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محمد اسماعيل خان:

مشکل امنیتی 
مانع ساخت بندها می شود

6

کمیسیون انتقال زندانیان: 

زندان بگرام باید به افغان ها سپرده شود

حامد کرزی، رییس جمهور کشور، انفجار 
والیت  مرکز  ترینکوت،  شهر  حومه  در 
ارزگان را که در آن هفت تن کشته و چهار 
تقبیح  شدت  به  شدند،  زخمی  دیگر  تن 

کرده است.
ارزگان،  والیت  پولیس  فرمانده  مطیع اهلل، 
روز  ظهر  از  بعد  حادثه  این  که  است  گفته 
بمب  انفجار  اثر  در  جدی،   ۱۶ جمعه، 
در  »تروریست ها«  توسط  جاگذاری شده 
در  روستایی  نزدیک  در  زباله دانی  یک 

حومه شهر ترینکوت روی داد.
فرمانده پولیس ارزگان افزوده که در اثر این 
انفجار شش کودک و یک مرد موی سفید 
کشته و چهار کودک دیگر زخمی شده اند.

اعالمیه ای  صدور  با  ریاست جمهوری  دفتر 
گفته است که آقای کرزی این بمب گذاری 
و  کرده  محکوم  الفاظ«  »شدیدترین  با  را 

انتقادها از انتقال احتمالی زندانیان طالبان از 
گوانتانامو به افغانستان در حال افزایش است 
دولت  آن که  از  پیش  حتا  است  ممکن  و 
از  بگیرد،  آن  درباره  نهایی  تصمیم  اوباما 

سوی برخی سیاست مداران متوقف گردد.
مقام های دولت امریکا تحت شرایط بسیار 
سری به طور خالصه گفته اند که نمایندگان 
گفتگو  حال  در  امریکا  مجلس  ارشد 
و  خارجی  سیاست  نظامی،  مسایل  درباره 
پنج  انتقال  پیشنهاد  با  مرتبط  استخباراتی 
عضو بلندپایه، طالبان از زندان گوانتانامو به 

بازداشتگاه های افغانستان هستند.
امریکا،  مقام رسمی  هیل، یک  کپیتول  اما 
این  هنوز  تا  سفید  کاخ  که  است  گفته 
درخواست را که بررسی آن 30 روز طول 

می کشد، آغاز نکرده است.
به  گوانتانامو  از  طالبان  اعضای  انتقال 

با  دیگر  یک بار  »تروریستان  است:  گفته 
را  ما  بی گناه  کودکان  قساوت  و  بی رحمی 

به شهادت رساندند.«
کشتار  کرزی  آقای  اعالمیه،  این  اساس  بر 
تروریست ها  »زبونی«  نشانه  را  این کودکان 
مردم  دشمنان  که  است  گفته  و  دانسته 
افغانستان باید بدانند که با چنین کشتاری به 

اهداف خود نخواهند رسید.
ادامه در صفحه 2

دولت  اقدامات  از  دیگری  گام  افغانستان، 
می شود  پنداشته  سازی  اعتماد  برای  اوباما 
دولت  است  ممکن  آن  نتیجه ی  در  که 
به  بتوانند  طالبان  شورشیان  و  افغانستان 

گفتگوهای صلح بپردازند.
گفته اند  مقام های  که  زندانیانی  میان  در 
فضل  محمد  مال  می شوند،  منتقل  احتماال 
فرمانده سابق طالبان به چشم می خورد که 
او متهم است مسوولیت قتل هزاران نفر را 

بر عهده دارد.
فضل،  مالمحمد  احتمالی  انتقال 
اوایل سال  »خطرناک ترین زندانی« که در 
2002 دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل 
و  امریکا  کنگرس  در  را  خطر  زنگ  شد، 
این  استخباراتی  مقام های  از  برخی  میان 

کشور به صدا در آورده است.
ادامه در صفحه 2

کرزی کشتار کودکان را 
نشانه زبونی تروریست ها خواند

احتمال متوقف ساختن 
برنامه انتقال زندانيان گوانتانامو

عناوین مطالب امروز:در صفحه 5

کرزی:

تماشاچی یا بازیگر 
گفتگوهای صلح با طالبان؟

اگر  که  است  درست  این  اصول  در 
حکومت در این پروسه سهمی نداشته 
نخواهد  مثبتی  نتیجه  صلح  روند  باشد، 
داده  ولی کرزی در عمل نشان  داشت؛ 
مجبوریت های  نهایت  از  که  است 
و  توافقات  از  بسیاری  از  خود  سیاسی 
قضیه  در  می کند.  حمایت  تصمیمات 
گشایش  با  او  طالبان،   نمایندگی  دفتر 
نهایت  در  اما  کرد؛  مخالفت  قطر  دفتر 
چند  از  پس  خود  متحدان  فشار  زیر 
مورد  در  را  خویش  موافقت  انکار،  روز 
اعالم داشت. کرزی به سبب ضعف ها و 
مجبوریت های خود گاه ناگزیر است حتا 
بدون حفظ ظاهر نیز به شرایط تحمیل 
شده تن دردهد.                    در صفحه 4

افغانستان و فرهنگ 
خشن قانون گریزی

در صورت عدم اجرای قانون اساسی، 
حفظ ارزشهای آن و نظارت از تعمیل 
موظف  نهاد های  توسط  درکشور  آن 
که در خود قانون اساسی پیش بینی 
از  خود  تا  دارند  نیاز  مردم  شده اند، 
اجرا و تعمیل آن اطمینان حاصل و از 
حفظ ارزش های آن دفاع کنند. چون 
در غیاب حاکمیت قانون دو وضعیت 
و  هرج  نیست،  فرما  حکم  بیشتر 
مرج )انارشی( و یا هم دکتاتوری که 
هردو برای مردم و حفظ و احترام به 
و  خطرناک  آنها  آزادی های  و  حقوق 

دشمن اند.
در صفحه 4
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دفتر سیاسی قطر 
هیاهویی برای هیچ

حضور هیاتی از سوی طالبان در قطر، برای بسیاری 
است.  خبرساز شده  امور،  آگاهان   و  رسانه ها  از 
برخی، با نگاه خوش بینانه، بر این باور شده اند که 
دفتر قطر روزنه ی جدیدی برای صلح در افغانستان 
رهایی  از  عده ای  مقابل،  در  می رود.  شمار  به 
مولوی  خیرخواه،  خیراهلل  مولوی  چون  چهره هایی 
نگرانی  و  ترس  اظهار  به شدت   ... و  وثیق  فضل، 
می کنند تا مبادا این افراد باری دیگر بر سر کارآیند. 
از  بیش  قطر  دفتر سیاسی  بزرگ نمایی  ظاهرا،  اما، 
آن که یک  حرکت در راستای حل معضل افغانستان 
بیرونی  و  داخلی  اهداف  منظور  به  بیشتر  باشد، 
متحده  ایاالت  می شود.  رسانه ای  کشورها  برخی 
امریکا اکنون در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری 
قرار دارد. این کشور با خروج از عراق، اکنون در 
در  نیز  افغانستان  از  را  پیام صلح  که  است  تالش 
کارنامه ی رهبران سیاسی خود داشته باشد. برای 
مردم امریکا و رای دهندگان آن کشور، پیام بسیار 
جالبی خواهد بود که امریکا توانسته است طالبان را 
دفتر سیاسی  بنابراین  بکشاند؛  مذاکره  میز  پای  به 
قطر برای دموکرات های امریکا می تواند یک مصرف  

داخلی خوب در  آستانه ی انتخابات جاری باشد. 
از نظر خارجی ها نیز امریکا پس از جدال های اخیر 
با پاکستان می  کوشد تا محوریت این کشور را در 
همراه  پرسش هایی  با  افغانستان  و  طالبان  مساله 
سازد. امروز عمال حزب اسالمی و بخشی از طالبان 
خارج  پاکستان  ارتش  سیطره ی  از  که  توانسته اند 
شوند و مستقالنه در بحث های سیاسی سهم بگیرند. 
می برند  به سر  قطر  در  طالبان  از  عده ای  هم اکنون، 
اروپایی  کشورهای  از  اسالمی  حزب  نمایندگان  و 
سخن می گویند بدین ترتیب زوال محوریت پاکستان 
در جنگ و صلح افغانستان فرارسیده است. این روند 
می تواند از میزان اثرگذاری این کشور در معادالت 
منطقه ای بکاهد. امریکا در راستای انزوای سیاسی 
پاکستان و در مقابله با اقدام های اخیر این کشور از 
هرنوع امکانات برای از بین بردن محوریت پاکستان 
قطر،   در  دفتر سیاسی  بدون شک  می کند.  استفاده 
محوریت شورای کویته را که در گروگان آی اس آی 

می باشد، عمال از بین برده است. 
که  داد  نشان  قطر  در  سیاسی  دفتر  این همه،  با 
منسجم  سیاسی  جریان  یک  به عنوان  دیگر  طالبان 
نمی توانند.  عمل  نظامی  و  سیاسی  عرصه های  در 
ایجاد دفاتری در تهران،  با  اکنون برخی از طالبان 
ارگ  سایه ی  زیر  در  هم  برخی  و  کویته  قطر، 
و  باج گیری  و  تجارت سیاسی  به  ریاست جمهوری 
امتیازطلبی مشغول اند. در این میان، عده ای از طالبان 
که هنوز به آرمان اولیه این گروه باورمند می باشند، 
به جنگ و انتحار ادامه می دهند. رویدادهای اخیر در 
قندهار و ارزگان می تواند نمونه های خوبی برای این 
مساله باشد. بدین ترتیب اکنون با تجزیه سیاسی که 
برای طالبان به وجود آمده است، پیدا کردن آدرس 
دشوار  افغانستان  حکومت  برای  گروه  این  واقعی 
طالبان  جریان  کدام  که  دید  باید  حال  است.  شده 
می تواند توجه جهان، کشورهای منطقه و حکومت 
در محور  و  کند  بیشتر معطوف  را  به خود  نسبت 

گفتگوها قرار گیرد. 

زنگ اول


استيشن  با نصب سيزده  است  توانسته 
هايدروليكي، جريان آب را تثبيت و 

ارقام گيري كند.
مي تواند  آنها  اداره  كه  مي گويد  وي 
از اين سيستم در ساخت بندهاي آب 
نتظيم  براي  همچنان  و  كند  استفاده 
مكانيزم  كشاورزان،  به  آبي  منابع 

خوبتري را روي دست گيرد.
با  مي توانند  حاال  آنها  كه  گفت  او 
هشدار دهي  دستگاه ها،  اين  نصب 
از  را  كشاورزان  و  باشند  داشته  قبلي 
صورت  در  كه  نمايند  آگاه  پيش، 
را  الزم  تدابير  خشك سالي،  وقوع 
اگر  يعنی  بگيرند  كشت شان  براي 
دو فصل كشت مي كردند يك فصل 
كشت نمايند كه از آب كم، استفاده 
ترتيب  اين  به  و  نمايند  خوب تر 

تروريست«  و  آرامش  و  صلح 
وابستگی  كه  اين  بدون  می نامند، 

گروهی آنها را مشخص كنند.
تا حال مسووليت اين حادثه را هيچ 
فرد يا گروهی رسما به دوش نگرفته 

اداره  در  مسووالن  بدخشان:  8صبح، 
تنظيم آب واليت بدخشان مي گويند 
كه سيستم جديد برف سنج در چندين 
ولسوالي اين واليت، جهت مديريت 
ميزان  سنجش  و  آبي  منابع  درست 
بارش برف و خشك سالي ايجاد شده 

است.
رييس  بهمن،  محمدرفيع  انجينير 
گفت:  بدخشان  در  آب  تنظيم  اداره 
استيشن دستگاه برف سنج در  »سيزده 
جرم،  كشم،  تيشكان،  ولسوالي هاي 
كوف  و  اشكاشم  زيباك،  شهدا، 
نصب شده است و نصب اين دستگاه 
و  واخان  و  زيباك  ولسوالي هاي  در 

منطقه ايش زير كار است.«
آب  تنظيم  اداره  رييس  گفته  به 
آب  و  انرژي  وزارت  بدخشان، 

منظور آقای كرزی از »تروريست ها« 
به طور مشخص روشن نيست.

مقام های دولتی معموال كسانی را كه 
و  جاده ای  كنار  بمبگذاری  به  اقدام 
حمالت انتحاری می كنند، »دشمنان 

مديريتي بر منابع آبي داشته باشند.
اين مقام محلي در بدخشان مي گويد 
در  اولين بار  براي  سيسستم  اين  كه 
بدخشان ايجاد شده است و اميد وارند 
كه در تنظيم و مديريت منابع آبي از 

اين دستگاه   ها استفاده موثر نمايند.
در  آب  تنظيم  اداره  رييس  گفته  به 
را  اين  توانايي  دستگاه  اين  بدخشان، 
گرد آوري  كه  را  اطالعات  كه  دارد 

مي كند، به مركز كشور انتقال دهد.
آبی  فراوان  منابع  داشتن  با  بدخشان 
برخوردار  سيستمی  چنين  از  هنوز  تا 
نبود و استفاده از منابع آبی و يا تنظيم 
غيراستندرد  گونه  به  آب  مديريت  و 
انجام می شد كه با نصب دستگاه های 
مرفوع  مشكل  اين  برف سنج،  جديد 

می گردد.

است.
ناآرام  واليت های  از  يكی  ارزگان 
گروه  كه  است  كشور  جنوب  در 
نفوذ  آن  مناطق  از  برخی  در  طالبان 

دارند.

احتمال متوقف ...
ادامه از صفحه 1

امريكا  كانگرس  نمايندگان  از  برخی 
پيش تر نامه هايی سری فرستاده و از اين 
طرح انتقاد كرده اند. يك مقام كانگرس 
شود،  فاش  نامش  نخواست  كه  امريكا 
گفت: »بسيار دشوار است كه تصور كنيم 
اگر آنها ]دولت[ افراد واقعا خطرناك را 
به يك منطقه واقعا خطرناك منتقل كنند، 

آن وقت جنگ نخواهد بود.«
همچنان  ادامه  در  امريكايی  مقام  اين 
امنيتی  وضعيت  درباره  را  نگرانی اش 
ماه  در  داشت.  ابراز  افغانستان  زندان های 
اپريل سال گذشته، صدها زندانی با حفر 
تونل از زندان مركزی قندهار در جنوب 

افغانستان گريختند.
زندانيان  انتقال  طرح  معترضان  ميان  در 
جمهوريخواهان  بين  در  ويژه  به  طالبان، 
می دهند  نشان  كه  دارد  وجود  شواهدی 
رها  زندانيان گوانتانامو كه  از  برخی  كه 

شدند، به ميدان جنگ بازگشته اند.
بر اساس قانون، دولت امريكا بايد به كميته 
اعالم كند كه كدام  استخباراتی كنگره 
زندانيان را قصد دارد منتقل كند و توضيح 
دهد كه آنها به كجا منتقل خواهند شد و 
آيا دولت امريكا پولی را به اين منظور به 
كشور دريافت كننده زندانيان می پردازد؟

برای چندين كميته  بايد  همچنان دولت 
خارجه  دفاع،  وزارت  كه  بسازد  روشن 
كرده اند  ارزيابی  استخبارات  سازمان  و 
زندانيان،  كننده  دريافت  كشورهای  كه 
مانند  الزاماتی  دارند؛  را  خاص  الزامات 
اين كه آن كشورها حامی تروريزم نبوده 
برای  را  تهديدی  گونه  هيچ  زندانيان  و 

اياالت متحده ايجاد نمی كنند.

