
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1267

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

سال پنجم    شماره مسلسل 1267   سه شنبه 3 عقرب 1390    قيمت 5 افغاني
5

متن کامل مصاحبه 
رییس جمهوری افغانستان

 با تلویزیون »جیو« ی پاکستان

کابل  دانشگاه  شرعیات 
تشکیل می دادند. 

نمایندگان  از  برخی 
جمله  از  پارلمان  پیشین 
زین العابدین فرید و احمد 
این  در  نیز  احمدزی  شاه 
تظاهرات شرکت داشتند. 

شعارهایی  تظاهرکنندگان 
را علیه نیروهای امریکایی 
از  و  دادند  می  سر  ناتو  و 
اسالمی  کنفرانس  سازمان 
امور  در  مداخله  خواستار 

افغانستان شدند.
این  برگزارکنندگان 
تظاهرات هشدار دادند در 
صورتی که تالش ها برای 
امضای پیمان استراتیژیک 
یابد،  ادامه  امریکا  با 
اعتراضات آنها گسترده تر 

خواهد شد. 

نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در 
افغانستان گفته اند در دو عملیات اخیری 
افغانستان راه اندازی  که عمدتا در شرق 
شورشیان  از  تن   200 حدود  بود،  شده 

کشته و بازداشت شده اند.
سخنگوی  جاکوبسن،  کریستین  جنرال 
نیروهای بین المللی تحت فرماندهی ناتو 

در افغانستان، روز دوشنبه، گفت که این 
هفته  یک  شورشیان  علیه  عملیات  دو 
ادامه یافت. به گفته سخنگوی نیروهای 
ناتو، این عملیات از سوی نیروهای امنیتی 
داخلی رهبری می شد و نیروهای ایتالف 

آنها را حمایت می کردند.
این  شروع  از  پیش،  هفته  یک  مقام ها 

هدف  که  گفتند  و  دادند  خبر  عملیات 
اصلی آن نابودی شبکه حقانی در شرق 

افغانستان است.
از  تن   20 که  افزود  جاکوبسن  جنرال 
میان  در  نیز  حقانی  شبکه  جنگجویان 

کشته ها و بازداشت شدگان هستند. 
ادامه در صفحه 2

تن  صدها  کابل:  8صبح، 
روز  کابل  باشندگان  از 
در  را  تظاهراتی  گذشته 
کابل  دانشگاه  روبروی 
پیمان  با  و  انداختند  راه  به 
افغانستان  بین  استراتژیک 
امریکا  متحده  ایاالت  و 

مخالفت نمودند. 
را  خود  تظاهرکنندگان 
وحدت  »جبهه  اعضای 
با  مخالفت  و  ملی 
عنوان  امریکا«  پایگاه های 
می گفتند  و  می کردند 
نیروهای  حضور  دوام  که 
خارجی در افغانستان سبب 
کشور  این  در  ثباتی  بی 
تظاهر  بیشتر  می شود. 
شاگردان  را  کنندگان 
مالامامان  دینی،  مدارس 
دانشکده  محصلین  و 

تظاهرات علیه پیمان 
استراتژیک با امریکا در کابل

کشته و بازداشت شدن دوصد شورشی در عملیات »نوک شمشیر«

مجلس نمایندگان خطاب به رییس جمهور:

خطوط اساسی سیاست خارجی را 
روشن کنید

]در صفحه 3[

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:
کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 

جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

عناوین مطالب امروز:

شکاف نسل ها...

سرگردانی متقاضیان...

ایران در مورد...
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در کنار پاکستان خواهم بود!
نقد حقوقی 
بر گفته های 
رییس جمهور

اظهارات  این  می رسد،  نظر  به 
احتمالی  علت  دو  از  ناشی  می تواند 
این  احتمالی  علل  از  یکی  باشد. 
مشاوران  با  رییس جمهور  که  است 
به  می شود  گفته  که  خود  پرشمار 
ده ها تن می رسند، در تماس نیست 
و در رابطه به موضع گیری ها و بیانات 
علت  نمی کند.  مشوره  آنان  با  خود 
احتمالی دوم این است که مشاوران 
ملزم  را  خود  یا  رییس جمهور 
اجازه  خود  به  این که  یا  و  نمی بینند 
از  رفتارها  این گونه  که  نمی دهند 
سوی رییس جمهور را به نقد بگیرند 
و صرفا خود را ملزم به توجیه گفتار و 
رفتار رییس جمهور می دانند. این در 
حالی است که این گونه سخنان جز 
ایجاد جنجال و تضعیف جایگاه مهم 
چیزی  جامعه،  در  جمهوری  رییس 

دیگری در پی ندارد.       در صفحه 4 ACKU
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جرگه عنعنوی 
حرفی برای گفتن دارد ؟

برگزاری  از  عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  مسووالن 
است.  داده  خبر  روان  ماه   25 تاریخ  به  جرگه  این 
در  لویه جرگه،  برگزاری  کمیته  اعضای  گفته ی  به 
اعضای  کرد.  خواهند  شرکت  نفر   2030 جرگه  این 
ولسی جرگه،  مجلس سنا،  اعضای  را  عنعنوی  جرگه 
ایران و  نمایندگان مهاجرین در  شوراهای والیتی و 
پاکستان تشکیل می دهد. در این جرگه 350 نفر به حیث 
می شود،  حکومتی  ارشد  مقام های  شامل  که  مهمان 
نیز حضور خواهند داشت. این جرگه به مدت چهار 
اعالم  زمان  از  کرد.  خواهد  کار  کمیته   50 در  روز 
این  مشروعیت  سر  بر  بحث ها  لویه جرگه،  برگزاری 
جرگه در پارلمان و دیگر محافل مطرح شد.  مطابق 
قانون اساسی کشور لویه جرگه صرفا در حاالت ذیل 

می تواند برگزار شود: 
1ـ اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقالل، 
حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛ 

2ـ تعدیل احکام این قانون اساسی؛ 
3ـ محاکمه رییس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده 

شصت و نهم این قانون اساسی. 
بر اساس ماده یک صدودهم قانون اساسی لویه جرگه 

متشکل است از: 
1ـ اعضای شورای ملی؛ 

2ـ روسای شوراهای والیات و ولسوالی ها. 
به  توجه  با  آیا  که  است  این  اساسی  سوال  اکنون 
ترکیب ذکرشده در قانون اساسی جرگه ی مذکور از 

مشروعیت برخوردار می باشد یا خیر؟ 
مطابق قانون اساسی بخشی از اعضای لویه جرگه را 
روسای شوراهای ولسوالی ها می باشد. این درحالی 
انتخابات شوراهای ولسوالی اصال  تاکنون  که  است 
برگزار نشده است و بدین ترتیب این رکن مهم معلوم 
نیست که چگونه در جرگه راه پیدا می کند. گذشته از 
این، پارلمان کشور با اکثریت آرا برگزاری جرگه را 
رد کرد. با این ترتیب تا زمانی که پارلمان این فیصله ی 
در  نمی توانند  آن  نکند،  اعضای  رد  دوباره  را  خود 
جرگه حضور یابند. هرچند که تاکنون بیش از صد تن 
از نمایندگان آگاهانه و یا ناآگاهانه فرم های ثبت نام را 

برای شرکت در جرگه تکمیل کرده اند. 
نکته مهم دیگر این است که اگر قرار باشد جرگه در 
این مساله تداخل  پیمان استراتژیک بحث کند،  مورد 
در کار ولسی جرگه می باشد. مطابق ماده 90 قانون 
یا  بین المللی  میثاق های  و  معاهدات  تصدیق  اساسی 
صالحیت های  از  آن،  به  افغانستان  الحاق  و  فسخ 

خاص شورای ملی می باشد. 
بر  مبنی  جرگه  طرفداران  سخنان  به  اگر  برفرض 
خوب  کنیم  توجه  مردم  با  رییس جمهور  مشوره ی 
است که آقای کرزی با استفاده از روش های مدرن 
مردم  نظر  و  آ را  به  باشد  همه پرسی  از  عبارت  که  

دست پیدا کند. 
با این همه اکنون به نظر می رسد که  جرگه از اهداف 
اولیه خود خارج شده است. آقای کرزی پالن جرگه را 
زمانی طرح کرد که روابط شان با امریکا به شدت تیره 
شده بود. وی می خواست با برگزاری جرگه مانوری 
در برابر غربی ها  داشته باشد. هدف بعدی آقای کرزی 
حمایت از مذاکره با طالبان بود، اکنون پس از ترور 
آقای ربانی، شورای عالی صلح و بحث مذاکره عمال 
از دور خارج شده است. با این وصف جرگه حرفی 
برای گفتن درهیچ زمینه ندارد. آقای کرزی در تالش 
اما  شود،  برگزار  بن  کنفرانس  از  پس  جرگه  تا  بود 
اکنون معلوم شده است که جامعه ی جهانی می خواهد 
نخست اقدام های آقای کرزی را در جرگه تماشا کند 
آن ها  کرزی  مطابق سیاست های  بن  کنفرانس  در  تا 
که  خواب هایی  بدین ترتیب  باشند.  داشته  برخورد 
کرزی در پس  جرگه دیده بود نتایج و دست آوردهای 
کالنی را به همراه نخواهد داشت و صرفا سبب خرج 
پول های هنگفت و سرگردانی محصالن در این فصل 

خواهد شد. 

زنگ اول


بررسی  بدون  »قتل  همچون  مواردی 
افغانستان«  و  عراق  در  ملکی  افراد 
در  زندانیان  نامحدود  »بازداشت  و 

گوانتانامو« دانست.
این کار در واکنش به تصمیم وزارت 
خارجه ایاالت متحده در ماه جوالی 
ده ها  ورود  که  شد  انجام  روان  سال 
تن از مقامات روسی را به این کشور 
این  که  می شود  گفته  کرد.  ممنوع 
مگنیتسکی،  سرگیی  مرگ  در  افراد 

استفاده  آن  از  غیرقانونی  صورت 
کابل  شهر  دهم  ناحیه  در  می شد، 
کشف و ضبط شده است. به گفته ی 
آقای فیضی، این دستگاه ها توسط دو 
تن از شهروندان بنگله دیشی در کابل 
وی  می گرفتند.  قرار  استفاده  مورد 
گفت که این دو شهروند بنگله دیشی 

نیز بازداشت شده اند.
تنظیم خدمات مخابراتی  اداره  معاون 
همچنین از جمع آوری بیش از دو هزار 

و  بردن  بین  از  برای  تالش ها  که 
تضعیف این شبکه جریان دارد.

زمستان  که  افزود  آیساف  سخنگوی 
برای  از خطر  پر  پیش رو، یک فصل 

»نوک  نام  تحت  عملیات  این  دارند. 
شمشیر« راه اندازی شده بود.

اخیر  ماه های  در  کشور  شرقی  مناطق 
باور  است.  بوده  ناامنی  افزایش  شاهد 
به این است که با افزایش فشار نظامی 
بر مناطق جنوبی، ناامنی در والیت های 
مرز  هم  پاکستان  با  که  کشور  شرقی 

است، افزایش یافته است.
ورود  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
به  پاکستان  قبایلی  مناطق  از  شورشیان 
ناامنی  اصلی  عامل  افغانستان،  داخل 

مقام های  از  تن  ده ها  ورود  روسیه 
در  می شود  گفته  که  را  امریکایی 
کشتن و ربودن زندانیان و افراد ملکی 
در عراق و افغانستان دست داشته اند، 
این ترتیب در  به  ممنوع کرد. روسیه 
واکنش  واشنگتن  سیاه  لیست  مقابل 

نشان می دهد.
بیانیه ای  طی  روسیه  خارجه  وزارت   
از  تن  چندین  نام  که  کرده  اعالم 
لیست  وارد  را  امریکایی  مقامات 
سیاه کرده است. روسیه ادعا می کند 
مظنون  افراد  ربودن  در  افراد  این  که 
شکنجه  تروریستی،  حمالت  به 
زندانیان گوانتانامو و قتل افراد ملکی 
همچنان  و  عراق،  و  افغانستان  در 
ربودن شهروندان روسیه  و  بدرفتاری 

در امریکا دست داشته اند.
سخنگوی  لوکاشویچ،  الکساندر 
واشنگتن  روسیه،  خارجه  وزارت 
موارد  از  شماری  که  کرد  متهم  را 
جلوه  »اخالقی«  را  بشر  حقوق  نقض 
برخورد  گزینشی  آنها  با  و  داده 
می کند. او موارد نقض حقوق بشر را 

و  مخابرات  وزارت  کابل:  8صبح، 
چهار  کشف  از  معلومات  تکنالوژی 
غیرقانونی  باکس های  سیم  دستگاه 
دوهزار  از  بیش  جمع آوری  و 
شهر  در  ناشده  راجستر  سیم کارت 

کابل خبر می دهد.
اداره  معاون  فیضی  خیرمحمد  انجنیر 
تنظیم خدمات مخابراتی، روز گذشته 
کرد  اعالن  خبری  نشست  یک  در 
به  که  سیم باکس   دستگاه  چهار  که 

جاکوبسن،  کریستین  جنرال 
که  می گوید  آیساف  سخنگوی 
هدف اصلی شبکه حقانی داخل شدن 
افغانستان  جنوب  سمت  از  کابل  به 

است.
خبری  نشست  در  آیساف  سخنگوی 
»مار  را  حقانی  شبکه  خود  دیروزی 
بین بردن آن را  از  زهری« خوانده و 

ضروری دانست.
نه  زهری«  »مار  این  که  گفت  او 
کشور  برای  بلکه  افغانستان  در  تنها 

پاکستان نیز مضر است.
یک  تنها  نه  »حقانی  افزود:  او 
به  مربوط  او  بلکه  است  تروریست 

یک خانواده جنایتکار است.«
او نفوذ گسترده حقانی را در افغانستان 
گفت  خوانده،  عمده  دشواری  یک 

جنوب  والیت های  در  اخیر  عملیات 
کابل و شرق افغانستان راه اندازی شده 

بود.
همچنان مقام های ناتو گفتند که در این 
عملیات، بیش از 400 کیلوگرام مواد 
انفجاری، سالح و کمپیوتر گروه های 

شورشی ضبط شده است.
شنبه  سه  وردک،  عبدالرحیم  جنرال 
این  بود که هدف  گفته  هفته گذشته 
است  شورشیانی  سرکوب  عملیات 
که قصد راه اندازی حمالت مرزی را 

ده ها مقام امریکایی شامل لیست سیاه روسیه شدند

جمع آوری سیم کارت های راجستر ناشده و سیم باکس های غیرقانونی

حقانی می خواهد از جنوب وارد کابل شود

کشته و بازداشت شدن...                                                  ادامه از صفحه 1

یک وکیل روسی دست داشته اند.
در این لیست از قرار معلوم نام 60 مقام 
کارمندان  از  است،  شده  ثبت  روسی 
نسبتا بلندپایه در وزارت داخله گرفته 
تا قضات، بازرس ها و مقامات زندان 
شامل این لیست هستند. گفته می شود 
افراد  این  از  که همکاران مگنیتسکی 

نام گرفته بودند.
سن  در   2009 سال  در  مگنیتسکی 
رسیدگی  عدم  دلیل  به  سالگی   37

سیم کارت های راجستر ناشده نیز خبر 
داد و گفت با آنکه وزارت مخابرات 
مخابراتی  شرکت های  از  بارها 
سیم  کارت های  تا  بود  خواسته 
به  راجستر  و  ثبت  بدون  را  خود 
شرکت ها  این  اما  نرسانند،  فروش 
توجه  وزارت  این  طرزالعمل های  به 
در  که  افزود  فیضی  آقای  نکرده اند. 
راجستر  سیم کارت های  از  مواردی 
ناشده در قاچاق مواد مخدر، تهدیدها 

و اختطاف ها نیز استفاده می شود.
هشدار  مخابراتی  شرکت های  به  او 
داد که اگر پس از این طبق طرزالعمل 
با  نکنند،  عمل  مخابرات  وزارت 
خواهند  مواجه  سنگین  جریمه های 

شد.
در حال حاضر پنج شرکت مخابراتی 
موبایل  تلیفون  خدمات  افغانستان  در 
را عرضه می کنند که سیم  کارت های 
و  آزادانه  صورت  به  شرکت ها  این 
بدون داشتن تذکره و یا کارت هویت 

به دسترس مشتریان قرار می گیرد.

