
که  می گوید  ملی  امنیت  ریاست 
دفتر  بر  طراحی شده  حمالت 
ایاالت  سفارت  و  ریاست جمهوری 
متحده امریکا را خنثا کرده است. سه 
دانشجو به اتهام طراحی این حمالت 

بازداشت شده اند.
پنج شنبه،  روز  ملی  امنیت  ریاست 
چهارم حوت، گفت که سه تن را به 
اتهام تالش برای انجام حمله بر دفتر 
ایاالت  سفارت  و  ریاست جمهوری 
بازداشت  کابل  در  امریکا  متحده 

کرده است.
ریاست  سخنگوی  مشعل،  لطف اهلل 
امنیت ملی گفت که این سه فرد در 
مناطق قبایلی پاکستان آموزش دیده 

و به افغانستان اعزام شده اند.
مشعل گفت: »این افراد تصمیم داشتند 
که حمالت انتحاری و تروریستی را 
کابل،  در  متحده  ایاالت  سفارت  بر 
دفتر ریاست جمهوری و هوتل آریانا 
ملی  امنیت  ریاست  اما  دهند،  انجام 

آنها را بازداشت کرد.«
هوتل آریانا در کابل یکی از محالتی 
امنیتی  شدید  تدابیر  تحت  که  است 
که  است  این  به  باور  و  دارد  قرار 
کارمندان سازمان استخبارات ایاالت 
متحده امریکا )سی آی ای( در آن بود 

و باش دارند.
به  امریکا  متحده  ایاالت  مقام های 
»دی پی ای«  آلمانی  خبرگزاری 
از  بخشی  به  هوتل  این  که  گفته اند 
است،  شده  تبدیل  آنها  تاسیسات 
نکرده اند.  ارایه  بیشتر  جزییات  اما 
دفتر  نزدیکی  در  هوتل  این 

ایاالت  سفارت  و  ریاست جمهوری 
متحده امریکا موقعیت دارد.

لطف اهلل مشعل گفت که هر سه فرد 
توسط  و  هستند  افغان  بازداشت شده 
مناطق  در  حقانی  شبکه  فرمانده  دو 
وزیرستان پاکستان آموزش دیده اند. 
شبکه حقانی یکی از گروه های مرتبط 
با القاعده است که مسوول بخشی از 
حمالت انتحاری در افغانستان دانسته 

می شود.
امنیت ملی گفت  سخنگوی ریاست 
زمانی  پیش  هفته  دو  افراد  این  که 
کرایه  تالش  در  که  شدند  بازداشت 
محالت  نزدیکی  در  خانه ای  کردن 
دو  این  در  بودند.  شان  هدف  مورد 
ادامه داشته و  از آنها  هفته تحقیقات 

روز پنج شنبه خبر آن اعالم شد.
افراد  این  از  تن  دو  مشعل،  گفته  به 
و  انجنیری  دانشکده های  دانشجویان 
پکتیا  و  کابل  دانشگاه های  زراعت 
بوده اند و فرد سومی در والیت لوگر 

استاد یک نهاد تحصیلی بوده است.
ملی  امنیت  ریاست  نیز  پیش  چندی 
استادان  از  تن  یک  بازداشت  از 
به  دانشجویان  از  شماری  و  دانشگاه 
اتهام تالش برای ترور حامد کرزی، 

رییس جمهور، خبر داده بود.

طرح حمله بر ریاست جمهوری 
و سفارت امریکا خنثا شد

عفو بین الملل می گوید که 
با ده ها تن از بی جاشدگان 
داخلی در والیات کابل، 
هرات و بلخ مصاحبه 
کرده و بی جاشدگان از 
سرمای شدید، نداشتن 
سرپناه، عدم دسترسی 
به مواد غذایی کافی، 
خدمات صحی و خطر اخراج 
دوباره شکایت کرده اند. 
به گفته ی عفو بین الملل، 
بی جاشدگان داخلی تلفاتی 
نیز به اثر سرمای شدید 
در جریان زمستان سال 
جاری داشته اند. عفو 
بین الملل می گوید که در 
کمپ ها بیش از چهل تن به 
اثر سرما جان های خود را 
از دست داده اند.

اعالن
است  قرار  بلخ  مرکز والیت  تجارتی  ابتدائیه  ریاست محکمه   1390/8/5 )39( مورخ  نمبر  قطعی  قرار قضائی  به  »نظر 
ملکیت نعمت اهلل ولد رزاق مندرج قباله شرعی نمبر )1490/39( مورخ 1390/6/5 واقع دشت شادیان شهر مزارشریف به 
مساحت دوصد جریب زمین به تضمین قرضه شرکت ساختمانی شهرک نصرت آباد که نزد پشتنی بانک گذاشته بودند، 
و معیاد قرضه ایشان بدون تصفیه بسر رسیده از طریق داوطلبی و مزایده بفروش رسانیده میشود. شرکتها، موسسات 
و اشخاص حقیقی که خواهش خریداری آن را داشته باشند درخواست های شانرا از تاریخ نشر اعالن الی مدت )21( یوم 
به مدیریت عمومی نماینده گی پشتنی بانک شهر مزارشریف سپرده شرطنامه را مالحظه و تضمین نقدأ اخذ میگردد. 
همچنان به رئیس شرکت متذکره نی ابالغ میگردد تا در مجلس داوطلبی حاضر باشند. در خیر آن هیچ نوع شکایت قابل 

سمع نخواهد بود.
نوت: از خرید و فروش جایداد فوق الذکر طور خودسر بدون استیذان بانک جدأ خودداری گردد. در غیر آن عاملین مورد 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.«
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عفوبینالملل:
بیجاشدگانباسونامیخاموشمواجهاند

پاکستان از رهبری در صفحه 9
طالبان خواست با حکومت 

افغانستان گفتگو کند 
از  رسما  بار  نخستین  برای  پاکستان  حکومت 
رهبران گروه طالبان خواسته که مستقیما با دولت 
ابراز  پاکستان  شوند.  مذاکره  وارد  افغانستان 
تقاضا  این  به  طالبان  که  است  کرده  امیدواری 

پاسخ مثبت دهند.
روز  پاکستان  نخست وزیر  گیالنی،  رضا  یوسف 
طالبان  از  اعالمیه ای  در  حوت،  چهارم  جمعه، 
و  بپیوندند،  صلح  گفتگوهای  به  که  کرد  تقاضا 
این است که طالبان  گفت »آرزوی صادقانه اش« 

به این خواستش پاسخ مثبت دهند.
از  »می خواهم  گفت:  اعالمیه  این  در  گیالنی 
رهبری طالبان و دیگر گروه های افغانی به شمول 
و  صلح  روند  در  که  کنم  تقاضا  اسالمی  حزب 

مصالحه ملی داخلی افغانستان شرکت کنند.«
حاضر  کشورش  که  افزود  پاکستان  نخست وزیر 
است هر تالشی را که به روند صلح در افغانستان 
گیالنی  اظهارات  این  دهد.  انجام  کند،  کمک 
پاکستان  است  ممکن  که  است  این  نشان دهنده 
را  افغانستان  با  همکاری  در  خود  تالش های 

افزایش بخشیده باشد.
گفته اند  غربی  و  افغانستان  مقام های  این  از  پیش 
که پاکستان با توجه به نفوذی که بر طالبان دارد، 
می تواند در روند مصالحه نقش اساسی بازی کند. 
رهبران  که  گفته اند  افغانستان  مقام های  هم چنان 
گروه طالبان در پاکستان زندگی می کنند و به این 
دلیل، از پاکستان خواسته اند که برای تامین صلح 

در افغانستان همکاری کند.
ادامه در صفحه 2

ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1344   شنبه 6 حوت  1390

حمایتی که وجود ندارد
تازه ترین  در  پاکستان  خارجه ی  وزیر  کهر،  ربانی  حنا 
به رهبری  از روند گفتگوهای صلح  لندن،  اظهاراتش در 
افغان ها اعالم حمایت کرده است. این اظهارات در حالی 
اتفاق می افتد که چندی پیش مقام های افغان و پاکستانی 
با طالبان گفتگوهای  به مذاکره  در مورد مسایل مربوط 
از  شماری  با  افغانی  جانب  همین حال  در  و  داشتند  داغ 
سران مذهبی و گروه های سیاسی پاکستان در اسالم آباد 
لحاظ  از  آن که  با  دیدارها،  این  کرد.  گفتگو  و  دیدار  نیز 
در  را  دگرگونی  هیچ  ماهیت  در  بودند،  فریبنده  شکلی 

سیاست های پاکستان به نمایش نگذاشتند.
قرار  حاشیه  در  قطر  گفتگوهای  در  این که  از  پاکستان، 
گرفته بود، هرنوع تالش ممکن را به کار می بست تا بتواند 
در نشست هایی که بر محور مذاکره با طالبان اتفاق می افتد، 
نقش بیابد. از همین جهت در صدد حمایت از گفتگوهای 
صلح افغانستان با طالبان است. البته برای همگان روشن 
است که پاکستان هرگز نخواسته است اقدام های موثر در 
تا  بدهد و  انجام  به میز مذاکره  جهت برگرداندن طالبان 
امروز هرچه وعده ای که به جانب افغانستان سپرده است، 
هیچ  پاکستان  و  بس  و  است  باقی  مانده  وعده  یک  فقط 
نداده  انجام  وعده هایش  نشاندن  کرسی  به  برای  اقدامی 

است.
اکنون پاکستان می خواهد از گفتگوهای صلح که از سوی 
این  به  این حمایت  کند.  افغانستان رهبری شود، حمایت 
جانب  از  اکنون  که  صلح  مذاکرات  مسیر  که  است  معنا 
به  و  شود  منحرف  می شود،  برده  پیش  به  امریکایی ها 
داشته  دخالت  آن  در  بتواند  پاکستان  که  برگردد  محلی 
این  تا  است  این  خواهان  پاکستان  همین رو،  از  باشد. 
گفتگوها از جانب افغان ها مدیریت شوند، چون پاکستان 
می داند که در هر اقدامی که افغانستان در آن نقش داشته 
را دخیل  به سادگی وارد شود و خودش  باشد، می تواند 
بسازد. پاکستان به خوبی می داند که چگونه جایش را در 
گفتگوهای صلح که به جای قطر در عربستان یا هم ترکیه 
راه اندازی شوند و رهبری آن هم در دست افغان ها باشد، 
راه بیابد و نفوذ کند. از سویی هم، ایجاد چند محور برای 
و  می شود  روند صلح  پراکندگی  باعث  طالبان،  با  گفتگو 
پاکستان بازهم فرصت می یابد تا نمایندگان قالبی طالبان 

را وارد میدان کند.
پاکستان  که  است  شده  دیده  بارها  گذشته  ده سال  در 
در هیچ اقدامی در برابر افغانستان صادقانه عمل نکرده 
است.  نبرده  به پیش  شفافیت  با  را  روندی  هیچ  و  است 
عدم صداقت پاکستان در مبارزه با تروریزم و گروه های 
افراطی در خاک آن کشور، برخورد دو رویه ی پاکستان 
در  سیاست  و  اقتصاد  و  امنیت  به  مربوط  مسایل  در 
افغانستان و حمایت سازمان یافته ی آن کشور از طالبان 
و  افغانستان  در  ناامنی  تداوم  اصلی  عامل  جمله ی  از 
منطقه بوده است. پاکستان اگر خواهان آوردن صلح به 
افغانستان بود، می توانست کارهای زیادی در این راستا 
استخباراتی  سازمان  گسترده ی  پشتیبانی  بدهد.  انجام 
و وحشت آفرین،  افراطی  گروه های  از  پاکستان  ارتش  و 
که  است  شده  موجب  حقانی،  شبکه ی  و  طالبان  مانند 
بارها مقام های افغان و امریکایی و سایر کشورها از این 

برخورد پاکستان انتقاد کنند.
دولت  با  تفاهم  در  که  می کند  وانمود  چنین  پاکستان 
افغانستان، می تواند راه رسیدن به صلح را در افغانستان 
ایجاد  که  است  داده  نشان  گذشته  تجارب  اما  کند،  باز 
امر  پاکستان در  با  افغانستان  تفاهم صادقانه ی سیاسی 
بود  خواهد  ناممکن  افغانستان،  در  صلح  به  دستیابی 
فرو  پاکستان  دسیسه های  دام  در  را  افغان  مقام های  و 

خواهد برد. 
در  پاکستان  نقش  درنظرداشت  با  باید  افغان  مقام های 
زمینه ی  در  افغانستان،  در  اخیر  سال های  ناامنی های 
نگذارند  و  کنند  برخورد  احتیاط  با  پاکستان  به  اعتماد 
از  گرفتنش  فاصله  باعث  پاکستان  به  افغانستان  اتکای 
سایر همکاران جهانی شود. از سویی هم، افغانستان باید 
با تقویت شورای عالی صلح و حل مساله ی رهبری این 
شورا، یک روند همه پذیر از گفتگو با طالبان را ایجاد کند و 
به نظریات و دیدگاه های تمام گروه های سیاسی افغانی و 
مردم افغانستان در این روند توجه داشته باشد و با چنین 
کاری به یک روند کامل افغانی صلح برسد. در غیر آن، 
امیدواری برای رسیدن به صلحی که حامی آن پاکستان 
باشد، خوابی بیش نخواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.

