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کردن مقررات سخت تر مهاجرت در ناروی- معلومات مهم و ضروری! وضع 
مهاجرت به ناروی با مقررات سخت تر تنظیم میشود.

که واجد شرایط اجازه نامه پذیرفته نمی شود  کسانی  کار و یا درس خواندن در ناروی را دارید، باید قبل از سفر به ناروی برای بدست اوردن اجازه نامه مربوطه  درخواست دهید.  گر تمایل به  ا
گر بطور داوطلبانه بر نگردید بطور اجباری اخراج میشوید.  کشوری سکونت دایمی خود بازگردند. ا کشوری اصلی و یا  گردد مکلف است تا به  و درخواست شان رد می 

که مربوط به ساحات  کسانی  کشور دیگر برای ایشان اجازه اقامت اعطا نموده، درخواست شان رد و اخراج  خواهند شد.  که مربوط به ساحات امن در افغانستان باشد و یا  ان تعداد افغانهای 
کابل( بازگردانده خواهد شد. در سال 2015/2014 بیش از 500 نفر از ناروی به افغانستان برگردانده شده است.  کشور)مثال  نا امن است به ساحت دیگر 

گیرد: که اقدامات ذیل را روی دست  حکومت ناروی مصمم است 
که  کز  پذیرش بسر می برند. بعالوه تا حد امکان پرداخت مفاد بشکل غیر پولی )مواد غذایی و لباس( بجای پرداختن پول نقد. هدف این است  که در مرا کسانی  کاهش در مفاد ان تعداد   .1

کمک باید برای خرید مواد غذایی و لباس استفاده شود نه بخاطر پرداخت قرض به قاچاقچیان.  همچو 
که پناهجو هنوز هم  که برای همیش موقت میماند. صرفنظر از اینکه تا چه مدت پناهجو در ناروی بسر میبرد. صدور اقامت دایمی بعد از پنج سال )حداقل( در صورت  2. معرفی اقامت موقت 

کشور اصلی خود برگردد.  کشور اصلی پناهجو تغیر میکند ایشان مکلف است تا به  گر در این مدت وضع در  ضرورت به پناه در ناروی داشته باشد. ا
3. استفاده از معیارهای ادغام درجامعه ناروی جهت اعطای درخواست اقامت دائمی

4. محدود ساختن حقوق پناهندگان در رابطه به ایجاد خانواده و یکجا شدن با فامیل ایشان
کمک های خاص اجتماعی.  کار و یا منبع عاید قبل از بدست اوردن  کمک های اجتماعی برای مهاجرین. مثال داشتن  5. تجدید نظر در میزان 

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations
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زنگ اول


رییس جمهور غنی در سفرش به آلمان با مقام های این 
کشور در مورد پناهند گان افغان مقیم آن کشور گفتگو 
کرد. مقام های آلمان از پذیرش بسیاری از شهروندان 
امتناع  رفته اند،  کشور  آن  به  تاز گی  به  که  افغانستان 
بپذیرد.  را  اخراجی ها  تا  کابل می خواهند  از  و  می کنند 
نخست وزیر آلمان حتا به داکتر محمد اشرف غنی توصیه 
را  افغانستان  شهروندان  به  پاسپورت  صدور  تا  کرد 
محدود کند. به نظر ما حکومت باید اخراجی های احتمالی 
افغان از اروپا را قبول نکند. وقتی چین، پاکستان و هند 
را  این کشور ها  را که خاک  از شهروندان شان  آن عده 
اخراج  صورت  در  می روند،  اروپا  به  و  می کنند  ترک 
نمی پذیرند، لزومی ندارد که افغانستان فقیر و جنگ زده، 

شهروندان اخراجی اش را بپذیرد. 
والیات  بیشتر  در  می کند.  بیداد  جنگ  افغانستان  در 
با  دارد و در شهرهای بزرگ هم  کشور جنگ جریان 
نیروهای نظامی رسمی  و دولتی کنترول دارند،  آن که 
اما امنیت احساسی وجود ندارد و شهرها هرازگاهی در 
معرض حمالت تروریستی قرار می گیرد. ناامنی و جنگ 
شهروندان  بیشتر  است.  مهاجرت  عمده  افزایش  عامل 
کشور که از راه و بی راه خود را به اروپا می رسانند، 
از  بیشترشان  و  می رسانند  مصرف  به  دالر  هزاران 

ترس مرگ فرار می کنند. 
شهروندان  از  آن عده  که  نیست  منصفانه  بنابراین 
اخراج  رفته اند،  اروپا  به  بی راه  راه و  از  که  افغانستان 
اسناد  آنان  به  باید  حداقل  اروپایی  کشورهای  شوند. 
کم  برای  باید  اروپایی  بدهند. کشورهای  موقت  اقامت 
شدن روند مهاجرت از افغانستان سرمایه گذاری بنیادی 
از  اقتصادی،  کالن  پروژه های  باید  این کشورها  کنند. 
جمله پروژه های کشاورزی را تمویل کنند. کشورهای 
یک  افغانستان،  شمال  در  می توانند  هم چنان  اروپایی 
نظام آبیاری مدرن بسازند تا کشاورزی توسعه یابد، 
میوه و غذای فراوان تولید شود و به این ترتیب مردم 

از گرسنگی نجات یابند. 
همکاری  به  اروپایی  کشورهای  هم  امنیت  عرصه  در 
در  را  طالبان  تمویل  منابع  می توانند  متحده  ایاالت 
پاکستان  و  بخشکانند  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
را وادار سازند تا طالبان را روی میز مذاکره بیاورد. 
کشور های اروپایی و امریکا باید روندی را رهبری کنند 
که در نتیجه  آن، تشکیالت نظامی  منحل شود، این گروه 
خلع سالح شوند و با کابل روی میز مذاکره بنشینند. 
پایان جنگ  برای  اروپایی  که کشورهای  همان طوری 
سوریه تالش می کنند، باید با همان جدیت برای پایان 
دموکراسی  این  تا  کنند  تالش  هم  افغانستان  در  جنگ 
مهاجرت ها  از  ترتیب  این  به  و  شود  حفظ  جوان 
جلوگیری گردد. اخراج چند هزار شهروند پناهنده افغان 

از اروپا به هیچ وجه نمی تواند راه حل باشد. 
آمد،  باال  در  که  طوری  همان  بنیادی  راه حل 
افغانستان است.  اقتصاد  امنیت و  سرمایه گذاری روی 
اقتصاد  و  امنیت  روی  کالن  سرمایه گذاری  بدون 
جلو  نه  و  می شود  تضمین  اروپا  امنیت  نه  افغانستان، 
مهاجرت های غیرقانونی گرفته می شود. در سال 2001 
که  کردند  کشف  متحده  ایاالت  و  اروپایی  کشورهای 
فراموشی افغانستان در دهه نود اشتباه راهبردی بود. 
برآیند این اشتباه هم حادثه  تروریستی یازدهم سپتامبر 
و بعد کشتار متروی لندن و حادثه  تروریستی مادرید 
روند های  تا  گرفت  تصمیم  غرب  زمان  آن  در  بود. 
پیروزی  به  افغانستان  در  را  دولت سازی  و  بازسازی 
و  پایگاه  صاحب  دیگر  نتوانند  تروریستان  تا  برساند 

قلمرو شوند. 
دموکراسی سازی،  روی  سرمایه گذاری  غرب  اگر 
نکند  افغانستان تشدید  بازسازی و دولت سازی را در 
مهاجرت،  روند  نرساند،  انجام  به  را  ماموریت  این  و 
تقویت  تروریستی  سازمان های  و  مخدر  مواد  قاچاق 
می شود. کشورهای اروپایی باید با حضور بیشتر، پول 
بیشتر و تالش بیشتر در افغانستان، به بحران مها جرت 
پاسخ بگویند و امنیت شان را تضمین کنند. اخراج چند 
پناهجوی فقیر و بی پناه، نمی تواند راه حل بنیادی باشد.

اخراج پناهجویان بی پناه 
راه حل نیست
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خوش بینی  »حمایت قاطع« از پیشرفت های مثبت حاکمیت قانون در
میان نیروهای امنیتی

شصت گروگان در هلمند از چنگ طالبان آزاد شدند

کشف مقداری مواد منفجره از منابع مالی حقانی »اختطاف« است
مرز رسمی اسالم قلعه

 در هرات

خبرهای ضد  و نقیض در مورد
مرگ مال اختر محمد منصور عمومی  قوماندانی  کابل:  8صبح، 

در  قاطع«  »حمایت  ماموریت 
مثبت  پیشرفت های  از  افغانستان، 
میان  در  قانون  حاکمیت  بخش  در 
داده  خبر  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

است.
برید جنرال میچل چت ود، مسوول 
قانون  حاکمیت  بخش  ارشد 
قاطع«  »حمایت  عمومی  قوماندانی 
یک  در  قوس،   12 پنج شنبه،  روز 
آنها  »اداره  گفت:  خبری  نشست 
دو  در  افغانستان(  امنیتی  )نیروهای 
ساحه وزارت داخله و دفاع در بخش 
بشر  حقوق  نقض  و  فساد  با  مبارزه 
حقوقی  آموزش های  و  کرده  کار 
داده و در این بخش ها پیشرفت های 

مثبت و چشم گیر داشته است.«
آموزگاران  ناتو می گوید،  مقام  این 
افغان شان  همکاران  و  امریکایی 
چارچوب  در  حقوقی  آموزش های 
بین المللی  قوانین  و  افغانستان  قوانین 
را برای نیروهای امنیتی افغانستان در 
به  داده اند.  مراحل مختلف آموزش 
مقر  در  آموزشی  مراحل  او،  گفته  
فرماندهی ایساف در کابل و وزارت 

دفاع و داخله صورت گرفته است. 
ود،  چت  میچل  جنرال  گفته  به 
بخش  دو  در  بیشتر  آنها  تالش های 
نخست  بخش  که  بوده  متمرکز 
اصول نامه  بشر،  حقوق  آموزش 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
کرده که در نتیجه عملیات نیروهای 
ویژه اردوی ملی در والیت هلمند، 
غیرنظامیان  و  نظامیان  از  تن  شصت 
گروه  جنگجویان  توسط  که 
تروریستی طالبان به گروگان گرفته 

عمومی  ریاست  کابل:  8صبح، 
امنیت ملی اعالم کرده که منابع مالی 
از پول های  شبکه تروریستی حقانی 

اختطاف تمویل می شوند.
عمومی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
از  خبر،  این  اعالم  با  ملی  امنیت 
گردیز  شهر  در  نفر  یک  اختطاف 
مرکز والیت پکتیا توسط افراد شبکه 
تروریستی حقانی یاد کرده می گوید 

برای  بین المللی  قوانین  و  جنگ 
افسران و فرماندهان نیروهای امنیتی 
با  برخورد  چگونگی  دوم  بخش  و 
تخطی کنندگان قانون و بازخواست 
ود  چت  آقای  می باشد.  آنها  از 
آنها  نظر  از  بخش  دو  این  می گوید 
دارای اهمیت ویژه بوده و نیروهای 
این بخش ها در  افغانستان در  امنیتی 
زمان آموزش شاهد پیشرفت خوبی 
پیشرفت ها  این  گفت  او  بوده اند. 
بیشتر  دفاع  وزارت  در  بخصوص 

محسوس بوده است.
به  پاسخ  در  ود،  چت  میچل  آقای 
سوال 8صبح که آیا برنامه آموزشی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای  شان 
که  گفت  یافت،  خواهد  ادامه 
برای  هم چنان  حقوقی  آموزش های 

شده بودند، آزاد شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
که این عملیات توسط پنجاه تن از 
ولسوالی  در  قندهار  ویژه  نیروهای 
صورت  هلمند  والیت  نورزاد 
منظور  به  عملیات  این  است.  گرفته 

مشوره  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
دهی به این نیروها ادامه پیدا خواهد 
کرد. این فرمانده آیساف می گوید، 
در سال گذشته در چندین مورد بد 
نادرست  رفتار  با سربازان و  رفتاری 
و  شده  بررسی  شدگان  دستگیر  با 
نظامی  دادگاه های  در  آنها  عامالن 
کرد:  اضافه  او  شده اند.  محاکمه 
»آنچه را که جامعه جهانی به افغان ها 
و به نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان 
می دهد این است که حاال سیستمی 
به  را  موضوعات  و  گردیده  ایجاد 
می کنند،  پیگیری  عادالنه  صورت 
کسانی را که برضد حاکمیت قانون 
در افغانستان اقدام کنند مورد پیگرد 

قانونی قرار خواهند گرفت.«

فرماندهان  از  داوود  مال  بازداشت 
ارشد طالبان راه اندازی شده بود.