مشکالت زنان باردار 
در بامیان

داكتران در مركز واليت باميان گفته اند 
زنی كه اخيرا در اين واليت چهارگانگی 
به دنيا آورده بود، هر چهار كودكش را 
شدت  به  هم  خودش  و  داده  دست  از 

دچار سو تغذيه است.
مسووالن اداره صحت در باميان گفته اند 
ساله  دارد، ۳۸  نام  »وزير«  كه  خانم  اين 
ورس  افتاده  دور  ولسوالی  در  و  است 
مركز  يك  مسووالن  می كند.  زندگی 
صحی محلی در ورس می گويند وقتی او 
به كلينيك محلی مراجعه كرد، وضعيت 
سالمتی اش به شدت نگران كننده بود و 

از سو تغذيه رنج می برد.
داكتر حسين داد مصدق، رييس صحت 
ورس گفت كه خانم وزير دقايقی پس 
از مراجعه به كلينيك تحت نظر داكتران 

قرار گرفت و چهار دختر به دنيا آورد.
داكتر حسين داد به بی بی سی گفته است 
اين زن به شدت دچار سو تغذيه بود و 
وقت  از  قبل  كودكانش  دليل  همين  به 
)درشش ماهگی( به دنيا آمدند و از بين 

رفتند.
بررسی ها  پی  در  گفت  مصدق  داكتر 
طول  در  مادر  اين  كه  شد  مشخص 
بارداری خود تنها يك بار به يك داكتر 

محلی مراجعه كرده است.
زمان  تمام  در  مادر  »اين  مصدق گفت: 
بارداری اش از نان و كچالو تغذيه كرده 
نامناسب  بسيار  صحی اش  وضعيت  و 

است.«
دوردست  منطقه  از  »وزير  افزود:  او 
و  است  ورس  ولسوالی  در  پيتاب جوی 
به مركز  از چندين ساعت خود را  پس 

صحی ولسوالی رسانيده است.«
اين  وضعيت  كه  گفت  مصدق  داكتر 
داكتران  و  بود  خطرناك  بسيار  مادر 
بررسی وضعيت  برای  مجبور شدند كه 
افتاده  دور  روستاهای  به  ديگر  مادران 

ورس سفر كنند.
گفت:  ورس  صحت  اداره  مسوول 
بيشتر  كه  می دهد  نشان  ما  »بررسی های 
مادران در مناطق دوردست باميان دچار 
سو تغذيه هستند. از اين جهت يا كودكان 
شان  كودكان  يا  می آورند  دنيا  به  مرده 

بعد از تولد از بين می روند.«

نصب اولین دستگاه برف سنج در واليت بدخشان

کرزی کشتار کودکان در...                                                       ادامه از صفحه 1
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 جمشید رادفر ـ مزارشریف

خط آهن والیت بلخ به زودی 
گشایش می یابد

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 بیات1132
ه و تنظیم:

تهی

فعالیت  زمان  شدن  نزدیک  از  بلخ  والیت  در  مقام ها 
می گویند  و  می دهند  خبر  مزارشریف  شهر  آهن  خط 
مزار   – حیرتان  آهن  خط  ساختمانی  کارهای  که 
شریف به امتداد هفتاد و پنج کیلومتر تکمیل شده است 

و به زودی افتتاح و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
کار ساخت خط آهن حیرتان- مزارشریف  به طول 75 
کیلومتر، به ارزش  129 ملیون دالر امریکایی با کمک 

بانک انکشاف آسیایی پرداخت شده است.
با آن که در خبرنامه ای که از سوی مقام والیت منتشر 
شده است، زمان افتتاح دقیق این خط آهن گفته نشده 
است، اما در این خبرنامه آمده است که معین وزارت 
فواید عامه و آقای مهمند، نماینده وزارت مالیه کشور 
به هدف پیش برد کار های فعال سازی این خط، وارد 

والیت بلخ شده اند.
همچنین در این خبرنامه آمده است که به خاطر فراهم 
و  گمرک  نمایندگی  تجار،  برای  سهولت  ساختن 
شرکت آستراس در ساحه این خط فعال شده و شرکت 
آستراس جهت جابه جایی کاالی های بازرگانان، شش 

عراده »کرن« را تنظیم می کند.
افتتاح خط آهن  از  بلخ  تاجران  والیت  از سویی هم 
خرسند هستند و می گویند که با فعال شدن خط آهن 
در عرصه واردات و صادرات، سهولت چشم گیری به 

میان خواهد آمد. 
مزار  در  افغان  بازرگانان  از  یک تن  مایل،  خیرالدین 
خوب  زمینه  خط  این  گشایش  »با  می گوید:  شریف، 
خارجی  کشورهای  و  افغان  بازرگانان  برای  تجارت 

مساعد می شود.«
او گفت که اموال تجارتی که توسط خط آهن انتقال 
که  است  اموالی  از  ارزان تر  برابر  چند  می شود،  داده 

توسط موتر و یا کشتی انتقال داده می شود.
ابراز  با  نیز  نجیب شعیب  معاون شرکت  راتب،  آقای   
خرسندی از نزدیک شدن زمان افتتاح خط آهن بلخ، 

از  استفاده  سو  اتهام  به  سارنوالی  لوی  پیشین  معاون 
صالحیت وظیفوی و فساد اداری بازداشت شده است.

از  نامی  نخواسته  که  سارنوالی  لوی  معتبر  منبع  یک 
است  گفته  افغانستان  بخیر  صبح  به  شود،  گرفته  وی 
که فضل احمد فقیریار، زمانی که به حیث معاون لوی 
سارنوالی ایفای وظیفه می کرد حکم رهایی اشخاصی 
که به اتهام قاچاق آهن آالت به بیرون از کشور زندانی 

شده بودند را صادر کرده بود.
خروج  اجازه  فقیریار  آقای  منبع،  این  گفته ی  به 
از  خارج  به  غیرقانونی  به صورت  که  آهن آالتی 

افغانستان قاچاق می گردید را نیز صادر کرده بود.
آقای  سارنوالی،  لوی  مقامات  که  می افزاید  منبع 
فقیریار را به خاطر روشن شدن این موضوع به این اداره 
متوجه  فقیریار  آقای  زمانی که  اما  بودند،  فراخوانده 
قضیه شده می خواست از صحنه فرار نماید بازداشت 

مقام های محلی می گویند یک پولیس در والیت غور 
در غرب کشور دو همکار خود و یک فرد غیر نظامی 

را کشته و یک پولیس دیگر را مجروح کرده است.
نیز  پولیس  این  خود  گفته اند  غور  امنیتی  مقام های 

توسط یکی از همکارانش کشته شده است.
والیت  در  پولیس  فرماندهی  معاون  بشیر  عبدالرشید 
رخ  شهرک  ولسوالی  مقر  در  حادثه  این  گفت  غور 
داده است. به گفته معاون فرماندهی پولیس غور، هنوز 
انگیزه اصلی این حادثه مشخص نیست و هیاتی برای 

شهرک  ولسوالی  مرکز  به  آن  برسی 
این مورد آغاز  اعزام شده و تحقیق در 
مقام های  از  دیگر  یکی  اما  است.  شده 
نامش  نخواست  که  غور  در  پولیس 
است  گفته  بی بی سی  به  شود  گرفته 
که  می دهد  نشان  ابتدایی  تحقیقات 
با طالبان رابطه داشته است.  این پولیس 
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 
اند. این مقام پولیس همچنان گفت این 
سالح ها  که  داشت  قصد  پولیس  سرباز 
پولیس  فرماندهی  تجهیزات  انبار  و 
بکشد.  آتش  به  را  شهرک  ولسوالی 
امن  نسبتا  ازمناطق  یکی  غور  والیت 

می گوید: »پس از افتتاح این خط، سهولت بزرگی در 
دیگر  ما  و  آمد  خواهد  به میان  کشور  تجارت  عرصه 
و  تخلیه  حیرتان  در  را  خود  اموال  که  نیستیم  مجبور 
شریف  مزار  شهر  به  مستقیم  ما  اموال  کنیم،  بارگیری 

انتقال خواهد یافت.« 
او ابراز امیدواری کرد که این خط آهن از مزار شریف 
به سمت هرات و کابل امتداد یابد تا زمینه انتقال اموال 

تجارتی به گونه ارزان برای مردم فراهم شود.
فعال شدن خط  به  نسبت  بلخ  باشندگان  هم  سویی  از 
که  می گویند  و  هستند  خوشبین  والیت  این  در  آهن 
با افتتاح این خط ضمن کاهش بهای کاالی وارداتی، 

زمینه کار نیز برای آنان مساعد خواهد شد.
»از  گفت:  مزارشریف،  شهر  باشنده  یک  عبدالعزیز، 
راه  تجارتی  اموال  انتقال  در  را  هزینه  کم ترین  این که 
آهن برمی دارد، می تواند باالی قیمت کاال های وارداتی 

در بازار، تاثیر بیشتری را وارد کند.«
بلخ  والیت  در  جوانان  از  یک تن  دانش،  فهیم  احمد 
از  نفتی کشور  از مواد  این که 75 در صد  از  می گوید 
فعال شدن خط آهن  لذا  بندر حیرتان وارد می گردد، 
می تواند کاهش خوبی را در بهای آن نیز بوجود بیاورد.

سال  که  آسیایی  توسعه  بانک  نماینده  هم  سویی  از 
گذشته در افتتاح بخش دوم این خط اشتراک داشت، 
گفته بود که حرکت مستقیم قطار به بندر حیرتان، این 
امکان را میسر می سازد که رسیدن اموال تجارتی به این 

بندر، ده برابر افزایش یابد. 
مسووالن وزارت فواید عامه گفته اند که این خط آهن 
از والیت بلخ تا هرات امتداد می یابد و از هرات، این 
خط افغانستان را با آب های خلیج فارس وصل می کند 
که در این صورت افغانستان به پل ارتباطی بین آسیای 

مرکزی و شرق میانه تبدیل خواهد شد.

شد. 
لوی  پیشین  معاون  فقیریار  احمد  فضل  این  از  پیش 
برطرف شدن وی  برکنار و علت  از وظیفه  سارنوالی 
منظور شدن استعفای او ازسوی رییس جمهور کرزی 

عنوان شده بود.

است. 
پولیس  ارتش و  از سربازان  برخی  این حمله  از  پیش 
به  که  خارجی  مربیان  بویژه  و  خارجی  نیروهای  به 
بود  پولیس آموزش می دهند، گزارش شده  یا  ارتش 
به  پولیس  مامور  باری است که یک  نخستین  این  اما 
همکاران خودش حمله کرده و دو تن از آنها را کشته 
است. خبر حمله پولیس به همکارانش در حالی منتشر 
می شود که قرار است نیروهای داخلی مسوولیت های 

امنیتی بیشتری را به عهده بگیرند.

معاون پیشین لوی سارنوالی بازداشت شد

یک مامور پولیس دو همکار خود و یک غیرنظامی را کشت

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خواهری را با خود داریم که در زمان جنگ های 
دست  از  را  پایش  حادثه  یک  در  میان گروهی 
»درست  می دارد:  بیان  را چنین  آن حادثه  و  داده 
تقریبا یک ساله  زمان  آن  در  من  زیرا  نیست  یادم 
بودم. اما این قدر به یاد دارم که می گفتند بین این 
گروه و آن گروه جنگ شده و هر منطقه در آن 
زمان از همدیگر جدا شده بود و ما نمی  توانستیم 
آزادانه رفت و آمد نماییم، روزها نان کافی برای 
ترس  از  شام  تا  صبح  از  زیرا  نداشتیم،  خوردن 
خانه  در  که  بودیم  مجبور  مرمی  و  راکت  آمدن 
و  نمی توانست  شده  بیرون  خانه  از  کسی  بمانیم. 
روز  هر  بود،  شده  قیمت  بسیار  هم  غذایی  مواد 

ما کم کم  همسایه های  و  می گرفت  جنگ شدت 
از منطقه فرار می کردند و تعداد اندکی در چهار 
نداشتیم  چاره ای  ما  بودند.  باقی مانده  ما  اطراف 
زیرا همه جا جنگ بود و آتش می بارید. از قضا در 
یکی از روزها که جنگ به شدت جریان داشت، 
می رسید  به گوش  گوناگون  سالح های  صدا های 
مشکلی  برای  که  من  می افتاد.  لرزه  به  همه جا  و 
بسیار  صدایی  ناگهان  بروم،  بیرون  می خواستم 
گوش خراش بلند شد و من هیچ جا را نمی دیدیم و 
چیغ می زدم و گریه می کردم. پس از آن ندانستم 
که چه شد، زیرا زمانی که چشم گشودم خود را 
در بستر شفاخانه یافتم و در اطرافم مریضان زیاد 
این جا  به  چرا  مرا  که  نمی دانستم  می شدند.  دیده 

و  شده ام  زخمی  که  فهمیدم  بعدا  اما  آورده اند، 
زمانی که می خواستم حرکت کنم مرا نمی گذاشتند 
بعضی  نخور  تکان  جایت  از  که  می گفتند  و 
قسمت های بدنم درد می کرد و هرچند ساعت بعد 
داکتران برای تسکین درد من پیچ کاری می کردند. 
در  را  پای راست خود  فهمیدم که  بعد  چند مدت 
را  تلخ  و  شوم  روز  آن  داده ام  دست  از  حادثه  آن 
نمی توانم فراموش نمایم زیرا پایم را از من گرفت و 
من معلول شدم. حال می خواهم که برای ما معلوالن 
و  مکاتب  در  بعضی  زیرا  شود  مهیا  آموزش  زمینه 
هستیم.  مشکل  دچار  معلوالن  ما  دیگر  جاهای 
به خصوص بعضی مکاتب که دومنزله هستند برای 
که  می خواهم  ندارد،  وجود  سهولت  هیچ گونه  ما 
دولت کمی توجه جدی  تر نماید و ما را هم به عنوان 
قربانی  ما  زیرا  کند،  قبول  جامعه  بزرگ  قشر  یک 
در  که  روزی  امید  به  شدیم.  جنگ  خشونت های 
کشور ما هیچ شهروندی مشکل نداشته باشد و همه 

در فضای صلح و امنیت زندگی نماییم.« 
بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به 
می باشیم. منتظر  ذیل  نشانی  در  شما  گزارش های 

                                                                                           Info_afg@solidarity for justice.org.af

من که برای مشکلی می خواستم بیرون بروم، ناگهان صدایی بسیار 
گوش خراش بلند شد و من هیچ جا را نمی دیدیم و چیغ می زدم و 

گریه می کردم. پس از آن ندانستم که چه شد، زیرا زمانی که چشم 
گشودم خود را در بستر شفاخانه یافتم و در اطرافم مریضان زیاد دیده 
می شدند. نمی دانستم که مرا چرا به این جا آورده اند، اما بعدا فهمیدم 
که زخمی شده ام و زمانی که می خواستم حرکت کنم مرا نمی گذاشتند و 
می گفتند که از جایت تکان نخور بعضی قسمت های بدنم درد می کرد و 
هرچند ساعت بعد داکتران برای تسکین درد من پیچ کاری می کردند. بعدها 

دانستم...
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جدی  چهاردهم  در  پیش،  سال  هشت 
تصویب  به  افغانستان  جدید  اساسی  قانون 
حیث؛  هر  از  نه  هرچند  اساسی  قانون  رسید. 
محتوای  و  تصویب  پروسه ی  حیث  از  بلکه 
دموکراتیک آن امتیازات بزرگی را نسبت به 
هر قانون اساسی ما در گذشته و تاریخ معاصر 
یا هم شاید  افغانستان و  مملکت های هم جوار 

کشور های اسالمی دارد. 
این قانون برای جامعه و ملت ما که یک شبه از 
زیر بار استبداد طالبان رهایی یافته و آرزومند 
که  بود  روزنه ای  بودند،  بنیادین  تغییر های 
دموکراتیک،  سیاسی  نظام  یک  استقرار  با 
پارلمان  طریق  از  مردم  نمایندگی  براساس 
منتخب آینده ی روشنی را برای آن ها ضمانت 
شاید  اساسی،  قانون  تصویب  زمان  در  کند. 
از رهایی  افغان ها خوش بینانه وسر مست  همه 
آینده ا ی  به  دیده  استبداد،  دیو  چنکال  از 
و  عدالت محور  امن،  دموکراتیک،  روشن، 
مرفع که در آن حقوق و آزادی های شان مورد 
این  داشتند.  قرار می گرفت  احترام  و  حمایت 
امید هنوز هم پابرجا، هرچند کم سو، در میان 
افغان ها وجود دارد. متاسفانه قانون اساسی در 
هشت سال عمر اش نتوانست به آن چار چوب 
محکم و آن تضمین با اعتبار بنابر موجودیت 
فرهنگ  موجودیت  عدم  منازعه،  شرایط 
قانون پذیری درک درست رهبران از قانون و 
مطلق بودن و بر تر بودن دساتیر آن بر اراده و 
امیال آنان، عدم اراده سیاسی، نبود میکانیزم ها 
و زیرساخت های اداری، قضایی و عدلی برای 
اجراات و باالخره بی تفاوتی مردم برای جامعه 

ما بدل گردد. 
از  بعد  هم  و  اساسی  قانون  تصویب  زمان  در 
آن، افغان ها در چند مورد مهم اعتنایی کافی 
و  جنگ  که  جامعه ا ی  در  نخست  نکردند. 
و  تحمل،  قابل  فرهنگ  و  روزمره  جز  سالح 
گرنه، قابل قبول زندگی مردم در طول سه دهه 
گردیده،  بین المللی  و  داخلی  ابعاد  در  منازعه 
حاکمیت قانون و تنظیم امور بر اساس دساتیر 
از  برآمده  و  اشخاص  امیال  براساس  نه  و  آن 
میله تفنگ اگرنه یک سراب، بلکه یک هدف 
جامعه ی  می نمود.  چالش  از  پر  و  دور  بسیار 
از  اراده سیاسی رهبران و هم  از لحاظ  ما هم 
تطبیقی  میکانیزم های  محرومیت  و  فقر  لحاظ 
خو  عدم  ازهمه  مهم تر  و  قانون  نظارتی  و 
داشتن مردم به قانون پذیری و احترام به قانون 
هنوز  و  بود  آماده  غیر  و  محروم  جامعه  یک 
مشکالت  و  منازعه  تداوم  بنابر  متاسفانه  نیز 
و  محروم  گذاشته شده،  میراث  به  ساختاری 