زنگ اول
واکنش ها به سوزانیدن قرآن کریم در بگرام

صد ها تن از باشنده های شهر کابل به روز 
چهارشنبه در چند منطقه این شهر دست 
به تظاهرات زدند اما در منطقه هود خیل 

تظاهرات به خشونت کشانیده شد.
غرفه های  به طرف  مظاهره کننده ها 
سنگ  امنیتی  پوسته های  و  ترافیک 
ساعت  چهار  حدود  و  کردند  پرتاب 
به روی  نیز  را  جالل آباد  کابل-  شاهراه 

ترافیک مسدود کردند.
گزارش ها  آزادی،  رادیو  از  به نقل 
می رسانند که شب دوشنبه به نسخه های 
قرآن کریم در مرکز نیروهای بین المللی 
این  مرکز  بزرگ ترین  که  بگرام  در 
می شود،  خوانده  افغانستان  در  نیروها 

بی حرمتی صورت گرفته است.
از  تن  ده ها  کار  این  به  اعتراض  در 
روز  صبح  بگرام  ولسوالی  باشنده های 
سه شنبه  نیز در برابر این مرکز نیروهای 

بین المللی تظاهرات ها به راه انداختند.
عالوه  بر  چهارشنبه  روز  به   هم چنان 
شهر کابل، والیت های لوگر، نورستان، 
نیز  پکتیا  و  ننگرهار  لغمان،  کاپیسا، 
شاهد تظاهرات بودند که گفته شده در 
جریان این تظاهرات تعدادی از اعتراض 

کننده های کشته و زخمی شدند.
نسبت  نیز  امریکا  دفاع  وزیر  پانیتا  لیون 
در  کریم  قرآن  به  بی حرمتی  علت  به 
از  بگرام  در  خارجی  نیرو های  مرکز 
مردم افغانستان عذرخواهی کرد و آن را 

به شدت محکوم نمود.
نیروهای  عمومی  فرمانده  آلن  جان 
ضمن  افغانستان  در  بین المللی 
مورد  این  در  که  گفت  پوزش خواهی 

به گونه جدی تحقیقات انجام می شود.
از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس 
نمایندگان افغانستان می گویند، برخی از 
حلقات استخباراتی منطقه تالش دارند تا 
با استفاده از مساله اهانت به قرآن کریم 
استراتژیک  امضای سند مشارکت  مانع 

میان افغانستان و امریکا گردند.
کرزی  حامد  زمان،  عین  در 
چهارشنبه  روز  افغانستان  رییس جمهور 
اشتون  با  ریاست جمهوری  قصر  در 
کارتر معاون وزارت دفاع و جنرال جان 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  قوماندان  الن 
در افغانستان مالقات نمود و برای آن ها 
گفت، هرچه زودتر کنترول زندان بگرام 
به مقامات افغان انتقال داده شود به همان 
تاسف آور  حوادث  و  مشکالت  اندازه 

کم تر خواهد شد.
رییس جمهور کرزی هم چنان از جنرال 
هیات حکومت  با  تا  الن خواست  جان 
موضوع  تحقیق  جهت  که  افغانستان 
گردیده،  تعیین  کریم  قرآن  سوختاندن 

همکاری نماید.
به نوشته روزنامه تایمز لندن، قرآن کریم 
در پایگاه نظامی بگرام بعد از آن مصادره 
در  آن ها  از  بود که کشف گردید  شد 
انتشار و انتقال پیام های افراطی در میان 

زندانیان مورد استفاده قرار می گرفت.
واکنش مجلس نمایندگان

انتشار  ضمن  نمایندگان  مجلس 
قطعنامه ی4 ماده یی با اشاره به تظاهرات 
کریم،  قرآن  به  بی حرمتی  از  ناشی 
هم چنین هشدار داده است، که نباید به 
تا  داده شود،  فرصت  منطقه  کشورهای 
استفاده  نفع خود  به  احساسات مردم  از 

نمایند.
قرآن  سوزانیدن  تقبیح  با  مجلس  این 
در  خارجی  سربازان  سوی  از  کریم 
پایگاه بگرام،  نسبت به اهداف پشت سر 
چنین رویدادهایی از سوی خارجی ها نیز 

هشدار داده است.
ماده یی  چهار  قطعنامه ی  از  بخشی  در 
مجلس نمایندگان که توسط عبدالقیوم 
روابط  کمیسیون  عضو  سجادی 
به  نمایندگان  مجلس  این  بین المللی 
است:  آمده  شد  بیان  مجلس  اعضای 
این  عوامل  و  ریشه ها  بررسی  »برای 
از  متشکل  هیاتی  غیرانسانی  رخداد 
شورای ملی، ارگان های عدلی و قضای 
تعیین  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  و 

نمی تواند.
کارگران  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
هوایی  میدان  در  حالی که  در  افغان 
بگرام مشغول گرد آوردن اوراق سوخته 
بودند، نسخه های سوخته ی قرآن کریم 

را پیدا کردند.
در اعتراضاتی که به دنبال این حادثه در 
مناطق مختلف افغانستان رخ داد، حداقل 
امریکایی  سرباز  دو  به شمول  نفر  یازده 

کشته شدند.
عدم آشنایی مترجم افغان 

به کتاب های عربی
افغانستان  نمایندگان  مجلس  یک عضو 
امریکایی  فرماندهان  که  است  گفته 
آشنایی  عدم  که  گفته اند  بگرام  در 
باعث  عربی  کتاب های  با  مترجم  یک 

»بی حرمتی« به قرآن شده است.
عبدالقیوم سجادی، که در ترکیب هیات 
رفته  بگرام  پایگاه  به  این حادثه  بررسی 
بود، روز گذشته به بی بی سی گفت که 
این هیات یافته های تحقیقات خود را به 
حامد کرزی، رییس جمهور ارایه کرده 

است.
آقای سجادی افزود که ظاهرا فرماندهان 
مترجمان دستور  به  بگرام  امریکایی در 
مشوق  کتاب های  که  بوده اند  داده 
بین  از  را  پاکستان  »افراط گرایی« چاپ 
جدا  بازداشتگاه  کتابخانه  کتاب های 

کرده و حریق کنند.
این  در  که  فردی  دو  و  فرماندهان  این 
بوده اند،  دخیل  مستقیم  به طور  ارتباط 
مترجمان  که  گفته اند  مجلس  هیات  به 
که  را  کتاب ها  این  جداسازی،  هنگام 
برخی نسخه های قرآن هم در بین آن ها 
بوده، در محل مشخصی گذاشته بوده اند.

آقای سجادی از قول آن ها افزود »وقتی 
که شیفت تغییر می کند و افراد دیگری 
این  بین  در  این که  از  بی خبر  می آیند، 
»آن ها  نیست  چه  و  هست  چه  کتاب ها 
را دور می ریزند.« آن ها نمی دانستند که 
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یا  شریف  قرآن  کارتن ها  این  بین  در 
کتاب های دینی بوده اند.«

از  حمایت  ایتالف  دیگر  جانب  از 
قانون در مجلس نمایندگان نیز با تقبیح 
سوزانیدن قرآن مجید از سوی سربازان 
برخی  دخالت  احتمال  از  خارجی 

کشورهای منطقه نیز هشدار داده است.
تظاهرات روز جمعه

در چهارمین روز تظاهرات در شهر کابل 
و سایر والیت های کشور شهروان کشور 
از  کریم  قرآن  سوزانیدن  تقیبح  ضمن 
سوی سربازان خارجی خواهان مجازات 

عامالن  آن شدند.
والیت های  سایر  و  کابل  در  تظاهرات 
به  نیز  را  خشونت هایی  هم چنین  کشور 
نتیجه آن ده ها تن  همراه داشت که در 

کشته و زخمی شده اند.
از،  شاهدان  از  به نقل  8صبح  خبرنگار 
این  شیندند  ولسوالی  و  هرات  شهر 
جمعه  روز  که  داد  گزارش  والیت 
هرات نیز شاهد تظاهرات مردم در برابر 
سوزانیدن قرآن مجید توسط یک سرباز 

امریکایی بوده است.
هرات  در  8صبح،  خبرنگار  به  شاهدان 
در  تظاهرات  نتیجه ی  در  که  گفته اند 
کشیده  خشونت  به  که  هرات  شهر 
زخم  دیگر  7تن  و  کشته  یک تن  شد، 

برداشته اند.
در  که  کرده اند  ادعا  شاهدان  هم زمان 
ولسوالی شیندند والیت هرات نیز هشت 
خشونت آمیز  تظاهرات  نتیجه ی  در  تن 
کشته و بیش از 30زخمی دیگر زخمی 

شده اند.
مقام های محلی تا شام روز جمعه تلفات 

یادشده را رد کردند.
این اظهارات درحالی صورت می گیرد 
روز  چهار  تظاهرات  نتیجه ی  در  که 
گذشته در کابل و شماری از والیت های 
کشور ده ها تن کشته و نزدیک به صد 

تن دیگر زخم برداشته اند

گردد تا در تماس با مسوولین ارشد ناتو 
پنهانی  انگیزه ها و عواملی  و ملل متحد 
مردم  به  و  بررسی  را  حادثه  پشت  و 

افغانستان اعالن نماید.«  
امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در 
مردم  قانونی  حق  را  تظاهرات  حالی که 
می خواند، اما هشدار می دهد که برخی 
از حلقات تالش دارند تا این تظاهرات 

را به خشونت بکشانند.
به نقل از رادیو آزادی، لطف اهلل مشعل 
پنج شنبه  روز  به  ریاست  این  سخنگوی 
در یک نشست خبری از مردم خواست، 
مصالمت آمیز  به طور  را  تظاهرات شان 
انجام داده و منتظر تکمیل شدن تحقیقات 
باشند که از سوی کمیسیون موظف در 

قبال این مساله صورت می گیرد.
»شما می دانید که موضوع بسیار حساس 
داده  بیشتر  جزییات  هم  من  و  است 
که  دارند  وجود  حلقاتی  اما  نمی توانم، 
دامن  را  خشونت ها  تا  می کنند  تالش 
ما  تقاضای  افغانستان  مردم  از  اما  بزنند، 
این  کنند،  مظاهره  آن ها  که  است  این 
مظاهرات  باید  اما  ندارد،  کدام مشکلی 
صلح آمیز نمایند، دولت هم این عمل را 
تقبیح می کند اما مردم اجازه بدهند که 
کمیسیون تحقیقات خود را انجام بدهد، 
کدام  و  کی  که  گردد  معلوم  باید  این 

امریکایی این کار را کرده است.«
عذرخواهی باراک اوباما

امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
حامد  از  رسمی،  نامه  یک  ارسال  با 
کرزی و مردم افغانستان به دلیل سوزانده 
پایگاه  در  مقدس  متون  و  قرآن  شدن 
بگرام،  در  آمریکایی  نیروهای  هوایی 
است  کرده  تاکید  و  کرده  عذرخواهی 

که این اتفاق عمدی نبوده است.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
نامه  است،  شده  منتشر  کرزی  حامد 
سفیر  کراکر،  رایان  را  اوباما  آقای 
آمریکا در کابل، شخصا به حامد کرزی 

رییس جمهوری افغانستان داده است.
اوباما  بارک  می گویند  افغان  مقام های 
این  که  است  نوشته  نامه اش  این  در 
حادثه غیر عمدی بوده و به آقای کرزی 
زمینه  این  در  که  است  داده  اطمینان 

تحقیق خواهد شد.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
رسانه های  به  افغانستان  رییس جمهوری 
نامه  از  جمله  این  است،  شده  فرستاده 
آقای اوباما مستقیما نقل شده است: »من 
به خاطر  را  خود  عمیق  تاسف  مراتب 
وقوع این حادثه ابراز می کنم و از شما و 
مردم افغانستان عمیقا پوزش می خواهم.«

واکنش ریاست جمهوری
خواهان  افغانستان  رییس جمهور  دفتر 
در  که  است  شده  کسانی  محاکمه ی 
حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم 
بگرام  در  امریکایی  نیروهای  پایگاه  در 

دخیل بوده اند.
که  است  آمده  دفتر  این  اعالمیه  در 
توافق  محاکمه  این  روی  ناتو  چند  هر 
تایید شده  هنوز  این موضوع  اما  کرده، 

این اعالمیه حکومت پاکستان پس از آن 
نیز  افغانستان  نشر می شود که حکومت 
از رهبری طالبان خواسته است که وارد 
حامد  شود.  کابل  با  مستقیم  گفتگوی 
اعالمیه ای  نشر  با  قبل  روز  چند  کرزی 
دعوت  طالبان  رهبری  از  »من  گفت: 
می کنم تا به صورت مستقیم با حکومت 

افغانستان مذاکره نماید.«
هفته گذشته حامد کرزی در راس یک 
با  روز  دو  و  رفت  پاکستان  به  هیات 
مقام های این کشور و رهبران گروه های 
این  در  کرزی  کرد.  دیدار  مذهبی 
حکومت  »از  است:  افزوده  اعالمیه اش 
می نمایم  تقاضا  پاکستان  برادر،  کشور 
که از تالش های ما برای انجام مذاکرات 
مستقیم منحیث جزو روند صلح حمایت 

کرده و آن را تسهیل نماید.«
گزارش ها حاکی است که حامد کرزی 
دیدار  تالش  در  پاکستان  به  سفرش  در 
است.  بوده  طالبان  رهبران  از  شماری  با 

افغانستان  مقام های  سوی  از  مساله  این 
وزیر خارجه  اما  نشده،  تایید  پاکستان  و 
پاکستان در پایان سفر کرزی به اسالم آباد 
عمر،  مال  تحویل دهی  انتظار  که  گفت 

رهبر گروه طالبان، مضحک است.
مسووالن شورای عالی صلح در والیت 
با شماری  آنها  قبال گفته اند که  قندهار 
شهر  در  طالبان  رتبه  میان  فرماندهان  از 
کویته پاکستان دیدار داشته اند. مقام های 
افغانستان به این باور اند که رهبری گروه 
مستقر  پاکستان  کویته  شهر  در  طالبان 
صورت  به  تاهنوز  پاکستان  اما  است. 

رسمی این ادعاها را نپذیرفته است.
طالبان  گروه  که  است  درحالی  این 
»دست نشانده  را  افغانستان  حکومت 
بیگانه ها« خوانده و مذاکره با آن را رد 
کرده است. این گروه اما موافقت خود 
برای  قطر  در  سیاسی  دفتر  تاسیس  به 
داشته  ابراز  را  جهانی  جامعه  با  گفتگو 

است.

