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دیده بان حقوق بشر:

کرزی در انتخاب اعضای 
کميسيون حقوق بشر دقت کند

که  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
از  است،  نیویارک  در  آن  مقر 
جمهور  رییس  کرزی  حامد 
انتخاب  در  است  خواسته  کشور 
و معرفی اعضای جدید کمیسیون 

مستقل حقوق بشر دقت کند.
اعالمیه ای  انتشار  با  سازمان  این 
بر استقالل کمیسیون حقوق بشر 
رییس جمهور  از  و  نهاده  تاکید 
افرادی  است  خواسته  کرزی 
این  جدید  اعضای  عنوان  به  را 
مستقل  که  کند  معرفی  سازمان 
زمینه  در  الزم  تجربه  و  باشند 
داشته  بشری  حقوق  فعالیت های 

باشند.
با  است  آمده  اعالمیه  این  در 
مستقل  کمیسیون  این که  وجود 
شرایط  در  افغانستان  بشر  حقوق 
می کند  کار  دشوار  و  سخت 
حضور  گذشته  سال های  در  اما 

موثری داشته است.
عضو   ۹ بشر  حقوق  کمیسیون 
دوره  برای  آن  اعضای  و  دارد 
پنج ساله از سوی رییس جمهور 

انتخاب می شوند.
میالدی   ۲۰۱۱ سال  سپتامبر  در 
این  اعضای  کاری  دوره  دومین 
پایان رسید و آقای  به  کمیسیون 
تن  چهار  کار  ادامه  با  کرزی 
کمیسیون  این  قبلی  اعضای  از 

موافقت نکرد.
حامد  سخنگوی  فیضی،  ایمل 

مذاکرات 
امریکا و طالبان 

به زودی آغاز می شود 
مقام های امریکایی می گویند به زودی 
مذاکرات شان را با طالبان در قطر آغاز 

می کنند.
رییس  اداره  گزارش ها،  اساس  بر 
جمهور اوباما با این اطمینان در موضوع 
مذاکرات با طالبان به پیش می رود که 
جنگ ده ساله در افغانستان را از طریق 

مذاکره و مفاهمه، خاتمه دهد.
است  نگران  امریکا  اردوی  ولی 
تغییر  حال  در  زودی  به  حاالت  که 
در  امریکا  استخبارات  اداره  اما  است، 
در  حاالت  خود،  تازه  گزارش  یک 
پیش بینی  خوشبین کننده  را  افغانستان 

کرده است.
اسوشیتدپرس، چند  اساس گزارش  بر 
فعلی  و  سابق  ارشد  مقام های  از  تن 
امریکا گفته اند، شاید داد و گرفت های 
اصلی و مذاکرات واقعی بین امریکا و 

طالبان هفته آینده آغاز شود.
میان  اعتماد  ایجاد  بحث ها،  این  هدف 
دو طرف قبل از آغاز مذاکرات رسمی 
میان جانبین می باشد که هر دو، روی 

آن توافق کرده اند.
یک مقام بلندرتبه امریکایی گفته است، 
صورت  خوبی  به  مذاکرات  این  اگر 
گیرد، مقامات حکومت امریکا، طالبان 
و نمایندگان حکومت افغانستان هم در 

آن شرکت خواهند کرد.
ادامه در صفحه 2

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
and DURHAM UNIVERSITY

SCHOLARSHIPS for PhD in
SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

for AFGHAN WOMEN

JOINTLY-FUNDED SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

گفته  دسامبر   ۲۳ روز  کرزی، 
بود که دوره کاری نادر نادری، 
فهیم حکیم و غالم محمد غریب 
و  یافته  پایان  کمیسیون  این  در 
افراد جدیدی به جای آنها معرفی 

خواهند شد.
کمیسیون  رییس  سمر،  سیما  اما 
افغانستان، در  بشر  مستقل حقوق 
که  گفته  بی بی سی  با  گفتگویی 
پایان  مورد  در  هنوز  کمیسیون 
نامه  اعضایش  از  هیچ کدام  کار 
و  است  نکرده  دریافت  رسمی 
همه اعضای کمیسیون تاکنون به 

کار خود ادامه داده اند.
اعضای  گفت  سمر  خانم 
همه  بشر  حقوق  کمیسیون 
کشورها مطابق اصول نامه پاریس 
افغانستان هم  انتخاب می شوند و 

از این قاعده مستثنا نیست.
پاریس  اصول نامه  براساس 
بشر  حقوق  کمیسیون  اعضای 
رای  نمایندگان  مجلس  از  باید 
افغانستان  در  ولی  بگیرند  اعتماد 
این  مجلس،  اعتماد  رای  به جای 
جمهور  رییس  تایید  به  مساله 

مشروط شده است.
ادامه در صفحه 2

ماموریت رزمی و آموزشی فرانسه 
در افغانستان به تعلیق درآمد

در صفحه 9وزارت دفاع: فرد مهاجم مجازات می شود

عناوین مطالب امروز:

آلمان چگونه امریکا و طالبان 
را  به پشت میز مذاکره کشاند!

اکنون، یک تغییر ملموس در جنگی که 
احساس  می آمد،  نظر  به  بن بست  پر 
دشمنان  با  امریکایی ها  می تواند:  شده 
 1783 اکنون  تا  می زنند.  حرف  خود 
عسکر   990 و  امریکایی  سرباز 
دشمنان  همین  دست  به  غیر امریکایی 
در افغانستان کشته شده اند و هنوز نیز 

از شبکه القاعده حمایت می کنند.
دست یافتن  مذاکرات  این  هدف 
سیاسی  راه حل  یک  به  افغانستان 
غربی  نیروهای  خروج  از  پس  پایدار 
است. همه چیز  میالدی  در سال ۲01۴ 
با طالبان در  حتا تشکیل دولت ایتالفی 

افغانستان ممکن به نظر می آید. 
در صفحه ۴

امکان پذیری  سیاست خارجی 
افغانستان در بستر مقدورات 
ملی و محذورات بین المللی 
باید  خارجی  سیاست  هر نوع  اتخاذ 
این  پر نمودن  و  ترمیم  جهت  در 
در  موجود  هویتی   - مدنی  شکاف های 
بی توجهی  باشد.  افغانستان  جامعه 
پیش شرط های  و  زمینه ها  این  به 
سیاست  که  می شود  باعث  متذکره، 
نظام  ماحصل  عنوان  به  خارجی 
شکل  کشور،  این  در  سیاسی)نهاده( 
هیچ گونه  که  گرفته  خود  به  انتزاعی 
خود  باریشه های  مستحکمی  ارتباط 
نتیجه  در  باشد،  نداشته  )داده ها( 
بین الملل  نظام  در  کمی  پایداری  از 

باشد. برخوردار 
در صفحه 5

غصب ده ها هزار جریب 
زمین توسط قول اردوی 

209 شاهین در بلخ
اداره  رییس  هاشمی،  محمدعارف 
»در  می دارد:  ابراز  بلخ،  کدستر 
بعضی  در  گاه گاهی  جنگ،  سال های 
جانب  از  سیار  پوسته های  ساحه ها 
می شد،  ایجاد  دفاع  وزارت  قطعات 
اما این زمین ها به هیچ وجه نمی تواند 
تمام  و  گردد  دفاع  وزارت  ملکیت 
شهرک های  و  غصب شده  زمین های 
نقشه   طبق  شده،  فروخته  قبل  از 
که   بوده  مال چر  بلخ  والیت  کدستری 

مربوط وزارت زراعت می باشد.« 
در صفحه 6

The Open Society Foundations and Durham University invite applications 
for the above scholarships at Durham University to begin in the academic 
year 2012-2013.  Applicants will normally be both nationals of and 
resident in Afghanistan.
The scholarships are for postgraduate programmes leading to the award 
of a PhD.
Applicants should have outstanding academic qualifications and good 
English, and intend to pursue academic work in their home country or 
region on completing their studies.
Scholarships are available in the fields of Social Sciences, predominantly 
Law and related subjects (Human Rights, International Relations, Conflict 
Resolution, Human Geography, etc.), Political Sciences and  Psychology.
Each scholarship provides fees at Durham University, a stipend to cover 
living costs (for one person only), and a one-off contribution towards 
travel and visa expenses.
Further information, including Application Forms and a Guidance Note 
for Applicants are available from following website: https://www.dur.
ac.uk/international/postgraduate/fees/taughtscholarships/osf/phd for 
any further information please e-mail osf.scholarships@durham.ac.uk 
Completed applications should be submitted to Durham University by 14 
February 2012

ACKU
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عامل پشت صحنه رویداد کاپیسا 
کیست؟

روز  یک  گذشته  روز  فرانسوی،  سربازان  برای 
بلکه  دشمن،  ناحیه ی  از  نه  آنان  بود.  تلخ  و  خونین 
در  هم دوش  و  هم گام  روزها   که  افرادی  سوی  از 
در رویداد  گرفتند.  قرار  کنار هم می رزمیدند، هدف 
فرانسوی  سرباز   4 کاپیسا،  والیت  در  گذشته  روز 
کشته و حداقل 16 تن دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم، 
یک سرباز اردوی ملی بوده است. حکومت فرانسه 
و   رزمی  ماموریت  تعلیق  از  واکنش،  نخستین  در 
آموزشی سربازان خود خبر داده است. این رویداد 
نخست نمی باشد؛ طی سال های اخیر مخالفان صلح، 
به خوبی توانسته اند که از میان اردو و پولیس ملی، 
چندین  اخیر  ماه  چند  در  تنها  کنند.  سربازگیری 
افتاده  اتفاق  رویداد مشابه در گوشه و کنار کشور 
است. حکومت افغانستان پس از هر رویداد به صدور 
کرده  اکتفا  آن  عامالن  مجازات  وعده ی  و  اعالمیه 

است.
کشف  به خصوص  کشفی،  نهاد های  مدت  این  در 
نفوذی  عوامل  از  به جلوگیری  موفق  دفاع،  وزارت  
در این وزارت نشده اند. متاسفانه مخالفان مسلح با 
استفاده از عوامل داخلی، افراد انتحاری را تا پشت 
خاص  موتر های  پوشش  در  نیز  دفاع  وزیر  اتاق 
جابه جا کردند. تا اکنون حتا هویت عامالن اصلی آن 
رویداد و افراد پشت صحنه و حمایت کننده آن، افشا 

نشده است.
اقدام مخالفان مسلح در نفوذ میان نیروهای امنیتی و 
استفاده از سربازان پولیس و اردوی ملی،  سبب شده 
است که دیوار بزرگی از بی اعتمادی میان نیروهای 
افغان و خارجی ایجاد شود. اکنون سربازان خارجی 
تا  دارند  قرار  روانی  و  روحی  شدید  فشار  یک  در 
مبادا از سوی هم رزمان افغان شان هدف قرار گیرند.

نیروهای  تالش های  به رغم  که  است  این جا  جالب 
و  افغان  سربازان  نظارت  و  کنترول  در  بین المللی 
وعده های بخش های وزارت دفاع برای بررسی های 
همراه  موفقیت هایی  با  تاکتیک  این  هم  هنوز  بیشتر، 
است. دوام این رویداد در گام نخست مقام های اصلی 
قرار می دهد که  وزارت دفاع را در معرض پرسش 
جذب  مسلح  مخالفان  آنها،  نظارتی  فیلتر  از  چگونه 
به هر  تاحدی که می توانند، دست  و  اردو می شوند 

نوع اقدام و عمل می زنند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که مقام ها در پولیس 
و اردوی ملی، در شیوه استخدام و گزینش سربازان 
را  گزینش  و شیوه های  کنند  بیشتر  دقت  افسران  و 

مورد بازبینی قرار دهند.
زمانی  درست  کاپیسا،  در  گذشته  روز  رویداد 
صورت می گیرد که قرار است نیروهای افغان انتقال 
مسوولیت را به عهده گیرند. با توجه به نفوذ مخالفان 
در  تردید ها  و  اکنون شک  ملی،  اردوی  در صفوف 
نیروها هر روز در  این  قابلیت  های  توانایی و  مورد 

معرض پرسش قرار می گیرد.
تا  کرزی  جمهور  رییس  است  قرار  این،  از  گذشته 
پیمان  اروپایی  کشور  چندین  با  دیگر  هفته ی  چند 
رویداد ها می تواند  این  تداوم  کند.  امضا  استراتژیک 
تاثیرات بسیار منفی بر روابط افغانستان و متحدان 
از بدبینی و بی اعتمادی  غربی آن بگذارد و فضایی 
را دامن  بزند. مقام های امنیتی اکنون از فرد مهاجم 
پشت  عوامل  و  سرنخ ها  تا  کرده  بازجویی  دقت  با 
صحنه ی این گونه اقدام ها را شناسایی کنند. حکومت 
مسلح،  عوامل  مخالفان  از  که  بداند  باید  افغانستان 
از درون حکومت  داخلی  یا دست های  و  همسایگان 
و فشار های روحی و روانی چی ها و کی ها در این 
رویداد ها نقش دارند؟ بدون شک اگر عواملی اصلی 
این رویداد ها شناسایی نگردد، فضای بی اعتمادی هر 
روز میان سربازان افغان و خارجی بیشتر می شود، 
کاهش  حداقل  به  را  همکاری  زمینه ی  که  به گونه ای 

خواهد داد.

زنگ اول
اعضای جدید کمیسیون انتخابات به کار خود آغاز کردند

شش سرباز خارجی در سقوط یک هلی کوپتر کشته شدند

افغانستان در ردیف کشورهای غیرآزاد قرار گرفته است

دیده بان حقوق بشر...                                                               ادامه از صفحه 1

انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
ریاست  ارگ  در  سوگند  ادای  با 
آغاز  رسما  را  خود  کار  جمهوری 

کردند.
پنج تن از اعضای این کمیسیون دوره 
کاری شان تمام شده بود، از این پنج 
محمد  آقای  و  یاری  مومنه  خانم  نفر 
خود  سمت های  در  گرزیوان  حسین 
نفر دیگر جای خود  و سه  ابقا شدند 

را به افراد جدید دادند.
غالم  جمهوری،  ریاست  سایت 
نیمروز،  پیشین  والی  آزاد،  دستگیر 
پیشین  عضو  فوالد  هاشم  محمد 
عظیمی  ریدا  و  نمایندگان  مجلس 
عنوان  به  را  سنا  مجلس  پیشین  عضو 
مستقل  کمیسیون  جدید  اعضای 

انتخابات معرفی کرده است.
رییس  معنوی،  احمد  فضل  اما 
کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین 
داراالنشای  رییس  احمدزی،  عبداهلل 
به  کاری شان  دوره  کمیسیون  این 

پایان نرسیده است.
احمدزی،  عبداهلل  و  معنوی  آقای 
عضو  اعضا،  دیگر  از  بعد  سال  یک 
و  بودند  شده  انتخابات  کمیسیون 
پایان  به  کاری شان  دوره  براین  بنا 
نرسیده و کماکان در سمت های خود 

هستند.
سه  برای  انتخابات  کمیسیون  اعضای 
سال از سوی رییس جمهور منصوب 

می شوند.
عزیزاهلل  معنوی  فضل احمد  از  قبل 

یک  سقوط  اثر  در  ناتو  سرباز  شش 
شده اند  کشته  افغانستان  در  هلی کوپتر 
ماه  از  نوع  این  از  حادثه  بدترین  که 
ناتو  بیانیه  یک  است.  گذشته  اگست 
گفت که هلی کوپتر در جنوب کشور 

سقوط کرد.
ناتو گفت که در زمان حادثه هیچ نوع 

یا  هاوس«  »فریدم  غیردولتی  موسسه 
ساالنه خود،  در گزارش  آزادی  خانه 
سال  در  آزادی  که  است  کرده  اعالم 
۲۰۱۱ میالدی برای شش سال پی در پی 

در جهان کم تر شده است.
خانه آزادی می گوید وضعیت آزادی 
کشورهای  در  سیاسی  حقوق  و  مردم 
مختلف را بر اساس ارزش های اعالمیه 
حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، ارزش های 
آزاد،  انتخابات  مانند  تجربه شده ای 
و  عدالت  و  مختلف  احزاب  فعالیت 

خانم سمر گفت وقتی کمیسیون حقوق بشر 
افغانستان مجلس نمایندگان  تشکیل شد، 
براین اختیار گزینش اعضای  بنا  نداشت، 
بعد  و  شد  واگذار  جمهور  رییس  به  آن 
از آن نیز به دلیل شرایط خاص حاکم بر 

کشور، این رویه همچنان ادامه یافته است.
رییس کمیسیون حقوق بشر افزود، نهادهای 
افرادی  بشر  حقوق  زمینه  در  فعال  مدنی 
را برای عضویت کمیسیون حقوق بشر به 
پیشنهاد می کنند و رییس  رییس جمهور 
جمهوراز میان آنها و در تفاهم با نهادهای 
مدنی، احزاب سیاسی و کمیسیون حقوق 
بشر، اعضای جدید را انتخاب خواهد کرد.

افراد  به  باید جای خود را  نمایندگان 
از  پس  سرانجام  اما  می دادند  جدید 
مسوولیت  سیاسی،  جدال  ماه  چند 
نتایج  مورد  در  نهایی  تصمیم گیری 
انتخابات  کمیسیون  به  انتخابات 

بازگردانده شد.
از  پس  انتخابات  کمیسیون 
نه  انتخابات،  نتایج  در  تجدیدنظر 
را  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  تن 
فاقد صالحیت نمایندگی اعالم کرد 
و بجای آنها افراد جدیدی را معرفی 

کرد.
اعضای  انتصاب  و  گزینش  مکانیزم 
سوی  از  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
مورد  همیشه  دولت  سیاسی  مخالفان 
اعالم  بارها  آنها  و  است  بوده  انتقاد 
کمیسیون  اعضای  تعیین  که  کرده اند 
جمهور،  رییس  سوی  از  انتخابات 
سوال  زیر  را  کمیسیون  این  استقالل 

می برد.

بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان 
در  حادثه  علت  درباره  »تحقیق  گفت: 
گزارش های  حال  این  با  است،  جریان 
دشمن  سقوط  زمان  در  حاکیست  اولیه 

فعالیتی در ناحیه نداشته است.«
بریتانیا گفت هیچ سرباز  وزارت دفاع 

بریتانیایی در هلی کوپتر نبوده است.
در ماه آگست سال گذشته، ۳۰ سرباز 
از  امریکایی  کماندوی   ۲۲ جمله  از 
واحد »نیوی سیل« در سقوط هلی کوپتر 

در شرق کشور کشته شدند.
شینوک  هلی کوپتر  یک  سوار  آنها 
بودند که در والیت وردک در غرب 

کابل سقوط کرد.
مقام ها، شاهدان عینی و طالبان گفتند 
یک  جریان  در  هلی کوپتر  آن  که 
گلوله  اصابت  هدف  رزمی  ماموریت 

شورشیان قرار گرفت.

پنجم قرار گرفته است.
ایران،  آزادی  خانه  ترتیب  این  به 
کشورهای  را  تاجیکستان  و  افغانستان 

غیرآزاد می داند.
اما این موسسه می گوید که آزادی در 
هر دو کشور در حال کاهش است. در 
افغانستان به علت افزایش خشونت ها و 
ایران  در  و  مستقل  قضاییه  قوه  ضعف 
بیشتر  محدودیت های  ایجاد  علت  به 
بازداشت  و  غیردولتی  موسسات  برای 

گسترده رهبران مدنی.

اعمال  با  که  کرده اند  نگرانی  ابراز  مورد 
کمیسیون  اعضای  ترکیب  در  تغییرات 
زمینه  در  که  اسنادی  بشر،  حقوق 
کمیسیون  این  توسط  بشر  حقوق  نقض 
جمع آوری شده در اختیار ناقضان حقوق 

بشر قرار بگیرد.
جدی  را  نگرانی  چنین  سمر  سیما  اما 
نمی داند و می گوید، گزارش ها و اسنادی 
که در زمینه نقض حقوق بشر و عامالن آن 
در افغانستان جمع آوری شده، دیگر از بین 
نمی روند. چون به گفته ی او، در جاهای 
مختلف از جمله در فضای مجازی انترنت 

ثبت شده است.

ناتو 
از پاکستان خواست 

راه را باز کند
پنج شنبه  روز  ناتو  جنرال  یک 
راه های  که  خواست  پاکستان  از 
مستقر  بین المللی  نیروهای  اکماالتی 
چهارچوب  یک  در  را  افغانستان  در 

زمانی مناسب باز نماید.
پاکستان دو ماه قبل یعنی بعد از یک 
پوسته های  بر  ناتو  هواپیماهای  حمله 
نوامبر  ماه  در  کشور  این  سرحدی 
کشته  آن  در  پاکستانی  سرباز   ۲۴ که 
شدند، راه های اکماالتی ناتو را بست.

بزرگ ترین  که  بارتلز،  نود  جنرال 
مقام نظامی ناتو می باشد، در بروکسل 
اظهار داشت که ناتو از نگاه اکماالتی 
روبرو  بیچارگی  وضعیت  یک  در 
نیست ولی این موضوعی می باشد که 
در مورد آن باید صحبت شود و آنهم 

در یک تقسیم اوقات مناسب زمانی.
شمال  راه های   از  ناتو  او،  گفته  به 
زمان  اما  می کند،  استفاده  افغانستان 
باز  راه های جنوب هم  آن رسیده که 

شوند.
نتایج تحقیقات امریکا را در  پاکستان 
آن  در  که  را  نوامبر  ماه  حادثه  مورد 
هردو طرف مسوول این حادثه معرفی 
نگفته است  تا حال  شدند، رد کرد و 
که چه وقت این سرحد را دوباره باز 

خواهد کرد.

مذاکرات امریکا...
ادامه از صفحه 1

بدون  اسوشیتدپرس،  خبری  آژانس 
ببرد  نام  امریکا  مقام  این  از  آنکه 
به دلیل حساس بودن  گفته است، وی 
خودداری  نامش  افشای  از  موضوع 

نموده است.
قبل از این سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که 
حکومت  مذاکرت،  بعدی  مرحله  در 

افغانستان هم شامل خواهد بود.
اسوشیتدپرس،  خبری  آژانس  گفته  به 
مقامات  و  نظامیان  دیپلومات ها، 
اهمیت  روی  امریکا،  استخباراتی 
مذاکرات با طالبان اختالف نظر دارند 
فرا  آن  زمان  آیا حال  می گویند که  و 
رسیده که توجه را از تالش های نظامی 

کاهش داد؟
از  دیگر  تعداد  و  امریکا  دفاع  وزیر 
این  در  کشور  آن  نظامی  مقام های 
در  محتاطانه  اقدام  خواهان  اواخر 
اعضای  از  بعضی  آزادی  موضوع 

طالبان از زندان گوانتانامو شده اند.
استخبارات  پیشگویی های  اساس  بر 
افغانستان، طالبان با استفاده از مذاکرات 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  زمان  تا 

افغانستان وقت را ضایع می کنند.
قول  از  پرس  اسوشیتد  خبری  آژانس 
صفحه ای  صد  گزارش  که  مقام های 
وضعیت  مورد  در  استخباراتی 
افغانستان را خوانده اند، نوشته است که 
می گویند، حکومت افغانستان در جلب 
اعتماد مردم ضعیف بوده است و شاید 
تنها  آن  نفوذ  و  بیشتر ضعیف گردیده 

در شهرها محدود بماند.
این  استخباراتی  گزارش  دراین 
پیشگویی هم شده است که در دهات 
نفوذ  افغانستان،  دوردست  مناطق  و 
طالبان و جنگ ساالران افزایش خواهد 

یافت.
به نوشته آژانس خبری اسوشیتدپرس، 
رییس جمهور کرزی هنوزهم در مورد 
مذاکرات امریکا با طالبان نگرانی هایی 
محل  حیث  به  قطر  انتخاب  با  و  دارد 

مذاکرات چندان راضی نیست.
این آژانس خبری از قول دو مقام افغان 
هراس  کرزی  آقای  که  داده  گزارش 
ساخت  طالبان  با  امریکایی ها  که  دارد 
بر  توافق  این  سپس  کرده  بافت  و 

حکومت افغانستان تحمیل گردد.

بود  انتخابات  لودین رییس کمیسیون 
بر  مبنی  ادعاهایی  طرح  دنبال  به  اما 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، 
حامد کرزی آقای معنوی را بجای او 
داوود  به جای  را  احمدزی  عبداهلل  و 
علی نجفی، رییس داراالنشا منصوب 

کرد.
پارلمانی  برانگیز  جنجال  انتخابات 
که  بود  انتخاباتی  نخستین  گذشته، 

آقای معنوی آن را برگزار کرد.
و  نمایندگان  مجلس  معنوی،  آقای 
به  انتخابات  نتایج  برسر  کرزی  آقای 

شدت باهم درگیر شدند.
نتایج  بررسی  برای  کرزی  آقای 
تشکیل  ویژه ای  دادگاه  انتخابات 
را  دادگاه  این  معنوی  آقای  و  داد 
آن  حکم  از  و  خواند  غیرقانونی 

اطاعت نکرد.
بررسی  ویژه  دادگاه  حکم  براساس 
از  تن   ۶۰ حدود  انتخابات،  نتایج 

گزارش  ناحیه  در  شورشگری  فعالیت 
نشده است. تحقیق درباره علت سقوط 

پنج شنبه در جریان است.
از  دیگری  جزییات  که  می گوید  ناتو 
حادثه تا زمان با خبر شدن خانواده های 

سرنشینان منتشر نخواهد شد.
امنیت  کمک  نیروی  سخنگوی  یک 

رتبه بندی  و  بررسی  برابر،  فرصت های 
کرده است.

معنی  به  یک  شماره  از  رتبه بندی  این 
عنوان  به  هفت  رتبه  تا  آزاد  کشور 

بدترین وضعیت آزادی است.
ایران،  آزادی،  خانه  جدول  در 
حقوق  نظر  از  تاجیکستان  و  افغانستان 
سیاسی در رتبه ششم قرار گرفته اند. اما 
از نظر آزادی مردم، ایران و افعانستان 
با  تاجیکستان  ولی  ششم  رتبه  در 
وضعیت بهتر از این دو کشور، در رتبه 

ادامه کار  با  موافقت رییس جمهور  عدم 
شماری از اعضای کمیسیون، سبب نگرانی 

برخی نهادهای مدنی شده است.
شماری از نهادهای مدنی با انتشار اعالمیه ای 
گفته اند از آن نگرانند که دولت با انتصاب 
افراد جدید، استقالل این کمیسیون را نقض 

کند.
اعضای نهادهای مدنی گفتند با اصل عزل و 
نصب اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر 
از سوی رییس جمهور مخالفتی ندارند اما 
شیوه استخدام اعضای این کمیسیون باید با 

دیگر ماموران دولتی فرق داشته باشد.
این  در  همچنین  مدنی  نهادهای  اعضای 

ACKU
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»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 بیات1140
ه و تنظیم:

تهی

آینده  بر  امریکا  و  اروپا  در  اقتصادی  بحران  افزایش 
اردوی ملی افغانستان هم بی تاثیر نیست.

اردوی  سربازان  شمار  می گوید،  ناتو  پیمان  سرمنشی 
قوای  بیرون رفتن  با  تخمین ها  به  نظر  افغانستان که   ملی 
نفر  هزار   350 از  بیش  به  باید  کشور  این  از  خارجی 
افغانستان  زیرا  بود؛  خواهد  کمتر  نهایت  در  می رسید، 
و  داشت  نخواهد  را  بزرگ  اردوی  این  حفظ  توان 
برای  توانست که  نخواهند  کشورهای کمک دهنده هم 

سال های متمادی این بار بزرگ را بردارند.
روز  ناتو،  پیمان  سرمنشی  راسموسن  فوگ  اندرس 
درازمدت  در  افغانستان  امنیتی  قوای  که  پنجشنبه گفت 
کوچک تر از تخمین های قبلی خواهد بود. پیمان ناتو در 
نظر داشت که تا ختم سال 2014 تعداد نیروهای امنیتی 

مورد تعداد سربازان قوای افغانستان فرق خواهد کرد.«
این  به  امنیتی  نیروی  یک  ناتو، حفظ  سرمنشی  گفته  به 
ممکن  افغانستان  حکومت  برای  مالی  نگاه  از  بزرگی 
بود.   خواهد  وابسته  جهانی  جامعه  کمک  به  و  نیست 
به  افغانستان  نهایی سربازان  ناتو شمار  به گفته سرمنشی 

افغانستان را به 352 هزار سرباز برساند.
اکنون مقامات امریکا و ناتو در این مورد بحث می کنند 
که یک قوای امنیتی کوچک تر را در افغانستان تشکیل 
ثبات در  امنیت و  تامین  برای  دهند که در کوتاه مدت 

افغانستان کفایت کند.
آقای راسموسن که در جریان سفر به ویلنیوس پایخت 
لتوانیا با خبرنگارن صحبت می کرد گفت: »ناتو با بررسی 
اوضاع امنیتی افغانستان قبال هدفی را تعیین نموده بود که 
نیروی 352 هزار نفری را در این کشور تعلیم می دهد، اما 
اکنون سوال این است که دورنمای تشکیل چنین نیروی 
تا  مالی آن چگونه می باشد و  امکانات تمویل  امنیتی و 
افغانستان  چه حد توان حفاظت یک اردوی بزرگ در 
در دراز مدت وجود دارد، در چنین حالت پیشبینی در 

شرایط  موجود در این کشور مربوط خواهد بود.
ملی  اردوی  تمویل  برای  جهانی  جامعه  مالی  تعهدات 
افغانستان در آینده، در کنفرانس بعدی پیمان ناتو در ماه 

می که در شیکاگو برگزار می شود، معلوم خواهد شد.
خارجی  نیروهای  اکثریت  که   2014 سال  ختم  از  بعد 
افغانستان  حکومت  کرد،  خواهند  ترک  را  افغانستان 
برای حفظ  قوای امنیتی خود هر سال به 7 میلیارد دالر 
را  مصارف  تا  داشت  خواهد  نیاز  خارجی   کمک های 

تامین کند.
می گویند،  اروپایی  دیپلومات های  تعداد  این رو یک  از 
نیروی  یک  افغانستان  برای  نفری  هزار   250 نیروی 

مناسب خواهد بود.
اما بعضی از مقامات در واشنگتن می گویند، آنان نگران 
هستند که نیروی کوچک تر در افغانستان توانایی حفظ 

امنیت این کشور را نخواهد داشت.

ناتو بر تربیه نیروی کوچک تر در افغانستان تاکید دارد

در گزارش امروز »از ورای دود وآتش« پدری را با 
خود داریم که در حادثه انتحاری روز عاشورا پسر 
19 ساله اش را از دست داده و آن حادثه را چنین 
بیان می دارد: »روزهای سخت را در زندگی خود 
متحمل شده بودیم، اما امید من بعد از خداوند به 
تا  فرزندانم بود و شب و روز کوشش می کردم، 
آنها بزرگ شوند و روزی دستیار من باشند. آنها 
زندگی  مشکالت  حل  در  من  با  مدت  این  در 
در صنف  و  بود  پسر خوبی  او  می کردند  کمک 
امتحانات  تازه  پسرم  می خواند.  نهم مکتب درس 

خود را سپری نموده بود، و در روز عاشورا گفت 
اگر امروز شهید شوم هم آرمان ندارم. همان بود 
که بعد از دوساعت در حمله انتحاری جوار زیارت 
ابوالفضل عباس همراه با سایر هموطنانش درخون 
شناور شده و دار فانی را لبیک گفت. من هم در 
حادثه  محل  به  که   زمانی  بودم  نزدیکی ها  همان 
رسیدم، دیدم که خون زیادی بود. زمانی که بیرون 
در آنجا رفتم، عکس هایی که از کربال دیده بودم 
نکردم.  گریه  اصال  و  آمد  به یادم  صحنه ها  همان 
به طرف  سرش  که  یافتم  جای  در  را  خود  فرزند 

دربغالن  را  او  جنازه  ما  بود.  افتاده  زیارت  دروازه 
برای دفن کردن بردیم و آنجا مردمان زیادی از هر 
این  قوم کشور جمع شده بودند. ما می دانستیم که 
کار دشمنان افغانستان است و می خواهند بین اقوام 
پسرم  برای  که  مقامی  از  بیندازند.  تفرقه  و  جدایی 
نصیب شده راضی هستم و از خداوند برای تمامی 
فامیل شهدا صبر جمیل می خواهم و از دولت خود 
می خواهم که برای خانواده های شهدا کمک نماید 
زیرا همه مردم غریب بودند و دراین حادثه اکثر شان 
من  دادند.  دست  از  را  خانواده های شان  نان آوران 
خودم نیز تعداد فامیلم زیاد است و کار چندان هم 
ندارم. قبال هم همان پسر شهیدم بود که با من بعد 
دوشادوش  هم  با  و  می کرد  کار  مکتب  درس  از 
ایام  این  مهیا می کردیم. در  را  فامیل  نفقه  یکدیگر 
زمستان مردم توان خرید سوخت را ندارند سردی 

هوا هم بسیار زیاد است.«
این بخش  بهتر شدن  :-  جهت  خوانندگان محترم 
به  شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  ساختن  شریک  با  می نگریم  قدر  ی  دیده 
می باشیم.                                    منتظر  ذیل  نشانی  در  شما  گزارش های 
                                                                                           Info_afg@solidarity for justice.org.af

من هم در همان نزدیکی ها بودم زمانی که  به محل حادثه رسیدم، 
دیدم که خون زیادی بود. زمانی که بیرون در آنجا رفتم، عکس هایی 

که از کربال دیده بودم همان صحنه ها به یادم آمد و اصال گریه نکردم. 
فرزند خود را در جای یافتم که سرش به طرف دروازه زیارت افتاده 

بود. ما جنازه او را دربغالن برای دفن کردن بردیم و آنجا مردمان 
زیادی از هر قوم کشور جمع شده بودند. ما می دانستیم که این کار 
دشمنان افغانستان است و می خواهند بین اقوام جدایی و تفرقه 
بیندازند. از مقامی که برای پسرم نصیب شده راضی هستم و از 

خداوند برای تمامی فامیل شهدا صبر جمیل می خواهم.
آن حادثه، 
کربال را به 
ذهنم آورد

 

Tender Notification  

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

The GIZ Office in Mazar-e-Sharif now invites Bidders to submit their request to participate in the tender 
for the “Procurement Ordinary Coal for House use”. 

