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انتقال مسوولیت زندانیان 
و نگرانی های بی پاسخ

در پی انتقال مسوولیت زندان ها از وزارت عدلیه به وزارت 
زندانیان  وضعیت  مورد  در  بیشتری  نگرانی های  داخله، 
مطرح می شود. این نگرانی ها که بیشتر ناشی از بدرفتاری ها 
با زندانیان است، زمانی اوج گرفت که مسوولیت زندان ها 
با  بود؛ حاال  عدلیه  به وزارت  نیروهای مربوط  در دست 
انتقال مسوولیت زندان ها به وزارت داخله و با درنظرداشت 
میزان فساد در گذشته، این نگرانی ها دوباره افزایش یافته 

است.
آن گونه که در زمان تصدی مسوولیت زندان ها از سوی 
وزارت عدلیه دیده شد، انتقال مسوولیت ها از وزارت داخله 
را  زندانیان  مشکل  نیز  پیش  سال  چند  عدلیه  وزارت  به 
حل نکرد، بل به میزان مشکالت این زندانیان افزود. عدم 
مدیریت سالم در زندان ها و زمینه سازی برای انتقال مواد 
مخدر و اسلحه به داخل زندان ها از یک سو و بی توجهی به 
مصوونیت این زندان ها که منجر به فرار کتله ای زندانیان 
از برخی از زندان ها شد، از مسایلی اند که نشان می دهند 
انتقال مسوولیت نگهبانی از این زندان ها از یک وزارت به 

وزارتی دیگر، چندان کارساز نبوده است.
حال که یک بار دیگر وزارت داخله، افغانستان به دلیل مسایل 
امنیتی، مسوولیت این زندان ها را به عهده گرفته است، با 
توجه به ضعف در صفوف پولیس و آموزش های ناکافی 
به سربازان وزارت داخله در زمینه های تحقیق و گرفتاری 
مجرمین و برخورد انسانی با افرادی که در زندان ها به سر 
می برند، این پرسش وجود دارد که زندان های افغانستان 
با چه وضعیتی مواجه خواهند شد. البته نگرانی اصلی در 
این مورد، نقض حقوق بشری زندانیان و برخورد خشن 
زندانبان ها و شکنجه ی زندانیان در هنگام نگهداری شان در 
زندان ها می باشد که در هنگام نگهداری زندانیان از سوی 
وزارت داخله چند سال قبل مطرح شده بود و موارد نقض 
حقوق بشری در زندان ها به کثرت دیده می شد. البته در 
نیز موارد  از سوی وزارت علیه  نگهداری زندانیان  زمان 
انتقال اسلحه و  تکان دهنده ای از فرار گروهی زندانیان و 
مواد مخدر در زندان های افغانستان، یکی از مشکالتی بود 
که وزارت عدلیه توان مبارزه با آن را با نیروی انسانی و 

ظرفیت دست داشته اش نداشت. 
وزارت  عهده ی  به  زندان ها  نگهبانی  مسوولیت  که  اکنون 
است  قرار  دیگر  ماه  یک  تا  و  است  گرفته  قرار  داخله 
سپرده  افغان  نیروهای  به  نیز  بگرام  زندان  مسوولیت 
شود، به این مساله باید توجه شود که وزارت داخله چه 
روی کردی را برای نگهداری مصوون زندانیان و برخورد 
مناسب، مبتنی بر اصول حقوق بشر با این زندانیان خواهد 
و  نشود  وزارت  این  متوجه  انتقادی  این  از  پس  تا  کرد 
نگرانی ها از افزایش شکنجه در داخل زندان ها افزایش نیابد. 
البته باید توجه داشت زندانیانی که در زندان بگرام به سر 
می برند، جانیان خطرناکی هستند که کوچک ترین بی توجهی 
و  شود  زندانیان  این  فرار  باعث  می تواند  زندان ها،  در 
وزارت  کند.  ایجاد  مردم  و  دولت  برای  بزرگی  دردسر 
داخله در گام نخست، باید به تربیت و آموزش نیروی کافی 
برای نگهداری از زندان ها بپردازد و در کنار آموزش های 
امنیتی و تکنیکی، به آموزش های حقوق بشری توجه کافی 
داشته باشد. در کنار این موضوع، باید بر مدیریت سالم در 
نهادهایی که مسوولیت این زندان ها را به عهده دارند، توجه 
به  اعتماد و مسلکی  افراد شایسته و طرف  و  زیاد شود 
این مقام ها برگزیده شوند تا دیگر موردی از فرار گروهی 
و یا انفرادی و یا هم انتقال اسلحه و مواد مخدر به داخل 
زندان ها، اعتماد مردم را نسبت به نیروهای پولیس صدمه 
این  در  می توانست  داخله  وزارت  که  دیگری  مورد  نزند. 
چند سال به اصالح آن بپردازد، وضعیت بد متهمانی است 
که در نظارت خانه ها و توقیف خانه های مربوط به وزارت 
داخله به سر می برند. وزارت داخله باید اصالحات را در 
طی این سال ها از همین نظارت خانه ها و توقیف خانه ها آغاز 

می کرد. 
یکی دیگر از مسوولیت هایی که در این میان به وزارت داخله 
برمی گردد، فراهم ساختن محیط سالم برای اصالح مجرمان 
در زندان ها است. آن گونه که هدف  از زندانی ساختن افراد، 
باید به  اصالح و تربیت مجدد شان است، محیط زندان ها 
تا  افراد مساعد شود  مجدد  تربیت  برای  معیاری  گونه ی 
افرادی که در پی انجام جرم به این زندان ها می افتند، پس 
از رهایی به مجرمان خطرناک تری بدل نشوند، بل به افراد 
طرف اعتماد و اصالح شده مبدل شوند و به صورت یک 

انسان اصالح شده به جامعه باز گردند.

زنگ اول


از  تن  شش  پیش،  روز  دو  هوایی 
این  اما  شدند،  کشته  آنها  همکاران 
هفت تن متواری بودند و دیروز در 
جوزجان  والیت  زرشوی  منطقه ی 

کشته شدند.
غیرت،  عبدالعزیز  پاسوال  مل 
فرمانده پولیس جوزجان این رویداد 
»این  می گوید:  و  می کند  تایید  را 
ولسوالی  در  پیش  روز  دو  عملیات 
قوش تپه و درزاب والیت جوزجان 
انجام شده بود که در جریان آن دو 
روز قبل شش تن و دیروز هفت تن 

دیگر کشته شدند.«
منطقه  در  افراد  »این  وی  گفت: 

واحد   27 جمله  از  که  افزود  او 
اداري  واحد   22 بدخشان،  اداري 
از  او  ندارد،  تعمیر  هنوز  تا  آن، 
رییس کمیسیون انتقال خواست که 
مقام ها  گوش  به  را  مشکل شان  این 

برساند.
انجینر محمد الدین خواهاني، رییس 
اطالعات و فرهنگ که به نمایندگی 
بدخشان  محلی  ادرات  تمام  از 
این که  »از  گفت:  مي کرد،  صحبت 
و  دشوار  جغرافیاي  داراي  بدخشان 
تاجیکستان،  کشورهاي  با  هم مرز 
نا آرام   والیت  و  چین  پاکستان، 
مي کند  ایجاب  مي باشد،  نورستان 
ایجاد  بدخشان  در  فرقه  یك  که 

شود.«
در  بدخشان  که  گفت  موصوف 
هرزمان آماده گرفتن مسوولیت هاي 
اینکه  بر  مشروط  است،  امنیتي 
سرحدي  پولیس  و  ملي  پولیس 
کار  زمینه  جوانان  به  شوند،  تجهیز 
جلوگیري  براي  و  گردد  مساعد 
کشاورزان  از  کوکنار،  کشت  از 

عملیات  اثر  در  جوزجان:  8صبح، 
در  آیساف  نیروهای  هوایی 
قوش تپه  و  درزاب  ولسوالی های 
والیت جوزجان، هفت طالب مسلح 

مخالف دولت کشته شدند.
ولسوالی  سرپرست  مطیع اهلل،  انجنیر 
دارد  احتمال  که  می گوید  درزاب 
قادر،  مولوی  کشته شدگان  بین  در 
حزب اهلل  مولوی  و  نعمت  مولوی 
شامل  نیز  طالبان  فعال  فرماندهان  از 

باشند.
روز  چند  افراد  این  وی،  گفته ی  به 
حمله  امنیتی  پوسته ی  یك  بر  پیش 
کرده بودند و در نتیجه یك حمله ی 

اشرف  غني  بدخشان:  8صبح، 
انتقال  کمیسیون  رییس  احمدزي، 
نیرو های  از  امنیتی  مسوولیت هاي 
دیروز  افغان،  نیرو های  به  خارجی 
دوم  دور  براي  نظرسنجي  جهت 
به  امنیتي،  مسوولیت هاي  انتقال 

والیت بدخشان سفر کرد.
با  احمد زي  آقاي  که  نشستي  در 
داشت،  بدخشان  محلي  مقام هاي 
بدخشان  محلي  مقام هاي  ابتدا 
گرفتن  از  آمادگي  ابراز   ضمن 
مشکالت  امنیتي،  مسوولیت هاي 
بخش هاي  در  را  بدخشان  مردم 
خواهان  و  کرده  مطرح  مختلف 

رسیدگي به مشکالت شان شدند.
والي  ادیب،  شاه ولي اهلل  داکتر 
گرفتن  از  این که  ضمن  بدخشان 
دوم  دور  در  امنیت  مسوولیت 
بدخشان  »در  گفت:  کرد،  حمایت 
دو  به  حکومت داري  عرصه  در 
یکي  هستیم،  روبرو  عمده  مشکل 
ادارات  در  کاري  ظرفیت  نبود 

دولتي و دوم نبود زیر ساخت ها.«

آغاز فعالیت...
ادامه از صفحه 1

مصطفی اوزدمیر، رییس اتاق های تجارت 
و صنایع اتحادیه اروپا در بخش افغانستان 
به بی بی سی گفته که یکی از اهداف اصلی 
همکاری  افغانستان،  در  آنها  کار  به  آغاز 
تا  است  خصوصی  بخش  و  حکومت  با 
در  خوبی  بازار  بتواند  افغانستان  تولیدات 

سطح بین المللی پیدا کند.
اروپا،  اتحادیه  صنایع  و  تجارت  اتاق های 
از هفتاد کشور جهان  هم اکنون در بیش 
فعال است و ایجاد شعبه ای این سازمان در 
افغانستان، می تواند در ایجاد رابطه میان این 

بازارها و تولیدات افغانستان کمك کند.
به  بی بی سی،  با  گفتگو  در  اوزدمیر  آقای 
صادرات  غیرحرفه ای  بندی  بسته  به  ویژه 

افغانستان اشاره کرد.
تاجران،  برخی  مثال،  طور  »به  گفت:  او 
از  را  خشك  میوه  و  عسل  خام،  پوست 
اروپایی صادر  به کشورهای  ترکیه  طریق 
می کنند، اما متاسفانه نگهداری و بسته بندی 
جهانی  معیارهای  اساس  بر  اقالم  این 
صورت نمی گیرد و حتا اگر این اقالم بسیار 
عالی هم باشند، تا به اروپا می رسد، کیفیت 
بازارهای  در  و  می دهد  دست  از  را  خود 

اروپا مواد بی کیفیت تلقی می شود.«
تالش  آنها  که  گفت  اوزدمیر  آقای 
را  آموزشی  وسیع  برنامه های  تا  می کنند 
در  تولیدی  کارخانه های  کارگران  برای 
افغانستان راه اندازی کنند تا شیوه نگهداری 
بسته بندی  همچنین  و  تولیدات  از  معیاری 

مرغوب این تولیدات را فرا گیرند.
صنایع  و  تجارت  اتاق های  که  گفت  او 
به  دارد  نظر  در  همچنین  اروپا،  اتحادیه 
قرضه  داخلی،  صنعت کاران  و  تاجران 

فراهم کند.

ده مخالف مسلح 
در بلخ کشته شدند

عملیات  یك  در  بلخ:  8صبح، 
کندک  و  آیساف  نیروهای  مشترک 
تندورک  قریه  در  افغان،  کماندوی 
ده  بلخ،  والیت  چارکنت  ولسوالی  
سی  و  شدند  کشته  دولت  مخالف 

گردیدند. بازداشت  آنان  دیگر  نفر 
سخنگوی  سلیم  جاوید  احمد 
قول  قوماندانی  کماندوی  کندک 
تماس  یك  در  شاهین   209 اردوی 
»عملیات  گفت:  رسانه ها  به  تلیفونی 
و  پنج  شب گذشته شروع  ما ساعت 
دوشنبه  شب  نیمه های  سه  ساعت  تا 
پایان  به  موفقانه  که  داشت  ادامه 

رسید.«
آقای سلیم همچنان افزود که در این 
را  افغان  کماندوی  کندک  عملیات 
از  آیساف  نیرو های  هلی کوپتر های 

کردند. می  حمایت  هوا 
جریان  در  که  کرد  اضافه  او 
کندک  سرباز  یك  عملیات  این 
نیز کشته شده است. افغان  کماندوی 
ولسوالی  در  که  است  گفتنی 
است  عملیات  اولین  این  چارکنت، 
که در آن ده ها مخالف دولت کشته  

می شوند. اسیر  و 

در  پسته  جنگل  نزدیك  زرشوی 
والیت فاریاب کشته شدند و کشته 
را  خود  مثبت  تاثیرات  آنها  شدن 
والیت  این  امنیت  تامین  قسمت  در 

خواهد داشت.«
از  زیادی  شمار  که  است  گفتنی 
افراد طالبان از ولسوالی های درزاب 
اما  پیوستند،  دولت  به  قوش تپه  و 
هنوز هم تعدادی از مخالفان به گونه 
ولسوالی های  اطراف  در  متواری 
ولسوالی های  و  فاریاب  دولت آباد 
والیت  قوش تپه  و  درزاب 
تروریستی  فعالیت های  به  جوزجان 

مصروف اند.

حمایت صورت گیرد.
اشرف غني  داکتر  حال  همین  در 
انتقال  کمیسیون  رییس  احمدزي 
مسوولیت هاي امنیتي گفت: »مشکل 
اساسي ما این است که فقیر هستیم، 
باید با توجه به توانایي هاي اقتصادي 

خود مطالبه همکاري داشته باشیم.«
به گفته آقاي احمدزي، تمام عواید 
افغانستان در سال، به 1.8میلیارد دالر 
مصرف  تنها  حالی که  در  مي رسد، 
به  افغانستان در سال  اردو و پولیس 
7میلیارد دالر مي رسد و این مصارف 
اجرا  جهاني  جامعه  کمك هاي  از 
مي شود. در حالی که جامعه جهانی 

تعهد تمویل دوامدار را نیز ندارد.
از  ناشي  را  بدخشان  نا امني هاي  او 
غیرمسوول  نفوذ  با  افراد  مداخله 
به  توجه  با  که  گفت  و  خواند 
در  که  کوچك  ناامني هاي 
نمایندگان  دارد،  وجود  بدخشان 
تضعیف  وسیله  نباید  بدخشان  مردم 
قضایي  و  عدلي  امنیتي،  نهادهاي 

قرار گیرند.

