
افراد ملكى، 18 تن از محكمه برائت گرفتند و 

بى گناه شناخته شدند. 
فرخنده 27 ساله به تاريخ 28 حوت سال 1393 
مسجد  در  امنيتى  دوم  حوزه  موبوطات  در 
تعدادى  سوى  از  كابل،  شهر  دوشمشيره  شاه 
قتل رسيد و سپس  به  و  مردم لت و كوب  از 

جسدش، از سوى اين افراد آتش زده شد.
جادوگران ادعا كرده بودند كه فرخنده قرآن 
را آتش زده است اما به زودى مشخص شد كه 
به  بلكه  قرآن  زدن  آتش  بخاطر  نه  دختر  اين 
دليل مخالفت با جادوگرى و خرافات، متهم به 

قرآن سوزى شده است.

وزارت خارجه:
امارات داليل اخراج تاجران افغان را مشخص كند

داكتر عبداهللا بر توزيع تذكره هاى الكترونيك تاكيد كرد

وزارت احيا و انكشاف دهات قرارداد 45 پروژه انكشافى را امضا كرد

در پيوند به قتل فرخنده يازده 
پوليس به حبس محكوم شدند

خارجه  وزارت  كابل:  8صبح، 
در  عربى  متحده  امارات  مى گويد 
رابطه به اخراج سرمايه گذاران افغان 
نكرده  ارايه  واضحى  داليل  دبى  از 
كه  كند  مشخص  اين كشور  بايد  و 
شده  آن ها  اخراج  سبب  داليلى  چه 

است.
تصميم  عربى  متحده  امارات 
از  تن   600 حدود  كه  است  گرفته 
را  افغان  تاجران  و  سرمايه گذاران 
شكيب  كند.  اخراج  كشور  آن  از 
خارجه  وزارت  سخنگوى  مستغنى 
كنفرانس  يك  در  گذشته  روز 
«جانب  گفت:  كابل  در  خبرى 
كه  دارد  تاكيد  افغانستان  جمهورى 
را  جزييات  عربى  متحده  امارات 
شده  اخراج  افراد  ارقام  به  رابطه  در 
و داليل و انگيزه اخراج شان كه اگر 
همه تاجر نيستند پس كى هستند، به 

8صبح، كابل: داكتر عبداهللا عبداهللا 
رييس اجراييه حكومت در همايش 
با  كابل  در  مخابرات  جهانى  روز 
مشكالت  از  جلوگيرى  به  اشاره 
توزيع  بر  آينده  انتخابات  در 

شناسنامه هاى برقى تاكيد كرد. 
مخابرات   جهانى  روز  مى  هفدهم 
تجليل  كشور  در  حالى  در  است 
مسووالن  گفته  به  كه  مى شود 
حكومتى و وزير مخابرات و فناورى 

و  احيا  وزارت  كابل:  8صبح، 
قرارداد  افغانستان  دهات  انكشاف 
را  عام المنفعه  و  انكشافى  پروژه   45
با 39 شوراى انكشافى روستاها امضا 
ساخت  شامل  پروژه ها  اين  كرد. 
سرك، پل، بندهاى آبيارى كوچك 
مى شود و قرار است در واليت هاى 
بلخ، سمنگان، بدخشان، بغالن، كنر 

و لغمان تطبيق شود.
و  احيا  وزير  درانى،  احمد  نصير 
انكشاف دهات، 45 قرارداد انكشافى 
و عام المنفعه را به هزينه بيش از 140 
ميليون افغانى با 39 شوراى انكشافى 

برخى از واليت ها امضا كرد.
وزير احيا و انكشاف دهات روز سه 
شنبه 29 ثور 1394 در هنگام امضاى 
جمله  «از  گفت:  قراردادها  اين 
بازسازى  شده،  قرارداد  پروژه هاى 
36 پروژه آن شامل سرك ها، پل و 
بندهاى آبيارى كوچك مى باشد كه 
واليات  در  اخير  سيالب هاى  اثر  از 
بغالن،  بدخشان،  سمنگان،  بلخ، 
بود  شده  خساره مند  لغمان  و  كنر 
جديدا  ديگر  مختلف  پروژه   (9) و 
برنامه  از طريق  ياد شده  در واليات 
اعمار  وزارت  اين  ساحوى  انسجام 
به 34 هزار خانواده  نزديك  براى  و 
فراهم  الزم  سهولت هاى  روستايى 

جانب افغانستان جزييات ارايه كند.»
آقاى مستغنى گفت مقامات امارات 
تعداد  كه  گفته اند  عربى  متحده 
در حدى  افغان  اخراج شده  تاجران 
شده  منتشر  رسانه ها  در  كه  نيستند 
آنان  بيشتر  كه  گفته  امارات  است 
كه  اند  كارگرانى  بلكه  نبوده  تاجر 
امارات  در  فعاليت شان  و  اقامت 

متحده عربى، غيرقانونى بوده است.
امارات  سفير  كه  افزود  مستغنى 
هفته  گذشته  كابل  در  عربى  متحده 
سرنوشت  شدن  مشخص  بخاطر 

حاضر  حال  در  افغانستان  معلوماتى؛ 
و  همراه  تليفون  كاربر  ميليون   23

ثابت دارد. 
مقام هاى وزارت مخابرات گفتند كه 
يك اعشاريه 7 ميليارد دالر در عرصه 
سرمايه گذارى  كشور  در  مخابرات 

شده است. 
بر  گردهمايى  اين  در  عبداهللا  داكتر 
توزيع تذكره هاى الكترونيكى تاكيد 
كرد: «تذكره  برقى بسيار مساله مهم 

خواهد كرد.»
پروژه ى   33 حدود  او،  گفته  به 
انكشاف  بانك  سوى  از  امضا شده 
سوى  از  ديگر  پروژه   9 و  آسيايى 

كشور جاپان تمويل مالى مى گردد.
دهات،  انكشاف  و  احيا  وزير 
تاريخ 20  از  او،  هم چنين گفت كه 
سال  ثور   23 تا  گذشته  سال  حوت 
كارى، قرارداد 150 پروژه انكشافى 
از  بيش  ارزش  به  را  بزرگ  و  خرد 
از  شمارى  با  افغانى  ميليون   800
زودى  به  و  كرده  امضا  شركت ها 
اكثريت اين پروژه ها به بهره بردارى 

مى رسد.
در  كه  است  قرار  درانى،  گفته  به 
قرارداد حدود  آينده  ماه   18 جريان 
900 پروژه كوچك و بزرگ ديگر  

خارجه  امور  وزارت  به  تاجران  اين 
ديپلمات  اين  و  شد  فراخوانده 
اماراتى وعده داد كه مشكل تاجران 
در  كشور  آن  حكومت  با  را  افغان 

ميان مى گذارد.
كابل  در  تن  ده  ها  پيش،  روز  چند 
خيمه  كردن  برپا  با  و  شده  جمع 
شوراى  ساختمان  مقابل  در  تحصن 
اخراج  از  جلوگيرى  خواهان  ملى، 
تاجران افغان از امارات متحده عربى 

شدند.

كه  هستيم  اميدوار  است،  اساسى  و 
و  اساسى  قدم هاى  زودى  به  بسيار 
شود.  برداشته  راستا  اين  در  عملى 
را  افزونش  روز  ضرورت  ما  همه  

درك مى كنيم.»
اين  در  حكومت  اجراييه  رييس 
توزيع  شدن  قانونمند  بر  همايش 
انترنت  از  استفاده  و  كارت ها  سيم 
بخش هاى  در  اطالعاتى  فناورى  و 
تاكيد  انتخابات  اساسى كشور چون 
كنار  در  حكومت  مسووالن  كرد. 
از شركت هاى  قيمت ها  اين  كاهش 
ثبت  با  تا  مى خواهند  مخابراتى 
غيرقانونى  فعاليت  از  كارت ها  سيم 

مخالفان نيز جلوگيرى كنند.
قيمت  بودن  بلند  حال  همين  در 
انترنتى  و  تليفونى  تماس هاى 
استفاده  كه  است  شكايت هايى 
در  انترنت  و  تليفون  كنندگان 

افغانستان دارند. 

در 34 واليت كشور  با شركت ها و 
شوراهاى انكشافى امضا شود.

در همين حال، وزير احيا و انكشاف 
در جريان چند  كه  مى گويد  دهات 
اصالحات  آوردن  گذشته،  ماه 
از  يكى  وزارت  اين  اداره هاى  در 
و  بوده  او  كارى  اساسى  اهداف 
اين  در  مهمى  گام هاى  كه  توانسته 

بخش بردارد.
آقاى درانى گفت كه پيش از اين در 
وزارت احيا و انكشاف دهات، شش 
تداركات، شش اداره مالى و ادارى 
وجود داشت: «اكنون مى خواهيم كه 
اداره  به يك  و  متمركز  اداره ها  اين 
تضمين  باعث  كار  اين  شود؛  مدغم 
فساد  از  و  شد  خواهد  نيز  شفافيت 

مالى و ادارى جلوگيرى مى كند.»

ACKU
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کبر رستمی  ا

افشای نام قاچاقبران بزرگ مواد مخدر
مواد  بزرگ  قاچاقبران  از  برخی  که  است  دریافته  8صبح 
مخدر پس از بازداشت، با هماهنگی و همکاری برخی از 

ارگان های امنیتی و قضایی از زندان آزاد شد ه اند.
می دهد  نشان  رسیده  8صبح  روزنامه  به  که  سندهایی 
اسحاق زی«،  جان  لعل  »حاجی  بالته«،  »حاجی  که 
»حاجی جمعه خان«، »حاجی باخچو«، »حاجی عزیزاهلل 
علی زی«، »حاجی بختاور«، »حاجی آغا جان علی زی«، 
»حاجی بندو«، »حاجی بهاوالدین«، »حاجی عبدالعزیز«، 
»حاجی بشر«، »سید وزیرشاه«، »اسماعیل سفید«، »حاجی 
فتح محمد«، »مولوی محمد اسحق«، »امان افغان«، »مال 
»حبیب اهلل«  »خان محمد«،  »عبدالقدوس«،  عبدالقادر«، 
سطح  در  مخدر  مواد  بزرگ  قاچاقبران  از  »عبدالشکور«  و 

منطقه و جهان به شمار می روند. 
گذشته،  برخی از قاچاقبران یادشده، در جریان چند سال 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  ویژه ی  عملیات های  طی 
از  پس  قاچاقبران،  این  از  شماری  اما  شدند،  بازداشت 

بازداشت، دوباره از زندان آزاد شده اند.
والیت  اصلی  باشنده  باخچو«،  »حاجی  میان،  این  در 
از  پس  نیمروز،  والیت  باشنده  »جمعه خان«  و  ننگرهار 
آن  در  کنون  ا و  شده اند  داده  انتقال  امریکا  به  بازداشت 

کشور زندانی اند. 
جریان  در  نیز  امریکا  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
گذشته، شماری از قاچاقبران بزرگ افغانستان  چند سال 

کرده است. را شناسایی 
مشهور  قاچاقبران  یرات  تعز به  اوباما  سفارش 

افغانستان
می   29 تاریخ  به  امریکا،  رییس جمهوری  اوباما،  بارک 
اعضای  و  رییس  عنوانی  نامه ای  در  میالدی،   2009 سال 
کمیته های خدمات نظامی و عدلی مجلس های  بلند رتبه 
بلندرتبه  اعضای  و  رییس  امریکا،  سنای  و  نمایندگان 
کمیته روابط خارجی مجلس، رییس و اعضای بلند رتبه 
کمیته مالی و اقتصادی مجلس، رییس و اعضای بلندرتبه 
اعضای  و  رییسان  استخبارات،  دایمی  منتخب  کمیته 
مالی مجلس سنا،  و  روابط خارجی  کمیته های  بلندرتبه 
کمیته منتخب استخبارات سنا  و رییس و عضو بلند رتبه 
اشاره  مخدر  مواد  قاچاق  خارجی  عامالن  بر  تعزیرات  از 

کرده است.
جمعه خان«  »حاجی  که  است  شده  گفته  نامه  این  در 
بهیل«  »امام  کلمبیا،  از  رندان«  »دانیل  افغانستان،  از 
قاچاقبران  از  وینزویال  از  مکلید«  »ولید  و  کستان  پا از 