ACKU



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1344    شنبه 6 حوت 1390    

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 
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روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 
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برادری  »از ورای دود و آتش«  امروز  در گزارش 
را با خود داریم که برادرش در یک درگیری بین 
گیرمانده  مجاهدین  و  کمونیستی  دولت  نیروهای 
شده  معلول  دست  یک  و  پا  هردو  ناحیه  از  و  بود 
»کشور  می دارد:  بیان  را چنین  او آن حادثه  است، 
همیشه  دارد  که  درخشانی  و  طوالنی  تاریخ  با  ما 
دست خوش حوادث ناگوار بوده که هنوزهم ادامه 
دارد، در این حوادثی همیشه ملت غریب و بی نوای 
مورد  و  سرکوب  گروه  و  نظام  هر  طرف  از  ما 
فامیل هایی  از  یکی  هم  ما  گرفته اند.  قرار  خشونت 
بودیم که از گزند این حوادث درامان نماندیم. ما 
در یکی از والیت های کشور زندگی آرامی داشتیم 
و به هیچ گروه و جریان سیاسی کار نداشتیم. اما با 
تاسف برعکس این دولت های مستبد و گروه های 
به عنوان سپر  از مردم  درگیر در جنگ هستند که 
اشکال  و  انواع  به  یا هم  و  استفاده می کنند  دفاعی 
مختلف باالی ایشان ستم روا می دارند. با کودتای 7 
ثور تحوالت خونین در کشور اتفاق افتاد که باعث 
بدبختی و عقب مانی کشور ما شد. عده ای از مردم 
آواره و دربدر در کشورهای همسایه و دوردست 

شدند و تعداد دیگری که در کشور ماندند و طعمه 
آتش جنگ شدند. مال و دارایی های شان به تاراج 
از  قسمتی  یا  و  شهید  الدرک،  عزیزان شان  رفت، 
اعضای بدن شان را از دست دادند که تا به امروز از 
معلولیت خود و فامیل شان رنج می برند. در جریانی 
که انقالب کمونیستی آغاز شد درگیری های شدید 

بین نیروهای مقاومت گر جهادی که به خاطر آزادی 
تجاوزات  مقابل  در  وطن شان  و  کشور  از  دفاع  و 
در  بودند  ایستاده  دولتی  عساکر  و  روسی  نیروهای 
روزها  از  یکی  در  داشت.  جریان  کشور  نقاط  تمام 
جناح  دو  هر  بین  شدید  درگیری  ما  مناطق  در  که 
بین  درگیر  جبهه  دو  میان  در  ما  پیوست،  به وقوع 

در یکی از روزها که در مناطق ما درگیری شدید بین هر دو جناح 
به وقوع پیوست، ما در میان دو جبهه درگیر بین آتش گلوله ها گیر 
ماندیم و در همین جریان زمینه مساعد شد که باید منطقه را ترک 
کنیم، زمانی که ما درحال بیرون شدن از منطقه بودیم، برادرم نیز 
با ما بود که ناگهان مرمی هایی که از سوی نیروهای دولتی و روسی 
شلیک شده بود به بدن او تعداد زیاد از مرمی اصابت نمود و او 

به زمین افتاد. ما او را با خود بردیم اما خداوند او را حفظ نمود با 
آن که 13 مرمی در نقاط مختلف بدن او اصابت کرده بود اما او زنده 

ماند.

آتش گلوله ها گیر ماندیم و در همین جریان زمینه 
زمانی که  را ترک کنیم،  منطقه  باید  مساعد شد که 
ما درحال بیرون شدن از منطقه بودیم، برادرم نیز با 
نیروهای  از سوی  که  مرمی هایی  ناگهان  که  بود  ما 
دولتی و روسی شلیک شده بود به بدن او تعداد زیاد 
با  افتاد. ما او را  از مرمی اصابت نمود و او به زمین 
خود بردیم اما خداوند او را حفظ نمود با آن که 13 
مرمی در نقاط مختلف بدن او اصابت کرده بود اما 
او زنده ماند. متاسفانه معلول که این معلولیت او را 
هردو  و  دست  یک  ناحیه  از  چون  نمود،  زمین گیر 
آن  هرگز  می برد.  رنج  همیشه  و  می باشد  معلول  پا 
فراموش  نمی توانیم  را  ناگوار  و  دلخراش  حادثه 
نماییم و می خواهم کسانی که در مدت چهار دهه 
جنایت هایی را مرتکب شده اند مورد بازپرسی شدید 
تا  گردد.  تطبیق  باالی شان  عدالت  و  گیرند  قرار 
تا  پیدا نماید،  از این حالت بحرانی نجات  جامعه ما 
زمانی که جنایت کاران روی قدرت هستند نمی توان 

به آینده امید داشت.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

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

به بدنش سیزده مرمی اصابت کرد
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 حکیمی
در جریان استجواب شماری از وزیران کابینه، داکتر 
از  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید 
سخنرانی در تاالر خالی اظهار دل تنگی کرده است. 
سخن  از  این که  به  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  اشاره 
ظریفی  اشاره  می گیرد،  دلش  خالی  تاالر  در  گفتن 
است  نشده ای  حل  و  دایمی  جدی،  مشکل  یک  به 
می باشد.  روبه رو  آن  با  ملی  ولسی جرگه شورای  که 
جریان  در  تاالر  از  شدن  خارج  یا  و  غیرحاضری 
برگزاری جلسه عمومی، یکی از مشکالتی است که 
از گذشته نیز در این نهاد وجود داشته و تا هنوز نیز 
هیات اداری این مجلس موفق به حل آن نشده است.

جامعه  برای  نیز  جدی  عارضه های  منفی،  پدیده  این 
ملی  شورای  ولسی جرگه  آن جا  که  از  است.  داشته 
دولت  نظارتی  و  قانون گذاری  نهاد  بخش  مهم ترین 
باعث  نهاد  این  چوکی های  خالی ماندن  می باشد، 
می شود تا میزان کارکرد آن نیز تحت  تاثیر قرار گیرد. 
بخواهد  ولسی جرگه  اگر  قانونی،  تشریفات  براساس 
در هر یک از دو عرصه مهم نظارت و تصویب قانون، 
نمایندگان ضروری  انجام دهد، حضور  را  کار خود 

و  نمایندگان  حضور  عدم  صورت  در  زیرا  می باشد. 
نرسیدن مجلس به حد نصاب، این مجلس نه می تواند 
قانونی را تصویب کند و نه می تواند یک مقام مسوول 

در عرصه اجرایی را مورد پرسش قرار دهد.
وزیران  خواستن  که  گفت  می توان  هم  سویی  از 
نمایندگان،  سوی  از  تاالر  ترک  و  استجواب  برای 
این  از سوی  به مسوولیت  این که بی توجهی  در کنار 
نمایندگان محسوب می گردد، نمایش یک نوع رفتار 
این  به  نمایندگان  وقتی  می باشد.  نیز  شبه دیکتاتوری 
جواب گویی  برای  وزیر  یک  باید  که  می رسند  نظر 
به سواالت آنان در مجلس حاضر شود، اما در وقت 
خالی  مجلس  تاالر  پاسخ گویی  برای  وزیر  حضور 
به صورت  نمایندگان  که  معناست  این  به  می ماند، 
یک جانبه می خواهند در برابر اعضای حکومت ابراز 

زور نمایند.
دادن  نشان  برای  فقط  استیضاح  و  استجواب  نفس 
برتری صالحیتی مجلس نمایندگان به اعضای کابینه 
صورت  گفتگوی  کیفیت  داشت  نظر  در  بدون  و 
ابراز  جز  استجواب،  و  استیضاح  جریان  در  گرفته 
نمی تواند  دیگری  چیزی  صالحیتی  برتری  و  زور 
اجرای  برای  استیضاح  و  استجواب  اگر  شود.  تلقی 
باید  باشد،  نمایندگان  سوی  از  نمایندگی  مسوولیت 
توجه  شود.  توجه  نمایندگان  از سوی  آن  کیفیت  به 
نمایندگان  که  است  امکان پذیر  زمانی  کیفیت،  به 
باشند،  داشته  استیضاح حضور  و  استجواب  زمان  در 
و  بشنوند  دقیق  به صورت  را  ارایه شده  جواب های 

نیز  جواب ها  نبودن  یا  بودن  قناعت بخش  مورد  در 
استدالل کنند.

وزیر  که  می کنند  بسنده  به همین  نمایندگان  وقتی 
پرسش های  به  تا  شود  خواسته  عمومی  جلسه  به 
موجود جواب ارایه کند و بدون این که در رابطه به 
جواب های ارایه شده اهمیتی دهند و یا پیش از شنیدن 
که  معناست  این  به  می شوند،  خارج  تاالر  از  جواب 
به  اهمیت می دهند که وزیر  به همین  فقط  نمایندگان 
در  مجلس  برتری صالحیت  تا  مجلس خواسته شود 

برابر اعضای کابینه به نمایش گذاشته شود. 
محترم  اعضای  از  شماری  سوی  از  رفتار  این گونه 
از  برخی  نزد  در  را  برداشت  این  نمایندگان،  مجلس 
اعضای جامعه به وجود می آورد که گویا تعدادی از 
بر  خود  برتری  تثبیت  با  می خواهند،  مجلس  اعضای 
اعضای کابینه و سایر مقام های دارای صالحیت های 
تعامل های  در  نفوذ  اعمال  برای  را  زمینه  اجرایی، 
این  که  چیزی  کنند.  مساعد  مقامات  این  با  شخصی 
این  موجودیت  می کند،  ایجاد  جامعه  در  را  ذهنیت 
به سادگی  نمایندگان  از  عده ای  که  است  شایبات 

برای  خویش  نمایندگی  اعتبار  از  می شوند  حاضر 
وساطت استفاده کرده و این وساطت را در اداره های 

مختلف اجرایی کشور انجام می دهند.
این وضعیت ـ خالی ماندن چوکی های مجلس ـ که 
به عنوان یک عارضه جدی در آمده، ناشی از دو دلیل 
عزیز  نمایندگان  از  برخی  این که  یا  باشد.  می تواند 
مسوولیت های  و  نمایندگی  اهمیت  و  نقش  به  مردم، 
ناشی از آن اهمیت چندانی قایل نیستند، یا این که این 
کار به صورت سازمان یافته صورت می گیرد تا مجلس 
ناکامی  با  خود  نظارتی  مسوولیت های  اجرای  در 
وضعیت  این  ادامه  صورت  دو  هر  در  شود.  مواجه 
امکانات  تضییع  باعث  زیرا  می باشد،  زیان بار  بسیار 

سیاسی جامعه می گردد.
را  پنج ساله  تقنینی  کامل  دوره  یک  ملی  شورای 
در  اکنون  که  افرادی  از  برخی  است.  کرده  سپری 
عضویت مجلس نمایندگان قرار دارند، در شعارهای 
یک  به عنوان  را  پارلمانی  تجربه  خویش،  انتخاباتی 
این که  از  نظر  بودند. صرف  کرده  مطرح  برجستگی 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان تجربه شخصی 
انتظار  این  داشته اند،  را  گذشته  مجلس  در  عضویت 
از  سازمانی،  به صورت  مجلس  این  داشت که  وجود 
کامیابی ها و ناکامی های دوره گذشته تجربه گرفته و 
نظارت  عرصه  در  خود  از  را  موثرتری  و  بهتر  نقش 
از اجراات دولتی و وضع قانون نشان دهد، اما به نظر 
از این مجلس یک توقع بسیار  می رسد چنین توقعی 

کالن محسوب می شود.       
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سخنرانی  در  پاکستان،  خارجه  وزیر  کهر،  حناربانی 
طرفدار  پاکستان  که  است  گفته  لندن  در  خود 
مصالحه ای می باشد که طرف های آن افغان ها باشند. اما 
تحلیلگران می گویند اگر پاکستان در مذاکرات صلح 
صادق می بود، خواست های رییس جمهور کرزی برای 
با مالعمر را فراهم می کرد و این  زمینه سازی مذاکره 

خواست را مسخره نمی خواند. 
نخست وزیر  گیالنی  یوسف رضا  همین حال،  در 
رهبران  از  اعالمیه ای،  نشر  با  گذشته،  روز  پاکستان 
جنگ  از  دست  تا  خواست  اسالمی  حزب  و  طالبان 
بردارند و به روند مذاکرات بپیوندند. این در حالی ست 
که تحلیلگران می گویند پاکستان، به خصوص سازمان 
استخبارات آن کشور، حامی اصلی طالبان می باشد و 
در صورتی که همکاری نظامیان پاکستان نباشد طالبان 
به راه  افغانستان  در  را  پیچیده  عملیات های  نمی توانند 

اندازند. 
از  پاکستان  به  اخیرش  سفر  در  کرزی  رییس جمهور 
مقامات حکومتی این کشور خواست تا زمینه مذاکرات 
کنند،  مساعد  را  طالبان  رهبر  با  افغانستان  حکومت 
رییس جمهور  خواست  این  پاکستان  خارجه  وزیر  اما 
پاکستان  که  گفت  و  خواند  مسخره آمیز  را  کرزی 
مالعمری ندارد تا او را برسر میز مذاکره حاضر کند. 

ملکی  حکومت  می گویند  سیاسی  مسایل  تحلیلگران 
آن  سیاست های  در  مهمی  نقش  نمی تواند  پاکستان 
کشور داشته باشد. میراحمد جوینده، کارشناس مسایل 
سیاسی، می گوید پاکستانی ها در حال حاضر از سوی 
ایاالت متحده امریکا و افغانستان زیر فشار قرار دارند 
مذاکرات  حامی  که  دهند  نشان  می خواهند  این  بنابر 

صلح می باشند. 
از  که  نمی خواهند  »پاکستانی ها  گفت:  جوینده  آقای 
امریکا  و  افغانستان  زیرا  باشند،  بیرون  قطر  مذاکرات 
مذاکره  طالبان  با  مستقالنه  به صورت  حاضر  حال  در 
می کنند و پاکستان در این مذاکرات زمینه و جایگاهی 
افتاده و تحت  به این دلیل پاکستان در هراس  ندارند. 
را در  نظرهایی  اظهار  افغانستان،  و  امریکا  فشار شدید 

حمایت از مذاکرات صلح عنوان می کند.« 

به باور تحلیلگران، پاکستان در قبال افغانستان منافع ملی 
منافع  این  از  قیمتی  هیچ  به  و  دارند  قرمزی  و خطوط 
دست بردار نیستند. افغانستان در ده سال گذشته همواره 
استخباراتی  حلقات  سوی  از  طالبان  که  است  گفته 
افغانستان  ناامنی  پاکستان حمایت می شوند و دست به 
امریکایی  مقام های  از  هم، شماری  از سویی  می زنند. 
نیروهای  کشتار  به  دست  که  طالبانی  با  گفته اند 
شد.  نخواهد  مذاکره  می زنند،  افغانستان  در  امریکایی 
پاکستان  سوی  از  که  طالبانی اند  مقام ها  این  منظور 

تمویل می شوند و در آن کشور پناهگاه دارند. 
اما چرا مقام های پاکستان در فاصله دو هفته اظهارات 
رهبر  موجودیت  یک سو  از  آن ها  دارند.  متفاوتی 
طالبان در پاکستان را انکار می کنند و از سویی دیگر 