هفت طالب درجوزجان کشته شدند

رییس کمیسیون انتقال به بدخشان سفر کرد

ACKU
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رهبران جهه ملی و اعضای کانگرس امریکا:

کارایی سیستم سیاسی از بین رفته است

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 بیات1134
ه و تنظیم:

تهی

کانگرس  اعضای  و  ملی  جبهه  رهبران  از  شماری 
هفت ماده ای  مشترک  اعالمیه  یک  با صدور  امریکا، 
در  موجود  اداری  و  سیاسی  سیستم  که  می گویند 
افغانستان، به دلیل تمرکز بیش از حد قدرت، کارایی 
گرفتن  فاصله  باعث  و  داده  دست  از  را  خود  الزم 
کتله ی وسیع مردم از دولت، گسترش فساد اداری و 

بی ثباتی سیاسی در کشور شده است.
احمدضیا مسعود رییس جبهه ملی، جنرال عبدالرشید 
دوستم رهبر جنبش ملی اسالمی، محمد محقق رهبر 
صالح  امراهلل  افغانستان،  مردم  اسالمی  وحدت  حزب 
و  اپوزیسیون  رهبران  از  و  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
همچنین  داناروراباکر، رییس هیات کانگرس ایاالت 
متحده امریکا، لوریتا سانچس، لویی گومرت، ستیف 
کنگ از اعضای کانگره ایاالت متحده امریکا که در 
به سر می برند، این موضوع را  حال حاضر در آلمان 
در یک اعالمیه مشترک بیان کرده اند. گفته می شود 
این نشست که در روزهای شنبه و یک شنبه در برلین 
برگزار شد، در آن داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر ایتالف 
تغییر امید، محمد یونس قانونی رییس پیشین مجلس 
نیز  ملی  کنگره  رهبر  پدرام  عبدالطیف  و  نمایندگان 

حضور داشتند.
رهبران اپوزیسیون و اعضای کانگرس ایاالت متحده 
امریکا در اعالمیه مشترک شان گفته اند: »ما بدین باور 
هستیم که سیستم سیاسی و اداری افغانستان، به علت 
تمرکز بیش از حد قدرت، کارایی الزم را از دست 
به فکر ما شاید هیچ امریکایی و متحدان  داده است. 
بین المللی شان چنین تمرکز بیش از حد را در کشور 
رییس  به  موجود  سیستم  نتوانند.  کرده  تصور  خود 
پولیس  قوماندانان  والیان،  که  می دهد  اجازه  جمهور 
والیات، ولسواالن و شهردارها را با صدور فرمان مقرر 
کند و مزید بر آن، یک ثلث اعضای مجلس سنا را 

با  مذاکرات  جاری  روند  در  که  است  شده  تاکید 
آن  مشروع  نگرانی  و  قربانی ها  فداکاری ها،  طالبان 
بخش از افغان ها را نادیده می گیرد که با بر انداختن 
پایان  افغانستان  مردم  عذاب  و  رنج  به  طالبان  رژیم 

داده اند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که دولت افغانستان 
شود.  گفتگو  وارد  قطر  در  طالبان  با  تا  دارد  تالش 
گرچند گروه طالبان مذاکره با دولت افغانستان را رد 
دارد که  نظر  در  عالی صلح  اما شورای  است،  کرده 

هیاتی را به منظور گفتگوها با طالبان به قطر بفرستد.
تاکید بر تغییر نظام انتخاباتی 

کرزی  جمهور  رییس  سیاسی  مخالفان  طور،  همین 
برلین،  در  امریکا  متحده  ایاالت  کانگرس  اعضای  و 
اشاره کرده می گویند که  نیز  انتخاباتی  نظام  تغییر  بر 
نظام انتخاباتی تناسبی می تواند فرصت های مساوی را 
برای احزاب سیاسی و نامزدان مستقل فراهم  سازد. به 
باور این افراد، در سیستم انتخاباتی رای واحد غیرقابل 
انتقال، »اس ان تی وی«، از نظام های انتخاباتی موثر در 

افغانستان خواهد بود.
همچنین آنان خواستار انتخابی شدن والیان و ولسواالن 

انتصاب کند.«
که  است  شده  تاکید  همچنین  اعالمیه  این  در 
وجود  به سبب  افغانستان  در  قدرت  متمرکز  سسیتم 
مردم  وسیع  کتله های  گرفتن  فاصله  گسترده،  فساد 
اقتصادی،  انکشاف  روند  در  کندی  حکومت،  از 
روزافزون  بی ثباتی  بروز  باعث  قدرت،  از  سواستفاده 
سیاسی شده و حاکمیت قانون را وسیعا تحت الشعاع 
قرار داده است. رهبران اپوزیسیون و اعضای کانگرس 
امریکا در نشست خود در برلین تاکید کرده که باید 
گفتگوها برای بازنگری در باره برخی از مواد قانون 
اساسی شروع و یک سیستم کثرت گرای غیرمتمرکز 
شود.  جاگزین  فردمحور،  ریاستی  سیستم  به جای 
نظام  یک  خواهان  افغانستان  »مردم  گفته اند:  آنان 
فردمحور  ریاستی  نظام  جای  به  پارلمانی  دموکراسی 

می باشند.«
نقص در مذاکره با طالبان

با طالبان را ناقص  همچنین این رهبران روند مذاکره 
گروه های  با  مذاکره  می گویند  و  می کنند  توصیف 
شورشی مخالف دولت زمانی موثر تمام می شود که 
تمام گروه های درگیر در روند شامل باشند. به گفته ی 
آنان، روند مذاکره به دلیلی ناقص است که افغان هایی 
که مخالف بینش طالبانی هستند، در این روند حضور 
ندارند. در اعالمیه آمده است: »روند جاری مذاکرات 
با طالبان به این دلیل ناقص است که افغان های مخالف 
بینش طالبانی در آن حضور ندارند. الزم به یادآوری 
می باشد که طالبان افراط گرا و حامیان القاعده ی شان 
نیروهای  شامل  افغان های  فداکاری های  برکت  به 
منسوبان  از  محدودی  عده ی  اشتراک  با  مقاومت 
جامعه  و  امریکا  متحده  ایاالت  مخصوص  قوت های 
بین المللی شکست داده شده بود.« همچنین در اعالمیه 

و دادن صالحیت های بیشتر به شوراهای والیتی شده  
می گویند که والیان و شوراهای والیتی که از سوی 
بودجه  طرح  صالحیت  باید  می شوند،  انتخاب  مردم 
والیتی و پروژه های انکشافی را داشته باشند. در این 
اعالمیه مشترک در این باره آمده است: »ما همچنان 
اعطای  و  ولسوال ها  و  والی ها  انتخابی بودن  اصل  از 
حمایت  والیتی  شوراهای  به  بیشتر  صالحیت های 
مردم  منتخب  والیتی  شوراهای  و  والی ها  می کنیم. 
و  والیتی  بودجه  طرح  چون  صالحیت هایی  از  باید 
پروژه های انکشافی، افزایش سطح عواید در والیات، 
نظارت بر فعالیت پولیس و سکتور خدمات صحی و 

تعلیم و تربیه برخوردار باشند.«
محمد  دوستم،  جنرال  مسعود،  ضیا  احمد  همچنین 
از  با چهار تن  امراهلل صالح در نشست خود  محقق و 
اعضای کانگرس ایاالت متحده امریکا در آلمان، از 
حمایت  نیز  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  حضور 
کرده اما گفته اند که پس از خروج نیروهای بین المللی 
مردم  مشترک  دست آوردهای  رفتن  هدر  کشور،  از 
منتفی  اخیر،  سال  چند  در  جهانی  جامعه  و  افغانستان 

نیست.

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
اصابت  اثر  از  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
راکت یکی از اعضای خانواده اش را از دست 
می کند:  بازگو  چنین  را  حادثه  آن  و  داده 
و  می کردیم  سپری  هم  کنار  در  را  »زندگی 
خانه های  به طرف  عروسی  از  بعد  هرکدام 
خانه  همان  به  آنهم  با  و  رفتیم  خود  بخت 
همیشه  و  بودیم  رفت و آمد  در  خود  پدری 
نیروهای  که  زمانی  می گرفتیم.  خبر  مادرم  از 
ما در ساحه  مجاهدین وارد شهر کابل شدند 
آن  از  بعد  و  داشتیم  سکونت  چهلستون 
جنگ ها  این  شد.  شروع  داخلی  جنگ های 
موضوع  همین  و  داشت  ادامه  مدت چندسال 
جنایت کار  و  سیاه دل  نیروهای  که  شد  سبب 
دیگر به نام طالبان نمی دانم از کجا پیدا شدند 
و خود را در عقب دروازه های کابل رساندند. 
آنها هم به خاطر تصرف شهر کابل با نیروهای 

بیرون شهر  از  و  مجاهدین وارد جنگ شدند 
این  باالی کابل راکت شلیک می کردند. در 
در  می شدند.  قربانی  که  بودند  عام  مردم  بین 
یکی از روزها که درست یادم است، 27 ماه 

مبارک رمضان بود و خواهرم در صحن حویلی 
از  راکتی  ناگهان  بود،  رخت شویی  مصروف 
نیروهای  کنترول  سوی چهار آسیاب که تحت 
طالبان بود، باالی منطقه ما شلیک شد و از قضا 

در یکی از روزها که درست یادم است، 27 ماه مبارک رمضان 
بود و خواهرم در صحن حویلی مصروف رخت شویی بود، ناگهان 

راکتی از سوی چهار آسیاب که تحت کنترول نیروهای طالبان بود، 
باالی منطقه ما شلیک شد و از قضا یکی از آن راکت ها در حویلی 

ما اصابت کرد و خواهرم را شهید نمود. که من آن وضعیت را 
نمی توانم  بیان کنم. زیرا در این حادثه تمام اجزای داخلی بدن 
او بیرون شده بود و ما با دستان خود آن را دوباره داخل بطن او 

کردیم و قسمت های پایش که توته توته شده بود به سقف خانه که 
در نزدیکش بود چسپیده بود.

یکی از آن راکت ها در حویلی ما اصابت کرد 
نمود. که من آن وضعیت  را شهید  و خواهرم 
حادثه  این  در  زیرا  کنم.  بیان  نمی توانم   را 
و  بود  شده  بیرون  او  بدن  داخلی  اجزای  تمام 
او  بطن  داخل  دوباره  را  آن  خود  دستان  با  ما 
توته توته شده  که  پایش  قسمت های  و  کردیم 
بود به سقف خانه که در نزدیکش بود چسپیده 
و  نمودیم  جمع آوری  را  توته ها  آن  ما  بود. 
حادثه  آن  نمودیم.  خاک  دفن  همراهش 
هر  کنم  فراموش  هرگز  نمی توانم  را  المناک 
لحظه در مقابل چشمانم می گذرد و نمی توانم 
جنایت کاران را که خواهرم را به ناحق کشتند 
ببخششم. من حق عدالت خواستن را دارم و باید 
آنها مجازات شوند. نمی توانم از جنایتی که در 
حق مردم ما صورت گرفته چشم پوشی نموده و 
درد صدها و حتا هزاران فامیل را نادیده گرفته.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarityforjustice.org.af

نمی توانم جنایت کاران را ببخشم
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تاریخ  نهایی  آرمان  بحث  مارکس  کارل  نخستین بار 
را مطرح کرد. به نظر وی غایت تاریخ، ایجاد »جامعه 
و  اقتصاد  میان  تمایز  آن  در  که  است  کمونیستی« 
سیاست از بین می رود و این جامعه کمونیستی همان 

دموکراسی راستین است.
در دهه 1960 لیپ ست اظهار داشت که »دموکراسی« 
در  است.  بشر  برای  مطلوب   جامعه ی  تحقق  خود 
سال های آغازین واپسین دهه ی قرن بیستم فرانسیس 
تز  از  صحبت  بیشتری  جسارت  با  که  بود  فوکویاما 
پایان تاریخ صحبت کرد. به اعتقاد فوکویاما با توجه 
به فروپاشی شوروی سابق، »لیبرال دموکراسی غربی« 
است.  انسان  حکومت  نهایی  شکل  و  تاریخ  غایت 
را  دموکراسی  لیبرال  از  بهتر  اندیشه ای  بشر  دیگر 
تجربه نخواهد کرد و لذا آرمان نهایی تاریخ، لیبرال 
دموکراسی بوده و به عنوان یک ارزش جهان شمول 

برای همیشه بر سایر اندیشه ها غلبه کرده است.
این  زیادی  حد  تا  سپتامبر  یازده  تروریستی  حادثه ی 
فرضیه را مطرح کرد آن گونه که بسیاری از متفکران 
آن  بر  غربی  دولت های  و  می کردند  تصور  غربی 
اصرار می ورزدیدند، لیبرال دموکراسی آن چنان هم 

به راحتی و بدون دردسر غایت تاریخ نمی باشد.
به واسطه ی حادثه یازده سپتامتبر در آستانه قرن بیست 
به دو قطب  مانند دوران جنگ سرد، جهان  یکم،  و 
کسانی  قطب  یک  در  گردید:  تقسیم  متمایز  کامال 
خشونت  و  وحشت  ترور،  منطق شان  که  گیرند  قرار 
برقراری  به دنبال  افرادی که  است و در قطب مقابل 
عقالنیت،  بر  مبتنی  منطق شان  و  انسانی  ارزش های 

تساهل و رواداری است.
با  جنگ  در  بین المللی  ایتالف  نیروهای  حضور 
منازعات  از  بسیاری  بر خالف  افغانستان  تروریزم در 
یک  یا  دیگر  گروه  با  گروه  یک  جنگ  مسلحانه، 
و  زیاده خواهی  با  مقابله  برای  دیگر  کشور  با  کشور 
عینی  نمود  افغانستان  بلکه  نمی باشد؛  توسعه طلبی 
بر  مبتنی  منطق  منطق؛  دو  جدال  و  صف آرایی 
عقالنیت، تساهل و مدارا و منطق ترور و خشونت با 

یکدیگر می باشد. 
هزینه های سنگین انسانی و مادی که نیروهای ایتالف 
گذشته  دهده ی  یک  طی  در  افغانستان  و  بین المللی 
پرداخته اند تنها بر اساس همین منطق قابل توجیه است 
چهل  به  نزدیک  نظامی  حضور  این صورت  غیر  در 

کشور دنیا در این کشور معنایی ندارد.
اما اکنون پس از گذشت یک دهه مبارزه با تروریسم 
و  خشونت  منطق  غلبه  نشانه های  افکنی،  دهشت  و 
رسیدن  خط  آخر  به  و  انسانی  ارزش های  بر  ترور 
می رسد.  گوش  به  سرزمین  این  در   تاریخ  پایان 
گروه  رهبر  مالعمر  نام  حذف  افغانستان  مردم  برای 
فدرال  پولیس  تعقیب  تحت  افراد  فهرست  از  طالبان 
بازگردان رهبران  برای  امریکا، آزادی و زمینه سازی 
طالبان به قدرت، افرادی که از بانیان اساسی جنایات 
اظهارات  و  بوده اند  نود  دهه ی  در  برنامه ریزی شده 
جوبایدن معاون رییس جمهور امریکا )طالبان دشمن 
بازیگران  مصالحه  جزو  معنایی  نمی باشند(  امریکا 
عمده ی بین المللی با تروریستان و خداحافظی با پایان 
تاریخ در این سرزمین نکبت و وحشت، و »واگذاری 
دیگری  معنای  خود،  حال  به  زمین«  روی  دوزخیان 

ندارد.
جغرافیای افغانستان گستره شگرفی است؛ این سرزمین 
همواره گورگاه امپراتوری ها و به انتها رسیدن آرزوها 
و ارزش ها بوده است. سالیان درازی است که سیاست 
و  امنیت  تامین  جای  به  کشور  این  در  حکومت  و 
به  خود  شهروندان  به  قدرت بخشی  برای  بسترسازی 
بدل  افغانی  انسان  بیگانگی  خود  ایجاد  برای  ابزاری 
تغییر  نگاه  و  رویکرد  این  که  زمانی  تا  است.  شده 
زندگی  همان  افغانستان،  انسان  شوم  سرنوشت  نماید 

در دوزخ روی زمین است.