»بین المللی« به شمار می روند.
آقای اوباما، در این نامه به ارگان های مسوول امریکا دستور 
که چهار قاچاقبر یادشده باید بازداشت شوند  داده است 

و مورد پی گرد قرار بگیرند.
امریکا  در  حاضر  حال  در  خان،  جمعه  حاجی  آن که  با 
زندانی است؛ اما یک مقام افغان در بخش مبارزه با مواد 
حال  در  جمعه خان،  حاجی  پسران  که  می گوید  مخدر 
عهده  به  را  نیمروز  هوایی  میدان  ساخت  قرارداد  حاضر 
گفت: »هر چند جرم یک عمل شخصی  دارند. این مقام 
است؛ اما خارجی ها قرارداد ساخت میدان هوایی نیمروز 
بزرگ ترین  از  یکی  خان،  جمعه  حاجی  پسران  به  را 

قاچاقبران دنیا، سپرده اند.«
کدام قاچاقبران بازداشت نشده اند؟

در  نیز  بین المللی  قاچاقبران  از  برخی  حال،  همین  در 
کنون بازداشت نشده اند. که تا افغانستان حضور دارند 

رییس جمهوری  اوباما،  بارک  که  است  دریافته  8صبح 
گذشته، فهرستی از قاچاقبران  امریکا در جریان چند سال 

کرده است. بین المللی را تهیه 
 آقای اوباما، به تاریخ اول جون 2012، در نامه ای عنوانی 
از  برخی  و  امریکا  نمایندگان  و  سنا  مجلس های  رییس 
از قاچاقبران  نام های شماری  کمیته های این دو مجلس، 

کرده است. بین المللی را افشا 
کلمندی«  »ناصر  که  است  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
و  افغانستان  از  وزیرشاه«  »سید  هرزیگوین،  و  بوسنی  از 
قاچاقبران  از  مکسیکو  از  گاستیلم«  سوتو  انتونیو  »جوز 
کانگرس،  گزارش به  »بین المللی«، به شمار می روند: »این 
به اساس بخش 804 الف ماده 21 و ماده 1903 ب قانون 
)قانون  مخدر  مواد  قاچاق  خارجی  عامالن  تشخیص 

که برای  عامالن(، تشخیص مرا در مورد سه فرد خارجی 
شده اند،  شناخته  مناسب  قانون  این  اساس  به  تعزیرات 
گرفتن  قرار  تعزیرات  زیر  برای  فرمان من  از  و  ابراز می دارد 
شما،  )ارادتمند  می دهد.«  خبر  قانون  این  اساس  به  آنان 

بارک اوباما(
وزیرشاه،  سید  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  اما 
باشنده اصلی والیت هرات است و در حال حاضر آزادانه 

در این والیت زندگی می کند.
بچه ی بمِب هرات

تایید  مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش  در  افغان  مقام  یک 
که سید وزیر  شاه در هرات به »بچه بمب هرات«  می کند 

مشهور است و آزادانه در این شهر زندگی می کند.
سید  گذشته،  سال  سه  جریان  در  که  می گوید  منبع  این 
در  حاضر  حال  در  و  است  نشده  بازداشت  وزیرشاه 
گر نیروهای امنیتی سید وزیر شاه را  هرات به سر می برد: »ا

کنند، حتما مورد پی گرد قانونی قرار می گیرد.« بازداشت 
که  نمایندگان  مجلس  در  هرات  نمایندگان  از  برخی 
که  می گویند  شود،  فاش  گزارش  در  نام شان  نمی خواهند 
خان  جیالن  و  چغوک  دستگیر  بستگان  از  وزیرشاه  سید 

کشور می باشد. چغوک از دیگر قاچاقبران در غرب 
وزیرشاه  »سید  گفت:  هرات  مردم  نمایندگان  از  یکی 
)برادران(  خان  جیالن  و  دستگیر  )خسربره(  برادرخانم 
است.  مخدر  مواد  قاچاقبران  بزرگ ترین  از  چغوک 
و در  به شمار می رود  تورغندی  بزرگان  از  دستگیر چغوک 
رباط سنگی  ولسوالی  خوجه چیر  روستای  در  حاضر  حال 
روستای  می کند.  زندگی  هرات  تورغندی  شهرک  مربوط 
قاچاق  مخدر  مواد  آزادانه  آنان  و  است  نا امن  خوجه چیر 

می کنند.«
چغوک،  خان  جیالن  که  مدعی اند  هرات  نمایندگان 
بازداشت  نیروهای خارجی  پنج سال پیش توسط  حدود 
کرد:  شد و دادگاه او را به 20 سال حبس تنفیذی محکوم 
کردن سه سال دوباره از زندان آزاد  »متاسفانه پس از سپری 

شد و در حال حاضر در تورغندی زندگی می کند.«
که  از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مردم هرات می گویند 
کشور  بزرگ ترین قاچاقبران در  غرب  از  نیز  نورآغا«  »سید 

به شمار می رود.
از باشندگان اصلی قندهار است و در حاضر  سید نور آغا 
هرات  نمایندگان  از  یکی  می برد.   سر  به  هرات  گلران  در 
دارند  نفوذ  طالبان  که  مناطقی  در  آغا  نور  »سید  گفت: 
به  فردی  که  دارد  طالب  گروه  یک  او  می کند.  زندگی 
در  قاچاقبران  بزرگ ترین  از  و  است  آن  فرمانده  اللی  نام 
هرات به شمار می رود.  بارها به ارگان های امنیتی اعتراض 
گزارش  کسی به مشکل ما توجه نکرده اند. بارها  کردیم؛ اما 

داده ایم؛ اما بدبختانه اقدام نمی کنند.«
شورای  کرسی  به  رسیدن  تا  مخدر  مواد  قاچاق  از 

والیتی
حاجی  هرات،  مردم  نمایندگان  از  شماری  هم چنین، 
سید  و  هرات  والیتی  شورای  رییس  علی زایی،  کامران 
عسکر انوری از اعضای این شورا را به قاچاق مواد مخدر 

متهم می کنند.
از  علی زایی،  کامران  »حاجی  گفت:  نمایندگان  از  یکی 
میلیاردرهای هرات به شمار می رود و بزرگ ترین تبهکار در 
کنون یک  گذشته تا کشور می باشد. در سیزده سال  غرب 
انوری،  حیدر  حاجی  است.  نشده  ضبط  او  ک  تریا کیلو 
نیز  انوری )عضو شورای والیتی هرات(،  برادر سید عسکر 
دست  کشور  غرب  در  مخدر  مواد  قاچاق  شبکه های  در 
کشورهای همسایه  دارد. آقای انوری با سربازان و افسران 
دست دارد و از دهنه ذوالفقار هرات مواد را به ترکمنستان 

انتقال می دهد.«
دست  هرگونه  گفته ها،  این  رد  با  علی زایی،  کامران  اما 
که  می گوید  و  رد می کند  را  مواد مخدر  قاچاق  در  داشتن 
جرم  قانون  نظر  از  مخدر  مواد  قاچاق  به  بستن  اتهام 

پنداشته می شود.
گر من به قاچاق مواد  گفت: »ا آقای علی زایی به 8صبح 
مخدر دست می داشتم، چرا به شورای والیتی راه یافتم؛ در 

حالی که  یک مجرم نمی تواند نامزد شورای والیتی شود.«
کرد تا با سید عسکر انوری  خبرنگار روزنامه 8صبح تالش 
کار نشد. کند، اما با تالش های زیاد موفق به این  صحبت 

امریکا  که در فهرست سیاه  تنها سید وزیرشاه نیست  این 
گرفته است؛ شمار دیگری از قاچاقبران بین المللی نیز  قرار 

مورد تعقیب قرار دارند.
که به تاریخ اول جون  بارک اوباما، در نامه ای دیگر خود 
کمیته های  بلند رتبه  اعضای  و  رییس  عنوانی   ،2012 سال 
خدمات نظامی و عدلی مجلس نمایندگان و سنا، رییس 
کمیته روابط خارجی مجلس، رییس  و اعضای بلند رتبه 
کمیته مالی و اقتصادی مجلس، رییس  و اعضای بلند رتبه 
استخبارات،  دایمی  منتخب  کمیته  بلندرتبه   اعضای  و 
و  خارجی  روابط  کمیته های  بلند رتبه  اعضای  و  رییسان 
کمیته منتخب  مالی مجلس سنا، رییس و عضو بلند رتبه 
پنج  مجازات  بر  شده،  نوشته  امریکا  سنای  استخبارات 

کرده است. کید  قاچاقبر تا
افغانستان،  از  علی زی  جان  آغا  »حاجی  نامه،  این  در 
سرگیو  گینه،  از  کونته  عثمان  افغانستان،  از  بندو  حاجی 
سلیمان  محمد بشیر  و  مکسیکو  از  برگن  والریال  انریک 
خوانده  بین المللی  قاچاقبران   جمله  از  موزامبیک«،  از 

شده اند.
کنون حاجی آغا جان علی زی، باشنده اصلی قندهار  اما تا
شماره  فرد  بندو  حاجی  و   2012 سال  در  شماره یک  فرد 
که  می گوید  افغان  مقام  یک  نشده اند.  بازداشت  دوم، 
کنون بازداشت  حاجی آغا جان علی زی و حاجی بندو تا

نشده اند.
در  حاضر  حال  در  علی زی،  آقای  که  می گوید  منبع  این 
کنون نیروهای امنیتی  که تا کابل زندگی می کند. او می گوید 
»حاجی  نکرده اند:  اقدامی  هیچ  او  بازداشت  راستای  در 
بود  مواد مخدر  قاچاقبر  زمان طالبان  آغا جان علی زی در 

کافی وجود ندارد.« کنون در مورد او سند  اما ا
دارند  نیز وجود  بزرگ  قاچاقبران  از  برخی  از سوی دیگر، 
که توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده اند. مولوی 
والیت  در  طالبان  پیشین  نام نهاد  )والی  اسحاق  محمد 
نیمروز(، »امان افغان«، »حاجی بالته« باشنده بدخشان، 
از  بختاور«  »حاجی  تخار،  والیت  از  سفید«  »اسماعیل 
میدان وردک و شماری دیگر از قاچاقبران بزرگ در جریان 
گذشته توسط نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر  چند سال 

کنون زندانی هستند. بازداشت و ا

با  همراه  طالبان  نام نهاد  والی  اسحاق،  محمد  مولوی 
عملیات  یک  در  گذشته،  سال  هم دستانش  از  تن  شش 
سیر  گرم  ولسوالی  در  خارجی  و  داخلی  نیروهای  مشترک 
والیت هلمند بازداشت شدند. نیروهای ایتالف با مساعی 
مشترک قطعه ی 444 در عملیات هوایی، مولوی اسحاق 
کیلوگرام مواد مخدر و چند میل اسلحه بازداشت  را با 931 

کردند.
مواد  و  مسکرات  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  مسووالن 
محمد  مولوی  قضیه  حاضر  حال  در  که  می گویند  مخدر 
اسحاق، در این مرکز تحت بررسی است و به زودی نهایی 

خواهد شد.
مال  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  حال،  عین  در 
و  )هلمند(،  محمد  فتح  حاجی  )هلمند(،  عبدالقادر 
کنون  تا نیز  دیگر  بزرگ  قاچاقبران  از  بهاوالدین  حاجی 

بازداشت نشده اند.
از تجارت تا قاچاق مواد مخدر

حاجی بهاوالدین، پیش از این توسط نیروهای امنیتی از 
کابل  به  آن که  از  پس  و  بود  شده  بازداشت  هلمند  والیت 
بازداشت  از  پس  ماه  یک  جریان  در  شد،  داده  انتقال 
با  از مقام های بخش مبارزه  دوباره آزاد شده است. یکی 
مواد مخدر می گوید: »حاجی بهاوالدین، یکی از بازرگانان 
پیشین نیز در سال 1391 از میدان هوایی هلمند بازداشت 
کشفی  نیروهای  انتقال داده شد،  کابل  به  شد و زمانی که 
اسناد او را در اختیار محکمه ویژه مبارزه با مسکرات و مواد 
آزاد  کوتاهی  مدت  از  پس  سرانجام  و  ندادند  قرار  مخدر 

شد.« 
با این همه، شماری از نمایندگان مردم  هلمند در مجلس 
که حاجی بهاوالدین در حال حاضر  نمایندگان می گویند 