مخالفین خواهد بود.
عملیات  نیز  زمستان  در  او،  گفته  به 
آیساف  و  داخلی  نیروهای  تصفیوی 

متوقف نخواهد شد.

اما  در والیت های شرقی کشور است. 
پاکستان در مقابل گفته است که طالبان 
افغانستان  شرقی  مناطق  در  پاکستانی 
بر  را  حمالتی  آنجا  از  و  شده  مستقر 
نیروهای پاکستانی سازماندهی می کنند.

»در  است:  گفته  کشور  دفاع  وزیر 
از  تعدادی  که  نیست  این جای شک 
مخالفین در هر دو طرف خط دیورند 
این  گاهی  هستند،  فعالیت  حال  در 
طرف و گاهی آن طرف خط فعالیت 

دارند.«

نهادهای مدنی بامیان 
نشانه زنی وزیر احیا 
و انکشاف دهات را 

محکوم کردند
8صبح، بامیان: نهادهای جامعه مدنی در 
والیت بامیان، نشانه زنی جاراهلل منصوری 
انکشاف دهات در پارک  وزیر احیا و 
ملی واقع در بندامیر را محکوم کرده اند.

در  منصوری  آقای  که  می شود  گفته 
به  میزان  نهم  و  بیست  تاریخ  به  سفری 
دیدن  نیز  ملی  پارک  از  بامیان،  والیت 
کرده و در این پارک برای تفریح دست 
به نشانه زنی کرده است. آقای منصوری با 
استفاده از کالشینکوف نشانه زنی کرده 
است. این در حالیست که هرگونه شلیک 

با اسالحه در این پارک ممنوع است.
مدنی  جامعه  فعاالن  از  تعدادی 
بزرگ،  گردهمایی  دریک  بامیان 
نشانه زنی  و  فیر  یک شنبه،  روز 
وزیراحیاوانکشاف دهات را در پارک 
ملی محکوم کرده گفتند که اگر آقای 
و  مرمی  شلیک  به  عالقمند  منصوری 
با  است  بهتر  است،  تفنگ  با  نشانه زنی 
بهم  را  بامیان  امنیت  اما  بجنگد  طالبان 

نزند.

یک و نیم میلیون 
افغانی از ریاست برق 

کندز دزدیده شد
صبح  تفنگ دار  دزدان  کندز:  8صبح، 
دیروز، یک و نیم میلیون افغانی را از 

ریاست برق کندز دزدیدند.
فرماندهی  جنایی  مدیر  عبدالغفار، 
گفت:  باره  این  در  کندز  پولیس 
یک  دیروز  صبح  تفنگ دار  »دزدان 
پنجاه هزار  و  چهارصد  و  میلیون 
برق  ریاست  کارکنان  تنخواه  افغانی، 

این والیت را دزدیدند.«
کندز  پولیس  فرماندهی  جنایی  مدیر 
از  تن  دو  با  همراه  معتمد  که  افزود 
کارمندان آن اداره پول یادشده را از 
بانک به این ریاست انتقال داده بودند 
که هنگام جا به جایی پول ها در دهلیز 
ساختمان ریاست برق، سه تفنگ دار، 
پول  کرده  تهدید  را  پول  دارنده گان 
با خود  به زور  آنان  نزد  را  ذکر شده 

بردند.
کندز  پولیس  فرماندهی  جنایی  مدیر 
گفت که این نخستین دزدی مسلحانه 
ادارات دولتی در والیت  از  در یکی 
کندز در طول چند سال گذشته است.
برای  پولیس  تالشهای  که  افزود  او 

دستگیری دزدان مسلح جریان دارد.

زندان  در  لوزالمعده  التهاب  به 
درگذشت. این وکیل روسی به اتهام 
مالیاتی گسترده و پیچیده  یک تقلب 
دستگیر شده و 11 ماه در زندان مانده 

بود.
مدویدیوف،  دیمیتری  گرچه 
از  تن  چندین  روسیه  جمهور  رییس 
دلیل  به  را  زندان  بلندپایه  کارمندان 
و  کرد  برکنار  مگنیتسکی  مرگ 
اما  داد،  را  دقیق  بازرسی  یک  وعده 
هیچ کس درارتباط با این زمینه تحت 

تعقیب قرار نگرفت. 
اگر  گفت،  روسیه  خارجه  وزارت 
ایاالت متحده همچنان آنهایی را که 
تعقیب  دارند،  قرار  سیاه  لیست  در 
مقامات  ورود  ممنوعیت  لیست  کند، 
گسترش  را  روسیه  به  امریکایی 

می دهد.
در ماه دسامبر، پارلمان اروپا در یک 
قطعنامه غیرالزامی 27 کشورعضو این 
دارایی  که  تاکید خواست  با  اتحادیه 
مگنیتسکی  مرگ  در  که  را  مقاماتی 

دست داشته اند، مسدود سازد.

ACKU
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آتش« خواهری  و  دود  ورای  »از  امروز  در گزارش 
را با خود داریم که سرگذشت تلخ شوهر خاله اش را 
که در اثر اصابت مرمی شهید شده است برای ما چنین 
عملکرد  و  سیاست ها  به  ما  »فامیل  می نماید:  بازگو 
دولت هیچ گاهی کار نداشت زیرا همه مردم بیچاره و 
کارمند دولتی در بخش های معارف و سایر خدمات 
عامه کار و فعالیت می کردند. کوشش ایشان این بود 
و  شود  داده  حقوق شان  افراد  همه  به  کشور  در  که 
تامین  زندگی  عرصه های  تمام  در  اجتماعی  عدالت 
گردد. اما با آن هم از دست این نامسلمان ها فامیل ما 
شاهد  زندگی شان  در  را  کم  بسیار  خوشی  روز های 
بود  حکمفرما  کمونیستی  نظام  که  مدتی  تا  بودند. 
مردم درآتش جهل و نادانی آنها سوختند و ساختند. 
زندان های  تا  گرفته،  پلچرخی  زندان  جنایت های  از 
و  متدین  مردم  کشتارگاه  و  شکنجه گاه  به  که  خاد 
بیچاره ما تبدیل شده بود. با همه مشکالت روز های 
سختی را سپری نمودیم به این امید که شاید روزی 
کشور  در  را  صلح  و  آزادی  خورشید  تا  برسد  فرا 
و صد حیف  اما حیف  بنگریم.  تابیدن  درحال  خود 
مردم  مقاومت  اثر  در  روسی  عساکر  نشد،  چنین  که 
شجاع و دلیر این خاک شکست خوردند و متعاقب 

مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اظهارات 
ضدونقیض رییس جمهور کرزی در مورد پاکستان، 
سیاست  اساسی  خطوط  طرح  فرستادن  خواهان 

خارجی دولت به مجلس شد.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان، شماری 
رییس جمهور  گفته های  مجلس،  این  اعضای  از 
کرزی مبنی برحمایت افغانستان ازکشور پاکستان در 
صورت حمله ی نظامی به آن کشور را غیرمسووالنه 

خواندند و به شدت رد کردند.
پاکستان،  مورد  در  کرزی  رییس جمهور  گفته های 
همزمان با تالش های بین المللی، به ویژه امریکا، برای 
سرکوب تروریستان در آن کشور انجام می شود که 
مکان  این کشور  مجلس،  اعضای  از  برخی  باور  به 
امنی را برای تروریستان بین المللی فراهم کرده است.

با  گفتگو  در  پیش،  سه روز  کرزی،  رییس جمهور 
که  گفت  پاکستان،  »جیو«ی  تلویزیونی  شبکه ی 
قرار  امریکا  حمله ی  مورد  پاکستان  کشور  هرگاه 
خواهد  را  پاکستان  جانب  افغانستان  دولت  گیرد، 

گرفت.
وی همچنین گفت که دولت افغانستان آماده است 
تا در صورت تقاضای کشور پاکستان، به این کشور 
همکاری کند و هرگز به برادر خود خیانت نخواهد 

کرد.
بین المللی  کمیسیون  عضو  فرید،  احمدی  ناهید 
دولت  و  مردم  که  می  گوید  نمایندگان  مجلس 
حمایت  پاکستان  تروریستی  نظام  از  افغانستان 
مورد  این  در  رییس جمهور  اظهارات  و  نمی کنند 

برای نمایندگان مجلس، قابل قبول  نیست.
مردم  از  تنها  افغانستان  مردم  که  گفت  فرید  خانم 
گیرند  قرار  تجاوز  مورد  که  صورتی  در  پاکستان 
خواهند  حمایت  مسلمان  و  همسایه  کشور  به عنوان 
کرد ولی نظام کنونی پاکستان که از تروریزم حمایت 

می کند، مورد قبول مردم افغانستان نمی باشد.
مقام های حکومت و از جمله سخنگوی رییس جمهور 
کرزی در گفتگو با رسانه ها گفته  است که شبکه ی 
رییس جمهور  بیان های  پاکستان  »جیو«ی  تلویزیونی 

را تحریف کرده است.
پیش  کشور  امنیتی  ارشد  مقام های  و  رییس جمهور 
از این پاکستان و سازمان استخباراتی این کشور را 

آن دولت وقت هم نتوانست به نظام خود که به اساس 
ناگزیر سرتسلیم  ادامه دهد،  بود  بنا شده  ظلم و ستم 
فرود آورد و حکومت را به نیروهای مجاهدین تسلیم 
نمودند. به این دلیل خوشی و هلهله بین مردم جریان 
از  بعد  را  عزیزان شان  بودند که  تعدادی  زیرا  داشت 
رهایی  خاطر  به  هم  تعدادی  و  می دیدند.  مدت ها 
خوشی ها  این  که  افسوس  اما  بودند.  خوش  کشور 
بین  در  تنظیم ها  زیرا  گشت  مبدل  غم  به  زود  بسیار 

مسوول و سازماندهنده ی اصلی حمله های تروریستی 
آنان  گفته ی  به  که  بودند  خوانده  درافغانستان 
آی اس آی و شورای کویته در کشتار بیشتر مقام های 

دولتی افغانستان نقش داشته اند.
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس می گویند 
سخنان  از  سیاسی  مختلف  گروه های  آن که  با 
اما  دارند،  غیرواقعی  برداشت های  رییس جمهور 
رییس جمهور در مصاحبه ی کامل خود با تلویزیون 
در  پاکستان  کنونی  سیاست های  از  جیو،  پاکستانی 

مجلسنمایندگانخطاببهرییسجمهور:

خطوط اساسی
سیاست خارجی را

روشن کنید

خودشان جنگ هایی را به خاطر تصاحب قدرت آغاز 
نموند و خواستند که بعضی از گروه ها و اقشار جامعه 
جنگ های  نمایند.  دور  قدرت  و  سیاسی  عرصه  از  را 
خانمان سوز که هر روز بر شدت آن افزوده می شد از 
مردم بی دفاع قربانی می گرفت و خانه های شان به تاراج 
رفت. اکثر نقاط شهر در اثر جنگ خالی از سکنه شد 
و به ویرانه مبدل گشت. هر روز از صبح تا شب و از 
به  راکت  اصابت  و  مرمی  فیر  به صبح صدای  تا  شب 

برابر افغانستان انتقاد کرده است.
مجلس  دفاعی  کمیسیون  رییس  بارکزی،  شکریه 
نمایندگان گفت که هدف رییس جمهور دادن پیام به 

مردم پاکستان بوده است.
بارکزی گفت: »برای اولین بار خوش شدم که کرزی 
یا خنجر  تیغ  برادری است که  پاکستان همان  گفت، 
پنهان نسبت به افغانستان با خود دارد، یعنی یک برادر 
درون  در  را  تیغ  این  بخواهد،  وقت  هر  که  نامردی 

سینه ی مردم افغانستان فرو می برد.«

گوش می رسید. فضای آسمان کابل پوشیده از خاک 
و دود ناشی از جنگ بود. شوهر خاله ام که در مکتب 
طوطیا معلم بود، در یکی از روزها که تازه از مکتب 
برمی گردد بعد از مدتی دروازه خانه آنها را افراد مسلح 
می زند به خاطر جمع آوری اجساد که در درگیری ها 
مانده  باقی  آنها  خانه  اطراف  در  و  بودند  شده  شهید 
صالحین  شهدای  ساحه  در  آنها  می برند  خود  با  بود، 
زندگی می کردند. در همین جریان که آنها مصروف 
باالی  دیگر  گروه  طرف  از  می باشند،  اجساد  حمل 
ایشان فیر صورت می گیرد که در نتیجه اصابت مرمی 
در ناحیه سرش شهید می شود. گناه او چه بود او یک 
فرد ملکی بود و با کدام گروه رابطه نداشت، اما وی 
را به ناحق شهید کردند. شما خود بگوید کسانی که 
مردم را به این حالت رسانده اند چگونه برخورد با آنها 
صورت بگیرد، ما نمی خواهیم که از آنها انتقام بگیریم 
تنها خواست ما این است که باید عدالت درباره ایشان 
حکم نماید و ایشان هم درمقابل این امر سرتسلیم فرود 
دنیا درگذر  این  زیرا  نکنند.  از آن سرپیچی  و  آورند 
است فردا در میدان حشر چه جواب خواهند گفت؟« 

به  ما  بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم!  خوانندگان 
نظریات، انتقادات، پیشنهادات سالم شما به دیده ی قدر 
می نگریم و یا هم شریک ساختن چنین گزارشات شما 

در نشانی ذیل منتظر می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

رییس جمهور  که  گفتند  همچنین  مجلس  نمایندگان 
گفته های ضدونقیض را در برابر پاکستان بیان می کند 
و مردم افغانستان نسبت به آن دولت بی باور می شوند.

مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  حال،  این  با  
را  رییس جمهور  گفته های  نیز  کشور  نمایندگان 
خواهان  آن،  به  واکنش  در  و  خواند  ضدونقیض 
مشخص شدن خطوط اساسی دولت در این مورد شد.

در  می کنیم،  روان  مکتوب  »امروز  گفت:  ابراهیمی 
این  دولت،  خارجی  سیاست  اساسی  خطوط  مورد 
می کنیم  تکرار  کردیم،  روان  هم  قبال  است،  ضرور 
به صالح  ضدونقیض  اظهارات  این  را،  مکتوب  این 
شوراهم  وظایف  از  نیست.  ملک  به صالح   و  وطن 

هست که این قانون را تصویب کنیم.« 
خطوط  تعیین  اساسی،  قانون   64 ماده ی  بنیاد  بر 
اساسی دولت از صالحیت های رییس جمهور به تایید 
با وجود  اما در 6 سال گذشته  شورای ملی می باشد، 
درخواست این مجلس، حکومت از فرستادن خطوط 

اساسی دولت به شورای ملی خودداری کرده است.
 با  آن که رییس جمهور در زمان های مشخصی از کار 
روی طرح خطوط اساسی دولت یاد کرده است، ولی 
مشخص نیست که حکومت چه زمانی به خواسته های 

شورای ملی پاسخ مثبت خواهد داد.

ناهید احمدی فرید، عضو کمیسیون 
بین المللی مجلس نمایندگان می  گوید 
که مردم و دولت افغانستان از نظام 
تروریستی پاکستان حمایت نمی کنند 
و اظهارات رییس جمهور در این مورد 
برای نمایندگان مجلس، قابل قبول  
نیست. خانم فرید گفت که مردم 

افغانستان تنها از مردم پاکستان در 
صورتی که مورد تجاوز قرار گیرند 
به عنوان کشور همسایه و مسلمان 

حمایت خواهند کرد ولی نظام کنونی 
پاکستان که از تروریزم حمایت 

می کند، مورد قبول مردم افغانستان 
نمی باشد.