غیر آماده می باشد. 
قانون  تطبیق  مکلفیت  اساسی،  قانون  دوم، 
بر همه سطوح وهمه مردم گذاشته  اساسی را 
و پیش بینی های مهم هرچند ناکافی را نموده 
کسان  دوش  بر  مکلفیت ها  این  بار  اما  است؛ 
به  هنوز  که  است  افتاده  سیاسی ای  رهبران  و 
برتری مطلق و بدون قید و شرط قانون بر امیال 
ثروت  یا  و  تفنگ  میله  از  برآمده  و  شخصی 
اعتقاد  قبیله ای  و  قومی  جناحی،  قدرت  و 
ندارندو یا خو نگرفته اند. می توان نیز گفت که 
شاید درک و فهم این مساله را در خود رشد 
نداده اند. کشور هایی که قانون اساسی، اساس 
بار  می دهند  تشکیل  را  حکومت داری شان 
رهبران  عهده  بر  آن را  تطبیق  و  نهادینه ساختن 
و  شجاع  گر،  ایثار  آگاه،  و  مطلع  خردمند، 

عادل گذاشته بودند. 
وثیقه  یک  عنوان  به  اساسی  قانون  سوم، 
مردم  حمایت  از  است  الزم  که  طوری  ملی 
دو  به  مشکل  این  است.  نگردیده  برخوردار 

صورت  به  کرزی  جمهور  رییس  که  زمانی 
خواهان  اعالمیه ای  صدور  با  غیر  منتظره 
یک  ظرف  در  بگرام  زندان  اداره ی  کنترول 
این نکته متوجه  به سوی  ماه شد، اذهان همه 
از  رضایتی  نا   خاطر  به  کرزی  که  گشت 
طالبان،  با  دیگر  کشور های  تماس  چگونگی 
فشار  زیر  است؛  کرده  صادر  را  اعالمیه  این 
قرار دادن مجدد ایاالت متحده امریکا با یک 

خواسته ناممکن در یک زمان خیلی کوتاه.
قطر  از  را  خود  سفیر  افغانستان  که  زمانی 
فراخواند نقطه اصلی اعتراض این بود که قطر 
احیانا کشور های دیگر حکومت کرزی  یا  و 
را در جریان تماس با طالبان قرار نداده اند. از 
سوی دیگر ایمل فیضی، سخنگوی کرزی هم 
پروسه ی گفتگوها  تاکید کرد که  به روشنی 
باید در اختیار افغان ها باشد. بدین گونه کرزی 
شریک  تا  می داند  بازی  تماشاچی  را  خود 

اصلی.
چرا  که  نیست  روشن  کافی  اندازه  به  هنوز 
مرتبط  مسایل  و  قطر  دفتر  قضیه ی  در  کرزی 
به آن در حاشیه قرار گرفته است. سخنگویان 
که  نمی سازند  روشن  معمول  طبق  حکومت 
نکته  این  بیان  به  تنها  کجاست.  در  مشکل 
نظارت  زیر  پروسه  باید  که  می کنند  بسنده 
با  افغان  آگاه  مامورین  گیرد.  قرار  افغان ها 

تردید به این مساله می نگرند.
گزارش های  از  یکی  در  تایمز  نیویارک 
دیپلمات های  از  بعضی  قول  به  کابل  از  خود 
غربی نگاشت که این پروسه بدون حکومت 
تصور  حال،  این  با  ندارد.  معنایی  افغانستان 
می رود که در شرایط کنونی گفتگوکنندگان 
غربی می خواهند که روند تماس ها و گفتگو 
با طالبان به یک نقطه اساسی برسد تا امور آن 

به دست حکومت افغانستان داده شود.
در واقعیت امر، کنار گذاشته شدن حکومت 
با طالبان، گویای  از مراحل تماس  در بعضی 
حکومت  موثریت  که  است  واقعیت  این 
کرزی برای به ثمر رساندن گفتگوهای صلح 
با طالبان به شدت مورد تردید قرار داد. آقای 
طالبان  با  تماس  در  فراوان  تالش های  کرزی 
تا  ورزید  گروه  این  به  مشوق هایی  ارایه  و 
اما  آورد؛  دست  به  صلح  روند  در  موفقیتی 
حکومت  تالش های  تمام   حادثه ای  با  بار  هر 

به نقطه ی صفر برگشته است. 
ربانی  الدین  برهان   مورد کشته شدن  آخرین 
به تالش های صلح  پاسخ طالبان همواره  بود. 
طلبانه کرزی وحشیانه و گستاخانه بوده است.

این  شواهد  اساس  بر  دست کم  حقیقت،  در 
و  قطر  دفتر  ایجاد  که  دارد  وجود  برداشت 
موافقت طالبان با آن بیشتر نتیجه ی تالش های 
دوامدار مقامات غربی و قطری بوده است تا 
کمیسون  و  کرزی  سیاسی  فعالیت های  ثمره 
آقای  که  تالش ها  این  اثر  بر  صلح.  عالی 
کرزی نیز در جریان آن گذاشته شده است، 
به  نیز  طالبان  مهم  زندانیان  از  تعداد  یک 
نشانه ی حسن نیت قرار است که از گوانتانامو 
این زندانیان  یابند. هنوز رهایی  انتقال  به قطر 
نرسیده  امریکا  متحده  ایاالت  نهایی  تایید  به 

است.
این  که  می دارد  واضح  هم  طالبان  اعالمیه ی 
گروه نمی خواهد به صورت روشن حکومت 
قرار  خود  معامله ی  طرف  را  کرزی  آقای 
برای  طالبان  برخورد  این  بدون شک،  بدهد. 
حکومت کرزی تحقیرآمیز است؛ ولی رییس 
جمهور باید بداند که این موضع گیری طالبان 
در راستای همان خط سیاسی قبلی شان است 
نقش  امریکایی ها  صلح  گفتگوهای  در  که 
حکومت  نه  و  دارد  را  کننده  تعیین  و  اصلی 

مورد باال پیوند دارد؛ اما زمانی که میکانیزم های 
رسمی و عدلی از اطمینان از تطبیق قانون باز 
از  درست  فهم  و  درک  مردم  اگر  می ماند، 
و  حقوق  حفظ  برای  اساسی  قانون  اهمیت 
و  ملت  ادامه  و  خودشان  اساسی  آزادی های 
و  می آیند  صحنه  به  باشند،  داشته  دولت شان 
قانون را و اعتبار آن را و تطبیق آن را ضمانت 

می نمایند. 
تطبیقی،  میکانیزم های  به  قانون  باالخره،  و 
خودکار  و  موثر  کارا،  نظارتی  و  حراستی 
این  که  پرسید  می توان  ولی  دارد؛  ضرورت 
تبیین  و  پیش بینی  اساسی  قانون  در  میکانیزم 
اگر  که  پرسید  هم چنان  می توان  است.  شده 
این میکانیزم ها پیش بینی شده اند، قابلیت تطبیق 
بررسی  به  نیاز  این مساله  دارند.  را  و کارآیی 
قانون اساسی کشور ما و مرور تطبیقی بعضی 
از قوانین اساسی در جا های دیکر دنیا را دارد. 
در اکثر از فصول دوازده گانه ی قانون اساسی 
به  مهم،  پیش بینی های  و  تاکید  افغانستان، 
صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مکلفیت های 
چنانچه  است.  گرفته  نهادها صورت  و  دولت 
در ماده ی پنجم قانون اساسی مشعر است که 
»تطبیق احکام این قانون اساسی و سایرقوانین، 
تمامیت  و  ملی  حاکمیت  استقالل،  از  دفاع 
ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از 
وظایف اساسی دولت می باشد.« پس وظیفه ی 
چند  سرخط  در  دولت  اساسی  قانون  تطبیق 
در  همچنان  می گیرد.  قرار  آن  دیگر  وظیفه 
این که  چهارم ضمن  و  سوم  و  ماده ی شصت 
رعایت  به  سوگند  براساس  را  جمهور  رییس 
می نماید،  مکلف  آن  از  مواظبت  و  تطبیق  از 
قانون  ازاجرای  مراقبت  او،  اولی  وظایف  از 

اساسی را بر می شمرد. 
به همین ترتیب، بر اساس ماده ی هفتادو پنجم، 
حکومت و اعضای آن به تعمیل قانون اساسی و 
سایر قوانین وفیصله های قطعی محاکم موظف 
می گردند. و بر اساس ماده یک صدو شانزدهم، 
اسالمی  جمهوری  دولت  مستقل  رکن  قضا 
رسیده  صالحیت های  و  می باشد  افغانستان 
قوانین،  مطابقت  بررسی  دعاوی،  تمام  به  گی 
با  بین الملل  میثاق های  و  معاهدات  فرامین، 
ومحاکم  دارد  را  آنها  تفسیر  و  اساسی  قانون 
قانون  این  احکام  رسید گی  مورد  قضایای  در 

اساسی وسایر قوانین را تطبیق می نماید. 
دولت  نیز  ودوم  چهل  و  یک صد  ماده ی  در 
موظف به ایجاد ادارات الزم به مقصد و هدف 
تعمیل احکام و تامین ارزش های مندرج قانون 
براساس  باالخره  و  است.  گردیده  اساسی 
کمیسیون  هفتم  و  پنجاه  و  یک صد  ماده ی 
مطابق  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 

به احکام قانون تشکیل می گردد. 
با این مرور اجمالی و با درنظرداشت مفاد قانون 
اساسی می توان نتیجه گرفت که پیش بینی های 
مهم، هر چند نا کافی، برای تطبیق، مواظبت، 
تطبیق  از  نظارت  و  تعمیل  اجرا  از  مراقبت 
که  می بینیم  همچنان  و  است.  گرفته  صورت 
اجزای  و  ارکان  اجراات  و  صالحیت ها  همه 
حدود  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
پس  دارد.  جواز  اساسی  قانون  این  احکام 
قوانین  دیگر  و  اساسی  قانون  احکام  زمانی که 
نمی گردد،  تعمیل  و  تطبیق  دولت  توسط 
ویامراقبت از اجرا توسط رییس جمهور وجود 
قانون  احکام  تعمیل  از  نیز  حکومت  و  ندارد 
با  و  گزینشی  صورت  به  یا  می زند  باز  سر  یا 
تعمیل آن می پردازد چه  به  معیار های دوگانه 

می توان کرد. 
در کشور های دیگر دو و یا سه راه قانونی برای 

اطمینان از اجرا، مراقبت و مواظبت درصورتی 
به وظایف شان  ارگان های موظف  افراد و  که 
عمل نکنند و یا تخطی صورت گیرد و یا هم 
قانون نقض گردد، وجود دارد. اول میکانیزم 
اداری و قضایی مثل دیوان قانون اساسی و یا 
هم محکمه قانون اساسی که وظیفه آن نظارت 
از عدم  ناشی  به دعاوی  بر تطبیق و رسیدگی 
اجرا، نقض و یا تخطی از قانون اساسی هست. 
دوم، ستره محکمه و یا دادگاه عالی می تواند به 
افراد  یا هم توسط رجوع  و  صورت خودکار 
و نهاد ها به آن به مساله نقض، عدم تطبیق ویا 
هم تخطی از احکام قانون اساسی به این قضایا 
به  از اجرای آن اطمینان و  رسید گی نموده و 

مجازات ناقضین و خاطیان بپردازد. 
تجلی  نهاد هایی که  عنوان  به  پارلمان ها  سوم، 
برای  توان  تمام  با  زمینه  در  ملت اند  یی  اراده 
توسط  قانون  تطبیق  و  تعمیل  از  نظارت 

حکومت و افراد می پردازند. 
برای  ما  میکانیزم های  آیا  اساس،  این  بر 
به  کافی  تطبیق  از  نظارت  و  حفاظت  تطبیق، 
از  نهاد  سه  باال  مواد  به  توجه  با  می رسد.  نظر 
نظارت  و  تطبیق، حفاظت  برای  باالی  اهمیت 
اول  برخوردار اند.  اساسی  قانون  تطبیق  از 
به عنوان رییس دولت  شخص رییس جمهور 
جمهوری اسالمی افغانستان، وظیفه دارد تا از 
تطبیق کامل قانون و اجرای آن مراقبت نماید 
تقنینی  و  قضایی  اجرایوی،  صالحیت های  و 
خودرا در چوکات آن اعمال کند نه بیرون از 
مستقل  عنوان رکن  به  قضاییه  قوه ی  آن. دوم 
دولت جمهوری افغانستان می تواند در زمینه ی 
رجوع مسایل مربوط به قانون اساسی به آن به 
صورت قاطع از تعمیل آن حراست و اطمینان 
تطبیق  از  نظارت  کمیسیون  باالخره،  و  یابد. 
قانون  تطبیق  از  تا  است  موظف  اساسی  قانون 
برای  که  نیست  شکی  کند.  نظارت  اساسی 
هر سه نهاد اراده سیاسی و برای دو نهاد آخر 
ازتطبیق  نظارت  کمیسیون  برای  و  استقاللیت 
وسیع  و  کافی  صالحیت های  اساسی  قانون 
درک  هست.  وضروری  الزم  نظارت  برای 
صالحیت های  دولت  و  پارلمان  چرا  این که 
را  اساسی  قانون  تطبیق  از  نظارت  کمیسیون 
فعلی  قانون  اساس  بر  آن  اقتدار  از  و  محدود 
کاسته است به هیچ وجه روشن نیست که این 
شدن  نهادینه  پروسه ی  در  نگرانی  سبب  خود 

فرهنگ قانون اساسی درکشور می گردد. 
حفظ  اساسی،  قانون  اجرای  عدم  صورت  در 
ارزشهای آن و نظارت از تعمیل آن درکشور 
قانون  خود  در  که  موظف  نهاد های  توسط 
دارند  نیاز  مردم  شده اند،  بینی  پیش  اساسی 
حاصل  اطمینان  آن  تعمیل  و  اجرا  از  خود  تا 
چون  کنند.  دفاع  آن  ارزش های  حفظ  از  و 
بیشتر  وضعیت  دو  قانون  حاکمیت  غیاب  در 
)انارشی(  مرج  و  هرج  نیست،  فرما  حکم 
و  مردم  برای  هردو  که  دکتاتوری  هم  یا  و 
آنها  آزادی های  و  حقوق  به  احترام  و  حفظ 
خطرناک و دشمن اند. پس رییس جمهور در 
و  مردم  و  همزمان  نهاد ها  دیگر  نخست،  قدم 
جامعه ی مدنی به صورت مهم آن وظیفه دارند 
تا با اراده ی قوی، فرهنگ خشن قانون گریزی 
و خشونت را به قانون پذیری و حاکمیت قانون 
تامین و حقوق و  را در جامعه  بدل و عدالت 
آزادی های افراد را با تطبیق و تعمیل کامل و 
در  سازند.  نهادینه  اساسی  قانون  غیر گزینشی 
حقوق  از  برخورداری  برای  ما  صورت  این 
سعادت  با  زندگی  ادامه  و  آزادی های مان  و 
دولت و ملت مان ضمانت ایجاد خواهیم کرد. 