آزادانه در هلمند زندگی می کند.
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و از  عبدالودود پوپل، عضو 
که در حال حاضر حاجی  نمایندگان مردم هلمند می گوید 
از  نیز  ملی  امنیت  و  می کند  زندگی  هلمند  در  بهاوالدین، 
که حاجی بهاوالدین را  گاهی دارد: »همه می دانند  مورد آ
زندگی  آزادانه  هلمند  در  حاضر  حال  در  و  کرده  آزاد  کی 

می کند.«
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و جهان خوانده است؛ اما حاجی لعل جان، پس از سپری 
گذشته،  کردن یک سال و دو ماه در زندان، سر انجام سال 

از زندان آزاد شد.
مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، مسووالن 
کمیسیون مبارزه با  وزارت های داخله، مبارزه با مواد مخدر، 
مواد مخدر مجلس نمایندگان و ارگان های عدلی و قضایی 
ک ترین  خطرنا و  بزرگ ترین  از  را  لعل جان  حاجی  کشور، 
قاچاقبران مواد مخدر در سطح افغانستان، منطقه و جهان 

می خوانند.
هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی  باشنده   لعل جان،  حاجی 
ویژه  عملیات  یک  طی   ،1391/10/6 تاریخ  به  او  است. 
شهر  میرویس مینه  ساحه  از  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس 
به  )برادرزادگانش(  امان اهلل  و  احسان اهلل  با  همراه  قندهار 
ک  کیلوگرام تریا کیلوگرام مورفین و 1300  جرم قاچاق 391 

بازداشت شد.
حاجی لعل جان، در جریان یک هفته پس از بازداشت به 
کابل انتقال داده شد تا در دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر، 

مورد پی گرد قانونی قرار بگیرد.
دادگاه های ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
با مسکرات و مواد مخدر حاجی لعل جان را از بزرگ ترین 
کشور، منطقه و جهان خوانده و به دلیل  قاچاقبران در سطح 

کرده بودند. جرم سنگین، او را به 20 سال حبس محکوم 
تاریخ   ،414 شماره  فیصله  براساس  دادگاه،  این 
را  امان اهلل  و  احسان اهلل  جان،  لعل  حاجی   ،1391/7/12
و  حبس  سال   20 به  مورفین  کیلوگرام   391 قاچاق  جرم  به 
ک نیز به 20 سال حبس  کیلوگرام تریا به جرم قاچاق 1300 

کرد. تنفیذی محکوم به مجازات 
که به 40 سال حبس  کشور، مجرمانی  براساس قانون جزای 
قابل  آن  سال   20 می شوند،  مجازات  به  محکوم  تنفیذی 

تطبیق می باشد.
قناعت  عدم  به دلیل  ابتداییه  دادگاه  حال،  همین  در 
اختصاصی  دادگاه  به  را  آنان  دوسیه های  اوراق  مجرمان، 
است.  فرستاده  مخدر  مواد  و  مسکرات  جرایم  استیناف 
تاریخ 1392/2/3،  فیصله شماره 38،  در  نیز  دادگاه  این 

پیشین  مقام های  و  عالی  دادگاه  عنوانی   ،26646 شماره 
ریاست جمهوری خواهان رهایی مشروط حاجی لعل جان 

شده است.
پیشین  سرپرست  و  قاضی القضات  عظیمی،  عبدالسالم 
 ،1392/7/9 تایخ  به  عریضه،  این  از  پس  عالی،  دادگاه 
کابل عریضه حاجی  دستور داده تا دادگاه استیناف والیت 
لعل جان را به محکمه ذی صالح احاله و مطابق ماده 91 
قانون اجراات جزایی موقت، تجویز عاجل و حل مشکل 

کنند.
پس از آن که دادگاه فرجام خواهی دادگاه عالی، محکومیت 
داد،  کاهش  سال   15 به  سال   20 از  را  لعل جان  حاجی 
شکایت های  براساس  نیز  ریاست جمهوری  دفتر  ریاست 
از  او  تبدیلی  خواهان  لعل جان،  حاجی  پسران  از  یکی 

زندان پلچرخی به زندان قندهار شده است.
مقام  دفتر   ،1393/2/9 تاریخ   ،705 شماره  مکتوب  در 
ریاست جمهوری عنوانی مقام وزارت های عدلیه و داخله 
عریضه  جان  لعل  حاجی  پسران(  از  »)یکی  است:  آمده 
و  ندارد  پایواز  پلچرخی  زندان  در  پدرش  که  است  کرده 
مقام  از  است.  شده  قندهار  زندان  به  او  تبدیلی  خواهان 
که  محترم )وزارت های عدلیه و داخله(، خواهش می شود 
براساس خواهش )بستگان حاجی لعل جان( با او اصولی 

رفتار شود.«
در پایان این سند، امضای عبدالکریم خرم، رییس پیشین 

کرزی وجود دارد. دفتر حامد 
پس از مکتوب عبدالسالم عظیمی، قاضی القضات پیشین 
کریم خرم عنوانی وزارت  کابل و  عنوانی دادگاه استیناف 
کابل طی مکتوب  اول شهر  ابتداییه حوزه  عدلیه، دادگاه 
محبس  از   ،1392/7/13 تاریخ   ،1013/13118 شماره 
متذکره  رویه محکومان  و  مورد سلوک  در  پلچرخی  مرکزی 

خواهان معلومات شده است.
اخالق نیکو؛ سرنخ تبدیلی حاجی لعل جان

تاریخ  به  نیز  چرخی،  پل  زندان  کم  محا ارتباط  مدیریت   
در  پلچرخی  زندان  اول  ک  بال فرمانده  از   ،1392/7/10
فرمانده  است.  پرسیده  جان  لعل  حاجی  اخالق  مورد 
ک اول زندان پلچرخی طی مکتوب شماره 859/552،  بال
از  ابتداییه  پاسخ مکتوب دادگاه  تاریخ 1392/7/14، در 
»رویه و اخالق نیکوی« حاجی لعل جان خبر داده است.

جنرال سردار محمد سلطانی، رییس زندان پلچرخی نیز در 
مکتوب شماره 551، تاریخ 1392/7/14، عنوانی ریاست 
لعل جان،  که حاجی  گفته است  کابل  اول  دادگاه حوزه 

دارای اخالق نیکو می باشد.
پس از این مکتوب، جنرال شاه میر امیرپور، رییس ارتباط 
عنوانی   ،1391/2/6 تاریخ  به  پلچرخی  زندان  کم  محا
پسران  از  یکی  عریضه  از  نقل  به  مرکزی  محبس  ریاست 
مریضی حاجی  نسبت  که  نوشته است  لعل جان  حاجی 

گرفته شود. لعل جان در مورد تبدیلی او تصمیم 
زردی سیاه

به  مکتوب،  این  به  پاسخ  در  مرکزی،  محبس  ریاست 
آمریت صحی زندان پلچرخی دستور داده است تا در مورد 
گفته است:  مریضی حاجی لعل جان نظر دهد. این آمریت 
جان(،  لعل  )حاجی  داشته ی  دست  معایینات  به  »نظر 
تداوی  به  نیاز  بنا  است،  مبتال  سیاه  زردی  بیماری  به  او 

دوامدار و پرهیز غذایی دارد.«
کوهستانی، رییس عمومی محابس  لوی پاسوال عبدالعلیم 
توقیف خانه های وزارت داخله در مکتوب شماره 145،  و 
گفته  داخله  وزارت  مقام  عنوانی   ،1393/2/3 تاریخ 
که به جرم مواد مخدر محکوم به جزا شده  است مجرمانی 

باشند، نباید از یک زندان به زندان دیگر تبدیل شوند.
از سوی  که  لعل جان  گفته شده، حاجی  این مکتوب  در 
دادگاه عالی به 15 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شده 
است، نسبت مریضی و نبود پایواز خواهان تبدیلی از زندان 

پلچرخی به زندان قندهار شده است.
 ،8450 مکتوب شماره  براساس  کوهستانی  آقای  هم چنین 
تاریخ 1392/12/24، اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران 
که به جرم مواد مخدر  کرده است: »مجرمانی  چنین نقل 
اشد  به  یا  دوام  حبس  به  که  مجرمانی  و  شده  محکوم 
مراحل  طی  شان  تبدیلی  باشند،  شده  محکوم  مجازات 
که با در  نگردد. موضوع به مقام وزارت داخله ارجاع شد 
نظرداشت ورقه عرض و بی کسی حاجی لعل جان دو پسر 
مورد  بنا در  به سر می برند،  نیز در حبس  او  برادرزاده  و دو 
آنچه  هر  قندهار  زندان  به  پلچرخی  زندان  از  انتقال شان 

هدایت می فرمایید موجب تعمیل خواهند بود.«
این  پاسخ  در  داخله،  وزارت  امنیتی  مقام های  از  یکی  
کرده است: »در صورتی که [حاجی  مکتوب، چنین حکم 
قانون  براساس  او  انتقال  در  باشد،  مریض  لعل جان] 

محابس اجراات صورت بگیرد.«
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این  که  می گویند  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  مسووالن 
وزارت با همکاری وزارت امور داخله و امنیت ملی تالش 
قاچاقبران  از  می شوند  گفته  که  افرادی  درباره  تا  می کند 
کند و سپس به  بزرگ هستند، اسناد و مدارک جمع آوری 

بازداشت آن اقدام صورت بگیرد.
هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی و پالن وزارت مبارزه با 
کشور از چند سال  که نهادهای امنیتی  مواد مخدر می افزاید 
و  شناسایی  را  بزرگ  قاچاقبر  ده  حدود  ساالنه  این سو،  به 
بازداشت می کنند: »ما همه ساله در مورد ده قاچاقبر بزرگ 
شواهد،  و  مدارک  جمع آوری  از  پس  و  می کنیم  تهیه  پالن 
گذشته از  نهادهای امنیتی آنان را بازداشت می کنند. سال 
میان 10 تن، حدود 8 تن از آنان بازداشت شدند و امسال 
سید  عبدالعزیز،  حاجی  محمد،  خان  عبدالقدوس، 
کندز،  ننگرهار،  والیت های  از  عبدالشکور  و  حبیب اهلل 

بدخشان و نیمروز بازداشت شده اند.«
را در سطح منطقه قاچاق  مواد مخدر  »آنان  ادامه داد:  او 
می کردند. تنها سید حبیب اهلل )در یک سال( حدود 18 تن 
کرده است. تالش  کشور قاچاق  مواد مخدر را به خارج از 
تا  تهیه شود  نیز مدارک  باالی دیگران  که  صورت می گیرد 

بازداشت شوند.«
سال  سه  جریان  در  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
مواد  قاچاق  شبکه های  که  قاچاقبر   15 حدود  گذشته، 
مدیریت  همسایه  کشورهای  و  منطقه  سطح  در  را  مخدر 
حکم  کثریت شان  ا باالی  و  شده  بازداشت  نیز  می کردند، 

نهایی دادگاه صادر شده است.
کنار  در   ،1393 تا   1390 سال  از  یافته ها،  این  براساس 
حبیب اهلل  عبدالعزیز،  حاجی  محمد،  خان  عبدالقدوس، 
وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  ویژه  نیروهای  عبدالشکور،  و 
داخله، حاجی بورجان، حاجی عیسی، حاجی حضرت 
نوراهلل،  اسماعیل،  خان،  الف  عمران،  قدرت اهلل،  گل، 
نیمروز،  از والیت های  را  و عبدالحکیم  فیض اهلل، طاووس 
قندهار  و  هلمند  ننگرهار،  کندز،  کابل،  هرات،  فراه، 

کرده اند. بازداشت 
با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  سخنگوی  موحد،  خالد 
یادشده  افراد  که  می کند  تایید  مخدر  مواد  و  مسکرات 
کشور و  هم چنان از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در سطح 

منطقه به شمار می روند. 
الی 20 سال  از 14  یادشده  گفت: »قاچاقبران  آقای موحد 
کم ترین قید برای شان 14 سال  محکوم به مجازات شدند. 
و باالترین آن 20 سال است و در حال حاضر آنان در زندان 

به سر می برند.«
چرا دادگاه های مخفی؟

سالیان  طی  مخدر  مواد  قاچاقبران  کثریت  ا کمه  محا
کمه  محا روند  نیز  رسانه ها  و  شده  برگزار  مخفی  گذشته، 

قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را پوشش خبری نداده اند.
قاضی ها،  از  برخی  که  می گویند  حقوق دانان  از  شماری 
گرفتن رشوه تالش  سارنوال ها، مقام ها و قاچاقبران به دلیل 

کمه قاچاقبران به شکل مخفی برگزار شود. دارند تا محا
علوم  و  حقوق  دانشکده ی  استادان  از  هاشمی،  طاهر 
گفت: »برخی از قضات،  کابل به 8صبح  سیاسی دانشگاه 
سارنوال ها، قاچاقبران و برخی از مقام ها از یک منبع حق 

می گیرند، بنا دادگاه ها را نیز مخفی دایر می کنند.«
دایر  علنی  به صورت  کمه  محا افغانستان،  دادگاه های  »در 
می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در 
قانون  در  حاالتی که  در  می تواند  محکمه  یابد.  حضور  آن 
کمه ضروری تشخیص  گردیده، یا سری بودن محا تصریح 
به  باید  حکم  اعالم  ولی  کند،  دایر  سری  جلسات  گردد، 
بیست و هشتم  )ماده ی یک صدو  باشد.«  علنی  هر حا ل 

قانون اساسی.(
که قاچاقبران مرتکب جنایت بشری  آقای هاشمی می گوید 
دادگاه  که  ندارد  بنا هیچ قاضی حق  و خیانت می شوند، 

کند. قاچاقبران را مخفی برگزار 
اساسی  قانون  براساس  که  می گوید  موحد  خالد  اما 
فرد  هر  و  بوده  علنی  مخدر  مواد  قاچاق  مجرمان  کمه  محا
کمه  به شمول خبرنگاران و رسانه ها آزاد هستند جریان محا

قاچاقبران را پوشش خبری دهند.
هیچ  قضایی  و  عدلی  مرکز  در  راستا  این  »در  گفت:  او 
رسانه ها،  بارها  و  است  نداشته  وجود  قانونی  محدودیت 
کمه قاچاقبران را انعکاس داده اند و در آینده نیز حق  محا

کمه حضور یابند.« دارند تا در جریان محا
سیزده  در  قاچاقبر  ین  بزرگ تر لعل جان؛  حاجی 

گذشته  سال 
می دهد  نشان  گرفته  قرار  8صبح  اختیار  در  که  سندهایی 
کردن حدود  که برخی از قاچاقبران بزرگ نیز پس از سپری 

یک سال در زندان، دوباره آزاد شده اند.
لعل جان  حاجی   ،2011 جون  اول  تاریخ  به  اوباما،  بارک 
اسحاق زی را بزرگ ترین قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان 

و  لعل جان  حاجی  ابتداییه،  دادگاه  فیصله  تایید  با 
کرده  همکارانش را به 20 سال حبس محکوم به مجازات 

است.
مواد  و  مسکرات  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  مسووالن 
سوم«  شماره  »فرد  را  اسحاق زی  لعل جان  حاجی  مخدر، 

دنیا در بخش قاچاق مواد مخدر می خوانند.
قاچاق 13.5 تن مواد مخدر به اروپا

حاجی  که  مدعی اند  قضایی   و  عدلی  مرکز  مقام های 
لعل جان در جریان پنج ماه حدود 13.5 تن مواد مخدر را 

کرده است.  تنها به اروپا قاچاق 
گفت:  8صبح  به  اداره  این  سخنگوی  موحد،  خالد 
سومین  مکسیکو،  قاچاقبر  دو  از  پس  لعل جان  »حاجی 
به  افغانستان  قاچاقبر  بزرگ ترین  و  دنیا  بزرگ  قاچاقبر 
که به مرکز عدلی و قضایی و دیگر  شمار می رود. معلوماتی 
که حاجی  ارگان های مسوول رسیده است، نشان می دهد 
لعل جان در پنج ماه حدود 13.5 تن مواد مخدر را به اروپا 
کرده است. دادگاه ابتداییه و استیناف مرکز عدلی  قاچاق 
و قضایی براساس شدت جرم حاجی لعل جان را به 20-

کرد.« 20 سال حبس محکوم 
با این همه، پس از آن که دادگاه استیناف مجرمان یادشده 
به دلیل  کرد،  مجازات  به  محکوم  حبس  سال   20 به  را 
اوراق  استیناف  دادگاه  فیصله  از  مجرمان  قناعت  عدم 
دوسیه های آنان به دیوان امنیت عامه دادگاه عالی فرستاده 

شده است.
دادگاه امنیت عامه دادگاه عالی، جرم حاجی لعل جان و 
که حاجی  دیگر همکارانش را ثابت خوانده، اما به دلیلی 
را  مخدر  مواد  قاچاقبران  از  دیگر  برخی  نام های  لعل جان 
افشا ساخته، فیصله شماره 38 دادگاه اسیتناف مرکز عدلی 
کرده و  و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر را تعدیل 
هر یک از مجرمان را به 15 سال حبس تنفیذی محکوم به 

کرده است. مجازات 
ین قضیه پیچیده تر

دادگاه  عامه  امنیت  دیوان  نهایی  حکم  صدور  از  پس 
عریضه  طی  لعل جان،  حاجی  پسران  از  یکی  عالی، 
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تماس  به  داخله  وزارت  و  ملی  امنیت  به  رسما  او 
شده ایم که چرا و چگونه آزاد شده است.«

لعل جان؛ زیر ذره بین اوباما و نانوا ضامن او
در  امریکا،  رییس جمهوری  اوباما  که  حالی  در 
کنگره  عنوانی  رسمی  نامه ای  طی   2011 جون  اول 
امریکا و برخی دیگر از اداره های آن کشور، حاجی 
لعل جان را سومین قاچاقبر بزرگ دنیا خوانده است، 
اما محمود خان یک نانوا در شهر قندهار رهایی این 

قاچاقبر مشهور را ضمانت کرده است.
پس از این نامه، حاجی لعل جان بیش از پیش تحت 
تعقیب نیروهای امنیتی افغان و بین المللی قرار گرفت؛ 
اما پس از بازداشت و سپری کردن بیش از یک سال 
تضمین خط  یک  با  فقط  مخفیانه  به شکل  زندان،  در 

نانوا از زندان آزاد شد.
این گونه  لعل جان  حاجی  آزادی  از  محمود خان 
ضمانت کرده است: »این جانب محمود خان مسکونه 
با شماره  تابعیت  سپین بولدک قندهار دارای تذکره 
صفت  به   72981 شماره  با  کار  جواز  و   4937708
ضامن [حاجی لعل جان]، در صورت هر گونه تخلف 
و عدم رعایت قانون و مقررات، مسوولیت احضاریت 

او را متقبل می شوم.«
نیز هویت  یکی از وکالی گذر و شهرداری قندهار 

محمود خان را تصدیق کرده است.
تعقیب عدلی پس از آزادسازی

پیشنهاد  به  لعل جان،  حاجی  رهایی  از  پس  اما 
شهری  ابتداییه  دادگاه  قضایی  قرار  لوی سارنوالی، 
محمد اکبر  سمونوال  تنها  و  شده  لغو  قندهار 
از  سوء استفاده  به دلیل  قندهار  محبس  مدیر  زابلی، 
تعقیب  تحت  و  بازداشت  وظیفه ای  صالحیت های 

عدلی قرار گرفته است.
در  نیز  کوهستانی  عبدالعلیم  جنرال  حال،  این  با 
تاریخ   ،968 و   967  ،966 شماره  مکتوب های 
است  گفته  لوی سارنوالی،  مقام  عنوانی   ،1393/4/3
که حاجی لعل جان از زندان آزاد شده و باید دوباره 

بازداشت شود.
»در  است:  آمده   ،966 شماره  مکتوب  از  بخشی  در 
اثر ورقه عرض و احکام مقام وزارت داخله و تایید 
مکتوب  طی  جان(  لعل  )حاجی  موظف  کمیسیون 
شماره 245، تاریخ 1393/2/12، از زندان پلچرخی به 
زندان قندهار غرض سپری کردن حبس متباقی تبدیل 
و انتقال گردید. پس از آن تحت نام رهایی مشروط 
 ،1393/3/14 تاریخ   ،4 شماره  قضایی  قرار  براساس 
ابتداییه حوزه اول  دیوان امنیت عامه ریاست دادگاه 
تاریخ  به  عالی  دادگاه  عالی  مقام  و  قندهار  مرکز 

1393/3/19، از زندان قندهار آزاد شده است.«
در ادامه تاکید شده است: »با آن که ریاست عمومی 
را  دادگاه  فیصله  به  اعتراض  صالحیت  محابس 
و  اجراات جزایی  قانون   91 ماده  براساس  اما  ندارد، 
در   1393/3/25 تاریخ   ،)176( شماره  شفرگرام  طی 
طریق  از  لعل جان  حاجی  دوباره  بازداشت  قسمت 
مدیریت محبس  به  استخباراتی  و  ارگان های کشفی 

قندهار هدایت داده شده است.«
کویته؛ خانه دوم حاجی لعل جان

مواد  با  مبارزه  کمیسیون  گزارش های  براساس 
از  بعد  لعل جان  حاجی  نمایندگان،  مجلس  مخدر 
باغران هلمند  به  به کویته فرار کرده و سپس  رهایی 
می برد.  سر  به  هندوستان  کشور  در  اکنون  و  آمده 
در  لعل جان  حاجی  که  می رساند  نیز  گزارش هایی 

حال حاضر به شورای کویته ملحق شده است.
مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و 
مواد مخدر اما می گویند که این مرکز در مورد حاجی 
داده  انجام  را  اجراات خود  قانون،  براساس  لعل جان 

عمومی  رییس  یارمحمد  حسین خیل،  سارنپوه  است. 
سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با 
محکمه  »سارنوالی،  گفت:  مخدر  مواد  و  مسکرات 
ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مطابق احکام 
قانون حاجی لعل جان را به 20 سال حبس محکوم به 
زندان کرده است. تبدیلی و آزادسازی از صالحیت 

مرکز عدلی و قضایی نیست.«
به گفته او، قرار بود که دوسیه حاجی لعل جان با حکم 
مخدر  مواد  قضایی  و  عدلی  مرکز  در  ستره محکمه 
بازنگری  دوباره  محاکم سه گانه  مراحل  از طی  پس 
شود؛ اما این نهاد حاضر نشد و سر انجام لعل جان به 

قندهار تبدیل شد.
مهندسی حقوقی

و  عدلی  مرکز  سخنگوی  موحد  خالد  همه،  این  با 
می گوید  مخدر  مواد  و  مسکرات  با  مبارزه  قضایی 
ماده های 91- از مفاد  استفاده  با  لعل جان  که حاجی 

92-93 قانون اجراات جزایی پس از یک سال و دو 
و  می شود  بازرسی  دوباره  دوسیه های شان  زندان  ماه 
داده  او  آزادی  قندهار حکم  دادگاه  از  یکی  توسط 

می شود.
موحد گفت »مرکز عدلی و قضایی حاجی لعل جان 
را به حبس محکوم کرد، اما باید ارگان هایی که او را 
آزاد کرده پاسخ دهند. پس از طی مراحل سه محکمه 
آزادی او از صالحیت مرکز عدلی و قضایی نیست.«

به گفته او، برخی از قاچاقبران دیگر نیز پس از سپری 
را  »اسم شان  شده اند:  آزاد  زندان  از  دوسال  کردن 
نمی گویم، آنان نیز از جمله قاچاقبران بزرگ به شمار 

می روند.«
سخنگوی مرکز عدلی و قضایی می گوید که برخورد 
با مواد مخدر است و در  قانون مبارزه  براساس  آنان 
صورتی که قاچاقبران بازداشت شوند، آنان کارهای 

خود را انجام می دهند.
تعلیق وظیفه جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار

مواد  و  مسکرات  با  مبارزه  کمیسیون  حال،  عین  در 
فرمانده  عبدالرازق،  نمایندگان جنرال  مجلس  مخدر 
لعل جان  آزادسازی حاجی  در  نیز  را  قندهار  پولیس 