واکنش های گوناگون در برابر توافق طالبان و امریکا 
بر  اعتماد  که  می دهد  نشان  قطر  سیاسی  دفتر  سر  بر 
این گروه بی نهایت اندک است. حتا آقای کرزی که 
می ورزید،  تالش  به شدت  دفتری  چنین  ایجاد  برای 
اکنون خود را در نقطه ی مقابل این توافق قرار داده 
است. یا بهتر است بگوییم که حرکت سیاسی طالبان 
نه می تواند  قرار داده که  را در موقعیتی  او  امریکا  و 
با آن به مخالفت برخیزد و نه آن را بپذیرد؛ زیرا در 
حالی که رییس جمهور در چند سال گذشته در پی 
یک  عنوان  به  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  یک  ایجاد 
خود  سر  چشم  به  اکنون  اما  بود؛  مشخص  نشانی 
می بیند که طالبان و ایاالت متحده امریکا او را در این 
معامله به حساب نمی آروند. بدون شک این وضعیت 

برای هیچ شهروند افغانستان قابل قبول نمی باشد.
حکومتی  لویه جرگه ی  برگزاری  با  کرزی  آقای 
تالش های  و  تماس ها  برای  که  کوشید 
با  زعیم  عنوان یک  به  ملی  مصالحه جویانه اش صبغه 
اعتبار و مقتدر بدهد. از سوی دیگر در مورد پروسه ی 
مصالحه با طالبان همواره از جامعه ی جهانی خواسته 
بود که از چنین تالش هایی حمایت مالی و سیاسی؛ 
با  که  است  کرده  درک  جمهور  رییس  اکنون  اما 
وجود تمام فعالیت های فوق نتوانست که مبتکر روند 
صلح باشد. بدون شک در این وضعیت وقتی طالبان 
بهایی به حکومت کرزی نمی دهند و از سوی دیگر 
امریکایی ها هم در عمل اصراری بر رهبری کرزی در 
میان  معامله  ندارند آینده ی سیاسی چنین  پروسه  این 
امریکا و طالبان برای حکومت کرزی ناروشن است.

گروه های  سایر  بر  را  خود  تاثیر  ناروشنی  این 
در  است.  گذاشته  جای  بر  نیز  سیاسی  و  اجتماعی 
به خوبی می توان رگه های  میان واکنش های سیاسی 
روشنی از تناقض و سردرگمی را دید. از یک سو به 
نظر می آید که در اصول توافق عمومی برسر گفتگو 
دارد؛  وجود  کشور  در  جنگ  ختم  برای  مصالحه  و 
و  سیاسی  گروه های  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  ولی 
زیرا  اند.  بیمناک  این صلح  آینده ی  از  مدنی کشور 
حرکت  کدام سو  به  سیاسی  روند  این  که  نمی دانند 

خواهد کرد.
نکته ی مهم این است که توافق بر سر اصل مصالحه 
دارد،  وجود  امریکایی ها  و  افغان ها  میان  طالبان  با 
حتا  گرفت.  نادیده  نباید  نیز  را  اساسی  اختالفات  اما 
نظامی  زور  واسطه ی  به  که  شود  قادر  واشنگتن  اگر 
به  را  طالبان  روز  تا  روز  اسالم آباد  با  دیپلوماسی  و 
معنای  به  این  اما  بکشاند؛  سیاسی  راه حل  سوی یک 
چنین  در  نفعی  می توانند  افغان ها  که  نیست  آن 
نمی خواهند  طالبان  که  وقتی  باشند.  داشته  صلحی 
معامله ی  آن  جای  به  و  کرده  صحبت  حکومت  با 
نگاه  در  می رسانند-  سرانجام  به  واشنگتن  با  را  خود 
طالبان  رویکرد  این  در  که  است  روشن  نخست 
و  حکومت  به  مصالحه  به  گرایش  از  نشانه ای  هیچ 
آنها  و  نداشته  وجود  کابل  در  قانونی اش  اپوزیسیون 

با فرصت طلبی می خواهند از این فرصت به نفع خود 
بهره ببرند.

مصالحه  پروسه ی  که  است  این  امریکا  موضع گیری 
اساس خواست  بر  و  افغان ها  رهبری  تحت  طالبان  با 
آنها  که  است  روشن  اما  می رود؛  پیش  به  افغان ها 
نمی توانند:  پوشانده  را  پروسه  این  تناقض  مهمترین 
می کنند که طرف  وانمود  به صورت آشکار  طالبان 
نه  و  است  امریکا  متحده  ایاالت  تنها  و  تنها  شان 
حکومت حامد کرزی. در حالی که به خوبی می دانیم 
که حامد کرزی و متحدینش مهمترین نیروی سیاسی 
در این روند به شمار رفته و هیچ صلحی بدون آنها 

حاصل نخواهد شد. 
بدون شک واشنگتن در شرایط کنونی و به ویژه در 

آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری که اوباما پس از 
پیروزی  به  شدت  به  عراق  از  خود  نیروهای  خروج 
در جنگ افغانستان نیاز دارد- حاضر است که به هر 
قیمت ممکن به یک دست آورد سیاسی در افغانستان 
پیش رفت  معامله  این  در  تا جایی  این کشور  برسد. 
که با تطهیر سیاسی طالبان گفت که این گروه دشمن 
این  دادن  از  هدف  که  است  واضح  نیست.  امریکا 
رشوه سیاسی مطمین ساختن طالبان از عزم خود مبنی 

بر رسیدن بر مصالحه است.
گروه  به  نزدیکی  امریکا  دیگر  خطرناک  حرکت 
معامله صلح  وارد  را  آن  می خواهد  است که  حقانی 
در افغانستان سازد. اگر پیشرفتی نیز در این تماس ها 
به  ما  آید،  دست  به  نیز  توافقاتی  و  شود  حاصل 
خوبی شاهد آن خواهیم بود که پاکستان به صورت 
برنامه ریزی شده  اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور را 
زیر تاثیر خویش قرار خواهد داد. کسی شک ندارد 
هر نوع  برسر  حقانی  گروه  و  طالبان  توافقات  که 
رویکرد سیاسی بدون رضایت پاکستان ناممکن است. 
کنار زدن  با  که  است  این  پرسش  مهمترین  این رو  از 
بر رهبری حامد  امریکایی ها  حکومت و عدم اصرار 
چه  طالبان-پاکستان  صلح  گفتگو های  در  کرزی 

سناریویی را در ذهن دارند؟
یک نگرانی این است که اسالم آباد و طالبان امیدوار 
اند با شرکت در گفتگو با امریکا روند خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان را سرعت بخشند. و یا دست کم 
تا آن زمان فشار نظامی و سیاسی را بر خود کاهش 
دهند و در عین حال جایگاه سیاسی حکومت را هم 
پیش بینی  نمی تواند  این حال کسی  با  تضعیف کنند. 
کند که ایاالت متحده امریکا در چند سال آینده و به 
ویژه اگر قرارداد همکاری های راهبردی با افغانستان 
را به امضا رساند- این کشور را ترک خواهد کرد و 
دورتر  و کمی  همسایه  خیر. دست کم کشور های  یا 
مانند ایران و روسیه و چین باور دارند که امریکا برای 
مدت طوالنی در افغانستان می ماند. مهمترین نگرانی 
چین این است که امریکا سیاست مهار و نظارت این 
کشور را در آسیا در سیاست دفاعی جدید خود قرار 

داده است.

اگر حکومت کرزی با واشنگتن قرارداد همکاری های 
استراتژیک را به امضا برساند جایگاه خود را در برابر 
پاکستان و طالبان قوی تر ساخته است. حتا حکومت 
نیز سر کار  آینده ی کشور  انتخابات  در  دیگری که 
و  امریکا  با  راهبردی  توافقات همکاری های  از  بیاید 
استفاده  طالبان  و  پاکستان  علیه  اروپایی  کشور های 

خواهد کرد.
که  است  این  نگران کننده  موضوع  این  رغم  به  اما 
و  حکومت  انگاشتن  نادیده  با  طالبان  و  پاکستان 
مهم  چندان  نه  جناح  یک  عنوان  به  آن  زدن  کم  یا 
نشان می دهند که به مجرد خروج نیروهای امریکایی 
مخالف  سیاسی  نیروهای  علیه  قهر  و  غلبه  سیاست 
منظر  این  از  گرفت.  خواهند  پیش  در  را  افغانستان 
منظور  به  امریکا  با  گفتگو  از  تاکتیکی  استفاده 
تصور  داخلی  نیروهای  به  زدن  ضربه  برای  آمادگی 

شده می تواند.
حزب  حقانی-  طالبان-گروه  مثلث  که  کنید  تصور 
قدرت  کابل  در  اسالم آباد  وسیع  حمایت  با  اسالمی 
سیاسی غیر قابل انکاری به دست بیاورند و کرزی و 
متحدانش بنابر توافقات امریکا با این مثلث به صورت 
صورت  این  در  نتواند.  کرده  ابراز  مخالفتی  واقعی 
آینده ی سیاسی کشور با تهدید بنیادین مواجه خواهد 

شد.
بدون شک کرزی و متحدان و همچنان اپوزیسیونش 
این موضوع را به خوبی درک می کنند. روندی که 
در  طالبان  آینده ی  نفع  به  می رود  پیش  به  هم اکنون 
از  پاکستان  سیاسی  زیرکی  و  نفوذ  است.  افغانستان 
مختلف  جناح های  داخلی  افتراقی  و  خامی  یکسو 
سوی  از  حکومت  و  کشور  آینده ی  برسر  سیاسی 

دیگر اهمیت این تهدید را بیشتر می نماید.
و مجبوریت های  پاکستان  طالبان در سایه ی حمایت 
نقش  آماده ی  را  خود  حالی  در  واشنگتن  سیاسی 
که  می نمایند  افغانستان  سیاسی  آینده ی  در  جدید 
اداره ی سیاسی و اقتصادی کشور از فساد و بیکارگی 
نیست  معلوم  نمی باشد.  اساسی  خطرات  دفع  به  قادر 
که اگر طالبان و گروه حقانی روز تا روز در افغانستان 
را  آنها  قدرت  می تواند  نهادی  چه  گیرند  قدرت 
تنها یک جنگ  این شرایط  بزند. دست کم در  مهار 

مسلحانه در این میان تعیین کننده خواهد بود.
روند  در  اسالم آباد  و  طالبان  دسیسه آمیز  رویکرد 
را  وضعیت  این  پیش بینی  امریکایی ها  با  گفتگوها 
گفتگوها  از  آنها  وقتی  زیرا  نمی سازد؛  غیرممکن 
صلح تنها به عنوان یک وسیله جهت خروج نیروهای 
می توان  صورت  این  در  پس  کنند  استفاده  خارجی 
یک  آغاز  نقشه ی  خود  آستین  در  آنها  که  گفت 
قومی  و  سیاسی  نیروهای  علیه  دیگر  خونین  جنگ 

کشور را دارند. 

بدون شک کرزی و متحدان و 
همچنان اپوزیسیونش این موضوع 
را به خوبی درک می کنند. روندی 

که هم اکنون به پیش می رود به نفع 
آینده ی طالبان در افغانستان است. 

نفوذ و زیرکی سیاسی پاکستان 
از یکسو خامی و افتراقی داخلی 
جناح های مختلف سیاسی برسر 
آینده ی کشور و حکومت از سوی 
دیگر اهمیت این تهدید را بیشتر 

می نماید.
طالبان در سایه ی حمایت پاکستان و 
مجبوریت های سیاسی واشنگتن در 
حالی خود را آماده ی نقش جدید در 
آینده ی سیاسی افغانستان می نمایند 
که اداره ی سیاسی و اقتصادی کشور 

از فساد و بیکارگی قادر به دفع 
خطرات اساسی نمی باشد. معلوم 

نیست که اگر طالبان و گروه حقانی 
روز تا روز در افغانستان قدرت گیرند 

چه نهادی می تواند قدرت آنها را 
مهار بزند. دست کم در این شرایط 

تنها یک جنگ مسلحانه در این میان 
تعیین کننده خواهد بود.
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محیط  و  طبیعت  به  باعث صدمه  کارشان چقدر  که 
مسوده حفظ  ما  می گیرد.  می گردد، صورت  زیست 
حیات وحش و قانون شکار را از طرف اداره محیط 
زیست نهایی ساختیم که با تطبیق این قانون می شود 
گامی بزرگ و میسر در راستای جلوگیری از شکار 
شکار  مرتکب  که  کسانی  مجازات  و  حیات وحش 

می گردند، شود.
و  حفظ  برای  پالن هایی  چه  زیست  محیط  اداره 

نگهداری از باغ وحش های کشور دارد؟ 
ما  می باشد.  کابل  شهرداری  به  مربوط  وحش ها  باغ 
در همکاری و هماهنگی با شهرداری و ریاست های 
باغ وحش ها هستیم. اما بیشتر تمویل و طرح ریزی از 
این رو  از  می گیرد.  صورت  کابل  شهرداری  طرف 
باغ وحش کابل چندی پیش بعد از بازسازی دوباره 
افتتاح شد. یکی از برنامه های شهرداری کابل در این 

زمینه وسعت باغ وحش کابل می باشد.
در ادامه از کارکردها و دست آوردهای اداره محیط 
زیست در سال 2011 بگویید، به طور کلی پالن این 

اداره در سال 2012 چه خواهد بود؟
دست آوردهای   2011 سال  در  زیست  محیط  اداره 
خوب و ملموسی داشته است. همانطوری که می دانید 
و  است  پالیسی ساز  اداره  یک  زیست  محیط  اداره 
برنامه های ما بیشتر ارتباط به این می گیرد که دولت 
به چه میزان بودجه د راختیار ما قرار می دهد. با این 
حال در مجموع ما طرزالعمل تفتیش و نظارت محیط 
زیستی را که قبال نداشتیم تا بر مسایل محیط زیستی 
چگونه نظارت کنیم، این طرزالعمل اکنون نهایی شده 
مسوده  تدوین  وحش،  حیات  قانون  تصویب  است. 