Your request to participate shall be sent latest until 22.January. 2012, 12:00 PM, to ahmad.raufi@giz.de 
at Mobile#0797899383 or to address: GIZ Office Mazar-e-Sharif, Third District of Mazar City Seya Gird 
Road, East of Balkh National Radio & TV Station, Mazar-e-Sharif, Afghanistan. 
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دفتر  نهایت  در  طالبان  مخفی،  مذاکرات  ماه ها  از  پس 
سیاسی در قطر افتتاح می نماکنند که به عنوان اولین گام 
و  متحده امریکا  ایاالت  میان  صلح  گفتگو های  به سوی 
این گروه به حساب می آید. این گشایش سیاسی از یک 
جهت محصول دیپلماسی پی گیر و دقیق آلمان است. اما 

به زمان زیادی نیاز است تا این ابتکار به نتیجه برسد.
در  مونیخ  برف  از  پوشیده  هوایی  میدان  در  که  مردی 
هواپیما  از  میالدی   2010 نوامبر  ماه  هفته  آخرین  پایان 
پیاده شد، با کم ترین مقررات معمول یک میدان هوایی 
همراهی گردید. او توسط طیاره فالکون مخصوص اداره 
به  از کشور های خلیج فارس  از یکی  استخبارات آلمان 
آلمان سفر کرد و ترتیبات بود و باش و تماس هم به دوش 

این اداره بود.
به صورت عادی این مرد که طیب آغا نام دارد، باید به 
عنوان یک تروریست، در آلمان دستگیر می شد؛ او جزو 
لیست رهبری طالبان است. اما در همان هفته آخر نوامبر 
آلمان  استخبارات  خاص  مهمان  حق  در  کاری  چنین 
که  مرد  این  سری  خیلی  مالقات  نمی گرفت.  صورت 
تنظیم شده  به وسیله وزارت خارجه و استخبارات آلمان 
اولین  این  داشت.  سیاسی  جبنه  چیزی  هر  از  قبل  بود، 
به  متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  گفتگوها  آغاز  نشانه ی 
نمایندگان خود  نیز  این کشور  اتفاقا  حساب می آمد که 

را به مونیخ فرستاده بود.
که  شد  معلوم  مالقات،  آن  از  بعد  ماه  سیزده  اکنون 
دفتر  با  را  خود  موافقت  طالبان  بود.  موفق  مذاکرات 
ارتباطی و نمانیدگی برای این گروه در قطر اعالم داشتند. 
به گفته ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک بیانیه 

رسمی، این »دفتر سیاسی به خاطر مذاکرات«، می باشد.
کدام  بوی  آن  از  بدون شک  قطر،  در  سیاسی  دفتر 
تغییرات اساسی به مشام نمی آید. با این حال پیام موافقت 
مذکور آمادگی طرف های درگیری، امریکا- حکومت 
نشان  را  صلح  مذاکرات  آغاز  برای  طالبان،  افغانستان- 
می دهد. این پیام هم چنان می رساند که طالبان اکنون به 
شده اند،  وارد  بین المللی  معامله  یک  در  رسمی  صورت 
هرچند که موقعیت سیاسی و دیپلوماتیک را احراز کرده 

نمی توانند.
صحبت با دشمنان

اکنون، یک تغییر ملموس در جنگی که پر بن بست به نظر 
دشمنان  با  امریکایی ها  می تواند:  شده  احساس  می آمد، 
امریکایی  سرباز   1783 اکنون  تا  می زنند.  حرف  خود 
دشمنان  همین  دست  به  غیر امریکایی  عسکر   990 و 
القاعده  شبکه  از  نیز  هنوز  و  شده اند  کشته  افغانستان  در 

حمایت می کنند.
هدف این مذاکرات دست یافتن افغانستان به یک راه حل 
سال  در  غربی  نیروهای  خروج  از  پس  پایدار  سیاسی 
201۴ میالدی است. همه چیز حتا تشکیل دولت ایتالفی با 

طالبان در افغانستان ممکن به نظر می آید. 
رهبری طالبان که به دست مالعمر است، تمایل خود را به 
پذیرش یکی از خواسته های مهم غرب نشان داده است: 
جدا شدن از القاعده و رد تروریسم بین المللی. این خود 
به حکومت های غربی مجال می دهد تا با افتخار ماموریت 

افغانستان را موفقانه اعالم بدارند.
 باراک اوباما به عنوان رییس جمهور امریکا وعده داده 
اکنون  کند.  صحبت  کشور  این  دشمنان  با  که  است 
می گوید:  حتا  امریکا  جمهور  رییس  معاون  جو بایدن 
»طالبان الزاما دشمن ما نیستند.« ظهار نظری که از سوی 

طالبان به عنوان قدمی برای اعتماد سازی تلقی می گردد.
شریک  کردن  پیدا  برای  دشوار  جستجویی 

قابل اعتماد
چه چیزی باعث شد که طالبان پس از رد هر نوع مذاکره 
یک باره دروازه های تماس و گفتگو با امریکایی ها را باز 
می گوید  کویته  شورای  به  نزدیک  افغان  یک  کردند؟ 
که به باور رهبری طالبان، قانع کردن ایاالت متحده برای 
است.  مذاکره دست یافتنی  از طریق  افغانستان  از  خروج 

اما او می گوید: » اگر امریکا به خروج از افغانستان پایبند 
نخواهد  طالبان  با  توافقی  هیچ  به  صورت  آن  در  نباشد 

رسید.«
واضح است که طالبان درک می کنند که حتا پیروزی شان 
در این جنگ نمی تواند آنها را از فاجعه و مصیبت نجات 
بدهد.آنها به فرض اگر قدرت را در کابل نیز به چنگ 
تصاحب  را  در هم شکسته ای  کشور  نهایت  در  آورند، 
عنوان یک دولت  به  و  بریده  بقیه جهان  از  می کنند که 
که  چنان  شد.  خواهد  برخورد  آن  با  جهان  در  منزوی 
پیش از یازده سپتامبر بود. امارت اسالمی شان را تنها دو 
امارات  و  پاکستان و عربستان  سه کشور معدودی چون 
اکنون  طالبان  حتا  می شناخت.  رسمیت  به  عربی  متحده 
درک می کنند که بدون میلیون ها دالر کمک خارجی، 
سقوط  ورطه  از   201۴ سال  از  بعد  نمی تواند  افغانستان 

نجات پیدا کند.
برای امریکایی ها پیدا کردن یک آدم قابل اعتماد و اهل 
مذاکره در میان مردان مالعمر بی نهایت دشوار بود. البته 
بعضی از افغان ها به عنوان نماینده ی طالبان با این کشور 
در تماس شده بودند. اما بعضی از آنها از سوی پاکستان 
سال  در  که  برادر  مال  مانند  شدند؛  برداشته  راه  سر  از 
2010 میالدی پس از قبول تماس و گفتگو با حکومت 
دستگیر  پاکستان  امنیتی  نیروهای  سوی  از  کرزی  حامد 
شد. بعضی از این مذاکره کنندگان، تقلبی از کار بیرون 
آمدند. مانند آن دکانداری از کویته که خود را به حیث 
حسن نیت  عنوان  به  و  بود  کرده  معرفی  مالعمر  نماینده 
ده ها هزار دالر را از امریکایی ها گرفت و پس از چندی 

غیب شد. 
بعضی از این نمایندگان مذاکره کننده ی خود را کشتند. 
به  صلح  عالی  شورای  رییس  برهان الدین ربانی  چنان که 

چنین سرنوشتی گرفتار شد. 
زمان آزمایش و اعتماد

طیب آغا در میان این همه شک و تردید به عنوان یک مرد 
قابل اعتماد شناخته شد. برای حکومت آلمان پیدا کردن 
او یک فرصت نادر برای موفقیت دیپلوماسی بین المللی 
ظرف  در  بار دوم  برای  می آمد.  حساب  به  افغانستان  در 
اسراییل و حماس،  میان  زندانیان  مبادله  از  ماه پس  چند 

آلمان به عنوان یک میانجی گر بین المللی عمل کرد.
در اواخر 2009 میالدی یک افغان که در تبعید در اروپا 
تماس  در  آلمان  استخبارات  اداره  با  می کرد  زندگی 
تماس  زمینه  می تواند  باشد  عالقمند  آلمان  اگر  که  شد 
 200۵ تابستان  در  البته  کند.  فراهم  را  طالبان  رهبری  با 
کوشید  امتحانی  صورت  به  آلمان  استخبارات  میالدی 
که طرح مذاکره با شورشیان را آزمایش نماید. آلمان ها 
دو نماینده طالبان را در هوتلی در زوریخ مهمان کردند 
موضوع  مالعمر  چون  نرسید  نتیجه ای  به  گفتگوها  اما 

عدم حمایت از القاعده را رد کرده بود.

اما این بار اداره استخبارات آلمان تنها در قسمت عملیاتی 
و  گفتگوها  رهبری  و  گرفت  سهم  روند  لوژستیکی  و 
کشور  این  خارجه  وزارت  عهده ی  به  را  چانه زنی ها 
موتزلبورگ-  برنارد  میالدی   2010 بهار  در  گذاشت. 
با  آن زمان-  در  افغانستان  امور  در  آلمان  خاص  نماینده 
کسی که به عنوان نماینده مالعمر معرفی شده بود دیدار 

کرد: با طیب آغا.
است  منطق  اهل  و  آرام  مذاکره کننده ی  یک  طیب آغا 
باالی  و  است  ثابت قدمی  به  مشهور  که  پشتونی  مرد  و 
در  باموتزلبورگ  مالقات  کرد.  اعتماد  می شود  حرفش 
یک کشور بی طرف در خلیج فارس صورت گرفت که 
سفر به آن از ایران و پاکستان ساده است. در اپریل 2010 
میالدی موتزلبورگ جای خود را به مایکل اشتاینر داد. 
آقای  به  اوباما  آقای  و  آلمان  وزیر  نخست  مرکل  انگال 
اشتاینر اجازه گفتگو با طالبان را داده بودند. امریکا امنیت 
طیب آغا را تضمین کرده بود چون در غیر آن می توانست 

در نیمه راه دستگیر شده و به گوانتانامو فرستاده شود.
امریکا  خاص  نماینده  هالبروک  ریچارد  واشنگتن  در 
در آن زمان گفتگوها را هماهنگ می کرد. با این حال با 
وجود اراده راسخ جهت گفتگو و تماس با طالبان آقای 
اوباما  حکومت  مشاوران  از  بسیاری  حمایت  هالبروک 
با این مذاکره مخالف بودند.  را از دست داد چون آنها 
شمیال چوردی- مسوول سابق امور افغانستان و پاکستان 
در شورای امنیت ملی امریکا- استدالل می نمود که چون 
هالبروک موفق نشد که به عوض هیالری کلینتون وزیر 
موافقتنامه ی صلح  به  یک تنه  می خواهد  بنا  شود  خارجه 

دیگر، همانند مورد بالکان دست یابد.
فضایی پر تنش

از طریق واسطه های مختلف  با طیب آغا  آلمان ها  تماس 
از  استفاده  بدون  کار  این  معموال  پذیرفت.  صورت 
موبایل و ایمیل انجام می شد تا مبادا کسی رد خبررسانان 
طالبان و طرف گفتگو را پیدا نماید. طیب آغا به واسطه 
در  قبلی  هماهنگی  بدون  مختلف  پیام های  پست کردن 
یک وبسایت وابسته به طالبان نشان داد که فرد اصلی و 

درست برای تماس با رهبری طالبان می باشد.
او  میان  مالقات  فضای  اولین بار  برای  که  می شود  گفته 
بسیار  میالدی   2010 نوامبر  در  امریکایی  طرف های  و 
پر تنش بوده است. امریکایی ها متاثر از حادثه انتحاری در 
مقر استخبارات امریکا در والیت خوست در سال 2009 
این  مامور دوجانبه عرب  بودند که در آن یک  میالدی 
سازمان خود را منفجر کرده و هفت نفر دیگر را کشت. 
اما استخبارات آلمان اطمینان داده بود که در مونیخ هیچ 

اتفاق نادرستی روی نمی دهد.
امور  وزارت  دیپلومات های  از  متشکل  امریکایی  هیات 
دستیار  دو  با  هم  طیب آغا  بودند.  استخبارات  و  خارجه 
خود به آلمان آمده بود. به گفته یک منبع در واشنگتن 

میالدی  می 2011  ماه  در  بودند.  راه گشا  گفتگوها 
میزبانی  مونیخ  در  را  مشابهی  مالقات  آلمان  حکومت 
برای  را  الزم  تجربه  اکنون  جرمنی  حکومت  کرد. 
قسم خورده که شامل  میان دو خصم  مذاکره  راه اندازی 
بود.  آورده  دست  به  می شد،  کوچک  متعدد  قدم های 
تابستان سال قبل  اعتماد سازی را در  اولین گام  طیب آغا 
شده  ربوده  سرباز  قضیه  در  امریکایی ها  به  او  برداشت: 

امریکایی به نام »بو برگدال« کمک کرد.
معامله ای ممکن

برگدال سرباز 2۵ ساله امریکای به طرز ناروشنی از سوی 
طالبان در والیت پکتیا در سال 2009 میالدی ربوده شد. 
برگدال  ادعا کردند که  انتشار یک ویدیو  با  بعد طالبان 

در چنگ آنها است.
طیب آغا به امریکایی ها نشان داد که سرباز مذکور هنوز 
از  آن عده  به  که  می گفت  زمان  عین  در  و  است  زنده 
دسترسی  دارند  اختیار  در  را  برگدال  که  طالبان  رهبران 
قرار شد در  معامله ای که زیر کار است،  بر اساس  دارد. 
زندان  از  طالبان  سابق  مقام  چندین  مذکور  سرباز  برابر 

گوانتانامو رها شوند.
کرد.  فراهم  شوند،  رها  باید  که  افرادی  لیست  طیب آغا 
به  طالبان  بلندپایه  زندانیان  پیشنهاد شده  مبادله  اساس  بر 
جای گوانتانامو در دوحه پایتخت قطر در حبس خانگی 
و تحت مراقبت صلیب سرخ قرار خواهند گرفت. هنوز 
معلوم نیست که تبادله زندانیان صورت گرفته و یا خیر. 
البته در ذات خود این یک حرکت خطرناک برای اوباما 
نیز می باشد، زیرا می تواند توپ جمهوری خواهان را در 
انتخابات امسال علیه خود از باروت پر کند. اوباما تردید 
دفتر  گشایش  وجود  با  حتا  مبادله  این  بدون  اما  دارد، 
طالبان در قطر چانسی برای  مذاکره و موفقیت های بعدی 

وجود ندارد.
مشکل رییس جمهور این است که هنوز مردم در امریکا 
می شناسند.  تروریستی  گروه  یک  عنوان  به  را  طالبان 
این گروه  با  مذاکره  علیه هرگونه  جمهوری خواهان هم 
مهم  افراد  از  یکی  چامبلیس،  سناتور سکسبی  می باشند. 
جمهوری خواهان  در کمیته ی استخبارات سنای امریکا، 
حال  عین  در  داد.  هشدار  تروریست ها  با  علیه مذاکره 
جمهوری خواهان  احتمالی  کاندید  عنوان  به  رامنی  مت 
متهم کرد که  را  اوباما  آقای  امریکا  انتخابات 2012  در 
سیاست خارجی کوتاه آمدن و معامله را در پیش گرفته 

است.
حرکتی برای تعادل سیاسی

اما هنوز موانعی بر سر راه وجود دارد. آیا چه نقشی رییس 
ایرانی ها  و  پاکستانی ها  مهمتر  همه  از  و  کرزی  جمهور 
در این میان بازی خواهند کرد؟ امریکایی ها در عمل با 
فشار کرزی را وادار به قبول گشایش دفتر سیاسی طالبان 
در قطر کردند که این خود در راستای سیاست مال عمر 
مبنی بر نا دیده انگاشتن حکومت حامد کرزی می باشد. اما 
آقای کرزی به کرات خواسته است که باید این روند و 
اما  اتفاقات مرتبط به آن زیر کنترول حکومت او باشد. 

این یک خیال محض است.
ایران که اخیر یک قرارداد دفاعی را با افغانستان به امضا 
رساند هم می خواهد که نقش قوی تر در افغانستان بازی 
کرده و به رغم اختالفات سابقه به دنبال تماس و نفوذ در 
تالش  نیز  پاکستانی  نظامیان  می باشد.  طالبان  گروه  میان 
قرار  آنها  کنترول  زیر  در  همچنان  طالبان  که  می ورزند 

داشته باشند.
این  موفقیت  امریکایی  و  آلمانی  مقامات  گفته ی  به  اما 
این  این حال  با  دارد.  نیاز  زیاد  بسیار  زمان  به  مذاکرات 
مذاکرات در حالی صورت می گیرد که هنوز جنگ در 
معروف  عملیات  هنوز  واشنگتن  دارد.  جریان  افغانستان 
»بگیر و بکش« خود را ادامه می دهد که منجر به گرفتاری 
در  است.  گردیده  اخیر  سال های  در  طالب  ده ها  قتل  و 
سابق جنگ خود  منوال  بر  عمر  مال  سربازان  هم  سویی 

را ادامه می دهند.
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امریکا و طالبان را
آلمان  به پشت میز مذاکره کشاند!

چگونه
 منبع- اشپیگل                           برگردان- واصف کبریت

ACKU



5سال پنجم   شماره مسلسل 1322     شنبه 1 دلو 1390    

خارجی ذکر شده است، اشاره به این نکته دارد که هر 
بازیگر سیاسی، سیاست خارجی خود را باید با توجه به 
سیاست  کند.  استوار  داخلی خود  شرایط  و  نیازمندی ها 
خارجی در خال شکل نگرفته بلکه ریشه های آن مبتنی بر 
تقاضاهای داخلی می باشد. بر این اساس، عوامل زمینه ساز 

سیاست خارجی افغانستان را می توان این گونه بر شمرد:
1- توجه به سطح قدرت ملی افغانستان؛

2- تحقق امنیت، صلح و ثبات؛ 
3- محو فقر و توسعه اقتصادی؛ 

4- مساله خط دیورند؛
5- ایجاد تفاهم میان ابعاد سه گانه هویت قومی، مذهبی 

و ملی انسان افغانی.
عوامل  که  می کند  مشخص  شکاف ها  و  چالش ها  این 
تقابل  از  ناشی  افغانستان  خارجی  سیاست  زمینه ساز 
و  امنیت  ایجاد  است:  متفاوت  ارزش های  از  دسته  دو 
مربوط  موضوعی  که  اقتصادی  زیر ساخت های  توسعه 
و  دیورند  خط  و  مدنی  نیازهای  به  پاسخگویی  به 
سیاسی شدن قومیت که امور مرتبط با ابعاد هویتی انسان 

افغانستانی می باشد. )سیف زاده، 19:1384(
با توجه به اهمیت داشتن افغانستان از لحاظ قدرت و نه 
بیش  باید  این کشور  از عنصر قدرت ملی،  برخورداری 
سیاست خارجی خود  در طراحی  سیاسی  بازیگر  هر  از 
ضمانت  زیرا   باشد.  محتاط  قدرت  سطح  با  متناسب 
و  بوده  ملی  قدرت  عنصر  خارجی،  سیاست  اجرایی 
تناسب میان سیاست خارجی اتخاذ شده و عنصر قدرت 

از اهمیت واالیی برخوردار  ملی در میزان امکان پذیری 
افغانستان  خارجی  سیاست  دامنه  اساس  این  بر  است. 