 

افغانستان.
طالبان  به  منتسب  که  »شهامت«  سایت  در 
تحلیلی  رسمی  اعالمیه ی  کنار  در  است، 
که  می خورد  چشم  به  مصالحه  مورد  در  هم 
و  وابستگی  دلیل  به  کرزی  حکومت  آن  در 
تمویل همه جانبه از سوی امریکا، در موضوع 
است.  شده  توصیف  صالحیت  فاقد  صلح 
که  زد  حدس  می توان  موضع گیری  این  از 
طالبان در گفتگو های صلح با حکومت حامد 
این  اساسی  پرسش  اما  هستند.  بی میل  کرزی 
است که اگر طالبان و امریکا نمی خواهند به 
نقش حکومت کرزی در این جریان اعتراف 
کنند، پس چگونه در معامله سیاسی افغانستان 

شریک می شوند؟
و  کرزی  اگر  که  ندارد  شکی  این  در  کسی 
گفتگوهای  روند  نخواهند،  افغانش  متحدان 
امریکا و طالبان راه به جایی نمی برد؛ اما یکی 
دلیل  به  که  است  این  اصلی  تردید های  از 
سیاسی  افتراق گروه های  و  داخلی  اختالفات 
معامله  نوع  پارلمان، هر  و  افغان در حکومت 
داخلی  جناح های  بر  طالبان  و  امریکا  میان 
تحمیل گردد. در حالی که طالبان یک خط 
اصولی سیاسی را به پیش می برند، جناح های 
با فرصت  موجود در حکومت و اپوزیسیون، 

طلبی سیاسی با قضایا برخورد می کنند.
افغانی  بر  حکومت  که  جاست  این  جالب 
بودن پروسه ی گفتگو ها با طالبان تاکید دارد؛ 
اما اعالمیه ی رییس جمهور به طرز ناشیانه ای 
موضع حکومت را زیر پرسش می برد. حامد 
حمایت  به  نسبت  روزه  یک  تاخیر  با  کرزی 
و  امریکا  »توافقات  از  قطر،   دفتر  از  طالبان 
تناقض  کرد.  ابراز  را  خود  پشتیبانی  طالبان« 
گفتگو های صلح  که حکومت  است  این  در 
شد،  قطر  دفتر  تاسیس  به  منجر  که  را  اخیر 
عبارت از مذاکرات میان امریکایی ها و طالبان 
می داند که بدون شک کنترول حکومت را بر 
پروسه منتفی می داند، و از سوی دیگر از این 
گفتگوها پشتیباتی خود را اعالم می دارد. این 
به لحاظ سیاسی گول زدن به دروازه ی خود 
از  بیشتر  است.حتا  موجود  سیاسی  مسابقه  در 
آن اگر کرزی اقدامات عملی دیگر را روی 
چیزی  بازی  این  در  نهایت  در  نگیرد  دست 

بیشتر از تماشاچی نخواهد بود.
در اصول این درست است که اگر حکومت 
روند  باشد،  نداشته  سهمی  پروسه  این  در 
ولی  داشت؛  نخواهد  مثبتی  نتیجه  صلح 
کرزی در عمل نشان داده است که از نهایت 
از  بسیاری  از  خود  سیاسی  مجبوریت های 
در  می کند.  حمایت  تصمیمات  و  توافقات 
گشایش  با  او  طالبان،   نمایندگی  دفتر  قضیه 
دفتر قطر مخالفت کرد؛ اما در نهایت زیر فشار 
متحدان خود پس از چند روز انکار، موافقت 
به  کرزی  داشت.  اعالم  مورد  در  را  خویش 
گاه  خود  مجبوریت های  و  ضعف ها  سبب 
به  نیز  ظاهر  حفظ  بدون  حتا  است  ناگزیر 

شرایط تحمیل شده تن دردهد.
اعالمیه ی طالبان:

بیشتر  هرچه  تمایل  نشانه ی  اعالمیه  این   •
سیاسی  راه حل  یک  به  رسیدن  برای  طالبان 
جانب  و  حکومت  در  هنوز  اما  است؛ 
قوی  کافی  اندازه ی  به  اطمینان  این  امریکا 
طالبان  اعالمیه ی  از  که  این  با  است.  نگشته 
اما  است؛  شده  استقبال  حکومت  سوی  از 
ورفتارهای  بعدی  انکشافات  می خواهند  آنها 
آینده ی طالبان را زیر نظر بگیرند. هنوز برای 
است،  دشوار  قدری  کامل  اعتماد  حکومت 
را  خود  اساسی  گام های  طالبان  که  این  مگر 

بردارند.
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افغانستان و فرهنگ خشن
تماشاچی یا بازیگر  قانون گریزی 

گفتگوهای صلح با طالبان؟
 موسی محمودی، رییس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر

 واصف کبریت »در جریان چکاچک سالح ها، صدای قانون بسیار خاموش و یا نرم تر از آن است که 
شنیده شود« کویس ماریوس

کرزی:
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است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید 
زندانیان گفتگو کرده  با  و  دیدار  بگرام  زندان  از  دوبار 
ایتالف  نیروهای  که  می کنند  تاکید  آنها  ولی  است، 
فرماندهی  تحت  زندانیان  با  آنها  بازدید  مانع  بگرام  در 

نیروهای خارجی شده اند. 
قانون  بر  نظارت  کمیسیون  رییس  قاضی،  گل رحمان 
اساسی، روز گذشته در یک کنفرانس خبری با حضور 
حکومت  به  بگرام  زندانیان  انتقال  کمیسیون  اعضای 
افغانستان گفت براساس قانون خارجی ها نمی توانند در 
افغانستان زندان داشته باشند: »حاکمیت افغان ها، قدم به 
قدم، جای خود را می گیرد و حرف به این جا می رسد که 
قانون اساسی  نظر  از  افغانستان زندان خارجی  در داخل 

این  در  را  جدی  چالش های  سکه،  این  دیگر  روی  اما 
نتوان  تا  می گردد  سبب  و  می گذارد  نمایش  به  زمینه 
از  نگرانی  این  نکرد.  نگرانی  ابراز  طرح  این  به  نسبت 
بازداشتگاه های  و  زندانها  مدیریت  در  موجود  وضعیت 
ناشی  موضوع  این  به  مربوط  چون  و  چند  و  کشور 
با حفر  قندهار  می شود. وقتی دیده می شود زندانیان در 
دیده  وقتی  می کنند،  فرار  گروهی  صورت  به  تونل 
می شود که یک محکوم به اعدام در مسیر اجرای حکم 
ناپدید می شود و وقتی که مهم تر از همه رییس جمهور 
و رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری به تاثیرگذاری 
فساد  با  مبارزه  و  بازخواست  سیستم  بر  سیاسی  متنفذان 
خصوص  در  نگرانی هایی  می شوند،  معترف  کشور  در 
میزان ظرفیت و آمادگی نیروهای داخلی برای عهده دار 
و  زندانیان  از  مراقبت  و  نگهداری  به  مربوط  امور  شدن 

بازداشت شدگان ایجاد می شود.
با  مقابله  بازخواست و  پذیری عرصه ی  نفوذ  به  با توجه 
فساد از متنفذان سیاسی، این احتمال وجود دارد که پس 
از واگذاری مسوولیت نگهداری زندان بگرام به مسووالن 
وساطت  با  آنان  از  مالحظه ای   قابل  تعداد  داخلی، 
والی ها، ولسوال ها، نمایندگان مجلس، اعضاهای شورای 
والیتی و در کل مقامات دولتی بدون این که مورد پیگرد 
قانونی قرار گیرند، رها شوند.  طبیعی است که اگر قرار 
این  از  قابل مالحظه ای  بخشی  این طرح  اجرای  با  شود 
نتیجه  که  می شود  دیده  گردند،  رها  بازداشت شدگان 
افراد صورت گرفته  این  بازداشت  برای  تالش هایی که 
و هزینه هایی که برای اجرای عملیات هایی که منجر به 
گرفتاری این افراد شده است، ضرب صفر می گردد.  بنا 
بر این دیده می شود که ابراز عالقه دولت به انحصار در 
کنترول بر بازداشتگاه ها و زندان ها، نگرانی هایی را نیز 

افغانستان،  حکومت  به  بگرام  زندانیان  انتقال  کمیسیون 
روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که 
برخی از تخطی های حقوق بشری در برابر این زندانیان 
وجود دارد و باید نیروهای خارجی در افغانستان زندان 
با  نزدیک  از  که  کمیسیون  این  اعضای  باشند.  نداشته 
شماری از زندانیان بگرام دیدار کرده اند، به نقل از آنها، 
می گویند نیروهای ایتالف برخی از زندانیان را شکنجه و 
با آنها بدرفتاری کرده اند. براساس این گزارش با وجود 
برایت برخی از زندانیان از سوی محکمه، آنها هنوز در 

زندان به سر می برند. 
به  برای  تالش ها  گذشته  سال  افغانستان  حکومت 
و  کرد  آغاز  را  بگرام  زندانیان  مسوولیت  عهده گرفتن 
هیاتی را به منظور فراهم کردن زمینه انتقال آنها به زندان 
افغانستان تشکیل کرد، اما هنوز این خواست عملی نشده 

دولت  که  است  شده  گزارش  خبری  رسانه های  در 
نیروهای  از  بگرام  زندان  مسوولیت  گرفتن  خواستار 
یک  خواسته،  این  اجرایی  برای  است.  شده  خارجی 
ماه از سوی حکومت زمان در نظر گرفته شده تا زمینه 
آماده  افغان  نیروهای  به  بگرام  زندان  مسوولیت  انتقال 
شود. حکومت بر این تاکید کرده است که پس از یک 
حکومت  به  مکمل  طور  به  بگرام  زندان  مسوولیت  ماه 

افغانستان منتقل شود.
که  است  رو  دو  سکه ی  یک  بگرام  زندان  مسوولیت 
البته ارزش هریک متفاوت می باشد. اصل تالش دولت 
بازداشتگاه و زندان ها می تواند  بر  انحصاری  بر کنترول 
قابل قبول باشد. این موضوع یکی از اصول مسلم حقوقی 
افغانستان و هم در سطح  نظام حقوقی  است که هم در 
وحدت  اصل  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بین المللی 
مدیریت  جامعه  در  که  می کند  ایجاب  حاکم  قانون 
باشد.  داشته  وجود  زندان ها  و  بازداشتگاه  برای  واحد 
داشته  زندان  و  بازداشتگاه ها  افغانستان  دولت  هم  وقتی 
باشد و هم نیروهای خارجی از چنین امکاناتی برخوردار 
باشند، به این معناست که دو قانون جزایی در یک قلمرو 
با  موضوع  این  که  حالیست  در  این  می کند.  حاکمیت 

اصل سرزمینی بودن قانون جزا نیز مغایرت دارد.
در  که  می کند  ایجاب  جزا  قانون  بودن  سرزمینی  اصل 
یک سرزمین یک قانون جزا وجود داشته باشد و افراد 
و اشخاص نیز بر اساس همان قانون در صورت ارتکاب 
شوند،  بازداشت  آن،  ارتکاب  به  شدن  متهم  یا  و  جرم 
تحت تعقیب و تحقیق قرار گیرند، محاکمه شوند و در 
صورت اثبات جرم محکوم به جزا شوند. این اصل سبب 
می شود تا نظم و انظباط اجتماعی در یک کشور وجود 
داشته باشد. با توجه به این اصل، دولت افغانستان نیز باید 
کوشش کند تا کنترول بر بازداشگاه ها و زندان ها را در 

انحصار خود قرار دهد. 

کمیسیون انتقال زندانیان: 

ما  این که  و  با حفظ دوستی  برآن  بنا  نیست.  قطعا مجاز 
به همکاری کشورهای متحابه ضرورت داریم، ولی این 
را به وضاحت می گوییم که حاکمیت به دست خودما و 

به دست خودما باید اعمال شود.« 
از  یک تن  احمدی،  محمدامین  داکتر  حال،  همین  در 
این  اساسی که گزارش  قانون  تطبیق  اعضای کمیسیون 
زندانیان،  با  بدرفتاری  گفت  می خواند  را  کمیسیون 
و  بالتکلیفی  آنها،  بر  گاز  استعمال  زندانیان،  شکنجه 
عدم دسترسی به محاکمه و رهانشدن کسانی که محکمه 
حکم برایت آنها را داده است، از تخطی هایی است که 

در این زندان وجود دارد. 
براساس اظهارات مقام ها در کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی در حال حاضر 3100 تن در زندان بگرام 
آنها  تن   300 دوسیه  میان  این  از  که  هستند  زندانی 
طالبان  جنگجویان  آنها  تن   2700 و  است  بررسی  قابل 

می باشند. 
تالش حکومت افغانستان برای سپردن مسوولیت زندان 
بگرام به افغان ها در حالی افزایش یافته است که ایاالت 
تالش  قطر  در  طالبان  با  گفتگو  برای  امریکا  متحده 
در  است  گفته  افغانستان  ریاست جمهوری  می کند. 
صورتی حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح دخیل 

نباشد، این تماس ها نتایجی در پی نخواهند داشت. 
بر  دلیل  این  به  افغانستان  حکومت  تحلیلگران،  باور  به 
امریکا می خواهد  پا می فشارد که  بگرام  زندانیان  انتقال 
به تنهایی با طالبان گفتگو کند و به این ترتیب حکومت 

افغانستان عمال به حاشیه رانده شده است. 
تاکید  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  اما 
شود  تطبیق  افغانستان  اساسی  قانون  باید  که  می کند 

می تواند در پی داشته باشد. 
کمیسیونی  به  جمهور  رییس  وقتی  وضعیتی  چنین  در 
امور  وزرای  عضویت  و  ملی  دفاع  وزیر  ریاست  با  که 
داخله و عدلیه، لوی سارنوال، رییس عمومی امنیت ملی، 
اداره ی  رییس  و  محکمه  ستره  یا  عالی  دادگاه  نماینده 
عالی مبارزه علیه فساد اداری وظیفه می دهد که  در مدت 
زندان  مسوولیت  انتقال  را در جهت  ماه کار خود  یک 
ارایه  آن را  و گزارش  تکمیل  افغانستان  دولت  به  بگرام 
کنند، گویای این است که دولت تالش جدی را در این 

راستا آغاز کرده است.
بار بار  دولتی  مقامات  کنون  تا  آن جایی که  از  البته 
نرم تر  زمان  مرور  با  را  شدیدشان  ابتدا  در  تصمیم های 
باشد. زیرا  قابل رفع  نیز می تواند  این نگرانی  ساخته اند، 
امکان این وجود دارد که سیاست اعالم شده در رابطه به 

در  زندان  داشتن  حق  خارجی ها  قانون،  این  براساس  و 
با  می گویند  کمیسیون  این  اعضای  ندارند.  را  افغانستان 
بر  افغان ها  افغان ها، حاکمیت  به  بگرام  زندان  واگذاری 

افغانستان عملی می شود. 
آن عده از جنگجویان طالبان که توسط نیروهای ایتالف 
می شوند؛  منتقل  بگرام  زندان  به  می شوند،  بازداشت 
افغان  نیروهای  حاال  می گوید  افغانستان  حکومت  اما 
را  زندانیان  که  دارند  را  توانایی  این  دولتی  نهادهای  و 
بر  نظارت  کمیسیون  گزارش  براساس  کنند.  نگهداری 
تطبیق قانون اساسی، در حال حاضر زندانیانی در زندان 
بگرام وجود دارند که 71 سال سن دارند و بعضی هم 
نمی توانند مراحل دادگاه شان را به درستی به پیش ببرند. 

به  بگرام  زندان  از  بخشی  مسوولیت  حاضر  حال  در 
امنیت  تا  ولی تالش می شود  دارد.  تعلق  افغان  نیروهای 
شود.  منتقل  حکومت  به  زندان  این  قسمت های  تمام 
همچنین  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
به  توقیف شان  مدت  که  شد  زندانیانی  آزادی  خواستار 
عده  آن  کرد  تاکید  کمیسیون  این  است.  رسیده  پایان 
از زندانیانی که اسناد الزامی علیه شان وجود ندارد و از 
سوی محکمه نیز برایت حاصل کرده اند باید بیش از این 

در زندان نگهداری نشوند و آزاد گردند. 
متحده  ایاالت  که  دارد  جریان  حالی  در  تالش ها  این 
زندان  از  را  طالبان  زندانیان  از  برخی  می خواهد  امریکا 
گوانتانامو آزاد کند و برای انجام مذاکرات به قطر انتقال 
دهد. حکومت افغانستان با این اقدام نیز مخالفت کرده و 
نباید به کشورهای دیگر  گفته است زندانیان گوانتانامو 
زندانیان  این  گفته اند  حکومت  در  مقام ها  شوند.  منتقل 

باید به افغانستان انتقال داده شوند. 

کنترول بر زندان بگرام نیز به مانند طرح هایی چون رفع 
موانع در سرک ها و لغو کمپنی های امنیتی از نظر زمانی 

و کیفی با تغییراتی در آینده مواجه شود.
باور دارند که این تالش از سوی  برخی از کارشناسان 
دولت نوعی واکنش در برابر سیاست های انجام شده در 
این گروه  برای  دفتر  ایجاد  و  طالبان  با  به گفتگو  رابطه 
مشارکت  آن  در  افغانستان  دولت  که  می باشد  قطر  در 
به  و  بین المللی  جامعه  اگر  است.  نشده  داده  جدی 
دولت  رضایت  بتوانند  امریکا  متحده  ایاالت  خصوص 
پروسه  به دولت در  مدیریتی  نقش  دادن  با  را  افغانستان 
صلح و مصالحه تامین کنند، احتماال دولت نیز در اجرای 
تصمیم خود در خصوص گرفتن مسوولیت های کنترول 

بر بازداشتگاه ها و زندان ها نیز تجدید نظر خواهد کرد.


  حکیمی

محمد هاشم قیام

زندان بگرام باید به افغان ها سپرده شود

ACKUمسوولیت زندان بگرام؛ سکه ای با دو رو
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که  می گویند  کشور  آب  و  انرژی  وزارت  مقام های 
و  سروی  کار  نتوانسته اند،  آنان  امنیتی  مشکل   دلیل  به 
عملی  کشور  والیت های  در  را  آبی  بند های  ساخت 

سازند.
از  شماری  و  آب  و  انرژی  وزیر  اسماعیل خان،  محمد 
قرارداد یک  امضای  این وزارت کشور حین  مقام های 
ایرانی  و  افغانی  مشترک  کمپنی های  با  برق  پروژه ی 
ساخت  و  مطالعه  قراردادهای  امضای  باوجود  گفت 
بندهای آبی در کشور هنوزهم کار شمار زیادی از این 

بندها به دلیل دشواری های امنیتی آغاز نشده است.
وزیر انرژی و آب از مطالعه بند گمبیری در والیت کنر 
یاد کرد که به دلیل مشکل  امنیتی کار سروی و دیزاین 

آن متوقف شده است.
»مطالعات  گفت:  بندها  سایر  مورد  در  اسماعیل  محمد 
بند مچلغو را امضا کردیم، قریب به یک سال می شود؛ 
اما کار آن تاهنوز صورت نگرفت و اولین گروهی هم 
که رفتند )برای مطالعه( سه نفر پولیس و هفت نفر در 
نتیجه ی درگیری کشته شدند، بند المار تاکنون دو، سه 

حمله باالیش صورت گرفت و کارش متوقف شد.« 
افغانستان  گفت  همچنین  کشور  آب  و  انرژی  وزیر 
دارای 75 میلیارد متر مکعب آب می باشد که 57 میلیارد 
آن سطحی و 20 میلیارد متر مکعب آن زیرزمینی است.