نسیمی  آقای  با  که  مصاحبه ای  طی  پیش  شماره  در 
سنجش  برای  دستگاهی  نصب  به  ارتباط  در  داشتم 
شد.  ارایه  صحبت هایی  کابل  شهر  در  هوا  آلودگی 
زمینه   در  مصاحبه  ادامه  به  شماره  این  در  اینک 
به  ارتباط  در  مسایل  دیگر  و  نادر  حیوانات  انقراض 
جمله  از  افغانستان  می پردازم.  زیست  محیط  اداره 
و  فراوان  طبیعی  منابع  دارای  که  هست  کشورهایی 
این  با  می باشد.  کمیاب  و  نادر  پرندگان  و  حیوانات 
مداوم  جنگ های  وجود  با  اخیر  سال های  در  وجود 
این  بیشتر  و شکار حیوانات توسط شکارچیان، نسل 
به انقراض گذاشته است. در این شماره  حیوانات رو 
این  انقراض  عوامل  به  نسیمی  آقای  با  صحبتی  طی 
این  شکار  از  جلوگیری  برای  تدابیر  و  حیوانات 
حیوانات می پردازم.  هم چنان در ادامه نیز به کارکرد ها 
و دست آوردهای اداره محیط زیست در سال 2011 

مطالبی عنوان می گردد. 
کدام ها  انقراض  حال  در  حیوانات  نسیمی،  آقای 
در  و  می باشند  تعدادی  چه  به  حیوانات  این  هستند؟ 

کدام مناطق زندگی  می کنند؟
در تطابق با قانون محیط زیست ما یک لیست داریم 
انواع  که  دارد  مکلفیت  زیست  محیط  اداره  که 
انواع  نماید.  اعالم  هرسال  را  حفاظت شده  حیوانات 
و  حیوانات  این  که  معناست  این  به  حفاظت شده 
انقراض اند  در حال  هستند  هرنوعی که  در  پرندگان 
شکار،  حق  هیچ کس  که  شوند،  محافظت  باید  و 
این  تعداد  ندارند.  را  آن ها  گرفتن  یا  و  نگهداری 
حیوانات در مجموع به 489 نوع می رسد که 89 نوع 
آن از طریق رسانه ها اعالم شده است. این حیوانات 
تحت حفاظت هستند. از این رو سایر انواع حیوانات 
تحت مطالعه هستند و تاکنون میزان دقیق آن  اعالم 
این  بر روی  مطالعه  حاضر  حال  در  است.  نشده 
از  آن  از ختم  بعد  بالفاصله  و  دارد  حیوانات جریان 
طریق رسانه ها اعالم خواهد شد. با این حال متاسفانه 
زیرا  نمی توانیم  گفته  را  حیوانات  این  زندگی  محل 
بی رحمانه ای  شکار  با  و  هستند  نادر  حیوانات  این 
تا  می شود  باعث  مساله  همین  می گیرد،  صورت  که 
شکارچیان همان محل را پیدا نموده و اقدام به شکار 

این حیوانات بکنند. 
عوامل نابودی این حیوانات چه چیزهایی می باشد؟

نابودی حیوانات نادر بحث تغییر  به طور کلی بحث 
اقلیم است. وقتی که حیوانات در محیط و فضایی که 
این  می شود،  تغییر  و  تحول  دچار  می کنند،  زندگی 
تغییرات باعث مهاجرت چنین حیوانات می گردد. از 
این رو این حیوانات به مناطقی مهاجرت می کنند که 

بستر و محیط طبیعی باآن ها تطابق پیدا کند.
دلیل  دوم شکار بی رحمانه شکارچیان است. با وجود 
این که فرامین مختلفی از طرف ریاست جمهوری به 
تمام والیت های مختلف داده شده است، اما متاسفانه 
یک تعداد از کسانی که آگاهی ندارند و  نمی فهمند 

تجارت حیات وحش  مقرره  زباله های شهری،  تنظیم 
تفاهم  هم چنان   انقراض،  به  رو  وحشی  نباتات  و 
بلخ  برای والیت  قوریه  ایجاد  برای  داشته ایم  نامه ای 
با ملل متحد، افتتاح  اولین  تعمیر  والیتی در والیت 
در  زیستی  محیط  ساختمان  اولین  پایه گذاری  و  بلخ 
است که  اولین ساختمانی  این  داراالمان، که  سرک 
با معیارهای محیط زیستی ساخته می شود. این تعمیر 
سطح  در  تنها  نه  زیستی  محیط  معیارهای  لحاظ  از 
کشور بلکه در سطح آسیا می باشد که تمام معیارهای 
محیط زیستی در آن در نظر گرفته شده است. ملزم 
ساختن تمام ادارات دولتی بر این که از انرژی پاک 
تغییر  علمی  گزارش  اولین  این رو  از  کنند.  استفاده 
اقلیمی قرار است به زودی به سازمان ملل متحد داده 
شود. توزیع ماشین آالت برای جلوگیری از تخریب 
الیه اوزن، برای شرکت هایی که در تعمیر یخچال ها 
فعالیت دارند به آن ها توزیع نمودیم. دریافت جایزه 
پروتوکول مانتریال از طرف ملل متحد بخش اوزن. 
را  گازهایی  که  است  کشورهایی  از  یکی  کشورما 
نمی کند.  تولید  می سازد،  تخریب  را  اوزن  الیه  که 
تولیدات  بودن  صفر  خاطر  به  جایزه  این  این رو  از 
تعلق  ما  کشور  به  اوزن  الیه  برای  مخرب  گازهای 

گرفت.
شده  گرفته  نظر  در   2012 سال  برای  که  پالن هایی 

است، قرار ذیل است:
نظارت  است.  نظارت  بخش  در  بیشتر  پالن ها  این 
میزان  سنجش  دستگاه های  نصب  هوا،  آلودگی  بر 

آلودگی هوا در والیات بزرگ.
اعمار ساختمان های والیتی در 5 والیت.

مسایل  قسمت  در  جهانی  جامعه  کمک های  جلب 
محیط زیستی.

تفاهم نامه همکاری با کشورهای مختلف از جمله با 
هند، چون  هند تجارب بسیار خوبی در کنترول میزان 
آلودگی هوا و دیگر آلودگی ها دارد که می توان از 

این تجارب در سطح آموزش و غیره استفاده کرد.
و  عمده  استراتیژی  یک  که  داریم  نظر  در  هم چنان 
تطبیق  با  که  کنیم  آماده  زیست  محیط  برای  اساسی 
قسمت  در  موثری  و  خوب  گام های  می توانیم  آن 

جلوگیری از آلودگی هوا داشته باشیم.
بودجه  مقدار  چه  به  نمودید  عنوان  که  را  پالن هایی 

نیاز دارد؟ و این بودجه از کجا تامین می گردد؟
پالن هایی که از طریق کابینه تصویب شده است، تمام 
تطبیق  و  اجرا  را  تا آن  ادارت کشور مسوول هستند 
نمایند. با این وجود برنامه هایی که در نظر گرفته ایم 

شود  نهایی  که  زمانی  است.  نشده  نهایی  تاکنون 
معلوم می گردد که ما به چه امکاناتی و از کدام منابع 
گونه ای  به  برنامه  صورت  این  در  داریم.  ضرورت 
تا  می خواهیم  تمویل کنندگان  تمام  از  ما  که  است 
موضوع  اهمیت  و  بگیرد  عمده صورت  تحلیل  یک 
برای تمویل کنندگان روشن شود، تا آن ها به کمک 

و تمویل در مسایل محیط زیستی عالقمند شوند.
که  است  توانسته  میزان  چه  تا  زیست  محیط  اداره 
برای مردم و جامعه جهانی  را  اهمیت محیط زیست 

واضح سازد؟
در مجموع افغانستان عضو کنوانسیون ها، پروتوکل ها 
و  مجالس  اکثر  در  است.  متحد  ملل  جامعه  عضو  و 
کنفرانس ها، اداره محیط زیست جایگاه و مشکالت 
جامعه  برای  زیست  محیط  بخش  در  را  افغانستان 
است.  ساخته  واضح  مختلف  کشورهای  و  جهانی 
همکاری ها  قبال  در  وعده ها  سلسله  یک  این رو  از 
صورت گرفته است که این نیازمند پیگیری می باشد. 
این کشورها با توجه به امکاناتی که  دارند هر دولت 
پالیسی خود به یک کشور کمک  برنامه و  با  مطابق 
می کند که این هم زمانگیر است. این برنامه به صورت 
مستمر جریان دارد که شاهد کمک ها در این زمینه 

خواهیم بود.
وضعیت  به  نسبت  را  کشور  زیست  محیط  آینده 

کنونی آن، درسال های آینده چگونه می بینید؟
آینده  دارد،  وجود  فعال  که  فعالیتی  و  عملکرد  با 
با  می کنم.  ارزیابی  خوب  بسیار  را  زیست  محیط 
گذشت هر روز ما شاهد بهبود و شکوفایی خوبتر در 
بود. چون در مجموع  مسایل محیط زیستی خواهیم 
وضعیت  که  هستند  مصمم  افغانستان  مردم  و  دولت 
محیط زیست بهبود پیدا کند. با این حال ما از طریق 
مسایل  آگهی دهی  قسمت  در  مختلف  برنامه های 
از جمله  دادیم.  انجام  کارهای خوبی  زیستی  محیط 
کلیپ های تصویری، صوتی، رسانه های چاپی، ایجاد 

مضامین محیط زیستی در مکاتب و دانشگا ه ها.
همه این ها ما را امیدوار می سازد که نسل آینده با یک 
تفکر و یک  اندیشه محیط زیستی به جامعه بیایند، از 
همان ابتدا که در مکتب هستند با یک دیدگاه خوب 
محیط  مسایل  و  شوند  جامعه  وارد  زیستی  محیط 
زیستی را در نظر داشته باشند. در عین زمان جدیتی 
که دولت برای کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از 
نشان  این  دارد  گوناگون  امراض  به  شهریان  ابتالی 
و  بهبود  شاهد  روز  هر  گذشت  با  ما  که  می دهد 
تحوالت خوبی در بخش محیط زیست خواهیم بود.

 شفایی                                                                            قسمت دوم

برای داشتن یک محیط زیست پاک
خوش بین هستیم 

اداره محیط زیست:

آینده محیط زیست کشور 
را نسبت به وضعیت کنونی 

آن، درسال های آینده چگونه 
می بینید؟

با عملکرد و فعالیتی که فعال 
وجود دارد، آینده محیط زیست 

را بسیار خوب ارزیابی می کنم. با 
گذشت هر روز ما شاهد بهبود و 

شکوفایی خوبتر در مسایل محیط 
زیستی خواهیم بود. چون در 

مجموع دولت و مردم افغانستان 
مصمم هستند که وضعیت محیط 

زیست بهبود پیدا کند. با این 
حال ما از طریق برنامه های 

مختلف در قسمت آگهی دهی 
مسایل محیط زیستی کارهای 

خوبی انجام دادیم.
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نفس داشتن و اداره ی زندان توسط نیروهای بین المللی 
کمیسیون  جانب  از  اصولی،  صورت  به  افغانستان،  در 
مستقل حقوق بشر افغانستان قابل قبول نمی باشد و آن را 
می داند.  بشری  حقوق  بین المللی  و  ملی  قوانین  خالف 
و  افغانستان  دولت  سمع  به  اول  همان  از  موضوع  این 
شده  رسانیده  مختلف  مقاطع  در  بین المللی  نیروهای 
این  به  کمیسیون  دسترسی  بر  اصرار  همیشه  و  است 
طریق  از  هم  چه  و  مستقیم  صورت  به  چه  ـ  زندان ها 
نهاد های بین المللی ـ صورت گرفته است. در عین حال، 
اعالمیه ها و گزارش های کمیسیون در رابطه به وضعیت 
توقیف شدگان در بازداشت گاه های نیروهای بین المللی 
این  اهمیت  از  حاکی  ابهام  بدون  و  واضح  صورت  به 
موضوع برای نظارت و بررسی های کمیسیون می باشد. 
تالش های کمیسیون برای نظارت و دسترسی به محالت 
سلب آزادی تحت اداره نیروهای بین المللی در اوایل با 
عدم استقبال آنها، خصوصا نیروهای ایتالف به رهبری 
اصرار  با  و  بعدا  شد.  مواجه  امریکا،  متحده  ایاالت 
بین المللی  نهاد های  مضاعف  فشار های  و  کمیسیون 
اجازه دسترسی  به  ایتالف حاضر  نیرو های  بشر،  حقوق 
و نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر، مشروط به اجازه 
بین المللی در هنگام نظارت  نیروهای  نماینده  و حضور 
با  کمیسیون  شدند.  آنان  با  معلومات  شریک ساختن  و 
این  قبول  به  حاضر  نظارت، خود  شیوه ی  درنظرداشت 
است  خواسته  افغانستان  دولت  از  بلکه  نشده  شروط 
وضعیت حقوقی این بازداشت گاها و زندان ها را روشن 
به  مطابق  و  منظم  صورت  به  بتواند  کمیسیون  تا  کند، 
قوانین ملی و بین المللی از این محالت نظارت و بررسی 

کند. 
متاسفانه بنا بر وضعیت جنگی و یا بعضی از اعالمیه ها و 
افغانستان  دولت  و  بین المللی  نیروهای  بین  تفاهم نامه ها 
این درخواست جامعه عمل نپوشید و کمیسیون تا سال 
یا  و  توقیف شدگان  از طریق درج شکایات  تنها   ۱۳۸۹
هم اعضای فامیل و وکالی آنان و بعضا هم گزارش های 
افراد  با  یا هم مصاحبه  و  این محالت  باره  درزشده در 
سلب  محالت  از  نظارت  به  مکان ها  این  از  آزادشده 