دخیل می خواند.
 ،1393/10/1 تاریخ   ،140/301 شماره  مکتوب  در 
نمایندگان  مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیسیون 
جلسه های  تنظیم  و  پارلمان  امور  ریاست  عنوانی 
مکتوب  تعقیب  »به  است:  آمده  نمایندگان  مجلس 
کمیسیون  این   ،1393/9/4 تاریخ   ،250/104 شماره 
جنرال  رسیده،  گزارش های  و  تحقیقات  براساس  و 
رهایی  در  قندهار  والیت  پولیس  فرمانده  عبدالرازق 
مخدر  مواد  بزرگ  قاچاقبر  لعل جان  انتقال حاجی  و 
فوق العاده  نقش  قندهار  زندان  به  پلچرخی  زندان  از 

داشته است.«
در این مکتوب گفته شده است که اعضای کمسیون 
به منظور  را  عبدالرازق  جنرال  دوبار  مخدر  مواد 
او  اما  فراخوانده،  کمسیون  این  به  پاسخ گویی 
به دلیلی که در رهایی حاجی لعل جان دست دارد، از 

پاسخ گویی خودداری می کند.
است  خواسته  کشور  کل  دادستانی  از  کمسیون  این 
که وظیفه ی جنرال عبدالرازق را به حالت تعلیق قرار 
امضای اللی حمیدزی،  این مکتوب،  پایان  دهد. در 

رییس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
اللی  با  تا  کرد  تالش  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
خبرنگار  بار  سه  اللی  آقای  کند.  صحبت  حمیدزی 
اما  خواست؛  خود  دفتر  به  مصاحبه  برای  را  8صبح 

حاضر به گفتگو نشد.
اما عبدالودود پوپل، از نمایندگان مردم هلمند و عضو 
نمایندگان  مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیسیون 
می گوید که اعضای این کمیسیون بارها به مسووالن 
لعل جان  حاجی  چرا  که  گفته اند  امنیتی  ارگان های 
دریافت  دقیق  پاسخ  تاکنون  اما  شده  آزاد  زندان  از 
در  قاچاقبران  دیگر  و  لعل جان  »حاجی  نکرده اند: 
در  مطلقا  شده اند.  آزاد  رشوه  دالر  میلیون  چند  بدل 
کمیسیون اسناد در مورد قوماندان امنیه قندهار وجود 
دارد که در آزادسازی حاجی لعل جان دست دارد؛ ما 
چند بار به وزارت داخله مکتوب فرستادیم و تاکنون 

جنرال عبدالرازق حاضر نشده تا پاسخ دهد.«
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ماده  سوم  فقره  در 
شصت وسوم مبارزه علیه 
مسکرات و مواد مخدر 
آمده  آن  کنترول  و 
»اشخاصی که  است: 
خاص  محکمه  در 
مسکرات و مواد مخدر 
دو  می گردند،  محاکمه 
را  حبس  مدت  ثلث 
را  متباقی  و  مرکز  در 
مربوطه   والیت های  در 

سپری می کند.«
فرمان  براساس  اما 
تاریخ    ،36 شماره 
حامد   ،1391/3/28
رییس جمهوری  کرزی 
مجلس  پیشین، 
سوم،  فقره  نمایندگان 
شصت و سوم  ماده 
را  یادشده  قانون 
کرده  تعدیل  این گونه 
»اشخاصی که  است: 
خاص  محکمه  در 
مسکرات و مواد مخدر 
می شوند،  محاکمه 
و   21 ماده  براساس 
و  محابس  قانون   21
در  توقیف خانه ها، 
تقاضای  صورت 
والیت  به  محبوسین 
انتقال  مربوطه 

می گردد.«
قندهار  به  لعل جان  حاجی  ماده،  این  تعدیل  از  پس 

انتقال یافت.
در حالی که پس از انتقال حاجی لعل جان به قندهار، 
تاریخ  به  قندهار  والیت  شهری  ابتداییه  دادگاه 
کرده،  صادر  قضایی  قرار  او  مورد  در   ،1393/3/13
محکمه  به  نیز  را  لعل جان  حاجی  تاریخ  همین  در 

خواسته اند.
پیشنهاد  اثر  به  کندهار،  مرکز  اول  حوزه  دادگاه   
شماره 235 ، تاریخ 1393/3/14، مدیر محبس قندهار 
طی جلسه قضایی تاریخ 1393/3/14، با گرفتن »تعهد 
کتبی« از حاجی لعل جان، به رهایی مشروط او قرار 
شهری  ابتداییه  دادگاه  است.  کرده  صادر  قضایی 
احضار  را  لعل جان  نیز حاجی  روز  همین  در  قندهار 
کرده است. پس از صدور قرار قضایی، معاون امنیت 
محبس،  اداری  معاون  قندهار،  پولیس  فرماندهی 
و  ملی  امنیت  نمایندگان  قندهار،  محبس  رییس 
استخبارات اجازه خروج حاجی لعل جان را از زندان 
به  انجام حاجی لعل جان قاچاقبر مشهور  داده اند. سر 

تاریخ 1393/3/19، از حبس رها شد. 
در عین حال، مسووالن وزارت مبارزه با مواد مخدر 
حاجی  رهایی  مورد  در  وزارت  این  که  می گویند 
لعل جان، اعتراض شدید خود را به ارگان های امنیتی 

فرستاده است.
وزارت  پالن  و  پالیسی  معین  شیرزاد،  رشید  هارون 
مبارزه با مواد مخدر می گوید که سارنوالی، وزارت 
داخله و امنیت ملی در حال حاضر دوباره تحقیقات 
خود را باالی حاجی لعل جان آغاز کرده و به زودی 
ما  است،  »این یک خطر جدی  شد:  خواهد  تکمیل 
موضوع لعل جان را تعقیب می کنیم و در مورد رهایی 

مکتوب،  چند  شدن  بدل  و  رد  از  پس  حال،  این  با 
زندان  مسووالن  از  نفری  هشت  کمیسیون  سر انجام 
پلچرخی تشکیل شد تا در مورد انتقال حاجی لعل جان 
تصمیم بگیرند. در راس این کمیسیون، جنرال محمد 
قرار  پلچرخی  زندان  مسووالان  از  فصیحی،  قیس 
بنابر  که  کردند  فیصله  کمیسیون  اعضای  و  داشت 
بلندرتبه  مریضی حاجی لعل جان و هدایت مقام های 

از زندان پلچرخی به زندان قندهار انتقال یابد.
جنرال  دگر  یادشده،  کمیسیون  گزارش  پایان  در   
نظر  محابس،  عمومی  رییس  کوهستانی،  عبدالعلیم 

اعضای کمیسیون را تایید کرده است.
بعد از آن که مسووالن زندان پلچرخی از رفتار نیک 
حاجی لعل جان خبر داده، مسووالن فرماندهی پولیس 
این  زندان  به  لعل جان  حاجی  انتقال  از  نیز  قندهار 

والیت موافقه کردند.
تاریخ  به  قندهار  زندان  مدیر  زابلی،  اکبر  محمد 
عمومی  ریاست  عنوانی  مکتوبی  در   ،1392/12/22
جنرال  که  است  گفته  داخله  امور  وزارت  محابس 
حاجی  تبدیلی  به  قندهار  پولیس  فرمانده  عبدالرازق 
موافقه  قندهار  زندان  به  پلچرخی  زندان  از  لعل جان 

کرده است.
مسکرات  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  مسووالن 
مخدر  مواد  مجرمان  که  می گویند  مخدر  مواد  و 
می توانند براساس قانون از یک زندان به زندان دیگر 

انتقال یابند.
در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول 
آن که در سال 1389 در مجلس نمایندگان تصویب 
قاچاقبران مواد مخدر پس   تاکید شده که  بود،  شده 
را  متباقی  مرکز،  در  دوثلث حبس   سپری کردن  از 

می توانند در والیت های مربوطه خود سپری کنند.

افشای نام قاچاقبران بزرگ
 مواد مخدر
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یافته های 8صبح نشان می دهد که حاجی لعل جان در جریان چند  سال گذشته، 
یکی از بزرگ ترین حامیان مالی طالبان در جنگ سنگین بوده است.

مسووالن کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان می گویند که حاجی 
لعل جان از بزرگ ترین تمویل کنندگان جنگ در جنوب کشور به ویژه هلمند به 

شمار می رود و رهبری حکومت وحدت ملی باید مسووالن محبس، قوماندانی، 
محکمه ابتداییه و سارنوالی و امنیت ملی قندهار، قضات ستره محکمه، وزارت 

امور داخله و معینیت مبارزه با مواد مخدر را مورد پی گرد جدی قرار دهد.

افشای نام قاچاقبران بزرگ
 مواد مخدر

 دای چوبانی

6سال نهم    شماره مسلسل 2136 چهار شنبه 30 ثور 1394     

متذکره  قضیه  در  عامه  امنیت  دیوان  تصمیم  بنا  شوند. 
و رشوه های  فساد  بر  مبنی  را  زیادی  و گمان های  شک 
حبس  تغییر  دارد  احتمال  می انگیزد.  بر  دالری  میلیون 
دوام به حبس طویل به خاطر برابر کردن با شرایط رهایی 

مشروط صورت گرفته است.«
در این گزارش تاکید شده است که جرم حاجی لعل جان 
ابتداییه و  قاچاق مواد مخدر بوده و محکمه اختصاصی 
استیناف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به آن رسیدگی 
کرده و از از نظر قانون در مورد رهایی مشروط شخص 
مواد مخدر  ابتداییه  اختصاصی  باید محکمه  نیز  متذکره 
نه  می گرفت  تصمیم  موضوعی  صالحیت  از  استفاده  با 

محکمه دیگر.
بازداشتافرادبیگناه

که  است  شده  انتقاد  حکومت  از  گزارش  این  در 
بوده اند  لعل جان مقصر  مسووالنی که در رهایی حاجی 
افکار  دادن  فریب  به منظور  و  نشده  بازداشت  تاکنون 
بازداشت  بی گناه  افراد  از  برخی  رسانه ها  و  عمومی 
شده اند: »محمد اکبر زابلی، مدیر عمومی محبس قندهار 
ابتداییه حوزه  قضایی محکمه  قرار  تطبیق کننده  به عنوان 
و  قرار دارد  تعقیب عدلی  قندهار محبوس و تحت  اول 
فعال در حبس می باشد؛ در حالی که محکمه قرار صادر 
نماینده محبس در حین صدور  و  است، سارنوال  کرده 
قرار حضور داشته اند، برگه رهایی توسط مدیر عمومی، 
معاون امنیتی و معاون اداری محبس، نماینده امنیت ملی 
امضا شده  قندهار  امنیه  قوماندانی  استخبارات  نماینده  و 

است.«
مدیر  صرف  »ولی  است:  شده  تاکید  گزارش  ادامه  در 
در  است.  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  محبس  عمومی 
و  سارنوال  قرار،  صادرکننده  قضات  باید  که  صورتی 
و  داشته  حضور  قضایی  جلسه  در  که  محبس  نماینده 
رهایی  برگه  که  پنج نفری  و  نکرده اند  اعتراض  قرار  بر 
و  تعقیب عدلی  و تحت  نموده همگی دستگیر  امضا  را 
قضایی قرار می گرفتند. این موضوع نیز موجودیت فساد 
گسترده و رشوه های کالن را در قضیه تقویت می بخشد.«

محبس  پیشین  مدیر  زابلی،  محمد اکبر  دیگر،  سوی  از 
اکنون زندانی است در دفاعیه ای خود گفته  قندهار که 
است که او هیچ عملی خالف قانون را انجام نداده؛ بل 
براساس هدایت دادگاه ابتداییه حوزه اول شهر قندهار و 
دیگر مقام های ذی صالح، در مورد حاجی لعل جان عمل 

کرده است.
آمده  زابلی  آقای  شش صفحه ای  دفاعیه  از  بخشی  در 
تصمیم  براساس  لعل جان  مشروط حاجی  »رهایی  است: 
در  محبس  مدیر  و  گرفته  صورت  ذی صالح  مرجع 
اوامر  بل  ندارد؛  نقشی  هیچ  لعل جان  حاجی  آزاد سازی 
کرده  اجرا  را  ذی صالح  ارگان های  دادگاه  هدایت  و 

است.«
ردپایحاجیلعلجاندرجنگسنگینهلمند

در  لعل جان  حاجی  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
حامیان  بزرگ ترین  از  یکی  گذشته،  سال  چند   جریان 