او شهید شد

فرزاد

ازصفحه1

شوهر خاله ام که در مکتب طوطیا معلم بود، در یکی از روزها که تازه 
از مکتب برمی گردد بعد از مدتی دروازه خانه آنها را افراد مسلح 

می زند به خاطر جمع آوری اجساد که در درگیری ها شهید شده بودند 
و در اطراف خانه آنها باقی مانده بود، با خود می برند آنها در ساحه 
شهدای صالحین زندگی می کردند. در همین جریان که آنها مصروف 
حمل اجساد می باشند، از طرف گروه دیگر باالی ایشان فیر صورت 
می گیرد که در نتیجه اصابت مرمی در ناحیه سرش شهید می شود.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1087
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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پاکستان  از  حمایت  بر  مبنی  رییس جمهور  گفته های 
سوی  از  حمله  و  جنگ  با  شدن  گرفتار  صورت  در 
معترضانه  و  منفی  اغلب  واکنش  با  دیگر،  کشورهای 
است  آمده  خبرها  در  است.  شده  روبرو  جامعه  در 
با  اختصاصی  مصاحبه  در  کرزی  رییس جمهور  که 
پاکستان  اگر  که  است  گفته  پاکستان  جیو  تلویزیون 
مورد حمله قرار گیرد، افغانستان در کنار این برادر خود 

)پاکستان( خواهد بود. 
با  پاکستان  درگیرشدن  احتمال  این که  وصف  با 
هر کشور دیگر منتفی می باشد، اما با توجه به گفته های 
رییس جمهور و واکنشی که در پی داشته، خوب است 
این سوال را مطرح کنیم که این گفته ها از منظر حقوقی 

چقدر جدی و قابل تحقق خواهد بود. 
افراد در توجیه گفته های  از  باید گفت که برخی  البته 
اظهارات  این  از  منظور وی  که  گفته اند  رییس جمهور 
شود،  جنگی  گرفتار  پاکستان  اگر  که  است  بوده  این 
احتمالی  آوراگان  از  پذیرایی  قسمت  در  افغانستان 
خواهد  کشور  آن  کنار  در  پاکستان،  خاک  از  جنگ 
این  رییس جمهور  هدف  که  گفته اند  نیز  عده ای  بود. 
است که افغانستان با گرفتن سالح، به پاکستان کمک 
باشد،  دوم  مساله  رییس جمهور  هدف  اگر  می کند. 
می توان در پیوند به آن از نظر حقوقی نکاتی را به بحث 

گرفت.
می یابیم  در  کنیم،  نگاه  قضیه  به  حقوقی  منظر  از  اگر 
که رییس جمهور به تنهایی چنین صالحیتی را ندارد تا 
وارد جنگ شود.  نفع کشوری  به  افغانستان  از آدرس 
چون تصور ورود افغانستان به یک درگیری در خارج 
از جغرافیای داخلی کشور، تنها از یکی از سه راه ذیل 
امکان پذیر است که وارد شدن به هر یک از این راه ها 
از صالحیت های منحصر به فرد رییس جمهور نمی باشد.

در  بخواهد،  افغانستان  دولت  که  است  این  راه  اولین 
صورت احتمال هدف قرار گرفتن پاکستان، با کشوری 
که پاکستان را هدف قرار می دهد اعالم جنگ کند. در 
این صورت افغانستان در صف مبارزه و جنگ با کشور 
حمله کننده به نفع برادر خود قرار خواهد گرفت. اعالم 
چنین وضعیتی از صالحیت های رییس جمهور می باشد. 
اما در ماده شصت و چهارم قانون اساسی تصریح شده 
فرد  به  منحصر  صالحیت  صالحیت،  این  که  است 
موضعی  چنین  اعالم  برای  رییس جمهور  بلکه  نیست، 
باید تایید شورای ملی را به دست  از آدرس افغانستان، 

بیاورد.
در  پاکستان  از  نظامی  به حمایت  طریقه، ورود  دومین 
از  حمله  به  کشور  آن  احتمالی  مواجه شدن  صورت 
دولت  که  است  این  دیگر،  کشورهای  از  یکی  سوی 

این روز ها ضرورت نوشتن مطلبی در باره شکاف میان 
نسل ها بیش تر از قبل در ذهنم تکرار می شود. زمانی که 
زنان  کنار  در  امروزی  پوشش های  با  را  دخترانی 
برقع پوش می بینی متوجه نوعی تفاوت و شکاف عمیق 
میان دو نسل می شوی. مصادیق این شکاف را می توانی 

در بسیاری جاهای دیگر نیز ببینی. 
دردها  بزرگترهای شان  از  کمتر  بسیار  امروزی  جوانان 
و رنج هایی ناشی از دو دهه جنگ را درک کرده اند. 
آنها نمی دانند ناامنیتی در معنای واقعی اش یعنی چه. تنها 
حضور در آن احساس می کنند. احساسی که بیشتر آن 
را از طریق رسانه ها و تجربیات بزرگ تر های شان درک 
کرده اند. جوانان امروزی بسیار بیشتر از بزرگ ترهای شان 
اطالعات دارند و به اعتقاد بزرگترهای شان بی شرمانه با 
و در  دارند  زناشویی آشنایی  نیاز های  و  مسایل جنسی 

مورد آن به کنجکاوی می پردازند.
از  زرنگ تر  و  باهوش تر  بسیار  امروزی  جوانان 
در  کمتری  مالحظه  آنها  و  هستند  بزرگترهای شان 
و  واقع گرا  بسیار  دارند.  اطرافیان شان  با  برخورد 
بی پروایند و سعی می کنند آنچه را که بزرگترهای شان 
در قالب انتقال تجربه و نصیحت به آنان منتقل می کنند 
دیگر  امروزی  جوانان  و  نوجوانان  کنند.  تجربه  خود 
انسان های  را  خود  بزرگ تر  و  مسن  افراد  سابق،  مانند 
نیستند  معتقد  قبل  مانند  آنها  نمی دانند.  و عاقل  باتجربه 
خشت  در  پیر  می بیند  آینه  در  جوان  را  آنچه  هر  که: 
خام می بیند. بسیاری از آنان دیگر مانند سابق معتقد به 
حرمت ذاتی و بی چون و چرای ریش سفید نیستند. آنان 
برنمی تابند چرا  را  افراد مسن  و  بزرگ تر ها  با  مشورت 
که معتقد اند افراد مسن از خواسته ها و نیازهای ما چیزی 
حوصله  و  حال  امروزی  جوانان  نمی آورند.  در  سر 
آنها  ندارند.  را  بزرگتر ها  نقل های  و  داستان ها  شنیدن 
می رود  سر  بزرگ تر ها  کنار  در  بودن  از  حوصله شان 
چراکه بزرگ تر ها چیزی از دنیای انترنت، پلی استیشن، 
دوست  پیرمرد ها  نمی آورند.  در  سر  هیجان  و  فیشن 
اما جوانان دوست  بزنند  دارند در مورد گذشته حرف 
دارند در مورد آینده فکرکنند و حرف بزنند. پیرمرد ها 
ذهن شان پر از باید و نباید و قانون های دینی، مذهبی، 
اجتماعی و رسم و رواج های قومی و قبیله ای است اما 
جوانان تقریبا از هر چه قانون و باید نباید است گریزانند. 
به دنبال آموزش و  آنان دنبال آزادی اند و بزرگ ترها 
به  بزرگ تر ها  دیگران.  به  زندگی شان  قوانین  تحمیل 
دنبال این اند که توانایی، تجربه و دانسته های خود را به 
دیگران، خصوصا جوانان اثبات کنند. اما جوانان بیشتر 

دوست دارند هر چیزی را خوشان تجربه کنند. 
محکوم  را  پدران شان  امروزی  جوانان  از  برخی  حتا 
خود  امروز  شرایط  مسبب  را  آنها  که  چرا  می کنند 
»اگر  مقاالتش:  از  یکی  در  یپلینگ  گفته  به  می دانند. 
دلیلش  بگویید  پرسید،  را  ما  هالکت  علت  کسی 
دروغگویی پدرانمان بود.« جوان امروزی اصوال بیشتر 
اهل متهم کردن و مقصریابی است تا مسوولیت پذیری. 
صددرصد  که  می پذیرد  را  چیزی  مسوولیت  تنها  او 
البته این در مورد  خودش آن را انتخاب کرده باشد و 

همه جوانان صادق نیست. 
پیشرفت،  هیجان،  سرعت،  شیفته  ما  امروزی  نسل 
رازآلود  و  معماگونه  موضوعات  و  خارج  در  زندگی 
به  بازگشت  دنبال  به  ما  پدران  یعنی  قبلی،  نسل  است. 
بسیاری  احیای سنت های گذشته اند.  و  زادگاه خویش 
جوانان از دید بزرگترهای شان، تنها به لذت می اندیشد؛ 
به  گرایش  قبیله ای اش.  یا  و  دینی  حرمت های  از  فارغ 
نیز  عرفانی  رویکرد های  و  نحله ها  از  بسیاری  سمت 
انگیزه های لذت های معنوی را دارد نه چیزی از جنس 
داده  او  به  خداوند  که  حقی  برابر  در  تکلیف  انجام 
از  خلقتش.  هدف  به  کمال گرایانه  نگاهی  یا  و  است 
رویکرد ها  این  که  از کسانی  بسیاری  که  همین روست 

را انتخاب می کنند نیز پس از مدتی آن را به نفع هدف 
این  از طی  یا  و  می کنند  منحرف  لذت گرایانه خویش 

مسیر منصرف می شوند.
آنچه من می خواهم در مورد آن بنویسم پدیده ای است 
آن  به  اجتماعی  روان شناسی  و  جامعه شناسی  در  که 

»شکاف نسل ها« می گویند. 
ما در افغانستان با دو نوع شکاف نسلی مواجهیم. شکاف 
ناشی از زمان و شکاف ناشی از مکان. ما همان طور که 
از  می توانیم  ببریم  نام   90 یا   80 دهه  نسل  از  می توانیم 

نسل مهاجرین یا بومیان یک کشور نیز نام ببریم. 
و  تغییرات  به دلیل  نسل  دو  زمان،  از  ناشی  شکاف  در 
سبک های  متفاوت،  زمان  دو  از  ناشی  تفاوت های 
زندگی متفاوتی را تجربه می کنند. اما کشور ما به دلیل 
پدیده گسترده و جدی دیگری به نام مهاجرت با نوعی 
نسلی  شکاف  را  آن  من  که  نسلی  شکاف  از  دیگری 

مکانی تعبیر می کنم، مواجه اند. 
بسیاری از خانواده های ما با تکه های جداشده ای از خود 
مواجه اند که مدت زیادی را در کشور دیگری زندگی 
به کشور  با خود  متفاوتی را  کرده اند و سبک زندگی 
آورده اند. فرزند، برادر، خواهر، عمو و یا خاله ای که در 
زمان کودکی و یا جوانی به کشور دیگری سفر کرده و 
حال بعد از یک یا دو دهه زندگی در آن جا به زادگاه 
یا موطن پدری اش برگشته و اکنون خود را در حاشیه 
نشان  همساالن  از  متفاوت  را  او  که  حاشیه ای  می بیند؛ 

می دهد.

در شکاف نسل مکانی، ما با پدیده حاشیه نشینی دو گانه 
مواجه خواهیم شد. در حاشیه نشینی دوگانه، فردی که 
به کشور دیگری مهاجرت کرده است، به دلیل مهاجر 
بودن در حاشیه کشور جدید قرار می گیرد. او به احتمال 
زیاد در حاشیه شهرها خواهد توانست ساکن شود و کار 
به  داشت.  خواهد  پایین  سطح  و  حاشیه  کارهای  کند. 
لحاظ فرهنگی در حاشیه رشد و امکانات فرهنگی قرار 
در  زندگی  بیست سال  از  بعد  فرد  این  خواهد گرفت. 
برمی گردد  خودش  کشور  به  که  زمانی  بیگانه  کشور 
حاشیه نشینی  این  گرفت.  خواهد  قرار  حاشیه  در  نیز 
در بعد اول فرهنگی خواهد بود. بسیاری از مهاجرینی 
ایران و پاکستان به کشور خود  که از کشورهایی مثل 
هموطنان  با  اولیه  ارتباط های  برقراری  در  بازگشته اند 
خود و گویش دچار مشکالتی می شوند. شما این مشکل 
را به طور خاص تر می توانید در بین اساتیدی که از این 
کشور ها بازگشته اند با محصالن دانشگاه ها ببینید. اساتید 
گاها از اصطالحات و گویش هایی استفاده می کنند که 
برای محصالن و یا همکاران عجیب و یا غیرقابل درک 
بوده است. یکی از جاهایی که من شخصا در کالس های 
درس خود با آن مشکل پیدا کردم تشخیص دخترانه یا 
پسرانه بودن برخی اسامی محصالن و همچنین تلفظ نام 
برخی از آنان بود. در بین مردم این موضوع را می توانید 
هموطنی  مهاجرین  بشناسید.  ایرانیگک ها  اصطالح  با 
که از کشور ایران بازگشته اند و با گویش و یا پوشش 
فرهنگی که در آن بزرگ شده اند مهاجر بودن خود  را 

آشکار می کنند. 

نظامی  نیروی  پاکستان،  به  کمک  برای  افغانستان 
صالحیت  از  نیز  کار  این  کند.  اعزام  کشور  آن  به 
از  نیز  صالحیت  این  اما  می باشد،  رییس جمهور 
رییس جمهور  به فرد  منحصر  اختیارات  و  صالحیت ها 
نیست، بلکه رییس جمهور برای اجرای چنین صالحیتی 
به تایید شورای ملی نیاز دارد. این موضوع نیز در ماده 

شصت و چهارم قانون اساسی تصریح شده است.
را  معاهده ای  افغانستان  دولت  که  است  این  سوم  راه 
را  خود  آن،  اساس  بر  که  برساند  امضا  به  پاکستان  با 
موظف اعالم کند که در صورت مواجه شدن پاکستان 
تلقی  نیز  افغانستان  به  حمله  حمله،  این  حمله،  خطر  با 
وارد  خود،  از  دفاع  حکم  در  افغانستان  دولت  و  شود 
چنین  شدن  اجرایی  شود.  حمله کننده  کشور  با  جنگ 
ملی  شورای  تصویب  و  تایید  به  نیازمند  نیز  معاهده ای 
اساسی  قانون  نودم  ماده  در  مساله  این  دارد.  افغانستان 

تصریح شده است.
مقام  عالی ترین  به حیث  رییس جمهور  نیست که  شکی 
اما  می باشد.  افغانستان  حقوقی  نظام  در  صالحیت دار 
چیزی که باید بدان توجه داشت، این است که بر اساس 
نص ماده شصتم قانون اساسی که در آن رییس جمهور 
به عنوان عالی ترین مرجع صالحیت دار در راس دولت 
رییس جمهور  صالحیت  اعمال  شده،  معرفی  افغانستان 
که  است  شده  تصریح  و  شده  موکول  قانونمندی  به 
اساسی  قانون  اساس  بر  رییس جمهور  صالحیت های 

قابل اعمال می باشد.
بنا بر این دیده می شود که رییس جمهور از صالحیت 
این رو  از  نیست.  برخوردار  غیرکنترول شده  و  مطلق 
گرفت.  چندان جدی  نباید  را  رییس جمهور  گفته های 
باید اذعان داشت که رییس جمهور نیز به این موضوع 
تبعات  می تواند  اظهارات  این  که  دارد  تام  آگاهی 
تبلیغاتی، سیاسی، روانی، اجتماعی و غیره داشته باشد. 

دو  از  ناشی  می تواند  اظهارات  این  می رسد،  نظر  به 
علت احتمالی باشد. یکی از علل احتمالی این است که 
رییس جمهور با مشاوران پرشمار خود که گفته می شود 
به  رابطه  در  و  نیست  تماس  در  می رسند،  تن  ده ها  به 
نمی کند.  مشوره  آنان  با  بیانات خود  و  موضع گیری ها 
علت احتمالی دوم این است که مشاوران رییس جمهور 
اجازه  خود  به  این که  یا  و  نمی بینند  ملزم  را  خود  یا 
رییس جمهور  سوی  از  رفتارها  این گونه  که  نمی دهند 
به توجیه گفتار  به نقد بگیرند و صرفا خود را ملزم  را 
و رفتار رییس جمهور می دانند. این در حالی است که 
جایگاه  تضعیف  و  جنجال  ایجاد  جز  سخنان  این گونه 
مهم رییس جمهوری در جامعه، چیزی دیگری در پی 

ندارد.
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شکافنسلها نقدحقوقیبرگفتههای
رییسجمهور

  محمد هاشم قیام

پدر، مادر، مردم چرا من را درک 
نمی کنید؟

در کنار پاکستان خواهم بود!