وزارت می افزاید که گروگان هایی 
افرادی  شامل  شده اند،  آزاد  که 
پولیس  ملی،  پولیس  نیروهای  از 
غیرنظامیان  و  ملی  اردوی  محلی، 
جنگجویان  توسط  که  می شوند 
تحت  نوزاد  ولسوالی  در  طالبان 
سر  به  زندان  در  طالبان  نظارت 
افشای  از  وزارت  این  می بردند. 
هویت آزادشدگان خودداری کرده 
اما گفته بعدا هویت تمامی این افراد 

را اعالم می کند.
این  این که  مورد  در  دفاع  وزارت 
توسط  چگونه  و  زمانی  چه  افراد 
شده  گرفته  گروگان  به  طالبان 

بودند، جزییاتی ارایه نکرده است.

8صبح، هرات: پولیس مرزی کمیسیاری اسالم 
قلعه در والیت هرات فردی را به اتهام انتقال مواد 

منفجره از ایران به افغانستان دستگیر کرد.
پولیس مرزی در اعالمیه ای اظهار داشته که این 
شخص باشنده اصلی هرات است و با پاسپورت 
قانونی از مرز رسمی اسالم قلعه وارد این والیت 

می شد.
برای  مواد  این  که  است  شده  گفته  اعالمیه  در 
بمب های  ساخت  و  منفجره  مواد  غنی سازی 

دست ساز به کار می رود.
پولیس مرزی همچنان تاکید کرده که در زمان 
بررسی، مقداری از این مواد منفجره آتش گرفته 
و فرد متهم نیز در این رویداد زخم برداشته است.

با  فرد  این  که  است  نشده  مشخص  کنون  تا 
هرات  وارد  را  انفجاری  مواد  این  مقصدی  چه 

می ساخت.

زخمی  خبر  افغانستان  دولت  کابل:  8صبح، 
گروه  رهبر  منصور  اخترمحمد  مال  شدن 
در  درگیری  یک  نتیجه  در  طالبان  تروریستی 

کویته پاکستان را تایید کرده است.
در یک اعالمیه رسمی که از حکومت افغانستان 
وقوع  این حکومت  که  است  آمده  منتشر شده، 
درگیری در بیرون مرز افغانستان و زخمی شدن 
در  اما  می کند  تایید  را  منصور  اخترمحمد  مال 
در  دقیقی  اطالع  تاهنوز  وی  شدن  کشته  مورد 

دست ندارد.
بین المللی  رسانه های  از  برخی  چهارشنبه  روز 
در  منصور  اخترمحمد  مال  که  دادند  گزارش 
طالبان  فرماندهان  میان  درگیری  یک  نتیجه 
در  است.  شده   زخمی  پاکستان  کویته  شهر  در 
احتماال  که  بود  آمده  همچنین  گزارش ها  این 
از  یکی  در  زخم ها  این  نتیجه  در  طالبان  رهبر 

شفاخانه های پاکستان جان داده است.
که  افزوده  خود  اعالمیه   در  افغانستان  حکومت 
مرزهای  از  بیرون  در  منصور  مال  شدن  زخمی 
تحمیلی  جنگ  ماهیت  دیگر  یک بار  افغانستان، 
تروریستی  گروه های  توسط  کشور  بیرون  از 
که  می دهد  نشان  همچنین  و  گذاشته  نمایش  را 
مراکز آموزش  زیربناها،  اداره،  و  رهبری، سوق 
و پرورش و پناهگاه های تروریستان در بیرون از 

مرزهای افغانستان قرار دارند.
درگیری  که  می گوید  افغانستان  حکومت 
طالبان،  تروریستی  گروه  ارشد  فرماندهان  میان 
را  گروه  این  اعضای  گسترده  و  عمیق  اختالف 
پیشین  رهبر  عمر  مال  مرموز  از کشته شدن  پس 

طالبان در خاک پاکستان به نمایش می گذارد.
مال منصور پس از اعالم خبر مرگ مال عمر در 
این  اعضای  از  بخشی  رهبری  گذشته،  تابستان 
از  پس  طالبان  گروه  گرفت.  بدست  را  گروه 
بخشی  شد.  تقسیم  عمده  شاخه  دو  به  عمر،  مال 
از طالبان از مال اخترمحمد منصور و بخش دیگر 
شاخه های  می کند.  حمایت  رسول  مال  از  آن 
باهم  رسول،  مال  و  منصور  مال  حمایت  تحت 
اختالفات عمیق دارند و چندین بار باهم درگیری 
اعالم کرده  داشته اند. شاخه مال رسول  مسلحانه 
که در درگیری فرماندهان طالبان در کویته، مال 

اخترمحمد منصور به قتل رسیده است.

که اعضای این شبکه در بدل رهایی 
هزار  پنج صد  مبلغ  شده  ربوده  فرد 
دالر درخواست کرده اند. در ارتباط 
به این قضیه یک تن از اعضای شبکه 
نیروهای  توسط  حقانی  تروریستی 

امنیت ملی بازداشت شده  است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
تروریستی  شبکه  فرماندهان  که 
این  مالی  تمویل  منظور  به  حقانی 

زده  افراد  اختطاف  به  دست  گروه 
پول های  این طریق  از  و می خواهند 
فعالیت های  در  را  آورده  بدست 

تروریستی به مصرف برسانند.
یک  کشف  از  اداره  این  همچنین 
مهمات  و  سالح  بزرگ  مخفی گاه 
حقانی  تروریستی  شبکه  به  مربوط 
است.  داده  خبر  لوگر  والیت  در 
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
از این مخفی گاه یک میل دهشکه، 
حلقه  هشت  کالشینکوف،  میل  دو 
ماین  فیر  ده  خودساخت،  ماین 
و  هشتاد  توپ  مرمی  فیر  ده  هاوان، 
دو ملی متری، پانزده کیلوگرام مواد 
موترسایکل  عراده  یک  انفجاری، 
عراده  یک  انفجاری،  مواد  از  مملو 
موتر کاماز، یک عراده موتر دادسن 
سالح های  مرمی  فیر  هزاران  و 
تجهیزات  مقداری  و  مختلف النوع 
سه  است.  آمده  بدست  نظامی 
همین  به  ارتباط  در  نیز  تروریست 

قضیه بازداشت شده اند.
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مال  درگذشت  خبر  افغانستان  دولتی  مقام های  از  برخی 
که خود  را  از شاخه های طالبان  یکی  رهبر  منصور  اخترمحمد 
برخی  کرده اند.  منتشر  می دانست،  محمدعمر  مال  جانشین  را 
منصور،  اخترمحمد  مال  که  می گویند  هم  دیگر  مقام های  از 
برخی  است.  وخیم  حالش  و  است  برداشته  زخم  شدت  به 
گروه  درون  در  منابع شان  از  نقل  به  هم  جهانی  رسانه های  از 
کاری  زخم  منصور،  اخترمحمد  مال  که  کرده اند  افشا  طالبان، 
کستان،  پا کویته  شهر  بیمارستان های  از  یکی  در  و  برداشته 
بستری است. زخمی  بودن مال اخترمحمد منصور، قولی است 
ظاهرا  دارد.  وجود  تردید  مرگش  مورد  در  اما  آن اند،  بر  همه  که 
درون  در  منابع شان  از  تا  منتظراند  افغانستان  دولت  مقام های 
کستان و در صفوف طالبان، در مورد زند گی یا مرگ مال  قلمرو پا

اخترمحمد منصور بشنوند. 
که خودش را سخنگوی اخترمحمد منصور می خواند،  شخصی 
که رهبرش نه زخمی  است و نه  گفته است  در تماسی با رسانه ها 
که سال ها  کشته است بلکه صحیح و سالم است. این شخص 
است رسانه ها به نقل از او در مورد مواضع طالبان می نویسند، 
دو سال تمام مرگ مال محمدعمر را انکار می کرد. به همین دلیل 
که مال  کسی به سخنان او باور نمی کند. هیچ بعید نیست  دیگر 
اخترمحمد منصور در بگومگو با فرماندهان دیگر طالبان زخمی  
کرده باشد.  شده باشد و بعد از اثر این زخم ها با زند  گی وداع 
اخترمحمد منصور نه وجهه ی مال محمدعمر را داشت و نه 1400 

کرده بودند.  مولوی دیوبندی او را به رهبری طالبان منصوب 
منصور  اخترمحمد  با  شدت  به  طالبان  فرماندهان  از  برخی 
هم  این  از  گروه  این  فرمانده های  از  برخی  هستند.  مخالف 
می کنند.  محمدعمر  مال  قتل  به  متهم  را  او  و  می روند  فراتر 
چند  که  کستانی  پا کهنه کار  روزنامه نگار  یوسف زی  رحیم اهلل 
کارشناس امور طالبان  کرده بود و  بار با مال محمدعمر مصاحبه 
که مولوی  از مقاالتش باری نوشت  شناخته می شود، در یکی 
خطاب  »شهید«  را  پدرش  محمدعمر،  مال  پسر  محمدیعقوب 
که مولوی محمدیعقوب پذیرفت  گزارش شد  می کند. اما بعدا 
که  نیست  بعید  است.  گذشته  در  بیماری  اثر  از  پدرش  که 
رهبری  پذیرش  به  حاضر  فشار،  زیر  محمدعمر  خانواده  مال 
اخترمحمد منصور شده باشند. اخترمحمد منصور، منابع پولی 
بود  کرده  را پشت سرخودش بسیج  و حامیان خارجی طالبان 
مال  نشر شایعه  قتل  نفس  کند.  تطمیع  را  بسیاری ها  توانست  و 

بی توجهی  یا حداقل  منصور  اخترمحمد  مال  توسط  محمدعمر 
از  برخی  برای  منصور،  سوی  از  محمدعمر  مال  صحت  به 
اخترمحمد  به  شلیک  برای  انگیزه  کافی  طالبان،  جنگجویان 