مالی طالبان در جنگ سنگین بوده است.
مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیسیون  مسووالن 

نمایندگان می گویند که حاجی لعل جان از بزرگ ترین 
هلمند  به ویژه  کشور  جنوب  در  جنگ  تمویل کنندگان 
باید  ملی  وحدت  حکومت  رهبری  و  می رود  شمار  به 
مسووالن محبس، قوماندانی، محکمه ابتداییه و سارنوالی 
و امنیت ملی قندهار، قضات ستره محکمه، وزارت امور 
پی گرد  مورد  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  و  داخله 

جدی قرار دهد.
مجلس  در  هلمند  مردم  نمایندگان  از  پوپل،  عبدالودود 
ملزوم  و  الزم  طالب  و  قاچاقبر  می گوید  نمایندگان 
یک دیگر هستند و در والیت های نا امن قاچاقبران نقش 
اساسی دارد: »حاجی لعل جان در جنگ سنگین نیز نقش 
داشت و اکنون در کویته زندگی می کند. چرا آزاد شد 
و واضح است که برخی از مقام های حکومت و قضا در 

رهایی او نقش داشت.«
 ،30/9/1393 تاریخ   ،286/131 شماره  مکتوب  در 
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی 
ریاست امور پارلمان و تنظیم جلسات مجلس نمایندگان 
آمده است که حاجی لعل جان جنگ های والیت قندهار 

و هلمند را تمویل می کند.
در  لعل جان  »حاجی  است:  شده  تاکید  مکتوب  این  در 
و  هلمند  والیت های  در  نا امنی  و  جنگ  از  حاضر  حال 
قندهار حمایت می کند و برای مخالفان مسلح دولت پول 

و اسلحه تدارک می بیند.«
نیز  قندهار  و  هلمند  والیت های  نمایندگان  از  برخی 
و  محمد  فتح  حاجی  عبدالقادر،  مال  که  می گویند 
بزرگ ترین  از  گذشته،  سال  دو  در  لعل جان  حاجی 

تمویل کنندگان جنگ سنگین هلمند بوده اند.
هلمند  والیت   در  جنگ ها  اکثریت  که  می گویند  منابع 
توسط حاجی فتح محمد، مال عبدالقادر و حاجی لعل جان 

راه اندازی می شود.
جرایم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره  آمارهای  براساس 
سازمان ملل متحد، طالبان و دیگر گروه های تروریستی 
ساالنه حدود 450 میلیون دالر از قاچاق مواد مخدر سود 

می برند.
نگرانیازانتقالقاچاقبرانبهوالیات

حاجی  تازگی  به  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
بختاور از قاچاقبران بزرگ کشور از زندان پلچرخی به 
زندان والیت میدان وردک و اسماعیل سفید نیز به زندان 

والیت کندز انتقال یافته اند.
شماری از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس 
حاجی  و  کندز  به  سفید  اسماعیل  انتقال  از  نمایندگان، 
بختاور به میدان وردک ابراز نگرانی می کنند و می گویند 
که شماری تالش دارند که این دو قاچاقبر نیز آزاد شوند.

 ،30/9/1393 تاریخ   ،286/131 شماره  مکتوب  در 
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی 
ریاست امور پارلمان و تنظیم جلسات مجلس نمایندگان 
آمده است: »قرار گزارش های رسیده به این کمیسیون، 
بزرگ  قاچاقبران  از  سفید  اسماعیل  و  بختاور  حاجی 
زندان های  به  پلچرخی  زندان  از  مخدر  مواد  عمده  و 
یافته اند. در گذشته حاجی  انتقال  میدان وردک و کندز 
زندان  از  مخدر  مواد  بزرگ  قاچاقبر  دیگر  لعل جان 
و حمایت  دخالت  با  و  یافت  انتقال  قندهار  به  پلچرخی 
برخی از مقام های حکومت و قندهار به بهانه های مختلف 
از زندان آزاد شد. بدین وسیله به اطالع مسووالن ذی ربط 
لعل جان  و  بختاور  حاجی  مراقب  که  می شود  رسانیده 

باشند تا با سرنوشت حاجی لعل جان مواجه نشوند.«
یک منبع موثق نیز می گوید که اسماعیل سفید در حالی 
مواد  قاچاق  شبکه های  هم  هنوز  اما  است،  زندانی  که 

مخدر را مدیریت می کند.
این منبع گفت: »براساس اطالعات به دست آمده، حاجی 
بختاور از قاچاق مواد مخدر خودداری کرده و در حال 
حاضر مدت حبس خود را در زندان میدان وردک سپری 
زندان  داخل  در  هم  هنوز  سفید  اسماعیل  اما  می کند؛ 
کندز آزادانه شبکه های قاچاق مواد مخدر را در شمال 

کشور مدیریت می کند.«

کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش  در  افغان  مقام  یک 
پیشین  قاضی القضات  عظیمی  عبدالسالم  که  می گوید 
این  دارد.  اساسی  نقش  لعل جان  حاجی  رهایی  در 
از  برخی  جان،  لعل  حاجی  آزاد سازی  »در  گفت:  مقام 
از  و  داشتند  اساسی  نقش  ستره محکمه  پیشین  مقام های 

این بابت رشوه هنگفت دالری نیز دریافت کرده اند.«
این  از  پیش  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
حاجی  که  بود  شده  مدعی  نیویارک تایمز  روزنامه  نیز 
از  برخی  به  رشوه  دالر  میلیون   14 دادن  با  لعل جان 

مقام های پیشین دادگاه عالی از زندان آزاد شده است.
رشوه40میلیوندالری

قندهار در  پیشین مردم  نمایندگان  از  ماللی اسحاق زی، 
مجلس نمایندگان که به گفته ی خودش رابطه خانوادگی 
این  با حاجی لعل جان اسحاق زی دارد می گوید که در 
تاکنون  لعل جان وجود دارد که  کشورها صدها حاجی 
قوم  از  که  نمی کنم  طرفداری  »من  نشده اند:  بازداشت 
حاجی  مثل  که  می گویم  صادقانه  اما  هستم،  اسحق زی 
که  دارند  وجود  نیز  دیگر  قاچاقبران  از  برخی  لعل جان 
تا  شده اند.  آزاد  زندان  از  رشوه  دالر  میلیون ها  بدل  در 
جایی که من اطالع دقیق دارم، حاجی لعل جان در ازای 
رهایی خود از زندان بیش از 40 میلیون دالر را به برخی 
از مقام های پیشین دادگاه عالی و حکومت رشوه پرداخته 

است.«
به گفته او، پیش از آن که حاجی لعل جان بازداشت شود، 
می کردند:  باج گیری  او  از  مقام های حکومت  از  برخی 
»زمانی که زندانی شد نیز برخی از مقام ها از او باج گیری 

می کردند و باالخره زمینه آزادی او مساعد شد.«
به گفته او، برخی از فرماندهان و والیان والیت ها همکار 
امنیه قندهار در  اساسی قاچاقبران هستند: »تنها قوماندان 
رهایی حاجی لعل جان دست نداشت، برخی از مقام های 

حکومت پیشین نیز دست داشتند.«
بانو اسحق زی، هم چنین می گوید که میلیون ها دالر برای 
به  دوباره  اما  می شود؛  مصرف  قاچاقبر  یک  بازداشت 
آزاد می شوند:  زندان  از  مقام ها  از  برخی  اثر تالش های 
مساعد  زمنیه  امنیتی  مقام های  از  برخی  توسط  »بازهم 
می شود و با پول هنگفت دالری از زندان آزاد می شود.«

کرد  تالش  هفته  دو  مدت  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
مخدر  مواد  با  مبارزه  معین  احمدی،  بازمحمد  همراه  تا 
وزارت داخله صحبت کند؛ اما با تماس های پی هم، آقای 

احمدی به مصاحبه حاضر نشد.
با این حال، در گزارش کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و 
مسکرات مجلس نمایندگان نیز آمده است که در رهایی 

حاجی لعل میلیون ها دالر رشوه تبادله شده است.
حاجی  »رهایی  است:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
و  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  با  صورت  هیچ  به  لعل جان 
مخالفت جدی  و  تضاد  در  بلکه  ندارد؛  مطابقت  قاچاق 
قرار دارد. دیوان امنیت عامه ستره محکمه به بهانه رأفت 
قضایی حبس حاجی لعل جان را از 20 سال حبس به 15 
خطرناک ترین  و  بزرگ ترین  است.  داده  کاهش  سال 
قاچاقبر در سطح کشور، منطقه و جهان جرم وی نیز ثابت 
بر خوردار  از رأفت قضایی  نیست که  گردیده، عادالنه 

از  قبل  نکنید:  اعتماد  دشمن تان  به 
تشخیص  اول  نکنید،  اعتماد  آن که 
دهید که فرد مذکور دشمن شماست 
که  را  کسی  نشوید.  دل  دو  خیر.  یا 
پنج شنبه دشمن خطاب می کنید، روز 
جمعه دوباره به عنوان بهترین دوست 
خود به محفل ختم دعوت نموده با او 

قرارداد امنیتی امضا نکنید. 
دشمن  نکنید:  اعتماد  دوست تان  به 
رویش  نباید  می فهمد  را که هرکس 
اعتماد کرد. اصل کسی که نباید هیچ 
دوست تان  کرد،  اعتماد  او  به  وقت 
است. نزدیک ترین دوست آدم وقتی 
بلند  را  سرش  کند،  ایجاب  منافعش 
و  می ایستد  آدم  درکنار  می گیرد، 
بعدی اش  مسوولیت  »بزن،  می گوید 
به پای من.« وقتی شما زدید، آن وقت 
از  آرام  و  می گیرد  پایین  را  سرش 
کنار شما می رود. شما »زدگی« باقی 
می مانید و مجبورید در برابر عمل تان 

پاسخگو باشید. 
به برادرتان اعتماد نکنید: برادری آن 
قصه  شما  که  نیست  سابقه  برادری 
امروز  شنیده اید.  داستان ها  در  را  آن 
ناراض  ندهید،  باج  برادر تان  به  که 
می شود. خدا از ناراضی برادر نجات 
بمب  یک  شد،  ناراض  وقتی  دهد. 
شش اینچه را در یخن خود جاسازی 
کوچه  به  کوچه  دنبال تان  و  می کند 
می گردد. حتا اگر ادعا کرد که شما 
می خواهد  فقط  و  دارد  دوست  را 
هم  باز  بگیرد،  بوسه  شما  پیشانی  از 
برادر  که  ضرور  چه  نکنید.  اعتماد 

پیشانی آدم را ببوسد؟
ما  همه  نکنید:  اعتماد  کس  هیچ  به 
خراب  شرایط  که  می دانیم  شما  و 
طور  آن  آدم  دوست  وقتی  است. 
چه  باشد،  طور  این  آدم  برادر  باشد، 
کسی باقی می ماند آدم با دل جمع به 
یک  هم  چین  مردم  کند؟  اعتماد  او 
نمی فهمد  هیچ  آدم  که  هستند  قسم 
خنده می کنند یا گریه. بهتر است کال 
دست از اعتماد و اعتماد  بازی بکشید 
و تا روشن شدن هوا صبر کنید. هنوز 
برای اعتماد کردن وقت زیاد داریم. 