آزادی نیروهای بین المللی می پرداخت.
پنج  کمیسیون،  تالش های  و  فشار ها  با  میان،  این  در 
موافقت نامه  یک  طی  ایتالف  نیروهای  عضو  کشور 
در  بازداشت شده  افراد  و  مظنونان  انتقال  به  چندجانبه 
نهاد های  به  منظم  صورت  به  عملیات های شان  هنگام 
در  عمده  شرط  کردند.  آغاز  افغانستان  دولت  موظف 
مستقل  کمیسیون  آگاهی  چندجانبه،  توافق نامه ی  این 
اجازه دسترسی  و  انتقال ها  این  از  افغانستان  بشر  حقوق 
مستقل  کمیسیون  شرط  و  قید،  بدون  نظارت  و  آسان 
اثنای  در  توقیف شدگان  این  از  افغانستان  بشر  حقوق 
توقیِف، تحقیق و هم چنین مراحل بعد از آن قرار داده 
شد. کمیسیون با ایجاد واحد مخصوص که مهارت ها و 
هم چنین ابزار الزم نظارت از توقیف شدگان را داشت، 
اقدام  متاسفانه  اما  بود.  کرده  اقدام  عمال  زمینه  در  قبال 
این  در  ـ  ملی  امنیت  اداره  مثل  ـ  حکومتی  نهاد های 
مطابقت  در  و  نبوده  کامل رضایت بخش  به طور  زمینه 
بین المللی  الزامات  هم چنان  و  موافقت نامه  به  کامل 
پاسخ گویی  در  ادارات  این  نگرفت.  صورت  افغانستان 
دسترسی  و  نظارت  برای  کمیسیون  درخواست های  به 
و  نبوده  جدی  توقیف شدگان  از  نگهداری  مراکز  به 
و  گانه  دو  معیار های  اعمال  با  گزینشی،  صورت  به 
روابط  و  الطاف  اساس  بر  فقط  هم  موارد  بسیاری  در 
و  نموده  عمل  قانونی،  مکلفیت  اساس  بر  نه  شخصی، 
هنوزهم به این گونه رفتارها ادامه داده است. عدم اجازه 
به نظارت منظم و موثر کمیسیون و عدم رعایت جدی 
گزارش هایی  تا  شد  باعث  حکومت  توسط  توافق نامه 
تحت  افراد  شکنجه  و  تحقیرآمیز  رفتار  رفتاری،  بد  از 
توقیف در مراکز نگهداری توقیف شدگان تحت اداره 
نهاد امنیت ملی نشر و باعث دلسردی نهاد های بین المللی 

از ادامه موثر و جدی این پروسه شود.
تالش هایش  به  کمیسیون  مشکالت،  این همه  علی رغم 
کمیسیون  قانون  بر  مبتنی  و  موثر  منظم،  نظارت  برای 
موفقیت  عدم  با  هرچند  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل 
در  توقیف شده  افراد  نگهداری  مراکز  از  کامل، 
نظارت خانه های امنیت ملی ادامه داد و از طرفی هم به 
ترغیب و تحت فشارقرار دادن نیروهای بین المللی برای 
کمیسیون  و شرط  قید  بدون  نظارت  و  دسترسی  اجازه 
مستقل حقوق بشر به مراکز نگهداری توقیف شدگان در 
خاک افغانستان ـ که توسط آنان ایجاد و اداره می شد 

ـ تداوم بخشید. 
افغانستان  دولت  میان  نیز  موافقت هایی  میان،  این  در 
از  بعضی  برگرداندن  برای  امریکایی  نیروهای  و 
گوانتانامو  بازداشت گاه های  از  افغان  توقیف شدگان 
گرفت  صورت  دنیا  نقاط  دیگر  هم  شاید  و  بگرام  و 

و  نامحدود  نگهداری  مشکل  افغانستان،  حکومت  با 
افراد توقیفی  اتهام علیه  بدون رسیدگی قضایی و درج 
توقیف شده  افراد  از  بعضی  محاکم  و  حل  اندازه ای  تا 
در این زندان برگزار شد. هر چند در پروسه مشکالت 
محاکمه  معیار های  کامل  دررعایت  کمبودی  جمله  از 
اما این مساله مورد اعتراض کمیسیون  عادالنه موجود، 

قرار گرفت و به سمع مقامات رسانیده شد.
با آن هم، تداوم موجودیت و اداره ی بازداشتگاه پروان 
در افغانستان به عنوان یک مساله قابل بحث برای حقوق 
افغا ن ها، قوانین افغانستان و موضوع پاسخ گویی نیروهای 
بین  المللی به نهاد های ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
تالش  های  با  حین،  این  در  بود.  مانده  باقی  افغانستان، 
با  تا  سپردند  وعده  بین المللی  نیروهای  کمیسیون، 
و  اداره  برای  افغانستان  حکومت  ظرفیت های  بلندرفتن 
پیشبرد این زندان ها، به تحویل مسوولیت اداره ی آن به 
افغانستان آغاز کنند که اولین گام در این زمینه، امضای 
نیروهای  میان  جدی  ماه  در   ۱۳۸۸ سال  در  تقاهم نامه 
از  بخشی  و  شد  برداشته  افغانستان  دولت  و  بین المللی 
مسوولیت های زندان پروان ـ مشهور به بگرام ـ که تحت 
اداره نیروهای امریکایی قرار داشت، به دولت افغانستان 
توافق  به  مشروط  البته  و  تفاهم نامه  مطابق  شد.  منتقل 
دوجانبه و شرایط، واگذاری بازداشتگاه پروان به طرف 
افغانی در ماه جدی ۱۳۹۰ و یا جنوری ۲۰۱۲پیش بینی 

شده بود.
اسالمی   جمهوری  دولت  تصمیم  شاهد  نیز  ما  اینک 
هستیم.  پروان  زندان  مسوولیت  گرفتن  برای  افغانستان 
این  از  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  با آن که کمیسیون 
که  است  نظر  این  به  اما  می کند،  استقبال  دولت  اقدام 
توجه  ساحه  سه  در  تا  دارد  مسوولیت  افغانستان  دولت 

جدی مبذول بدارد؛
نهاد های  بودیم،  شاهد  گذشته  در  که  طوری  اول، 
اداره کننده ی محالت سلب آزادی و نظارت خانه ها در 
افغانستان، دارای ظرفیت های الزم مادی و مسلکی برای 
قوانین  اساس  بر  توقیف شدگان  امور  پیش برد  و  اداره 
همچنین  نبوده اند.  بین المللی  معیار های  و  کشور  نافذه 
پیشرفت های  هم  هنوز  زمینه  در  که  می رسد  نظر  به 
قابل مالحظه ای صورت نگرفته است. افراد مسلکی برای 
اداره این اماکن آموزش ندیده و تربیه نشده اند. کارمندان 
مربوط به وزارت خانه های مسوول ـ وزارت عدلیه و در 
این اواخر وزارت داخله که مسوولیت اداره زندان ها را 
کافی  آگاهی  داشتن  عدم  عالوه  بر  ـ  گرفتند  عهده  به 
الزم  پاسخ گویی  و  انظباط  از  مسلکی،  مهارت های  و 

نیستند. طوری که شواهد نشان می دهد،  هم برخوردار 
و  ملی  قوانین  نقض  گزارش شده  و  احاله شده  موارد 
بین المللی توسط مسووالن نظارت خانه ها، توقیف گاه ها 
به گونه  جدی  و  دقیق  رسیدگی های  بدون  زندان ها  و 
در  و  است  شده  گرفته  نادیده  آن  بی اهمیت  بسیار 
هیچ  به  گرفته،  صورت  تحقیقات  که  هم  نادر  موارد 
نتیجه ملموسی که در آن افراد و نهاد های خاطی مورد 
تعقیب قرار گیرند، وجود نداشته است. این نگرانی یک 
نگرانی جدی بوده و درزمان حال هم می تواند مصداق 

پیدا کند.
برای  کافی  قوانین  و  روش ها  موجودیت  عدم  دوم، 
موجودیت  عدم  هم چنان  و  آن  تعمیل  زندان ها،  اداره 
قوانین رسیدگی به اتهامات افراد تحت توقیف، چالش 
به  موثر  رسیدگی  و  عدالت  تامین  سرراه  بر  عمده ای 
یک طرف  از  می باشد.  توقیف شدگان  و  زندانیان  امور 
اداره ی  برای  کافی  قوانین  و  پروسیجر ها  نبود  اثر  در 
زندان و توقیف خانه هایی که در آن توقیفی های متهم 
نگهداری  ملی  امنیت  ضد  اقدامات  یا  تروریسم،  به 
اداره  برای  را  قانونی  و  اداری  خالی  یک  می شوند، 
دولت  مسوولیت  بالتبع  و  آورده  وجود  به  زندان  موثر 
در  مثال  است.  برده  باال  آنان  با  برخورد  رابطه  در  را 
ماموران  با  توقیف  تحت  افراد  همکاری  عدم  صورت 
برای امور تحقیق و یا اطاعت از امور زندان، و یا اقدام 
چگونه  دیگر  زندانیان  هم  یا  ماموران  علیه  خشونت  به 
روشن  درگذشته  شد،  خواهند  تطبیق  پروسیجر های 
نبوده است. به همین گونه، به خاطری که بسیاری از این 
افراد آموزش دیده و بعضا هم خطرناک اند، می توانند به 
ابتکاری و سازمان دهی شده دیگر دست بزنند  اقدامات 
محالت  این  مسووالن  مشکالت  صورت،  آن  در  که 
بشری،  معیار های حقوق  با رعایت  اوضاع،  در کنترول 

جدی خواهد بود.
به  رسیدگی  برای  کافی  قوانین  دیگر، چون  طرفی  از   
وضعیت این گونه افراد وجود ندارد یا توقیف این گونه 
افراد-  این  به فعل  –علی رغم فعل و قصد  از اول  افراد 
علی رغم  محاکم  این که  یا  و  بود  خواهد  غیرقانونی 
بودن  خطرناک  بر  اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  تاکید 
افراد توقیفی حکم به رهایی آنان خواهد داد که باز هم 
تالش های دولت را برای حفظ امنیت و تامین حقوق و 
آزادی  های عمومی  افراد به خطر مواجه خواهد ساخت. 
ماه ها  محاکمه  انتظار  در  باید  افراد  این  سان،  همین  به 
را در سلب آزادی به سر ببرند. در صورتی که قرار بر 
برایت آنان باشد و یا محکومیت آنان کم تر از مدتی که 
آنان در توقیف به سر برده اند اعالم شود، بازهم چالش 
دولت  مکلفیت  هم چنان  و  دولت  راه  در  را  عمده ای 

برای حمایت حقوق بشری افراد قرار خواهد داد.
افرادی که در بازداشت گاه ها و محالت سلب آزادی به 
اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور، اقدامات تروریستی و 
یا هم اقدام علیه غیرنظامیان توقیف شده اند، باید بعد از 
یک پروسه عادالنه قضایی براساس معیار های بین المللی 
تعقیب  و  پی گرد  مورد  عادالنه،  محاکم  و  بشر  حقوق 
بدون  افراد  این  رهایی  شوند.  محاکمه  و  گیرند  قرار 
حقوق  بین المللی  معیار های  که  قضایی  موثر  رسیدگی 
نقض  خود  است؛  کرده  آن  به  مکلف  را  دولت  بشر 
حقوق بشری افراد ساکن در کشور پنداشته خواهد شد.

محالت  و  زندان ها  پیش برد  و  اداره  در  دولت  سوم، 
و  مالی  مشکالت  با  همواره  دیگر،  آزادی  سلب 
بودجوی مواجه بوده است. در بعضی از موارد، نهاد های 
آن هم  که  را  درخواست شده  و  کافی  بودجه  مسوول 
نتوانسته اند  بوده،  الزم  حداقلی  معیار های  رعایت  برای 
میزان  با  کم شدن  و  بدارند  یافت  در  ملی  بودجه  از  تا 
خواهد  ادامه  احتماال  روند  این  بین المللی  کمک های 
یافت. اداره یک زندان مثل زندان پروان )بگرام( که با 
آخرین و سایل و تجهیزات مجهز است، تقبل هزینه های 
آن  حقوقی  و  عملیاتی  اداری،  امور  نگهداشتن  جاری 
یک چالش برای بودجه دولت افغانستان خواهد بود. در 
عین حال، معلوم نیست که با ازدیاد افراد نگهداری شده، 

این بودجه چگونه تامین خواهد شد.
ادامه در صفحه ۹

از  موثر  و  منظم  نظارت  به  آن  با  همزمان  کمیسیون  که 
وضعیت محل نگهداری آنان در زندان پلچرخی و بالک 
داده است. در جریان  ادامه  به آن  و  پرداخته  مخصوص 
افراد  نگهداشت  اساسی  مشکل  کمیسیون،  نظارت های 
پروسه  آغاز  و  فوری  اتهام  تفهیم  بدون  زندان،  این  در 
شد  آشکار  عادالنه  محکمه  معیار های  براساس  قضایی 
تخطی  در  و هم  اساسی  قانون  مفاد  مخالفت  در  که هم 
کمیسیون،  داشت.  قرار  بشر  حقوق  بین المللی  قوانین  از 
با انجام تالش های زیاد، شاهد بعضی از اقدامات توسط 
دولت افغانستان در زمینه ای مثل محول سازی دوسیه های 
ولی  بوده،  قضایی  پیگیری  های  وشروع  محاکم  به  آنان 
هنوز  نشد.  منظم  و  همه گیر  هیچ حالی  در  اقدامات  این 
ما، مشکل عدم محول سازی دوسیه های  نظارت های  هم 
بعضی از افراد تحت توقیف و یا کندی و به تعویق افتادن 

این موضوع را برجسته می سازد.
خوش بختانه در سال ۱۳۸۹ کمیسیون توانست با اصرار بر 
مواضع خویش با نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان 
به  مشهور  که  پروان  بازداشت گاه  به  که  برسد  توافق  به 
زندان بگرام است، دسترسی پیدا کرده و از آن به صورت 
بر  نظارت  و  دسترسی  این  آورد.  عمل  به  نظارت  منظم 
ناتو که در  نیروهای  و  بین کمیسیون  اساس موافقت نامه 

ماه می  ۲۰۱۰ )ثور ۱۳۸۹ (به امضا رسید، میسر گردید.
کمیسیون، از آن آوان تاکنون، چندین بار از این زندان 
با  مشخص  پیشنهادات  با  را  یافته هایش  و  کرده  نظارت 
رفع  شرایط،  بهبود  برای  بین المللی  نیروهای  جانب 
قوانین  اجرای کامل  و  تطبیق  و  توقیف شدگان  شکایات 
بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه بر این افراد شریک 

ساخته و تعقیب کرده است.
وجود  زمینه  این  در  که  عمده ای  مشکل  حال،  عین  در 
داشت، عبارت از نگهداری افراد بدون رسیدگی قضایی 
بود.  طوالنی  مدت های  برای  آنان  علیه  اتهام  درج  و 
امریکایی ها بعضا بر این نظر بوده اند که اعضای القاعده 
نیروهای  به خاطر خصلت سازمانی شان حیثیت  و طالبان 
و  جنوا  کنوانسیون های  مفاد  تابع  لذا  ندارد،  را  دولتی 
برعکس،  که  نمی  باشند  بین المللی  بشردوستانه  حقوق 
افغانستان و هم بعضی  بشر  نظر کمیسیون مستقل حقوق 
رفتار  که  بوده  این  بین المللی  حقوق دانان  و  نهاد ها  از 
بشر  حقوق  قوانین  رعایت  تابع  توقیف  تحت  افراد  علیه 
به  مکلف  دولت ها  و  می شود  آن  با  مرتبط  معاهدات  و 
رعایت حقوق بشری آنان، خصوصا در مقاطع توقیف و 
موثر  پی گیری های  اثر  بر  می باشند. خوش بختانه  زندان، 
بین المللی  نیروهای  تفاهم  اساس  بر  و  منظم کمیسیون  و 

طوری که در گذشته شاهد بودیم، نهاد های اداره کننده ی محالت سلب آزادی و نظارت خانه ها 
در افغانستان، دارای ظرفیت های الزم مادی و مسلکی برای اداره و پیش برد امور 

توقیف شدگان بر اساس قوانین نافذه کشور و معیار های بین المللی نبوده اند. همچنین به نظر 
می رسد که در زمینه هنوز هم پیشرفت های قابل مالحظه ای صورت نگرفته است. افراد مسلکی 

برای اداره این اماکن آموزش ندیده و تربیه نشده اند. کارمندان مربوط به وزارت خانه های 
مسوول ـ وزارت عدلیه و در این اواخر وزارت داخله که مسوولیت اداره زندان ها را به عهده 

گرفتند ـ بر عالوه عدم داشتن آگاهی کافی و مهارت های مسلکی، از انظباط و پاسخ گویی الزم 
هم برخوردار نیستند.