منصور می دهد.
که به مال اخترمحمد منصور شلیک  بنابراین بسیار بعید نیست 
شده باشد و او از اثر این شلیک جان داده باشد. زخم برداشتن 
درون سازمانی  جنگ  می دهد  نشان  منصور،  اخترمحمد  مال 
است.  جریان  در  طالبان  گر وه  رهبری  و  صفوف  گرمی  در 
سر  به  کابل  در  که  طالبان  غیررسمی  سخنگویان  این  از  پیش 
می نوشتند  گروه  این  به  مربوط  انترنتی  پایگاه های  در  می برند 
که انسجام طالبان پس از مرگ مال محمدعمر حفظ شده است 
را  خود  بنیان گذار  گور  طالبان،  رهبران  از  بسیاری  که  آن  با  و 
که خود را جانشین او می داند، بیعت  کسی  ندیده اند، اما به 
کسی که لقب  کرده  اند. اما حمله به جان مال اخترمحمد منصور، 
از اختالف های شدید در  را یدک می کشد، پرده  امیرالمومنین 

صفوف و رهبری طالبان برداشت. 
ظاهر  در  آن که  با  طالبان  اعضای  از  برخی  که  می رسد  به نظر 
چیزی در مخالفت با اخترمحمد منصور نمی گفتند، اما در اصل 
رهبری او را بر سازمان شان قبول نداشتند. حتما مال اخترمحمد 
که حداقل در لفظ زعامت او  گرفته بود  کسانی جلسه  منصور با 
کرده بودند. حمله به جان اخترمحمد  گروه طالبان تایید  را بر 
که شکاف در رهبری طالبان جدی است  منصور نشان می دهد 
نیست.  محمدرسول  مال  مشکل  تنها  امر  این  و 
مال  مرگ  نگهداشتن  تجربه  مخفی  طالبان 

محمدعمر را دارند. 
کستان به  گروه طالبان و حامیان بیرونی شان در پا
که مرگ مال محمدعمر را دو  خوبی موفق شدند 
گردان  سال محرم نگهدارند. در این دو سال شا
نبرد  میدان های  به  دینی  مدرسه های  نوجوان 
فرستاده شدند و از آنان به اسم یک مرده بیعت 
گرفته شد تا تشریفات به اصطالح شرعی جنگ 
بر ضد افغانستان و نیروهای بین المللی، رعایت 
شود. اعالم خبر مرگ مال محمد عمر نشان داد 
این  عادی  جنگجویان  کویته  شورای  سران  که 
در  اخیر  شکاف های  داده اند.  فریب  را  گروه 
نگهداشتن  مخفی  معلول  هم  طالبان  صفوف 

خبر مرگ مال محمد عمر بود. 
گر این بار بازهم برخی از رهبران طالبان تالش  ا
مخفی  را  منصور  اخترمحمد  مال  مرگ  که  کنند 
هم  این  از  گروه  این  شکاف های  نگهدارند، 
که  می رود  آن  احتمال  حتا  و  می شود  عمیق تر 
جان  به  طالبان  فرماندهان  مناطق  از  برخی  در 
مال  سرنوشت  در  ابهام  هم چنان  بیفتند.  هم 
که بخش قابل  اخترمحمد منصور سبب می شود 
خالفت  به  طالبان  جنگجویان  از  مالحظه ای 
حاال  همین  کنند.  بیعت  داعش  تروریستی 
در  طالبان  گروه  سلفی  فرماندهان  از  برخی  هم 
کرده اند  تروریستی داعش بیعت  افغانستان، به خالفت  شرق 
اخترمحمد منصور  گر سرنوشت  ا بریده اند.  امارتی  از طالبان  و 
جنگجویان  گروهی  پیوستن  احتمال  نشود،  روشن  زودی  به 
از مناطق دیگر، با خالفت تروریستی  طالبان امارتی در برخی 
داعش، بیشتر می شود. سران دولت افغانستان هم باید بکوشند 
به دست  منصور  اخترمحمد  مال  سرنوشت  مورد  در  ثقه  خبر  که 

بیاورند. 
حامی  کشورهای  روزها  این  شود.  اغفال  کابل  دیگر  بار  نباید 
به  دیگر  بار  کابل  تا  می کنند  تالش  شدت  به   افغانستان 
اسالم آباد نزدیک شود و به این ترتیب نمایند گان افغانستان با 
با  نشستی  هر  از  پیش  کابل  بنشینند.  کره  مذا میز  روی  طالبان 
کستان و قبل از هر نوع اظهار نظر در مورد تالش های سیاسی  پا
برای پایان جنگ، باید در مورد زندگی یا مرگ مال اخترمحمد 

منصور معلومات به دست بیاورد. 

با مرگ اختر منصور
کنترول جنگ و صلح دشوار می شود

 فردوس

سرنوشت مبهم 
اخترمحمد منصور

از  پس  هفته  چند  درست  غنی  رییس جمهور 
باور  به  به خانه همسایه رفت.  مراسم تحلیف، 
کستان  کلید جنگ و صلح به دست پا آقای غنی 
با  کستان،  پا به  غنی  آقای  سفر  نخستین  است. 
مسیر  در  آقای غنی  بود.  همراه  تمام  خوش بینی 
گفته بود:  کستان به خبر نگاران همراه خود  راه پا
باز  روزنه  یک  نخست  گام  در  می کنیم  »تالش 
کنیم.« در داخل  شود، تا بعد بتوانیم راهی را باز 
کشور  نیز آن سفر با خوش بینی های زیادی همراه 
هر  عملی  گام های  با  که  خوش بینی هایی  شد؛ 
آقای  سفر  از  پس  ماه  چند  می شد.  بیشتر  روز 
کشور  دو  توافق  از  خبرهایی  کستان  پا به  غنی 
برای امضای تفاهم نامه امنیتی نشر شد. نشر این 
کنش های  خبر در فضای سیاسی افغانستان با وا
تندی همراه شد. رهبران حکومت وحدت ملی 
کنند.  توجیه  را  اقدام  این  تا  شدند  تالش  در 
اقدام  این  قبال  در  سیاسی  رهبران  جدیت 
حکومت سبب شد تا آقای غنی در یک نشست 
کند.  رسمی با رهبران جهادی عمال عقب نشینی 
بر سر همین  نیز  کرزی  و حامد  آقای غنی  رابطه 
در  تفاهم نامه  این  گرایید.  تیرگی  به  موضوع 
زیادی  مخالفان  ملی  وحدت  حکومت  داخل  
داشت. موقف امنیت ملی  و ریاست اجرایی با 
سایر دستگاه های دولتی متفاوت و متضاد بود. 
در شورای ملی نیز صداهای جدی و قوی علیه 
خوش بینی ها  تمام  با  شد.  بلند  تفاهم نامه  این 
رفتار  در  اما  افغانستان،  سیاست  در  انعطاف  و 
سال  آغاز  در  نگردید.  رونما  تغییری  کستان  پا
عزم  عملیات  بیشتر  قوت  با  طالبان  جاری، 
مختلف  نقاط  در  را  جنگ  و  کردند  آغاز  را 
و  انتحاری  حمله های  دادند.  گسترش  کشور 
افزایش یافت.  از هر وقت دیگر  انفجاری بیش 
امید  چشم  هنوز  حکومت  اقدام ها  این  تمام  با 
در  کستان  پا داشت.  کستان  پا همکاری های  به 
آغاز  باره  در  همکاری  وعده  از  امسال  تابستان 
گفتگو ها  اول  گفتگوی های صلح خبر داد. دور 
کستان آغاز یافت. حکومت  باتمام دلگرمی در پا
آمادگی  گفتگو  دوم  دور  برای  ملی  وحدت 
گفتگوی  یگ  برای  آمادگی ها  تمام  می گرفت. 
گرفته شده بود. امیدواری ها این  مهم و سازنده 
گام های مهم برای  ختم جنگ برداشته  که  بود 
گفتگو ها  می شود. دقیق یک روز مانده به آغاز 
خبر مرگ مالعمر پخش شد. مرگ مال عمر سایه 
میخی  و  انداخت  گفتگو ها  روند  به  را  خود 
بر تابوت صلح فرود آورد. مرگ مال عمر  محکم 
از  پس  گذاشت.  تمام  نقطه  گفتگو ها  روند  به 
کشور با تنش های لفظی همراه  آن فضا میان دو 
شدت  کشور  در  جنگ   عمر،  مال  مرگ  با  شد. 
را  انسجام خود  گروه طالبان  که  یافت. هرچند 

در سطح رهبری از دست داده و شکاف بزرگی 
میان رهبران طالبان خلق شد، اما شاخه اصلی 
آمدند.  جنگ  میدان  به  تمام  باقوت  طالبان 
برای اولین بار طالبان پس از مرگ مالعمر موفق 
توسعه  جنگ  شدند.  والیت  یک  تصرف  به 
که امن ترین بخش بود، به  کشور  یافت و شمال 
والیت  چندین  شد.  بدل  جنگ  اصلی  میدان 
گرفت.  قرار  جدی  تهدید  معرض  در  نیز  دیگر 
با  مالعمر  مرگ  از  پس  تمام  ماه  چند  طالبان 

نیرو های دولتی جنگیدند. 
سرگیری  از  برای  رایزنی ها  قبل  هفته  یک 
رهبران  از  هیاتی  شد.  آغاز  دوباره  گفتگو ها 
نواز  آن  از  پس  آمد.  کابل  به  کستانی  پا احزاب 
کردند. در  شریف و غنی در پاریس باهم دیدار 
دور  از  را  بریتانیا خوش بینی خود  نیز سفیر  کابل 
خوش بینی  ها  این  کرد.  ابراز  گفتگو ها  جدید 
که خبر های ضد و نقیض از  ابراز  شد  در حالی 
مرگ اختر منصور به نشر رسید.  به نظر می رسد 
گفتگو ها نواخته می شود، رهبری  که هر بار زنگ 
که  نیست  معلوم  می گیرد.  قرار  هدف  طالبان 
آن  پشت  یا  است  تصاف  روی  از  اتفاق ها  این 
کنون  ا طالبان  همه  این  با  دارد؟  قرار  حلقه ای 
مرگ  گر  ا بسته اند.  هم دیگر  مرگ  برای  را  کمر 
اختر منصور تایید شود، این خون پایانی نخواهد 
داشت. طالبان در برابر هم صف آرایی خواهند 
خواهد  دشوار  گفتگو ها  و  جنگ  کنترول  و  کرد 

شد.

یک هفته قبل رایزنی ها برای از 
ی گفتگو ها دوباره آغاز  سرگیر
شد. هیاتی از رهبران احزاب 

پاکستانی به کابل آمد. پس 
از آن نواز شریف و غنی در 

پاریس باهم دیدار کردند. 
در کابل نیز سفیر بریتانیا 
خوش بینی خود را از دور 

جدید گفتگو ها ابراز کرد. این 
خوش بینی  ها در حالی ابراز  شد 

که خبر های ضد و نقیض از 
مرگ اختر منصور به نشر رسید.  