بهکسانی
کهنبایداعتمادکرد
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مدیریت قاچاق  مواد مخدر در زندان
والیت	 از	 قاچاقبران	 از	 یکی	 تازگی	 به	 حال،	 این	 با	
که	براساس	 کشور	بازداشت	شده	است	 فراه	در	غرب	
)پیش	 قاچاقبران	 از	 تن	 دو	 با	 آمده	 دست	 به	 اسناد	
دست	 نیز	 زندان	 در	 شده	اند(	 شناخته	 مجرم	 این	 از	

داشته	است.
به	8صبح	 مخدر	 مواد	 بخش	 در	 قضایی	 مقام	 یک	
یکی	 که	 می	دهد	 نشان	 آمده	 به	دست	 »اسناد	 گفت:	
در	 دیگر	 قاچاقبر	 دو	 با	 شده	 بازداشت	 قاچاقبران	 از	
زندان	والیت	فراه	مکالمات	انجام	داده	و	هر	سه	در	
کشور	دست	داشته	اند.« قاچاق	مواد	مخدر	در	غرب	
زندانی	 که	 قاچاقبران	 از	 برخی	 منبع،	 این	 به	گفته	
شبکه	های	 نیز	 زندان	 در	 تا	 دارند	 تالش	 هستند،	

کنند. قاچاق	را	رهبری	
نیز	 مواد	مخدر	 با	 مبارزه	 وزارت	 و	پالن	 پالیسی	 معین	
به	 پلچرخی	 زندان	 از	 قاچاقبران	 انتقال	 که	 می	گوید	
جدی	 نگرانی	های	 از	 یکی	 والیت	ها،	 زندان	های	

رهبری	این	وزارت	به	شمار	می	رود.
به	 نباید	 بزرگ	 »قاچاقبران	 گفت:	 شیرزاد	 هارون	
شک	 والیت	ها	 در	 شوند.	 داده	 انتقال	 والیت	ها	
به	خاطر	 شاید	 و	 دارند	 زور	 قاچاقبران	 چون	 داریم؛	
هستیم	 مخالف	 ما	 و	 شوند	 آزاد	 اقتصادی	خود	 نفوذ	
انتقال	 ارگان	های	مسوول	 به	 را	رسما	 و	شکایت	خود	

داده	ایم.«
مبارزه	 و	قضایی	 مرکز	عدلی	 در	عین	حال،	مسووالن	
با	مسکرات	و	مواد	مخدر	در	حالی	که	در	مورد	دست	
از	 برخی	 و	 والیت	ها	 مسووالن	 از	 شماری	 داشتن	
اما	 نمی	گویند،	 مواد	مخدر	چیزی	 قاچاق	 در	 مقام	ها	
برابر	 در	 استثنایی	 هیچ	 مرکز	 این	 که	 می	کنند	 کید	 تا

قاچاقبران	و	همکاران	شان	قایل	نمی	شود.
مرکز	 که	 می	گوید	 اداره	 این	 سخنگوی	 موحد،	 خالد	
اندرابی،	 کبیر	 جنرال	 این	 از	 پیش	 قضایی	 و	 عدلی	
فرمانده	پیشین	پولیس	نیمروز	و	جنرال	ملحم	را	نیز	به	

کرده	است. اتهام	قاچاق	مواد	مخدر	راهی	زندان	
پیشین	 فرمانده	 اندرابی	 »کبیر	 گفت:	 موحد	 آقای	
پولیس	نیمروز،	در	قاچاق	مواد	مخدر	دست	داشت،	
داشت،		 دست	 قاچاق	 در	 خودش	 که	 براین	 عالوه	
فروش	 به	 دوباره	 و	 می	کرد	 ضبط	 را	 مخدر	 مواد	
در	 و	 قطعی	شده	 اندرابی	حکم	 مورد	 در	 می	رساند.	

حال	حاضر	در	زندان	به	سر	می	برد.«
ده هزار قاچاقبر متوسط

در	 مخدر	 مواد	 با	 مبارزه	 وزارت	 آمارهای	 براساس	
در	 نیز	 متوسط	 قاچاقبر	 هزار	 ده	 حدود	 حاضر	 حال	

کشور	زندانی	هستند. زندان	های	
هارون	رشید	شیرزاد،	معین	وزارت	مبارزه	با	مواد	مخدر	
گفت:	»در	حال	حاضر	ده	هزار	قاچاقبر	متوسط	و	خرد	
نیز	صادر	 را	 نهایی	 دادگاه	حکم	 و	 هستند	 بازداشت	

کرده	است	و	این	یک	درصدی	بزرگ	است.«
افزایش	 کنار	 او	در	حکومت	وحدت	ملی	در	 به	گفته	
بازداشت	 و	 شناسایی	 روند	 مخدر،	 مواد	 ضبط	
و	 تکتیکی	 »عملیاتی،	 بخش	 سه	 در	 قاچاقبران	
به	 متهم	 که	 افرادی	 و	 می	شود	 آغاز	 استخباراتی«	
شد:	 خواهند	 بازداشت	 هستند،	 مخدر	 مواد	 قاچاق	
امنیتی	 ارگان	های	 و	 ملی	 امنیت	 شورای	 در	 نیز	 »ما	
پالن	های	خود	را	شریک	ساختیم	و	به	زودی	عملی	

تا	 است	 خواسته	 ملی	 امنیت	 مسووالن	 از	 کشور	 سنای	 مجلس	
با	 استخباراتی	 تفاهم	نامه	ی	 امضای	 مورد	 را	در	 »مجبوریت«شان	
کمیسیون	های	امور	بین	المللی	و	دفاعی	این	مجلس	 کستان	به	 پا

توضیح	دهند.
فضل	هادی	مسلمیار،	رییس	مجلس	سنا	در	نشست	روز	سه	شنبه	
که	نگرانی	مردم	در	این	مورد	قابل	قبول	 این		مجلس	بیان	داشت	

است	اما	نباید	از	این	اقدام	حکومت	مایوس	باشند.
کستان	دشمن	مردم	افغانستان	 به	گفته		وی،	سازمان	استخباراتی	پا
کرد.	رییس	 است	و	مردم	در	برابر	آن		مقاومت	و	ایستادگی	خواهند	
کستان	مردم	 که	سازمان	استخباراتی	پا گفت	در	حالی	 مجلس	سنا	
امضا	 قرارداد	 آن		 با	 افغانستان	 حکومت	 می	کشد،	 را	 افغانستان	
مجبوریت	ها	 مورد	 در	 باید	 امنیتی	 مسووالن	 وی،	 به	گفته		 می	کند.	
استخباراتی	 تفاهم	نامه	ی	 امضای	 مورد	 در	 گزیری	هایی	شان	 نا و	

توضیح	دهند.
کستان	 پا کمک	های	مردم	 از	 افغانستان	 که	مردم	 گفت	 مسلمیار	
کستان	 در	زمان	جهاد	قدردانی	می	کنند	اما	سازمان	استخباراتی	پا
را	 افغانستان	 مردم	 و	 نظام	 بربادی	 هدف	 کشور	 این	 ارتش	 و	
مردم	 که	 گفت	 سنا	 مجلس	 رییس	 داشته	اند.	 دور	 سال	های	 از	
افغانستان	هوشیار	بوده	و	نیاز	است	تا	وحدت	و	یکپارچگی	شان	
کنند.	به	گفته		رییس	مجلس	سنا،	مردم	افغانستان	روزانه	 را	حفظ	
گفته	اند	 کشور	خود	 شاهد	انفجار	و	انتحاراند	و	مقام	های	امنیتی	
استخباراتی	 سازمان	 تروریستی	 فعالیت	های	 این	 همه		 پشت	 که	

کستان	است. پا
نیرنگ	 و	 فریب	 با	 افغانستان	 با	 کستان	 پا »رابطه	 افزود:	 مسلمیار	

می	شود.«
132 مرکز مواد مخدر

کنون	132	ولسوالی	به	مرکز	 آقای	شیرزاد	می	گوید:	»هم	ا
ده	 در	 میان،	 این	 از	 است.	 شده	 تبدیل	 مخدر	 مواد	
که	هفت	ولسوالی	آن	در	هلمند	و	سه	ولسوالی	 ولسوالی	
کندهار،	نیمروز	و	فراه	است،	بیش	از	50  دیگر	آن	در	

درصد	مواد	مخدر	تولید	و	قاچاق	می	شود.«
با	جرایم	و	مواد	مخدر	 آمارهای	اداره	مبارزه	 براساس	
در	 دنیا	 مخدر	 مواد	 درصد	 	90 متحد،	 ملل	 سازمان	
افغانستان	تولید	می	شود	و	مافیای	مواد	مخدر	ساالنه	
نزدیک	به	70	میلیارد	دالر	از	قاچاق	مواد	مخدر	سود	

می	برند.
که	 می	گویند	 اقتصادی	 امور	 گاهان	 آ از	 شماری	 اما	
در	 هیرویین	 کیلوگرام	 یک	 قیمت	 حاضر	 حال	 در	
بازارهای	افغانستان	حدود	2-4	هزار	دالر	است	و	در	
فروش	 به	 نیز	 دالر	 هزار	 	40 تا	 امریکا	 و	 اروپا	 بازارهای	

می	رسد.	
اقتصاد	 دانشکده	 استاد	 سیحون،	 سیف	الدین	
مخدر	 مواد	 قاچاقبران	 که	 می	گوید	 کابل	 دانشگاه	
ک	 ساالنه	به	ارزش	80	تا	120	میلیارد	دالر	هیرویین،	تریا
و	مورفین	را	قاچاق	می	کنند:	»حدود	پنج	میلیارد	دالر	
کشور	سرازیر	می	شود	 آن	به	جیب	قاچاقبران	داخلی	
گروه	های	تروریستی	و	 و	بیش	از	400	میلیون	آن	نیز	به	
طالبان	می	رسد.	در	ضمن	حدود	90	درصد	عاید	مواد	
مخدر	به	قاچاقبران	بین	المللی	و	برخی	از	بانک	های	

خارجی	سراریز	می	شود.«
به	گفته	او،	در	حال	حاضر	مافیای	مواد	مخدر	اقتصاد	
کرده	اند	 کشور	را	به	اقتصاد	غیرقانونی	تبدیل	 قانونی	
چند	 جریان	 در	 مخدر	 مواد	 اقتصاد	 شدن	 مسلط	 و	
اداری	 و	 مالی	 فساد	 گسترش	 باعث	 گذشته،	 سال	

شده	است.
در	چند	 کوکنار	 کشت	 و	 مواد	مخدر	 قاچاق	 افزایش	
نیز	 معتادان	 میزان	 که	 شده	 باعث	 گذشته	 سال	

به	شکل	بی	پیشینه	ای	افزایش	یاید.
بین	المللی	 امور	 بخش	 توسط	 که	 تازه	 تحقیق	 یک	
مبارزه	با	مواد	مخدر	و	تنفیذ	قانون	وزارت	امور	خارجه	
وزارت	های	 همکاری	 با	 امریکا	 متحده	 ایاالت	
صحت		عامه	و	مبارزه	با	مواد	مخدر	افغانستان	انجام	
که	یازده	درصد	از	مجموع	 شده	است،	نشان	می	دهد	

نفوس	افغانستان	از	مواد	مخدر	استفاده	می	کنند.
ایاالت	 خارجه	 امور	 وزیر	 معاون	 بروندفیلد،	 ویلیام	
مواد	 با	 مبارزه	 بین	المللی	 امور	 در	 امریکا	 متحده	
کنفرانس	 گذشته	در	یک	 مخدر	و	تنفیذ	قانون،	هفته	
صحت	 وزارت		های	 مقام	های	 با	 مشترک	 خبری	
که	 گفت	 کابل	 در	 مخدر،	 مواد	 با	 مبارزه	 و	 عامه	
هیرویین	 نوع	 از	 مخدر	 مواد	 استفاده	کنندگان	 بیشتر	
میان	 در	 که	 افزود	 بروندفیلد	 آقای	 می	گیرند.	 کار	
استفاده	کنندگان	مواد	مخدر	در	افغانستان	شمار	قابل	

کودکان	نیز	شامل	هستند. مالحظه	ای	
نیز	 عامه	 صحت	 وزیر	 فیروز،	 فیروزالدین	 کتر	 دا
در	 مخدر	 مواد	 استفاده	کنندگان	 شمار	 که	 گفت	
رقم	 این	 از	 که	 می	رسد	 نفر	 میلیون	 سه	 به	 افغانستان	
یک	میلیون	وشش	صد	هزار	تن	شان	به	صورت	دایمی	و	
متباقی	شان	به	صورت	وقفه	ای	از	مواد	مخدر	استفاده	

می	کنند.	