می گویند خواستار مذاکرات بین االفغانی هستند. 
ملکی  حکومت  سیاست های  می گوید  جوینده  آقای 
پاکستان با نظامیان آن کشور کامال متفاوت است: »در 
آن  نظامیان  را  آخر  حرف  پاکستان  خارجی  سیاست 
ربانی،  را که خانم  بنابراین سخنانی  کشور می گویند. 
به  می گویند،  گیالنی  یوسف رضا  یا  و  ملک  رحمان 
هیچ وجه بیانگر سیاست اصلی خارجی پاکستان نیستند. 
و سخنان اصلی را  آی اس آی پاکستان خواهد گفت.« 

سیاسی  مسایل  تحلیلگر  میر  هارون  همین حال،  در 
بر همکاری  مبنی  پاکستان  ادعاهای  باوجود  می گوید 
با افغانستان برای تامین صلح و ثبات در کشور، مقامات 

پاکستانی در گفته های شان صادق نیستند. 
که  نداشته  وجود  نشانه ای  »هیچ  می گوید:  میر  آقای 
باشند.  داشته  را  افغانستان  به  کمک  نیت  حتا  این ها 
رهبری  همیشه  پاکستانی ها  تاکنون  و  اخیر  دهه  درسه 

سیاسی افغانستان را فریب داده اند.«
افغانستان در ده سال گذشته بیشترین تالش خود را برای 
برهان الدین  اما زمانی که  انجام داده،  با طالبان  مذاکره 
شد،  کشته  افغانستان  عالی صلح  شورای  رییس  ربانی 
حکومت افغانستان اعالم کرد که طالبان هیچ آدرسی 
با حلقات  باید مستقیما  این  بنابر  ندارند،  برای مذاکره 

نظامی پاکستان، حامیان اصلی طالبان، مذاکره شود. 
طالبان  رهبری  شورای  که  دارد  انکار  پاکستان  حاال 
در کویته وجود ندارد و پاکستان مالعمری هم ندارد. 
این در حالی ست که امنیت ملی افغانستان و هم چنین 
و  اصلی  مراکز  که  گفته اند  همواره  کشورها  سایر 
پناهگاه های طالبان در مناطق قبایلی پاکستان از جمله 

کویته وجود دارد. 
آقای میر در رابطه به این که چرا پاکستانی ها در رابطه 
به حضور رهبران طالبان در آن کشور انکار می کنند، 
که  است  این  پاکستانی ها  »مشکل  می گوید:  چنین 
بن الدن  قسمت  در  کرده اند.  انکار  حقایق  از  همیشه 
اما  ندارد.  وجود  پاکستان  در  وی  که  می گفتند  هم 
شد.  کشته  اسالم آباد  نزدیکی  در  بن الدن  خوشبختانه 
سایر  موجودیت  به  رابطه  در  نیز  اکنون  پاکستانی ها 
آن  خاک  در  تروریستی  گروه های  و  طالبان  رهبران 

کشور انکار می کنند.« 
این در حالی ست که قرار است ایاالت متحده امریکا 
حکومت  کند.  آغاز  قطر  در  را  طالبان  با  مذاکرات 
از  پس  قطر  در  طالبان  دفتر  که  است  گفته  افغانستان 
یک توافق میان قطر و افغانستان گشایش خواهد یافت.

تروریستی در خاک آن کشور انکار می کنند.« پاکستانی ها اکنون نیز در رابطه به موجودیت سایر رهبران طالبان و گروه های پاکستان وجود ندارد. اما خوشبختانه بن الدن در نزدیکی اسالم آباد کشته شد. همیشه از حقایق انکار کرده اند. در قسمت بن الدن هم می گفتند که وی در در آن کشور انکار می کنند، چنین می گوید: »مشکل پاکستانی ها این است که آقای میر در رابطه به این که چرا پاکستانی ها در رابطه به حضور رهبران طالبان 
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 محمدهاشم قیام

پاکستان در قبال افغانستان 
صادق نیست

 از خالی ماندن تاالر دل تنگی وزیر

تحلیلگران:
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افرادی از زمان جنگ سرد میان شوروی سابق و ایاالت 
متحد امریکا باقی مانده اند که هم چنان به نفع کشورهای 
کارشناسان  از  بسیاری  به گفته ی  دارند.  فعالیت  خود 
چنان  جهانی  دوم  جنگ  در  جاسوسان  نقش  جنگ، 
رقم  را  آن  سرنوشت  افراد  این  باور  به  که  بود  برجسته 
زد. اما در حال حاضر، باوجود این که هنوز دستگاه های 
فناوری  به دلیل  فعال اند، ولی  جاسوسی کشورها زنده و 
گسترده کار دسترسی به اطالعات زیاد مشکل نمی نماید؛ 
اما مشکل این جاست که افرادی با هویت های جعلی وارد 
کنند.  گفتگو  و  دیدار  بلندپایه  مقامات  با  شوند  کشور 
شرایط  به دلیل  افغانستان،  در  بلندپایه  مقام های  با  دیدار 
با  دیدار  برای  مثال  نیست.  ساده ای  کار  امنیتی،  خاص 
بگذری.  رستم  خوان  هفت  از  باید  رییس جمهوری 
انجام  پیش شناسایی های الزم  از  آن هم در صورتی که 
شده باشد و چنین دیداری هم قابل دفاع و توجیه باشد. 
می گویند بعضا وزرای کابینه هفته ها منتظر می مانند که 
با رییس جمهوری دیدار کنند، ولی دکانداری از کویته 
می آید، وارد ارگ ریاست جمهوری می شود و با کمال 
و  می کند  معرفی  طالبان  نماینده ی  را  خود  جسارت 
که  می شود  ناپدید  چنان  زدن  هم  به  چشم  یک  در  باز 
منظور  است.  فرورفته  زمین  به  و  شده  آبی  قطره  گویی 
بل  می دهد،  رخ  اتفاقاتی  چنین  چگونه  که  نیست  این 
سوال این جاست که کجای کار می لنگد که برای چنین 
تمام شده، زمینه  استفاده جویی هایی که گاه سنگین هم 
عوامل  به  نسبت  دیرزمانی  از  می کند.  مساعد  بستر  و 
امنیتی و حکومتی  نفوذی دشمن در درون دستگاه های 

نمایندگان مدعی شده اند  در جلسه روز دوشنبه مجلس 
سال  قطعیه  مورد  در  ارایه شده  گزارش  خالف  بر  که 
انکشافی شان  بودجه  40درصد  از  اضافه تر  آنان   1389
نسبت  ولسی جرگه  اعضای  اما  رسانده اند؛  به مصرف  را 
به این ادعاها قناعت نکرده و گفته اند که در مورد آنان 

تصمیم نهایی را بعدا اتخاذ خواهند کرد.
سوی  از  دیگر  به وقت  تصمیم  واگذاری  می رسد  به نظر 
که  بوده  منفی  عارضه  این  به خاطر  نمایندگان،  مجلس 
نبوده  تکمیل  برای تصمیم گیری های جدی  نصاب الزم 
نمایندگان  غیرحاضری  و  نصاب  تکمیل  عدم  است. 
پایان  رسمی  اعالم  از  پیش  تاالر  از  آنان  خروج  یا  و 
مجلس، باعث شده است تا این مجلس نسبت به بسیاری 
اساس  بر  شود.  مواجه  مشکل  با  تصمیم گیری ها  از 
ولسی جرگه،  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  گزارش ها، 
جمع  از  حالي که  در  و  دوشنبه  روز  نشست  ختم  در 
247عضو جرگه، کم تر از 100تن حاضر بوده اند، گفته 
برای  اظهارات مسووالن حکومتی دعوت شده  است که 
جواب گویی به مجلس، برای آن ها قابل قبول نبوده است 
و مجلس تحت ریاست وی، تصمیم نهایی اش را در مورد 
وزرای یادشده، در نشست عمومی بعدی، اتخاذ خواهد 

کرد.
وزارت  ولسی جرگه،  به  ارایه شده  گزارش  اساس  بر 
وزارت  38درصد،  مهاجرین  وزارت  35درصد،  عدلیه 
ترانسپورت 33 و وزارت ارشاد، حج و اوقاف 32درصد 
از بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند. اما مسووالن 
این نهادهای اجرایی ارقام دیگری را به مجلس نمایندگان 

ارایه داده اند. 

افراد هویت جعلی این امکان را  می دهد که از آن 
به نفع خود و یا گروه هایی که با آن ها همکاری 
دارند، استفاده کنند. این مشکل ممکن است در 
حاد  به گونه ی  امنیتی  ارگان های  از  بخش هایی 
وجود داشته باشد و در بخش های دیگر به شکل 
هویت  جعل  آسیب شناسی  بیابد.  تبارز  کم رنگ 
بینجامد.  موثر  نتایج  به  می تواند  نظام  ساختار  در 
در  نیرومند  پشتوانه های  بدون  افراد  این گونه 
درون نظام ممکن نیست که خود را به مقام های 
بلندپایه برسانند. یکی از وظایف نهادهای امنیتی 
که  وقتی  به ویژه  است،  افراد  هویت  تشخیص 
در  گروه  یک  جانب  از  باشد  قرار  فردی  چنین 
حال جنگ با دولت افغانستان با رییس جمهوری 
کند.  دیدار  دیگر  بلند پایه ی  مقام های  یک  یا  و 
این قدر  دولتی کشور  نهاد های  نمی شود که  فکر 
که  باشند  دور  به  الزم  فناوری های  و  وسایل  از 
به هر  کنند.  مشخص  را  افراد  هویت  نتوانند  حتا 
حال، مشکل حاد در این خصوص می تواند عدم 
هویت  مورد  در  کمپیوتری  بایگانی  موجودیت 
افراد در نزد نهاد های امنیتی باشد. انگشت نگاری 
ساده ی  روش های  از  امروزه  چشم نگاری  و 
زیادی  کشور های  در  که  است  افراد  تشخص 
کاربرد دارد. ولی افغانستان در سه دهه ی گذشته 
چنان دچار نابسامانی های اجتماعی و سیاسی بوده 
نیست.  مشخص  آن  در  هم  افراد  هویت  حتا  که 
نزدیکی های  به دلیل  پاکستانی  یا  و  ایرانی  یک 
را  خود  می تواند  به سادگی  زبانی  و  فرهنگی 
افغان معرفی کند و حتا از مراجع رسمی هم شناسنامه و 
کارت هویت بگیرد. جعل کارت و شناسنامه هم که در 
کشورهای همسایه به یک روند عادی تبدیل شده است. 
نشان  که  است  موجود  شواهدی  خصوص  این  در  حتا 
می دهد در برخی کشورهای همسایه اسناد تحصیلی در 
مقاطع مختلف از لیسانس گرفته تا دکترا جعل می شوند. 
عدم  بر  توجیهی  نمی تواند  هیچ وجه  به  موضوع  این  اما 
کفایت  کاری نهادهای امنیتی و حکومتی شناخته شود. 
این نهاد ها وظیفه دارند که با تمام توش و توان از ادامه ی 
را  کشور  ملی  وجاهت  می تواند  که  داد ها  رخ  چنین 
که  ندارند  حق  اال  و  کنند  جلوگیری  کند،  خدشه دار 
افغانستان  و  باشند  نشسته  خود  سمت های  در  هم چنان 

هر روز شاهد یک آبروریزی جهانی باشد.


در کشور و هم چنان نبود زمین برای تطبیق پروژه های در 
نظر گرفته شده از سوی این وزارت بوده است.

تفتیش  اداره  از سوی  ارایه شده  گزارش  در  وقتی  حال، 
دارد،  وجود  تفاوت  وزرا  سوی  از  ارایه شده  گزارش  و 
در  تفاوت  این  نتیجه  آیا  که  می آید  به میان  پرسش  این 
میزان انتفاعی که از پروژه های توسعه ای قابل توقع است، 
توسعه ای  پروژه  یک  وقتی  آمد.  نخواهد  به میان  تفاوت 
دیزاین می شود و هزینه های آن برآورد می گردد، انتظار 
بر این است که براساس آن هزینه، پروژه به صورتی تطبیق 
گردد که هم از نظر دوام و هم از نظر منفعت دهی بتواند 
هزینه تخصیص یافته را دوباره جبران کرده و حتا نفع دهی 
بیشتری نیز داشته باشد. اما وقتی در میزان هزینه در نظر 
گرفته شده تفاوت به میان می آید، این شک و تردید ایجاد 
می شود که ممکن است امکانات و ابزارهایی در تطبیق 
پروژه های توسعه ای به کار گرفته شود که از نظر قوام و 
و  را جواب گوید  توقع موجود  نتواند  دوام و سوددهی 
انجام شده، سوددهی  بر تحصیل مجدد هزینه های  عالوه 

بیشتری نیز برای مردم داشته باشد.
 