بنیاد گفته های مقام های وزارت انرژی و آب از 57  بر 
آن  درصد   75 کشور  سطحی  آب  مکعب  متر  میلیارد 

شماری از باشندگان و مقام های محلی ولسوالی صیاد 
والیت سرپل از کارکرد ها و فعالیت پولیس محلی در 
در  را  آنان  نقش  و  می کنند  رضایت  ابراز  والیت  آن 

تامین امنیت اثرگذار می دانند. 
افراد مسلح است که  از عده ای  پولیس محلی متشکل 
در گذشته از مخالفان مسلح دولت بودند، اما دست از 

جنگ کشیده و به روند صلح پیوسته اند. 
این افراد از سوی دولت به عنوان پولیس محلی جذب 
آنان  به  مناطق  از  برخی  امنیت  مسوولیت  و  شده اند 

واگذار شده است.
و  کندز  والیت های  کشور،  شمال شرق  در  هرچند 
بغالن، مردم از عملکرد پولیس محلی ناراضی هستند، 
خرسندی  ابراز  محلی  پولیس  از  سرپل  باشندگان  اما 

می کنند. 
والیت  صیاد  ولسوالی  ولسوال  سجادی،  امیرحسین 
کارکرد  از  منطقه  این  »مردم  گفت:  8 صبح  به  سرپل، 
و فعالیت پولیس محلی در خرسند هستند و این نیروها  
فعالیت های  والیت  این  صیاد  و  سیاه گرد  ولسوالی  در 

چشم گیری کرده اند.«
از 98 درصد  بیش  افزود: »سال گذشته  آقای سجادی 
فعالیت هراس افگنانه  این ولسوالی،  مخالفان دولت در 
و  محلی  پولیس  ایجاد  از  بعد  اکنون  ولی  داشتند، 
صد  در   98 نظامی  مشترک  عملیات های  راه اندازی 
و  افغان  امنیتی  نیروهای  سوی  از  ولسوالی  این  مناطق 

پولیس محلی تامین امنیت می شود.«
در  که  مخالفان  صد  در  دو  صیاد،  ولسوال  گفته ی  به 
محلی  پولیس  سوی  از  نیز  دارند،  فعالیت  منطقه  این 

سرکوب خواهند شد.
به باور وی، ایجاد پولیس محلی از یک سو زمینه کار 

تالش است تا 26 میلیارد متر مکعب آب دیگری را که 
از کشور  بیرون  به  یا  در داخل کشور ضایع می شود و 

می ریزد، زمینه ی استفاده ی آنرا فراهم سازد.
انرژی و آب کشور همچنین گفت که آمارهای  وزیر 
این وزارت بر بنیاد بررسی های سال گذشته می باشد و 

بررسی های تازه  در این مورد، به زمان  زیاد نیاز دارد.
آبی  منابع  معین  ضایی،  الدین  شجاع  ترتیب،  همین  به 
جهانی  امداد  منابع  کشور  آب  و  انرژی  وزارت  در 
از  کشور  زیربنایی  بخش های  در  سرمایه گذاری  در 
وزارت  این  راه  در  فرا  مشکل های  دیگر  کم عالقگی 

می داند.
معین وزارت انرژی و آب گفت که درحال حاضر 18 
برنامه ی آماده شده به ارزش 9 میلیارد دالر را در اختیار 
را  آن  تطبیق  نمی توانند،  هزینه  نبود  دلیل  به  که  دارند 

آغاز کنند.
تمویل  از  یکی  عنوان  به  جهانی  بانک  از  ضیایی 
گفت  و  کرد  یادآوری  افغانستان  دولت  کننده های 
دولت  به  آبی  منابع  بخش  در  نیست  حاضر  بانگ  این 

افغانستان  کمک کند. 
کمک کننده  ای  هیچ  »امروز  افزود:  همچنان  او 
مجموع،  در  زیربنایی  پروژه های  در  که  نیست  حاضر 
سرمایه گذاری کند، به خصوص در پروژه های زیربنایی 
آب .« ضایی افزود: »به دلیل مشترک بودن آب ها میان 
زمینه  این  در  که  نیستند  حاضر  امداد  منابع  کشورها، 

سرمایه گذاری کنند.« 

همین رو  از  که  گفت  آب  و  انرژی  وزارت  مقام  این 
از  برخی  که  است  کرده  تعهد  افغانستان  حکومت 
افغانستان  ملی  درآمد  از  را  آبی کشور  ملی  پروژه های 

تمویل می کند.
المار درفاریاب،  بند  بند پاشنان، روی دریایی هریرود، 
بند شاه و عروس روی دریای شکر دره درکابل و بند 
مچلغو در پکتیا از پروژه های این وزارت می باشد که از  
هزینه ی آن از درآمد ملی افغانستان پرداخته می شود و 

کار آن نیز جریان دارد.
معین وزارت انرژی و آب متوقف شدن کار در پروژه ی 
حکومت  میان  مالی  مشکل های  از  ناشی  را  سلما  بند 

هندوستان و شرکت قراردادی آن  کشور خواند.
به گفته ی وی درحال حاضر کار آن  دوباره شروع شده 
و تا یک و نیم سال دیگر بند سلما به بهره برداری سپرده 

می شود.
جریان  نیز  خان  کمال  بند  پروژه  کار  که  گفت  ضایی 
دارد و برخالف گزارش های سابق رسانه ها، هیچ کشور 

همسایه مانع کار پروژه ی یاد شده نشده است.
قراردادانتقالبرقبهترهخیل

به همین گونه، وزارت انرژی و آب قرادادی را به ارزش 
سه میلیون و 66 هزار دالر امریکایی به هدف تهیه، نصب 
وسایل برقی و انتقال برق از سب استیشن برق شرق کابل 
به منطقه ی تره خیل کابل با شرکت های مشترک الهاشم 

افغانی و تی ام بی به امضا رساند.
بر بنیاد این قرارداد، شرکت های یاد شده در هشت ماه 
لین 220 کیلووات برق را از سب استیشن شرق  آینده 

کابل به منطقه ی تره خیل کابل انتقال می دهد.
به همین گونه، یازده ترانسفرمر توزیعی به ظرفیت های 
مختلف دراین پروژه نصب می شود و نزدیک به 3 هزار 

خانواده از نور برق مستفید خواهند شد.
به  برق  برای توسعه ی  انرژی و آب می گوید که  وزیر 

سایر مناطق کابل به 270 میلیون دالر دیگر نیاز دارند.
می گوید  کشور  آب  و  انرژی  وزیر  اسماعیل  محمد 
برق  انرژی  از  به  افغانستان  مردم  درصد   36 هم اکنون 
استفاده می کنند و برای توسعه ی برق در سرتاسر کشور، 

به 6 هزار کیلو وات برق نیازمند هستند.
وزیر انرژی و آب ارزش کل پروژه های انرژی برق را 

به  9 میلیارد دالر تخمین می کند.

یا محصوالت مان نمی باشد.«
ولسوالی  این  باشندگان  از  دیگر  یکی  عباس  سید 
وضع  صد  در   50 محلی،  پولیس  آمدن  »با  می گوید: 
امنیتی بهبود یافته است، زیرا ما قبال به خاطر جمع آوری 
و  دشت  به  آسوده  خاطر  با  مان  زراعتی  محصوالت 
این مشکل برطرف  اما حاال  صحرا رفته نمی توانستیم، 

شده است.«
سرپل،  والیت  مطبوعات  مسوول  جاوید،  کریم 
می گوید که تعداد پولیس محلی در این والیت به 600 
تن می رسد که 300 تن آنان در ولسوالی صیاد، 250 
تن در ولسوالی کوهستانات و50 تن دیگرشان در قریه 

شیرم این والیت مصروف تامین امنیت هستند.
پایگاه  یک  محلی،  پولیس  بر  عالوه  ولسوالی  این  در 

نیروهای ویژه ی امریکایی نیز وجود دارد. 
چوکات  در  که  افرادی  از  شماری  حال،  همین  در 
می کنند،  وظیفه  ایفای  ولسوالی  این  در  محلی  پولیس 

خدمت به مردم را از اولویت های کاری شان می خوانند. 
چوکات  در  که  است  کسانی  از  تن  یک  غالم سخی، 
پولیس محلی در ولسوالی صیاد کار می کند، می گوید 
که در صورتی می توانند بین مردم محبوبیت پیدا کنند 
دخالت  مردم  امور  در  و  دهند  انجام  صادقانه  کار  که 

نکنند. 
او از این نگران است که دولت در پیوند به وعده هایش، 
مناطق  در  توسعوی  پروژه های  ساختن  عملی  بر  مبنی 

آنان، عمل نکرده است. 
بهبود  برای  که  می کند  امیدواری  ابراز  غالم سخی 
وضعیت اقتصادی مردم، پروژه های انکشافی و زیربنایی 

در مناطق آنان تطبیق شود. 
هرچند ولسوالی صیاد در والیت سرپل مشمول برنامه 
انتقال مسوولیت امنیتی قرار نگرفته است، اما مسووالن 
محلی می گویند که امنیت در این ولسوالی تامین است 

و تهدیدات مخالفان مسلح وجود ندارد. 
معاون  ابدالی،  محمد  شیدا  که  است  حالی  در  این 
مشاور رییس جمهور کشور در امور امنیتی به روزنامه 
موجودیت  تحمل  دولت  که  بود  گفته  نیویارک تایمز 
نیروهایی را که در آینده به افغانستان خطر ایجاد کند، 

ندارد.
وی نیز یادآور شده بود: »ما نیروهایی را که از کنترول 
ما خارج باشند و نیروهایی که د رآینده امنیت کشور را 

با خطر مواجه سازند، نمی خواهیم.«
فرمان  کشور  جمهور  رییس  روزنامه،  این  از  نقل  به 
شمال  والیت  چهار  در  را  نیرو ها  این  ساختن  منحل 

کشور ـ کندز، بلخ، جوزجان و فاریاب ـ داده است.

شامل حوزه های آبی آمو در شمال افغانستان و حوزه ی 
کابل می شود که در برگیرنده ی مناطق کوهستانی کشور 

است.
در  آبی  شامل حوزه  آن  دیگر  درصد   25 میان،  این  در 
جنوب  در  هلمند  و  هریرود  آبی  غرب کشور، حوزه ی 

غرب کشور می باشد.
محمد اسماعیل گفت: »از مجموع 57 میلیارد متر مکعب 
از  آن  مکعب  متر  میلیارد  یازده  سال  در  سطحی  آب 
پاکستان است، 46 میلیارد دیگر آب های سطحی ما است 
که از این 46 میلیارد متر مکعب، 20 میلیارد مکعب آنرا 

ما استفاده  می کنیم.« 
در  افغانستان  حکومت  آب،  و  انرژی  وزیر  گفته ی  به 

برای شماری از جوانان این مناطق را مساعد می کند و از 
دولت  برای  را  بازسازی  فعالیت های  زمینه  دیگر  سویی 

و سایر نهاد های خصوصی و خارجی مساعد می سازد.
و  دولتی  افراد  گذشته  »در  می افزاید:  سجادی  آقای 
رفت  به  قادر  و خصوصی  جهانی  سازمان های  انجنیران 
و آمد در ساحات این ولسوالی نبودند، اما بعد از ایجاد 
پروژه  ده ها  اکنون  ولسوالی،  این  در  محلی  پولیس 
و  اسفالت جاده ها  برق،  لین  تمدید  از جمله  عام المنفعه 
چندین پروژه اشتغال زایی خرد و بزرگ دیگر راه اندازی 

شده است.«
سرپل،  والیت  صیاد  ولسوالی  باشندگان  از  شماری 
آن  در  محلی  پولیس  کارکرد  و  برخورد  درحالی که 
مناطق را ستایش می کنند، می گویند که پولیس محلی، 
مانند پولیس ملی در تمامی عملیات های نظامی فعالیت 
دارد و بر ضد مخالفان دولت در والیت سرپل در نبرد 

هستند.
از  تن  یک  حیات هلل 
»بلندغور«  باشندگان 
می گوید:  صیاد  ولسوالی 
پولیس  آمدن  از  »قبل 
محلی در قریه، ما از سوی 
مخالفان دولت مورد آزار 
می گرفتیم  قرار  اذیت  و 
ما  از  جبری  شکل  به  و 
عشر و زکات جمع آوری 
حاالکه  اما  می کردند، 
تامین  در  محلی  پولیس 
است،  گرفته  سهم  امنیت 
پول  خواستار  ما  از  کسی 

محمداسماعیلخان:

مشکل امنیتی مانع 
ساخت بندها می شود

رضایت مردم سر پل از عملکرد پولیس محلی

قدرتاهللجاوید

 بصیرفیاض-شبرغان ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

انتخاب  و  ازدواج  در  آزادي   2  .11
همسر

در سال 1389ه. ش.  31 مورد ازدواج اجباري، 
ثبت  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  دفاتر  در 
کمتر  بسيار  رقم  اين  که  هرچند  است.  شده 
مي سازد  روشن  اما  مي باشد،   1388 سال  از 
آزادي  از  مردم  از  زيادي  تعداد  هنوزهم  که 
اين  در  با خشونت  و  نبوده  برخوردار  ازدواج 
از  تعداد کمي  زمينه مواجه مي شوند که فقط 

آنان جرات يا امکان حق طلبي را مي يابند. 
سال  طي  زنان  عليه  خشونت  ثبت شده  موارد 
رابطه  که  مي دهد  نشان  کميسيون،  در   1389
خشونت هاي  و  اجباري  ازدواج  بين  مستقيم 
زنان  35.4درصد  و  دارد  وجود  خانوادگي 
بوده  اجباري  شان  ازدواج  خشونت،  تحت 
شامل  اجباري  ازدواج  ثبت  شده  موارد  است. 
دادن،  بد  طفوليت،  در  اجباري  نامزدي 
قرض  بدل  در  دختران  تبادله  و  بدل کردن 
و  فقر  يعني  مادي  کمک هاي  دريافت  يا 

مشکالت اقتصادي بوده است. 
فارياب، مدتي قبل  از واليت  دختري 17ساله 
با رضايت به نامزدي فردي درآمده و تصميم 
که  دختر  اين  برادر  اما  داشته اند  عروسي  به 
خود  خانواده  از  مي کند  زندگي  به  ايران  در 
است  گفته  و  شده  نامزدي  اين  فسخ  خواهان 
که خواهرش را به يکي از رفقاي خود وعده 
کرده است و زماني که باخبر مي شود که وي 
به زودي عروسي مي کند به رفيقش گفته است 
که فاميلش را به شهر ديگري کوچ دهد. مدتي 
است که رفيقش اين دختر، پدر و مادر او را 
از محل سکونت اصلي شان به ميمنه آورده و به 
آن ها اجازه بيرون رفتن نمي دهد و منتظر است 
که برادرش از ايران بيايد. اين دختر براي مقابله 
با تصميم غلط برادر خود مبني بر فسخ نامزادي 

قضايي،  و  عدلي  سيستم  اجراات  از  نظارت 
)نظارت  آزادي  سلب  محالت  از  بازديد 
مراکز اصالح  و  توقيف خانه، محابس  خانه، 
هدف  به  امن(  خانه هاي  و  اطفال  وتربيت 
و  وظايف  از  يکي  قوانين،  تطبيق  از  نظارت 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  صالحيت هاي 
افغانستان می باشد. بر مبناي آن، بخش حمايت 
از حقوق اطفال در دفتر ساحوي کندز، پس از 
دريافت خبر فرار 6 کودک از مرکز اصالح 
و تربيت واليت کندز، با اين مرکز در تماس 
بررسی  و  تعقيب  را  قضيه  نزديک  از  و  شده 
نمود. در نتيجه معلوم گرديد که از جمله 21 
نفر از کودکانی که  در مرکز اصالح وتربيت 
در حال سپري نمودن ميعاد حجزخود بودند، 
6 نفر آنان که به اتهام ارتباط و دست داشتن 
با گروه هاي مخالف دولت در آنجا بودند در 
شب 11/10 ماه جدي از آن مرکز با استفاده 