کنند،	 مبدل	 سیاه	 به	 را	 سفید	 بیرق	 می	خواهند	 است،	 استوار	
کند	 کمال	می	کنند	تا	جنگ		در	افغانستان	ادامه	پیدا	 طالبان	را	ا
کشته	شوند.«	از	سوی	دیگر،	محمد	علم	 و	تامردم	بیش	از	این	نیز	
که	مردم	افغانستان	 ایزدیار،	معاون	اول	مجلس	سنا	نیز	بیان	داشت	

کستان	نگرانند.	 نسبت	به	امضای	تفاهم	نامه	استخباراتی	با	پا
که	امراهلل	صالح،	رییس	امنیت	ملی	افغانستان	 به	گفته		وی،	زمانی	
بود،	اطالعاتی	در	مورد	حضور	تروریستان	و	پناهگاه	های	شان	در	
کشور	به	 کشور	داده	شد	اما	این	 کستان	به	حکومت	این	 ک	پا خا
غیر	از	برآشفتگی،	اقدامی	برای	نابودی	تروریستان	نکرد.	ایزدیار	
مصالحه	ی	 مورد	 در	 کستانی	 پا مقام	های	 وعده	های	 به	 اشاره	 با	
کشور	 این	 که	حکومت	 بیان	داشت	 با	طالبان	 افغانستان	 دولت	
به	غیر	از	وقت	کشی،	هیچ	گونه	عملی	برای	تامین	صلح	و	ثبات	در	

افغانستان	انجام	نخواهد	داد.

افشای نام قاچاقبران 
رگ مواد مخدر بز

رییس مجلس سنا: 

آی اس آی دشمن مردم افغانستان است

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for Printing of Notebooks to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” Printing of three different notebooks 
for Rule of Law project in Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 24 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی هاطالعی  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با  کابلدر  حاکمیت قانونکتابچه برای پروژه سه نوع چاپ و انتقال  قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2102 می2۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

ACKU
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مصاحبه اختصاصی با محترم امین رامین رئیس شرکت مخابراتی 
افغان بیسیم در رابطه به راه اندازی مدرن ترین تکنالوژی خدمات 

.)HD Voice( کیفیت باال ارتباطات صوتی با 
اولین	 بعنوان	 بیسیم	 افغان	 مخابراتی	 شرکت	
به	 همواره	 افغانستان	 موبایلدر	 تلیفون	 شرکت	
موبایل	 خدمات	 زمینۀ	 در	 خود	 بودن	 پیشتاز	
دهد	 می	 ادامه	 )وسیع(	 پهن	 باند	 تکنالوژی	 و	
"تلیفون	 خدمات	 نمودن	 فراهم	 در	 	 حاال و	
گردیده	 پیشتاز	 کشور	 سراسر	 در	 هم	 هوشمند"	
به	 بیسیم	 افغان	 مخابراتی	 شرکت	 است.	
جهت	 خود	 ناپذیر	 پایان	 های	 تالش	 سلسلهء	
ارائۀ	خدمات	و	تکنالوژیهای	نوین	به	مشتریان	
خویش،	این	بار	نیز	با	معرفی	نمودن	جدیدترین	
کیفیت	 تکنالوژی	خدمات	ارتباطات	صوتی	با	
سراسر	 در	 نوع	خود	 در	 که	 	)HD Voice( 	 باال
باشند،اقدام	 می	 خدمات	 نخستین	 کشور	
جهت	 خواستیم	 رابطه	 این	 در	 است،	 ورزیده	
شرکت	 رئیس	 با	 گفتگوی	 بیشتر	 معلومات	
که	توجه	 مخابراتی	افغان	بیسیم	داشته	باشیم	

شما	را	به	آن	جلب	می	نمایم:	
میشود	 دیده	 قسمیکه	 رامین،	 آقای	 سوال: 
وارد	 سلسله	 به	 بیسیم	 افغان	 مخابراتی	 شرکت	
ابتکار	 به	 نوین؛	دست	 تکنالوژی	های	 نمودن	
خدمات	 عرضۀ	 از	 عبارت	 که	 است	 زده	 تازۀ	
	)HD Voice(	 کیفیت	باال ارتباطات	صوتی	با	
معلومات	 مورد	 دراین	 نموده	 لطف	 است،	

دهید؟
کیفیت	 با	 صوتی	 ارتباطات	 پاسخ:خدمات	
است	 خدماتی	 از	 )HD Voice(عبارت	 	 باال
باال،	 کیفیت	 با موبایل	 های	 تلیفون	 کهدر	
شفافیت	صدا،	وضاحت	ُتن	آواز	و	تماس	های	
کاماًل	طبیعی	را	برای	مشتریان	فراهم	می	 صوتی	
پهن	 باند	 تکنالوژی	 این	 از	 استفاده	 با	 سازند.	
هوشمند	 های	 تلیفون	 در	 توانند	 می	 مشتریان	
برده،	 بین	 از	 را	 اضافی	 سروصداهای	 خویش	
پس	 های	 سروصدا	 و	 تجربه	 را	 صدا	 شفافیت	

کاهش	بدهند. منظر	را	
تکنالوژی	 میان	 تفاوت	 رامین،	 آقای	 سوال: 
)HD Voice(	 کیفیت	باال ارتباطات	صوتی	با	
که	قبال	از	آن	استفاده	میگردید	در	 و	تکنالوژی	

چه	است؟
که	تفاوت	 گفت،	 توان	 به	سادگی	می	 پاسخ: 
سابقه	 تکنالوژی	 و	 نوین	 تکنالوژی	 این	 میان	
برابر	است	با	تفاوت	میان	تلویزیون	سیاه	وسفید	

خدمات	 این	 افغانستان	 در	 دیگر	 مخابراتی	
این	 از	 استفاده	 سازند.جهت	 نمی	 فراهم	 را	
تماس	 یعنی	 تماس	 طرف	 دو	 هر	 خدمات	
کننده	باید	سیت	های	قابل	 گیرنده	و	دریافت	
کیفیت	 با	 ارتباطات	صوتی	 استفاده	خدمات	
در	 یعنی	 باشند.	 داشته	 را	 	)HD Voice( 	 باال
شده	 استفاده	 خدمات	 این	 هایشان	 سیت	

بتوانند.
امروز	بیشتر	از	370	نوع	سیت	های	تلیفون	های	
که	در	آن	میتوان	خدمات	 هوشمند	وجود	دارد	
	)HD Voice(	 کیفیت	باال ارتباطات	صوتی	با	
گر	سیت	تلیفون	هوشمند	 کرد.	اساسًا	ا را	استفاده	
تان	در	2	سال	اخیر	ساخته	شده	باشد،	مطمئنًا	

قابل	استفادۀ	این	خدمات	می	باشد.	
در	 ما	 که	 بدانیم	 چطور	 رامین	 آقای	 سوال: 
 HD(	 کیفیت	باال خدمات	ارتباطات	صوتی	با	

Voice(	هستیم؟
	)HD Voice( تماس	 تشخیص	 در	 پاسخ: 
مجالی	برای	اشتباه	نیست.	خدمات	ارتباطات	
	)HD Voice(	خدماتی	 باال کیفیت	 با	 صوتی	
بدون	 و	 شفاف	 صدای	 با	 کاماًل	 که	 است	
شما	 باشند.هنگامیکه	 می	 منظر	 پس	 آوازهای	
در	یک	تماس	)HD Voice(	قرار	بگیرید،	فورًا	
تفاوت	 مانند	 فقط،	 دهید.	 می	 تشخیص	 آنرا	
میان	صدای	رادیو	سابقه	و	صدای	)سی	دی(	

جدید	است.

خیلی	 تکنالوژی	 این	 رنگه.	 های	 تلویزیون	 و	
کاماًل	طبیعی	 سریع،	به	شکل	واقعی،	صاف	و	

صدا	را	انتقال	می	دهد.	
سوال: با	استفاده	از	تکنالوژی	نوین	خدمات	
)HD Voice(	 کیفیت	باال ارتباطات	صوتی	با	
که	جدیدآ	توسط	شرکت	مخابراتی	افغان	بیسیم	
برای	اولین	بار	در	افغانستان	مورد	استفاده	قرار	
گرفته،	چه	سهولت	های	را	به	بار	آورده	است؟

کیفیت	 با	 صوتی	 ارتباطات	 خدمات	 پاسخ: 
دارد	 فراوان	 های	 سهولت	 	)HD Voice( 	 باال
که	از	آنجمله	میتوان	به	برخی	از	آنها	ذیال	اشاره	

نمود:
	 باال کیفیت	 با	 صوتی	 ارتباطات	 خدمات	 	•
دریافت	 و	 گیرنده	 تماس	 )HD Voice(برای	
آرام	 کردن	بشکل	 کننده	تماستوانایی	صحبت	
و	طبیعی	نه	تنها	در	شنیدن	بلکه	در	فهمیدن	ُتن	
صدای	مکالمه	نیز	به	میان	می	آورد	و	در	جریان	
می	 ایجاد	 را	 هیجان	 از	 پر	 ارتباط	 یک	 تماس	

نماید.
فوری	 شناخت	 معنی	 به	 طبیعی	 صدای	 	•

گیرنده	است. جانب	مقابل	تماس	
•	با	استفاده	از	این	تکنالوژی	صداهای	متعدد	
دیگر	در	پس	منظر	و	یا	سروصدا	های	اضافی	و	
یا	تداخل	در	تماس	های	تان	نخواهید	داشت.
قطع	 شاهد	 شما	 خدمات	 این	 برد	 کار	 با	 	•
تان	 	)HD( های	 تماس	 در	 صدا	 و	 مکالمه	

نخواهید	بود.
	 باال کیفیت	 با	 صوتی	 ارتباطات	 خدمات	 	•
)HD Voice(	واقعًا	با	ارزش	است،	هنگامیکه	
کنفرانسی	 های	 تماس	 در	 تکنالوژی	 این	
گروه	 برای	 را	 افراد	 صداهای	 گردد؛	 استفاده	
کاری	فوق	العاده	برجسته	تر	و	آسانتر	میسازد	تا	
کند	و	 که	چهکسی	صحبت	می	 فهمیده	شود	
که	چندین	نفر	در	یک	 این	در	در	صورتی	است	

ک	دارند. کنفرانسی	و	یا	جلسه	ایاشترا تماس	
سوال: چطور	یک	شخص	میتواند	از	خدمات	
	)HD Voice(	 کیفیت	باال ارتباطات	صوتی	با	

استفاده	نماید؟
و	 گیرنده	 تماس	 یعنی	 طرف	 دو	 هر	 پاسخ: 
افغان	 مشتریان	 باید	 تماس	 کنندهء	 دریافت	
شرکت	 از	 یک	 هیچ	 فعاًل	 تا	 زیرا	 باشند	 بیسیم	

را	 	)HD Voice( تماس	 توانیم	 می	 سوال:آیا	
برقرار	 نیست	 بیسیم	 افغان	 با	 که	 شخصی	 با	

نماییم؟
	)HD Voice( های	 تماس	 فعاًل	 برای	 پاسخ: 
از	سیت	 که	 بیسیم	 افغان	 مشتریان	 برای	 فقط	
کار	میگیرند،	 های	قابل	استفادۀ	این	خدمات	
که	 گر	شخصی	 ا باشد.	پس	 قابل	دسترس	می	
تلیفون	 گیرید،	سیت	 می	 تماس	 ایشان	 با	 شما	
نباشد	 خدمات	 این	 استفادۀ	 قابل	 ایشان	
در	 باشد،	 دیگر	 مخابراتی	 شبکۀ	 از	 هم	 یا	 و	
کیفیت	 با	 گذشته	 اینصورت	تماس	شما	مانند	
	)HD Voice( عالی	 کیفیت	 بدون	 صدای	

برقرار	خواهد	شد.
سوال: با	در	نظرداشت	ویژگی	های	فوق	الذکر	
به	 به	خصوص	 جایگاهی	 چه	 تکنالوژی	 این	
شرکت	مخابراتی	افغان	بیسیم	بخشیده	است؟	
و	 2جی	 انترنت	 خدمات	 پوشش	 پاسخ: 
 Open" از	طرف	 بیسیم}طوریکه	 افغان	 3جی	
شرکت	 	)Signal")www.OpenSignal.com
گردیده{	و	 کننده	نرخها	تایید	 بین	المللی	تعین	
	)HD Voice(	خدمات	استفاده	طریق	از	فعاًل
افغان	 شده،	 یکجا	 صدای	 عالی	 کیفیت	 با	
بیسیم	را	یک	شرکت	پیشتاز	و	واالتر	در	عرصۀ	
که	 ارائه	خدمات	تلیفون	هوشمند	ساخته	است	
تا	به	حال	هیچ	یک	از	شرکت	های	مخابراتی	
افغانی	به	این	موفقیت	حتی	نزدیک	نشده	اند.

9th Year    No: 2136  Wednesday  20 May, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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