نهایت کشورهای همسایه می باشد.
ترمیم  جهت  در  باید  خارجی  سیاست  هر نوع  اتخاذ   
موجود  هویتی   - مدنی  شکاف های  این  پر نمودن  و 
زمینه ها  این  به  بی توجهی  باشد.  افغانستان  جامعه  در 
سیاست  که  می شود  باعث  متذکره،  پیش شرط های  و 
این  در  سیاسی)نهاده(  نظام  ماحصل  عنوان  به  خارجی 
کشور، شکل انتزاعی به خود گرفته که هیچ گونه ارتباط 
در  باشد،  نداشته  )داده ها(  خود  باریشه های  مستحکمی 
نتیجه از پایداری کمی در نظام بین الملل برخوردار باشد.

سیاست  کننده  تعدیل  عوامل  میان نهاد:  فاز 
خارجی افغانستان

ارتباطی  حلقه  و  واسطه  نقش  این جا  در  میان نهاد  فاز 
بازی  را  خارجی  سیاست  و خروجی های  وردی ها  میان 
متغیرها  مجموعه  به  میان نهاد  فاز  منظر،  این  از  می کند. 
سیاست  تصمیم گیری  بر  که  دارد  اشاره  فاکتورهایی  و 
به  توجه  با  می باشد.  تاثیر گذار  افغانستان  در  خارجی 
تعیین سرنوشت آینده یک  اهمیت سیاست خارجی در 
باید توجه داشت  پیچیدگی روز افزون آن،  نیز  جامعه و 
که به هیچ وجه نمی توان تصمیم گیری را شخصی نمود. 
نهادی نمودن تصمیم گیری و به حداقل رساندن آفت در 
تصمیم گیری سیاسی در افغانستان تابعی از اقدامات زیر 

می باشد:
جای  به  قومیت  و  طبقه  سیاسی شدن  از  جلوگیری   -1

 مقدمه: 
سه  با  مستقیم  مواجه  یعنی  تاریخی  سوابق  به  توجه  با 
قدرت بزرگ جهانی انگلستان، شوروی سابق و ایاالت 
متحده امریکا از قرن نوزدهم تاکنون و شرایطی خاص 
مهم  کنفراس های  و  صلح  پروسه  بین المللی،  و  داخلی 
بین المللی پیش رو در ارتباط با افغانستان، مقوله سیاست 
از  دیگری  زمان  هر  از  بیش  کشور  این  برای  خارجی 

اهمیت برخوردار می باشد. 
از  افغانستان  برای  خارجی  سیاست  کنونی،  شرایط  در 
این  در  رژیمی  تغییرات  اول،  دارد:  اهمیت  جهت  چند 
حکومت  و  طالبان  مجاهدین،  کمونیستی،  کشور- 
جدید- حداقل در طول دو  دهه اخیر تابعی از مداخالت 
کشور  این  در  قدرت  داخلی  ساختار  و  بوده  بیرونی 
جهانی  و  بین المللی  عرصه  در  تحوالت  بازتاب دهنده 
این  زیربناهای  از سه دهه جنگ  بیش  است. دوم،  بوده 
کشور را نابود کرده و بازسازی این زیرساخت ها نیازمند 
ناکافی  به  توجه  با  لذا  می باشد.  هنگفتی  سرمایه گذاری 
بازسازی  برای  افغانستان  داخلی،  عایداتی  منابع  بودن 
مساعدت های  نیازمند  خود  اقتصادی  زیرساخت های 
کنفراس  دو  به  توجه  با  ارتباط  این  در  است.  بین المللی  
مهم اقتصادی در مورد افغانستان، توکیو و دوشنبه، یک 
تسهیل کننده  می تواند  کارآمد  و  فعال  خارجی  سیاست 
توسعه  جهت  در  بیشتر  مالی  مساعدت های  جذب 
اقتصادی کشور باشد. مهم تر این که با توجه به بازگشایی 
تا حد  این کشور  آینده  قطر، چگونگی  در  طالبان  دفتر 
خارجی  سیاست  می باشد.  صلح  پروسه  گرو  در  زیادی 
موثر  نیز  مهم  مساله  این  سرنوشت  تعیین  در  می تواند 
باشد. بنابراین آینده امنیت وجودی و رفاهی این کشور 
تا حد زیادی وابسته به عملکرد سیاست خارجی بوده و 
مجموعه این اهمیت عوامل بحث امکان پذیری سیاست 
خارجی را برای افغانستان اهمیت مضاعف بخشیده است.

خارجی  سیاست  خط مشی   بررسی  مقاله  این  از  هدف 
مختلف  دوره های  در  و  به صورت کالسیک  افغانستان 
تاریخی نمی باشد، بلکه تمرکز این نوشتار بر ارایه یک 
چارچوب علمی- تحلیلی برای افزایش میزان کارآمدی 
افزایش  افغانستان در جهت  و کارآیی سیاست خارجی 
قدرت ملی کشور است. به کالمی دیگر، این مقاله تالش 
و  سیستم ها  نظریه  اساسی  مفاهیم  از  استعانت  با  تا  دارد 
برای  مدلی  ارایه  به  تحلیلی  تجویزی-  رویکرد  یک  با 
سیاست  موفقیت  چانس  یا  امکان پذیری  میزان  باال بردن 
خارجی بپردازد که حیطه شکل گیری آن از داخل جامعه 

شروع و کاربرد آن به نظام بین الملل ختم می شود.
سیاست  سه گانه  فازهای  و  سیستمی  مدل 

خارجی افغانستان
یکی از روش های تحلیل چگونگی امکان پذیری سیاست 
این  در  سیستمی«  »تحلیل  از  استفاده  افغانستان،  خارجی 
زمینه است. اگرچه در این عرصه، نظریه »تصمیم گیری« 
سیاست خارجی کشورها صرفا محصول ذهنیت تصمیم 
آن  باید  که  بوده  خارجی  سیاست  دستگاه  گیرندگان 
»مورتون  مانند  اندیشمندانی  نظریه های  و  شناخت   را 
خارجی  سیاست   – روزکرانس«  »ریچارد  و  کاپالن« 
بین الملل  محصول محدودیت ها و سلطه اجبار آمیز نظام 
به  نسبت  نظریه سیستمی  امتیاز  است- وجود دارد، ولی 
تصویر  یک  ارایه  ضمن  که  است  این  متذکره  نظریات 
پافشاری  نکته  این  بر  از سیاست خارجی،  کلی و جامع 
سیستم  یک  مانند  باید  خارجی  سیاست  با  که  دارد 
خروجی هایی  و  ورودی ها  سیستم  هر  که  کرد  برخورد 

دارد. 
افغانستان  خارجی  سیاست  سیستمی،  رویکرد  اساس  بر 
نهاد  میان  درونداد،  مجزا-  بخش  سه  به  می توان  را 
به واسطه  هم   با  مرتبط  حال  عین  در  ولی  برونداد-  و 

بازخورد، تقسیم کرد که عبارت است از:
سیاست  زمینه ساز  و  ورودی  عوامل  درونداد:  فاز   -1

خارجی؛
2-فاز میان نهاد: عوامل تعدیل کننده سیاست خارجی؛

خارجی. سیاست  خروجی های  برونداد:  3-فاز 
)سیف زاده، 368:1385(

فاز درونداد: عوامل زمینه ساز سیاست خارجی 
افغانستان

فاز درونداد که از آن به عنوان عوامل زمینه ساز سیاست 

دولت؛
2- ایجاد نهادهای تخصصی و کارآمد در کنار وزارت 

امور خارجه برای طرح و تدوین سیاست خارجی؛
3- همکاری و ایتالف استراتژیک میان نخبگان اجرایی 

و فکری کشور در پروسه تصمیم گیری؛
جای  به  شایسته ساالری  و  نخبه گرایی  بر  تاکید   -4

نخبه ساالری سنتی؛
فرایند  در  ملی  منافع  و  محاسبه گری  غلبه عقالنیت،   -5

تصمیم گیری؛
قانونمندی های  و  قواعد  با  اجرایی  نخبگان  آشنایی   -6

رفتاری حاکم بر نظام بین الملل.
از آنجایی که علی رغم به وجود آمدن تحوالت گسترده 
هم  هنوز  بین المللی،  و  داخلی  عرصه  دو  بازیگران  در 
مجری اساسی سیاست خارجی دولت های ملی می باشند، 
بنابراین مهم ترین آفت سیاست خارجی افغانستان را باید 
جستجو  دولت  جای  به  طبقه  قومیت،  شدن  سیاسی  در 
کرد. این فرایند باعث ایدیولوژه شدن سیاست خارجی 
در این کشور شده است به این معنا که سیاست خارجی 
در دوران های مختلف تاریخی  به جای تامین منافع ملی 
گه گاهی  و  قومی  طبقاتی،  ایدیولوژی های  خدمت  در 
خلق  حزب  حاکمیت  دوران  است.  گرفته  قرار  مذهبی 
و پرچم، مجاهدین و طالبان نمونه برجسته شکل سیاست 
خارجی طبقاتی، مذهبی و قومی به جای سیاست خارجی 

ملی می باشد.
شدن  دموکراتیزه  گذشته،  دهه  یک  طی  در  اگرچه 

فضای سیاست کشور تا حد زیادی از این آفت سیاست 
خارجی کاسته ولی متاسفانه بخاطر غلبه فرهنگ سیاسی 
پاتریمونیال، آفت متذکره جای خود را به سیاست زدگی 
معنا  این  به  داد؛  خارجی  سیاست  تصمیم گیری  در 
و  عقالنیت  بر  مبتنی  آنکه  جای  به  تصمیم گیری  که 
منافع  اساس  بر  عمدتا  باشد،  ملی  منافع  و  محاسبه گری 
شخصی و گروهی است. البته باید توجه داشت که طرح 
چنین اصلی صرفا جنبه نسبی دارد و منظور اصلی حرکت 
در یک بستر عقالنی برای اتخاذ تصمیم گیری در مورد 

سیاست خارجی است. )سریع القلم،211:1386(
یکی از نقاط ضعف اساسی آن دسته از نخبگان اجرایی 
افغانستان در طی  تصمیم گیر در حوزه سیاست خارجی 
سال های اخیر، عدم ایجاد یک نهاد و تشکل در جهت 
همکاری استراتژیک با نخبگان فکری برای تصمیم گیری 
مشترک در حوزه سیاست خارجی بوده است. نخبگان 
روز افزون  پیچیدگی های  به  توجه  با  فکری  و  اجرایی 
سیاست خارجی می توانند ابتکارات خود را در بستر این 
سیاست  امکان پذیری  میزان  و  فعال کرده  مشترک  نهاد 

خارجی را  افزایش دهند. 
خارجی  سیاست  خروجی های  برونداد:  فاز 

افغانستان
به طور قطع، اتخاذ هر نوع تصمیم به عنوان خروجی نظام 
از   بریده و جدای  تواند  نمی  افغانستان  سیاست خارجی 
داده ها و عوامل زمینه ساز سیاست خارجی اتخاذ گردد. 
اما از آنجایی که کاربرد خروجی های سیاست خارجی 

بنابراین  می شود،  ختم  بین الملل  نظام  به  بازیگری  هر 
سیاست  نظام  خروجی های  که  شد  مدعی  می توان 
خارجی به عنوان متغیر وابسته، تابعی از اصول حاکم بر 
توجه  با  می باشد.  مربوطه  ورودی های  و  بین الملل  نظام 
سیاست  خروجی های  الزامات  اساسی،  اصل  دو  این  به 

خارجی افغانستان به شرح زیر است:
1- ماهیت تطبیقی سیاست خارجی افغانستان؛

سطح  در  ایتالف  و  اتحاد  خارجی  سیاست  اتخاذ   -2
فرامنطقه ای و جهانی؛

ترتیبات  و  مناسبات  در  قوا  موازنه  سیاست  اتخاذ   -3
منطقه ای؛

3- اتکای سیاست خارجی بر اساس منافع ملی تا دوستی 
و دشمنی با بازیگران سیاسی.

اساس  عنوان  به  باید  را  متذکره  چهارگانه  اصول 
خروجی های سیاست خارجی افغانستان تلقی کرد. اصل 
به عنوان یک  افغانستان  قاعده است که  این  بیانگر  اول 
با  سازگار  خارجی اش  سیاست  باید  حاشیه ای،  کشور 
باشد، زیرا موفقیت  الزامات منطقه ای و ترتیبات جهانی 
و امکان پذیری سیاست خارجی تابعی از مقدورات ملی 
و محذورات خارجی هر بازیگر است. واضح است که 
حداکثر  از  توسعه یافتگی  سطح  به  توجه  با  افغانستان  
است.  برخوردار  ملی  توانایی های  و حداقل  محدودیتها 

)سیف زاده،11:1384(
و  بی طرفی  در  افغانستان  خارجی  سیاست  گذشته،  در 
بوده  نوسان  در  شرق  اردوگاه  به  گرایش  با  تعهد  عدم 
است، اما در شرایط حاضر با عنایت به سطح مقدورات 
نیز  و  تاریخی  گذشته  تجارب  افغانستان،  محذورات  و 
گیری های  جهت  میان  از  منطقه ای،  فراوان  ناامنی های 
و  تعهد  عدم  ایتالف،  و  اتحاد  انزواگرایی،  چهار گانه 
این  برای  گزینه  مناسب ترین  یقین  طور  به  بی طرفی، 

کشور، سیاست اتحاد و ایتالف می باشد. 
وجود  بین الملل،  نظام  کنونی  مراتبی  سلسله  ساختار  در 
چند فاکتور مهم در سطح منطقه ای موازنه قوا را به نفع 
ایاالت  ساختار  این  در  اول،  است:  زده  رقم  افغانستان 
متحده امریکا به عنوان یک قدرت هژمون نسبت به سایر 
بازیگران  تعریف  دوم،  دارد.  باالتری  دست  بازیگران 
عمده نظام بین الملل از نقش کشورهای همسایه افغانستان 
در سازوکارهای منطقه ای در حد یک همکار با نیروهای 
بنیاد گرا و ستیزه جو بوده و تالش آنها در جهت منزوی 
افغانستان در مناسبات  کردن و کاهش نقش همسایگان 
متحده  ایاالت  عالقه مندی  سوم،  می باشد.  منطقه ای 
داشتن  برای  منطقه ای  و  مهم جهانی  بازیگران  و  امریکا 

روابط استراتژیک با افغانستان است. 
نتیجه گیری

با عنایت به این اصل آزمون شده ریالیست ها که کشورها 
در روابط شان با یکدیگر بر اساس سیاست قدرت عمل 
می کنند، می توان مدعی شد که در صحنه نظام بین الملل 
»بازی قدرت« اصالت و جریان دارد. با توجه به ماهیت 
باید  فقط  خارجی  صحنه  در  بین الملل،  نظام  آنارشیک 
مقتضای  به  باید  را  سیاست خارجی  اندیشید.  قدرت  به 

ارتقاء و بهبود منزلت ملی طراحی و تدوین کرد.
استراتژیک،  موقیعت  داشتن  که  است  قرن  دو  از  بیش 
بزرگ  قدرت های  رقابت  و  توجه  محور  را  افغانستان 
افغانی ها  نگاه  نوع  بر  خود  امر  این  است.  کرده  مبدل 
داشته  بسزایی  تاثیر  بین الملل  روابط  و  جهان  به  نسبت 

است.
علی رغم منزلت استراتژیک افغانستان در عرصه سیاست 
خوردن  رقم  نیز  و  جهانی  بازیگر  قدرت های  خارجی 
بین المللی،  نظام  مناسبات  اساس  بر  داخلی  تحوالت 
علوم  متخصصین  سوی  از  اثباتی  اقدام  کم تر  تاکنون 
سیاسی و روابط بین الملل  و مسووالن سیاست خارجی 
کشور در جهت برخورد علمی با مقوله سیاست خارجی 
امور  وزیر  از سوی  زمینه  این  در  اقدام  تنها  است.  شده 
به  ناظر  تنها  هم  آن  که  گرفته  صورت  سابق  خارجه 
امید  افغانستان است.  بعد خروجی های سیاست خارجی 
تعیین  در  خارجی  سیاست  اهمیت  به  توجه  با  که  است 
سرنوشت این کشور، تالش نگارنده زمینه مباحث عملی 

و تیوریک در باب  سیاست خارجی کشور باز کند.