با  افغان  سناتور  یک  موقف  از  جعلی  هویت  با  فردی 
که  آن گونه  و  می کند  گفتگو  قندهار  محلی  مقام های 
دست  هم  مهمی  اطالعات  به  می دهد،  نشان  گزارش ها 
می یابد. این شخص پس از دیدار با والی و یک ولسوال 
این شهر، ناپدید می شود و حاال ارگان های امنیتی کشور 
وزارت  هستند.  فرد  این  یافتن  و  هویت  کشف  پی  در 
داخله گفته که از این موضوع درس خوبی گرفته است تا 
در آینده از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند. اما این  
مقام های  با  با هویت جعلی  نیست که فردی  بار نخست 
با  دیدارها  این  از  نوع  مهم ترین  می کند.  دیدار  کشور 
شخص رییس جمهوری اتفاق افتاد که گویا بریتانیایی ها 
در  دکانداری  شخص  این  و  بودند  کرده  میانجی گری 
کویته بود که با هویت جعلی و ظاهرا از سوی طالبان به 
کابل آمده بود. دکاندار کویته پس از دریافت پول های 

کالن ناپدید شد و تا امروز هم ناپدید است. 
عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  حال،  همین  در 
جعلی  هویت  با  انتحارکننده ی  یک  سوی  از  هم  صلح 
نگران کننده  موارد می توانند در مجموع  این  کشته شد. 
نابسامان سیاسی و  از یک وضعیت سردرگم و  باشند و 
امنیتی خبر دهند. جعل هویت در تاریخ فراوان ثبت شده 
است، ولی آن چه که در افغانستان اتفاق می افتد، در نوع 
خود کم نظیر می نماید. در گذشته های دور تاریخی که 
امروز رشد نکرده  اندازه ی  به  فناوری  هنوز اطالعات و 
بود، کشورهای قدرتمند تالش می کردند که افرادی را 
استخباراتی  و  امنیتی  دستگاه های  در  جاسوس  به عنوان 
و  دارد  ادامه  هم  هنوز  روند  این  کنند.  جابه جا  دشمن 

در حالی که در گزارش ارایه شده به مجلس نمایندگان، 
وزارت خانه ها  از  برخی  انکشافی  بودجه  مصرف  میزان 
از  برخی  است،  شده  گزارش  40درصد  از  کم تر 
در  حضور  با  وزارت خانه ها،  این  متصدیان  و  مسووالن 
اجالس استجوابیه مجلس نمایندگان، مدعی شده اند که 
بیشتر از آن چه در گزارش حساب قطعیه سال 1389 ارایه 
شده، بودجه انکشافی خویش را به مصرف رسانیده اند. اما 
باعث  اختالفی که  این سوال برانگیز است که ریشه های 
چه  در  است،  شده  مساله  این  در  متفاوت  گزارش دهی 

می تواند باشد؟
زیادی  اهمیت  از  می تواند  نیز  تفاوت ها  این  نتیجه 
انجام  و  به مصارف  رابطه  در  وقتی  باشد.  برخوردار 
هزینه های الزم در راستای اجرای سیاست های توسعه ای 
تردید  و  شک  این  می شود،  داده  گزارش  دوگونه 
تام  موثریت  در  است  ممکن  که  می آورد  به میان  را 
توقع  انجام شده و مصرف های صورت گرفته،  هزینه های 
پیش بینی شده از آن برنامه به دست نیاید. در واقع می توان 
این گمانه زنی  متفاوت حتا  ارایه گزارش های  گفت که 
مصرف  حصه  در  است  ممکن  که  می آورد  به وجود  را 
از  باشد.  نداشته  وجود  دقیقی  شفافیت  انکشافی  بودجه 
به  و  به مصرف می رسد  ملی  دارایی  از  بودجه  آن جا  که 
عموم مردم تعلق دارد، باید در مصرف آن شفافیت کامل 
وجود داشته باشد، تا امانت داری نسبت به دارای عامه با 

اشکال و تردید مواجه نشود.
تا اعضای مجلس  باعث شده است  تفاوت گزارش  این 
نمایندگان نیز جواب های ارایه شده از سوی وزرای مورد 
استجواب را نپذیرند. در حالی که وزرای استجواب شده 

هشدار داده می شود و حتا اسنادی به دست آمده که چنین 
مواردی را تایید می کند، ولی توفیق دولت در بازداشت 
بیشتر  وضعیت  این  است.  بوده  مایوس کننده  افراد  این 
داشته  بررسی  و  نقد  و  سروصدا  ایجاد  به  نیاز  آن که  از 
ریشه های  یافتن  است.  آن  آسیب شناسی  نیازمند  باشد، 
این مشکل می تواند به حل آن کمک کند و اال شرایط 
برای وقوع چنین اتفاقاتی همواره مساعداست. در منطق 
اصلی وجود دارد به نام قابلیت قابل و فاعلیت فاعل؛ یعنی 
تا زمینی برای یک نوع کشت آماده نباشد، کاشتن تخم 
نیست،  بیش  بیهوده ای  نوع کشت در آن زمین کار  آن 
نشده  گرفته  نظر  در  قابل  قابلیت  منطقی  شرط  که  چرا 
بعد در آن تخم  را آماده کرد  باید زمین  است. نخست 
مورد  کم تر  افغانستان  نظام  در  گویا  اصل  این  پاشید. 
چه  که  دید  باید  اول  دارد.  قرار  دولت مردان  توجه ی 
به  باشند که  داشته  بستر هایی می توانند وجود  و  زمینه ها 

اظهار  با  ولسی جرگه،  استجوابیه  نشست  در  عدلیه  وزیر 
آن  انکشافی  بودجه  مصرف  قطعیه  گزارش  در  این که 
وزارت  که  گفته  است،  شده  داده  نشان  کم  وزارت 
را  خود  انکشافی   بودجه  56درصد  گذشته  سال  عدلیه، 
مهاجرین  وزیر  انوری،  جماهیر  است.  کرده  مصرف 
تحت  وزارت  که  است  گفته  نیز  عودت کنندگان  و 
را  انکشافی  بودجه  41درصد  گذشته  سال  مدیرتش، 
به مصرف رسانده است. وی حتا در جمع نمایندگان ابراز 
تعجب کرده است که چگونه و چطور در حساب قطعیه 

وزارت مالیه، کم نوشته شده است. 
و  ترانسپورت  وزارت  سرپرست  نجفی،  داوودعلی 
بودجه  از  گذشته،  سال  که  است  گفته  هوانوردی 
هوانوردی  و  ترانسپورت  وزارت  توسط  آمده  به دست 
ملکی 62درصد را مصرف کرده است. از جمع وزرای 
دعوت شده برای جواب گویی به مجلس نمایندگان تنها، 
پذیرفته  اوقاف  و  ارشاد، حج  نیازی وزیر  داکتر یوسف 
را  بودجه  40درصد  از  کم تر  گذشته،  سال  که  است 
مصرف کرده است. البته وی در این راستا استدالل کرده 
و گفته است که دلیل عمده عدم مصرف بودجه، ناامنی 

جعل هویت
 و هویت های جعلی

گزارش دهی متفاوت و ریشه های اختالف
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محوریت  با  قطر  در  گفتگو ها  حالی که  در 
حکومت  دارد،  جریان  طالبان  و  امریکا 
افغانستان با موضع گیری های متناقض و مبهم، 
در  است.  کرده  حمایت  گفتگو ها  این  از 
آخرین اظهارات، آقای کرزی در مصاحبه ای 
طالبان  با  گفتگو  از  خارجی  رسانه ی  یک  با 
شورای  در  مقام ها  هم زمان  است.  داده  خبر 
این  نمایندگان  که  گفته اند  نیز  صلح  عالی 
پاکستان  کویته  در  طالبان  مقام های  با  شورا 

دیدار کرده اند.
حکومت افغانستان پس از نشر خبرها در مورد 
دست پاچگی  دچار  قطر،  در  طالبان  حضور 
یک سو،  از  است.  شده  سیاسی  سردرگمی  و 
 حکومت در تالش است که در روند گفتگو ها 
در حاشیه قرار نگیرد و از سویی دیگر به نظر 
با  مطابق  گفتگو ها  جریان  که  می رسد 

خواسته های حکومت به پیش نمی رود.
سرانجام  طوالنی  سکوت  از  پس  حکومت 
نظر  از  اما  کرد.  حمایت  گفتگوها  اصل  از 
در  باید  گفتگو ها  این  افغانستان  حکومت 
یک کشور دیگر، مانند عربستان و یا ترکیه، 
صورت گیرد. این موضع گیری ها نشان داد که 
حکومت افغانستان برخالف موضع گیری های 
سیاسی،  دفتر  با  مخالفت  بر  مبنی  قبلی اش 
از  اما  پذیرفته،  را  دفتر  این  اصل  اکنون 
آن جایی که جریان قطر را مطابق به منافع خود 
را  عربستان  و  ترکیه  کشور  پیشنهاد  نمی بیند، 
مطرح می کند. حکومت افغانستان تالش کرد 
که در رسانه ها و افکار عمومی معلومات مبهم 
و غلطی در مورد گفتگو ها در قطر کند نماید 
به وجود  حرکت  این  علیه  را  حساسیت ها  و 

آورد.
با  را  قطر  دولت  هماهنگی  عدم  حکومت 
در  سیاسی  دفتر  مورد  در  افغانستان  حکومت 
قطر عاملی اصلی فراخوانی سفیر افغانستان از 
این کشور اعالم کرد. اما رسانه های هم سو با 
حکومت کوشیدند که مساله رهایی زندانیان را 
در گفتگو های قطر برجسته سازند. به گونه ای 
که ترس ها، نگرانی ها و حساسیت های فراوانی 
این  برخالف  داشت.  به همراه  کشور  در  را 
شایعات که عمدتا از حلقات نزدیک به ارگ 
تاکید  بارها  امریکا  مقام های  می شد،  منتشر 
طالب  زندانیان  رهایی  مساله ی  که  کردند 
با محوریت  باید  نیز  و گفتگو ها  نبوده  مطرح 

افغان ها به پیش برده شود.

کشور  یک  از  شب  یک   در  افغانستان 
تبعیدشده سیاسی به بارزترین و داراترین 
کشور روی زمین مبدل گشت. اما آیا این 
صحرای  یک  به  که  کوهستانی  کشور 
پناه دادن  به  بیشتر  و  می ماند  جنگ زده 
معروف  تریاک  صدور  و  تروریستان 
است، می تواند به یک صادر کننده عمده 

اقتصادی مبدل شود؟
کشف  به  امریکایی  جیولوجیست های 
یک تریلیون ذخایر معدنی دست نخورده 
براساس  شده اند.  موفق  افغانستان  در 
سرمایه های  نیویارک تایمز،  گزارش 
بزرگ  مقادیر  شامل  افغانستان  زیرزمینی 
آهن، مس، طال و لیتیوم است که می تواند 
مراکز  مهم ترین  از  یکی  به  را  افغانستان 
معدنی جهان تبدیل کند ـ به کشوری در 

حد استرالیا، کانادا و امریکای التین.
مرکزی  فرمانده  پترویس،  دیوید  جنرال 
به  امریکا  متحده  ایاالت  نیروهای 
»تایمز« گفته بود: »در این جا ظرفیت های 
البته  است.  موجود  خیره کننده ی 
»اگر« های زیادی هم وجود دارد، اما من 
به طور  بالقوه  امکانات  این  می کنم  فکر 

چشم گیری قابل توجه است.«
عدم  جاری،  جنگ  شامل  »اگر« ها  این 
زیربناها و فساد سیاسی گسترده می شود. 
برای  زیادی  امکانات  آن،  پهلوی  در  اما 

رشد این کشور نیز وجود دارد.
معادن  بهای  امریکایی  مقامات  چه  اگر 
تریلیون  یک  را  افغانستان  زیرزمینی 
کرزی،  حامد  اما  کرده اند،  برآورده 
رییس جمهور افغانستان، در سفری که به 
واشنگتن داشت، ابراز داشته بود که بهای 
بیشتر  سه برابر  افغانستان  زیرزمینی  ذخایر 

از برآورد امریکایی هاست.
به دست  دیر  همه  این  اطالعات  این  چرا 
ارزش  به  شوروی  معدن شناسان  آمد؟ 
سال  در  افغانستان  زیرزمینی  ذخایر 
سال  در  چون  اما  بودند.  پی برده  هشتاد  
شدند،  افغانستان  ترک  به  مجبور   1989
گروه  ماندند.  مکتوم  را  اطالعات  این 
که  افغانستان  دانشمندان  از  کوچکی 
داشتند،  اختیار  در  را  مربوط  نقشه های 
قدرت  به  و  داخلی  جنگ های  نسبت 
آن ها  سال  بیست  برای  طالبان،  رسیدن 
پس  نقشه ها  این  نگه داشتند.  مخفی  را 
معادن  سروی  به  افغانستان،  اشغال  از 
بعدا  که  شده  برگردانیده  افغانستان 

به دست زمین شناسان امریکایی افتاد.
متحده،  ایاالت  معادن  سروی  اداره 
مناطق  در  هوا  طریق  از  را  بررسی هایی 
ذکر شده )در نقشه ها( در سال های 2006 
و 2007 انجام داد و نیروی کار پنتاگون 
در  تجاری  فرصت های  انکشاف  به  که 
افغانستان  به  بود،  کرده  کمک  عراق 
نهایت  در  نیز  گروه  این  گشت.  منتقل 
اطالعات  اقتصادی  بالقوه  تاثیر  ارزش 

به دست آمده را تایید کرد.
وحید عمر، سخنگوی پیشین کرزی )در 
مطبوعاتی  نشست  یک  طی  آن زمان( 
سروی  یا  یواس جی اس  که  بود  گفته 
توسط  امریکا  متحده  ایاالت  معادن 
تا  گردیده  استخدام  افغانستان  دولت 
این ترتیب  به  انجام دهد که  سروی ها را 

برای  جدی  خطری  زنگ  قطر  در  گفتگوها 
هردو  بود.  افغانستان  و  پاکستان  حکومت های 
کشور، احساس کردند که در روند گفتگو ها 

به حاشیه رانده شده اند.
حکومت پاکستان، با برگزاری نشست سه جانبه، 
در تالش شد تا بار دیگر بر نقش محوری خود 

در قضیه افغانستان تاکید داشته باشد.
حکومت افغانستان نیز در سفر اخیر به پاکستان 
التماس به دامن سیاست مداران، نظامیان  دست 
و مولوی های پاکستان زده و از آن ها خواست 

تا راه را برای گفتگو با طالبان هموار کنند.
که  است  این  افغانستان  حکومت  مشکل 
التماس، هیچ گاه مخالفان آن،  به رغم تضرع و 
در  قابل قبول  طرف  یک  به عنوان  را  حکومت 

گفتگو ها نپذیرفته اند.
افغانستان هردو در یک مسیر  و  پاکستان  حاال 
گام بر می دارند. حناربانی اخیرا در لندن گفته 
محوریت  با  گفتگو ها  از  پاکستان  که  است 

افغانستان حمایت می کند.
نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا  هم چنان 
به  که  است  خواسته  طالبان  از  نیز  پاکستان 
پروسه صلح بپیوندند، اما این گفته های مقامات 
از  عاری  آگاهان  بسیاری  دید  از  پاکستان 
طالبان  اصلی  رهبران  زیرا  می باشد.  صداقت 
زیر نظارت  آی اس آی در پاکستان به سر برده و 
بدون اجازه آنان هرگز نمی توانند وارد هیچ نوع 

گفتگو با حکومت افغانستان شوند.
پاکستان  و  افغانستان  حکومت  تالش  واقع  در 
این است که موازی با تالش های امریکا برای 
اما حرکت های موازی  بردارند.  گفتگو ها گام 
به جای کمک به روند گفتگو، سبب پراکندگی 
در تصمیم گیری ها و تعدد مراکز تصمیم گیری 
یک  گفتگوی  با  اکنون  تروریزم  مشکل  شد. 
کشور و توافق با آن قابل حل نمی باشد. مبارزه 
با این پدیده و یا گفتگو با هماهنگی و حمایت 
جمعی می تواند از موفقیت برخوردار باشد. در 
غیر آن حرکت های موازی می تواند در بسیاری 
موارد با تعارض ها، پراکندگی در تصمیم گیری 
و فقدان اعتمادسازی همراه گردد. با این ترتیب 
حکومت افغانستان به جای ایجاد جبهه ای جدید 
و گام نهادن در حرکت های موازی بهتر است 
محوریت  شفاف،  سیاست  یک  پرتو  در  که 
مصالحه را به  عهده گرفته و با حمایت جامعه ی 

جهانی این پروسه را مدیریت و رهبری کند.