به نظر می رسد که هر بار زنگ 
گفتگو ها نواخته می شود، 

ی طالبان هدف قرار  رهبر
می گیرد. معلوم نیست که این 
وی تصاف است یا  اتفاق ها از ر

پشت آن حلقه ای قرار دارد؟

 شهریار



 ACKU



اقتصاد غیر قانونی و بی ثباتی 
در افغانستان 

رضا فرزام استاد دانشگاه

میان  تامین صلح  او می افزاید که  بگیرد.  قرار  ارزیابی 
افغانستان  و  است  عنصر  نخستین  پاکستان  و  افغانستان 
اعالم  جنگ  به دلیل  طرف  این  به  زیادی  سال های  از 
ناشده میان این دو کشور صدمه دیده است. وی تاکید 
کرده که دولت پاکستان باید به این وضعیت نقطه پایان 

بگذارد.
آغاز  در  دوم  مشکل  که  است  معتقد  اشرف غنی 
گروه  میان  در  واحد  رهبری  نبود  صلح،  گفتگوهای 
طالبان است. رییس جمهور می گوید که گروه طالبان 
مختلف   بخش های  با  و  است  متعدد  رهبری  دارای 
میزان  به  متناسب  و  متفاوت  برخورد های  گروه  این 
به  پیوستن  و  سالح شان  گذاشتن  برای  عالقمندی شان 
غنی،  آقای  گفته   به  است.  نیاز  صلح آمیز  روند  یک 
موضوع سوم در گفتگوهای صلح که باید درک شود، 
مساله حداقل  این  و  است  بین المللی  تروریسم  مشکل 

به یک همکاری میان مدت در بین کشورها نیاز دارد.
اشرف غنی در دیدارش با مقام های ارشد دولت آلمان، 
تغییر  بین المللی  کنفرانس  حاشیه  در  او  که  افزوده 
پاریس  در  پاکستان  درخواست  بنابر  پاریس  در  اقلیم 
با نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده است. 
نوازشریف  به  به وضاحت  او  آقای غنی می گوید که 
گفته که طی سال های گذشته دولت پاکستان همکاری  
افغانستان  تامین صلح و تقاضای دولت  الزم در زمینه 
انجام نداده و فرصت های خوبی که برای تامین صلح 

مساعد شده بود، به هدر رفته است.
تاثیر منفی مهاجرت های غیرقانونی 

دیدار  در  آلمان  ارشد دولت  مقام های  در همین حال، 
افغانستان در  با اشرف غنی رییس جمهور  جداگانه شان 
غیرقانونی  مهاجرت های  منفی  تاثیر  به  نسبت  برلین، 
انگال  داده  اند.  هشدار  کشور  آن  به  افغان  شهروندان 
است  گفته  دیدار  این  در  آلمان،  نخست وزیر  مرکل، 
که مهاجرت بی سابقه افغان ها به این کشور به یکی از 
مردم  و  پارلمان  دولت،  عمده  چالش های  و  بحث ها 
آلمان تبدیل شده و تداوم این روند می تواند تاثیرات 
افغانستان  به  آلمان  کمک های  و  روابط  باالی  منفی 

بگذارد.
انگال مرکل در این دیدار گفته که مهاجرت افغان ها به 

آلمان غیرقابل تصور و توقع بوده است.
بیشتر  که  می گوید  اشرف غنی  همین حال،  در 
کشورهای  به  رسیدن  راه  که  افغانستان  شهروندان 
اروپایی را در پیش گرفته اند در این مسیر »هست و بود« 
خود را از دست داده اند. براساس اعالمیه ای که توسط 

می  یابد. 
این که  بر  مبنی  دارد  وجود  متعددی  گزارش های 
جوانان زیادی به دلیل فقر و محرومیت، به گروه های 
می  پیوندند.  دولت  مسلح  مخالفین  و  تروریستی 
از  دولت،  مسلح  مخالفین  و  تروریستی  گروه های 
از  استفاده  با  و  بوده  برخوردار  بهتری  مالی  امکانات 
شرایط بد اقتصادی کشور، نیروی جنگی شان در حال 
در  غیرقانونی  اقتصاد  گسترده ی  حوزه  است.  افزایش 
کشور، پشتوانه های محکم مالی و اقتصادی برای ادامه 

جنگ این گروه ها فراهم کرده است. 
بخشی دیگری از جوانان کشور، یا در حال فرار اند و 
یا با راه اندازی جنبش های مانند جنبش مبارزه بر علیه 
بی کاری، زمینه برای افزایش نارضایتی مردم از دولت 
اعتراضات فراگیر علیه دولت را فراهم  و شکل گیری 
و  نشود  گرفته  جدی  اگر  اعتراض ها  این  می  کنند. 
دولت بهبود در وضعیت اقتصادی مردم را در اولویت 
شاهد  تردید،  هیچ  بدون  ندهد،  قرار  خود  کاری 
و  نارضایتی  ناامنی،  از خشونت،  موج های گسترده ای 

بی ثباتی در کشور خواهیم بود. 
اقتصاد  بنیادهای  تقویت  و  اقتصادی  رشد  افزایش 
داخلی افغانستان، یک چالش واقعی در مقابل حکومت 
تنها  نه  اقتصادی  رشد  افزایش  می  باشد.  ملی  وحدت 
است،  مهم  بی کاری  و  فقر  استراتژی کاهش  به عنوان 
صلح  و  ثبات  جامع  استراتژی  عنصر  مهم ترین  بلکه 
نیز تشکیل می  دهد. بدون خلق ضمانت های  را  پایدار 
الزم جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم، دست یافتن 

به ثبات پایدار، ناممکن خواهد بود. 
افزایش اقتصاد غیر قانونی 

افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان 
و  غیرقانونی  به صورت  آن  اقتصادی  فعالیت های 
غیررسمی  اقتصاد  حوزه  می  گیرد.  صورت  غیر رسمی   
تشکیل  را  کشور  اقتصاد  درصد   80 به  نزدیک    که 
می  دهد، با روند کاهش رشد اقتصادی در حال افزایش 

است. 
از  وسیعی  مجموعه ای  غیررسمی   شامل  اقتصاد 
فعالیت هایی می  شود که بیرون از کنترول دولت صورت 

گفته  اشرف غنی  شده،  منتشر  ریاست جمهوری  دفتر 
تمام  نفرشان  شش  حداقل  مهاجر  ده  هر  از  که  است 

»هست و بود« خود را از دست داده اند.
افغانستان  دولت  که  کرده  تاکید  غنی  جمهور  رییس 
در مورد مهاجرینی که پاسخ مثبت دریافت نمی کنند،  
حامد  توسط  قبل  سال های  در  که  توافقاتی  مطابق 
افغانستان صورت گرفته  پیشین  رییس جمهور  کرزی 

بود، عمل خواهد کرد.
در این دیدارها مقام های آلمانی به ادامه ی کمک های 
تاکید  افغانستان  به  کشور  این  اقتصادی  و  نظامی 

کرده اند.
آلمان تصمیم گرفته  خانم مرکل می گوید که دولت 
آموزش  برای  کشور  این  نیروهای  شمار  تا  است 
نیروهای امنیتی افغانستان را به 980 برساند. وی تاکید 
ادامه  نیز   2016 سال  از  بعد  ماموریت  این  که  کرده 

می یابد.
از وقت  قبل  نخست وزیر آلمان می افزاید که خروج 
از  آلمانی  نیروهای  شمول  به  بین المللی  نیروهای 
خواهد  افغانستان  مردم  دشمنان  به  کمکی  افغانستان، 
مورد  در  آمده  به وجود  اجماع  از  مرکل  خانم  بود. 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  درازمدت تر  حضور 
ابراز خرسندی کرده گفت که این کشور به کمک های 

مالی خود نیز به افغانستان هم چنان ادامه خواهد داد.
و  اقتصادی  امور  وزیر  مولر،  گیرد  همین حال،  در 
همکاری های انکشافی آلمان نیز در دیدار با اشرف غنی 
در  افغانستان  به  آلمان  اقتصادی  کمک های  که  گفته 

بخش های مختلف ادامه خواهد یافت.
آلمان  انکشافی  همکاری های  و  اقتصادی  امور  وزیر 
می گوید که این کشور به صندوق وجهی ملی کمک 
 2۵ مبلغ   شد،  افتتاح  گذشته  ماه  در  که  کاریابی  به 
میلیون یورو به منظور ایجاد اشتغال در افغانستان کمک 
مجموعی  سطح  که  کرد  تاکید  وی  کرد.  خواهد 
کمک های سایر همکاران بین المللی افغانستان در این 

صندوق به ۴۵0 میلیون یورو خواهد رسید.
به  آلمان  ساالنه  کمک های  که  افزود  مولر  گیرد 
به  نزدیک  فعلی  سطح  در   2020 سال  تا  افغانستان 
مولر  آقای  شد.  خواهد  حفظ  یورو  میلیون   ۵00
هم چنین گفت که آلمان در نظر دارد تا برای تشویق 
سرمایه گذاری در افغانستان، شش هفته بعد میزبان یک 

کنفرانسی در این مورد باشد.

پول شویی،  مخدر،  مواد  قاچاق  و  کشت  می  گیرد. 
جعل  غیررسمی،  تجارت  انسان،  و  اسلحه  قاچاق 
اسناد، استخراج غیرقانونی معادن، جرایم سازمان یافته، 
نیروی  نشده،  ثبت و راجستر  قانونی  فعالیت های  فساد، 
تجارت های  نشده،  ثبت  دارایی های  غیررسمی،  کار 
مثل  فعالیت های  و  نشده  ثبت  متوسط  و  کوچک 

دست فروشی شامل این حوزه می  باشند. 
این  در  دوران  در  پول  میزان  از  دقیق  برآورد  هنوز  تا 
میلیون  به ارزش صدها  اما ساالنه  ندارد،  حوزه وجود 
دالر در این حوزه خلق می  شود. بخشی قابل مالحظه ای 
تمویل  منابع  به عنوان  حوزه،  این  سرشار  درآمدهای 
به  مافیایی  شبکه های  و  تروریستی  گروه های  برای 
مصرف می  رسد. در این جا به چند نمونه از فعالیت های 

غیرقانونی اقتصادی پرداخته می  شود.
افغانستان، مهم ترین و بزرگ ترین تولید کننده تریاک 
اقتصاد مواد  با  جهان می  باشد. تجربه یک دهه مبارزه 
درآمدهای  است.  شده  مواجه  شکست  به  مخدر، 
وسیعی  زمینه های  تریاک،  تجارت  و  تولید  از  سرشار 
را برای افزایش خشونت و پایدارتر شدن منازعه خلق 
پشتوانه ای محکم  تنها  نه  تریاک،  اقتصاد  کرده است. 
طالبان  مثل  تروریستی  گروه های  تقویت  برای  مالی 
مانع  مهم ترین  به  است  توانسته  بلکه  می  رود،  به شمار 
در مقابل دولت سازی، امنیت، حاکمیت قانون و رشد 