امکان پذیری  سیاست خارجی افغانستان 

در بستر مقدورات ملی و محذورات بین المللی 
مظفر خاوری استاد دانشگاه

ACKU
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شماری از مالکان زمین ها و شهرک ها در والیت بلخ و 
ریاست زراعت این والیت ابراز می دارند که قول اردوی 
209 شاهین، هزاران جریب زمین ملکیت های شخصی 
مردم و زمین های دولتی )علفچر( را  بدون طی مراحل 

قانونی در بلخ غصب کرده است.
که  مدعی اند  بلخ  زراعت  ریاست  و  زمین ها  مالکان 
قول اردوی 209 شاهین در حالی زمین ها و شهرک های 
مالکان  که  است  زور غصب کرده  به  توسل  با  را  آنها 
این ملکیت ها، اسناد ملکیت شرعی و قابل اعتبار را در 

دست دارند.
اما مسووالن قول اردوی 209 شاهین اظهار می دارند که 
مطابق نقشه آنها، همه این زمین ها مربوط به وزارت دفاع 
است و بر عالوه، هزاران جریب زمین دیگر، از ملکیت 
وزارت دفاع، در نزد زورمندان است و آنها این زمین ها 

را دوباره مسترد خواهند کرد.
در  شاهین  قول اردوی 209  اکنون  هم  که  ساحه ای  در 
ولسوالی دهدادی والیت بلخ ساکن است، در ابتدا مقر 
فرماندهی فرقه ی 18 سابقه وزارت دفاع بود و ساحه های 
مربوط به این فرقه، 2150 جریب زمین بوده است، اما 
عده ای از باشندگان والیت بلخ اظهار می دارند که حاال 
قول اردوی شاهین هزاران جریب زمین دیگر در اطراف 

و نواحی این ساحه را به زور غضب کرده است. 
اظهارات  شمال،  در  ملی  دفاع  وزارت  مقام های  اما 

باشندگان والیت بلخ را نمی پذیرند.
برید جنرال روح اهلل، آمر حفظ تاسیسات وزاردت دفاع 
وزارت  نام  به  ساحه ها  این  که  می کند  ادعا  شمال،  در 
دفاع، در ریاست کدستر و نقشه برداری والیت بلخ ثبت 
می باشد و وزارت دفاع مالک قانونی این زمین ها است. 
نقشه ی  می گوید  بلخ  والیت  کدستر  اداره ی  اما 
کدستری والیت بلخ نشان می دهد که قول اردوی 209 
شاهین در ولسوالی دهدادی والیت بلخ، بجز از 2195 

جریب زمین، هیچ زمینی دیگر ندارد.
ابراز  بلخ،  کدستر  اداره  رییس  هاشمی،  محمدعارف 
بعضی  در  گاه گاهی  جنگ،  سال های  »در  می دارد: 
ساحه ها پوسته های سیار از جانب قطعات وزارت دفاع 
نمی تواند  هیچ وجه  به  زمین ها  این  اما  می شد،  ایجاد 
ملکیت وزارت دفاع گردد و تمام زمین های غصب شده 
و شهرک های از قبل فروخته شده، طبق نقشه  کدستری 
زراعت  وزارت  مربوط  که   بوده  مال چر  بلخ  والیت 

می باشد.« 
در  زمین،  مالکیت  دعوای  گذشته  سال  چند  طول  در 
 209 قول اردوی  میان  بلخ،  والیت  مختلف  بخش های 
باشندگان و ریاست  از  شاهین از یک طرف و عده ای 
زراعت بلخ از سوی دیگر جریان دارد، اما این جنجال ها 
از  باصالحیت  هیات  چندین   اعزام  وجود  با  هنوز  تا 

مرکز، حل نشده است.
قول اردوی  که  کرده اند  فیصله  نیز  هیات ها  این 
مالکان  شخصی  زمین  جریب  هزاران  شاهین،   209
شهرک های همدرد، اویبالق و کود و برق مزار شریف 
ریاست  ملکیت های  از  دیگر  زمین  جریب  هزاران  و 
را در دوراهی حیرتان و شهرک حیرتان،  بلخ  زراعت 
فیصله  اردو،  قول  مسووالن  اما  است،  کرده  غصب 

هیات های مرکز را نیز نمی پذیرند.
آمر حفظ تاسیسات وزاردت دفاع در شمال می گوید: 
قانون  دفاع  وزیر  امر  فقط  رابطه،  دراین  ما،  »برای 

می باشد.«
پروژه همدرد

دهدادی،  مسیر  در  سخی،  زیارت  غرب  سمت  در 
پنج هزار  به  نزدیک  بامساحتی  همدرد  نام  به  شهرکی 

جریب زمین ساخته شده است.
مسووالن شهرک از 5 هزار جریب زمین، اسناد شرعی 
در دست دارند؛ اما قول اردوی 209 شاهین هیچ مدرکی 
در دست ندارد تا نشان دهد این زمین ها ملکیت وزارت 

در  دفاع  وزارت  تاسیسات  حفظ  آمر  روح اهلل،  آقای 
»به  این ساحه ها  »در سال های 1352  شمال، می گوید: 
»کروکی«  دفاع   وزارت  به نام  همدرد«  شمول شهرک 
شده که اسناد آن در کدستر والیت بلخ موجود می باشد 
این  از  که  شده  داده  فرمان  دفاع  وزارت  از  ما  برای  و 

ساحه ها را محافظت کنیم.«
اما آقای هاشمی، رییس کدستر والیت بلخ، با رد ادعای 
روح اهلل، می افزاید: »بجز از 2150 جریب زمین که ساحه 
همان فرقه ی 18 سابق وزارت دفاع می باشد، هیچ زمینی 
در کدستر والیت بلخ، به نام وزارت فاع در این ساحه 

قید نشده است. »
هم چنان سیدعلی آقا رضوی، آمر بخش اراضی ریاست 
زراعت بلخ، می گوید: »ساحاتی را که وزارت دفاع ادعا 
دارد، چند سال قبل بدون طی مراحل قانونی »کروکی«  

کرده که خالف قانون می باشد.«
قول اردوی 209 شاهین اسنادی را که در این رابطه در 
امر وزارت دفاع  نقشه ی کدستری و  دست دارد، یک 

در رابطه به حفظ این ساحه ها می باشد. 
اذیت  و  آزار  که  می گوید  همدرد  شهرک  مسوول 
و  ساخت  کار  تا   شده  باعث  شاهین   209 قول اردوی 
که  این  ترس  از  مردم  و  بماند  عقب  شهرک  این  ساز 
زمین  شهرک  این  در  شده اند،  اذیت  قبلی  خریداران 

نمی خرند.
شهرک اویبالق

در ساحه دوصد جریب زمین در ولسوالی دهدادی واقع 
»اویبالق«  به نام  شهرکی  شریف،  مزار  شهر  شمال  در 
این  اهالی  دست داشته ی  اسناد  و  است  شده  ساخته 
این   1371 سال  در  آنها  که  می دهد  نشان  شهرک  

زمین ها را از دولت خریداری کرده اند.
مدارک  بلخ،  والیت  آبیاری  و  زراعت  ریاست 

دست داشته ی مالکان این شهرک را تایید می کند.
 در اسناد دست داشته ی مالکان این شهرک که امضای 
چنین  می شود  دیده  نیز  زراعت  ریاست  مسووالن 
یک تعداد  پیشنهاد  به  نظر   1371 سال  »در  است:  آمده 
والیت  کنت«  »چهار  ولسوالی  بی سرپناه  خانواده های 
محترم  مقام  احکام  به  نظر  زمین،  خرید  خاطر  به  بلخ، 
والیت بلخ و تصویب 217 مورخ 9/25 /1371  مجلس 
ادارات  مختلط  هیات  توسط  بلخ،  والیت  مقام  اداری 
ولسوالی  در  زمین،  جریب  دوصد  موازی  بلخ،  دولتی 
این مردم داده شده که قیمت  به   بلخ  دهدادی والیت 
یک جریب »یک هزار و پنج صد افغانی« قرار آویز 37 
مورخ 17/ 10 / 1371به حساب واردات دولت تحویل 

شد.«
مول الدین، رییس شهرک اویبالق می گوید: »هم اکنون 
35 جریب زمین این شهرک تحت تصرف قول اردوی 
209 شاهین می باشد و آنها در صدد استند که همه ی این 

شهرک را تصرف کنند.«
به گفته ی مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری 
و  رییس جمهور  امر  به  که  تصفیه  هیات  بلخ،  والیت 
زمین  قضایای  بررسی  به خاطر  کشور  عالی  دادگاه 
و  تحقیق  از  بعد  بود،  آمده  بلخ  والیت  به  مرکز  از 
این  به  ادارات مربوطه،  از  اسناد و مدارک  جمع آوری 
نتیجه رسید که ادعای قول اردوی 209 شاهین در رابطه 
به این شهرک بی اساس بوده و هیچ اسناد موثق قانونی 

ندار. 
قول اردوی  ادعای  تصفیه،  هیات  مقام ها،  این  گفته  به 
مدارک  و  است  دانسته  »زورگویی«  را  شاهین   209
دست داشته ی اهالی این شهرک را قانونی تثبیت کردند. 
به  راجع  مرکز  از  فرستاده  هیات  از گزارش  بخشی  در 
»به اسم قوماندانی قول اردوی  این شهرک آمده است: 
209 شاهین، کدام قطعه زمین در این ساحه ) شهرک 
اویبالق( قیدیت ندارد و اجرات قول اردوی 209 شاهین 

صرف جنبه زورمندانه داشته و کدام قانونیت ندارد.«
پس از فیصله ی هیات تصفیه  در سال های بعد،  به اثر 
پی هم  شکایات  و  شاهین   209 قول اردوی  مداخالت 
از  نقل  به  دولتی،  ارگان های  به  شهرک  این  اهالی 
مکتوب 811 بر 389  ریاست زراعت بلخ، لوی سارنوالی 
افغانستان در مکتوب نمبر 6013 بر 2305 تاریخ 16/10 
1389 نیز با تاکید بر فیصله ی هیات فرستاده شده ی قبلی، 
ندانسته  ساحات  این  مالک  را  شاهین   209 قول اردوی 
و خواهان توقف اذیت و آزار مردم از جانب این قول 

اردو شده است. 
والی   1389/8/23 مورخ   1688 نمبر  مکتوب  در 
هیات  و  مرکزی  هیات  بررسی های  از  پس  بلخ، 
است:  نوشته  شاهین   209 قول اردوی  به  بلخ،  والیت 
از  هم  و  قانونی  لحاظ  از  هم  اویبالق  شهرک  »اهالی 
مالحظات بشردوستانه کامال در ساحه ذی حق استند و 
خواهشمندیم که دیگر منسوبین قول اردوی 209 شاهین 

مزاحم کار و زندگی این مردم نشوند.« 
اما آقای روح اهلل، فیصله هیات های مرکزی و والیتی را 

رد  و از مکتوب والی بلخ نیز اظهار بی خبری می کند.
تاریخ  به  و    1997 شماره  با  که  مکتوبی  آخرین  در 
1390/8/5 از سوی مقام والیت بلخ به قول اردوی 209 
شاهین فرستاده شد، از لت و کوب دو خانم و زندانی 
کردن 5 تن از اهالی این شهرک توسط افراد قول اردو، 
با استفاده از زور و سالح نیز یاد آوری شده و در ضمن 
از قوماندانانی قول اردوی 209 شاهین خواسته شده است 
باری« همچون »قوماندان غالم«،  افراد »بی بند و  تا جلو 

یکی از منسوبان قول اردوی 209 شاهین، گرفته شود.
باشندگان شهرک اویبالق می گویند که افراد قول اردو 
حتا مانع ساختن مسجد در این شهرک و »گل ماله زدن« 

بام های مردم آن شده اند.
می گوید:  شهرک،  این  باشندگان  از  یک تن  مقیم شاه، 
خانه ام  بام  پشت  بر  خواستم  بارانی  شب  »دریک 
سوی  از  اما  نکند،  چکک  خانه ام  تا  بکشم  پالستیک 
و  فیر شد  باالیم  قول اردوی 209 شاهین  پوسته ی  افراد 

مرا تهدید به کشتن کردند.«
به گفته ی اهالی این شهرک، سه ماه قبل، قوماندان غالم، 
یکی از منسوبان قول اردو، با جمعی از عساکرش باالی 
این شهرک با بیلدوزرها یورش برده بیش از 25 در بند 
حویلی را تخریب کردند، مردم را مورد ضرب و شتم 
قرار دادند و پنج تن از بزرگان و موسفیدان این شهرک 
را به مدت 15 روز در قول ارود زندانی کردند که پس 
از تظاهرات و شکایت دسته جمعی اهالی این شهرک، با 

کمک نمایندگان شورای والیتی آزاد شدند.
باشندگان این شهرک، یک فلم ویدیویی را به دسترس 
روزنامه 8صبح قرار دادند که در آن یکی از افرادی که 
در آن زمان لت وکوب شده بود، دختر جوانی  است که 
صورتش از ضرب لت و کوب،  کبود شده و به گفته ی 

خودش  دستش نیز شکسته است.
افراد  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  جوان  دختر  این 
به  را  شهرک  این  مردان  و  زنان  از  تعدادی  قول اردو 

شمول خودش لت و کوب کرده اند.
را  شوهرش  خودش،  گفته ی  به  که  دیگری  خانم 
منسوبان قول اردوی 209 شاهین در داخل مقر قول اردو 
زندانی کرده بودند، می گوید: »زمانی که افراد قول اردو 
نزد  شوهرم  کنند،  ویران  را  ما  خانه های  می خواستند 
قومندان آنها رفت و خواهش کرد خانه های ما را خراب 
نکنند، اما آن ها بدون کدام پرسش شوهرم را مورد لت 
از شوهرم  من خواستم  که  زمانی  دادند،  قرار  و کوب 
دفاع کنم، از موهایم گرفته و مرا دور انداختند و بعدا با 

قنداق تفنگ به سرم زدند.«
ادامه در صفحه 8

دفاع می باشد، باآن هم صد نمره زمین این شهرک، تحت 
تصرف قول اردوی 209 شاهین می باشد.

از  »ما  می گوید:  همدرد،  پروژه  مسوول  نجم الدین،   
هیات  و  داریم  شرعی  اسناد  زمین،  جریب  پنج هزار 
تصفیه ای  که از سوی ریاست جمهوری و لوی سارنوالی 
و  غیرقانونی  پروژه های  و  شهرک ها  بررسی  به خاطر 
قانونی دانستند و  بلخ آمده بودند، اسناد ما را  دولتی در 
در حضور نماینده قول اردوی 209 شاهین، فیصله کردند 
این  کار  مزاحم  دیگر  نباید  شاهین   209 قول اردوی  که 
این  به  وقعی  قول اردو،  این  مسووالن  اما  شود،  شهرک 

فیصله ها نمی گذارند. «
چنین  شهرک  این  مالکان  دست داشته ی  اسناد  از  یکی   
محمد عالم شاه  ولد  همدرد  نصرالدین  »اسامی  می نگارد: 
محترم  مقام   1372  /3/14 مورخ   451 حکم  موجب  به 
ریاست جمهوری دولت اسالمی افغانستان و تصویب 110 
مجلس اداری مقام محترم والیت بلخ، موازی یک هزار 
شیر آباد  قریه ی  جنوب  واقع  بایر  و  بکر  زمین  هکتار 
ولسوالی دهدادی والیت بلخ، به اساس قباله 60 بر 163 
مورخ 2/ 6/ 1372 که بایع آن الحاج مولوی علم، والی 
 »14562000« مجموعی  قیمت  به  که  بوده  بلخ  والیت 
چهارده میلیون و پنج صد و شصت و دوهزار افغانی که 
بانک  دافغانستان  تحویل   121 رسید  قرار  متذکره  پول 
گردیده و به قطعی خریداری نموده که حبه و دیناری به 

ذمه مشتری مذکور باقی نمانده است.«
مالداری  به اساس حکم 3528 وزارت زراعت و  هیاتی 
مقام  ارشد  کارشناس  به شمول   1387/10/18 تاریخ  به  
بود  پروژه همدرد توظیف شده  به  بلخ در رابطه  والیت 
کرد:  را  فیصله  این  گزارش  یک  ارایه  با  پایان  در  که 
»باالثر استعالمیه 48 مورخ 1387/11/30 هیات تصفیه، از 
قول اردوی  قوماندانی  انجنیری  تسهیالت  محترم  آمریت 
قباله  باطل کننده  اسناد مدار حکم  از داشتن  209 شاهین 
متذکره که اثبات کننده ملکیت آن آمریت را ثابت کند، 
نتوانسته است،  تقاضا شده که به دسترس هیات گذاشته 
زمین داری،  امور  تنظیم  قانون  چهارم  ماده  به  مطابق  بنا 
ملکیت مذکور ثابت بوده و ایجاب نمی کند که آمریت 
امور  در  مزاحمت  شاهین   209 قول اردوی  تسهیالت 

پیشبرد کاری مذکور کند.«
در اخیر این گزارش، امضای افراد زیر دیده می شود:

عبدالهادی  انجنیر  تصفیه،  هیات  مسوول  نظام الدین  سید 
ریاست محکمه،  نماینده  نجم الدین  بلخ،  نماینده والیت 

نماینده کدستر و دو امضای دیگر.
با  بلخ،  والیت  مقام  سوی  از  دیگری  هیاتی  هم چنان 
این  اسناد  شاهین،   209 قول اردوی  نماینده ی  حضور 
شهرک را بررسی کرد و مالکان این شهرک را ذی حق 
در  بارها  شاهین   209 قول اردوی  این همه  با  اما  دانست، 

کار ساخت و ساز این شهرک مزاحمت کرده است.

غصب ده ها هزار جریب زمین
توسط قول اردوی 209 شاهین در بلخ

سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه 8 صبح : گزارش پنجم
 گزارشگر: مختار وفایی، والیت بلخ
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حق سطح زندگي مناسب
به  را  هرکس  حق  ميثاق  اين  طرف  کشورهاي   -
داشتن سطح زندگي کافي براي خود و خانواده اش 
شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافي، هم چنين 
بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي شناسند. 
تحقق  تامين  به منظور  ميثاق  اين  کشورهاي طرف 
و  کرد  خواهند  اتخاذ  را  متقضي  تدابير  حق،  اين 
بين المللي  همکاري  اساسي  اهميت  لحاظ  اين  از 

بر اساس رضايت آزاد را اذعان )قبول( دارند. 
و  اجتماعي  اقتصادي،  حقوق  بين المللي  )ميثاق   

فرهنگي(
حق ازدواج و تشکیل خانواده

- خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و 
مورد حمايت دولت قرار دارد. 

به منظور تامين سالمت جسمي و روحي  - دولت 
و  اطفال  تربيت  مادر،  و  طفل  باالخص  خانواده، 
براي از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس 

اسالم تدابير الزم اتخاذ مي کند. 
 )ماده 54 قانون اساسي کشور( 

حق مالکیت
 ملکيت از تعرض مصوون است. 

هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع 
نمي شود، مگر در حدود احکام قانون. 

فيصله  و  قانون  بدون حکم  هيچ شخص  ملکيت   
محکمه ی با صالحيت مصادره نمي شود. 