است.  افغانستان  دولت  ابتکار  پروسه،  این 
این یک  فکر می کنم که  »من  وی گفت 
و  است  افغانستان  مردم  برای  بزرگی  خبر 
روی  را  افغانستان  مردم  می بریم  آرزو  ما 
منفعت آور  همه  برای  که  مشترکی  نقطه 
فرصت  یک  این  بسازیم.  متحد  باشد، 
اقتصادی است که هم مردم و هم کشور 

در درازمدت از آن بهره می برند.«
تصویر دیگری از افغانستان

زمین شناسی  آمده  به دست  اطالعات 
اغراق آمیز  نمی تواند  افغانستان  مورد  در 
باشد. افغانستان یکی از نادارترین و کم تر 
انکشاف یافته ترین کشورهای جهان است. 
درآمد خالص تولیدی افغانستان به دوازده 
آن  سوم  یک  که  می رسد  سال  در  بلیون 
از کشت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، 
به ویژه تریاک و مورفین و هیرویین که از 
به گفته  می آید.  دست  به  آن اند،  مشتقات 
متحد،  ملل  سازمان  جرایم  و  قاچاق  دفتر 
مواد  تولیدکننده  بزرگ ترین  افغانستان 
چهل  حدود  در  است.  جهان  در  مخدر 
فقر  خط  زیر  افغانستان  نفوس  از  درصد 
درصد  هفتاد  حدود  در  می کنند.  زندگی 
درآمد،  دالر  دو  با  روزانه  افغانستان  مردم 
زند گی را به  پیش می برند. در نتیجه چندین 
ندارد  وجود  زیربناهایی  جنگ،  دهه 
کمک  اقتصادی  بازسازی  و  احیا  به  که 
انتخابات  که  اکنون  همین  حتا  رساند. 
امریکا  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری 
نزدیک می شود، درگیری هایی نظامی در 
پاکستان جریان  افغانستان و  امتداد سرحد 
که  دارد  وجود  جدی  تردید های  دارد. 
انتخابات  یک  اثر  در  که  کرزی  دولت 
خروج  از  بعد  آمد،  روی کار  غیرعادالنه 

امریکا از کشور، پابرجا بماند. 
نظر اند  این  به  حتا  کارشناسان  از  بعضی 
که حال حقیقت در مورد ذخایر هنگفت 
طالبان  گردیده،  افشا  افغانستان  زیرزمینی 
در  قدرت  گرفتن  برای  بیش  از  بیشتر 

سراسر کشور مبارزه خواهند کرد.
اما بدون شک دالیلی نیز وجود دارد که 
ما را به آینده خوش بین می سازد. از آن جا 
دارد  به کار  زیادی  سال های  افغانستان  که 
پی ریزی  را  معادن  استخراج  صنعت  تا 
افغانستان  زیرزمینی  منابع  وسعت  کند، 
سرمایه گذاران مهمی را حتا قبل از این که 
به بهره برداری برسند، به خود جلب کرده 
است. هجوم عالقه چین به استخراج معادن 

افغانستان، مصداق بارز این مدعاست.
در سال 2007 گروه میتالوژی چین، روی 
مس عینک افغانستان که بنابر گزارش هایی 
در  مس  دست ناخورده  منبع  بزرگ ترین 
نوع خود در جهان می باشد، مبلغ سه بیلیون 
به عنوان  چین،  کرد.  سرمایه گذاری  دالر 
که  است  کرده  توافق  قرارداد،  از  بخشی 
کارخانه  محل  در  برق  تولید  شبکه  یک 
ذوب مس اعمار کند تا هم برق مورد نیاز 
کارخانه را تامین کند و هم در برق مورد 
نیاز کابل افزایش به عمل آورد هم چنین به 
اعمار یک معدن ذغال سنگ برای تامین 
سوخت این دستگاه، موافقت کرده است. 
منازل،  جاده،  آبرسانی،  سیستم  اعمار 
شفاخانه ها و مکاتب برای کارگران معدن 

قراردادی  شامل  نیز  خانواده های شان  و 
چین  است.  شده  امضا  چین  با  که  است 
اعمار خط آهن که  هم چنین روی پروژه 
ازبکستان  با  افغانستان  شمالی  مرزهای  از 
شروع شده تا مرزهای جنوبی افغانستان با 

پاکستان تمدید می یابد، کار می کند. 
تاریخ  در  سرمایه گذاری  بزرگ ترین  این 
افغانستان است و توسط نظامیان امریکایی 
آن  در  طالبان  با  مبارزه  برای  قبل  از  که 
به  نفوذشان  مانع  تا  بودند  مستقر  مناطق 

کابل شوند، حمایت می شود. 
چین که تریلیون ها دالر برای سرمایه گذاری 
و اشتهای سیری ناپذیر برای تامین سوخت 
ماشین رشد اقتصادی خود دارد، تردیدی 
خود  جهان  بحرانی  مناطق  به  که  ندارد 
چین  نفت  ملی  کمپنی  سازد.  نزدیک  را 
مناقصه ای را که بر سر سرمایه گذاری در 
رام اهلل و حلفاوا عراق در گرفته بود، به نفع 
خود تمام کرد. چین هم چنان در نقاط داغ 

افریقا نیز فعال بوده است. 
نخواست  که  امریکایی  مقامات  از  یکی 
نامش افشا شود، به روزنامه مک کالچی 
چین(  )رهبران  این ها  »اگر  است  گفته 
تغذیه  را  خود  صنعتی  بزرگ  مجموعه 
نکنند، باعث نارضایتی عامه مردم خواهند 
در  را  بیشتری  رقابت های  انتظار  ما  شد. 

افغانستان داریم.«
عرصه  در  قیمت ها  رشد  با  واقع،  در 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  لوجستیکی، 
افغانستان  ناظران  که  آن چه  از  سریع تر 
پیش بینی می کنند، صورت خواهد گرفت.

سیستم  ایجاد  برای  را  افغانستان  پنتاگون، 
می کند.  کمک  طبیعی  منابع  توسعه 
متخصص  که  حساب داری  کمپنی های 
عقد قرارداد ها در استخراج معادن هستند، 
معادن  وزارت  به  دادن  مشوره  برای 
آمار  و  شده اند  گرفته  به کار  افغانستان 
کمپنی های  به  ارایه  برای  نیز  تخنیکی 
بالقوه  سرمایه گذاران  سایر  و  ملیتی  چند 

خارجی آماده شده است. 
استیفن پیترز، یکی از کارمندان استخراج 
معادن امریکا، گفته است که همه امکانات 
است.  آماده  مدرن  جامعه  یک  ساختن 
بتوانیم برای مردم کار ایجاد کنیم  اگر ما 
و آن ها را معاش بدهیم، آن ها از زند گی 

خود راضی خواهند بود.
یادداشت مدیر

از  تا  دارد  نیاز  سال  سال های  افغانستان 
اما  کند.  بهره برداری  خود  طبیعی  منابع 
یک عنصر است که تمام مارکیت انرژی 
و  است  ساخته  مواجه  دگرگونی  به  را 
عنصر  این  می شود.  یاد  سوم  عنصر  به نام 
بم های  تا  گرفته  طبی  دواهای  ساخت  در 
هسته ای به کار می رود. گمان زده می شود 
که این عنصر می تواند جایگزین 148بلیون 
بیرل نفت شود که 10.4تریلیون سود به  بار 

می آورد. 
شانزده  عنصر  این  دریافت  برای  تقاضا 
یک  است.  آن  توزیع  از  زیادتر  مرتبه 
پرینستون  کمپنی که دفتر مرکزی آن در 
بر  دارد،  موقعیت  امریکا  نیوجرسی  ایالت 
مشغول  که  جهان  مارکیت  نیم  از  بیشتر 

تجارت این عنصر اند، قفل انداخته است.

 حامد
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دارایی پنهان افغانستان
آیا سرمایه گذاران قادر به استخراج

این معدن طال خواهند بود؟
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

افغانستان  اساسی  48قانون  ماده  به  تاسی  با 
مربوط  امور  توضیح  و  تنظیم  منظور  به  و 
تامینات  و  امتیازات  حقوق،  وجایب،  به 
و  وضع  کار  قانون  کار کنان،  اجتماعی 
حد  تا  آن  در  که  گردیده  نشر  و  تصویب 
بشر  حقوق  معیار های  و  موازین  زیادی 
می تواند  آن  تطبیق  است.  شده  رعایت 
بشر  اساسی و موازین حقوق  قانون  احکام 
و  کار  حقوق  عرصه   در  زیادی  حد  تا  را 

کارگر تامین کند.                
اهداف این قانون در ماده دوم آن به صورت 

زیر توضیح داده شده است:
کار  مناسبات  تحکیم  و  تنظیم  تثبیت،   -1

کارکنان.
2- تامین حق مساوی و حمایت از حقوق 

کار کنان.
رشد  تولید،   و  کار  سازماندهی  بهبود   -3
نیروی  از  معقول  استفاده  کار،  بازدهی 
کار  انضباط  تحکیم  کار،  منابع  و  بشری 
مزد  و  معاش  سیستم های  تعمیم  تولید،  و 
ارتقای  جهت  اجتماعی  تامینات  و  مترقی 
فرهنگی  و  اجتماعی  مادی،  زندگی  سطح 

کارکنان.        
4- تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و 
تامین شرایط  اداره کار و تولید،  مسووالن 
و  ارتقا  کار،  ایمنی  تکنیک  و  حفاظت 
ظرفیت ها  و  مهارت ها  متداوم  انکشاف 

جهت رشد و تحکیم اقتصاد ملی.                        

بی کاری به عنوان یک چالش جدی
براساس آمار تقریبی که از سوی وزارت 
کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن به نشر 
رسیده است تقریبا  7میلیون نفر از مجموع 
که  کار اند  شرایط  واجد  کشور،  نفوس 
آنان  34.5درصد  به  نزدیک  آن جمله  از 

بي کار هستند. 
نفر  7میلیون  از  که  است  معنا  این  به  این 
آنان،  66.5درصد  تنها  کار  شرایط  واجد 
دارای کار می باشند. بررسی آمار دوساله 
این وزارت نشان می دهد که تغییر چندانی 
جریان  در  کشور  در  بی کاری  نرخ  در 

دوسال اخیر به وجود نیامده است.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  تحقیقات 
که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  افغانستان 
از میان 9333نفر که در سال 1388 مورد 
مصاحبه قرار گرفته است 56.9درصد آنان 
بی کار  آن ها  43.1درصد  و  داشته  کار 

بوده اند. 
در بخشی از این گزارش آمده است:

می کنند،  کار  که  آنانی  جمله  »از 

اسناد  یک سان  تطبیق  و  قانونیت  تعمیم   -5
تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصه های کار 

و تولید.        
خدمات  عرضه   تسهیالت  کردن  فراهم   -6

کار یابی. 
استخدام  قانون،   این  موضوعات  مهم ترین 
و  استراحت  حق  کار،  وقت  کار،   قرار داد  و 
و  فنی  مسلکی،  آموزش  مزد،   رخصتی ها، 
کارکنان،  مهارت های  انکشاف  و  حرفه ای 
معیارها و قواعد رهنمودی کار،  انضباط کار، 
مسوولیت مالی کار کنان، تامین شرایط صحی 
و ایمنی کار، کار زنان و نوجوانان، اختالفات 
احکام  و  اجتماعی  تامینات  کار،  از  ناشی 

متفرقه دیگر، می باشد.                        
میزان دسترسی شهروندان به حق کار

تحلیل میزان دسترسی شهروندان واجد شرایط 
نیست.  ساده  کار  بی کاری،  آمار  و  کار  حق 
از تعداد واجدین شرایط  اول آمار مشخصی 
کار براساس قانون کار افغانستان وجود ندارد. 
امکان پذیر  به  آسانی  بی کاری  تعریف  دوم 
در  اشتغال  90درصد  از  بیشتر  زیرا  نیست، 
بدون  نا پایدار،  وظایف  ردیف  در  ما  کشور 

50افغانی  از  کم تر  روزانه  32.1درصدشان 
و  دولت  رسمی  آمار  بین  دارند.  درآمد 
بشر  حقوق  ساحوی  نظارت  یافته های 
8.6درصد تفاوت وجود دارد و نشان  می دهد 
که تعداد بی کاران بیشتر از آن  چیزی است 
انعکاس  دولتی  رسمی  گزارش های  در  که 

یافته است.«
نتیجه

گزارش  این  در  که  آن چه  تردید  بدون 
کوتاه به عنوان چالش های فراروی دسترسی 
تمام  یافت،  تذکر  زندگی  اولیه  نیازهای  به 
مشکالتی نیست که در این زمینه وجود داشته 
و اگر با فرصت بیشتر به این موضوع بپردازیم 
و  نموده  دریافت  را  زیادی  مشکالت  قطعا 
خواهیم دید که عمق این معضل خیلی بیشتر 
از آن خواهد بود که در گزارش های رسمی 
نهادهای دولتی و غیردولتی انعکاس می یابد.