 سید روح اهلل رضوانی                             قسمت اول                  

ACKU
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مصاحبه کننده: جناب رییس صاحب جمهور! بسیار تشکر 
که یک بار دیگر به تلویزیون جیو موقع دادید تا نظریات شما 
را به مردم پاکستان و سراسر جهان انعکاس بدهد. در آغاز 
به  رییس صاحب جمهور  بگویم که  این گفتگو می خواهم 
فارسی، پشتو و انگلیسی به فصاحت صحبت می کند و اردو 
را می فهمد و خوانده می توانند اما می خواهیم تا سوال را به 

لسان اردو بگوییم و جواب ها به انگلیسی داده می شود.
دو  روابط  پاکستان  در  جمهور!  صاحب  رییس  جناب 
حزب مردم پاکستان و جنبش قومی مهاجر مردم را پریشان 
دیگر  روز  و  دوست اند  باهم  روز  یک  آنها  زیرا  ساخته اند 
دشمن و در خارج از کشور شما یک روز پاکستان را دوست 
می گویید و روز دیگر دشمن. یک روز شما کلمات خوبی 
مشترک  کمیسیون های  می کنید،  رد و بدل  همدیگر  بین  را 
وارد  یک دیگر  بر  را  اتهامات  دیگر  روز  و  می نمایید  ایجاد 
می سازید. ما مردم نمی توانیم تشخیص بدهیم که این دوستی 

است یا دشمنی؟
پاسخ:

برادر عزیز شما را به افغانستان خوش آمدید می گویم، سالم 
نیز  پاکستان  در  خود  خواهران  و  برادران  خدمت  را  خود 

می فرستم. 
میان  روابط  پیش،  سال   64 حدود  پاکستان  تشکیل  از  پس 
و  شک  فضای  یک  با  متاسفانه  اکثرا  پاکستان  و  افغانستان 
در  فضا  این گونه  و  است  بوده  همراه  بی اعتمادی  و  تردید 
روابط میان دو کشور بر زندگی و حیات مردمان دو کشور 
و نحوه برخورد این دو کشور در منطقه اثرات منفی گذاشته 
رهبری  زیر  افغانستان  در  جدید  اداره  ایجاد  از  پس  است. 
شخص من و مخصوصا پس از سال های 2006 و 2007 و بعد 
رییس جمهوری  هیچ  شخصی،  هیچ  که  بگویم  باید  آن،  از 
و  صداقت  و  اخالص  از  اندازه  این  به  حکومتی  هیچ  یا  و 
تعهد در برابر پاکستان استفاده نکرده و تالش نکرده است.  
ابتکار  اصال  افغانستان-پاکستان  امن  جرگه  تدویر  پیشنهاد 
شخص خودم بود، تاسیس کمیسیون ها، راه اندازی تالش های 
صلح، دیدو بازدید های مکرر که من از پاکستان کردم و سایر 
مناسبت ها که من در افغانستان و پاکستان داشتم، همه به خاطر 
آن  هدف  و  است  بوده  برادرانه  و  دوستانه  روابط  داشتن 
روابط  غبارآلود  و فضای  بی اعتمادی  ممانعت ها،  دورکردن 
بوده است و در عوض این روابط را محکم، گسترده و بنیادی 
بسازیم تا بتوانیم هردو کشور را نزدیک تر بسازیم. مردم از ما 
می پرسند، نسل های بعدی از ما خواهند پرسید، چرا به نتیجه 
دلخواه مردم افغانستان و آرزوی مردم افغانستان نرسیده ایم، 
و سوال این که چرا ما به این نتایج نرسیده ایم و موانع کدام ها 
بوده اند، امید دارم در این مصاحبه بتوانیم جواب آن را ارایه 

کنیم.
سوال: شما جرگه امن را دایر کردید، پاکستانی ها 
اشتراک کردند. شما دعوت کردید و پاکستانی ها 
به  لوی درستیز  صدراعظم،  رییس جمهور،  از  اعم 
اینجا آمدند، اما شما بازهم اتهامات را وارد کردید 
و به آنها می گویید که شما روابط را خراب کردید. 

شما چه انتظار بیشتر داشتید؟
پاسخ:

مختل  را  پروسه  این  ما  نکرده ایم،  وارد  اتهامی  هیچ  ما 
نساخته ایم، امسال، سال 2011، متاسفانه یک سال تاسف بار 
است  است، چند سال  بوده  پاکستان  برای  و  افغانستان  برای 
که هردو کشور از ناحیه تروریزم و افراطیت رنج می برد و از 
خشونتی که در برابر مردمان ما روا داشته می شود، از انتحار 
بمبگذاری ها  ما،  مقدسات  بر  بی حرمتی  تا  گرفته  انفجار  و 
علیه  بمبگذاری  عروسی،  و  خوشی  محافل  در  مساجد،  در 
و  اشکال  و  لنگی  و  دستار  در  بمبگذاری  نمازگذاران، 
از  بمبگذاران  و  انتحارکننده ها  این  خشونت.  دیگر  انواع 
چه  می دهد،  آموزش  را  افراد  این  می آیند؟ چه کسی  کجا 
کسی به این افراد پول می دهد، آیا این بمبگذاران از امریکا 
می آیند، از فرانسه و یا از بحرین و یا از کدام گوشه دیگر 
جهان می آیند و یا این که این نیروی تبهکار و ویرانگر از میان 
بپذیریم که می دانم  ما  اگر  برخاسته است؟   ما  جوامع خود 
می پذیریم این مرتکبین خشونت و انزجار برخالف اساسات 
و  تربیت  پاکستان  و  افغانستان  منطقه ی  در  بشریت  و  اسالم 
ترغیب می شوند، پس ما کی را مالمت کنیم، آیا کدام دست 
پنهان بیرونی وجود دارد؟ اگر هم وجود دارد، مالمت خود 
بنگریم و دلیل  باید دور خود را  ما  نیاز است  ما هستیم. آیا 
در  خشونت ها  باوجود  افغانستان  کنیم؟  پیدا  را  مشکل  این 
افغانستان و پاکستان، همواره تالش کرده است که دلیل آنرا 

را کرد؟ و شما هم آنها را مالمت می کنید.
پاسخ: بعضی از مسوولین این ادعا ها را کرده اند، اما حکومت 
افغانستان به عنوان مرجع رسمی از حکومت پاکستان خواسته 
است تا در قسمت تحقیق چگونگی شهادت پروفیسور ربانی 
نام ها،  از  فهرستی  ما یک  کند،  افغانستان همکاری  هیات  با 
آدرس ها و مشخصات افرادی را به پاکستان تسلیم کرده ایم 

تا در قسمت تحقیقات با ما همکاری کنند. 
در  طالبان  شورای  که  بگویم  باید  صلح  مساله  مورد  در 
پاکستان است، ما همه می دانیم که گروه حقانی در پاکستان 
است، ما در مورد روابط گذشته پاکستان و غرب با این گروه 
آگاهی داریم و وضعیت کنونی را نیز می دانیم. دیگر ممکن 
آدرسی  که  کنیم  صحبت  افرادی   از  گروهی  با  که  نیست 
ندارند، و یا آدرس شان انتحارکننده است، این را نیز می دانیم 
که قرارگاه و پایگاه شان در پاکستان است و در آنجا حمایت 
مالی می شوند، و همین دلیل است که ما اکنون واضح اصرار 
می کنیم که به عوض صحبت با یک طالب بدون نام و بدون 

آدرس مستقیما با برادران ما در پاکستان صحبت کنیم. 
اما  نکرده اید  وارد  اتهام  پاکستان  بر  شما  سوال: 
شما  ملی  امنیت  سخنگوی  شما،  داخله  وزارت 
جز  آنها  آیا  دانستند  مسوول  را  پاکستان  واضحا 
بیان  را  شما  پالیسی  آنها  آیا  نیستند؟  شما  حکومت 
پس  کردند  بیان  را  خود  نظر  آنها  اگر  نکرده اند؟ 

چرا مجازات نشدند؟
پاسخ: آنچه را که ما ادعا می کنیم مربوط به پالیسی نیست، 
معلومات مبتنی بر حقایق است و این حقایق نشان می دهد که 
این فرد از کویته آمد و کویته کجاست؟ در پاکستان است، 
و پایتخت بلوچستان است، اردوی پاکستان در آنجا قرارگاه 
دارد، آی اس آی در آنجا قرارگاه دارد، والی دارد، وزیراعلی 
دارد، بنابرین، ما از پاکستان می خواهیم در این مورد تحقیق 

کند. 
سوال: درست است که از کویته آمده اند از کویته 
صلح  عالی  شورای  اعضای  با  و  آمدند  کابل  به 
جریان  در  شما  استخباراتی  منابع  گرفتند  تماس 
به نظر شما  ربانی مالقات کردند آیا  استاد  با  بودند 

حکومت افغانستان نیز مسوول نیست؟
پاسخ: ما نیز در این قسمت، برخی از نارسایی های داشته ایم، 
را  او  کاله  می کردیم،  تالشی  درست  را  مرد  این  باید  ما 
حقیقت  این  اما  داشته ایم.  نقصانی  نیز  ما  می دیدیم،  درست 
دید،  آموزش  کویته  در  آمد،  کویته  از  مرد  این  که  است 
برایش تسلیم داده شد و در کویته دستور  وسایل در کویته 
قتل پروفیسور ربانی برایش داده شد. نمی خواهم بیشتر از این 
به جزییات بروم، اما یک چیز را می خواهم تاکید کنم که نه 
افغانستان و نه پاکستان تا زمانی به صلح دست نخواهند یافت 
که پاکستان تصمیم گیرد که روابط خود را با افراطیت قطع 
کند و روابط خود با طالبان را قطع کند و یک روابط مدنی 
به نفع هردو  افغانستان ایجاد کند، این چیزی است که  با  را 

کشور است. 
سوال: اگر تروریست ها از پاکستان می آیند و شما 
نیز  پاکستان  خوب  می دهند  قرار  حمله  مورد  را 

مورد حمله قرار می گیرد آنها از کجا می آیند؟
در  افراد  و  گروه ها  این  که  است  حقیقت  یک  این  پاسخ: 
منحیث  پاکستان  توسط  دیدند،  آموزش  پاکستان  در  ابتدا 
پاکستان  دولت  که  می دانیم  ما  وهمه ی  شدند  استفاد  وسیله 
کشورهای  و  کردند  استفاده  سیاست  ابزار  مثابه  به  آنها  از 
غربی نیز از آنها در جریان سال های جهاد افغانستان حمایت 
کردند. این که پاکستان خود امروز از این پدیده خشونت بار 
و تروریزم رنج می برد، دلیلی است که ما در سدد پیدا کردن 
من  طوری که  شده ایم.  مشکل  این  برای  مشترک  حل  راه 
قربانی  خود  پاکستان  که  دیدیم  آن که  از  بعد  گفتم،  قبال 
را  پاکستان  با  برخورد  نحوه  و  زبان  من  گردید،  پدیده  این 
تغییر دادم، تالش کردیم با پاکستان دوستانه برخوردکنیم، و 
تالش کردیم که تمامی کوشش های خود را برای پایان دادن 
ساختیم.  متمرکز  یکدیگر  با  همکاری  با  خشونت  دایره  به 
باشد که  این دلیلی  باید  نداد. اکنون  نتیجه  این تالش ها  اما، 
از  عاری  فضای  در یک  و  ببینیم  یکدیگر  به چشم  مستقیما 
خود  مردم  برای  خوب  آینده  به سوی  تروریزم  و  افراطیت 

حرکت کنیم. 
سوال: مهاجرین شما در پاکستان هستند و بسیاری 
پاکستان  در  شما  وزیران  خانواده های  اعضای  از 
هستند و بسیار دوستان شما نیز در پاکستان هستند و 
در میان مهاجرین زندگی می کنند هرگاه پاکستان 
زیرا  می شوید  آزرده  شما  می آورد  فشار  آنها  بر 
خانواده های وزیران شما در آنجا زندگی می کنند 
طالبان  از  آنها  نکنیم  اقدام  مهاجرین  علیه  اگر  و 

پشتیبانی می کنند.

دریابد و مخصوصا بعد از سال 2007 که پاکستان خود قربانی 
این پدیده شد، متاسفانه قربانی جدی این پدیده گردید. من 
خودم این را درک کردم و گفتم زمان آن فراه رسیده است 
پیدا  و صحبت  تفاهم  با  آن را  دلیل  و  بشینیم  پاکستان  با  که 
برادران خود  با  ما  این مشکل،  پیدا کردن حل  برای  نماییم. 
پاکستان صحبت کردیم و گفتیم زمان آن رسیده است  در 
که اگر پناهگاه امن در خاک شان وجود دارد که ما می دانیم 
است،  می دانیم  که  آموزشی  مراکز  اگر  و  دارد  هم  وجود 
پاکستان  در  طالبان  تشکیالت  و  اگر ساختار  و  دارد،  وجود 
بیایید که این مشکل را  است که می دانیم وجود دارد، پس 
منحیث  نیز  شما  به  آنها  موجودیت  کنیم چون  مشترکا حل 

مسلمان و برادر ضرر می رساند. 
پروفیسور ربانی در حالی به شهادت رسید که نهایت تالش 
انجام  پاکستان  با  برادرانه  روابط کامال  داشتن  برای  را  خود 
نخست وزیر  حضور  در  جلسه ای  در  ربانی  پروفیسور  داد. 
وزیر  و  کیانی  آقای  پاکستان  لوی درستیز  گیالنی،  آقای 
ما  پاکستانی  خواهر  و  برادران  به  ربانی،  حنا  خانم  خارجه 
و  کنیم  جستجو  صلح  تا  آمده ایم  پاکستان  به  ما  که  گفت 
افراطیت و منابع آن قطع گردد، نه تنها به خاطر صلح و ثبات 
در افغانستان، بلکه به خاطری که پاکستان نیز امروز با خطرات 
و تهدید هایی مواجه است. بنابرین، تا زمانی که ما به حقایق 
مساله توجه نکنیم و تا زمانی که اجازه دهیم که از افراطیت 
منحیث وسیله استفاده شود، مشکلی را که امروز به آن مواجه 

هستیم حل نخواهد شد.
پروفیسور  کسی  چه  رییس جمهور!  جناب  سوال: 

ربانی را به شهادت رساند؟ 
که  رسید  شهادت  به  کسی  توسط  ربانی  پروفیسور  پاسخ: 
به نام صلح از طرف شورای کویته از پاکستان فرستاده شده 
آورنده  به نام  که  رسید  شهادت  به  شخصی  توسط  و  بود 
آن  به  من خود  بود.  انتحارکننده  مگر  بود،  آمده  پیام صلح 
پیامی که ظاهرا از سوی شورای کویته ارسال شده بود و این 
پیام با صدای شخصی به نام مولوی عنایت اهلل ثبت شده بود، 
پیام متوجه شورای عالی صلح بود، و خطاب  گوش کردم. 
با  و  بود  ثبت شده  احترام آمیز  با کلمات  ربانی  پروفیسور  به 
پیام  این  داشتیم  صلح  برای  ما  تالشی که  و  آرزو  به  توجه 
چشمان ما را بسته کرد و این شخص را پذیرفتیم که باعث 

قتل پروفیسور ربانی شد. 
سوال: آیا شهادت پروفیسور ربانی به نفع پاکستان 

است و یا به نقص آن؟ 
برای  جدی  ضایع  است،  پاکستان  نقص  به  شدیدا  پاسخ: 
پاکستان نیز بوده است و به همین دلیل است که ما از پاکستان 
می خواهیم در مورد چگونگی شهادت استاد با ما همکاری 