اقتصاد سالم و قانونی تبدیل شود. 
از طرف دیگر، نشانه های فراوان در حال ظهور است 
که منابع طبیعی افغانستان، حوزه ی جدیدی منازعه در 
کشور را گشوده است. نگرانی در این مورد به شدت در 
حال افزایش است. هرچند تجربه استخراج غیرقانونی 
دوران  در  آن  سرشار  درآمدهای  از  استفاده  و  معادن 
افغانستان آشناست؛ اما  جنگ های داخلی، برای مردم 
منازعه  در  طبیعی  منابع  وسعت حضور  و  ماهیت  فعال 
مثل  تررویستی  تغییر کرده است. گروه های  افغاسنتان 
و  مافیایی  شبکه های  محلی،  جنگ  ساالران  طالبان، 
مقامات فاسد دولتی، همه در پی غارت معادن کشور 

برآمده اند. 
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حضور داشتند، رییس جمهور افغانستان افزود که بیشتر 
انرژی دولت طی سال های گذشته صرف جلوگیری از 
طالبان  او  گفته ی  به  که  شده  وضعیتی  آمدن  به وجود 
تا دو جغرافیای سیاسی در  و حامیان شان می خواستند 
مجبور  را  افغانستان  دولت  و  کرده  ایجاد  افغانستان 
سازند تا به صلح »ذلت بار« تن دهد. آقای غنی تاکید 
کرده که دولت افغانستان اجازه نداده تا دشمنانش به 

این هدف خود برسند.
پژوهشی  بنیاد  در  سخنرانی اش  از  پیش  اشرف غنی 
و  وزیر  نخست  رییس جمهور،  با  دیدار  در  »کوبر«، 
این که فصل  های  بر  تاکید  با  امور خارجه آلمان  وزیر 
اول و دوم قانون اساسی افغانستان در گفتگوهای صلح 
»غیرقابل سازش و عقب گرد« است، گفته بود که روند 
تامین صلح در افغانستان باید با درک سه عنصر مورد 

است. 
در  به خصوص  اقتصادی،  رشد  کاهش  روند  آغار  با 
به طور  هم  ناامنی ها  میزان  گذشته،  سال  یک  جریان 
نشاندهنده  این  است.  افزایش  حال  در  بی سابقه 
افزایش  و  اقتصادی  رشد  کاهش  بین  معنادار  رابطه 
بحث های  لحاظ  به  هم  نتیجه گیری  این  ناامنی هاست. 
تیوریک و هم بر مبنای تجربه های تاریخی، قابل تایید 
معرض  در  که  کشورهایی  در  سیاسی  ثبات  است. 
قرار  اقتصادی  رشد  کوتاه مدت  و  خفیف  نوسانات 
داشته اند، آسیب پذیری کم تری را تجربه کرده است. 
اما کشورهایی که در معرض نوسانات شدید و رکود 
بی ثباتی  ناحیه  از  گرفته اند،  قرار  اقتصادی  متداوم 
گروه های  شکل گیری  و  ناامنی  افزایش  سیاسی، 

رادیکال و خشونت گرا، تجربه های بدی داشته اند.  
اقتصادی،  رشد  کاهش  است؛  ساده  رابطه  این  فهم 
و  فقر  بی کاری،  افزایش  به  منجر  طرف،  یک  از 
را  توانایی دولت  از طرف دیگر،  محرومیت می  شود، 
قانون  حاکمیت  و  ثبات  خوب،  حکومتداری  امر  در 
کاهش می  دهد. دولت، برای تقویت پایه های ثبات و 
حکومتداری خوب، نیازمند افزایش سطح درآمدهای 
داخلی در راستای عرضه خدمات عمومی   بهتر می  باشد. 
تروریستی،  گروه های  اقتصادی،  رشد  کاهش  با 
شبکه های مافیایی و اقتصاد جرمی   سریع تر رشد کرده 
و  حکومتداری  بهبود  برای  دولت  توان  مقابل،  در  و 
اجتماعی کاهش  و  اقتصادی  نابه سامانی های  با  مبارزه 

که  می گوید  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
خواست اصلی مردم افغانستان پس از آکسیجن، صلح 
او  ندارد.  قبول  را  ذلت بار  صلح  هیچ گاهی  اما  است 
اساسی  قانون  دوم  و  اول  فصل های  که  کرده  تاکید 
کشور از بنیادی ترین خطوطی است که در مذاکرات 

صلح روی آن بحثی صورت نخواهد گرفت.
در  پنج شنبه،  روز  را  موضوع  این  غنی  رییس جمهور 
در  »کوبر«  پژوهشی  بنیاد  در  خود  سخنرانی  جریان 

برلین مطرح کرده.
اشرف غنی در ادامه سفرش به کشورهای اروپایی، روز 
با مقام های ارشد  چهارشنبه گذشته وارد آلمان شد و 
در  کرد.  گفتگو  و  دیدار  برلین  در  کشور  این  دولت 
»کوبر«  پژوهشی  بنیاد  در  اشرف غنی  جریان سخنرانی 
در برلین که شماری از مقام های ارشد دولت آلمان نیز 

سال  از  پس  به خصوص   ناامنی ها،  اوج گیری  زمان  از 
جهانی  جامعه  و  دولت  تالش های  تمامی     ،2006
طرز  به  کشور،  در  پایدار  ثبات  و  صلح  ایجاد  برای 
میان  از  است.  شده  مواجه  شکست  به  ناامیدکننده ای 
صلح،  تالش های  شکست  در  تاثیر گذار  پارامتر  ده ها 
این  در  مهم  بخش  یک  به عنوان  همواره  که  را  آنچه 
خلق  راستای  در  تالش  برده ایم،  یاد  از  استراتژی 
ضمانت های جدی برای رشد اقتصادی پایدار و مبارزه 
به عنوان  غیر قانونی،  اقتصاد  فراگیر  حوزه  با  جدی 
زیربناهای اقتصادی برای صلح و ثبات پایدار  می باشد. 
به عنوان  تنها  نه  اقتصادی،  شاخص های  در  بهبود 
بلکه  می  باشد،  اهمیت  دارای  اقتصادی  توسعه  اهداف 
و  سیاسی  ثبات  برای  را  وسیعی  زمینه های  می  تواند 
اقتصادی  بهبود وضعیت  اما،  ایجاد کند.  پایدار  امنیت 
مردم و برنامه ریزی در راستای تقویت بنیادهای اقتصاد 
داخلی کشور، هیچ وقت به عنوان اولویت اصلی در نزد 
از گذشت  نبوده است. پس  ما مطرح  سیاست گذاران 
ملی،  وحدت  حکومت  عمر  از  سال  یک  از  بیش 
رشد  افزایش  برای  منظم  و  سیستماتیک  تالشی  هیچ 

اقتصادی روی دست گرفته نشده است. 
کاهش رشد اقتصادی 

وضعیت اقتصادی به صورت سرسام آور رو به وخامت 
 201۵ سال  جریان  در  اقتصادی،  رشد  است.  گذاشته 
در  رشد  نرخ  کم ترین  درصد–   1.8 به  میالدی 
میزان  و  کرده  سقوط  اخیر–  سال  سیزده  با  مقایسه 
یافته  سرمایه گذاری های خصوصی 26 درصد کاهش 

رییس جمهور غنی:

ظفرشاه رویی

مردم افغانستان صلح »ذلت بار«
 را قبول ندارند

ادامه در صفحه 6
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یا خانه  توزیع زمین و  توزیع غرفه ها،  امتیازات چون  از 
برخوردار گردند، اما او تا کنون از هیچ امتیازی برخوردار 
یا  و  ساختمان ها  حتا  خارج  کشور های  در  است.  نشده 
جاده هایی که اعمار می گردد، راه ها و جا های مشخص 
را برای سهولت افراد دارای معلولیت در نظر می گیرند. 
دانشگاه ها،  برنامه های بازتوانی و مدغم سازی به اجتماع، 
برنامه  جز  نیز  غیره  و  کار  زمینه های  فراهم آوری 
معلوالن  به  افغانستان  در  اما  می باشد،  دیگر  کشور های 

توجه صورت نمی گیرد. 
آقای رسول که خود قبل از معلولیتش فرد نظامی  بوده 
است می افزاید: »ما قدرت کار داریم، اما زمینه کاریابی 
برای ما مساعد نیست. اگر دولت بخواهد از معلوالن کار 
کنند،  فعالیت  می توانند  عرصه  هر  در  معلوالن  بکشد، 
مسلک های  با  سواد  با  افراد  معلوالن  ما  میان  در  چون 
دارد  وجود  غیره  و  معلمی  انجنیری،  داکتری،  مختلف 
از این ها کار گرفته شود و از یک سو معلوالن  باید  که 
برای  دیگر  سوی  از  و  می شوند  امید وار  زندگی  به 

خانواده های شان نان آور می شوند.«
کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  فرید،  شهال 
جنگ  موجودیت  و  ناامنی  به دلیل  آن که  »با  می گوید: 
در کشور روز تا روز بر تعداد معلوالن افزوده می شود، 
صورت  دولت  سوی  از  آنان  به  توجه  و  رسیدگی  اما 
نمی گیرد. با این هم وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا 

متداوم  به صورت  و  همواره  زمین،  کنترول  باالی  جنجال 
یکی از زمینه های منازعه به شمار می  رود. 

شکست  و  میراث  و  مالکیت  قانون  نبودن  روشن  به دلیل 
کشور،  در  زمین  مدیریت  برای  قرن  نیم  از  بیشتر  تالشی 
است.  تبدیل کرده  منازعه  مهم  منبع  به  را  زمین  از  استفاده 
هرچند این منازعات در وحله اول محدود و محلی اند، اما به 
سادگی به جریان کالن منازعه در سطح ملی پیوند می  خورد. 
خانواده ها و اقوام درگیر در این منازعه، برای خلق پشتوانه 

سیاسی– نظامی، با جریان های افراطی می  پیوندند.
که  است  دیگری  حوزه ی  غیر رسمی    مالی  سکتور 
فعالیت های اقتصادی مشکوک و غیرقانونی مانند پول شویی 
مالی  تروریسم، در آن صورت می  گیرد. سکتور  تمویل  و 
بسیار  رسمی،  مالی  سکتور  با  مقایسه  در  مالی  غیررسمی   
پولی  انتقالت  و  نقل  بیشترین  می  باشد.  فراگیر  و  گسترده 
مالی  سکتور  طریق  از  کشور  در  مشکوک  و  غیرشفاف 

و معلولین نیز که وظیفه حمایت از معلوالن را تحت نام 
معینیت شهدا و معلولین فعالیت می کند، نتوانسته تا فعال 

برنامه های مشخص به حمایت از معلولین داشته باشد.«
و  اجتماعی  امور  کار،  وزارت  کار  شیوه  از  انتقاد  با  او 
به  افغانستان  دولت  آن که  »با  افزود:  معلولین  و  شهدا 
کرده  حاصل  الحاق  معلوالن  از  حمایت  کنوانسیون 
این  کارکرد  و  استراتژی  و  پالن ها  تاسف  با  اما  است، 
وزارت ناچیز است و نتوانسته تمام معلوالن افغانستان را 