بشر  کميسيون حقوق  دفتر  به  اجباري  ازدواج  و 
برادر  کميسيون  پيگيري  با  است.  کرده  شکايت 
و  شده  حاضر  کميسيون  دفتر  در  دختر  اين 
بردار  دست  خود  خواسته  از  که  مي دارد  اظهار 
فيصله رسمي  و  پيگيري  توقف  و خواهان  است 
قضيه شد و خواهر وي نيز خواهان عدم پيگيري 
با وساطت کميسيون  بخش جنايي قضيه بود لذا 
جرگه اي بين طرفين تشکيل و از ازدواج اجباري 

اين دختر جلوگيري به عمل آمد. 
موارد ثبت شده ازدواج اجباري نشان مي دهد که 
تنها فاميل و اقارب در ازدواج هاي اجباري دخيل 
بسياري  در  نيز  محلي  زورمندان  که  نمي باشند 
موارد در صورت گرفتن چنين ازدواج هايي نقش 
دختري  قضيه  به  مي توان  مورد  اين  در  دارند. 
سوي  از  فاميلش  و  خود  که  کرد  اشاره  17ساله 
يک تن از قوماندان هاي محلي مسلح غيرمسوول 
اين  حتا  و  گرفته  قرار  تهديد  و  خشونت  مورد 
برده اند  اسارت  به  را  ماماي وي  فرد و گروهش 
عقد  به  را  دختر  اين  که  کنند  مجبور  را  آنان  تا 
و  دختر  اين  آورند.  در  خواهرزاده اش  ازدواج 
به کميسيون رجوع  از ظلم  براي رهايي  فاميلش 
و درخواست کمک کرده اند. بر اساس پيگيري 
به اسارت گرفته  کارمندان کميسيون، فردي که 
غيرمسوول  مسلح  قوماندان  و  آزاد  بود  شده 
با  دختر  اين  ازدواج  بر  مبني  خود  تصيم  از 
فاميل  اين  مشکل  و  منصرف  خواهرزاده اش 

مرفوع شد. 
11 .2. 1  بد و بدل

ماده 69 قانون مدني کشور به صراحت بيان کرده 
از »در عقد ازدواج بدل، زن، بدل زن  است که 
زن  »شخصي،  هرگاه  و  نمي گيرد«  قرار  ديگري 
بيوه يا دختري که سن 18 سال را تکميل کرده 
به  دهد  شوهر  به  ميلش  و  رضا  خالف  به  باشد 
دادن  بد  هم چنين  مي گردد.«   محکوم  حبس 

از راه پشت بام موفق به فرار گرديدند.
را  گودکان  اين  فرار  علت  امور  مسووالن   
در  موظف  وسربازان  نوکريوال  بي پروايي 
بموقع  رسيدگي  عدم  وتربيت،  اصالح  مرکز 
مخالفان  با  روابط  داشتن  و  آن ها  دوسيه هاي  به 
اين  آنان  گفته ی  به  و  دانسته  دولت،  مسلح 
کودکان  مرکز،  اين  از  که  است  چندمين بار 

تحت حجز، فرار می کنند. 
مطابق ماده چهار پروتوکول اختياري کنوانسيون 
حقوق کودک در مورد منع اشتراک اطفال در 
و  دولتی  نهاد  يا  گروه  هيچ  مسلحانه،  منازعات 
غيردولتی حق ندارد از کودکان به عنوان نيروی 
انسانی در منازعات، سود برده و از آنان به عنوان 
سرباز استفاده کنند. در بخش از اين ماده آمده 
نيروهاي مسلح  از  است: »گروه هاي مسلح جدا 
يک دولت نبايد، تحت هيچ شرايطي، افراد زير 

حبس  جزاي  به  آن  مرتکبان  و  بوده  قانون  خالف 
متوسط محکوم مي گردند.   با اين وجود گزارش هاي 
ارسالي از دفاتر کميسيون مستقل حقوق بشر، مواردي 

از بد و بدل را در سال 1389 نشان مي دهد. 
زنان در کميسيون هم  عليه  ثبت شده خشونت  موارد 
خشونت  مورد  زنان  10.3درصد  که  مي دهد  نشان 
ازدواج شان به شکل بدل بوده و در مورد   0.3 درصد 

به صورت بد بوده است. 
 11. 3 حق حمايت از خانواده

خانواده  از  حمايت  حق  نقض  حالت  بيشترين 
در  شوهر  غيبت  رسيده،  ثبت  به  کميسيون  در  که 
باعث  شوهر  بودن  غايب  است.  بوده  طوالني مدت 
هم چون  زن  نيازمندي هاي  و  ضروريات  تا  مي گردد 
به سر  تامين نشود و زن در رنج و بي سرنوشتي  نفقه 
از  اصلي شکايت هايي که  دليل  در مجموع  ببرد که 
بابت غيبت شوهر صورت مي گيرد نيز عدم پرداخت 

نفقه مي باشد. 
گزارش هاي رسيده از دفاتر کميسيون مستقل حقوق 
بشر نشان مي دهد که در طي سال 1389 موارد زيادي 
ثبت شده  ثبت شده است. قضاياي  از چنين قضايايي 
که  مي دهد  نشان  نيز  زنان  عليه  خشونت  زمينه  در 
زنان  به  نسبت  اقتصادي  خشونت هاي  اعظم  بخش 
) 56.3 درصد( به شکل عدم پرداخت نفقه به همسر و 

فرزندان مي باشد. 
غيبت  از  شکايت  درج  خانم ها ضمن  اين  از  »يکي   
شوهرش ادعا داشت که شوهرش بعد از ازدواج شان 
ازدواج کرده  ديگري  فرد  با  که  است  سال   2 مدت 
داده  شفاهي  طالق  و  کرده  بيرون  خانه  از  را  وي  و 
پرداخت  و  طالق  کردن  رسمي  به  حاضر  و  است 
نفقه نمي باشد و وي در خانه برادر خود بي سرنوشت 
مي باشد. بعد از رسيدن اين شکايت در اواخر ميزان 
1389 به دفتر کميسيون در واليت کندز، پيگيري هاي 
و  رسمي  دوران  قضيه  اين  که  داد  نشان  کميسيون 
قانوني خود را در مراجع مربوط مي پيمايد و پوليس 
از مدعي    عليه جهت تعقيب دوسيه اش ضمانت اخذ 
کميسيون  به  زن  اين  برادر  متعاقبا  اما  است.  کرده 
بنا  خواهرش  شوهر  که  شد  مدعي  و  کرده  مراجعه 
زور  به  را  خواهرش  منطقه،  مسلح  طالبان  فيصله  به 
قتل  به  اقاربش  و  فاميل  باهمکاري  و  برده  خود  با 
رسانيده است که در حال حاضر فقط يک تن از آنان 
در بازداشت بوده و سايرين متواري اند. کميسيون اين 
در  و  گرفته  خود  پيگيري  و  نظارت  تحت  را  قضيه 
بغالن  استيناف واليت  محکمه  و  سارنوالي  با  رابطه، 

در تماس مکرر مي باشد. 
ادامه دارد

18 سال را جلب يا در منازعات استعمال نمايند.«
بايد گفت در شرايط فعلی تا حدودی اين اصل در 
و  شده  رعايت  دولتی  نظامی  نيروی های  استخدام 
در  کودکان  حضور  شاهد  کمتر  ما  حاضر  حال  در 
اردو و پوليس ملی هستيم. در حاليکه نيروهای مسلح 
مخالف دولت همچنان از کودکان به عنوان سرباز و 

حتا عوامل انتحار کننده استفاده می کنند. 
واليت  محبس  وضعيت  که  است  ياد آوري  قابل 
زندانی  نفر   500 از  بيشتر  تعدادي  آن  در  که  بغالن 
خراب  به کلي  مي نمايند،  سپري  را  حبس شان  ميعاد 
توجه  حال  تا  متعددي  گزارش های  وجود  وبا  بوده 
جدي به آن مبذول نگرديده است.  همچنان مراکز 
اصالح و تربيت واليت نيز که در خانه  هاي کرايي، 
بدون در نظر داشت معيارهاي ملي و بين المللي قرار 
مستثنا  خرابي ها  و  مشکالت  گونه  اين  از  نيز  دارد، 

نمي باشند.

اما قوانين داخلی فرانسه به اين روش عمل نکرده اند و برای مجموعه حقوق 
بشر طبقه بندی مستقلی که ساختار حقوقی خاص خود را دارا باشد، قايل 
نشده اند  و اگر چه تقريباً به تمامی اين حقوق خصوصيت حقوق موضوعه 
کرده اند.  طبقه بندی  مختلف  عنوان های  تحت  را  آن ها  اما  بخشيده اند، 
حقوق  کلی  »اصول  جمله  از  دارند،  متمايز  حقوقی  نتايج  که  عنوان هايی 
عمومی« در رويه قضايی شورای دولت »اصول هم ارز اصول قانون اساسی« 
اين  واسطه  به  بشر  حقوق  غيره.  و  اساسی  قانون  شورای  قضايی  رويه  در 
آن ها  از  می شود که  داده  قرار  اصولی  در آن همجوار  - که  طبقه بندی ها 
متمايز است »اصولی چون تداوم خدمات دولتی«- در حقوق موضوعه جای 
اين طبقه بندی ها را تشکيل  از  يکی  می گيرد. آزادی های عمومی مشخصاً 
می دهند که توسط ماده 34 قانون اساسی تصويب  شده اند. اين آزادی ها به 
آن دسته از حقوق بشر مرتبط می شوند که به واسطه تصويب و تنظيم توسط 

حکومت در قوانين موضوعه گنجانده شده اند.
تفاوت در محتوی - آزادی های عمومی حقوق بشرند با خصوصيتی کاماًل 
مشخص: همانطور که مشاهده کرديم آنها موِجد اختيار در انتخاب اند. اگر 
چه در ابتدا فهرست حقوق بشر تنها شامل اين اختيارات می شد به گونه ای 
خصلتاً  بشر  که  شد  پذيرفته  بعدها  بود،  آزادی ها  مقارن  بشر  حقوق   که 
امنيتی که  نيز دارد که آن حداقلی از امنيت مادی است،  خواسته ديگری 
همچنين  و  مزد  با  کار  يافتن  امکان  از سالمتی،  برخورداری  اموری چون 
حداقلی از توسعه فکری با دسترسی به تحصيالت،  فرهنگ، و اطالعات، را 
در بردارد. با وجود اينکه اين دسته از حقوق بشر به همان ميزان اساسی اند 
که حقوق پذيرفته شده اوليه، اما از ديدگاه قضايی عميقاً از آنها متمايز اند 
بدين معنا که اين حقوْق آزادی عقيده و يا اختيار عمل به دارندگان خود 
اعطاء نمی کنند، بلکه او را در مقابل جامعه  طلبکار می گردانند. جامعه ای 
که موظف است با ايجاد مراکز خدمات عمومی چون بيمه درمانی، مراکز 
کند.  ادا  فرد  مقابل  در  را  خود  دين  وغيره،  وپرورش  آموزش  کاريابی، 
بشر  برای  آزادی  موجد  اول،  گروه  حقوق  برعکس  حقوق  اين  بنابراين، 
متفاوت  نيز  اين دو گروه  از  ناشی  ترتيب مشکالت حقوقی   بدين  نيستند. 

می شود.
از تمايزی که به وجود می آيد اين نتيجه حاصل می شود که اگر چه کليه 
تمامی  اما  می گيرند،  قرار  بشر  حقوق  عنوان  تحت  عمومی  آزادی های 
حقوق بشر تحت عنوان آزادی عمومی قرار نمی گيرند. اين دو مفهوم در 
نمی دهند. ويژگی خاصی  پوشش  را  يکديگر  اما  متقاطعند،  سطح وسيعی 
که در قوانين موضوعه برای نظام حقوقی آزادی های عمومی در مقايسه با 

قواعد ناظر بر حقوق بشر در نظر گرفته شده ، مؤيد اين امر است.
3آيا آزادی های عمومی دارای يک نظام ويژه حقوقی اند؟

آنچه  بر  آيا می توانيم  مفهومی که در جستجوی آن هستيم،  تکميل  برای 
تاکنون استخراج کرديم، عنصر حقوقی بالواسطه تری بيافزاييم؟ آيا وصِف 
يک  می گيرند،  قرار  عنوان  اين  تحت  که  حقوقی  برای  عمومی«  »آزادی 
نظام ويژه حقوقی به ارمغان می آورد که متفاوت از نظامی است که حاکم 
بر حقوق فاقد اين خصوصيت است؟ خصوصيتی که مشترک و خاص کليه 

آزادی ها است و آن ها را در جايگاهی متمايز قرارمی دهد.
مثال از کشورهای خارجی- در بسياری از کشورهای خارجی بدين ترتيب 
عمل شده است که قانون اساسی آزادی را ماورای حقوق ديگر قرار داده 
 3 تبصره  جمله:  از  است.  کرده  تدوين  آن  برای  حمايتی خاصی  برنامه  و 
» حقوق  مقرر می دارد:  آلمان که  اساسی سال 1949 کشور  قانون   1 ماده 
بنيادين مذکور در ذيل، مقررات قانونی الزم االجرا را تشکيل می دهند که 
نيز  اسپانيا  می گردانند«. کشور  مرتبط  به هم  را  قضاييه  و  مجريه  مقننه،  قوه 
برای آزادی ها جايگاه ممتازی قايل شده است، بدين معنا که نه تنها اولين 
عنوان در قانون اساسی سال 1978 را به آن ها اختصاص داده:- » حقوق و 
بنيادين« - بلکه طبق تبصره 2 ماده 53 همين قانون، قربانی نقض  تکاليف 
اين آزادی ها را از حق ويژه ارجاع به دادگاه قانون اساسی)ارجاع آمپارو( 

برخوردار کرده است.
در واقع از زمان جنگ جهانی دوم به بعد،  تعداد کشورهايی که فهرست 
بر  يا  و  نکرده  اساسی خود ذکر  قانون  را در  بنيادين  حقوق و آزادی های 
را  آن ها  بسياری  اساسی  قوانين  است.  اندک  باشند،  نگذاشته  صحه  آن 
ايتاليا،  فنالند،  دانمارک،  بلژيک،  اطريش،  کشورهای  کرده اند:  تاييد 
و   1989 در  برلن  ديوار  سقوط  با  غيره.  و  پرتغال،  نروژ،  لوگزامبورک، 
عنوان  به  است.  غنی تر شده  فهرست  اين  خلقی  دموکراسی های  فروپاشی 

مثال کشور بلغارستان و رومانی.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
آزادی های عمومی و حقوق بشر

فرار 6 کودک تحت سرپرستی از مرکز اصالح
 و تربيت والیت کندز

 قسمت چهل و هفتم

 گزارش: دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا

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

/http://www.iranrights.org :منبع
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خاستگاه های ایدیولوژیک و ساختار سازمانی طالبان
 دکتور داوود مرادیان، استاد دانشگاه امریکایی افغانستان

قسمت دوم و پایانی

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1313    یک  شنبه 18 جدی 1390    

1. رهبری و ساختار سازمانی طالبان
تشکیالتی  و  سازمانی  ساختار  نوع  سه  دارای  طالبان   

می باشند: 1( عمودی یا هرمی؛ 
2( افقی؛ 

3( شبکه ای. 
ساختار عمودی تشکیالتی طالبان عبارت است از: 

1( هسته ی مرکزی طالبان به رهبری مالعمر؛ 
2( شورای رهبری؛ 

3( کمیته های تخصصی )نظامی، سیاسی، تبلیغاتی/فرهنگی، 
مالی(؛ 

4( والیان محلی؛
5( ولسوال ها؛

6( قوماندانان و گروه های محلی. 
از  است  عبارت   طالبان  شبکه ای  و  افقی  ساختارهای 
از  اما  طالبان؛  با  همکار  و  هم هدف  و  هم فکر  گروه های 
گروه  اسالمی،  حزب  مانند  مستقل  تشکیالتی  دیدگاه 
کوچک  گروه های  یا  و  القاعده  طیبه،  لشکر  حقانی، 
به  متکی  بیشتر  گروه،   این  عمودی  ساختار  جنایت کار. 
رهبری و کادر طالبان است و وظیفه ی آن رهبری سیاسی و 
اعتقادی ساختارهای افقی و شبکه ای این گروه می باشد. در 
بسیاری از موارد عملیاتی، ساختارهای افقی و شبکه ای این 
گروه مستقل از ساختار عمودی اما با هماهنگی با یکدیگر 
عمل می کنند. یکی از کمک های مهم پاکستان نظارت و 

ایجاد هماهنگی بین این سه ساختار می باشد. 
4- منابع و انگیزه های مالی

طالب،  شورشیان  رایج،  تصورات  از  بعضی  برخالف 
عده ای از پا برهنگان گرسنه ی روستایی مناطق قبایل نشین 
نمی باشند. بلکه این گروه، یکی از پردرآمدترین گروه ها و 
بازیگران منازعه افغانستان می باشد. مبتنی بر چنین برداشت 
غلطی است که دوسوم از میزان کمک های جامعه جهانی، 
به خصوص ایاالت متحده امریکا، بدون این که نتیجه ای در 
بر داشته باشد، به مناطق ناامن اختصاص و به مصرف رسیده 
و  منابع  مورد  در  استخباراتی  براورد  یک  براساس  است.  
و  طالبان  گروه  مالی  گردش  گروه،  این  مالی  درامد های 
گروه های هم فکر و هم هدف و همکار دریک سال نزدیک 
مواد  قاچاق  و  تولید  از  فقط  امریکایی  دالر  میلیون  به 500 
عبارت  طالبان  مالی  منابع  بررسی ها،  این  طبق  بود.  مخدر 

است از: 1( تولید و قاچاق مواد مخدر؛
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  از  خیریه  کمک های   )2
توسط شیخ های عرب و طرفداران افغان و پاکستانی مقیم 

این کشورها؛
3( کمک های سازمان های استخباراتی؛

4( رشوه، باج گیری از شرکت های اقتصادی که در مناطق 
شرکت های  مانند  می کنند  فعالیت  طالبان  نفوذ  تحت 
و  خصوصی  امنیتی  نقل،  و  حمل  راه سازی،  ساختمانی، 

مخابرات؛
5( جمع آوری مالیات )عشر( از محصوالت زراعتی؛
6( باج گیری با توسل به اختطاف و گروگان گیری.