کند. 
سوال: پاکستان آمادگی اش را در قسمت تحقیقات 
ترور استاد ربانی اعالن داشته است آیا آنها وعده 

همکاری را نموده اند؟
هستیم،  زمینه  این  در  پاکستان  پاسخ  منتظر  هنوز  ما  پاسخ: 
منتظر هستیم پاکستان از هیات ما دعوت کند و در این زمینه 

همکاری کند.
استاد  ترور  که  است  همین  هم  عامه  نظر  سوال: 
ربانی ضایعه برای پاکستان نیز بود زیرا او با پاکستان 
روابط حسنه داشت و از طرف دیگر شما نیز به این 
مساله اشاره کردید به نظر شما چرا پاکستان این کار 

افراطیت  از  حمایت  برای  عذری  هیچ وجه  به  این  پاسخ: 
افراطیت  به  دادن  اجازه  برای  دلیلی  هیچ  نمی شود،  پنداشته 
کی ها  کردند،  حمله  جی اس کیو  بر  آنهایی که  نمی باشد، 
تیم کرکت سریالنکا در الهور حمله  بر  آنهایی که  هستند؟ 
در  بی گناه  دکانداران  بر  آنهایی که  هستند؟  کی ها  کردند، 
پایگاه  بر  آنهایی که  هستند؟  کی ها  کردند،  حمله  الهور 
طیاره  و  در کراچی حمله کردند  پاکستان  دریایی  نیروهای 
پاکستان را ویران کردند، کی ها هستند؟ آنهایی که بر زایرین 
هستند؟  کی ها  کردند،  حمله  کویته  در  زیارتی  در  بی گناه 
آنهایی که بر نمازگذاران در پختونخواه حمله کردند، کی ها 
می پردازند،  کشتار  و  قتل  به  کراچی  در  آنهایی که  هستند؟ 
کی ها هستند؟  تحریک اسالمی ازبکستان که هفته قبل بر تیم 
بازسازی والیتی امریکایی ها در پنجشیر حمله کردند، از کجا 
آمده بود؟ آیا اینها از ازبکستان آمده بودند و یا از میرام شاه 
یا وانه آمده بودند؟ این ها سواالتی است که باید پاسخ داده 
شود، و تنها زمانی می تواند حل شود و زندگی بهتر شود که 
ما با صداقت صحبت کنیم و به اهداف خود بدون استفاده از 
عمق  برای حفظ  افراطیت  از  پاکستان  اگر  برسیم،  افراطیت 
استراتژیک در افغانستان به حیث وسیله استفاده می کند، باید 
بداند که هیچ گاهی به این هدف نخواهد رسید، بلکه بدبختی 
بیشتر و ویرانی بیشتر دامن این دو کشور را خواهد گرفت. 
داشته  استراتیژیک  عمق  می خواهد  اگر  که  پاکستانی  برای 
باشد، یک افغانستان دوست با اقتصاد نیرومند، یک افغانستان 
برادر که در آن تحرک تجارت و فعالیت های اقتصادی میان 
دو کشور و هم با تمامی جهانیان، می تواند بهترین ساحه عمق 

برای پاکستان باشد.
سوال: طالبان در کندز که یک والیت شمالی است 
نیز حضور دارند و در حالی که شما اردو دارید و 
قوت های ناتو در کشور شما حضور دارند. درست 
از وزیرستان می آیند  اگر در سرحدات شما  است 
پس در سایر نقاط کشور شما از کجا می آیند و چرا 

شما مانع آنها نمی شوید؟
در  ناتو  که  می دانیم  داریم،  را  خود  ناکامی های  ما  پاسخ: 
این  در  است،  بوده  ناکام  افغانستان  مردم  برای  امنیت  تامین 
در  ناتو  ناکامی  مورد  در  ما  اینجا  نیست.  شکی  جای  هیچ 
در  ما  نمی کنیم،  صحبت  افغانستان  مردم  برای  امنیت  تامین 
مردم  مصوونیت  تامین  در  افغانستان  حکومت  ناکامی  مورد 
صحبت  خطری  مورد  در  ما  واقع،  در  نمی کنیم.  صحبت 
این  و  می کند  تهدید  را  پاکستان  و  افغانستان  که  می کنیم 
خطر رشد افراطیت و جنگجویی است. افراطیت در پاکستان 
رشد می کند، پناهگاه در پاکستان دارد، استفاده از این نیروی 
منحیث  ما  پاکستانی  برادران  توسط  تروریزم  و  افراطیت 
داریم  تالش  ما  شد.  استفاده  سیاست  ابزار  و  روش  وسیله، 
تا این عمل خاتمه پیدا کند و هردو بتوانیم در برابر عواقب 
این عمل اقدام کنیم. من در مورد افراطیتی صحبت می کنم 
که در پاکستان منشا  می گیرد و مورد حمایت و ترویج قرار 
می گیرد و هردو کشور را متاثر می سازد، این عمل باید خاتمه 

پیدا کند.
سوال: درست است کسی که استاد ربانی را شهید 
ساخت از کویته آمده بود و شاید شبکه حقانی در 

پاکستان باشد.
پاسخ: شاید نی بلکه دقیقا در پاکستان است.

آنها  مناطق  یا  و  است  شما  نزد  ثبوت  آیا  سوال: 
معلوم است که سراج الدین در آنجا باشد و حقانی 
در آنجا باشد؟ درحالی که پاکستانی ها می دانند که 
موالنا فضل اهلل در کجاست و اردوگاه های بلوچ ها 

در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد.
علیه  متخاصم  عناصر  هرگونه  حضور  مورد  در  پاسخ: 
و  واضح  خیلی  من  که  گفت  باید  افغانستان  در  پاکستان 
ابر  نتیجه  در  این  که  گفته ام  پاکستان  در  برادرانم  به  صریع 
و دودی است که تروریزم و جنگ علیه تروریزم در هردو 
کشور ایجاد کرده است. تا زمانی که پاکستان یا افغانستان از 
افراطیت به مثابه ابزار و شیوه استفاده کند، بدون شک کشور 
دیگر عذر و دلیلی برای ایجاد شرایط بالمثل دارد. و در چنین 
وضعیت و حالت فرصت برای آنهایی مساعد می گردد که از 
آن علیه ما و یا پاکستان استفاده کند. چون ما از سرحدات 
تخلف کردیم، فضا را غبارآلود ساختیم و منطقه خاکستری 
از آن  پاکستان می تواند  به میان آورده ایم که هر عنصر ضد 
استفاده کند.  افغانستان  و  پاکستان  انجام خشونت ضد  برای 
کنیم  کار  باهم  باید  ما  که  است  دیگری  دلیل  این  بنابرین، 
تا افراطیت را با هر وسیله ممکن از میان برداریم. به عبارت 
دیگر، پاکستان باید اکنون این را کامال درک کند، و تکرار 
که  کنند  درک  را  این  پاکستان  در  دستگاه ها  که  می کنم 
افراطیت و افراط گرایی جنگجویی مانند تربیه ماری است که 

باالخره حتما روزی خودتان را خواهد گزید. 
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سوال: ناتو علیه طالبان و القاعده در نبرد است 
راه  از  امریکا  اکماالت  درصد  هشتاد  تقریبا  و 
پاکستان صورت می گیرد و ده ها تن از سران 
طالبان توسط پاکستان گرفتار شده است و به 
همین ترتیب سران القاعده گرفتار و به دست 
ضعیف  عبدالسالم  است.  شده  داده  امریکایی 
را گرفتار کردیم شما آنرا رها کردید. داکتر 
غیرت بهیر را گرفتار کردیم شما واسطه شدید 
تا رها شود ما در برابر این سی تا چهل هزار 

قربانی دادیم آیا شما توقع بیشتر دارید؟
پاسخ: غیرت بهیر بی گناه بود و ناحق از سوی پاکستان 
دستگیر شده بود، مال ضعیف سفیر طالبان در پاکستان 
پاکستان دستگیر شد، دستگیری  از سوی  ناحق  و  بود 
حل  را  مشکل  باشند  هم  گنهکار  این که  ولو  افراد 
نمی کند، اما آنچه را که ما به آن تاکید می کنیم توقف 
ما  است،  سیاست  وسیله  حیث  به  افراطیت  از  استفاده 
می خواهیم دیگر افراطیت منحیث ابزار سیاست استفاده 
نشود، ما می خواهیم استفاده از خشونت منحیث شیوه 
سیاست پایان یابد، چون ادامه این سیاست دیگر به نفع 
پاکستان نیست و برعکس ثبات پاکستان و موجودیت 
برادر  این صدای یک  این کشور را تضعیف می کند. 
به برادر دیگر است که همین وسیله ای را که شما خود 
استفاده کرده اید امروز حیات و بقای کشور خودتان را 

به مخاطره انداخته است. 
صحبت  آینده  مورد  در  اکنون  سوال: 
پاکستان  از  شما  توقعات  و  تقاضا ها  می کنیم، 
تشکیل  که  را  مشترک  کمیسیون  چیست؟ 

داده اید آیا می توانید آن را دوام بدهید؟
یک  شک  بدون  صلح  مشترک  کمیسیون  پاسخ: 
مفکوره خوب برای کار مشترک میان دو کشور است 
و از این طریق تالش های صلح می تواند پیگیری شود و 
روی مسایل اصلی صحبت شود، یعنی حمالت انتحاری 
در افغانستان ختم شود و اگر پاکستان برای ختم چنین 
حمالت با ما همکاری کند، و اگر حادثه ای رخ دهد، 
ما  آن وقت  داد،  انجام  آن را  بدانیم که چه کسی  ما  و 
پاکستان  در  چه  می کنیم  اقدام  آن  مقابل  در  مشترکا 
باشد یا در افغانستان. به عبارت دیگر، اگر پاکستان با 
ماکار کند،  با  افراطیت  برای ختم  اخالص و صداقت 
ایجاد  جدایی  ما  بین  نمی تواند  جهان  در  قدرتی  هیچ 
کند، بی اعتمادی ایجاد کند و یا ما را از هم جدا کند. 
به این ترتیب ما دو همسایه برادر و نیرومند خواهیم بود 

و این آروزی مردم افغانستان است.
انجام دادم و در  من تمامی تالش های خود را شخصا 
در  و  غرب  مقابل  در  کرده ام،  ایستادگی  همه  مقابل 
مقابل امریکا تا بهترین روابط را با پاکستان داشته باشیم 
متضرر  را  ما  که  بدبختی هایی  برای  مشترکا  بتوانیم  و 

می سازد، راه حل پیدا کنیم.
سوال: شما احسان کردید و در طول دو سال 
پاکستان  علیه  هم  سخنرانی  یک  حتا  گذشته 

نکردید. 
پنج  چهار،  سه  از  اضافه  بلکه  نه،  سال  سه  دو  پاسخ: 

سال.
این  با  شما  سال،  چهار  سه  خوب  سوال: 
با  و  ساختید  تیره  غرب  با  را  روابط تان 

پاکستان... 
پاسخ: ما بعضی مسایلی در این مورد داشتیم، بعضا ما 
داشتیم،  مسایل  این  و غرب روی  ناتو  با  نظر  اختالف 
ادامه تالش ها  برای  نادیده گرفتیم و  این مسایل را  اما 
با  افغانستان  داد.  خواهیم  و  دادیم  ادامه  پاکستان  با 
و  دارد  که  فقری  وجود  با  دارد،  که  نیازهایی  وجود 
با  نیروی خارجی و  با وجود حضور حدود 150 هزار 
تمامی ویرانی هایی را که این کشور در طول 30 سال 
گذشته تجربه کرده است، افغانستان یک کشور مستقل 
است. باوجود همه نیازها، امریکا امروز معاشات ما را 
می پردازد. اما، وقتی بحث از منافع افغانستان می شود، 

منافع  می شود،  مطرح  منطقه  منافع  و  مسلمانان  منافع 
مطرح  ما  همسایه های  و  ایران  و  پاکستان  و  افغانستان 
تصمیم  مستقالنه  افغانستان  صورت  این  در  می شود، 
به  ما  پاکستانی  برادران  اما،  گرفت.  خواهد  و  می گیرد 
افغانستان پاسخ درست نداده است، ما به این باور هستیم 
تقاضای  متوجه  بیشتر  پاکستان  دستگاه های  و  شما  که 

امریکا هستند تا آنکه ما در افغانستان باشیم.
حکومت  که  می گویند  پاکستانی ها  سوال: 
نداده  گوش  ما  شکایات  به  هیچ گاه  افغانستان 
کنر  و  نورستان  والیات  از  مثال  به طور  است 
ما  نیروهای  و  می گیرد  حمله صورت  ما  باالی 
کشته می شوند، اما حکومت افغانستان هیچ نوع 

اقدامی را علیه آنها نمی کند.
پاسخ: من گفتم که این در نتیجه همان غبار و ابهامی 
ما  است که قبال متذکر شدم و هر کس می تواند یکی 
را علیه دیگری استفاده کند، چه کسی می تواند این را 
پاکستان  و  افغانستان  تنها  ما،  خود  تنها  سازد،  متوقف 
می تواند آن را متوقف بسازد، هرگاه ما خود این مشکل 
که  توانست  نخواهد  بیرونی  عامل  هیچ  کنیم،  رفع  را 
افغانستان  علیه  را  پاکستان  یا  پاکستان  علیه  را  افغانستان 
استفاده کند. اما، اگر این عامل خود این دو کشور باشد 
که تالش کند دیگری را متضرر سازد، جای تاسف و 
شرمساری است و من تالش می کنم این وضعیت خاتمه 

یابد.
سوال: رییس صاحب جمهور! شما می دانید که 
وجود  حساسیت  نوع  چه  هند  با  ما  روابط  در 
دارد. ما هندی ها را دشمن خویش می خوانیم 
که  پاکستان  دیگر  طرف  از  جنگیده ایم  آنها  با 
طالبان را طرفدار خویش می خواندند به خاطر 
شما دشمن خویش ساختند با آنها جنگ می کنند 
علیه طالبان می جنگند راه  به قوت هایی که  و 
روابط  هرگاه  اما  است  نموده  باز  را  اکماالت 
ما با هند خراب شده است رییس جمهور حامد 
است  شده  ایستاده  هندی ها  کنار  در  کرزی 
امضا  آنها  با  را  استراتژیک  توافقنامه  اخیرا  و 

نموده اید؟ آیا شکایت ما بجا نیست؟
 2 از  بیش  ما  است،  افغانستان  همسایه  پاکستان  پاسخ: 
هزار کیلومتر سرحد مشترک داریم، ما دارای ارتباطات 
قومی هستیم، روابط فرهنگی داریم، پیوند های تاریخی 
داریم و باید در فضای صلح، سعادت و خوشی زندگی 
کنیم. در مورد هند باید گفت که این کشور یک قدرت 
بزرگ اقتصادی است، یک قدرت بزرگ تعلیمی است 
نه تنها به منطقه ما بلکه تمامی جهان، هند همسایه ماست، 
همسایه پاکستان و همسایه نزدیک ما، هند ساالنه دو هزار 
بورسیه تحصیلی برای افغانستان داده است، هند برای ما 
دو میلیارد دالرکمک کرده است که هر دالر آن خیلی 
موثر بوده است و برای بهبود زندگی مردم افغانستان به 
به هدف  هند  با  افغانستان  روابط  است،  رسیده  مصرف 
نفع  به  هند  فرصت های  و  توانایی ها  و  رشد  از  استفاده 

از صفحه 5
افغانستان شکل گرفته است، این روابط به هیچ وجه علیه 
ارتباط  پاکستان  به  که  جایی  تا  ندارد.  هدف  پاکستان 
می گیرد، من می توانم به اطمینان کامل برای شما بگویم 
که رهبران هند هیچ گونه هدف و مقصدی برای استفاده 
کردن افغانستان علیه پاکستان ندارند. برعکس، آنچه را 
از مقامات هندی شنیده ام این است که  که من همواره 
داشته  پاکستان  با  دوستانه  و  عادی  روابط  دارند  آرزو 
باشند چون هند یک اقتصاد رو به رشد است و پاکستان 
یک کشور بزرگ اسالمی است. بنابرین، لطفا این سو 
تفاهم را دور کنید، حال اگر پاکستان فکر می کند و یا 
افغانستان  که  می کنند  فکر  کشور  این  در  دستگاه هایی 
نباید با هیچ کسی ارتباط برقرار کند و رابطه نداشته باشد 
و یا از طریق پاکستان روابطش را برقرار کند، این یک 
خواب است که هیچ گاهی به حقیقت مبدل نخواهد شد، 
نیز  پاکستان  افغانستان یک کشور مستقل است و  چون 
یک کشور مستقل است. پاکستان می خواهد روابط بهتر 
با  تجاری  رابطه  داشتن  اگر  باشد،  داشته  هند  با  تجاری 
می کنید  است، شما چرا تالش  غلط  مفکوره  هند یک 
صحبت  هند  با  چرا  باشید؟  داشته  را  رابط  این  هند  با 
از هند  می کنید، چرا نخست وزیر و وزیر خارجه شما 
دیدن می کند؟ شما به خود حق می دهید که با هند رابطه 
تجاری داشته باشید و بهترین رابطه مردمی با هند داشته 
هند  با  تعلیمی  رابطه  افغانستان  می خواهید  اما  باشید، 

نداشته باشد، این منصفانه و عادالنه نیست، 
سوال: در این مسایل مشکل نداریم اما این که 
و  است  شما  کشور  در  ناتو  حالی که  در  شما 
قوت های  و  می دهد  آموزش  را  شما  اردوی 
را  شما  نیروهای  و  هستند  افغانستان  در  دیگر 
می خواهید  هند  از  شما  اما  می دهند  آموزش 
حالی که  در  بدهد  آموزش  را  شما  اردوی  تا 
به شما  پیشنهاد را  این  پاکستان سال هاست که 
حالی که  در  نکرده اید.  قبول  شما  اما  می کند 
داریم  مشترک  فرهنگ  داریم.  مشترک  زبان 
و شاید ما بهتر بتوانیم نیروهای شما را آموزش 
می توانند  هندی ها  که  است  چیز  چه  بدهیم. 