واگذاری اداره زندان بگرام به دولت
مسوولیت ها و چالش ها

 محمدموسی محمودی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

14 - حق آزادي انديشه، ضمیر و مذهب
از  يکي  مذهب،  و  ضمير  انديشه،  آزادي  حق 
حق  اين  مي شود.  محسوب  افراد  بنيادي  حقوق 
بشري افراد، در بسياري از اسناد بين المللي و قوانين 
اساسي  قانون  است.  شده  تاکيد  کشورها  داخلي 
اساسي  حقوق  که  ملي  وثيقه  نخستين  افغانستان، 
اين  افراد را پيش بيني و تعيين مي کند،  بر رعايت 
حق به شکل گسترده اي تاکيد کرده است. در ماده 
دوم قانون اساسي کشور آمده است: »دين رسمي 
مقدس  دين  افغانستان  اسالمي  جمهوري  دولت 
اسالم است، پيروان ساير اديان در پيروي از دين 
و اجراي مراسم ديني شان در حدود احکام قانون، 

آزاد مي باشند.« 
ملل  بشر  حقوق  کميته   22 شماره  عمومي  تفسير 
انديشه،  آزادي  مي گويد که حق  به وضوح  متحد 
ضمير و مذهب در فقره يکم ماده هجدهم اعالميه 
و  بوده  فراگير  و  همه جانبه  بشر،  حقوق  جهاني 
استثنايي را دربر نمي گيرد. از اين رو است که حق 
و  باورهاي شخصي  عقايد،  انديشه، شامل  آزادي 
تعهد به مذهب است که به طور فردي يا گروهي 
اظهار شده باشد. مذهب، چه به مثابه آيين رسمي 
در يک کشور يا به  گونه بخشي از آيين سنتي و 
دين  پيروان يک  يا  باشد  جامعه  در يک  عنعنوي 
بيشتر از اديان ديگر باشد، به هيچ وجه به تضعيف 
منجر  اعتقادي  و  مذهبي  اقليت هاي  و  گروه ها 

نمي شود. 
براي اشخاصي که  نيز،  افغانستان  قانون جزاي  در 
اديان  و  مذاهب  ديني  مراسم  و  شعاير  برگزاري 
نشانه هاي  و  معابد  يا  مي کنند  اخالل  را  ديگر 

افغانستان با توجه به تعدد قومی و مذهبی به خصوص 
در جريان سال های اخير با مشکالتی جدی که در 
گرديده،  نيز  خونينی  به جنگ های  منجر  مواردی 
از  ناشی  عمدتا  که  مشکالتی  است.  بوده  روبه رو 
همديگر  پذيرش  و  تحمل  فرهنگ  و  روحيه  نبود 
بوده و سال های طوالنی مردم ما را رنج داده است.

و  تنظيم شده  شکلی  به  مصاحبه  گزارش،  اين  در 
بر تعريف فرهنگ  تا عالوه  تالش صورت گرفته 
تحمل در يک جامعه، فوايد و پيامدهای حاکميت 
ما،  خود  جامعه ی  به  معطوف  را  تحمل  فرهنگ 
بررسی کرده و مشکالت ناشی از عدم موجوديت 

آن را در کشور، مورد بحث قرار دهيم. 
موسسه ی  رييس  بختياری،  عزيزاهلل  محترم 
ما  همراه  بحث  اين  در  کاتب،  عالی  تحصيالت 
بوده و آنچه را که می خوانيد در حقيقت ديدگاه ها 
فرهنگ  به  رابطه  در  دانشگاه  استاد  اين  نظرات  و 

تحمل می باشد.
صورت  به  را  تحمل  فرهنگ  لطفا  سوال: 

کوتاه تعريف کنید؟
تحمل  فرهنگ  همان  يا  تحمل  از  وقتی  جواب: 
در  کسانی که  است  اين  هدف  می زنيم،  حرف 
باورهای  با  مخلتف،  گروه های  در  جامعه،  يک 
برداشت های  و  گرايش ها  با  متفاوت،  و  مختلف 
متفاوت در کنارهم زندگی می کنند، اين توان را 
داشته باشند تا همديگر را با تمام ويژگی هايی که 

حبس  به  مي کنند  خراب  را  اديان  از  يکي  مقدس 
متوسط يا مجازات نقدي محکوم مي گردند. 

آن گونه که نظارت هاي پي گير و اطالعات ثبت شده 
در  مي دهد،  نشان  کميسيون  اطالعات  بانک  در 
جريان سال 1389، خوش بختانه هيچ مورد تخطي از 
اين حق در کميسيون ثبت  نشده است. در سال قبل 
البته يک مورد تخطي ثبت شده بود که در مقايسه با 
سال قبلي ديده مي شود که تخطي خاص در اين مورد 

ثبت نشده است. 
البته در سال هاي قبل شکايت هاي مربوط به ممانعت 
از ساخت محالت عبادتي يا اجراي مناسک مذهبي 
پيوسته گزارش مي شد،  اما در طي سال 1389 مورد 

خاص به مشاهده نرسيده است. 
15 - حق آزادي عقیده و بیان

آزادي عقيده و بيان حق بنيادي هرفرد انسان به شمار 
مي آيد. التفات به حق آزادي عقيده و بيان و رشد آن 
محکي است براي توسعه يافتگي يک جامعه، چه در 
مدرن.  جهان  ارزش هاي  يا  سياست  فرهنگ،  حوزه 
همين طور، احترام و رعايت حق آزادي بيان را نشانه 
توان مندي فرهنگ انتقاد و انتقادپذيري، جريان آزاد 
اطالعات، حضور انديشه هاي مخالف نيز ارزش مدارا 

به حساب آورده اند. 
رعايت و استيفای اين حق در افغانستان، با گسترش 
در  چاپي  و  صوتي  تصويري،  رسانه هاي  چشم گير 
بوده  تقدير  قابل  و  اميدبخش  اخير  سال  چندين 
مي خورد  چشم  به  مواردي  گاه گاهي  اما  است، 
به  نسبت  فراوان  بي توجهي  و  اهمال  نشان دهنده  که 
رعايت و بهبود اين حق مي باشد. مزيد بر آن فقدان 
آزادي  حق  از  حمايت  براي  مشخص  سياست هاي 

تحمل  فرهنگ  معموال  در گذشته ها  بپذيرند.  دارند، 
در جوامع واقعا ناقص بود و به همين دليل جنگ های 
ملت ها  و  جوامع  بين  خونينی  و  خطرناک  بسيار 
به وجود آمده و پيامدهای دردناکی را برای جامعه ی 

انسانی به بار آورده است.
جنگ های  مذهبی،  جنگ های  قومی،  جنگ های 
سال،  سال های  تا  می شد  باعث  گاها  که  منطقه ای 
و  خشونت  جنگ،  درگير  ملت ها  از  نسل های 

خون ريزی همديگر را نابود کنند.
در  تا  است  گريده  باعث  تحمل  فرهنگ  فقدان 
از ملت ها بدون اين که هيچ تهديدی  مواردی برخی 
به  صرفا  باشد،  داشته  وجود  همسايگانش  سوی  از 
دليل عدم تحمل آنان، دست به حمله ها و جنگ های 
خونينی عليه ملت های همجوار زده و جان ده ها و حتا 

صدها هزار انسان بی گناه و مظلوم را می گرفتند.
تحمل زمانی می تواند وجود داشته باشد که ملت  ها، 
اقشار و جمعيت های متفاوتی که در کنارهم زندگی 
می  کنند، بتوانند همديگر را با تمام باورها، اعتقادات، 
تمام  ررغم  به  دارند،  که  انديشه های  و  افکار 
کنند.  تحمل  و  بپذيرند  اتنيکی  و  نسبی  واقعيت های 
حتا اگر اين باورها و اعتقادات در مغايرت با باورها و 

اعتقادات آن ها باشند.
از  برداشت ها  موارد  از  برخی  در  سوال: 
تحمل يا اگر مشخص تر گفته شود برداشت ها 
از حاکمیت فرهنگ تحمل در يک جامعه ی 

بيان و نبود امنيت خبرنگاران، نويسنده ها و اهالي فرهنگ، 
سبب نگراني هاي روزافزون شده است. اين نگراني بيشتر 
از اين جهت است که مبادا دست آوردهاي سال هاي اخير 

با اهمال و غفلت کال از ميان برود. 
اشکال  و  گونه ها  به  بيان  و  عقيده  آزادي  حق  نقض 
قتل،  شامل  آن  عمده ترين  اما  مي افتد.  اتفاق  مختلف 
بازداشت، لت وکوب، اختطاف، تهديد و زورگويي عليه 
خبرنگاران يا ايجاد محدوديت براي کارهاي خبرنگاري 
و گزارش گري مي باشد. عامل نقض اين حق در افغانستان 
معموال منسوبان دولت، نيروهاي امنيتي و مخالفان دولت 

مي باشد. 
گزارشگران،  فعاليت  محدوديت  و  فشار  تهديد،  اعمال 
نويسندگان، فعاالن مدني و وضع محدوديت در استفاده 
فرا  که  است  نگراني هايي  جمله  از  انترنتي  سايت هاي  از 
به  بنا  دارد.  قرار  افغانستان  در  بيان  و  عقيده  آزادي  راه 
آزادي  وضعيت  بين الملل،  عفو  سازمان  اخير  گزارش 
مخالف  نيروهاي  و  طالبان  کنترول  زير  مناطقي  در  بيان 
تبادل  يعني  دارد.  قرار  دشوار  وضعيت  در  دولت،   مسلح 
اطالعات، انتقال آگاهي، خبر و نيز فعاليت هاي رسانه اي 
و  پوليس  رفتار  اين،  بر  عالوه  مي باشد.  مسدود  کامال 
نيروهاي امنيتي افغانستان نيز با خبرنگاران مطلوب نبوده، 
ازين رهگذر موارد زياد از تخطي به مشاهده رسيده است. 
به عنوان مثال به لت وکوب 5 خبرنگار توسط يک افسر 
پوليس در واليت هرات اشاره کرده و همين طور از مرگ 

يک خبرنگار افغان در واليت قندهار ياد مي کند.  
نتیجه گیري

کميسيون  ساحوي  ناظران  چشم ديدهاي  و  نظارت 
نگراني هاي  و  رسانه ها  گزارش هاي  بشر،  حقوق  مستقل 
است  اين  از  حاکي  رسانه اي  و  مدني  فعاالن  روزافزون 
در  اخير  سال هاي  طي  به دست آمده  پيشرفت هاي  که 
صورت عدم توجه به امنيت رواني و فزيکي خبرنگاران، 
فعاليت هاي  از  حمايتي  سياست هاي  نبود  و   نويسنده ها 
رسانه اي،  به صورت جدي در معرض تهديد قرار خواهد 
گرفت. حراست از حق عقيده و بيان در افغانستان بيش از 
همه به تامين امنيت بستگي دارد. از اين طريق به سادگي 
رسانه ها  فعاالن  و  نويسندگان  خبرنگاران،  براي  مي توان 
فرصت کار و فعاليت هاي مطلوب را فراهم کرد. بديهي 
است که نبود تهديد و فشار بر خبرنگاران و نويسندگان 
و  خود  باورهاي  و  حرف ها  آن ها  تا  مي شود  موجب 
همچنين واقعيت هاي موجود در کشور را به شکل آزادانه 

از طريق رسانه ها بازتاب دهند.                     ادامه دارد

واقعیت های  تمام  با  ديگران  پذيرش  بر  مبتنی 
تمايز  با  به نحوی  دارند  که  اتنیکی  و  ايده آلی 
حاکمیت  يا  دموکراسی  حاکمیت  از  تفکیک  يا 
اقلیت ها  ماندن  جدا  به  توجه  با  اکثريتی  نظام 
است.  شده  تصوير  حاکمیت،  در  اشتراک  از 
می خواهم رابطه ی بین دموکراسی و حاکمیت 
فرهنگ تحمل در يک جامعه را توضیح داده و 
بگويید موجوديت فرهنگ تحمل در يک جامعه 
می تواند به عنوان فرصت ها و زمینه های تحقق 

حاکمیت دموکراسی به حساب می آيد يا خیر؟
جواب: رابطه تحمل و دموکراسی واقعا يکی از مهم ترين 
به نظر من حاکميت فرهنگ  اين زمينه است.  مباحث در 
تحمل يکی از بناها و اساسات دموکراسی در يک جامعه 
بر  اصل  نظام دموکراتيک  ما می دانيم که در يک  است. 
مورد  دارند  که  ويژگی هايی  با  افراد  تمام  که  است  اين 
احترام بوده و به عقايد، باورها و انديشه های آنان به عنوان 
يک انسان و عضو جامعه احترام گردد. چيزی که ما همه 

آن را تحمل می ناميم.
شکل  می تواند  زمانی  تنها  دموکراسی  که  معتقدم  من 
با تمام ويژگی هايی که  بگيرد که ما بپذيريم که ديگران 
دارند، حق دارند تا زندگی کنند، حق دارند به فرصت ها و 
زمينه های برابر در جامعه و نظام دسترسی داشته و از حقوق 
اين صورت  غير  در  باشند.  برخوردار  امتيازات مساوی  و 

دموکراسی وجود نداشته و نخواهد داشت.
در يک نظام دموکراتيک هيچ کسی اين حق را ندارد تا 
در تالش حذف يا محروميت ديگران از حقوق و امتيازات 

اجتماعی و انسانی آنان باشد.
دموکراتيک  نظام  موجوديت  که  می توانيم  گفته  بنابراين 
در يک جامعه در جهت تحکيم و توسعه ی فرهنگ تحمل 

بوده و در يک رابطه متقابل با هم ديگر، قرار دارند.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان

فرهنگ تحمل

 قسمت پنجاهم

 م. ع. بشارت                                  قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

احترام به حقوق بشر؛ احترام به خویشتن بوده و مهم ترین ضمانت 
ایجاد خانواده و جامعه ی سالم محسوب می گردد.