5- محیط مناسب جغرافیایی و اجتماعی
محیط  افغانستان،  مناطق  از  بسیاری  جغرافیایی  وضعیت   
می باشد.  چریکی  یا  و  غیرمنظم  جنگ های  برای  مناسبی 
مهم ترین  که  مخفی شدن  و  فرار  ناگهانی،  نظامی  حمله 
یا کوه های  تاکتیک های شورشیان می باشد، در مغاره ها و 
دشوارگذر با سهولت بیشتری صورت می گیرد. اما مهم تر 
و  اجتماعی  مناسب  محیط  جغرافیایی،  مناسب  محیط  از 

سیاسی برای این گروه در افغانستان می باشد. 
جنگیدن  برای  انگیزه   خشونت،  و  جنگ  دهه  سه  از  بیش 
جامعه ی  در  فراوانی  و  آماده  جنگجویان  هم چنین  و 
وجود  است.  آورده  به وجود  افغانستان  جنگ زده ی 
اما بی سرنوشت،  با تجربه  هزاران جوان بی کار، قوماندانان 
معیشت،  تامین  و  معاش  امرار  جهت  جنگیدن  انگیزه های 
انتقام های شخصی و گروهی بازمانده از دوران جنگ های 
دینی- انگیزه های  و  اجتماعی  موقعیت  کسب  داخلی، 

مذهبی قومی و گروهی، محیط مناسب را برای سربازگیری 
و فعالیت طالبان به وجود آورده است. 

طالبان،  زبانی  و  تباری  همبستگی های  دیگر،  سویی  از 
فعالیت این گروه را در مناطق جنوبی و شرقی تسهیل کرده 
است. اما مهم تر از همه، عنصر ترس و وحشت می باشد که 
ترس  از  هوشمندانه  استفاده  با  است  یاری کرده  را  طالبان 
ـ تحت  ناامن  مناطق  به خصوص در  ـ  را  مردم  و خشونت، 
طالبان،  که  استراتژی ای  درآورند.  خود  روانی  کنترول 
این رژیم و هم چنین  از آن در زمان حاکمیت  هوشمندانه 
حداکثری  کردن  منفعل  کرد،  استفاده  جدید  دوره ی  در 
بود نه جذب حد اکثری؛ استراتژی ای که به نظر می رسد با 

پشتوانه ی رسانه ای طالبان به خوبی جواب داده است.

کشور در منطقه. این هدف از دو طریق امکان پذیر است؛ 
نخست، از طریق سقوط نظام موجود  و یا تسخیر تدریجی 
آن از درون. برای رسیدن به این هدف تضعیف مشروعیت 
و  دولت  اقتدار  بردن  بین  از  و  دولت  بین المللی  و  داخلی 
و  پاکستان  ابزار  مهم ترین  عمومی،  خدمات  ارایه  توانایی 
طالبان می باشند. مکمل این استراتژی تقویت مشروعیت و 

اقتدار طالبان در صحنه های داخلی و بین المللی است.
از  یکی  افغانستان،  در  منازعه  از  غلط  تصویر  و  ترسیم   
راه های موثر عملی شدن استراتژی پاکستان بوده است. از 
زمان سقوط طالبان، پاکستان تالش کرده است که جنگ 
مخاطبان  برای  قومی  و  داخلی  جنگ  یک  را  افغانستان 
بین المللی معرفی کند. از طرفی دیگر تالش مشترک طالبان 
به عنوان یک جهاد  افغانستان  و پاکستان، ترسیم منازعه ی 
مقدس و جنگ میهنی به مخاطبان افغان و جهان اسالم بوده 
به  را  نیابتی خود  پاکستان جنگ  به عبارت ساده تر،  است. 
کرده  معرفی  قومی  و  داخلی  غربی، یک جنگ  مخاطبان 
مردم  افکار  و  اذهان  در  را  جنگ  این  دیگر،  جانبی  از  و 
افغانستان با صبغه ملی و دینی می آراید. استراتژی پاکستان 
توانست  که  سیاستی  است؛  انگلستان  سیاست  از  تقلیدی 
شده«  خارج  اسالم  از  »پادشاهی  عنوان  به  را  خان  امان اهلل 
در افکار عمومی معرفی کند و توسط روح دینی و نیروی 

قبایل، سقوط دهد.
استراتژی سیاسی دولت افغانستان و جامعه جهانی

افغانستان  بین المللی  همکاران  و  دولت  سیاسی  استراتژی 
بررسی  مورد  دوره  سه   در  می توان  را  طالبان  برابر  در 
دوم 2010-2005  دوره  اول 2005-2001،  دوره  قرارداد؛ 
و دوره سوم 2011- پس ازآن. دوره اول، دوره فراموشی 
این دوره، هم دولت  در  بود.  طالبان  برابر  در  بی تفاوتی  و 
افغانستان و هم جامعه جهانی طالبان را یک جریان و نیروی 
نظام  نوع  دلیل،  همین  به  کردند.  تلقی  شکست خورده 
گفتمان های  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  تشکیالت  سیاسی، 
محیط  و  جهان  برای  افغانستان  منطقه ای  روابط  و  سیاسی 
پسا-طالبانی شکل گرفت.  جامعه جهانی سقوط طالبان را 
افغانستان،  در  نهاد سازی  و  معنای آغاز عصر سازندگی  به 

تلقی کرد. 
یک  عنوان  به  طالبان  تدریج،  به   2006 سال  اوایل  از  اما 
صحنه  وارد  جدی  تهدید  یک  و  انکار  غیرقابل  واقعیت 
تغییر  به  مجبور  را  و هم جامعه جهانی  و هم دولت  شدند 
افزایش چشم گیر  از جمله  سیاست های خود  از  بعضی  در 
و  هزار   300 به  هزار   100 از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
از  بیش  به  نفر  هزار   30 از  کم تر  از  امریکایی  نیروهای 
این  پاکستان و واداشتن  بر  فشار  اما  نفر کردند.  100 هزار 
نه تنها جدی  افغانستان  در  مداخله  از  انصراف  برای  کشور 
کشور  این  استخبارات  دستگاه  و  ارتش  بلکه  نشد،  گرفته 
دریافت  جهانی  جامعه  از  کماکان  را  زیادی  کمک های 
داشتند. اما مشکل اصلی این بود و هنوز هم است که هسته 
جنگی  شرایط  با  موجود  نهادهای  و  ساختارها  و  اصلی 
بن  موافقت نامه  نمی باشند.  سازگار  افغانستان،  در  موجود 
2001 برای یک افغانستان غیرطالب تهیه و تدوین شده بود. 
تغییرات بعد از 2006 نتوانست کشور را برای شرایط مقابله 
با طالبان آماده کند. حالت و شرایط پارادوکسال و متناقض 
از  موجود  دستگاه  تا  است  شده  موجب  موجود،  ساختار 
را  جنگ  کشوردرحال  یک  مدیریت  توانایی  یک سو، 
ندارد و از سویی دیگر، نتوانسته است در عرصه بازسازی 
داشته  چشم گیر  و  ملموس  دست آوردهای  سازندگی  و 
باشد و یا این که دست آوردهایش را ملموس بسازد. برهم 
خوردن مرزها و حریم های اداره، سیاست، تجارت و فساد، 
با  که  عاملی  است؛  اجتماعی شده  تنش های  تشدید  باعث 
قومی شدن و مافیایی شدن اداره شدت یافته است ـ امری 
که موجب تسهیل تحقق اهداف طالبان و پاکستان می شود. 

هویت تباری و زبانی طالبان
تباری/ هویت  جنجال برانگیز،  و  مهم  موضوعات  از  یکی 

پشتون ها  با  آنها  متقابل  روابط  و  طالبان  زبانی  و  قومی 
گروه  یک  را  خود  طالبان  هیچ گاه  هرچند  می باشد. 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  اما  نکرده اند،  معرفی  پشتون تبار 
قوماندانان طالب  و  و همچنین جنگجویان  شورای رهبری 
پشتون می باشند. همچنین زبان پشتو تنها زبان اداری اسناد 
طالبان هم در زمان قدرت آنها و هم بعد از سقوط آنها بوده 
است. انتخاب قندهار به عنوان مقر حاکمیت طالبان و رهبر 

آن، نشانه دیگری از تمایالت تباری این گروه می باشد. 
و  برداشت  طالبان،  تباری  رفتار  و  تعریف  از  مهم تر  اما 
و  مختلف  دیدگاه های  است.  گروه  این  از  دیگران  تصور 
دارد.  طالبان وجود  زبانی  و  تباری  متضاد در مورد هویت 
طالبان  غرب   سیاست مداران  و  تحلیل گران  از  عده ای 
نماینده  بهترین  که  می کنند  تلقی  پشتون  جریان  یک  را 
امریکا  پیشین  خاص  نماینده  هالبروک  ریچارد  گروه  این 
جنجالی  اظهارات  با  وی  بود.  پاکستان  و  افغانستان  برای 
ادعا کرد »که در خانه هر پشتون یک طالب وجود دارد.« 
یک  بیشتر  را  طالبان  غربی  تحلیلگران  از  دیگری  عده ی 
جریان و گروه غلجایی می دانند که در برابر رقیب تاریخی 
گروه،  این  دیدگاه  از  کرده اند.  قیام  درانی ها  یعنی  خود 
منازعه ی  افغانستان بیشتر بازنمایاننده ی یک جنگ داخلی 
و  مبلغ  مهم ترین  اما  می باشد.  پشتون ها  بین  )درون قبیله ای( 
سیاست  و  پیام  است.  پاکستان  طالبان  بودن  پشتون  مدعی 
اصلی پاکستان، به خصوص با جامعه جهانی، منزوی شدن 
پشتون ها از قدرت و تالش طالبان برای احیای حق پشتون ها 
شاهد  ما  اخیر،  سال های  در  فرضیه،  این  براساس  می باشد. 
امنیتی  نیروهای  و  اداری  ساختار  در  چشم گیری  تغییرات 
جذب  فزاینده ای  صورت  به  پشتون ها  که  بوده ایم  کشور 

شده اند؛ این تغییرات نیز نتیجه بخش نبوده است. 
و  تحلیلگران  علنی  و  صریح  اظهارات  برخالف  اما 
بیشتر  در  افغان  سیاسی  فعاالن  خارجی،  سیاست مداران 
موارد سکوت اختیار کرده اند و بنا به دالیل متعددی از تایید 
یا تکذیب علنی تبار محور بودن طالبان خودداری می کنند. 
و  اعتراضی  صورت  به  مطلب،  این  نویسنده  که  هنگامی 
انتقادی، ادعای هالبروک را در یک مالقات غیر رسمی به 
چالش گرفت، نامبرده این اعتراض را با یک سوال زیرکانه 
بین  در  ضدطالب  فعال  سیاسی  جریان  »چرا  که  داد  پاسخ 

پشتون ها شکل نگرفته است؟«
رابطه ی فعاالن سیاسی پشتون و برخورد آنها با طالبان یک 
موضوع مهم اما حساسیت برانگیز است که تحقیق و بررسی 
بیشتر می طلبد. در زمان ظهور طالبان و حاکمیت این رژیم، 
از جمله چپ های سابق و  پشتون  فعاالن سیاسی  از  بخشی 
از  عملی  و  علنی  صورت  به  غرب،  مقیم  تکنوکرات های 
طالبان حمایت کردند و عده ای از آنها از جمله بعضی از 
وزرای کابینه، والیان، قوماندانان نظامی در نظام کنونی از 

آنها حمایت کرده و می کنند. 
مخرب  و  منفی  تاثیرات  انکاراست  قابل  غیر  که  آنچه  اما 
 1000 به  نزدیک  است.  بوده  پشتون نشین  مناطق  بر  طالبان 
است.  شده   بسته  یا  و  شده  ویران  یا  مناطق  این  در  مکتب 
صورت  به  عمومی  تاسیسات  و  پل  کلینیک،  صدها 
نزدیک  است.  شده   تخریب  طالبان  توسط  سیستماتیک 
کشته  طالبان  توسط  پشتون  دینی  و  قومی  متنفذ   2000 به 
شده اند. اضافه براین خسارات مادی و جانی، طالبان تاثیرات 
و  پشتون ها  اجتماعی  نظام  و  بر هویت سیاسی  منفی  عمیق 
حریم های  گذاشته اند.  قوم  این  به  دیگران  نگاه  همچنین 
مقدسی چون حرمت ریش سفیدان، مسجد، زنان، کودکان، 
مثبت  جنبه های  از  خیلی  و  مهمان نوازی  و  دستار  مکتب، 

نظام پشتونوالی تضعیف و یا نقض شده  است.
اذهان  در  پشتون ها  از  را  منفی  تصویر  طالبان  منفی  اعمال 
دیگر،  عبارت  به  است.  آورده  به وجود  عمومی  افکار 
به  باتوجه  می باشند.   طالبان  قربانیان  بزرگ ترین  پشتون ها 
فضای موجود در میان سایر گروه های اجتماعی افغانستان و 
هم چنین حلقات خارجی، از نخبگان پشتون توقع می رود به 
تلطیف این فضا کمک و نادرستی این فرضیه را اثبات و در 

این راستا، تالش کنند. 
استراتژی سیاسی طالبان/ پاکستان

به اهداف سیاسی می باشد.  از راه های رسیدن  جنگ یکی 
جنگ  انگیزه های  یا  و  دالیل  بهتر  درک  برای  بنابراین، 
اهداف  نمود.  توجه  آنها  سیاسی  اهداف  به  باید  طالبان، 
است.  یکدیگر  مکمل  و  مشابه  پاکستان  و  طالبان  سیاسی 
جایگزین  از  است  عبارت  پاکستان،  و  گروه  این  هدف 
کردن نظام فعلی توسط یک نظام تابع پاکستان برای تحقق 
آن  طلبانه ی  هژمونی  سیاست های  و  استراتژیک  اهداف 

نگاه به آینده
دوم  دوره  جنگ  و   )2005-2001( اول  دوره  غفلت 
)2005-2010( در زمینه ی برخورد دولت و جامعه جهانی 
مولفه های  نبود  و  درست  شناخت  عدم  دلیل  به  طالبان،  با 
الزم، از جمله رهبری سیاسی ضدطالب موجب مشکالت 

عدیده شده است.
منطقه ای  جدید  تحوالت  و  امریکا  اقتصادی  مشکالت 
است؛  شده  طالبان  با  رابطه  از  دیگری  دور  آغاز  باعث 
دستگاه های  چند  هر  گروه.  این  با  صلح  و  مذاکره  یعنی 
استخباراتی و نظامی و نمایندگان قدرتمند کنگره ی امریکا 
اما این روند یک واقعیت در  به این پروسه اعتقاد ندارند، 
در  همچنین  است.  طالبان  برابر  در  متحده  ایاالت  رویکرد 
باره ی  در  زیادی  نگرانی های  و  شک ها  افغانستان  داخل 
دارد.  وجود  طالبان  با  صلح  و  مذاکره  یعنی  موضوع؛  این 
خارجی  قدرتمند  حامیان  و  طالبان  توانایی های  علی رغم 
آنها در ایجاد وحشت، طبق نظر سنجی های متعدد از جمله 
مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  سال 2011  در  آسیایی  بنیاد 
به  طالبان  بازگشت  خواهان  پشتون ها  جمله  از  افغانستان، 
قدرت نمی باشند.  بنابراین، مذاکرات با طالبان نباید منجر به 
تحمیل صلحی شود که اکثر قریب به اتفاق مردم افغانستان 