انجام بدهند و ما نخواهیم توانست؟
بود  ما  همسایه  وقت  شوروی  جماهیر  اتحاد  پاسخ: 
را  خود  نیروهای  ما  بود.  ما  دوست  خیلی  همسایه  و 
دست  وسیله  به  آنها  بعضی  و  دادیم  آموزش  آنجا  در 
شاید  شد.  تبدیل  افغانستان  علیه  استفاده  برای  شوروی 
و  افسران  که  بگیریم  نظر  در  را  این  آینده  در  هم  ما 
اما  بفرستیم،  به پاکستان  برای آموزش  سربازان خود را 
را  اساسی شان  مشکل  نخست  باید  پاکستان  و  افغانستان 
اثر گذاشته است، دور کنند و آن  که روی روابط شان 
را  خود  افسر  یک  می توانیم  ما  چگونه  است.  تروریزم 
برای آموزش به پاکستان بفرستیم در حالی که فکر این 
ما  وقتی  می آیند؟  پاکستان  از  نیز  تروریستان  که  باشد 
مطمین شویم که عامل منفی دیگر از پاکستان به جانب 
دو  روابط  که  شویم  مطمین  وقتی  و  نمی آید  افغانستان 
احترام  برمبنای  و  آینده نگر  دوستانه،  متمدن،  کشور 
می توانیم  ما  که  است  آن وقت  در  است،  گرفته  شکل 
سربازان، افسران، پولیس و داکتران خود را به پاکستان 
ما  این مشکل،  برداشتن  از  بفرستیم. پس  برای آموزش 

می توانیم شگوفاترین رابطه را داشته باشیم. 
آن  از  بعد  و  است  اول  برادر  حق  اما  سوال: 
شما  دوگانکی  برادر  آیا  می آید.  دوست  حق 
خواسته  نا  خدا  اگر  نداشت؟  را  اولیت  حق 

پاکستان مورد حمله هند قرار گیرد؟
پاسخ: بلی، اما یکی از این دوبرادر دوگانه نباید خون 
باید نخست  این کار  بریزد.  پنهان  با چاقوی  را  دیگری 
حل شود و بعدا این روابط دوگانگی می تواند به قوت 

و نیرومندی برسد.
برادر دوگانگی شما  سوال: یک گله دیگر که 
دارد این است زمانی که روابط ما با امریکا تیره 
شد برادر ما حامد کرزی با امریکا ایستاد و علیه 
ما سخنرانی کرد. گفته می شود که اگر امریکا 
با پاکستان جنگ نماید افغانستان در کنار امریکا 

خواهد ایستاد؟
پاسخ:

خدا ناخاسته اگر میان امریکا و پاکستان جنگ صورت 
برادر شما هستیم،  ما  بود.  پاکستان خواهیم  با  ما  گیرد، 
کمک  به  پاکستان  اگر  و  شود  حمله  پاکستان  بر  اگر 
افغانستان نیاز داشته باشد، افغانستان در کنار شما خواهد 
در  پاکستان  دستگاه  که  چیزهایی  همه  باوجود  ایستاد، 
برادر  هنوز  افغانستان  است،  داده  انجام  افغانستان  برابر 
و  مهمان نوازی  پذیرایی،  هیچ گاهی  افغانستان  شماست. 
احترام و برادری را که مردم پاکستان به مردم افغانستان 
که  هر کشوری  کرد.  نخواهند  فراموش  داده اند،  انجام 

بر پاکستان حمله نماید، افغانستان برادر پاکستان خواهد 
نخواهد  فریب  را  خود  برادر  هیچ گاهی  افغانستان  بود. 
با  استراتژیک  توافقنامه  امضای  هند،  با  ما  روابط  داد. 
هند، چیزی نبود که دفعتا تصمیم گرفته شده باشد، بلکه 
دیدار  شد.  گفتگو  و  بحث  همکاری  این  روی  سال ها 
بلکه  نبوده است،  اخیر  به حوادث  پاسخ  از هند در  من 
امریکا  میان  روابط  اخیر  تیرگی  بود.  شده  پالن  قبل  از 
و پاکستان بر برخورد ما در برابر پاکستان هیچ گونه اثر 
نداشته است، این را شما می دانید، وقتی بحث از روابط 
برادر با برادر است، خواهید دید که افغانستان با شما در 

وقت ضرورت ایستاده خواهد بود. 
این دردی است که ما داریم، برادر عزیزم! لطفا استفاده 
از این وسایلی که ما را رنج داده است و امروز شما را 
نیز رنج می دهد متوقف سازید، بیایید از دروازه دیگری 
به  بتوانند  برادر  هردو  راهی که  و  دروازه  بیاییم،  پیش 
خواهد  شما  با  افغانستان  یابند،  دست  آسایش  و  صلح 
نخواهد  دیکتی  کشوری  هیچ  سوی  از  افغانستان  بود. 
شد، و امر هیچ کشوری چه امریکا، هند، روسیه یا چین 
یا دیگری را قبول نخواهد کرد. افغانستان خود سیاست 
دارد، موقف دارد و دید مشخص نسبت به اوضاع دارد و 

بر مبنای همین دیدگاه با پاکستان روابط دارد.
دو  کمیسیون  شد؟  خواهد  چه  آینده  سوال: 
با  شما  مذاکرات  رسید؟  خواهد  کجا  به  جانبه 

طالبان ادامه خواهد داشت؟
آدرس  که  می کنیم  زمانی صحبت  ما  طالبان  با  پاسخ: 
آنها را پیدا کنیم و تلیفون آنها را پیداکنیم، تا زمانی که 
را  آنها  و  باشند  داشته  جایی  در  واقعی  نماینده ی  آنها 
بشناسیم، تا آن زمان ما با پاکستان به حیث نماینده طالبان 

صحبت می کنیم. 
سوال: امریکا گفته است که با طالبان مذاکره 
با طیب آغا تماس  به این منظور  می کند، آنها 
برقرار کردند، اگر امریکا می تواند مذاکره کند 

شما چطور نمی توانید؟
مورد  در  این جا  من  است،  امریکا  کار  آن  پاسخ: 
افغانستان صحبت می کنم و در مورد توقع و درخواست 

افغانستان از برادرش پاکستان صحبت می کنم، 
پاکستان  با  شما  مشترک  کمیسیون  سوال: 

چه وقت بار دیگر باهم خواهند دید؟
پاسخ: آروز می کنم ما با برادران پاکستانی خود بتوانیم 
هردو  برادر  که  ترکیه  در  خوبی  و  سازنده  بحث های 
داشته  پی  در  خوبی  نتیجه  و  باشیم  داشته  است  کشور 

باشد.
مساله  خرابی  در  پاکستان  تنها  آیا  سوال: 
روابط  ایران  درحالی که  دارد؟  سهم  افغانستان 
ایران  طرف  از  طالبان  و  دارد  امریکا  با  تیره 

مورد حمایت قرار می گیرد
پاسخ: پایگاه طالبان، روابط طالبان و حمایت طالبان در 
پاکستان است، ایران شاید ارتباطی با طالبان داشته باشد، 
اما این ارتباط به حدی وسیع، مهم و عمیق نیست که در 

پاکستان است. 
ناتو  و  امریکا  پالیسی  و  استراتژی  از  سوال: 

مطمین استید؟
پاسخ: شما در مورد موقف ما نسبت به عملیات های ناتو 
آگاهی دارید، در مورد تلفات ملکی آگاهی دارید، و 
در مورد اعتراضات ما و همه این مسایل آگاهی دارید، 
و این دلیلی است که مذاکرات ما در مورد امضای این 
توافقنامه هنوز جریان دارد. ما شرایط مشخصی با امریکا 
و ناتو داریم، از جمله موضوع اجرای عملیات های شبانه، 
هیچ  دیگر  می خواهیم  ما  توافقنامه،  این  امضای  از  بعد 
امریکایی به خانه های افغان ها داخل نشود، دیگر زندان 
خارجی وجود نداشته باشد، توقیف و بازداشت افغان ها 
ختم شود، فعالیت نهاد های موازی با حکومت و دولت 
افغانستان و فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی و سایر 
افغانستان، فساد  فعالیت هایی که مانع عملکرد حکومت 

اداری و تخلف از قوانین نافذه افغانستان پایان یابد. 
سال  از  بعد  آیا  این که!  عمده  سوال  سوال: 
آیا  می شود  خارج  منطقه  از  امریکا  که   2014
نیروهای شما آماده است یا این که طالبان آنها 

را از منطقه خارج و به کشور شان می فرستند؟
پاسخ: فکر می کنم قبال به این سوال پاسخ ارایه کردم، 
ما در مورد شرایطی برای امضای توافقنامه استراتژیک با 
امریکا و پایگاه هایی را که آنها می خواهند و یا ساحاتی 
قبال  باشند،  داشته  نظامی  حضور  می خواهند  که  را 
صحبت کردم، موضوع تداوم حضور نیروهای خارجی 
در  آنها  دلیل حضور  مجموع  در  و   2014 سال  از  پس 
در  ما  برادران  متوجه  بازهم  که  است  سوالی  افغانستان 
پاکستان می شود و مربوط به محیط و فضای می شود که 

افغانستان خود را در این سی سال جنگ یافته است. 
بسیار تشکر   

متن کامل مصاحبه 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

سال  طي  که  حيات  حق  نقض  آمار  و  ارقام 
مستقل  کميسيون  معلومات  بانك  در   1389
نشان  است،  شده  ثبت  افغانستان  بشر  حقوق 
مي دهد که حداقل 38 مورد نقض حق حيات 
در سراسر کشور اتفاق افتاده است. آمار نقض 
حق  نقض  مورد   12 دربرگيرنده  حيات  حق 
مردان  حيات  نقض  مورد   26 و  زنان  حيات 
به هيچ وجه  باال،  ارقام ذکرشده  البته  مي باشد. 
نشان دهنده تعداد واقعي تلفات، کشته شده ها و 
موارد نقض حق حيات در سطح  کشور نيست، 
مستقل  کميسيون  در  که  مواردي اند  بلکه 
به  گونه رسمي ثبت  شده اند. ثبت  حقوق بشر 
اين موارد به گونه ای است که شکايت کننده ها 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  دفاتر  به  خود، 
مراجعه کرده و جزييات نقض اين حق را ارايه 
کرده و به اين ترتيب تمام اين اطالعات درج و 
ثبت فورم هاي رسمي مي شوند. از اين رو است 
نقض  مفهوم  به  هيچ گاه  ارقام  اين  ارايه  که 
طول  در  کشور  سراسر  در  حيات  حق  واقعي 
يك سال نبوده و به اين منظور ارقام زيادی از 
منابع مختلف جمع آوري و تحليل شده است. 
در  حيات  حق  نقض  جمع آوري شده   آمار 
بانك معلومات کميسيون در طول سال 1389 
با سال قبل هرچند يك کاهش را  در مقايسه 
نشان مي دهد، اما در واقعيت، ميزان نقض حق 

مقدمه
قوه ی  سه  از  يکی  عنوان  به  قضاييه  قوه 
شکل دهنده ی دولت، نقش مهم و اساسی در 
تعريف نظام و ترسيم دولت داری سالم داشته و 
رويه ها، برنامه ها و واقعيت های درون اين نهاد 
برای  باشد  معياری  می تواند  که  اين  بر  عالوه 
دولت  قانون مداری  و  سالمت  ميزان  ازريابی 
مردم  باور  و  اعتماد  اساس  و  مبنی  نظام،  و 
محك  و  گرديده  محسوب  دولت  به  نسبت 
و  محبوبيت  ميزان  تعيين  برای  اطمينانی  قابل 

مقبوليت نظام در ميان مردم است.
نهاد،  اين  قانون مدارانه ی  و  درست  عملکرد 
و  گرديده  کشور  در  عدالت  تحکيم  باعث 
را  دولت  حاکميت  به  نسبت  مردم  اعتماد 
اين  فساد  از  عاری  و  سالم  اداره  می برد.  باال 
فرصت های  و  زمينه ها  به خوبی  می تواند  نهاد 
تخلف از قانون و فساد را در کشور از بين ببرد. 
اين  غيرقانونی  و  نادرست  عملکرد  طوريکه 
عاملی ديگری در گسترش  از هر  بيشتر  نهاد، 
روحيه ی  تقويت  يا  فساد  و  قانون  از  تخلف 

قانون گريزی و فساد اداری، موثر است.
با دو  موازی  قوه ی قضاييه  اعتبار  و  شخصيت 
قوه ی  و  مجريه  )قوه ی  دولت  ديگر  قوه ی 
از  قوه  اين  تاثيرپذيری  و  داشته  قرار  مقننه( 
اگر  دولت،  عضو  ديگر  نهاد  دو  از  هريکی 
را تحت  قوا  توازن  باشد که  بگونه ای  چنانچه 
تاثير قرار داده و به نحوی استقالليت خودش 
بحران  معنی موجوديت  به  بدهد،  از دست  را 

در نظام می باشد.
تشکيالت و صالحيت های قوه ی قضاييه

مسووليت قوه ی قضاييه نظارت بر تطبيق قوانين 
و رسيدگی به تمام قضايا و دعواهای حقوقی 
در  قانون  احکام  به  مطابق  که  است  جنايی  و 

حيات در طول اين سال به طور چشم گيري 
و  رسانه ها  که  آن گونه  است.  يافته  افزايش 
سازمان هاي حقوق بشري اظهار داشته اند، تلفات 
سال  با  مقايسه  در   1389 سال  طي  ملکي  افراد 
گذشته افزايش داشته است. مقايسه تلفات ملکي 
امور  را وزارت  ارقام آن  و مجروح شد گانی که 
ويژه کميسيون  بررسي  بخش  و  افغانستان  داخله 
است،  کرده  گردآوري  بشر  حقوق  مستقل 
 1388 ) سال  سال  دو  اين  طي  که  مي دهد  نشان 
زخمي شدگان  تعداد  در  ( تفاوت هايی   1389 و 
ارقام  مي رسد.  مالحظه  به  کشته شدگان  و 
گردآوري شده از سوی بخش بررسي ويژه، نشان 
از  تن  در کل 1715  در  سال 1388  مي دهد که 
شهروندان کشور بر اثر منازعات جاري در کشور 
کشته شده و اين رقم در سال 1389 به 2459 نفر 