تا  ایجاب می کند  موجود  این وضعیت  بنابر 
بر  زمینه  این  در  مسوول  نهادهای  و  دولت 
این  شده  سنجیده  و  دقیق  برنامه ریزی  های 
موضع را جدی گرفته و تالش در جهت رفع 

مزد  یا مزد ناکافی و اغلب پنهان قرار می گیرد1. 
اما به هر حال معنای بی کاری، »کار نداشتن« است 

و در این جا کار به معنای »کار با مزد« است.        
امور  کار،  وزارت  تخمینی  آمار  براساس 
حدود  7میلیون  در  معلولین  و  شهدا  اجتماعی، 
شرایط  واجد  افغانستان،  نفوس  مجموع  از  نفر 
کار اند که 34.5درصد آنان بي کار هستند. یعنی 
حدود 66.5درصد واجدین شرایط کار، مشغول 

کاراند2.
امور  کار،  وزارت  قبل  دوسال  آمار  براساس 
اجتماعی، شهدا و معلولین ، در مقایسه با دوسال 
کشور  در  بی کاری  نرخ  در  چندانی  تغییر  قبل 
به وجود نیامده است. تازه مشکالتی که در عرصه 
یافته  تداوم  هم چنین  داشت  وجود  ارقام  و  آمار 
تعداد  از  دقیقی  آمار  دریافت  به  قادر  دولت  و 
هنوز  مثال  است.  نشده  شاغل  افراد  بی کاران  یا 
افراد  را  بی کاران  از  تعداد  چه  که  نیست  معلوم 
با سواد و چه تعداد از آنان را افراد بی سواد تشکیل 
نداشته  دقیقی وجود  آمار  وقتی  مطمینا  می دهند. 
ادارات  پالن گذاری های  و  برنامه ریزی ها  باشد، 
دولتی و غیردولتی نیز مبتنی بر معلومات نادرست 
با داشته  نمی  تواند  دقیق  نتایج  و  می شود  طراحی 

شد.                                                
ادامه دارد

پی نوشت ها:
تاریخ  قانون کار، شماره مسلسل 966،  افغانستان، جریده رسمی،  1. وزارت عدلیه جمهوری اسالمی 

نشر: 16 قوس 1387
در  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  وضعیت  چهارم  گزارش  بشرافغانستان،  حقوق  مستقل  کمیسیون   .2
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اولویت های  از  یکی  به عنوان  را  مشکالت  این 
اجرایی شان در نظر گیرند.

مکلفیت های  اجرای  بر  تاکید  می رسد  به نظر 
قانونی و بین المللی دولت یکی از پیش شرط های 
اساسی دست یابی به موفقیت در این زمینه بوده 
و ایجاب می کند تا دولت نیز این مساله را جدی 
گرفته و مطابق با قانون اساسی و تعهدات ملی و 
را  بین المللی خود وظایف و مکلفیت های خود 

درک و انجام دهد.
در  بردن جنگ  بین  از  و  امنیت سراسری  تامین 
ایجاد  و  اداری  فساد  علیه  جدی  مبارزه  کشور، 
یک دولت سالم و متعهد از دیگر چیزهای است 
چالش های  با  مبارزه  در  را  دولت  می تواند  که 
دسترسی به نیازمندی های اولیه ی زندگی کمک 

کند.

7سال پنجم   شماره مسلسل 1344    شنبه 6حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

چالش های  دسترسی
 به نیازهای اولیه  زندگی

 م. ع. بشارت                                       قسمت چهارم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

مبحث سوم: اقتدار قوه قضاییه
بند اول: اقتدار قوه قضاییه بر قوه مقننه

امورات،  تمامی  در  که  است  قانون گذاری  مقننه  قوه  وظیفه  اصل 
قانون وضع می کند. در همین حال نظارت بر قانون گذاری به عهده 
قوه قضاییه می باشد، اگر پارلمان براساس تخصص نداشتن در عرصه 
قانون گذاری قانونی را وضع و تصویب نماید که مخالف با شریعت 
و اسالم باشد قوه قضاییه صالحیت دارد که قانون را ملغا نماید. حال 

به چگونگی اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه می پردازیم.
قانون  مطابق  دعوا  یک  حکم  نمودن  صادر  مورد  در  قضاییه  قوه 
اساسی دست باز دارد. هرگاه در مورد یک قضیه حکمی در قانون 
وجود نداشته با شد قضات می توانند با استناد به فقه اسالمی قضیه را 
طوری حل و فصل نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نموده 
)مواد  دارد  اساسی وجود  قانون  ماده های در  راستا  باشد. در همین 
130 و 131.( از آن می توان استنباط کرد که قوه قضاییه در ساحه 
منابع احکام خود عالوه بر قوانین وضع شده می تواند از منابع فقهی 
نیز در مورد حل قضایا استفاده نماید. پس در این صورت قوه قضاییه 
در ساحه کار خود محدودیتی نسبت به قوانین وضع شده از طرف 

پارلمان ندارد.
اداری در مقابل قوه قضاییه در  تنها ازمصوونیت  اعضای قوه مقننه 
امان است، اما در مورد تعقیب جزایی مصوونیت ندارند. قوه قضاییه 
می تواند اعضا قوه مقننه را مورد تعقیب جزایی قرار بدهد و احکام 
)مواد  نماید.  تطیبق  است  نافذ  اتباع کشور  تمام  باالی  را که  قانون 

101 و102 قانون اساسی.( 
بند دوم: اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه

ماده 116 قانون اساسی کشور قوه قضاییه را رکن مستقل بیان نموده 
است. این باعث می گردد که قوه قضاییه بر قوه مجریه اقتدار داشته 
باشد، اما در مقابل قوه مجریه نیز دارای استقالل می باشد. از آن جا 
که صالحیت تفسیر قانون بر عهده قوه قضاییه است. این قوه باید به 
وضع و تصویب قوانین هردو قوه نظارت داشته و این کار قوه قضاییه 

می تواند یک نوع اقتدار باالی قوه مجریه باشد.
قضات دادگاه ها حق دارند از تطبیق قوانین مخالف با شریعت اسالم 
که از طرف قوه مجریه وضع شده باشد و یا هم از صالحیت های قوه 
مجریه خارج بوده خود داری نمایند. در این صورت قضات می تواند 
نمایند.  خواست  در  باال  مرجع  از  را  قوانین  نمودن  ملغا  تقاضای 

)ماده121 قانون اساسی(
حکومت و قوه مقننه حق ندارند قانونی را وضع و تصویب نمایند 
که قضایا را از دایره صالحیت قوه قضاییه خارج نمایند. )ماده 122 

قانون اساسی(
همکاری  که  دارد  این  از  سخن  شد  طرح  که  موارد  تمام  نتیجه: 
بلکه  نیست  امور کاری یک دیگر  در  معنای دخالت  به  بین سه قوه 
به خاطر این است که در روند کارها سرعت بخشیده و نظام کشور 
به طور دقیق و منظم کنترول شود. برای مثال اگر باالی اعمال قوه 
مجریه نظارت از طرف دو قوه دیگر وجود نداشته باشد، قوه مجریه 
با امکانات که دارد می تواند زمام کشور را طوری بچرخاند که به 
نفع اش باشد و از قدرت به طور مطلق برای بقا خودش استفاده نماید. 
در این صورت ضروری است که عالوه بر تفکیک قوا همکاری و 
کنترل نیز وجود داشته باشد تا حقوق شهروندان کشور به طور کامل 
به همین  گیرد.  قرار  حمایت  مورد  و  شده  رعایت  دولت  طرف  از 
به طور  را  قوا و ساختار قدرت  تفکیک  اساسی کشور  قانون  خاطر 

واضح و روشن بیان نموده است.
منابع :

 1389 زمستان  اول  چاپ  افغانستان  اساسی  حقوق  سرور  »دانش« 
کابل موسسه تحصیالت عالی ابن سینا

اصول محاکمات مدنی نوشته استاد هاشم احمدی 
کلیات حقوق اساسی نوشته دکتر سید محمد هاشمی 

قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان

تفکیک قوا در نظام 
سیاسی افغانستان

قسمت چهارم 

نویسنده: نصراهلل محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب قسمت بیست و دوم

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه  اند.
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مقام ها در کندز اظهار می دارند که قاچاق مواد مخدر 
و  است  بوده  امکان پذیر  محل  سه  از  والیت  این  در 
مواد  این  قاچاق  به  از فرصت  استفاده  با  نیز  قاچاقبران 

می پردازند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  مرشد،  عبدالبصیر  قاضی 
از  مخدر،  مواد  قاچاق  که  می  گوید  کندز  والیت 
و گروه های  است  سه جای والیت کندز صورت پذیر 
دریافت  و  لحظه ها  برشمردن  با  نیز،  کندز  در  قاچاقبر 
با دریافت شانس،  به قاچاق می زنند و  فرصت، دست 

مواد را قاچاق می کنند.
مواد  با  مبارزه  رییس  را  کندز  در  قاچاق  جاهای 
با  مرز  در  که  امام صاحب  جنگل  والیت،  این  مخدر 
تاجیکستان است، منطقه ای از بندر شیرخان و نقطه ای 

در ولسوالی قلعه ی زال والیت کندز می داند.
می داند،  قاچاق  را جای  مسیرها  این  این که  او، ضمن 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  از  که  می گوید 
زمینه ی  در  را  آنان  داشته،  رضایت  ابراز  والیت  این 

فعالیت شان ستایش می کند.
آقای مرشد گفت: »پولیس در این مسیرها بیدار است 
و قاچاق مواد مخدر به سادگی امکان پذیر نیست، ولی 
شانس  یک  و  فرصت  یک  منتظر  )قاچاقبران(  آنان 

هستند، تا بتوانند کاری برای خود بکنند.«
با این حال، خود قاچاقبران به این باور هستند که هنگام 
موجودیت طالبان در کندز و مسیرهای قاچاق که آنان 
داشتند، این قاچاقبران می توانستند بیشتر به کارهای شان 

بپردازند.
یکی از این قاچاقبران می گوید که وقتی در مسیرهای 
جنگل امام صاحب، طالبان حضور داشتند، کارهای ما 
به ساد گی به پیش می رفت، ولی حاال خیلی سخت شده 

است.
می شد،  که  گونه ای  به هر  طالبان،  »با  می گوید:  او 
به کارهای  و  باشیم  داشته  ساخت و سازی  می توانستیم 
باید خیلی  اما حاال،  بدهیم،  ادامه  بهتر  به گونه ی  خود 

زیرکانه کار کنیم.«
که  والیتی  شورای  نمایندگان  از  یکی  پیش،  سه ماه 
هم چنان  و  می کند  نمایند گی  امام صاحب  ولسوالی  از 
موجودیت  از  قریشی،  امام الدین  امام صاحب،  ولسوال 
قاچاق در مسیر جنگل امام صاحب ابراز نگرانی کرده 
بودند و خواهان توجه به محو آن شده بودند که پس 

از آن، پولیس دست به عمل زد.
جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده پولیس کندز و نجیب اهلل 
راغستانی، فرمانده کمیساری بندر شیرخان گفته اند که 
وضعیت به گونه ی کلی زیر کنترول پولیس آمده است.

آن ها  که  بود  گفته  این  از  پیش  راغستانی،  نجیب اهلل 
قاچاق  راه های  برای مسدود کردن  را  تدابیر جدی ای 
قاچاقبران،  از  شماری  که  شد  باعث  این  و  گرفته اند 
وقتی  ولی  بدهند،  ادامه  کار  این  به  هوایی  راه های  از 
گرفته  به کار  نیز  هوایی  میدان های  در  شدید  تدابیر 

شد، با آن که قاچاقبران به بندر 
شیرخان و راه های دیگر زمینی 
موفق  ولی  کردند،  هجوم 
سختی  شرایطی  در  و  نشدند 

به سر می برند.
می گویند  کندز  در  قاچاقبران 
بدون  طالبان،  زمان  در  که 
به  می توانستند  نیز  سالح 
بدهند،  ادامه  کارهای شان 
و  باشند  مجهز  باید  اینک  ولی 

سالح های خوب داشته باشند.
یکی از آنان که از ذکر هویتش 
می گوید:  می کند،  خودداری 
»در زمان طالبان، ما با پرداخت 
می توانستیم  تفنگ،  میل  چند 

کار خود را انجام بدهیم، اما حاال خیلی دشوار است، 
ما باید نگهبان جان و مال خودمان باشیم.«

او گفت که برای نگهبانی از خودشان آن ها سالح را 
از  بازار سیاه به دست می آورند و حتا می توانند که  از 
سربازان اردوی ملی که فرار می کنند نیز این سالح ها 
را خریداری کنند، ولی محلی را که این سالح ها در 
را  می شود  رسانیده  به فروش  سیاه  بازار  به گونه  آن 

مشخص نه ساخت.
زمینه ی  در  دست آوردهایی  کندز،  پولیس  آن که  با 
جلوگیری از قاچاق مواد مخدر داشته است، ولی گفته 
با  کندز  بودن  مرزی  و  ترانزیتی  موقعیت  که  می شود 
کار  والیت،  این  به  قاچاقبران  توجه ی  و  تاجیکستان 
به دشواری های  نیز  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسووالن 

کالن رو به رو کرده است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  مرشد،  عبدالبصیر  قاضی 
والیت کندز، در کنار هم مرز بودن کندز با تاجیکستان، 
مساله ترانزیتی بودن کندز را یکی از دشواری های کار 

مبارزه با مواد مخدر می خواند.
این در حالی است که سید سرور حسینی، سخنگوی 
فرماندهی پولیس کندز می گوید که در جریان امسال، 
مواد  قاچاق   از  جلوگیری  برای  را  بسیاری  راه های 
مخدر جستجو کرده اند و صدها خریطه مواد مخدر و 
هزاران بوتل شراب و تیزاب را ضبط و حریق کرده اند.

او می گوید که افزایش در تشکیل پولیس و همکاری 
می تواند  جلو  دیگر،  هم  با  امنیتی  نیروهای  و  مردم 

قاچاق را بگیرد.
پی گیر  تالش های  »پولیس،  می افزاید:  حسینی  آقای 
و  می دهد  ادامه  قاچاق  از  جلوگیری  برای  را  خویش 
تا حاال موفق است و هیچ شکایتی در این زمینه وجود 
دیگر،  نهادهای  و  مردمی  همکاری های  ولی  ندارد، 
آن را  قاچاق  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  کار  می تواند 

اثرگذارتر بسازد.«
او قاچاقبران و آدم ربایان را، رشته های زنجیری  پیوسته 
کنار  در  روان،  سال  در  ما  که  گفت  خوانده   به هم 
مسکرها،  و  مخدر  مواد  ضبط  و  قاچاقبران  بازداشت 
آنان  چنگال  از  و  کرده ایم  بازداشت  را  آدم ربا  ده ها 
ربوده شدگانی که بیش تر بازرگانان و پول داران بودند 
را  می خواستند  پول  آنان  رهایی  بدل  در  ربایند گان  و 

رها ساخته ایم.
و  قاچاقبران  پی گرد  فرایند  که  داد  ادامه  حسینی 
و  پولیس  توسط  آن،  خوب  به گونه ی  ربایندهگان 

نهادهای امنیتی دیگر به پیش برده می شود.
مواد  قاچاق  از  جلوگیری  برای  چاره هایی  چه  اگر 
بنابر  ولی  است،  اجرا  دست  در  کندز  در  مخدر 
والیت  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسووالن  اظهارات 
کندز، قاچاقبران در کندز حضور دارند و چشم  به راه 
انتقال  را  قاچاقی شان  مواد  بتوانند  که  هستند  فرصتی 

بدهند.