تحت پوشش قرار دهد.«
از  حمایت  به  ارتباط  در  را  مشخصی  پیشنهاد های  او 
معلوالن در کشور ارایه کرده می گوید: »باید دولت های 
دیگر نیز دولت افغانستان را در این راستا همکاری کنند. 
هیچ  و  دانشگاه  هیچ  شفاخانه،  هیچ  مکتب،  هیچ  چون 
جایی را شما یافته نمی توانید که برای معلول تعیین شده 
فرد دیگری  به  افغانستان همیشه معلول وابسته  باشد. در 
با تاسف حقوق  بتواند مشکلش را حل بکند.  است که 
در  است.  نشده  مراعات  معلوالن  اساسی  و  شهروندی 
شرایط کنونی که بازسازی در افغانستان جریان دارد باید 
سهولت معلول را مدنظر داشته باشند. در ضمن وزارت 
وسیع  پالن های  معلولین  و  شهدا  و  اجتماعی  امور  کار، 
کند  ارایه  دولت  برای  معلوالن  از حقوق  برای حمایت 

برای آن بودجه بگیرد و همه ساله آن را پیگیری کند. 
افتخاری، سخنگوی  محمدعلی  که  است  حالی  در  این 
وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین در افغانستان 
می گوید: »سروی که قبال از سوی یک نهاد انجام شد، 
هزار  هفت صدو شصت  افغانستان  در  که  می دهد  نشان 
معلول وجود دارد. از جمله این تعداد یک صدونه هزار 
معلول جنگی در سراسر کشور در این وزارت ثبت است 
به دست  معاش  و  امتیاز  ماهانه  وزارت  این  سوی  از  که 

می آورند.«
به گفته او به شکل تقریبی شش یا هفت نهادی وجود دارد 
که در راستای بازتوانی معلوالن و حمایت از آنان فعالیت 
می کنند. او در مورد فعالیت های وزارت مذکور در قبال 
معلوالن می گوید: »وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا 
و معلوالن در راستای شفافیت معاش و امتیازات معلوالن 
کار های موثری انجام داده است. کار های دیگری چون 
آموزش  ساختن  مهیا  معلوالن،  ملی  انستیتیوت  ایجاد 
فرصت های  فراهم آوری  معلوالن،  سهم  و  حرفه  و  فن 
تحصیلی برای افراد دارای معلولیت در داخل و خارج از 
کشور، توزیع  آپارتمان و زمین برای بسیاری از معلوالن 
که از سوی دولت و شاروالی مدنظر گرفته شده و غیره 

خدمات برای معلوالن ارایه شده است.«
فقر  خط  زیر  افغانستان  مردم  درصد   36« می افزاید:  او 
مختلف  ابعاد  در  و  مجموع  در  ما  و  می کنند  زندگی 
خدمات  بخش ها  سایر  در  اگر  داریم.  آسیب پذیری 
معلوالن  امور  بخش  در  و  باشد  شده  ارایه  مناسب 
کوتاهی صورت گرفته باشد در آن صورت ما مقصریم، 
راستای  در  را  داشته آن  توان  در  اما وزارت چیزی که 

حمایت از معلوالن به کار برده است.«
صورت  معلوالن  سوی  از  حالی  در  شکایت ها  این 
می گیرد که بسیاری از مردم نیز که واجد شرایط کار اند، 
از بی کاری دوامدار رنج می برند و آنان از دولت خواهان 

رسیدگی به مشکالت شان می باشند.

آسیب پذیری  سکتور،  این  می  گیرد.  غیررسمی   صورت 
بیشترتر  را  ثبات  و  توسعه  برنامه های  عرصه  در  دولت 
می  سازد. شبکه های قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و ده ها مورد 
فعالیت های غیرقانونی دیگر، زمینه های گسترده ای را برای 

خشونت ورزی و تداوم جنگ فراهم می  سازد. 
مالی  زیربنای  تنها  نه  گسترده  و  وسیع  غیرقانونی  اقتصاد 
بلکه  می  دهد،  تشکیل  را  کشور  در  ناامنی  و  خشونت 
سیاست گذاری های اقتصادی را نیز به مشکل مواجه می  سازد. 
از بزرگ ترین موانع  این حوزه، بدون هیچ تردیدی، یکی 
بدون  و دموکراسی می  باشد.  مقابل دولت سازی، صلح  در 
کاهش این حوزه، دست یافتن به صلح و ثبات پایدار بسیار 

زمان بر خواهد بود. 
اقتصاد غیر قانونی، از یک طرف، منابع سرشار مالی را برای 
فعالیت های تروریستی خلق می  کند، از طرف دیگر، ضعف 
دولت در راستای بهبود در وضعیت اقتصادی مردم، کنترول 
فساد و اصالح بروکراسی، روند رو به افزایش خشونت را 

تسریع خواهد کرد.  
را  جامعی  استراتژی  باید  ملی،  وحدت  حکومت  رهبران 
برای دست یافتن به صلح و ثبات پایدار خلق کنند. تداوم 
روند گفتگو با طالبان و پاکستان تنها بخشی از این استراتژی 
می  باشد. پیروزی در میدان نبرد، تالش فراگیر جهت کاهش 
اقتصاد غیرقانونی و جنگی، موثر سازی بروکراسی و کاهش 
فساد و خلق ضمانت های جدی برای رشد اقتصادی پایدار، 
بنیادهای  می  تواند  که  دیگری اند  جدی  نیارهای  پیش 

خشونت، تروریسم و ناامنی را در کشور تضعیف کند. 

تعمیر  به  بود،  نشسته  ویلچیر  روی  که  حالی  در  مرد 
به  بتواند  او  که  را  راهی  اصال  می کرد.  نگاه  چندطبقه 
همان دم   شد،  نا امید  خیلی  نیافت.  برود  باال  طبقه های 
مانند کشور های  آرزو کرد که کاش کشورش  دل  در 
نظر  در  را  معلوالن  برای  مخصوص  سهولت های  دیگر 
بلکه  نه  معلول  یک  زندگی  تصویر  این  می گرفت. 
گوشه ای از واقعیت زندگی صدها معلولی است که در 

این سرزمین به سر می برند. 
بر تعداد  نا امنی های روز افزون، هر روز  به دلیل  با آن که 
از  شکایت ها  اما  می شود،  افزود  کشور  در  معلوالن 
بی برنامگی دولت و عدم توجه به افراد دارای معلولیت 

باال گرفته است.
غالم رسول باشنده ده خدایداد کابل که 24 سال قبل در 
از  را  پایش  یک  نظامی   وظیفه  جریان  در  پکتیا  والیت 
دست داده است، می گوید: »با آن که ساالنه از روز جهانی 
معلوالن در خارج و داخل کشور تجلیل می شود، اما این 
محافل هیچ تاثیری بر بهتر شدن زندگی ما نمی کند. من 
از مدتی که معلول شده ام،  تاکنون کوچک ترین امتیازی 
از سوی وزارت شهدا و معلولین به دست نیاورده ام. تنها 
امتیازی که از دولت برای ما معلوالن در نظر گرفته شده 
مبلغ شصت هزار افغانی در سال می باشد و آن را نیز به 

ده ها مشکل به دست می آوریم.«
به باور او، کسانی که شناخت دارند، می توانند از برخی 

استخراج  غیر قانونی  به صورت  معدن   2000 به  نزدیک 
را  گزارشی  امریکا  خارجه  وزارت  قبل  چندی  و  می  شود 
منتشر کرد که نشان می  داد گروه نو ظهور دولت اسالمی، 
برای ایجاد پشتوانه های مالی، در پی کنترول بر منابع طبیعی 

افغانستان است. 
نگرانی  این  اداری،  گسترده ی  فساد  و  مدیریت  ضعف 
تدریجی،  به صورت  کشور  معادن  که  است  کرده  خلق  را 
به جای تبدیل شدن به منبع درآمد و توسعه، بستری فراگیر 

برای خشونت و غارت گری ایجاد کند. 
کشور  در  منازعه  خوراک  که  دیگری  اقتصادی  حوزه ای 
را تولید می  کند، کشمکش، جنگ و رقابت روی کنترول 
زمین است. جدا از جنجال های همیشگی در مورد استفاده 
غیرقانونی  به صورت  دولتی  زمین  جریب  هزاران  زمین،  از 
غصب و بخشی از درآمدهای این زمین ها به جیب کسانی 
می  کنند.  رهبری  را  مافیایی  شبکه های  معموال  که  می  رود 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

صحنه  در  باری  که  کنند  روایت  چنین 
فارلمان دو شمشیر زن قهار با هم شاخ اندر 
که  بودی  چنین  حکایت  شدندی .  شاخ 
باری خاتونی از خاتونان فارلمانیه ناگهان 
ایها  یا  که  بزد  فریاد  مجلس  صحن  اندر 
الناس اسپ رهوار مرا عسسان نگهداشتند 
باید  گرفتند  .  پالیدن  نیز  مرا  خورجین  و 
عسسان را حد زد که دیگر جرات نکنند تا 
خاتونان فارلمان را نگهدارند . در این زمان 
که  زد  فریاد  فارلمان  درون  از  پهلوانی 
خوبت کردند ، اسپت را باید اندر اصطبل 
دیگر  پهلوان  زمان  این  در  نگذارند .  نیز 
فریادکنان  و  غران  فارلمان  سوی  آن  از 
و  برد  حمله  گو  ناسزا  پهلوان  سوی  به 
فردوسی  پهلوان در گرفت .  میان دو  نبرد 
طوسی که اندر بخش خبرنگاران تشریف 
و  زیبایی  به  را  صحنه  این  داشت  حضور 
رعنای اندر فیسبوکش چنین نوشته است . 

به روز نبرد آن شریفی گرد 
به سوی حسن خان چنین حمله برد 

یکی خیز برداشت بر پشت میز 
که هفت تا نماینده کردند گریز 

بگفتا حسن را که پیش ای زود
که گرزم بیاید به فرقت فرود 

ترا آنچنان من بکوبم به تیغ 
که از هفت بندت بر آید چیغ 

شریفی  از  خوانی  رجز  این  چون  حسن 
فیل  خرطوم  چون  غیرتش  رگ  بشنید ، 
بر شریفی  داد  ندا  . پس  بپندید  افراسیاب 

چنین گونه :
بگفتا حسن بر شریفی که ای 

چرا گشته ای تو فقط قاف نی 
برو ورنه روی ترا کم کنم 

به زیر سم اسب خویشم کنم 
اگر برکشم تیغ بران خود

کنی زرد ای مرد تنبان خود 
دلیران و شمشیر زنان  پهلوانان و گردان و 
نوع  از  جنگ  که  بدیدند  چون  فارلمان 
زرگری آن باشد و این دو پهلوان از نوع 
پنبه باشند پس با حسرت از این که صحنه 
همچنان  دید  نخواهند  را  فارلمانیه  نبرد 
پی  هریک  و  کردند  خالی  را  نبرد  محل 
کار خویش رفت . سلطان کاوس که اندر 
کرسی باال این وضعیت را نگریستی فریاد 
دوباره  ما  نداشته  آبروی  ویال  وا  که  بزد 
کنید  خاموش  را  تلویزیون ها  اول  رفت . 
دیر  دیگر  ولی  نبینند .  حال مان  رعیت  که 
نامه پر از  بار دیگر چهره رخ  شده بود و 
خندیدن بر ریش فارلمانیان شده بودی به 
نحوی که بعضی از شدت خنده بر خویش 

خرابی فرمودند . 