عمومی  آزادی های  ويژگی  بالعکس،  1982 ـ   مارچ   2 قانون 
چنانکه  است.  شده  تاييد   1982 سال  تمرکززدايی  قانون  در 
فرماندار تصميمات ارگان های تقسيمات محلی ]بخشداری ها، 
ارجاع  حق  دهد،  تشخيص  غيرقانونی  را  شهرداری ها[ 
قاضی  که  صورتی  در  دارد.  را  اداری  دادگاه  به  اضطراری 
را  ابطال آن   را غيرقانونی تشخيص دهد حکم  نيز تصميمات 
اضطراری  ارجاع  با  فرماندار می تواند همزمان  صادر می کند. 
چنين  اما  کند.  تقاضا  نيز  را  تصميم  اجرای  تعليق  دادگاه،  به 
تقاضايی مستلزم تشخيص خصوصيتی از جانب او در تصميمی 
اندازد.«  به خطر  را  يا فردی  »اعمال آزادی  عمومی  است که 
در چنين صورتی رييس دادگاه اداری بايد ظرف ٤8 ساعت 
فبروری  قانون 8  اين روال دادرسی توسط  حکم صادر کند. 
1995 و 3٠ جون 2٠٠٠ )ماده ل. 3-55٤ ( تاييد و دامنه شمول 
بگوييم در  اگر  نيست  است. جای شگفتی  يافته  آن گسترش 
اصل، اين تصميمات پوليس است که اغلب دارای خصوصيتی 
است که اعمال آزادی ها را به خطر می اندازد. به عنوان نمونه  
)که اخيرا رخ داده است( به مناقشه  مربوط به احکام مربوط به 
شهرداری ها که حکومت نظامی را تحميل می کردند، رجوع 
کنيد )شورای دولت، مورد 9 جوالی 2٠٠1، فرماندار لواره و 
2٧ جوالی 2٠٠1 ويل د تامپ قانون 3٠ جون 2٠٠٠ ـ  قانون 
ارجاع اضطراری به دادگاه اداری مصوب 3٠ جون 2٠٠٠ بر 
واضح تر،  شکلی  به  عمومی  آزادی های  قضايی  ويژگی  يک 
اضطراری  دادرسی  آيين های  ميان  در  است.  گذاشته   صحه 
آزادی ها  از  حمايت  به  انحصاری  طور  به  روال  يک  جديد، 
اختصاص دارد: »ارجاع اضطراری حمايتی« که عبارت است 
از جلوگيری فوری از نقض يا تهديد مشهود غيرقانونی يک 
»آزادی بنيادين« توسط نهاد اداری. قبول تقاضا به دليل اضطرای 
بودن وضعيت توجيه می شود. هنگامی که يک آزادی  بنيادين 
توسط شخص حقوقی حقوق عمومی يا يک سازمان مشمول 
در  است  دولتی  خدمات  انجام  متعهد  که  خصوصی  حقوق 
محدوده اجرای اختيارات و درنتيجه تخلف فاحش و آشکار 
از قانون، نقض می شود، قاضی ارجاع اضطراری می تواند هر 
بنيادين ضروری است،  اين آزادی  تدبيری را که برای حفظ 
حکم  ساعت   ٤8 ظرف  اضطراری  ارجاع  قاضی  اتخاذ  کند. 

صادر خواهد کرد )ماده ل .2- 521، قانون عدالت اداری(
پيشاپيش،  باشد  نخواسته  قانونگذار  اگر  نيست  شگفتی  جای 
ارجاعی  چنين  مشمول  آن  نقض  که  را  آزادی هايی  فهرست 
تصوری  بتوان  که  است  زود  هنوز  بنابراين  کند.  ذکر  است، 
که  آزادی هايی  حاضر  حال  در  داشت.  آن ها  همه  از  دقيق 
کرده  تقديس  بنيادين«  عنوان»آزادی های  به  دولت  شورای 
است عبارتند از : آزادی رفت  آمد )حکم 9 جنوری 2٠٠1(،  
حق  بيان  آزادی    ،)2٠٠1 جنوری   12 )حکم  پناهندگی  حق 
رای )حکم ٧ فبروری 2٠٠1(، کثرت گرايی در بيان جريانات 
فکری و عقيدتی )حکم 2٤ فبروری 2٠٠1( حق مالکيت )حکم 
درمان  يک  انجام  از  بيمار  رضايت  حق   ،)  2٠٠1 مارچ   23
تجمع  آزادی  همچنين   ،)  2٠٠2 اگست   1٦ )حکم  پزشکی 
)حکم 19 اگوست 2٠٠2، و غيره(. حکمی که بيشتر موجب 
شگفتی است، حکم 18 جنوری 2٠٠1  است که دادگاه عالی 
اداری برحسب آن، آزادی مديريت و اداره تقسيمات کشوری 
بنيادين دانسته است. معهذا تصريح کرده است که  را آزادی  
دارنده اين حق، شخص حقوقی است و تنها ارگان های وابسته 

به آن می توانند به اين حق استناد کنند.
اما برعکس در همان چهارچوب دادرسی »ارجاع اضطراری- 
آزادی « شورای دولت حق داشتن کار )حکم 28 فبروری2٠1 
( و حق داشتن مسکن )حکم 3 می 2٠٠2  را در چهارچوب 

ماده 2-521 قانون عدالت اداری، قرار نداده است. 
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت نهم    

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
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نخستین جشن فراغت دانشجویان
از موسسه تحصیالت عالی کاتب
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از  تن  پنجاه  و  صد  دو  به  نزدیک  اولین بار  برای 
عالی  تحصیالت  خصوصی  موسسه  دانشجویان 
رشته های  از  لیسانس  درجه  به  کابل،  در  کاتب 

حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی فارغ شدند.
نخستین  از  که  کاتب  عالی  تحصیالت  موسسه 
در  است،  موسسات تحصیلی خصوصی در کشور 
در  تحصیلی  رشته  چهار  راه اندازی  با   1387 سال 
کابل، آغاز به فعالیت کرد. این موسسه که یکی از 
موسسات مهم تحصیلی در کشور شناخته می شود، 

اکنون در ده رشته دانشجو دارد.
عالی  تحصیالت  موسسه  رییس  بختیاری،  عزیزاهلل 
ده ها  فراغت  مناسبت  به  که  مراسمی  در  کاتب، 
در  گذشته  روز  موسسه  این  دانشجویان  از  تن 
از  تن  صدها  حضور  با  کابل  انترکانتیننتال  هوتل 
همچنین  و  دانشجویان  این  آشنایان  و  خانواده ها 
شماری از مقام های دولتی برگزار شده بود، گفت 
تحصیلی  سال  در  تا  دارد  تالش  موسسه  این  که 
تعداد  به  نیز  را  جدید، هشت رشته تحصیلی دیگر 
بختیاری  آقای  کند.  اضافه  خود  دانشکده های 
فارغ  امروز  که  عزیزی  دانشجویان  »این  گفت: 
از  می گیرند،  جشن  این جا  در  را  تحصیلی شان 
ثبت  دانشگاه  این  در  دانشجویانی هستند که  اولین 
دانشجو   350 با حدودی  اول  سال  ما  کرده اند.  نام 
کار خود را آغاز کردیم. امروز که در سال 1390 
هستیم، اولین نتیجه ی عملکرد این موسسه، فراغت 
نفر دانشجو است که همگی  تحصیلی حدود 250 

در این جا حضور دارند.«
کرد  تاکید  کاتب  عالی  تحصیالت  موسسه  رییس 
که  است  دانشگاه هایی   جمله  از  دانشگاه  این  که 
اعمار  خود  برای  را  ساختمان  یک  است  توانسته 
بکند. به گفته ی او، موسسه تحصیالت عالی کاتب 
دارای چهار ساختمان است که سه ساختمان آن به 
این  امیدواری وجود دارد که  این  اما  کرایه است، 
موسسه چند ساختمانی مختص به خود را در آینده 

داشته باشد.
تحصیالت  موسسه  بختیاری،  عزیزاهلل  گفته ی  به 
کادر  تن  پنج  و  سی  حاضر  حال  در  کاتب  عالی 
عملی ثابت و یک صد و بیست تن دیگر از استادان 
این موسسه به صورت قراردادی در دانشگاه کاتب 
بختیاری  آقای  حال،  این  با  می کنند.  تدریس 
که  داریم  نظر  در  ما  جدید،  سال  »برای  می گوید: 
که  بگیریم  مجوز  را  جدید  رشته  هشت  حدود 
بتوانیم بیشتر در خدمت جوانان عزیز و در خدمت 
هموطنان خود باشیم. و همچنین ما برای برگزاری 
که  دادیم  درخواست  رشته  دو  در  ماستری  دوره 
و  عالی  تحصیالت  محترم  وزارت  از  این جا  در 
رییس موسسات تحصیالت خصوصی در وزارت، 
می خواهیم که در امر صدور این مجوز با ما کمک 
بکنند و سرعت ببخشند که انشااهلل برای سال جدید 

این دو رشته را راه اندازی بکنیم.«
کاتب  عالی  تحصیالت  موسسه  رییس  همچنین 

تحصیلی خصوصی فارغ می شوند، استفاده کنند.
موسسات  رییس  ترشتوال  مسعود  حال،  همین  در 
تحصیالت  وزارت  در  خصوصی  عالی  تحصیالت 
از فراغت دانشجویان موسسه  این محفل  عالی، در 
و  کرد  خرسندی  ابراز  کاتب  عالی  تحصیالت 
تحصیالت  موسسات  تحصیلی  اسناد  که  گفت 
تحصیالت  موسسات  اسناد  با  خصوصی  عالی 
عالی دولتی هیچ تفاوتی ندارد و این اسناد از خود 
در  همچنین  ترشتوال  آقای  می شود.  داده  وزارت 
تحصیالت  وزارت  از سوی  که  بورسیه هایی  مورد 
عالی در اختیار عالقمندان قرار می گیرد، گفت که 
فرصت  تحصیلی  بورسیه های  به دست آوردن  برای 
تحصیالت  موسسات  فارغان  اختیار  در  مساویانه 
عالی خصوصی و دولتی داده می شود و هیچ تفاوتی 

در این مساله وجود ندارد.
افغانی  احمر  هالل  جمعیت  رییس  گیالنی،  فاطمه 
که  گفت  داشت،  حضور  مراسم  این  در  که  نیز 
کشور  در  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات 
ادامه  منظور  به  جوانان  برای  را  خوبی  فرصت های 
که  افزود  گیالنی  خانم  ساخته اند.  مهیا  تحصیل 
اداره  این  کارمندان  از  تن   267 حاضر  حال  در 
درس  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  در 

می خوانند.

افزود که این موسسه توانایی راه اندازی برنامه دکترا 
را نیز تا دو سال آینده دارد و امیدوار است که بتواند 
دکترا  درجه  به  را  تحصیل  زمینه های  بعد  سال  دو 
عزیزاهلل  گفته ی  به  سازد.  فراهم  جوانان  برای  نیز 
بختیاری، ایجاد شعبه جدید در شهر مزار شریف، از 
دیگر برنامه های توسعه ای موسسه تحصیالت عالی 

کاتب در سال جدید است.
متعهد و مفید

همچنین رییس موسسه تحصیالت عالی کاتب در 
موسسه  این  از  که  دانشجویانی  تمام  از  مراسم  این 
این  از  پس  که  خواست  شده اند،  فارغ  تحصیلی 
مسوولیت هایی را که به عهده خواهند گرفت، به آن 
مفیدی در جامعه  انسان های  و  متعهدانه عمل کنند 
دانشجویان  »از  می گوید:  بختیاری  عزیزاهلل  باشند. 
همچنین  و  شده اند  فارغ التحصیل  که  عزیزی 
دانشجویانی که مشغول تحصیل هستند، این تقاضا 
برای تعمق و حفظ ارزش های دینی و  را دارم که 
ملی کشور تالش بورزند. شما فرهیختگانی هستید 

که فردای کشور در اختیار شما است.« 
همچنین  کاتب  عالی  تحصیالت  موسسه  رییس 
دیگر  و  لوی سارنوالی  عدلیه،  خارجه،  وزارت  از 
تکمیل  برای  تا  خواست  کشور  قضای  نهادهای 
کادرهای عملی خود از دانشجویانی که از موسسات 

در همین حال، شماری از دانشجویانی که از موسسه 
ابراز  شده اند،  فارغ  خصوصی  عالی  تحصیالت 
عالی  تحصیالت  موسسات  که  می کنند  خرسندی 
برای جوانان مساعد  خصوصی زمینه های خوبی را 
ساخته اند. هاشم قیام، یک تن از فارغان رشته حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب می گوید: »گسترش 
سبب  عالی  تحصیالت  و  تعلیمی  خدمات  عرضه 
برای  امکانات  این  به  دست یابی  چانس  تا  شده 
من  گردد.  فراهم  سنی  مرحله  هر  در  عالقمندان 
خودم یکی از افرادی هستم که علی رغم ایجاد وقفه 
از همین فرصت  استفاده  با  توانستم  در تحصیالتم، 
یک گام را در راستای یک مرحله از آموزش عالی 
تحصیلی  دوره  این  که  مثبتی  اثر  کم ترین  بردارم. 
برخورداری  با  که  بوده  این  است،  داشته  من  برای 
الفبای  من  به  که  عزیزم  استادان  بی حد  الطاف  از 
گذشته  از  متفاوت تر  می توانم  آموختند،  حقوق 
غیراحساسی تر  و  استدالل کنم  بیند یشم، حقوقی تر 

سخن بگویم و چیزی بنویسم.«
همزمان با افزایش تقاضاها برای ورود به دانشگاه ها، 
نیز  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  شمار 
توانسته اند  موسسات  این  که  شد  بیشتر  کشور  در 
زمینه های تحصیل را برای کثیری از جوانان کشور 

مساعد سازند.