مي رسد که 744 تن افزايش را نشان مي دهد.
داخله  امور  وزارت  که  اطالعاتی  همين طور، 
سال  طي  که  مي دهد  نشان  کرده  جمع آوري 
1388 رقم کشته شده ها به 2015 تن مي رسد که 
ويژه  بررسي  بخش  اطالعات  برعکس  رقم  اين 
 1744 به  مجموع  در   1389 سال  در  کميسيون، 
تن مي رسد که مقايسه اين دو رقم،  271 کاهش 
را نشان مي دهد. در همين حال، مجروحان سال 
1388، 3780 تن بوده و در سال 1389 اين رقم 
به 3520 تن مي رسد که مقايسه ارقام اين دو سال 

محاکم مطرح می گردند.
بر  مبتنی  قضاييه  قوه  و صالحيت های  تشکيالت 
و  شيوه ها  و  بوده  متفاوت  دولت  هر  ملی  قوانين 
افغانستان  در  دارد.  را  خودش  خاص  اشکال 
)محکمه ی  محکمه  استره  شامل  قضاييه  قوه ی 
و  واليتی(  )محاکم  استيناف  محاکم  عالی(، 
محاکم  و  ولسوالی ها(  )محاکم  ابتداييه  محاکم 
خاص است. چنانچه در ماده 116 قانون اساسی 

می خوانيم:
جمهوری  دولت  مستقل  رکن  قضاييه  »قوه 

اسالمی افغانستان می باشد.
محکمه،  ستره  يك  از  است  مرکب  قضاييه  قوه 
محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيالت 

و صالحيت آن ها توسط قانون تنظيم می گردد.
قضايی  ارگان  عالي ترين  حيث  به  محکمه  ستره 
اسالمی  جمهوری  قضاييه  قوه ی  راس  در 

افغانستان قرار دارد.«
کشور  اساسی  قانون   122 تا   120 ماده های 

صالحيت های قوه ی قضاييه را تذکر داده است:
تمام  به  رسيدگی  شامل  قضاييه  قوه  »صالحيت 

نشانگر 260 تن کاهش در  سال جاری مي باشد.
1389به  سال  در  را  حيات  نقض  موارد  زير،  نمودار 

تفکيك واليت و جنسيت نشان مي دهد:

در  ثبت شده  اطالعات  چگونگي  توضيح  ادامه،  در 
يادآوري  به  الزم  بشر،  حقوق  مستقل  کميسيون 
در  نيز  ديگر  مراجع  و  معلوماتي  منابع  از  که  است 
رابطه  در  عمدتا  که  است  استفاده شده  گزارش  اين 
طي  حق  اين  نقض  ميزان  و  حيات  حق  نقض  به 
از  بوده اند.  استفاده  درخور  اطالعات   ،1389 سال 
داخله  امور  وزارت  توسط  ارايه شده  ارقام  ميان،  اين 
نشان مي دهد که طي سال 1389، تعداد تلفات افراد 
ملکي بر اثر فعاليت هاي مخالفان دولت، به 1744 تن 
مي رسد. به اين ترتيب، آمار کساني که در اثر عمليات 
جنگي و منازعه جاري در  سال 1389 زخمي شده اند، 
نشان مي دهد که طي اين سال، در مجموع 3520 تن 
مالحظه  با  شده اند.  مجروح  افغانستان  شهروندان  از 
اطالعات به دست آمده از وزارت محترم امور داخله 
ديده مي شود که بيشترين تلفات در  سال جاري، در 
واليات قندهار، خوست، ننگرهار، زابل، کنر، کابل، 
قابل  است.  پيوسته  وقوع  به  غزني  و  فارياب  کندز، 
که  مجروحاني  و  ملکي  تلفات  ارقام  که  است  ذکر 
از سوي دولت ارايه  شده است )به ويژه ارقام حاصله 
جانب  از  کميسيون  رسمي  درخواست  اساس  به  که 
وزارت امور داخله ارايه شده است( معلومات کافي 
با  قربانيان  جنسيت  و  سني  گروه هاي  زمينه  در  را 

جزييات نشان نمي دهد. 
ادامه دارد

يا  حقيقی  اشخاص  طرف  از  که  است  دعاويی 
حکمی، به شمول دولت، به حيث مدعی يا مدعی عليه 
در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.« 

)ماده120 قانون اساسی(
معاهدات  تقنينی،  فرامين  قوانين،  مطابقت  »بررسی 
و  اساسی  قانون  با  بين المللی  ميثاق های  و  بين الدول 
تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم، 
محکمه  ستره  صالحيت  از  قانون  احکام  به  مطابق 

می باشد.« )ماده 121 قانون اساسی(
يا  قضيه  حالت،  هيچ  در  نمی تواند  قانون  »هيچ 
به نحوی  ساحه يی را از دايرهء صالحيت قوه قضايه 
که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام 

ديگر تفويض کند.
مواد  مندرج  خاص  محاکم  تشکيل  مانع  حکم  اين   
و  بيست  و  و يك صد  هشتم  و  هفتاد  نهم،  و  شصت 
هفتم اين قانون اساسی و محاکم عسکری در قضايای 

مربوط به آن نمی گردد.
قانون  توسط  محاکم  نوع  اين  صالحيت  و  تشکيل 

تنظيم می گردد.« )ماده 122 قانون اساسی(
ادامه دارد

ج( آزادی و امنیت شخصی
حق آزادی و امنيت شخصی بدين معناست که از هيچ فردی نمی توان سلب 
آزادی کرد مگر برمبنای قانون و با دستور مرجع صالح قانونی و با پيروی 
قانونی  متون  در  افراد  بودن  آزاد  اصل  به  احترام  با  که  سازوکارهايی  از 
پيش بينی شده است. در صورتی که در قانون کشوری چنين پيش بينی هايی 
نشده باشد در اين صورت بايد گفت که مردم آن کشور از حق آزادی 
و امنيت شخصی برخوردار نيستند. براساس اسناد جهانی حقوق بشر حق 
آزادی و امنيت شخصی با گستره ی آن که در برگيرنده ی سازوکارهايی 
بنابراين در سلب  برای سلب آزادی است به رسميت شناخته شده است. 
و  بشر  حقوق  جهانی  اسناد  در  که  را  موازينی  بايد  حداقل  افراد  آزادی 
به ويژه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيش بينی شده است، رعايت 
کرد. افزون بر اين، باتوجه به اين که قوانين داخلی کشورها قواعد حقوقی 
رابا تفصيل بسيار بيشتری بيان می دارند بديهی است که در آيين دادرسی 
کيفری هرکشور بايد سلب آزادی افراد با رعايت تضمينات گسترده تری 

نسبت به اصل آزاد بودن افراد صورت بگيرد.
سلسله ای  و  فرد  برای  حقوق  از  طيفی  شخصی،  امنيت  و  آزادی  حق  از 
توقيف  هرنوع  حق،  اين  براساس  می آيد.  پديد  دولت  برای  تکاليف  از 
خودسرانه ممنوع می گردد. سلب آزادی تنها براساس قانون و در جرايم 
غيرمشهود با دستور مرجع قضايی صالح و به وسيله ی ضابطان دادگستری 
جرايم  در  می گيرد.  صورت  هستند  معين  و  مشخص  قانون  برمبنای  که 
اقدام  افراد  توقيف  به  راسا  خود  می توانند  دادگستری  ضابطان  مشهود 
ضابطان  غيرمشهود،  جرايم  در  هم  و  مشهود  جرايم  در  هم  اما  نمايند. 
و  به گونه ای کامل  و  به سرعت  افراد  توقيف  هنگام  در  بايد  دادگستری 
قابل فهم به متهم تفهيم اتهام نمايند. تفهيم اتهام بايد در برگيرنده موضوع 

اتهام و عنوان قانونی آن باشد. ضابطان دادگستری همچنين بايد متهم را 
قضايی  مرجع  نمايند.  احضار  قاضی  صالح  مرجع  برابر  در  درنگ  بدون 
تنها در صورتی که ضرورت  و  نمايد  را رعايت  افراد  بايستی آزادی  نيز 
نيل به عدالت در يك دادرسی کيفری اقتصا کند، می توان آزادی فرد را 
و  بازداشت  بايستی  نيز  فرد  راستای محدوديت آزادی  نمايد. در  محدود 
سلب آزادی از فرد گزينه آخر باشد و در وهله ی اول از قرارهای جانشين 
بازداشت همچون قرار وثيقه يا کفالت استفاده گردد. در صورتی که برای 
يك دادرسی کيفری در جهت نيل به عدالت و از بيم فرار متهم يا احتمال 
به وسيله ی  آثار جرم  بين رفتن  از  امکان  يا  به مجنی عليه  آسيب زدن وی 
موجه  داليل  براساس  بايد  بازداشت  اين  باشد،  ناگزير  فرد  بازداشت  او 
بايد مدتی  بازداشت  اين داليل آگاه گردد. همچنين  از  نيز  متهم  و  بوده 
معين داشته باشد و به گونه ای غيرمعقول طوالنی نشود. ضمن اين که متهم 
بايستی از حق اعتراض به قرار بازداشت برخوردار باشد. در طول بازداشت 
بازداشتگاه  در  بگيرد،  صورت  متهم  با  انسانی  و  قانونی  رفتار  می بايد  نيز 
قانونی نگهداری شود و از شرايطی انسانی بهره مند گردد. سرانجام اين که 
در صورت تبريه متهم يا در صورتی که متهم به مجازاتی کمتر از آنچه در 
دوران بازداشت تحمل کرده است محکوم گردد، بايد خسارت وارد شده 

به وی از نظر مادی و معنوی جبران گردد.
مواردی که به آنها اشاره شد همگی از حق فرد به برخورداری از آزادی 
و امنيت شخصی ناشی می گردند، حقی که می توان آن را يکی از اصول 

اساسی و بنيادی برای نيل به زندگی آزاد و همراه با کرامت دانست.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1267    سه شنبه 3عقرب 1390   
وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

قوه ی قضایيه 

 قسمت هشتم

 مد. دادگر  
 قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت سوم

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

با نگاهی به گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد 
محاکم و سیستم قضایی در افغانستان
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شماری از باشندگان تخار که در حال طی مراحل اسناد 
مهلت شش ماهه ی  پایان رسیدن  با  استند،  موتر های شان 
سرگردانی  در  اسناد،  مراحل  طی  توقف  و  پروسه  این 

به سر می برند.
ده ها تن از مالکان موتر های بی نمبرپلیت در دروازه های 
مسوول  مقام های  اما  سرگردان اند،  دولتی  ادارات 
می گویند که مهلت اعطای نمبرپلیت تکمیل شده است 
و آنها دیگر نمی توانند به اعطای پلیت های جدید ادامه 

دهند.
مراحل  آنها  که  می گویند  متقاضیان  از  عده ای  ولی 
تحویل  دولت  خزانه  به  پول  کرده اند،  طی  را  زیادی 

کرده و روزها سرگردان بوده اند.
گفته ی  به  که  درقد  ولسوالی  باشنده ی  سراج الدین 
خودش مدت بیست و پنج روز است در ادارات دولتی 
سرگردان می باشد، می گوید: »پس از 25 روز دویدن، 
تحویل محصول گمرک و مالیات مستوفیت، آویز های 
بانک را به مستوفیت آورده ام تا باالی ترافیک مکتوب 
کارمندان  اما  بگیرم،  را  موترم  سیر  جواز  که  بدهند 
مستوفیت می گویند که مهلت تعیین شده به پایان رسیده 

است.«
او می پرسد: »اگر مهلت تمام شده است پس چرا ما را 

این قدر سرگردان ساختند و چرا پول ما را گرفتند.«
شورای وزیران دولت افغانستان، شش ماه پیش مصوبه ای 
را به تصویب رساند که دارندگان وسایط فاقد نمبرپلیت 

می توانند طی مدت شش ماه، اعتبار از تاریخ 1390/2/1 
به  نمبرپلیت،  و  جوازسیر  دریافت  برای  خورشیدی 
کمیسیون های موظف برای این کار مراجعه کنند در غیر 

آن موتر های شان توقف داده خواهد شد.
که  است  این  در  مشکل  که  می گویند  متقاضیان  اما 
درستی  به  را  مصوبه  متن  کار،  این  موظف  کمیسیون 

نفهمیده و سبب سرگردانی آنان شده اند.
نمایندگی  به  که  تالقان  شهر  باشنده ی  حیات اهلل،  داکتر 
از مراجعین با مسووالن مستوفیت درحال مذاکره است، 
می گوید: »همه ی ما تابع قانون استیم و طرفدار این استیم 
که دولت از پذیرفتن درخواست مراجعین پس از مهلت 
باید  موظف  کمیسیون  اما  کند،  خودداری  تعیین شده، 
بداند، کسانی که قبل از پایان زمان معینه، درحال پیشبرد 
این  اسنادشان،  مراحل  طی  حین  و  بودند  کارهای شان 

مهلت تمام شده است تقصیری ندارند.«
او اضافه می کند: »در میان اشخاصی که کارشان متوقف 

و  محصول  تمام  که  استند  زیادی  تعداد  است،  گردیده 
به  دولت  اگر  بانک کرده اند،  تحویل  را،  دولت  مالیه ی 
حساب  به  که  را  آنان  پول  ندهد،  نمبرپلیت  افراد  این 
قابل  قانون  مطابق  و  شده  بانک  تحویل  دولت  عایدات 

بازگشت نمی باشد، چگونه پس خواهد داد؟«
اما مسووالن کمیسیون عدم مراجعه مردم در ابتدای کار 

را از عوامل اصلی بروز این حالت می دانند.
عبدالواحد آمر عواید مستوفیت تخار و رییس کمیسیون 
ثبت و راجستر موترهای بدون اسناد گمرکی می گوید: 
انجام  آماده ی  ماه  شش  مدت  پلیت  توزیع  »کمیسیون 
این  به  کمتر  مردم  روند،  این  ابتدای  در  اما  بود،  وظیفه 
گردیده  سبب  امر  همین  و  می کردند  مراجعه  کمیسیون 

است تا کار آنان پیش از نهایی شدن، متوقف شود.«
اما متقاضیان دریافت نمبر پلیت، دلیل مقامات مسوول را 

موجه نمی دانند.
کار  عقب مانی  عامل  را  ادارات  در  ظرفیت  کمی  آنان 

می دانند.
والیت  اشکمش  ولسوالی  باشنده ی  محمدامیر  حاجی 
راه  از  که  می شود  روز  بیست  »مدت  می گوید:  تخار 
گمرک  مستوفیت،  ادارات  در  و  آمده ام  تالقان  به  دور 
و ترافیک، سرگردان می باشم، اما کار من تکمیل نشده 

است.«
یا  و  رشوت  اخذ  به  را  کمیسیون  موظف  مامورین  او 
واسطه شدن متهم کرده گفت: »از یک سو مراجعین زیاد 
هرکسی  بر عالوه  و  است  کارمندان کم  تعداد  و  استند 
کارش  زودتر  است  داده  رشوت  یا  و  داشته  واسطه  که 
خالص شده، اما کسانی که واسطه و پول نداشته اند، تا 

ختم مهلت شش ماهه سرگردان بوده اند.«
این  نمبرپلیت  توزیع  موظف  کمیسیون  مسووالن  اما 
با  برنامه  ادعا ها را رد می کنند و اظهار می دارند که این 

شفافیت تمام پیش رفته است.
توزیع  برنامه  متوقف شدن  متقاضیان  از  دیگر  برخی 
نمبرپلیت برای کسانی که کار شان را به آخر رسانیده اند 

ظلم و ستم می خوانند.
می گوید:  خواجه غار،  ولسوالی  باشنده ی  عبدالمالک 
و  می کنم  زندگی  هوتل ها  در  که  است  روز  »پانزده 
افغانی مصارف من شده است، برعالوه نزدیک  ده هزار 
بانک  افغانی هم به حساب دولت تحویل  به پنجاه هزار 
کرده ام، اما مسووالن به راحتی می گویند که برو اسنادت 

را پیش خودت نگاه کن. وقت خالص شده است.«
پس  نیست،  مردم  به  ظلم  کار  این  اگر  که  افزود  او 

چیست؟
متقاضیان دریافت نمبرپلیت موتر می گویند که اگر متن 
فیصله ی شورای وزیران، از سوی مسووالن این کمیسیون 
از  افرادی،  که  می شود  واضح  گیرد  قرار  غور  مورد 
مهلت  از  بعد  که  بازمی مانند  نمبرپلیت  توزیع  پروسه ی 
تعیین شده، تازه به مستوفیت درخواست می دهند و قصد 

آغاز طی مراحل اسناد موترشان را دارند.
صاحب  می خواهند  تازگی  به  که  کسانی  اینها  گفته  به 
می کنند،  درخواست  ارایه  به  اقدام  و  شوند  نمبرپلیت 
برنامه  شامل  نمی توانند  وزیران  شورای  فیصله  مطابق 

شوند. 
اما آقای عبدالواحد می گوید که وزارت مالیه این پروسه 
را متوقف ساخته و آنها صالحیت ادامه ی کار را ندارند.