نبرد اندر فارلمان 

معلوالن 
در اوج بی توجهی 
 سهیال وداع خموش

اقتصاد غیر قانونی و بی ثباتی 
در افغانستان 

از صفحه 5
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وم رعایت حقوق بشردوستانه  لز
در منازعات مسلحانه داخلی

بشر  زندگی  ک  دردنا و  تلخ  واقعیت های  از  یکی  جنگ، 
که مخاصمه مسلحانه روی  است؛ در هر زمان و هر مکانی 
انسان ها  حقوق  نقض  موجب  می آورد،  ویرانی  بدهد، 
در  ندارد.  همراه  به  آتش  و  خون  جز  چیزی  و  می شود 
داخلی،  مسلحانه  مخاصمات  بشر،  تاریخ  اخیر  دوره های 
وخامت بارترین و مرگ بارترین نوع مخاصمه مسلحانه بوده 

است.
مخاصمات مسلحانه از نظر حقوق بین المللی بشردوستانه، 
غیر  و  بین المللی  مسلحانه  درگیری های  دسته  دو  به 
بین المللی )داخلی( تقسیم بندی شده است؛ درگیری های 
یا چند  میان دو  که  بین المللی است  مسلحانه در صورتی 
کشور رخ بدهد، اما مخاصمات مسلحانه داخلی، درگیری 
دولتی  امنیتِی  ارگان های  میان  طوالنی مدت  مسلحانه 
گروه ها  قبیل  این  میان  یا  سازمان یافته  مسلح  گروه های  و 
خصیصه  فاقد  و  بوده  کشور  یک  درون  در  یک دیگر  با 

بین المللی می باشد.1
حقوق بین المللی بشردوستانه برای هر دسته از مخاصمات 
مسلحانه داخلی و بین المللی، قواعد و اصول الزم االجرایی 
توسط  مسلحانه  درگیری های  حین  تا  است  داشته  مقرر  را 
سلسله  این  وضع  از  هدف  شود.  رعایت  درگیر  طرف های 
قواعد، محدود ساختن استفاده از خشونت و ابزار جنگی 
ناشی  رنج  و  درد  از  کاستن  مسلحانه،  منازعات  دوران  در 
مستقیما  که  است  اشخاصی  از  حمایت  و  جنگ  از 
نظیر  کشیده اند:  جنگ  از  دست  یا  نیستند  جنگ  درگیر 

زخمی ها، بیماران، اسیران و افراد غیرنظامی.
کنوانسیون 1949 ژنوی، بند  به موجب ماده 3 مشترک چهار 
و قواعد  ژنو  کنوانسیون های  الحاقی دوم  2 ماده 4 پروتکل 
حقوق  مصادیق  جمله  از  زیر  قواعد  بین المللی،  عرفی 
که در مخاصمات مسلحانه داخلی قابل  بشردوستانه است 
و  بوده  ممنوع  قواعد  دسته  این  از  تخطی  می باشد.  اجرا 

نقض صریح حقوق بشردوستانه محسوب می شود: 
به ویژه  به حیات شخص،  اعمال خشونت نسبت  »الف( 
قتل از هر نوع آن، قطع اعضای بدن و نیز رفتار بی رحمانه از 

کلیه اشکال مجازات بدنی؛ قبیل شکنجه و یا 
و  اهانت بار  رفتار  به ویژه  شخص،  حیثیت  بر  تجاوز  ب( 
کلیه اشکال  تحقیرآمیز، تجاوز جنسی، واداشتن به فحشا و 

تجاوز منافی عفت؛
)تروریستی(،  دهشت افگنی  اقدامات  گروگان گیری،  ج( 
تجارت  اشکال  کلیه  و  برده داری  جمعی،  مجازات های 

برده؛
زور  با  آن  بر  غلبه  گرچه  محلی،  یا  شهر  غارت  تاراج،  د( 

گرفته باشد؛ صورت 
غیرنظامی  به دالیل  اهالی  جابه جایی  دستور  صدور  ح( 

مربوط به نزاع؛
و( تخریب یا ضبط اموال و ملکیت عمومی  و خصوصی و 

تخریب و ضبط اموال و ملکیت طرف مقابل.«2
و  غیرنظامیان  قراردادن  هدف  پیش گفته،  قواعد  بر  عالوه 
تمایز  و  تفکیک  اصل  بر  مبتنی  غیرنظامی،  کن  اما و  اموال 
بین رزمندگان و غیررزمندگان، ممنوع است. »طرفین درگیر 
تفکیک  رزمندگان  و  غیرنظامی   افراد  بین  باید  همواره 
قایل شوند و حمالت نباید متوجه افراد و اموال غیرنظامی  
افراد  که  نقاطی  یا  محل ها  به  حمله  هم  یعنی  باشد.«3 
و  اموال  هدف گیری  هم  و  دارند  حضور  آن  در  غیرنظامی  

اشیای غیرنظامی، ممنوع است.
عرفی  بشردوستانه  بین المللی  حقوق   2 قاعده  موجب  به 
گیرند.4   نیز، جمعیت و افراد ملکی نباید هدف حمله قرار 
آن  اولیه  هدف  که  خشونت آمیزی  تهدیدهای  و  اقدامات 
ممنوع  باشد،  غیرنظامی   جمعیت  میان  در  ترس  گسترش 
کشتار  گلوله باران بی هدف و وسیع،  است. به این ترتیب، 
حمالت  طریق  از  )من جمله  شیوه ای  هر  به  افراد  جمعی 

گرفته بود،  که قبال بین ایران و روسیه صورت  بر اساس تفاهم 
کشور روز پنچ شنبه 12 قوس اجرای قرارداد تحویل دهی  این 
مشاور  است.  کرده  آغاز  را  ایران  به   300 اس-  موشک های 
که  کرد  اعالم  روسیه،  جمهور  رییس  والدیمیرپوتین  نظامی 
تحویل موشک های »اس-۳۰۰« به ایران آغاز شده است. این 
مقام دولت روسیه، پنجشنبه 12 قوس به خبرگزاری »تاس« این 
موشک های  تحویل  به  مربوط  قرارداد  »اجرای  گفت:  کشور 
»اس-۳۰۰« به ایران در حال اجراست و تحویل این موشک ها 

آغاز شده است.«
 ۲۰۰۷ سال  اواخر  در  »اس-۳۰۰«  موشک های  تحویل  قرارداد 
میالدی امضا شد و قرار بود روسیه ۵ فروند از این موشک ها را 
به ارزش حدود ٨00 میلیون دالر به ایران تحویل دهد اما در ماه 
سپتامبر سال ۲۰۱۰، دمیتری مدودف، رییس جمهور وقت روسیه 
با صدور فرمانی تحت عنوان »تدابیر مربوط به اجرای قطعنامه 
ـ  شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد«، تحویل اس 
کرد؛  ۳۰۰ و برخی دیگر از تسلیحات نظامی به ایران را ممنوع 
روسی  شرکت  از  اس-۳۰۰  تحویل  عدم  خاطر  به  ایران  سپس 
شکایت  ژنیو  بین المللی  دادگاه  به  کسپورت«  ا آبارون  »روس 

گرفت. کرد، اما بعدا این شکایت خود را پس 
کرات اتومی ایران با قدرت های جهانی، والدیمیر  همزمان با مذا
پوتین، رییس جمهور روسیه، در 13اپریل سال جاری، با صدور 
حکمی ممنوعیت تحویل موشک های »اس-۳۰۰« به ایران را 
کرد و قرارداد جدید تحویل این موشک ها به ایران در اوایل  لغو 
گذشته به امضای طرفین رسید. موشک های »اس- ماه نوامبر 
از  و  بوده  »بالستیک«  موشک های  نابودسازی  به  قادر   »۳۰۰

قابلیت حمله به اهداف زمینی نیز برخوردار است.

اروپا  اتحادیه  از  پناهجویان  و  مرزها  از  محافظت  برای  یونان 
کرده است، این درخواست درحالی صورت  کمک  درخواست 
گذاشتن  کنار  کشور را تهدید به  که اتحادیه اروپا این  گیرد  می 
اروپا روز  اتحادیه  بود. وزیران خارجه  کرده  از حوزه »شینگن« 
جمعه 13 قوس، در رابطه به آنچه آن ها آن را ناتوانی یونان برای 

گردهم آمدند. محافظت از مرزهایش عنوان شده 
اروپا  اتحادیه  از  آتن  جمعه،  روز  جلسه  از  پیش  ساعاتی  تنها 
به  با  یونان  موافقت  معنی  به  موضوع  این  خواست؛  کمک 
اتحادیه  این  کمک های  دریافت  و  خارجی  مرزبانان  کار گیری 
دیپلومات های  از  نقل  به  و  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به  است. 
اروپایی، یونان تحت فشار شدیدی بوده تا قبل از روز جمعه، با 
اتحادیه اروپا در رابطه با موضوع پناهجویان همراهی و همکاری 
می کند؛  موافقت  پیشنهاد  سه  با  یونان  حساب  این  با  کند. 
مرزهای شمالی  خود. حضور  در  اروپا  اتحادیه  کارکنان  حضور 
تهیه  و  اژه،  دریای  در  واقع  جزیره های  در  خارجی  مرزبانان 
ک  که به خا خیمه و امکانات اولیه برای نگهدری از مهاجرانی 
ارشد  نماینده  آوراموپولوس،  دمیتریس  شده اند.  وارد  کشور  آن 
پیشنهادهای  با  آتن  این که  از  مهاجران،  امور  در  اروپا  اتحادیه 

کرده است. کرده، استقبال  اتحادیه موافقت 
تنها  نه  اروپا،  به  پناهجویان  کم سابقه  ورود  از  ناشی  بحران 
کرده، بلکه همچنان از  تی روبه رو  مرزهای اتحادیه را با مشکال
می رود.  شمار  به  نیز  اروپایی  سران  میان  اختالف بر انگیز  موارد 
دست به گریبان  اقتصادی  بحرانی  با  دیگر  سوی  از  خود  یونان 
واحد  پول  از  خروج  آستانه  در  را  کشور  این  قبل تر  که  است 
طی  نفر،  هزار   ۶۰۰ به  نزدیک  بود.  داده  قرار  )یورو(  اتحادیه 
گذشته، از ترکیه وارد جزایر یونان در دریای اژه شده اند؛  ماه های 
که جان هزاران نفر  مسیر فرار پناهجویان از طریق راه های دریایی 

گرفته است. را نیز 
مرزبانی  آژانس  با  است  داده  قول  حال  عین  در  یونان  دولت 
که  اتحادیه اروپا )فرانتکس( برای ثبت آن دسته از پناهجویان 
کند. سرگردان شدن این  کرده اند، همکاری  گیر  در مرز شمالی 
که مقدونیه مراقبت از مرزهای خود  پناهجویان پس از  آن است 
کرده است  کید  را به طور محسوسی افزایش داد. با این همه آتن تا
کارکنان فرانتکس تنها به ثبت نام پناهجویان می پردازند و در  که 

کرد. »مراقبت های مشترک مرزی« دخالتی نخواهند 

اعمال  مصادیق  از  و...  جاده(  کنار  بمب  و  انتحاری 
طبق  بر  ممنوعه  اعمال  منزله  به  که  است  خشونت آمیزی 

این قاعده ذکر شده اند.5 
حقوق  مصادیق  مهم ترین  از  قواعد،  از  دسته  این 
مسلحانه  مخاصمات  به  ناظر  بین المللی  بشردوستانه 
از آن موجب مسوولیت طرف های  بوده و تخطی  داخلی 