تامين  مقصد  به  تنها  شخص،  ملکيت  استمالک 
به  عادالنه،  و  قبلي  تعويض  بدل  در  عامه،  منافع 

موجب قانون مجاز مي باشد. 
 تفتيش و اعالن دارايي شخص، تنها به حکم قانون 

صورت مي گيرد. 
)ماده 40 قانون اساسي افغانستان(

- هر شخص، به طور منفرد يا جمعي حق مالکيت 

از مجموع 852 مورد نقض حقوق بشری ثبت شده 
 164 افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  در 
مورد آن که 19/2 درصد را تشکيل می دهد مربوط 
به نقض حق آزادی و امنيت شخصی، 16 مورد که 
نقض حق سلب  به  می دهد  تشکيل  را  1/9 درصد 
اشخاصي  و  زنداني ها  )توقيفي ها،  آزاد شدگان 
و  اصالح  مراکز  و  پوليس  نظارت خانه هاي  در  که 
ارتباط  دارند(  قرار  مراقبت  تحت  کودکان  تربيت 
می گيرد که از آن جمله يك مورد مربوط به زنان 

نيز مي باشد.
در رابطه به موارد نقض حقوق بشری کسانی که در 
مراکز سلب آزادی به سر می برند، کميسيون تالش 
کرده است تا کسانی را که بدون دليل سلب آزادی 
شده يا با مشکالت رو به رو بوده اند به گونه ی کمك 
فعاليت های  گزارش  از  بخشی  در  چنان که  کند. 

ساالنه ی کميسيون در سال 1389 می خوانيم:
در محالت  را  نظارتي  ماموريت  »کميسيون 1661 
نفر   434 نتيجه،  در  که  داده  انجام  آزادي  سلب 
و  آزادي  سلب  محالت  از  مرد(   379 زن،   55(

دارد. هيچ کس را نمي توان بدون مجوز قانوني از حق 
بشر،  حقوق  جهاني  )اعالميه  کرد.  محروم  مالکيت 

ماده 17(
حق مسکن مناسب

ملکيت هاي  توزيع  و  مسکن  تهيه  به منظور  - دولت 
عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در 

حدود امکانات مالي، تدابير الزم اتخاذ مي نمايد. 
)فقره دوم ماده چهاردهم قانون اساسي افغانستان(

- دول متعهد به اين کنوانسيون حق هرفرد و خانواده ی 
او را به مسکن مناسب به شمول غذاي مناسب، لباس، 
مسکن و تامين بهبود دوامدار وضعيت زندگي آن ها 
به رسميت مي شناسد. دول متعهد اقدامات مقتضي را 

براي تضمين شناسايي اين حق به عمل مي آورند. 
اقتصادي،  حقوق  کنوانسيون  اول،  بند   ،11 )ماده   

اجتماعي و فرهنگي(
حق تعلیم و تربیت

درجه  تا  که  است  افغانستان  اتباع  تمام  حق  - تعليم 
ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان 
از طرف دولت تامين مي گردد. دولت مکلف است 
افغانستان،  تمام  در  معارف  متوازن  تعميم  به منظور 
تامين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام موثر طرح 
و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در 

مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند. 
 )ماده 43، قانون اساسي افغانستان(

حق صحت
دولت وسايل وقايه و عالج امراض و تسهيالت صحي 
رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين 

مي نمايد. )ماده 52، قانون اساسي افغانستان(
حق آزادي ضمیر، انديشه و مذهب

دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان، دين مقدس 
اسالم است. 

پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم 

نظارتخانه ها آزاد شدند. 142 تن از اشخاص آزادشده 
کساني بودند که مدت حبس شان تکميل شده بود يا 
حالت حقوقي شان  طوري بود که بايد بر اساس فرمان 
در  آن هم  با  ولي  مي شدند؛  آزاد  رييس جمهور  عفو 
حبس بودند. 129 تن از رهاشدگان، توقيفي بودند و 
اغلب  که  داشتند،  قرار  نظارت  تحت  ديگر  نفر   163
در  و  بودند  شده  بازداشت  قانوني  دليل  بدون  آن ها 
ناظران  مي بردند.  سر  به  نظارت  و  توقيف  حبس، 
سلب  محالت  بر  نظارتي  ماموريت   1287 کميسيون، 
ماموريت   374 و  مردان  نظارت خانه هاي  و  آزادي 
نظارت خانه هاي  و  آزادي  سلب  محالت  بر  نظارتي 

زنان انجام دادند.«
کرامت  حق  نقض  موارد  مهم ترين  از  يکی  شکنجه، 
موارد  کميسيون،  گزارش  بر  مبتنی  که  است  انسانی 
متعدد از آن در جريان سال 1389 به ثبت رسيده است. 

اين گزارش شکنجه را چنين تعريف می کند:
و  تماميت جسمي  است که  رفتاري  و  »شکنجه عمل 
رواني انسان را هدف گرفته، درد، مشقت و رنج هاي 
فراواني را بر جسم و روان انسان تحميل مي کند. عمل 

دينی شان در حدود احکام قانون آزاد مي باشند. 
)ماده دوم، قانون اساسي افغانستان(

حق آزادي عقیده و بیان
- آزادي بيان ازتعرض مصوون است. هر افغان حق دارد 
يا وسايل  و  تصوير  نوشته،  وسيله گفتار،  به  را  فکر خود 
اظهار  اساسي  قانون  اين  مندرج  احکام  رعايت  با  ديگر، 

نمايد. 
- هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر 
بپردازد.  دولتي،  مقامات  به  آن  قبلي  ارايه  بدون  مطالب، 
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات 
و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد. 

)ماده سي و چهارم، قانون اساسي افغانستان(
آزادي  شامل  حق  اين  دارد.  بيان  آزادي  حق  کس  - هر 
کسب دانش، اشاعه اطالعات و هرنوع افکار، بدون توجه 
چاپي  يا  يانوشتاري  زباني  به طور  آن  ارايه  چگونگي  به 
انتخاب  خود  که  ديگري  وسيله  به  يا  هنري  شکل  در  و 

مي کند، مي باشد. 
مدني  حقوق  بين المللي  ميثاق  دوم،  بند  نوزدهم  )ماده   

وسياسي(
حق مشارکت و آزادي در اتحاديه ها

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد  مادي و يا 
معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعت ها تاسيس نمايند. 
افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون احزاب  اتباع 

سياسي تشکيل دهند، . . . 
 )ماده 35، قانون اساسي(

حق آزادي اجتماعات
جايز  مقاصد  تامين  براي  دارند  حق  افغانستان  - اتباع 
و  اجتماع  قانون  طبق  سالح،  حمل  بدون  صلح آميز،  و 

تظاهرات نمايند. 
)ماده 36 قانون اساسي افغانستان( 

شناخته  رسميت  به  مسالمت آميز  مجامع  تشکيل  - حق 
نمي تواند  محدوديتي  هيچ  تابع  حق  اين  اعمال  مي شود. 
قانون مقرر شده و در يك جامعه  برطبق  باشد جزآن که 
دموکراتيك به مصلحت امنيت ملي، مصوونيت عمومي يا 
نظم عمومي يا براي حمايت از سالمت يا اخالق عمومي 

يا حفاظت از آزادي هاي ديگران ضرورت داشته باشد. 
 )ماده 21ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي(

حق تابعیت
- هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج 

از کشور محکوم نمي شود. 
)فقره دوم، ماده 28، قانون اساسي افغانستان(

شکنجه با تحميل درد بر تن و روان انسان به خودي خود 
به کرامت و شخصيت  نسبت  نشان مي دهد که بي حرمتي 
انسان صورت گرفته و به اين ترتيب، حق کرامت انساني 

نقض شده است.« 
گزارش تعداد شکنجه را 24 مورد تذکر داده می افزايد:

»عمل شکنجه در اين جا، عمدتا به گونه اي اتفاق افتاده که 
افراد، رفتار ظالمانه، درد  انساني  ضمن نقض  حق کرامت 
تعداد  است.  شده  تحميل  آن ها  بر  نيز  انساني  غير  عمل  و 
مجموعي نقض حق کرامت انساني نشان مي دهد که دولت 
در 57 مورد آن به شکل مستقيم و در 28 مورد به گونه ی 

غير مستقيم دخالت داشته است.«
ديگری  ناگوار  و  تلخ  موارد  از  يکی  زنان  عليه  خشونت 
قربانی  همه ساله  و  داده  رنج  را  ما  جامعه ی  که  است 
می گيرد. بر اساس آمار به ثبت رسيده توسط بانك اطالعات 
کميسيون در سال 1389 تقريبا 2765 مورد از خشونت عليه 

زن گزارش گرديده است.
اين  مورد   246 بشر  حقوق  وضعيت  گزارش  براساس 
که  واقعيتی  می گردد.  جنسی  تجاوز  به  مربوط  خشونت 
عليه  خشونت ها  وحشتناک ترين  و  دردناک ترين  از  يکی 

زنان محسوب می گردد.
بايد يادآوری کنم که آمار خشونت عليه زن که در بانك 
اطالعات کميسيون به ثبت رسيده است به صورت کامل 
حقوق  نقض  آمار  عنوان  به  که  نمی گردد  رقمی  شامل 
شده  ذکر  بشر  حقوق  وضعيت  گزارش  در  افراد  بشری 
است. زيرا همان گونه که قبال نيز گفته شد تنها مواردی در 
اين گزارش عنوان گرديده اند که رسما توسط کميسيون 

ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
ادامه دارد
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متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

رسيدگی به جرایم و جنایت  های جنگی و تامين عدالت 
جزو مسووليت های دولت می باشد.

3 روش و کتابشناسی عمومی
3 روش مطالعه

مطالعه آزادی های عمومی مشکل ويژه ای به وجود می آورد 
مواد آن  اين رشته« که خاص  »تقاطعی  به خصوصيت  که 
است، ارتباط دارد. اين مطالعه مستلزم شناخت تعدادی از 
به  به طور مداوم  بنيادين رشته های ديگر است و  داده های 
سه گانه،  قوای  جدايی  دموکراسی،  چون:  ديگری  مفاهيم 
مطالعه  اين  می دهد.  ارجاع  اجرايی،  پليس  بودن،  قانونی 
مسلما نمی تواند به شرح مفاهيمی بپردازد که علم بدان برای 
دانشجويان و خوانندگان مفروض شده است. در نتيجه برای 
آن دسته از دانشجويانی که اين فرض واقعيت ندارد. بهتر 
و  اداری،  حقوق  اساسی،  حقوق  کتب  به  مراجعه  با  است 

رشته های ديگر مربوطه، مروری بر اين مطالب کنند.
لزوم شناخت مواد پايه ای با شناخت رويه ی قضايی سنجيده 
اين زمينه چون  می شود؛ زيرا رويه ي قضايی است که در 
می دهد  ارايه  عينی  مثال های  حقوقی،  ديگر  زمينه های  در 
و عالوه بر اين نقش بدعت گذار و انتظام دهنده دارد که از 
اهميت بسيار اساسی برخوردار است. دادگاه حل تعارض 
قواعد  منبع  خاص،  طور  به  دولت  شورای  و  صالحيت 
اساسی در حمايت از آزادی ها را تشکيل می دهند. شورای 
قانون اساسی و دادگاه اروپايی حقوق بشر نيز همين نقش را 
دارا هستند. به همين جهت برای فهم معنا و برد تصميماتی 
که ذکر می شود، شناخت چهارچوب کلی دعاوی اداری، 
اين  در  که  اداری  امور  در  رويه  وحدت  اصلی  احکام  و 
کتاب ذکر می شود ضروری است  اين تذکر هم در مورد 
شورای قانون اساسی که به بدعت گذاری های فتوايی  بسيار 
اساسی اش قباًل اشاره کرديم صدق می کند و هم در مورد 

دادگاه اروپايی حقوق بشر.
عملکرد  نتيجه  عمومی  آزادی های  کنونی  وضعيت 
اينجا  اتفاقات است. در  افکار و توالی  تاريخ، يعنی تحول 
ضروری  تاريخی  وقايع  از  مختصر  شناختی  الاقل،  نيز 
خوانندگان  که  است  شده  گذاشته  اين  بر  فرض  است. 
به دست  )برای  هستند  دارا  را  شناختی  چنين  کتاب  اين 
به  می توانند  خوانندگان  تلفيقی،  و  اجمالی  ديدی  آوردن 
کنند.«  رجوع  فرانسه  سياسی  »تاريخ  خواندنی  مجموعه ی 
پديدار  عمومی  آزادی های  که  مشکالتی  تذکر:  آخرين 
نيستند؛ هرروزه و در همه  انتزاعی  به هيج وجه  می سازند، 
دنيا در اخبار روز، و گاه حتا به عنوان مهم ترين واقعه پديدار 
ابعاد  و  واقعی  آن که خصوصيت  برای  نتيجه  در  می شوند. 
از طريق وقايعی  را  بايد آن  موضوع کامال مشخص شود، 
که به اين آزادی ها مربوط می شوند وتوسط آن ها وضوح 
ظاهر  روزمره،  زندگی  و  مطبوعات  در  همواره  و  می يابند 
می شوند، شناخت. ارتباط ميان مطالعات نظری و واقعيات 
روزمره هميشه بسيار سودمند است؛ اما در مورد آزادی های 

عمومی، به طور خاص، ضروری و ثمربخش است.
3 کتابشناسی عمومی 

کتابشناسی  موضوع،  رشته ای  چند  خصوصيت  به دليل 
اکثر  به  مربوط  تاليفات  عمومی  آزادی های  به  مربوط 
به  مربوط  کتب  می گيرد  بر  در  را  حقوقی  رشته های 
تشکيل  را  پايه های ضروری  اداری  اساسی، حقوق  حقوق 
به حقوق جزا و  تاليفات مربوط  ترتيب  به همين  می دهند؛ 
فردی( حقوق  )نظام جزايی،آزادی  کيفری،  آيين دادرسی 
بين الملل  اعتصاب(،حقوق  حق  سنديکايی،  کار)آزادی 
از  بين المللی  حمايت های  مورد  )در  اروپايی،  حقوق  و 

آزادی ها( منابع ديگر اين رشته اند.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر
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اثر لت  به  جمعه بای، از دیگر اهالی این شهرک است که 
و کوب افراد قول اردوی 209 شاهین  از ناحیه کمر آسیب 
جدی دیده و شل شده است و اکنون  به کمک عصا راه 

می رود.
 وی می گوید: »من هم به خاطر دفاع از خانه ام توسط افراد 

قول اردوی 209 شاهین به این روز افتادم.«
ادعای  شمال،  در  دفاع  وزارت  تاسیسات  حفظ  آمر  اما 

باشندگان شهرک اویبالق را رد می کند.
او در حالی که عکس یکی از سربازانش را نشان می دهد که 
یک طرف رویش خون آلود است، می گوید: »آنها با سالح 

مجهز بودند و به افرادم حمله ور شدند.«
قول اردوی  تاسیسات  »آمریت  می گوید:  مول الدین  اما 
و  آزار  باعث  سال  چند  این  در  این که  شاهین ضمن   209
اذیت مردم این شهرک شده، نمی گذارد که این شهرک 
ساخت و ساز شود و این باعث گردیده است که تعدادی از 
خانواده ها ازاین اذیت وآزار به ستوه بیایند و خانه های شان 

را رها کنند و به جاهای دیگری پناه ببرند.« 
شهرک کود و برق

فابریکه کود  ترانسپورت  نزدیکی ریاست  این شهرک در 
و برق موقعیت دارد که 250 جریب زمین را احتوا می کند 
و قبال ملکیت وزارت زراعت بوده، اما در سال 1368  بین 
وزرات زراعت و معادن و صنایع وقت از مجرای قانونی به 
کارگران کار خانه ی کود و برق والیت بلخ فروخته شده 

است.
در سال 1385، قول اردوی 209 شاهین این ساحه را تصرف 
کیلو  یک  در  زمین،  اندازه  همین  به  آن  بدل  در  و  کرده 
متری فابریکه کود و برق از ملکیت های وزارت زراعت را 

به مردم تقسیم کرده است.
ارایه ی  از  اهالی این شهرک  حسن خان کامران، نماینده ی 
معلومات بیشتر در این مورد خود داری کرد اما گفت: »ما 
فعال همراه قول اردو کدام جنجال نداریم و معلومات بیشتر 

را باید از ریاست زراعت به دست بیاورید.«
سید علی آقا رضوی، آمر بخش اراضی ریاست زراعت این 
کار قول اردوی 209 شاهین را غیر قانونی و غاصبانه می داند. 
تصفیه ی  هیات  که  می گوید  شفاهی  صورت  به  فقط  او 
از  زراعت،  وزارت  ملکیت های  تصرف  و  توزیع  مرکز، 
جمله شهرک کود و برق، توسط قول اردوی 209 شاهین را 

غیرقانونی دانسته است. 
غصب زمین در دوراهی شهرک حیرتان 

غصب  زمین  جریب  هزار   50 حیرتان،  دوراهی  منطقه  در 
که  است  کرده    تفکیک  مرکز  تصفیه  هیات  و  است  شده 
از میان 50 هزار جریب زمین، 10 هزار جریب آن توسط 

قول اردوی 209 شاهین غصب شده است.
به  ریاست جمهوری  اول  معاونیت  دفتر  طرف  از  هیاتی 
انرژی  مالیه،  وزارت های  ستره محکمه،  نمایندگان  ترکیب 
وزارت  نظر  تحت  کارتوگرافی  عمومی  ریاست  آب،  و 
زراعت و مالداری، جهت تصفیه موازی پنجاه هزار جریب 
زمین واقع دوراهی حیرتان به تاریخ 1386/6/13 به والیت 

بلخ اعزام شده بود.
این هیات در گزارش کاری آنها در مکتوب شماره 44149 
است:  نوشته  بلخ  والیت  مقام  به   1386/6/13 تاریخ  به 
شده،  غصب  حیرتان  شهرک  دوراهی  در  که  »اراضی ای 
ده هزار  میان  این  از  که  می باشد  زمین  جریب  هزار  پنجاه 
جریب زمین را قول اردوی 209 شاهین غصب کرده است.«

به ادامه آمده است: تمام ساحاتی که هم اکنون در دوراهی 
می باشد،  اشخاص  و  افراد  تصرف  تحت  حیرتان  شهرک 
مربوط وزارت زراعت است و به صورت غیرقانونی تصرف 

شده است.«
گزارش افزوده است: »این زمین ها در میان سال های 1374 
مقامات  استیذان  بدون  محلی  ادارات  طریق  از    1377 تا 
ذی صالح و در نظرگرفتن قانون، به افراد و اشخاص توزیع 
شده و هیچ گونه طی مراحل قانونی امالک در نظر گرفته 

نشده است.« 
در آخر گزارش هیات تصفیه امضا این افراد دیده می شود: 
نماینده  صفت اهلل  تصفیه،  گروپ  آمر  حیدری  محمدشاه 
نماینده های  نسیم  محمد  و  معروف  محمد  مالیه،  وزارت 
ترویج،  ریاست  نماینده  شرف اهلل  کدستر،  ریاست 
مسوول  عظیم،  آب،  و  انرژی  وزارت  نماینده  محمدامین 

تصفیه و نجم الدین نماینده ستره محکمه.
نیز  بلخ  والی  امضای  هیات  این  پایان گزارش  در  همچنان 

دیده می شود.
آقای رضوی می گوید: »قول اردوی 209 شاهین در دوراهی 
شهرک حیرتان حتا یک جریب زمین هم ندارد و ادعای 

شان ظالمانه و غاصبانه است.« 
غصب زمین در شهرک حیرتان

 قول اردوی 209 شاهین در شهرک بندری حیرتان نیز در 
19 نقطه، 9624 جریب زمین مربوط به وزارت زراعت را 

غصب کرده است. 