ACKU
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در  افغانستان،  بازداشت گاه های  و  زندان ها  مسوولیت  
که  توقیف خانه ها  و  محابس  عمومی  ریاست  چارچوب 
پیش از این به وزارت عدلیه تعلق داشت، روز گذشته به 

صورت رسمی به وزارت داخله ی افغانستان سپرده شد.
بر اساس برنامه ی انتقال مسوولیت زندان ها و بازداشت گاه 
مکان ها  تمام  داخله،   امور  وزارت  به  عدلیه  وزارت  از 
و  محابس  عمومی  ریاست  به  مربوط  جایداد های  و 
داخله  وزارت  به  ریاست  این  نام  حفظ  با  توقیف خانه ها 

منتقل شد.
تسلیم دهی   حین  کشور  عدلیه ی  وزیر  غالب،  حبیب اهلل 
ریاست محابس و توقیف خانه به وزارت داخله گفت که 
سپردن مسوولیت زندان ها در گذشته به وزارت  عدلیه به 
هدف بهبود در رفتار زندانیان و تامین حقوق بشری آن ها 
انجام شده اما درحال حاضر وضعیت آموزشی، اصالحی 
و تجهیزاتی پولیس وزارت داخله بهبود یافته است و از 
این رو، وزارت عدلیه  آماده  ی سپردن مسوولیت ریاست 

محابس و توقیف خانه ها به وزارت داخله می باشد.
وزیر عدلیه تهدیدهای امنیتی و فرار زندانیان از زندان ها و 
عدم دسترسی به امکان های الزم برای نگهداری زندانیان 

را از مشکل های عمده این وزارت در گذشته خواند.
زندان های  گذشته  دهه ی  سه  در  گفت  غالب  آقای 
کشور به اثر جنگ ها به شدت تخریب شده بود و امکان 
امکان  از  نوسازی آن ها در زمان کوتاه دور  بازسازی و 

بود.
بازسازی   زمان گیرشدن  و  الزم  بودجه ی  نداشتن  وی 

زندان ها را از مشکل های دیگر این وزارت خواند.
غالب گفت: »ما امروز مطمین هستیم که انشااهلل پولیس در 
پهلوی تعلیم و تربیه، امکانات امنیتی را به کمال مطلوب 
دارا است و  به این طرف توجه  عمیق و بیشتری را متوجه 

می سازد و انشااهلل به صورت درست عملی می شود.« 
زندان های کشور  در  که  مشکل هایی  عدلیه گفت  وزیر 
در گذشته وجود داشت و باعث فرار زندانیان شده بود، 
زمینه ی آن در بیرون از زندان ها موجود بود که وزارت 

عدلیه توان مقابله  با آن را نداشت.

افرادی که در بازداشت گاه ها و محالت سلب آزادی به اتهام 
اقدام علیه امنیت ملی کشور، اقدامات تروریستی و یا هم اقدام 
علیه غیرنظامیان توقیف شده اند، باید بعد از یک پروسه عادالنه 
محاکم  و  بشر  حقوق  بین المللی  معیار های  براساس  قضایی 
عادالنه، مورد پی گرد و تعقیب قرار گیرند و محاکمه شوند. 
معیار های  موثر قضایی که  بدون رسیدگی  افراد  این  رهایی 
بین المللی حقوق بشر دولت را مکلف به آن کرده است؛ خود 
نقض حقوق بشری افراد ساکن در کشور پنداشته خواهد شد. 
سلب  محالت  و  زندان ها  پیش برد  و  اداره  در  دولت  سوم، 
مواجه  بودجوی  و  مالی  مشکالت  با  همواره  دیگر،  آزادی 
بودجه  مسوول  نهاد های  موارد،  از  بعضی  در  است.  بوده 
کافی و درخواست شده را که آن هم برای رعایت معیار های 

سوی  از  زندان ها  مسوولیت  گرفتن  با  وی  گفته ی  به 
داخلی  امنیت  تامین  توانایی  وزارت  این  داخله،  وزارت 

و بیرونی را خواهد داشت.
ریاست محابس و توقیف خانه ها در حال حاضر مسوولیت 
34 زندان والیتی و مرکزی را به عهده داشته که بیش از 

22 هزار زندانی در این زندان ها به سر می برند.
به گفته ی مقام های وزارت داخله و عدلیه زندانیان در 8 

زندان کشور در خانه های کرایی به سر می برند.
این مقام ها می گویند درحال حاضر نزدیک به 5500 تن 
از نظامیان و کارمندان ملکی مسوولیت زندان های کشور 

را با بیش از 3 هزار میل اسالحه به عهده دارند.
زندان های  نگهبانان  تعداد  همچنین  وزارت  دو  مقام های 
تعداد  ازدیاد  خواهان  و   خوانده  ناکافی  را  کشور 

زندانبان ها شدند.
خواندن  مهم  با  کشور  داخله ی  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
رسیدگی به وضعیت زندانیان و زندان ها گفت که هرگاه 
تهدید های  با  زندان ها  نشوند،  سالم  کشور  زندان های 
روبه رو  جنایت کاران  و  تروریستان  سوی  از  امنیتی 

می شوند.
وزیر داخله کشور گفت: »در صورت عدم مدیریت سالم، 
محبس ها را می توانند توسط تروریستان و جنایت کاران 
به عنوان یک محل استخدام مورد استفاده قرار گرفته و 
تروریستان با حضور در زندان ها و با استفاده از وضعیت 
نامساعدی که احیانا در محابس پیش می آید، به تبلیغات 
برای  را  آنان  و  پرداخته  زندانیان  میان  در  زهرآگین شان 
از  بعد  جنایت کارانه  و   تروریستی  اقدامات  به  مبادرت 

خروج از زندان ها، استخدام می کند.«
که  امنیتی  تهدیدهای  با  که  گفت  کشور  داخله  وزیر 
از زندان  در گذشته وجود داشت و باعث فرار زندانیان 
قندهار شد، رییس جمهور در فرمانی مسوولیت زندان ها 
معین  ریاست  به  کمیته ای  و  سپرد  داخله  وزارت  به  را 
تامیناتی این وزارت انتقال مسوولیت ها از وزارت عدلیه 

به وزارت داخله را نهایی ساخته است.
نگرانی دیده بان حقوق بشر 

یافت  در  ملی  بودجه  از  تا  نتوانسته اند  بوده،  الزم  حداقلی 
روند  این  بین المللی  کمک های  میزان  با  کم شدن  و  بدارند 
احتماال ادامه خواهد یافت. اداره یک زندان مثل زندان پروان 
)بگرام( که با آخرین و سایل و تجهیزات مجهز است، تقبل 
هزینه های جاری نگهداشتن امور اداری، عملیاتی و حقوقی 
آن یک چالش برای بودجه دولت افغانستان خواهد بود. در 
عین حال، معلوم نیست که با ازدیاد افراد نگهداری شده، این 
بودجه چگونه تامین خواهد شد. و باالخره دولت افغانستان 
باید اجازه دسترسی و نظارت دوامدار و موثر نهادهای ملی و 
بین المللی موظف و دارای ماموریت را از این محالت تسهیل 
کند. با توجه به مشکالتی که اداره ی زندان ها و توقیف گاها 
در این سلسله همکاری ها در کشور داشته اند و بعضا اراده ی 

همزمان با این، دیده بان حقوق بشر سازمان ملل خواستار 
وزارت  از  افغانستان  زندان های  مسوولیت  انتقال  توقف 

عدلیه به وزارت داخله کشور شده است.
که  است  شده   گفته  سازمان  این  اعالمیه ی  یک  در 
واگذاری مسوولیت زندان ها به وزارت داخله افغانستان، 
احتمال افزایش شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را افزایش 

می دهد.
کنترول  »سپردن  است:  شده  گفته  همچنین  اعالمیه  در 
تمامی زندانیان به وزارت داخله، این احتمال را افزایش 
می دهد که پولیس افغانستان، نیرویی که متهم به شکنجه 
از  بازجویی  کامل  اختیارات  از  است،  بوده  بدرفتاری  و 

افراد متهم برخوردار شود.«
با  افغانستان  زندان های  می گوید  بشر  حقوق  دیده بان 

»مشکالت بسیار جدی« روبه رو است.
با  که  است  شده  تاکید  بشر  حقوق  دیده بان  اعالمیه  در 
کنترول  تحت  زندان های  در  شکنجه  ادعاهای  وجود 
زندان ها  کنترول  می دهند  ترجیح  آنها  عدلیه،  وزارت 

مانند گذشته در اختیارآن وزارت باقی بماند.
تاکید  کشور  داخله ی  وزارت  مقام های  حال،  این  با   

می کنند که در تالش اصالحات در زندان ها هستند.

وزیر داخله می گوید که با سپردن مسوولیت زندان ها به 
این وزارت، وی تالش خواهد کرد که اصالحات الزمی 

را در ریاست محابس و توقیف خانه بیاورد. 
نمونه  از  را  زندان    15 رهبری  در  تغییر  داخله  وزیر 

اصالحاتی خواند که تاکنون عملی شده است.
محمدی گفت: »وزارت امور داخله نه تنها که در جهت 
اقدامات  توقیف خانه ها،  و  محابس  بهتر  امنیت  تامین 
معیشتی  وضعیت  بهبود  در  بلکه  می نماید،  اتخاذ  الزم 
بشری محبوسین و  زندان ها و حقوق  تعمیرات  زندانیان، 
بی شایبه   پرسونل و محابس تالش های  ارتقای ظرفیت ها 

و دوامداری مبذول خواهد نمود.«
کمک کننده های  از  کشور  داخله  وزیر  همین حال،  در 
و  نگهداری  بیشتر  تجهیزات  تا  خواست  بین المللی 
آموزشی را برای بهبود نگهداری زندانیان در زندان های 

کشور در اختیار این وزارت قرار دهد.
انتقال مسوولیت های زندان ها از وزارت  بنیاد برنامه ی  بر 
تمام  در  مسوولیت ها  انتقال  داخله،  وزارت  به  عدلیه 
وزارت  از  بلخ  و  کندز  والیت های  شمول  به  والیت ها 

عدلیه به وزارت داخله عملی شد.

الزم برای همکاری نبوده و یا اگرهم بوده به صورت موضعی 
امتیاز  نهاد های ملی و  با اعمال تبعیض در مقابل  و گزینشی 
برای نهاد های بین المللی بوده، دولت باید راهکار الزم را در 
زمینه پیش بینی و اجرا کند. دولت افغانستان به خاطر این که 
بتواند به اجراات بهتر در امور زندانیان بپردازد، باید به بهبود و 
ایجاد پروسیجر ها و قوانین الزم و تکمیلی برای اداره زندان ها 
تحکیم  با  عین حال  در  بپردازد.  آزادی  سلب  محالت  و 
حاکمیت قانون و فرهنگ پاسخ گویی علیه افراد و نهاد هایی 
که به تخطی و نقض قوانین ادامه می دهند، بپردازد. هم چنان 
الزم است تا یک کادر مسلکی، کافی و آموزش دیده آماده 
شود تا رهبری اداره محالت سلب آزادی را برعهده بگیرد 
را  دولت  جنایی  عدالت  و  سیاست  تطبیق  و  انکشاف  در  و 

بودجه کافی  تامین  امر  به  باید  یاری رساند. همچنان دولت 
و  اداره  قانونا مسوولیت  و وزارت خانه هایی که  نهاد ها  برای 
پیش برد محالت سلب آزادی را دارند، توجه جدی مبذول 
کند و به آن اولویت دهد. باالخره دولت باید به نهاد های ملی 
و بین المللی موظف بدون درنظرداشت تبعیض و امتیاز اجازه 
از همه  به ماموریت نظارتی و بررسی های منظم شان  تا  دهد 
محالت سلب آزادی، بدون استثنا، پرداخته و بازدید به عمل 
آورند. تامین عدالت از طریق اجراات قضایی عادالنه و تابع 
نظارت موثر نهاد های موظف می تواند، اعتماد مردم و جامعه 
بین المللی را به نظام عدلی و قضایی کشور باز گرداند و دولت 
نیز در تامین عدالت و احترام، حمایت و رعایت حقوق افراد 

موفق شود.

مسوولیت زندان ها به وزارت داخله سپرده شد
قدرت اهلل جاوید

واگذاری اداره زندان بگرام به دولت 
مسوولیت ها و چالش ها

• 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: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: 0799000262	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعین، تیلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: 0772501770	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: 0774595283	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: 0705558510	
• 	 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  0799037083- 0705159271	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي 0799319534	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق 0778470061	
• توزیع و اشتراک: 0708144047	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین 0779262458   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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کیفری  بین المللی  دیوان 
لیبیا  دولت  که  می گوید 
وضعیت  درباره  پاسخی 
و  قذافی  سیف االسالم 
نداده  آنها  به  او  سالمت 

است.
پایان  تا  بود  قرار  لیبیا  دولت 
روز سه شنبه، پسر رهبر سابق 
بین المللی  دیوان  به  را  لیبیا 

کیفری تحویل دهد.
دو  را  قذافی  سیف االسالم 
نوامبر  ماه  )در  پیش  ماه 
لیبیا  جنوب  در   )۲۰۱۱

دستگیر کرده بودند.
دیوان بین المللی کیفری که در الهه هالند است، از دولت 
لیبیا خواسته تا به صورت رسمی به آنها پاسخ دهند، آیا 

می خواهند سیف االسالم قذافی را تحویل دهند یا نه.
به  تا آقای قذافی را  بین المللی کیفری قصد دارد  دیوان 

اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه کند.
در صورتی که دولت کنونی لیبیا پاسخی در خصوص 
که  است  ممکن  ندهد،  قذافی  سیف االسالم  وضعیت 

پرونده لیبیا به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.
سیف االسالم، نزدیک ترین پسر معمر قذافی به او بود و 
در حالی دستگیر شد که قصد داشت از مرزهای جنوبی 

کشور به خارج فرار کند.
با  بشر  حقوق  دیده بان  نماینده  یک  که  گذشته  ماه 
سیف االسالم قذافی دیدار کرده بود، او گفته بود که در 
بود که هیچ  اما گفته  او خوب رفتار می شود،  با  زندان 
اطالعی از اتهام های خود ندارد و هنوز نتوانسته با یک 

وکیل صحبت کند.
با  که  بشر  حقوق  دیده بان  نماینده  آبراهامز،  فرد 
سیف االسالم قذافی دیدار کرده به بی بی سی گفته است: 

»او هنوز کامال متوجه این موضوع نشده که دیگر یکی از 
افراد قدرتمند کشورش نیست.«

پیش از سیف االسالم قذافی، مخالفان دولت پیشین لیبیا، 
معمر قذافی، رهبر لیبیا را دستگیر کرده بودند که در جریان 

دستگیری اش کشته شد.

ACKUبی خبری از وضعیت پسر قذافی
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