درگیر جنگ داخلی می باشد.
اصول حقوق بشردوستانه

قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه بر مبنای یک سلسله 
اصول طراحی شده و در چارچوب آن اعمال می شود. این 
بیشترینه  دارند،  انساني  کرامت  اصل  در  ریشه  که  اصول 
گرفته و جهان شمول می باشد؛ »اصل  از حقوق عرفی منشا 
»اصل  جنگی«،  ابزار  و  سالح ها  کابرد  در  محدودیت 
ضرورت نظامی  و تناسب«، »اصل تفکیک« و »اصل رفتار 
انسانی و عدم تبعیض«، اصول اساسی حقوق بشردوستانه 
بوده و در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی 

)داخلی( قابل اعمال می باشد.
حقوق  مسلم  اصول  از  یکي  تفکیک  اصل  جمله  از 
بین الملل بشردوستانه است و ریشه در حقوق عرفي دارد. 
بشردوستانه  حقوق  اجراي  ضمانت  اصل،  این  رعایت 
ملزم  را  مسلحانه  مخاصمه  طرف های  و  می کند   فراهم  را 
نظامی   اهداف  و  غیرنظامیان  از  را  نظامیان  که  می سازد 
و   غیرنظامیان  و  کنند  تفکیک  غیر نظامی   اهداف  از  را 
از  زیرا یکی  قرار ندهند.  را مورد حمله  اهداف غیر نظامی  
حمایت  بشردوستانه،  بین المللی  حقوق  اصلی  اهداف 
این  از  آنان  مصونیت  تامین  و  غیر نظامی  جمعیت های  از 

کور و بی هدف است. طریق در برابر حمالت 
تبعیض،  عدم  و  انساني  رفتار  اصل  مبنای  بر  طور  همین 
و  نژاد، مذهب  ملیت،  از جنسیت،  نظر  افراد صرف  همه 
یا عقاید سیاسي، حق دارند در جریان جنگ، از شان و 
حرمت  هتک  مورد  و  باشند  بهره مند  خود  انسانی  کرامت 

قرار نگیرند.
جنگی  جنایت  بشردوستانه  بین المللی  حقوق  نقض 

است.
که منجر به نقض جدی حقوق بشردوستانه  هر نوع جنایتی 
با درگیری مسلحانه باشد،  گردیده و در پیوند  بین المللی 
جنایت جنگی محسوب می گردد. در منازعات مسلحانه 
بشردوستانه،  حقوق  به  مربوط  قواعد  تمام  بین المللی 
منازعات  در  اما  الزامی  می باشد،  عرفی،  و  معاهداتی 
ماده  در  مندرج  قواعد  بین المللی(  )غیر  داخلی  مسلحانه 
پروتکل  مفاد  ژنو،  چهارگانه  کنوانسیون های  مشترِک   3
کنوانسیون های متذکره و قواعد عرفی حقوق  دوم الحاقی 
بوده  اعمال  قابل  شد،  داده  تذکر  قبال  که  بشردوستانه، 
جنگی  جنایت  گفته،  پیش  قواعد  از  یک  هر  نقض  و 
گردیده و مرتکبان آن مستوجب پیگرد قانونی و  محسوب 

تعقیب عدلی می باشند.

قواعد  سایر  و  مشترک   3 ماده  گردید،  تصریح  که  آن گونه 
ذاتی،  که  بشری است  بنیادین  پیش گفته، حاوی حقوق 
شرایطی  هیچ  تحت  و  بوده  جهان شمول  و  نشدنی  سلب 
فروگذاردنی نیستند. تخطی از این قواعد، عالوه بر نقض 
حقوق بشردوستانه بین المللی، نقض آشکار حقوق بشر نیز 

می باشد.
محکمه  اساس نامه  هشتم  ماده   2 بند  ترتیب،  همین  به 
بین المللی  حقوق   156 قاعده  و  بین المللی  جزایی 
بشردوستانه عرفی با تایید بر نکات پیش گفته، مقرر داشته 
که نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه، در  است 
داخلی،  و  بین المللی  مسلحانه  درگیری های  زمینه  دو  هر 

جنایت جنگی محسوب می گردد.6 
مخاصمات  در  متخاصم  طرف های  مسوولیت 

مسلحانه داخلی
بشردوستانه،  بین المللی  حقوق  نقض  از  ناشی  مسوولیت 
ناظر بر تمام طرف های درگیر مخاصمات مسلحانه است؛ 
از  یک  »هر  ژنو،  کنوانسیون های  مشترک   3 ماده  براساس 
در  مندرج  مقررات  است«7  مکلف  متخاصم  طرف های 
که شامل جنبه های مختلفی از حقوق اولیه و  این ماده را 
کرامت و شرافت  بنیادین بشری، نظیر حق حیات و حق 
بر  ماده  این  متن  از  کنند. چنان که  رعایت  است،  انسانی 
می آید، اصطالح »هر یک از طرف های متخاصم«، تمام 
شورشیان  شمول  به  مسلحانه  منازعه  در  درگیر  طرف های 
مخالف مسلح دولت را در بر می گیرد. یعنی هر شرکت کننده 
رعایت  مسوول  حقوقی  نظر  از  مسلحانه  درگیری  یک  در 

کلیه شرایط است. حقوق بشردوستانه در 
صلیب  بین المللی  کمیته  حقوقی  امور  دفتر  زمینه  این  در 
کارشناسان  اجالس  در   1949 کنفرانس  از  پیشتر  سرخ، 
کنوانسیون، نه  کرده بود: »حکومت ها با امضای  استدالل 
که نماینده  فقط خودشان را بلکه تمام نفوس مملکتی را 
کنوانسیون پای بند می کنند.« بدین  آن هستند، به رعایت 
یک  وارد  که  کشور  یک  جمعیت  از  فرد  هر  که  معنی 
رعایت  به  متعهد  خود  به  خود  می شود،  داخلی  جنگ 
کنوانسیون های متذکره است.٨ بنا شورشیان  مواد مندرج در 
جنگ،  درگیر  طرف ها  از  یکی  به عنوان  دولت  مخالف 
جریان  در  بشردوستانه  حقوق  رعایت  به  ملزم  و  متعهد 
مخاصمات مسلحانه بوده و در قبال تخطی از این حقوق، 
مسوول و پاسخگو می باشد. یعنی نقض حقوق بین المللی 
بشردوستانه در جریان یک جنگ داخلی توسط شورشیان 
مسلح مخالف دولت، مصداقی از جنایات جنگی است 
گروه ها( آن مسوول تلقی شده  و در برابر  و مرتکبان ) افراد و 

کم صالح ملزم به پاسخگویی می باشند.  محا

تحویل دهی موشک های 
گردید »اس- 300« به ایران آغاز 

وپا  یونان از اتحادیه ار
زهایش  برای محافظت از مر

کرد کمک  در خواست 
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Islamic Republic of Afghanistan
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

1stMacrorayan First Block Kabul Afghanistan
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consulting Services – Firms Selection)
Country:   Islamic Republic of Afghanistan
Implementing Entity:  Ministry of Public Works
Project:   Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road 
    (Km 343+000 to Km 110+000)
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech)
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS)
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1
    0012-AFG; QaisarBalaMurghab Road Project
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 hours
Introduction:
The Islamic Republic of Afghanistan has received grants from the Asian Development Bank, herein called the “Bank” to complete the construction of 233 km section 
of the Ring Road. The Section of the Ring Road is located in the provinces of Badghisand Fayabbetween Qaisar and Laman. 
Part of the grant will be used to finance the Civil Works Contractwherein this Scope is an integral part of. Funding will be provided to pay for security arrangements, 
community investment and development, contract and project supervision, and reporting. The security arrangements will involve coordination and other feasible ar-
rangements through the Ministry of Public Works, herein called the “Employer”, to facilitate safe execution of the work scope.
Objective:
The purpose of this Expression of Interest is to acquire the services of a Design Consulting Company to perform Survey, Site Investigation (Geotechnical Works) and 
Design for the 233 km Ring Road.

At current status, some sections of the road were partially designed and in construction.

Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is 
required.
B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.  
Data is available with Alcis.
 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work 
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections 
                 3 to 6.
Legend
v –Data is available
x –NO data is available
The project will assist the Government to promote economic and social development and reduce poverty by rehabilitating the primary road network, and expectation of 
outcome is an efficient, safe, reliable road network developed in Western Afghanistan. This will also strengthen capacity in MPW for road sector management.
Hill International, herein called the “Engineer”, through the Ministry of Public Works, would like to solicit eligible Consultants to express interest to apply eligibility 
and bid for the above-mentioned Consultancy services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants 
may associate with other firms in a form of a “joint venture” to enhance their qualifications. Consultant will be selected in accordance with the selection based on QCBS.
Shortlisting Criteria
1.  The services requires eligible multi-disciplinary firm or a joint venture consortium with a team of experience professionals, i.e., namely but not limited to Geotechni-
cal Engineer, Highway Design Engineer, Structural Engineer, Survey Team and Quantity Surveyors.
2.  At least a minimum of 10 years  in surveying, site investigation and design experience
3.  The Consultant has satisfactory completed and delivered relevantdesign projects in the last three to five years.
4.  The financial turnover of the interested firm in the last three years shall not be less than US$ 7.5M
5.  In case of joint venture arrangement, the two firms shall meet the requirement and shall be jointly and severally responsible.
*- Assignments completed by an individual professional staff working privately or through another consulting firm cannot be claimed as an experience of the firm.
**- Fluency in English as working language, knowledge of local language is advantageous.
All expenses related to the accommodation, office space, IT and survey equipment, transportation, software and all other associated cost contributing to the execution 
of the services shall be covered by the Consultant.
Interested consultants may obtain further information by contacting below Hill International, herein called the “Engineer” during office hours – 0900 to 1700 hours.
Expression of Interest must be delivered to the address below by Dec 06, 2015 not later than 1400 hours.
Hill International
Attention: Rene Kolkman, Team Leader 
255, 14th Street, Lane 6, Wazir Akbar Khan
District 10, Kabul Afghanistan
Telephone: +93 778 951 046, + 93 774 614 618
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Introduction: 
 
 
  
Design status 
Section 35 % design 65 % design 95% design Construction 

1. Section- 1 34 Km 
Km 110+000 to Km 144+000 v v x Some works done based on 

65 % design 
2. Section-2            48 Km      

Km 144+000 to Km 148+000 x x x  
Km 148+000 to Km 168+000 v v x Some works done based 

on65 % design 
Km 168+000 to Km 178+000 v x x Some works done based 

on35 % design 
    Km 178+000 to Km 192+000 x x x  
3. Section- 3            44 Km 
    Km 192+000 to Km 236+000 x x x  

4. Section- 4            17 Km 
    Km 236+000 to Km 253+000 x x x  

Design status 
Section 35 % design 65 % design 95 % design Construction 

5. Section- 5              64 Km 
    Km 253+000 to Km 317+000 x x x  

6. Section- 6              26 Km 
    Km 317+000 to Km 343+000 x x x  

 
 
 
 
Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is  
required. 

B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.   
Data is available with Alcis. 

 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work  
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections  
                 3 to 6. 
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5. Section-5                64Km
     Km 253+000 to Km 317+000
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