»قوماندان قول اردوی 209 شاهین به تصمیم های نمایندگان 
امضای  بدون   نیست،  قایل  احترام  مردم  شورای والیتی و 

رییس جمهور هیچ امری برایش پذیرفتنی نیست«.
نماینده والیت بلخ

انجنیر عبدالهادی آمر خدمات اجتماعی والیت بلخ که از 
طرف والی بلخ موظف به حل منازعه زمین میان قول اردوی 
اعزامی  ما و هیات   « 209 شاهین و مردم است، می گوید: 
این  به  بررسی  از  بعد  لوی سارنوالی،  و  ریاست جمهوری 
اسناد  اویبالق  و  همدرد  شهرک های  که  رسیدیم  نتیجه 
شرعی در دست دارند  و قول اردو هیچ گونه حق مداخله 

را ندارد.« 
دوراهی  و  حیرتان  شهرک  در  که  می افزاید  هادی  انجنیر 
غیرقانونی  گونه ی  به  زمین  جریب  هزار  ده ها  نیز  حیرتان 

توسط قول اردوی 209 شاهین غصب شده است.
قول اردوی 209 شاهین

برید جنرال روح اهلل، آمر حفظ تاسیسات وزارت دفاع در 
و  داریم  اختیار  در  فعاًل  ما  که  »ساحاتی  می گوید:  شمال، 
»کروکی«  مطابق  نشده ایم،  تسلیم  تاهنوز  که  ساحه هایی 

وزارت دفاع، ملکیت این وزارت است.«
آمر حفظ تاسیسات وزارت دفاع در شمال، اجرااتی را که 
مولوی علم، والی وقت بلخ   در سال های 1371 انجام داده 
بود، غیر قانونی دانسته می گوید: »در آن زمان افراد جهادی 
به قسم غیر قانونی در منطقه حاکم بوده و  این زمین ها را 

به طور خود سر به مردم توزیع کرده اند.«
بلخ  از محاکم  یکی  از سارنواالن سابق  یکی  دراین حال، 
که نخواست نامش فاش شود می گوید: »چند سال قبل از 
آمد  محاکم  عنوانی  مکتوبی  ریاست جمهوری  دفتر  سوی 
که در آن گفته شده بود که از سال های پیروزی مجاهدین 
تا به حاکمیت طالبان، والیانی که از سوی ریاست جمهوری 
شان  اجراآت  همه  بودند،  شده  مقرر  بلخ  والی  سمت  به 
قانونی می باشد و آن عده والیانی که از سوی شورای نظامی 
صفحات شمال مقرر شده بودند، اجراات شان غیر قانونی 

می باشد.« 
او گفت که در آن زمان  برهان الدین ربانی، رییس جمهور 
کشور بود و مولوی علم را او به حیث  والی بلخ مقرر کرده 

بود. 
نمی دهد،  روشنی  جواب  که  حالی  در  امور  اداره  ریاست 
دوران  والیان  کارکرد های  از  شماری  که  می دارد  اظهار 

حکومت مجاهدین و طالبان قانونی شمرده شده اند.
یکی از دستیاران صادق مدبر، رییس اداره امور که تلیفون 
همراه او را جواب داد، گفت: »در مورد برخی از اجراات 
والی های دوران طالبان و حکومت مجاهدین رییس جمهور 

فرمان هایی داده است.«
اما او مشخص نکرد که این موارد کدام هااند. 

تمام  شمال  در  دفاع  وزارت  تاسیسات  حفظ   آمر  اما 
فیصله های هیات اعزامی ریاست جمهوری و لوی سارنوالی 
تثبیت  قانونی،  غیر  شهرک های  تصفیه ی  بخاطر  که  را 
غیر  بودند،  آمده  بلخ  به  غصب شده  دولتی  ملکیت های 

قانونی می داند و آنها را متهم به قانون شکنی می کند.
نظر  در  بدون  متذکره  »هیات های  می گوید:  روح اهلل  آقای 
یک طرفه  شاهین   209 قول اردوی  حق  و  قانون   گرفتن 
فیصله کرده است و ما به همان فرمان و امر وزیر صاحب 

دفاع پابندهستیم.«
در  شاهین   209 قول اردوی  قومندان  ویسا  زلمی  همچنین 
شمال، در ماه ثور سال جاری در یک کنفرانس مطبوعاتی 
ولسوالی  در  را  زمین  جریب   650 توانستیم  »ما  بود:  گفته 
دهدادی، 9500 جریب زمین را در شهرک حیرتان و 10 
هزار جزیب زمین را در دوراهی حیرتان، از نزد زورمندان 

دوباره به دست بیاوریم.«
»کروکی« آمریت حفظ تاسیسات قول اردوی 209 شاهین 
این  در  نیز  دیگر  زمین  جریب  هزاران  که  می دهد  نشان 

ساحه ها باید تحت تصرف این قومندانی در آورده شود.
شاهین   209 »قول اردوی  می گوید:  رضوی  آقای  اما 
هیچ گونه اسنادی قابل اعتبار و بنیادی را در رابطه به ادعای 
شهرک  دهدادی،  ولسوالی  ساحات  در  شان  ملکیت  شان 
باالخره  و  نتوانستند  حاضر  حیرتان  دوراهی  و  حیرتان 
هیات های اعزامی فیصله کردند که قول اردوی 209 شاهین 

هیچ ملکیتی درین ساحه ها ندارد.«
هشدار والی بلخ

سال  میزان  ماه  در  که  شدیداللحنی  نامه ی  در  بلخ   والی 
جاری به ارگان های محل و دفتر ریاست جمهوری فرستاده 
غاصبانه ی  کارهای  جلو  که  در صورتی  است  نوشته  شده 
قول اردوی 209 شاهین گرفته نشود، دروازه شهرک بندری 
حیرتان را خواهند بست و این کار عواقب بدی را به دنبال 

خواهد داشت.
انجنیر فرهاد، آمر خدمات اجتماعی والیت بلخ و نماینده 
میان  زمین  جنجال های  فصل  و  حل  مورد  در  والیت 
در  »تاهنوز  می گوید:  مردم،  و  شاهین   209 قول اردوی 
جواب این نامه  از اداره ارگان های محل و ریاست جمهوری 

هیچ گونه واکنش و جوابی دریافت نکرده ایم.«
که  می دارد  ابراز  ریاست جمهوری  سخنگوی  دفتر  اما 

تااکنون چنین نامه ای را دریافت نکرده اند.
همچنین مسووالن ارگان های محل و اداره امور می گویند 

که چنین نامه ای را دریافت نکرده اند.
اداری ریاست مستقل  و  مالی  معاون  عبدالمالک صدیقی، 
ارگانهای محل در یک تماس تلیفونی به 8صبح گفت که 

تا هنوز چنین نامه ای را دریافت نکرده اند.
اظهار  نیز  امور  اداره  رییس  مدبر،  صادق  حال،  همین  در 

می دارد که چنین نامه ای به آنها نرسیده است.
ولی ذبیح اهلل اختری، آمر بخش خدمات سکتوری والیت 
نامه  این  که  می گوید  کرده  تایید  را  نامه  این  ارسال  بلخ 
و  ریاست جمهوری  به آدرس  میزان سال جاری  ماه  را در 
والیت  اجتماعی  خدمات  دفتر  طریق  از  محل  ارگان های 

بلخ ارسال کرده اند.
مسووالن اداره اراضی افغانستان به بهانه تبدیل شدن رییس 
آن اداره و کوچ کشی از محل کنونی شان، از ارایه جواب 

خودداری کردند.
والیت  در  زمین  کشمش  لوی سارنوالی  در  مسووالن  اما 
بلخ میان قول اردوی 209 شاهین از یک جانب و  ریاست 

زراعت و باشندگان بلخ را از جانبی دیگر تایید می کنند.
نخواست  که  افغانستان  لوی سارنوالی  مسووالن  از  یکی 
مورد  در  لوی سارنوالی  تحقیقات  که  گفت  شود  فاش  نام 
کشمش های مالکیت زمین های تحت دعوا در والیت بلخ 

جریان دارد.

به خاطر حل این موضوع به تاریخ 1387/10/2 به اثر پیشنهاد 
ریاست زراعت و مالداری والیت بلخ هیاتی از مرکز اعزام 

شده بود.
حضور  با  »ما  است:  نوشته  خویش  گزارش  در  هیات 
تحت  ساحه های  شاهین   209 قول اردوی  نمایندگان  داشت 
مورخ   7 شماره  استعالمیه  ذریعه  و  نمودیم  بررسی  را  دعوا 
1387/10/30 از آمریت محترم تسهیالت انجنیری گارنیزیون 
تا  آمد،  عمل  به  تقاضا  شاهین   209 قول اردوی  قوماندانی 
هرنوع اسنادی مدار حکم طی مراحل شده مبنی بر توزیع و 
انتقال ساحه های متذکره را که داشته باشند، غرض مالحظه 
به هیات ارایه بدارند که درجواب استعالم هیات، صرف از 
کلمه »ذوالیدی« )مالک  یا صاحب( تذکر داده اند و دیگر 
ثابت کننده ی  که  قانونی  و  شرعی  حکم  مدار  اسناد  کدام 

ملکیت وزارت دفاع باشد، ارایه نتوانستند.«
قول اردوی 209 شاهین در شهرک  این گزارش،  از  نقل  به 
را  زراعت  وزارت  به  مربوط  زمین  جریب  هزار ها  حیرتان 
نظرگرفتن  مد  و  مراحل  بدون طی  موسسات  و  اشخاص  به 

قانون، به اجاره داده است.
 47 استعالمیه  »ذریعه ی  می نویسد:  گزارش  در  هیات 
در  دادها  قرار  عقد  مدیریت  از  هیات   1387/10/20 مورخ 
شهرت  اجاره دهنده،  شهرت  قرارداد،  عقد  تاریخ  مورد 
قراردادها  کاپی  ساالنه ،  و  ماهانه  پولی  حجم  اجاره گیرنده، 
و... طالب معلومات شدند که باوجود تقاضای مکرر، حاضر 

به ارایه جواب نگردیده اند.«
ساحات  شاهین   209 قول اردوی  که  آمده  گزارش  در 
قول اردوی  تسهیالت  آمریت  و  ندارد  ضرورت  عصب شده 
209 شاهین این ساحه ها را از طریق خود به افراد و شرکت ها 

برخالف قانون  به اجاره می دهد. 
در آخیر گزارش امضای این افراد موجود است: محمدعمر 
آمر گروپ تصیفه، سیدنظام الدین مسوول تصفیه، عبدالهادی 
نماینده های  نسسیم  اداری، محمد معروف و محمد  مسوول 
کدستر در شمال، انجنیر عبدالهادی نماینده مقام والیت بلخ، 
نجم الدین  قاضی  و  بلخ  والیت  آبیاری  نماینده   عبدالمجید 

نماینده ریاست محکمه بلخ.
قول اردوی  تاسیسات  حفط  بخش  آمر  روح اهلل،  آقای  اما 
ملکیت ها  اصلی  »مالک  می گوید:  شمال،  در  شاهین   209
در شهرک حیرتان و دوراهی حیرتان وزارت دفاع می باشد، 
این زمین ها قبال توسط زورمندان غصب گردیده بود که هم 

اکنون ما آن را دوباره به دست آوردیم.«
این  ملکیت های  از  تعدادی  هم  هنوز  که  می دهد  ادامه  او 
وزارت تحت تصرف زورمندان می باشد، اما ریاست زراعت 
والیت بلخ، این ادعای قول اردوی 209 شاهین را رد کرده 
می گوید که زورمند، در اصل خود قول اردوی 209 شاهین 

است که قانون را نمی شناسد.
آقای رضوی، آمر بخش اراضی و امالک ریاست زراعت 
بلخ گفت که در شهرک حیرتان، این قول اردو دارای 200 
جریب زمین قانونی می باشد و بقیه اش زمین های دولتی است 

که غصب کرده اند.
نمایندگان شورای والیتی بلخ

قول اردوی  قومندانی  ادعای  بلخ  والیتی  شورای  نمایندگان 
209 شاهین را در رابطه به زمین ها و شهرک ها در ولسوالی 

دهدادی و شهرک حیرتان بی اساس می دانند.
بلخ،  والیتی  شورای  وکالی  از  یک تن  بایجان،  قاری 
ادارات  تمام  از  آن  ترکیب  در  که  هیاتی  با  »ما  می گوید: 
شاهین   209 قول اردوی  نماینده ی  شمول  به  بلخ  دولتی 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بررسی ها  از  پس  داشت،  حضور 
در ساحه های تحت دعوا، کدام قطعه زمین به نام قول اردوی 
209 شاهین قیدیت ندارد و پس از این نباید منسوبان این قول 

اردو مانع کار و زندگی  مردم شوند.«
او گفت که در این فیصله، نماینده ی قول اردوی 209 شاهین 
باز  اما  است،  گرفته  قرار  همه  قبول  مورد  و  کرده  امضا  نیز 
هم دیده می شوند که آنها به تاخت و تاز باالی ملکیت های 

مردم می پردازند.
رییس خالق، نماینده ی دیگری شورای والیتی بلخ می گوید: 
»قومندانی قول اردوی 209 شاهین بیش از پنجاه هزار  جریب 
ملکیت  که  بلخ  والیت  مختلف  نقاط  در  را  مالچر  زمین 
مدارک،  و  اسناد  کدام  بدون  می باشد،  دولت  و  اشخاص 

غصب کرده است.«
شاهین   209 قول اردوی  بلخ،  والیتی  شورای  نماینده ی  این 
می گوید:  و  می کند  متهم  قوم گرایی  و  زورگویی  به  را 

غصب ده ها هزار جریب زمین
توسط قول اردوی 209 شاهین در بلخ
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کشور  یک  رهبر  که  است  واکنشی 
خود  از  مشابه  حوادث  در  ناتو  عضو 

نشان داده است.
تاسف کرزی

کرزی  حامد  حال  همین  در 
و  کشته  از  کشور،  رییس جمهور 
در  فرانسوی  سربازان  شدن  زخمی 
و  کرده  تاسف  ابراز  کاپیسا  والیت 
اخیر  ده سال  طی  فرانسه  که  گفت 
به  مالحظه ای  قابل  کمک های 
اعالمیه ای  در  است.  کرده  افغانستان 
ریاست جمهوری  دفتر  سوی  از  که 
منتشر شده، آمده است: »حامد کرزی 
از  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رییس 
و  فرانسوی  سرباز  چهار  کشته  شدن 
مجروح شدن شانزده تن دیگر آنها در 
تاسف می کند.«   ابراز  والیت کاپیسا، 

کرده  تاکید  کرزی  آقای  همچنین 
گذشته  ده سال  در  »فرانسه  است: 
مالحظه ای  قابل  مساعدت  و  کمک 
روابط  و  است  داشته  افغانستان  با  را 
فرانسه  دوست  کشور  و  افغانستان 
که  بوده  صادقانه  تاریخ  درازنای  در 
افغان ها گردیده  مایه خرسندی  همیشه 

است.«
ارسال  با  کشور  دفاع  وزارت 
را  حمله  این  رسانه ها،  به  خبرنامه ای 
و  کرده  محکوم  الفاظ  شدیدترین  با 
تسلیت  ابراز  فرانسه  مردم  و  دولت  به 

کرده است. 
در این خبرنامه آمده است: »بال فاصله 
دستگیر  حادثه  محل  در  مهاجم  فرد 
ملی  دفاع  وزارت  جانب  از  هیاتی  و 
اعزام  منطقه  به  تحقیق  جهت  و  تعیین 
دهشت افگن  این  قطعا  گردیدند. 