افغانستان  8صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در  مقدس  کتاب های  دیگر  و  مجید  قرآن  آتش زدن 

پایگاه نظامی بگرام را محکوم می کند.
بر بنیاد اعالمیه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
انداختن کتاب های  بیرون  که به رسانه ها فرستاده شده، 
هدف  به  مجید  قرآن  به شمول  بگرام  پایگاه  از  مذهبی 

سوزانیدن  آن ها توهین و بی حرمتی خوانده شده است.
قرآن،  به  بی حرمتی  و  »توهین  است:  آمده  اعالمیه  در 
مستقل  کمیسیون  نظر  از  و  بوده  مردم  عقاید  به  توهین 
حقوق بشر افغانستان مغایر روحیه اسناد بین المللی حقوق 

بشر به شمار می رود.«
در اعالمیه گفته شده است که احترام به فرهنگ و عقاید 
از ارزش های حقوق بشر تلقی شده  مذهبی مردم یکی 
هرگونه  نیز  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  و 
دعوت یا ترغیب به  کینه و تنفر ملی، نژادی و مذهبی که 

گفت  هرات  والی  صبا  داوود  باستان،  بست  از  نقل  به 
که این مرکز گنجایش سی بیمار را دارد و برای زنانی 
که به بیماری های شدید روانی گرفتار باشند اختصاص 

یافته است.
او افزود که پیش از این هیچ نوع جای بود و باش برای 
این بیماران وجود نداشت و آنان به دور از مراقبت های 

صحی – روانی به سر می بردند.

نموده  اعالم  ممنوع  باشد،  مخاصمه  یا  تبعیض  محرک 
است. 

هم چنین  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
نیروهای  فرماندهان  و  افغانستان  دولت  مقام های  از 
بین المللی خواسته است تا در مورد واقعه ی بگرام تحقیق 
همه جانبه کنند و عاملین آن را مورد پیگرد قانونی قرار 

دهند. 
این کمیسیون، از نیروهای بین المللی نیز می خواهد تا به 
چنین  دیگر  که  دهند  اطمینان  افغانستان  دولت  و  مردم 

اتفاقی تکرار نشود.
شریف  مردم  از  هم چنین  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
افغانستان نیز تقاضا کرده است که در جریان تظاهرات و 
اعتراض های شان، اصل مسالمت آمیز بودن تظاهرات را 

رعایت کنند و از هر نوع خشونت پرهیز نمایند.

این  هرات  احمر  هالل  رییس  گفته  به  حال،  همین  در 
شفاخانه نخستین مرکز نگهداری بیماران روانی زن در 
افغانستان است که برای سی تن از زنان در هرات، ایجاد 

گردیده است.       
به گفته او هزینه ساختمان این مرکز ده هزار دالر شده 

که از سوی ریاست هالل احمر پرداخت شده است.
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 نورالعین ـ کندز

مسیرهای قاچاق 
مواد مخدر در کندز

کمیسیون مستقل حقوق بشر: 
عامالن آتش زدن به قرآن مجید مورد پیگرد

قرار گیرند

مرکز نگهداری بیماران روانی زن در هرات
گشایش یافت
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هزاران تن از هواداران والدیمیر پوتین، نخست وزیر 
تا  آمدند  گرد  مسکو  لوژنیکی  استدیوم  در  روسیه، 
انتخابات  برای  او  دوباره  نامزدی  از  خود  حمایت 

ریاست جمهوری را نشان دهند.
از  لوژنیکی  نفری  هزار  هشت  و  هفتاد  استدیوم 
پالکاردهایی  و  عکس ها  که  می زد  موج  جمعیتی 
به هواداری از نخست وزیر روسیه در دست داشتند. 
به گفته پولیس، بیش از ۱۳۰هزار نفر در این استدیوم 

جمع شده بودند.
شعار  تحت  را  تجمع  این  پوتین  والدیمیر  هواداران 
»دفاع از کشور« و هم زمان با سالگرد روز موسوم به 

»مدافعان سرزمین پدری« تشکیل داده بودند.
سازمان دهندگان این همایش سعی کرده بودند که از 
والدیمیر پوتین تصویر یک رهبر ملی ترسیم کنند، 
گفتند  بی بی سی  خبرنگار  به  راه آهن  کارگر  دو  اما 
و  آمده اند  تجمع  این  به  مدیران خود  دستور  به  که 
به  که  شدند  مدعی  هم  دانشجویان  از  گروه  یک 
نه  و  جشنواره،  یک  به  تا  بود  شده  داده  پول  آن ها 

یک همایش سیاسی، بروند.
استدیوم  در  هوادارانش  به  خطاب  پوتین  والدیمیر 
مداخله  معرض خطر  در  لوژنیکی گفت که روسیه 

قرار دارد.
او هم چنین گفت: »ما به هیچ کسی اجازه دخالت در 
امور خود را نمی دهیم و نخواهیم گذاشت که اراده 
دیگران بر ما تحمیل شود زیرا ما دارای اراده خود 

هستیم. ما ملتی پیروزیم. این در ژن ماست.«
نخست وزیر روسیه سپس از هواداران خود خواست 
که نگاه شان به خارج از روسیه نباشد و به سرزمین 

مادری خود خیانت نکنند.
سخنرانی  این  او  این که  از  پوتین  آقای  مخالفان 
انتخاباتی خود را در روز »مدافعان سرزمین پدری« 

برگزار کرده است ابراز نارضایتی کرده اند.
ناظران امور روسیه می گویند انتظار دارند که آقای 
اعالم  آتی  ریاست جمهوری  انتخابات  برنده  پوتین 

شود.
چاوز برای عمل سرطان 

به کوبا می رود
جراحی  برای  ونزویال  رییس جمهور  چاوز،  هوگو 

سرطان به کوبا می رود.
جراحان کوبایی قرار است یک بار دیگر ناحیه لگنی او 
را عمل کنند. آن ها سال گذشته یک غده بزرگ را از 

این منطقه خارج کرده بودند.
بدخیم  احتماال  او  عارضه کنونی  آقای چاوز  به گفته 

است، ولی او از پس از بیماری برخواهد آمد.
ابتالی مجدد آقای چاوز به سرطان بر بخت او برای 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتوبر سایه 

انداخته است.
شیمی  و  جراحی  کوبا  در  گذشته  سال  چاوز  هوگو 
درمانی شده بود و به رسانه ها گفته بود سالمتی خود 

را بازیافته است.
نوع دقیق سرطان آقای چاوز اعالم نشده است.
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هزاران تن به حمايت از 
والديمیر پوتین تظاهرات کردند

می گوید  خود  گزارش  در  بین الملل  عفو  سازمان 
ابتدایی  خدمات  از  بسیاری  از  داخلی  بی جاشدگان 
قرار  دسترس شان  به  خدمات  این  و  هستند  محروم 
برای  افغانستان  این سازمان، دولت  به گفته ی  نمی گیرد. 
و  استراتژی  خود  از  داخلی،  بی جاشدگان  به  رسیدگی 
تا  است  باعث شده  مساله  این  و  ندارد  مشخصی  برنامه 
بی جاشدگان داخلی به عنوان یک مشکل پنداشته نشود. 
این  به  بین الملل  عفو  »سازمان  گفت:  مصدق  حوریه 
ما  که  این شده  باعث  دولت  توجه  عدم  که  است  باور 
با یک سونامی خاموش و یا با یک بحران بشری مواجه 
شویم. امروز ما ارقامی داریم که بیشتر از چهل نفر به اثر 
بسیار  آمار  و  ارقام  که  دارد  امکان  تلف شده اند،  سرما 
افغانستان به همین حالت  بلندتر از این باشد، اگر دولت 
بی جاشدگان  مشکالت  که  بکند  کوشش  بدهد،  ادامه 

افغانستان را از نظر بیندازد.«
خواست  افغانستان  دولت  از  بین الملل  عفو  این حال،  با 
برنامه ی  داخلی  بی جاشدگان  مشکالت  حل  برای  که 
دسترسی شان  برای  را  زمینه  و  کرده  ارایه  مشخصی 
و  صحی  خدمات  و  آشامیدنی  آب  غذا،  سرپناه،  به 
آموزشی فراهم سازد. هم چنین این سازمان  از گروه های 
جان  از  محافظت  در  که  است  خواسته  نیز  شورشی 
غیرنظامیان بیشتر تالش کنند و زمینه ها را برای دسترسی 

به کمک های بشری فراهم سازند.


یافته های گزارش این سازمان نشان می دهد در مناطقی 
نیروهای  حمالت  موقع  در  دارند،  حضور  طالبان  که 
استفاده  انسانی  سپر  به عنوان  غیرنظامیان  از  امنیتی، 
می شود. به گفته ی این سازمان، این عمل باعث می شود 
استفاده شان  و  جنگ  از  ترس  به خاطر  غیرنظامیان  که 
کنند.  ترک  را  اصلی خود  مناطق  انسانی،  سپر  به عنوان 
این  هم چنان  ملل  سازمان  »یافته  گفت:  مصدق  حوریه 
از  طالبان  مناطق  از  بسیاری  در  نشان می دهد که  را هم 
سپر انسانی استفاده می کنند و این مساله هم باعث ازدیاد 

تلفات غیرنظامیان در بسیاری از مناطق می شود.«
با این حال، سازمان عفو بین الملل دولت افغانستان را مورد 
بی جاشدگان  مساله ی  به  که  می گوید  داده  قرار  انتقاد 
از  به گفته ی حوریه مصدق، برخی  ندارد.  داخلی توجه 
بی جاشدگان  به  کمک ها  رسیدن  مانع  دولتی  مقام های 
می شوند. خانم مصدق می افزاید: »هزارها تن از این افراد 
در شرایط سخت سرما و گرسنگی به سر می برند، و این 
درحالی ست که دولت افغانستان نه تنها به این مساله توجه 
نمی کند بلکه در صدد آن است تا از رسیدن کمک ها 
تاکید  به آن ها جلوگیری صورت گیرد.« وی هم چنین 
می کنند  وانمود  چنین  دولتی  مقام های  از  »بعضی  کرد: 
و  رفت  خواهند  فقیرنشین  محالت  از  افراد  این  که 
به همین دلیل مانع تالش های کمک  رسانی می شوند. این 
یک بحران نهایت سری ولی خوفناک انسانی و حقوق 

بشری است.«

وضعیت  از  گزارشی،  انتشار  با  بین الملل،  عفو  سازمان 
و  می کند  نگرانی  ابراز  شدیدا  داخلی  بی جاشدگان 
نیم میلیون  به  نزدیک  دولت،  توجه  عدم  که  می گوید 
بی جاشده ی داخلی را با »سونامی  خاموش« مواجه کرده 
جنگ،  از  »فرار  عنوان  تحت  که  گزارش  این  است. 
با بدبختی« تهیه شده، حاکی ست که شمار  مقابل شدن 
روبه  ناامنی،  و  جنگ  به دلیل  داخلی،  بی جاشدگان 

افزایش است.
را  داخلی  بی جاشدگان  وضعیت  که  بین الملل  عفو 
رقت بار تصویف کرده است، می گوید این بی جاشدگان 
کمپ ها  در  بزرگ  شهرهای  در  ناامن  مناطق  از  اکثرا 
اطراف  در  تنها  سازمان،  این  به گفته ی  می برند.  به سر 
بی جاشده  هزار  پنج  و  سی  به  نزدیک  کابل،  شهر 
تن  ده ها  با  که  می گوید  سازمان  این  دارند.  بودوباش 
بلخ  و  بی جاشدگان داخلی در والیات کابل، هرات  از 
مصاحبه کرده و بی جاشدگان از سرمای شدید، نداشتن 
خدمات  کافی،  غذایی  مواد  به  دسترسی  عدم  سرپناه، 
صحی و خطر اخراج دوباره شکایت کرده اند. به گفته ی 
اثر  به  نیز  تلفاتی  داخلی  بی جاشدگان  بین الملل،  عفو 
داشته اند.  جاری  سال  زمستان  جریان  در  شدید  سرمای 
عفو بین الملل می گوید که در کمپ ها بیش از چهل تن 

به اثر سرما جان های خود را از دست داده اند.
حوریه مصدق، از پژوهشگران سازمان عفو بین الملل در 
نشست  در یک  پنج شنبه چهارم حوت،  روز  افغانستان، 
ناامنی از عوامل اصلی ترک  خبری گفت که جنگ  و 
است.  اصلی شان  محالت  از  نفر  نیم میلیون  به  نزدیک 
ناامنی  و  جنگ  به دلیل  که  کسانی  گفت  مصدق  خانم 
مناطق اصلی خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ 
مواجه  جدی  مشکالت  با  اکنون  شده اند،  مسکن گزین 
هستند. به گفته ی او، تا ختم سال 2۰۱۱ بیش از نیم میلیون 
حال  در  روند  این  و  شده اند  بی جا  جنگ ها  اثر  به  نفر 
آماری  »قرار  می گوید:  مصدق  خانم  است.  افزایش 
چهارصد  روزانه  اوسط،  حد  است،  آمده  به دست  که 
به  معموال  و  می شوند  بی جا  خود  مناطق  از  افغانستان 
شهرها مسکن گزین می شوند. تعداد بی جاشده ها از سال 
2۰۰8 تا به حال به طور سرسام آوری افزایش یافته که این 
بسیار  تاثیر  جنگ ها  متاسفانه  که  می دهد  نشان  خودش 
بلند  قسمت  در  غیرنظامیان،  تلفات  برعالوه  را  عمده ای 

رفتن آمار بی جاشدگان در افغانستان داشته است.« 
سپر انسانی

پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در افغانستان، افزود که 

عفو بین الملل:
 بی جاشدگان با سونامی خاموش مواجه اند

از صفحه  1 ظفرشاه رویی
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