سرگردانی متقاضیان دریافت نمبرپلیت موتر
در تخار

 جان محمد نبی زاده - تالقان
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درخواست رسیدگی به اعدام 
طرفداران قذافی در سرت

يک سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر با صدور 
بيانيه ای نيروهای دولت انتقالی ليبيا را متهم کرده 
از  تعدادی  سرت،  شهر  تصرف  از  پس  که  است 
از  ليبيا را پس  طرفداران معمر قذافی، رهبر سابق 
شهر  اين  در  مهاری  هوتل  محوطه  در  دستگری، 

کشته اند.
اجساد  از  تصاويری  انتشار  با  بشر  حقوق  ديده بان 
کشته شدگان در محوطه هوتل، گفته است که قتل 
آنان زمانی روی داد که هوتل در اختيار گروهی از 
نيروهای دولت انتقالی اعزامی از شهر مصراته بود 
و از مقامات دولتی خواسته است تا تحقيقات الزم 

را در اين باره به جريان اندازند.
معمر قذافی و يکی از پسرانش هم در شهر سرت 
دستگير  مصراته  شهر  از  اعزامی  نيروهای  توسط 
يافت  انتشار  آنان  شدن  کشته  خبر  بعدا  و  شدند 
ابهاماتی  با  نفر  دو  اين  مرگ  نحوه  حالی که  در 
مواجه است و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار 

رسيدگی به اين موضوع شده اند.
شهر  ليبيا،  در  داخلی  درگيری های  جريان  در 
مصراته برای چند ماه محل درگيری بين دو طرف 
بود و گزارش ها از سرکوب شديد مردم اين شهر 

توسط نظاميان رهبر سابق ليبيا حکايت داشت.
خارجه  وزير  کلينتون  هيالری  حال  همين  در 
شدن  کشته  نحوه  مورد  در  که  می گويد  امريکا 
معمر قذافی تحقيقات کامل انجام خواهد گرفت.

خانم کلينتون که در يکی از شبکه های تلويزيونی 
اين مساله حايز  افزود که  امريکا صحبت می کرد 
با  ليبيا جديد  موجوديت  که  است  زيادی  اهميت 

احترام به حکومت قانون آغاز شود.
در همين حال هنوز در مورد اينکه رهبران جديد 
ابهام  کرد  خواهند  چه  قذافی  معمر  جسد  با  ليبيا 

وجود دارد.
جلسه ای  که  است  حاکی  گزارش ها  از  بعضی 
بنغازی  در  کشور  اين  بلندپايه  مقامات  حضور  با 
تشکيل خواهد شد تا در اين مورد تصميم گرفته 

شود.
شهر  در  سردخانه ای  در  هنوز  قذافی  معمر  جسد 
تماشای  معرض  در  و  می شود  نگاهداری  مصراته 

مردم گذاشته شده است.

جوبايدن برای ابالغ پیام 
تسلیت باراک اوباما به 

عربستان می رود
اول  معاون  بايدن،  جو  کرد  اعالم  سفيد  کاخ 
تسليت  ابالغ  برای  امريکا،  جمهور  رييس 
بن  سلطان  درگذشت  مناسبت  به  اوباما  باراک 
رياض  به  سعودی،  عربستان  وليعهد  عبدالعزيز، 

می رود.
شب  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
عربستان،  پادشاه  با  تليفونی  تماس  در  دوشنبه 
بيان مراتب تاسف خود، خبر سفر آقای  ضمن 
ملک  اطالع  به  هيات  يک  راس  در  را  بايدن 

عبداهلل رساند.
نقش  از  تليفونی  گفتگوی  اين  در  اوباما  آقای 
پايدار  ايجاد همکاری  مهم وليعهد عربستان در 
ميان دو کشور طی پنج دهه گذشته تقدير کرد.

سلطان بن عبدالعزيز روز شنبه در شفاخانه ای در 
نيويارک درگذشت.

کلینتون: ايران درمورد خروج نیروهای امريکايی از عراق دچار اشتباه محاسبه نشود 

در زلزله شرق ترکیه بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدند

انتقاد از بودجه هنگفت امريکا برای آموزش پولیس عراق 
استفاده از تجهیزات امريکايی برای سانسور انترنت در سوريه

مادر بی نظیر بوتو درگذشت

به  امريکا  خارجه  وزير  کلينتون،  هيالری 
از اوضاع عراق و در زمانی  ايران هشدار داد 
خارج  کشور  اين  از  امريکايی  نيروهای  که 

می شوند، بهره برداری نکند.
که  گفت  هم  امريکا  دفاع  وزير  پانتا،  ليون 
با  مقابله  توانايی  عراق  دولت  دارد  اطمينان 

شبه نظاميان مورد حمايت ايران را دارد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اياالت متحده 
امنيتی  همکاری های  داد  اطمينان  امريکا 
ساليان  که  دارد  عراق  دولت  با  گسترده ای 
همچنين  امريکا  داشت.  ادامه خواهد  طوالنی 
اعالم کرد خروج نيروهای نظامی از عراق به 
معنای پايان ارتباط و همکاری ميان دو کشور 

نخواهد بود.
در  امريکا  خارجه  وزير  کلينتون  هيالری 
نيوز  ان بی سی  تلويزيونی  شبکه  با  گفتگو 
گفت: »هيچ کسی نبايد در مورد عزم و تعهد 
عراق  دموکراسی  از  حمايت  برای  امريکا 

باعث  ترکيه  شرق  در  قدرتمند  زلزله ای 
نزديکی شهر وان شده،  تخريب خانه ها در 
شمار  و  گرفته  را  نفر   200 جان  حداقل 
انداخته  تله  به  آوارها  زير  در  را  نامعلومی 
است. اين زلزله در واليت آذربايجان غربی 

ايران نيز احساس شده است.
گفته می شود که تلفات اين زلزله هفت و دو 
دهم درجه ای در مقياس ريشتر، به خصوص 
در شهر ارجيش در نزديکی مرز ايران جايی 

که ده ها ساختمان تخريب شد باالست.
زمين  لرزش  با  که  است  حاکی  گزارش ها 
به جاده ها  از ساکنان فريادکنان  نفر  هزاران 

ريختند.
يافتن  با  شب  ساعات  در  امدادگران 
دستان  با  گاه  و  بيل  کمک  با  بازماندگان 

خالی مشغول جستجو بوده اند.
ترکيه،  نخست وزير  اردوغان،  رجب طيب 
پس از حادثه با هلی کوپتر از مناطق واليت 

وان بازديد کرد.
مختلف  شهرهای  گزارش ها،  اساس  بر 
واليت وان در شرق ترکيه که در همسايگی 
شدت  به  زلزله،  اثر  بر  دارد،  قرار  ايران 

آسيب ديده اند.

بازسازی عراق  بر  نظارت  ويژه  بازرسی  اداره 
کمک های  پيرامون  گزارشی  در  امريکا  در 
است  گفته  کشور  آن  به  متحده  اياالت  مالی 
به  عراقی  پوليس  نيروی  تربيت  برنامه  که 
يک »چاه ويل« تبديل شده که تا کنون بيش 
را  امريکا  دولتی  بودجه  دالر  ميليارد  هفت  از 
نتيجه  از  بلعيده است بی آنکه ارزيابی درستی 

گفته اند  سياسی  فعاالن  و  انترنت  کارشناسان 
نرم افزار  و  تجهيزات  از  سوريه  حکومت  که 
ابداعی يک شرکت امريکايی به نام بلو کوت 
کاربران  بر  نظارت  و  کنترول  برای  سيستم 
گفته  می کند.  استفاده  کشور  آن  در  انترنتی 
جمهور  رييس  اسد،  بشار  حکومت  می شود 
سوريه که از بيش از هفت ماه پيش با تظاهرات 
گيری  کناره  درخواست  و  اعتراضی  گسترده 
سيستم  کوت  بلو  فنی  امکانات  بوده،  مواجه 

بانوی  بوتو،  نصرت 
سابق  وزير  نخست 
پاکستان پس از يک دوره 
دوبی  در  طوالنی  بيماری 
سال   82 او  درگذشت. 

داشت.
علی  ذوالفقار  همسر  او 
فقيد  وزير  نخست  بوتو، 
بی نظير  مادر  و  پاکستان 
سال  چهار  که  بود  بوتو 

قبل ترور شد.
نصرت بوتو خود دو بار به عضويت پارلمان 

پاکستان در آمده بود.
)پی پی پی(  پاکستان  مردم  او هدايت حزب 
دهه  در  دخترش  به  آن  سپردن  زمان  تا  را 
در  بوتو  نصرت  داشت.  عهده  به   1980
به  ايران  اصفهان  شهر  در   1929 مارچ   23
بود.  ايران  متمول  از تجار  دنيا آمد. پدرش 
از  مادربزرگش  می شود  گفته  همچنين 

کردهای ايرانی بوده است.
استقالل  سال   1947 در  بوتو  خانم  خانواده 

پاکستان، به کراچی مهاجرت کرد.
ملی  گارد  عضويت  به  سپس  بوتو  نصرت 
زنان پاکستان درآمد و آموزش نظامی ديد.

ذوالفقار  آينده اش  همسر  با   1949 سال  در 
ازدواج  بعد  سال  دو  و  شد  آشنا  بوتو  علی 
مردم  حزب  بنيانگذار  بوتو  آقای  کردند. 
بود؛ حزبی که هم اکنون دولت پاکستان را 

دچار اشتباه محاسباتی شود.«
زيادی  هزينه   »ما  گفت:  امريکا  خارجه  وزير 
پرداخت  عراقی ها   به  فرصت  اين  دادن  برای 

نشان  امريکا  زمين شناسی  مرکز  داده های 
 13 ساعت  در  زمين لرزه  اين  که  می دهد 
 16 حدود  در  محلی،  وقت  به  دقيقه   41 و 
داده  رخ  وان  شهر  شمال شرق  کيلومتری 

است.
در پی زلزله نخست يک رشته پس لرزه های 
دو  جمله  از  وان،  مرکز  به  همچنين  قوی، 
لرزش يکی به قدرت شش درجه و ديگری 

پنج و شش دهم درجه روی داد.
حداکثر 80 ساختمان از جمله يک خوابگاه 
حدود  در  ارجيش  شهر  در  دانشجويی 
 10 فروريخت.  وان  شمال  کيلومتری   60

ساختمان نيز در شهر وان فروريخت.
ارجيش  شهردار  اغلو  عرب  ذوالفقار 
به  »ما  گفت:  و  کرد  کمک  درخواست 
کمک فوری نياز داريم، به کمک های طبی 

نياز داريم.«
آسوشيتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
سنگين  آالت  ماشين  فقدان  از  بازماندگان 
برای برداشتن آوار از جمله طبقات سمنتی 
شکايت  است  شده  خراب  هم  روی  که 

کرده اند.
چل  ناحيه  در  سنگينی  خسارات  همچنين 
شده  گزارش  ارجيش  نزديکی  در  بيباق 

است.
»خيلی  گفت:  محلی  شهردار  قيصر  فيصل 
از مردم زير آوار مانده  اند. مردم در رنجند، 
صدای فرياد کمک آنها قابل شنيدن است. 

ما به کمک فوری نياز داريم.«

کار صورت گرفته باشد.
اين  براساس  امريکا،  دفاع  وزارت  گفته  به 
تا کنون بيش از چهارصد هزار مامور  برنامه، 
اداره  اما  شده اند،  تربيت  عراق  در  پوليس 
و  توانمندی  که  است  گفته  ويژه  بازرسی 
قابليت نيروی پوليس عراقی هرگز ارزيابی و 

مشخص نشده است.

و  انترنت  به  دسترسی  کردن  مسدود  برای  را 
رژيم  مخالفت  کاربران  سرکوب  و  شناسايی 
به کار می گيرد. بلو کوت سيستم گفته است 
سوريه  عليه  امريکا  تجاری  تحريم های  که 
هيچ گونه  و  کرده  رعايت  کامل  به طور  را 
تجهيزات و امکاناتی به سوريه نفروخته است 
اما ممکن است حکومت اين کشور از طريق 

طرف ثالث به اين امکانات دست يافته باشد.

کنترول می کند.
بوتو در دهه 1970 نخست وزير و  ذوالفقار 

رييس جمهور بود.
اعدام  از  پس  چندسال  برای  بوتو  نصرت 
شوهرش در سال 1979 در دوران زمامداری 
به  را  مردم  حزب  هدايت  ضياالحق  جنرال 
بعدا هدايت  او  بی نظير دختر  عهده گرفت. 
بار  دو  و  گرفت  دست  به  را  حزب  اين 
سال  در  بوتو  نظير  بی  شد.  وزير  نخست 
بازگشت  از  پس  کوتاهی  فاصله  به   2007
به کشورش برای شرکت در انتخابات ترور 
اکنون  او  شوهر  زرداری  علی  آصف  شد. 

رييس جمهور پاکستان است.
از  عمرش  آخر  سال های  در  بوتو  نصرت 
بيماری آلزايمر رنج می برد که باعث ضعف 

شديد حافظه اش شده بود.
پاکستان گفت  يک سخنگوی حزب مردم 
در  خانوادگی  مقبره  در  بوتو  نصرت  که 

ايالت سند دفن شده است.

کرده ايم.«
در  نمی تواند  کس  هيچ  افزود  کلينتون  خانم 
همکاری و کمک امريکا در عراق ترديدکند، 

از جمله کشور همسايه اش  ايران.
ليون پانتا، وزير دفاع امريکا هم ابراز اطمينان 
نيروهای  حضور  فقدان  در  عراق  دولت  کرد 
نظامی امريکايی توانايی دفاع از خود را دارد 
يا  شبه  ظامی  نيروهای  داد  نخواهد  اجازه  و 
خوردن  برهم  باعث  جو،  مداخله  طرف های 

اوضاع امنيتی در اين کشور شوند.
و  واشينگتن  ميان  مذاکراه  ماه  چند  از  پس 
نيروهای  حضور  تمديد  احتمال  برای  بغداد 
اوباما  باراک  عراق،  در  امريکايی  نظامی 
رييس جمهور امريکا اعالم کرد حضور نظامی 
سال  پايان  تا  رسمی  طور  به  عراق  در  امريکا 
جاری ميالدی تمام می شود و نيروهای نظامی 

به طور کامل از عراق خارج می شوند.
»اگر  گفت:  ادامه  در  کلينتون  هيالری 
از  بسياری  در  ما  حضور  و  منطقه  همه  ايران 
کشورهای اين منطقه را در نظر نگيرد، دچار 

خطای محاسباتی فاحشی شده است.«

ACKU
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