خویش  عمل  سزای  به  قانون  مطابق 
رسید.« خواهد 

خارجه  امور  وزارت  حال  همین  در 
شدن  زخمی  و  کشته  از  نیز  افغانستان 
سربازان فرانسوی ابراز تاسف کرده و 
می گوید که افغانستان و جامعه جهانی 
قربانی های  اخیر،  ده سال  طول  در 
جانان  داده اند.  کشور  این  در  زیادی 
امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی 
»در  می  گوید:  افغانستان  خارجه 
مشترکی  قربانی های  گذشته  ده سال 
متحدین  هم  و  افغانستان  مردم  هم  را 
جامعه  در  افغانستان  دوستان  و 
با  مبارزه  راستای  در  بین المللی، 
و  صلح  تامین  همچنین  و  تروریزم 
افغانستان  دموکراسی  تقویت  و  امنیت 
داده اند. موضوعی که به صفت اجماع 
جامعه  در  روشن  خیلی  و  واضح 
وجود  افغانستان  قبال  در  بین المللی 
باالی  افغانستان  وضعیت  تاثیر  دارد، 
اگر  است.  بین المللی  امنیت  و  صلح 
این  باشد،  ثبات  با  و  امن  افغانستان 
صلح  و  امنیت  بر  مستقیم  تاثیر  مساله 
همین  اساس  به  دارد.  جهان  ثبات  و 
نیروهای  که  است  ضرورت  و  اجماع 
بین المللی در ده سال گذشته در پهلوی 
به  امیدواریم که  ایستاده بودند و ما  ما 
خیلی  دست آورهای  که  تالش ها  این 

بدهند.« ادامه  داشتیم،  عمده 
سربازان  که  نیست  بار  نخستین  این 
در  امنیت  به  کمک  بین المللی 
نیروهای  شلیک  اثر  به  افغانستان، 
از  پیش  می شوند.  کشته  داخلی  امنیتی 
مشابه  حمله  مورد  چندین  در  نیز  این 
مورد،  آخرین  در  بود.  گرفته  صورت 
سرباز  یک  جاری،  سال  جنوری  نهم 
ناتو  نیروهای  از  تن  یک  ملی  اردوی 

را در والیت زابل به قتل رساند.
سربازان  بر  داخلی  سربازان  حمله 
در  را  جدی  نگرانی های  خارجی، 
امنیتی  نهادهای  در  طالبان  نفوذ  مورد 
مسوولیت  است.  برانگیخته  کشور 
به  طالبان  را  گذشته  مشابه  حوادث 
و  کشته  باره  در  اما  گرفته،  عهده 
از  تن  بیست  به  نزدیک  شدن  زخمی 
کاپیسا،  والیت  در  فرانسوی  سربازان 
فرد  که  نکرده اند  تایید  طالبان  تاکنون 
این  نفوذی  اعضای  از  یکی  مهاجم 

گروه بوده است.
در  حالی  در  فرانسوی  سربازان  این 
اثر شلیک یک تن از سربازان اردوی 
شده اند  زخمی  و  کشته  افغانستان  ملی 
وزارت  سخنگوی  گفته ی  به  که 
آینده ای  در  است  قرار  خارجه،  امور 
برای  کرزی  رییس جمهور  نزدیک 
به  با فرانسه،  امضای پیمان استراتژیک 

برود. پاریس 

آزادی در جهان 
کمتر شده است

موسسه غیردولتی »فریدم هاوس« یا خانه آزادی در گزارش 
 ۲۰۱۱ سال  در  آزادی  که  است  کرده  اعالم  خود،  ساالنه 
میالدی برای شش سال پی در پی در جهان کم تر شده است.

راستی  گرایش های  برخی  عقیده  به  که  مستقل  موسسه  این 
بهار  رخدادهای  وجود  با  گذشته  سال  در  می گوید  دارد، 
آرامی  به  مختلف، جهان  در کشورهای  اعتراضات  و  عربی 

به سمت خودکامگی حرکت کرده است.
خانه آزادی که در واشنگتن قرار دارد، بهار عربی را امیدی 
می گوید  و  می داند  آزادی  و  دموکراسی  به  رسیدن  برای 
علی  بن  العابدین  زین  عزل  به  منجر  که  تونس  اعتراضات 
رییس جمهور مادام العمر آن کشور شد و درپی آن انتخابات 
در کشورهای  مردم  برای  انگیزه ای  موجب گشت،  را  آزاد 
شمال افریقا و خاورمیانه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی 

شده است.
برای  چالش  بزرگ ترین  را  عربی  بهار  موسسه  این 
حکومت های خودکامه بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی 
در شوروی و بزرگترین جهش به سمت دموکراسی از آغاز 
معرفی  تاکنون  میالدی   ۱۹۷۲ سال  در  آزادی  خانه  فعالیت 

کرده است.
اما یادآور می شود که با وجود تحول در کشورهای تونس، 
سال  در  آزادی  منطقه  کشورهای  از  بعضی  در  مصر  و  لیبیا 
گذشته کمتر هم شده است. کشورهایی مانند: بحرین، ایران، 
و  سوریه  که  طوری  به  یمن  و  عربی  متحده  امارات  لبنان، 

عربستان در خط اول سرکوب خشن معترضین قرار دارند.
جلوگیری  برای  چین  دولت  می گوید  همچنین  موسسه  این 
مخالفان،  دستگیری  به  قاهره  تحریر  میدان  مشابه  اتفاقات  از 
انفرادی  در  مالقات  بدون  بازداشت های  سانسور،  افزایش 
انتقاد  موضوع  این  از  و  است  زده  دست  اینترنت  کنترول  و 

می کند.
خانه آزادی می گوید وضعیت آزادی مردم و حقوق سیاسی 
در کشورهای مختلف را بر اساس ارزش های اعالمیه حقوق 
بشر در سال ۱۹۴۸، ارزش های تجربه شده ای مانند انتخابات 
آزاد، فعالیت احزاب مختلف و عدالت و فرصت های برابر، 

بررسی و رتبه بندی کرده است.
این رتبه بندی از شماره یک به معنی کشور آزاد تا رتبه هفت 

به عنوان بدترین وضعیت آزادی است.
در جدول ارایه شده امریکا جز کشورهای آزاد قرار می گیرد 
نشانه  اما خانه آزادی اخطار می کند که گزارش های جدید 
و  جمهوری خواهان  از  برخی  توسط  انزواطلبی  افزایش 

دموکرات های امریکاست.
»فریدم هاوس« یکی از این رفتارها را نیز تعلل اولیه اوباما در 

حمایت از اصالحات در مصر، تونس و لیبیا می داند.
همچنین با وجود حمایت اوباما از اصالحات دموکراتیک، از 
عدم واکنش مناسب دولت امریکا در مقابل نقص حقوق در 

روسیه، مجارستان و ترکیه انتقاد می کند.
در این گزارش ده کشور که بدترین رتبه وضعیت آزادی و 
حقوق سیاسی را دارند به این ترتیب معرفی شده اند: اریتره، 
سومالیا،  سعودی،  عربستان  شمالی،  کوریای  استوایی،  گینه 

سودان، سوریه، ترکمنستان و ازبکستان.
دو قلمرو هم که کشور محسوب نمی شوند در این فهرست 

قرار دارند: صحرای غربی و تبت.
از نظر این موسسه در سال ۲۰۱۱، مجارستان، افریقای جنوبی 
دموکراسی  به  رسیدن  در  را  پسرفت  بیشترین  اوکراین  و 

داشته اند.
اعالم  قزاقستان  و  آذربایجان  در  آزادی  کاهش  همچنین 
علت  به  ترکیه  در  آزادی  وضعیت  آینده  به  نسبت  و  شده 
مجموعه ای از دستگیری فعاالن سیاسی و فشار بر رسانه های 

آزاد، اعالم خطر شده است.

این را  اما  ایستاده است،  متحدان خود 
توسط  سربازش  یک  که  نمی پذیرد 
این  شود،  زخمی  یا  کشته  ما  متحدان 
آقای  همچنین  است.«  قبول  غیرقابل 
سارکوزی افزود: »از همین حاال، همه 
عملیات های  و  آموزشی  فعالیت های 
در  فرانسه  ارتش  رزمی  مشترک 

تعلیق در می آید.« به  افغانستان 
با کشته شدن این چهار سرباز فرانسوی 
نیروهای  تلفات  شمار  افغانستان،  در 
 ۸۲ به  افغانستان  در  کشور  این  نظامی 

تن رسید.
که  کرد  تاکید  فرانسه  رییس جمهور 
بهبود  به وضاحت  امنیتی  اگر وضعیت 
نیابد، سوال خروج زودهنگام سربازان 
خواهد  مطرح  افغانستان  از  فرانسوی 
سرباز   36۰۰ حدود  کشور  این  شد. 
در افغانستان دارد که بخش اعظم این 
نیروهای  آموزش  مصروف  سربازان 

هستند. افغانستان  امنیتی 
»ارتش  است:  گفته  سارکوزی  آقای 
و  تروریزم  علیه  مبارزه  برای  فرانسه 
حضور  افغان ها  خدمت  در  طالبان 
در  این  برای  فرانسه  ارتش  دارند. 
افغانستان حضور ندارد که یک سرباز 

بر آنها شلیک کند.« افغان 
بر  داخلی  امنیتی  نیروهای  حمله 
نگرانی هایی  آنها،  بین المللی  همکاران 
صفوف  در  طالبان  نفوذ  مورد  در  را 
اما  است.  کرده  خلق  امنیتی  نیروی 
این حوادث  ناتو گفته اند که  نیروهای 
نفوذ  تنها  و  است  بوده  انفرادی  بیشتر 
شلیک ها  این  دلیل  نمی تواند  طالبان 
تصمیم  این  گذشته،  ده  سال  در  باشد. 
شدیدترین  فرانسه  رییس جمهور 

سرباز  چهار  کشته شدن  پی  در 
تن  هفده  شدن  زخمی  و  فرانسوی 
دیگر از این سربازان به اثر حمله یک 
افغانستان،  ملی  اردوی  سربازان  از  تن 
ماموریت  فورا  فرانسه  جمهور  رییس 
به  را  افغانستان  در  کشورش  سربازان 

حالت تعلیق در  آورد.
 3۰ جمعه،  روز  آیساف  نیروهای 
از  تن  چهار  که  داشتند  اعالم  جدی، 
در  آیساف  نیروهای  خدماتی  اعضای 
اثر شلیک یک تن از سربازان اردوی 
قتل  به  در شرق کشور،  افغانستان  ملی 
از  دیگر  تن  هفده  همچنین  و  رسیده 

نیروها زخمی شده اند. این 
رییس جمهور  سارکوزی،  نیکوال 
شدن  زخمی  و  کشته  از  بعد  فرانسه، 
سربازان  از  تن  بیست  به  نزدیک 
افغانستان، گفت عملیات  در  کشورش 
آموزشی  برنامه  و  نظامی  مشترک 
تعلیق  به  را  افغانستان  در  خود  ارتش 

در می آورد.
افغانستان  ملی  امنیت  اداره  مقام  یک 
که  است  گفته  رویترز  خبرگزاری  به 
اردوی  سرباز  یک  شلیک  نتیجه  در 
و  کشته  بین المللی  سرباز  چهار  ملی، 
گفته  به  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   ۱۷
در  کاپیسا  والیت  در  حادثه  این  او، 
این  با  است.  داده  رخ  کشور  شرق 
مهاجم  سرباز  که  می شود  گفته  حال، 

بازداشت شده است.
فرانسه  خبر،  این  نشر  از  بعد  لحظاتی 
کشته شده  افراد  که  کرد  تایید 
نیکوال  هستند.  کشور  این  سربازان 
در  فرانسه  رییس جمهور  سارکوزی، 
کنار  در  فرانسه  »ارتش  گفت:  پاریس 

ماموریت رزمی و آموزشی فرانسه در افغانستان به تعلیق درآمد
وزارت دفاع: فرد مهاجم مجازات می شود

ظفرشاه رویی

• 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: ۰۷۰5۹6۲۷۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰۷۹۷۴۱6۰6۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰۷۹۹۰۰۰۲6۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰۷۷۲۱۹۸5۸۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰۷۹3۴۰55۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰۷۷۲5۰۱۷۷۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰۷۰553۸۰۸۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰۷۷۴5۹5۲۸3	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰۷۰555۸5۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	
• ۸صبح 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  ۰۷۹۹۰3۷۰۸3- ۰۷۰5۱5۹۲۷۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰۷۹۹3۱۹53۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰۷۷۸۴۷۰۰6۱	
• توزیع و اشتراک: ۰۷۰۸۱۴۴۰۴۷	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰۷۷۹۲6۲۴5۸   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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»قابل توجه مولفان، نویسندگان و مترجمان کشور !
افتخار  خارجه   امور  وزارت  استراتیژیک  مطالعات  مرکز 
دارد، سومین  »جشنواره ساالنه ی گزينش كتاب برتر، 
عالمه محمود طرزی« را بمنظور بزگداشت از تالش های 
و  اندیشمندان  های  فعالیت  به  دادن  نهان  ارج  و  فرهنگی 
خارجي،  »سياست  هاي  درحوزه  کشور،  پژوهشگران 
معاصر  های  رويداد  و  تاريخ   الملل،  بين  روابط 

افغانستان، حقوق ، سياست و ادبيات« برگزار نماید. 

اهداف جشنواره:
• معرفي آثار برتر نویسندگان و مترجمان؛

• استفاده ازیافته ها و داشته هاي علمي وتجربي نویسندگان 
وپژوهش گران کشور درعرصه  سیاست جهاني و منطقه 

یي؛
• قدرداني ازنویسندگان و مؤلفان میهن و تجلیل ازمقام شامخ قلم؛

• تشویق و ترغیب نویسندگان و قلم بدستان عرصه هاي سیاست و حقوق به پژوهش و تألیف 
• ترویج کتابخوا نی

لذا از تمامی  مولفان، نویسندگان و مترجمان کشور صمیمانه تقاضا به عمل می آید، آثار شان را  تا 10  برج  
دلو 1390 به مرکز مطالعات استراتیژیک  وزارت امور خارجه، ارسال نمایند. 

شرايط پذيرش آثار:
1- موجودیت اثر؛

1- خالصه بیوگرافی نویسنده یا مترجم؛
2- اثر باید  به یکی از دو زبان رسمی کشور نگاشته شده باشد؛

3-  متناسب با موضوعات باال باشد؛
4- از سال 1380 به بعد چاپ شده باشد؛

يادداشت: الزم است، مترجمان محترم متن اصلی کتاب را در صورت دسترسی به آن، در اختیار داوران قرار 
دهند.

تماس  تلفن0700104324- و 0700104326  با شماره  یا    c.s.s@mfa.gov.af آدرس  به  بیشتر  اطالع  برای 
برقرار نمایند

یک ماهه  ماموریت  زمان  پنج شنبه  شامگاه 
یافت  پایان  سوریه  در  عرب  اتحادیه  ناظران 
این  در  خشونت ها  پایان  از  نشانه ای  اما 
اتحادیه  گزارش  بنابر  نمی شود.  دیده  کشور 
سوریه،  اعتراض های  هماهنگی  کمیته های 
این  در  پنج شنبه  روز  کشته شدگان  شمار 
در  این  رسید.  نفر   ۲۴ دست کم  به  کشور، 
زمان  از  کشته شدگان  شمار  که  است  حالی 
آغاز ماموریت هیات ناظران، بیش از ۶۰۰ نفر 

برآورد می شود.
ناظران  هیات  ماموریت  زمان  مدت  پایان  با 
بعدی  گام  هنوز  سوریه،  در  عرب  اتحادیه 
سوریه  بحران  با  مواجهه  برای  اتحادیه  این 
امور  وزرای  است  قرار  نیست.  مشخص 
عرب  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه 
گردهم  مصر،  پایتخت  قاهره،  در  یک شنبه 
آیند تا در باره گام بعدی بحث و گفت و گو 
ناظران  هیات  رییس  الدابی  محمد  کنند. 
گزارش نهایی خود درباره حوادث سوریه را 

پنج شنبه به اتحادیه عرب ارایه داد.
به  عرب  اتحادیه  به  نزدیک  منبع  یک 
امور  »وزرای  است:  گفته  رویترز  خبرگزاری 
که  را  راه هایی  تمام  هستند.  حیران  خارجه 
برای پایان دادن به بحران سوریه به ذهن شان 

می رسید طی کرده اند.«
سوریه،  در  عرب  اتحادیه  ناظران  ماموریت 
تعهدات  به  سوریه  دولت  پایبندی  بر  نظارت 
شده  عنوان  عرب  اتحادیه  قبال  در  خود 
پیشتر  که  طرحی  پایه  بر  سوریه  دولت  است. 
اتحادیه عرب داده بود، متعهد شده است که 
به سرکوب نظامی معترضان پایان دهد و همه 

دستگیرشدگان حوادث اخیر را آزاد کند.
به  عرب  اتحادیه  به  نزدیک  منبع  یک 
احتمال  که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
زمان  مدت  تمدید  با  سوریه  دولت  دارد 
اختیاراتشان  افزایش  بدون  ناظران  ماموریت 

موافقت کند.
برخی کشورهای عربی از جمله قطر می گویند 
در  خشونت ها  به  دادن  پایان  در  ناظران  که 
سوریه شکست خورده اند. پیشتر امیر قطر که 
کشورش ریاست دوره ای اتحادیه عرب را بر 
نظامی  نیروهای  ارسال  پیشنهاد  دارد،  عهده 
حمام  کردن  متوقف  برای  سوریه  به  عربی 

خون در این کشور را مطرح کرده بود.
اتحادیه  اقدام های  با  اما  سوریه  اپوزیسیون 
شورای  که  می خواهد  و  است  مخالف  عرب 
به  دادن  پایان  برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت 

بحران این کشور مداخله کند.
اخوان المسلمین  دبیر کل گروه  الشقفه  محمد 
باید  جهانی  جامعه  که  است  گفته  سوریه 
اسد  بشار  بر  را  خود  دیپلوماتیک  فشارهای 
منطقه  برقراری  خواستار  او  دهد.  افزایش 
مناطق  ایجاد  و  سوریه  فراز  بر  ممنوع  پرواز 
از  حمایت  برای  کشور  این  خاک  در  امن 

معترضان شده است.

ادامه خشونت ها در سوریه  ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