با آن مخالفت می کنند.
سرد  زمستان  با  افغانستان،  عربی،  بهار  زمانه ی  و  عصر  در 
و جانسوز طالبانیزم و بازگشت دوباره ی این گروه روبه رو 
است. براین اساس گفتمان »آشتی ملی«، به عنوان گفتمان 
غالب و مسلط مهندسی و تحمیل شده است. گفتمان آشتی 
حل  برای  نه  است  داخلی  منازعات  و  جنگ ها  برای  ملی 
بنابراین،  نیابتی-ایدیولوژیک.   رقابت های  و  جنگ ها 
نیابتی،  جنگ  یک  برابر  در  ثمربخش  و  منطقی  واکنش 
تحت  ملی  آشتی  که  می باشد،  ملی«  »مقاومت  گفتمان 
باشد.  آن  مکمل  و  آن  عناصر  از  یکی  می تواند  شرایطی 
آشتی  افغانستان،  در  منازعه  پیچیدگی  و  به شکل  توجه  با 
منازعه  برای حل  امروز مطرح می شود،  نحوی که  به  ملی 

افغانستان نارساست.
این  با  مذاکره  و  طالبان  برابر  در  مقاومت  استراتژی  دوم،   
گروه، باید برای تمامی ابعاد این پدیده راه حل داشته باشد. 
شبکه ای  و  افقی  هرمی،  ساختار  برای  باید  نمونه  عنوان  به 
این گروه نیز راه حلی موجود باشد و نمی توان صرفا به ارایه 
رهبران(  با  مذاکره  طالبان)  عمودی  ساختار  برای  راه حلی 
به  الهام گرفت.  از تجربه ی گذشته  باید  بسنده کرد. سوم، 
عنوان نمونه، ایاالت متحده امریکا، در زمان حاکمیت رژیم 
طالبان، سی دور با این گروه مذاکره داشته است؛ مذاکراتی 
به این واقعیت ها به  با توجه  نیانجامید.  نتیجه ای  که به هیچ 
خوبی روشن می شود که مذاکره امریکا با طالبان در گذشته 

ناموفق بوده است. 
تهدیدات  از  دیگر  یکی  صلح  پروسه  شدن  قومی  خطر 
جدی  می باشد که در صورت عدم کنترول آن تبعات منفی، 
تقویت  احتمال  و  داخلی  جنگ های  به  بازگشت  جمله  از 
فراموش  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  بیشتر،  گسست های 
بعد  رواندا  در  نسل کشی  یا  و  یوگسالویا  تجزیه  که  نشود 
از ناکامی در پروسه صلح اتفاق افتاد. انحصار چند شخص 
و گروه بر مذاکره با طالبان، خطر بزرگ فراروی موفقیت 
پروسه ی صلح با این گروه است. بنابراین، باید تمامی نهاد ها 
پارلمان، نسل جوان و قربانیان  از قبیل جامعه مدنی، زنان، 
یک  طالبان  باشند.  داشته  نقش  آن  در  طالبانی،  خشونت 
جریان ایدیولوژیک و پروژه استخباراتی اند و جهت مقابله 
با آن باید به گفتمان سازی همت گماشت و رقیب ارزشی 
برای آن ایجاد کرد. به عنوان نمونه، بخش های بزرگی از 
امان اهلل  از اصالحات شاه  از جمله هزاره ها  افغانستان  مردم 
مبارزه  به  دشمن  برابر  در  شاه  پای  به  پا  و  کردند  حمایت 
پرداختند. این واقعیت، بیانگر مشروعیت و مقبولیت جریان 
اصالح طلبانه ی امان اهلل خان بود. باید به تقویت گفتمان ملی 
که قربانیانی از همه مردم و گروه های اجتماعی افغانستان در 

آن شرکت داشته باشند، پرداخت. 
صلح، خواست و آرمان و نیاز هر افغان می باشد. بنابراین، 
برای رسیدن به آن باید از تمام مولفه ها و ظرفیت های داخلی 
و بیرونی استفاده کرد. تجربه ی دیگر کشورها نیز می تواند 
در  »راند«  موسسه  بررسی  طبق  باشد.  افغانستان  الهام بخش 
پایان  دولت هایی  نفع  به  عمومی  شورش های   2/3 امریکا، 
به  بودند.  اقتدار ملی  یافت که دارای مشروعیت مردمی و 
عبارت دیگر، کلید حل منازعه افغانستان نه در اسالم آباد و 
نه در واشنگتن و یا قطر و یا کویته بلکه در کابل می باشد. 

به قول حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی: 
مادر بت ها بت نفس شماست 

زان که آن بت مار و این بت اژدهاست.

ACKU
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گروه اسالم گرای بوکوحرام در نیجریه به حمالت خود 
بر مسیحیان شمال این کشور شدت داده است.

طی دو روز اخیر، دست کم ۲۰ نفر در حمله مردان مسلح 
این گروه کشته شده اند. محل یکی از تازه ترین حمالت، 
یک کلیسا بود و پیش از آن نیز چند موتورسایکل سوار، 

پس از حمله انتحاری در دمشق که جان ۲6 نفر را گرفت، 
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: »من شدیدا 
نگرانم از خراب شدن اوضاع در سوریه، کشوری که از ماه 
مارچ سال گذشته تا اکنون جان هزاران نفر در آنجا قربانی 
شده و هنوز هم روزانه انسان ها در آن جا کشته می شوند.«  

گفتگو  در  اروپا،  اتحادیه  اقتصادی  مشاور  عمادی،  مهرداد 
با رادیو فردا از درخواست چند کشور اروپایی برای تعویق 

تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا خبر داده است.
به  گفته این مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در این هفته چند 
هماهنگی  برای  کرده اند  درخواست  اروپا،  اتحادیه  عضو 

بیشتر، تحریم  نفت ایران به تعویق بیفتد.
تحریم  برای  بود،  اعالم کرده  اروپا روز چهاشنبه  اتحادیه    

ایران میان اعضا توافق اصولی حاصل شده است.
 اکنون مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید، 
را  »تخفیف هایی«  اروپایی خواسته اند  از کشورهای  شماری 
هم که ایران برای این کشورها در نظر داشته، مورد محاسبه 

رسانه های دولتی چین امریکا را 
»مشکل ساز« خواندند 

 
رسانه های دولتی چین روز شنبه، 17 جدی، انتقادها از 
برنامه انتقال استراتژیک امریکا به آسیا را افزایش داده 

و واشنگتن را متهم به »مشکل سازی« کرده اند.
خشم آلود  نظریات  مردم«  »روزنامه  برون مرزی  نشریه 
روز جمعه روزنامه »گلوبال تایمز« را بار دیگر منعکس 
کرده است. این روزنامه پس از آن دست به انتقاد زد 
که باراک اوباما اعالم کرد که حضور نظامی خود را 

در آسیا افزایش خواهد داد.
گذشته  سال  اواخر  در  امریکا  دفاعی  استراتژی  این 
ایاالت  تعهد  از  روشنی  نشان  که  شد  اعالم  میالدی 
متحده در منطقه می باشد. هرچند که متحدان امریکا و 
تحلیلگران می گویند که چین دلیلی برای هراس از این 

سیاست جدید ندارد.
نوشته  مردم«  »روزنامه  مقاله  در  یانگ یی  دریاساالر 
دفاعی جدید  استراتژی  است که  »بسیار روشن  است: 
در  می دهد.«  قرار  هدف  را  ایران  و  چین  ]امریکا[ 
ایاالت متحده  »از هنگامی که  ادامه مقاله آمده است: 
تاکیدش را برای بازگشت به آسیا در سال ۲۰۰9 آغاز 
کرد، اتفاقات مختلفی که امنیت منطقه را تهدید کرده، 

رخ داده است.«
با  »هرکسی  است:  نوشته  ادامه  در  یانگ یی  دریاساالر 
چه  که  ببیند  آسانی  به  می تواند  استراتژی  از  آگاهی 
کسی پشتیبان امنیت منقطه است و چه کسی مشکل ساز 

امنیت منطقه می باشد.«
نظریات نشر شده در شماره برون مرزی »روزنامه مردم« 
چین  کمونیست  حزب  مقامات  از  کوچکی  حلقه  که 
بیان  را  دولت  سیاسی  موضع  واقع  در  دارد،  بر  در  را 
را  مقامات  تفکر  طرز  گسترده  طور  به  اما  نمی کند، 

انعکاس می دهد.
توجه  مورد  حالی  در  را  امریکا  جدید  رویکرد  چین 
قرار داده است که ایاالت متحده در حال دور شدن از 

جنگ در عراق و افغانستان است.
ملی گرای  طرفدار  پر  نشریه  تایمز«  »گلوبال  روزنامه 
چین روز جمعه نوشت که چین نباید در مساله حضور 

نظامی اش در آسیا تسلیم شود.
اما پاسخ چین به تقویت حضور نظامی امریکا در آسیا 
سیاست گذاران  است.  بوده  آرام  و  مهارشده  هنوز  تا 
چین پس از آن که گفتگوهایی را با کشورهای همسایه 
تصمیم  دادند،  انجام  کشور  آن  کمونیست  حزب  و 
دیپلوماتیک  و  لفظی  جنگ  هرگونه  از  که  گرفتند 

پرهیز کنند.
در  که  است  گفته  متحده  ایاالت  حال،  همین  در 
جستجوی راهی برای همکاری با چین خواهد بود، اما 
مسایل امنیتی را مانند حق حاکمیت در دریای جنوبی 

چین مورد بحث قرار خواهد داد.

عزاداری  سرگرم  که  مسیحیانی  روی  به  کالشنیکف  با 
برای یکی از دوستان شان بودند، آتش گشودند. این فرد 
نیز روز پنج شنبه در جریان حمله مردان مسلح به مراسم 
عشای ربانی در یک کلیسا کشته شده بود. طی هفته های 
مناطق  مسیحیان  مرتب  طور  به  بوکوحرام  گروه  اخیر، 

قابل  خشونتی  نوع  هیچ  که  گفت  همچنان  مون  بان کی 
پذیرش نیست و باید فورا این خشونت ها پایان یابند.  قابل 
حمله  در  رسمی،  گزارش های  بنابر  که  است  یادآوری 
ادای  میالدی و حین  ماه روان  انتحاری روز جمعه ششم 
نماز جمعه در دمشق، ۲6 نفر کشته و 63 نفر دیگر زخمی 

قرار گیرد؛ مضاف بر این که برخی از اقتصادهای اروپایی هم 
نمی توانند خود را به سرعت با شرایط جدید مطابقت دهند.

از سویی دیگر  یک دیپلومات بلندپایه اروپایی به خبرگزاری 
فرانسه گفته است، این اتحادیه از جمله با عربستان در تماس 
است تا مشخص شود آیا عربستان می تواند فقدان نفت ایران 

در بازار را جبران کند یا نه.
یک دیپلومات دیگر اروپایی نیز به این خبرگزاری گفته است 
که  محور اصلی مذاکرات این است که چه وقت قراردادهای 
کنونی با ایران لغو شوند. این دیپلومات در ادامه گفته است که 

در این مورد هنوز توافقی حاصل نشده است.
مهرداد عمادی درباره این که کشورهای عضو اتحادیه چقدر 

داده  قرار  و هدف حمله  کرده  تهدید  را  نیجریه  شمالی 
است. روز کریسمس نیز بیش از ۴۰ نفر در جریان یک 
رشته بمب گذاری در کلیساهای چند شهر نیجریه کشته 
به  نفر  پنج صد  از  بیش  گذشته،  سال  یک  ظرف  شدند. 

دست افراد این گروه کشته شده اند.

شدند. در این ارتباط حکومت سوریه و شورای ملی این 
آن  عضو  سوریه  مخالف  جناح  ارشد  سران  که  کشور 
می باشند، یکدیگر را متهم به این حمله کرده اند. این در 
از  بررسی هایی  خواهان  اخوان المسلمین  که  است  حالی 

جانب جامعه جهانی شده است.

به  کنند،  متوقف  را  ایران  نفت  خرید  تا  خواسته اند  زمان 
به صورت  »بیشترین مهلت زمانی که من  فردا گفت:  رادیو 
این  است.  بوده  ماهه  شش  مهلت  یک  شنیده ام  رسمی  غیر 
طوالنی ترین زمانی بوده است که درخواست شده است؛ اما 
در دو مورد دیگر صحبت از یک مهلت 1۲ تا 1۴ هفته ای بوده 
است که این کشورها شروع به کاهش خرید از ایران کرده و 

بعد، این خرید را به صفر برسانند.«
اقتصادی عمیق  به بحران  با اشاره  اقتصادی اروپا  این مشاور 
برخی کشورهای اروپایی گفت که از این کشورها نمی توان 
این  چراکه  بزنند  جدی  ریسک های  به  دست  داشت  انتظار 

اقدامات می تواند حتا به تعویض دولت ها منجر شود.

حمالت تازه اسالم گرای نیجریه ۲۰ کشته بر جای گذاشت 

بان کی مون از ادامه خشونت ها در سوریه ابراز نگرانی کرد 

چند کشور اروپایی خواستار تعویق تحریم نفت ایران شدند 

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: ۰7۰596۲7۴1 - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰797۴16۰6۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰799۰۰۰۲6۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰77۲19858۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰793۴۰5599، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰77۲5۰177۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰5538۰8۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴595۲83	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰555851۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰799۰37۰83- ۰7۰5159۲71	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰7۰۰۲۲8988	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰79931953۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰778۴7۰۰61	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰81۴۴۰۴7	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰779۲6۲۴58   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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هشدار به علی عبداهلل صالح 
درباره عفو جنایت کاران 

جنگی

سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیشنر  پیالی،  ناوی 
»کسانی که  داد  هشدار  یمن  دولت  به  متحد،  ملل 
هیچ  نباید  می باشند،  جنگی  جنایت  مرتکب 

بخششی شامل حال شان شود.«
می شود  مطرح  حالی  در  پیالی  خانم  سخنان  این 
قانونی  تصویب  برای  را  خود  یمن  مجلس  که 

درباره عفو آماده می کند.
از  مانع  نباید  عفو  که  می گوید  پیالی  خانم 
از کسانی شود که مرتکب  بازجویی و دادستانی 

بین المللی شده اند. جنایات 
روز جمعه، هزاران معترض یمنی به جاده ها آمدند 
و از علی عبداهلل صالح، رییس جمهور این کشور 
از  کناره گیری  برای  خود  وعده  به  که  خواستند 

قدرت در ماه آینده، وفادار بماند.
به  خود  سفر  برنامه ی  لغوکردن  با  صالح  آقای 
مبنی  خود  وعده  به  عمل  دیگر  یک بار  امریکا، 

بر کناره گیری از قدرت را زیر سوال برده است.

به  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  نوالند،  ویکتوریا 
کشورهای امریکای التین و جهان توصیه کرد که »اکنون 
زمان بیشتر کردن همکاری ها و سطح روابط سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی با ایران نیست.«
خانم نوالند گفت که ایران با توجه به تحت فشار گرفتن از 
سوی مجامع بین المللی در پی یافتن متحدان جدید و گسترش 

بخشیدن به روابط فعلی خود با متحدانش است.
او که در جلسه پرسش و پاسخ وزارت خارجه امریکا حضور 
یافته بود، در پاسخ به سوالی درباره سفر قریب الوقوع محمود 
اکنون زمان آن  امریکای التین، گفت که  به  نژاد  احمدی 
ایران روشن کنند که این  است که کشورهای جهان برای 
یا  بماند  باقی  جهانی  انزوای  در  همچنان  می تواند  کشور 
این که با احترام به الزام های بین المللی دوباره به میان جامعه 

بین المللی بازگردد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی که از او خواست در ارتباط 
با تالش کاخ سفید برای گفتگو با کشورهای میزبان آقای 
ونزویال  و  کوبا  با  ما  که  دهد، گفت  توضیح  نژاد  احمدی 

ارتباط مستقیم دیپلوماتیک نداریم اما با 
دو کشور دیگر مقصد آقای احمدی نژاد 
یعنی نیکاراگوآ و اکوادور در این رابطه 

مستقیما مذاکره خواهیم کرد.
امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایرانی  می گوید که نجات ۱۳ ماهی گیر 
امریکایی، می تواند  توسط کشتی رزمی 
نشانی از تالش بشردوستانه نیروی دریایی 

امریکا به ایران باشد.
جزییات  تشریح  ضمن  نوالند  خانم 
از  ایرانی  ماهی گیران  نجات  عملیات 
دست دزدان دریایی و در پاسخ به این که 

آیا این اقدام کشتی امریکایی می تواند به کاهش تنش های 
اخیر میان واشنگتن و تهران کمک کند، گفت که مقام های 
ایرانی باید به این پرسش پاسخ دهند اما بی تردید این اقدامی 
بشردوستانه از سوی نیروهای امریکایی بود که ماهی گیران 
از حصول  پس  و  داده  غذا  و  آنها آب  به  دهند،  نجات  را 

اطمینان از سالمت آنها، مقدمات بازگشت شان به ایران را 
فراهم کنند.

ایران چند روز پیش از کشتی هواپیمابر استنیس که خلیج 
فارس را به مقصد آب های بین المللی و برای انجام ماموریتی 
منطقه  به  بود، خواست که دیگر  افغانستان ترک کرده  در 

بازنگردد.

ACKUامریکا: اکنون زمان افزایش همکاری ها با ایران نیست
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