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جنرال آلن در پاسخ به این که آیا فرد مسوول 
خواهد  مجازات  قرآن  نسخه های  سوزاندن 
به پایان  ابتدا تحقیقات  شد گفت: »بگذارید 
برسد. اگر نیازی به مجازات باشد من توصیه 
خواهم کرد که تنبیهات الزم صورت بگیرد 
اما حاضر نیستم که پیشاپیش درباره نتیجه این 

تحقیقات قضاوت کنم.«
به دنبال  در همین حال مقامات دولتی هنوز 
سرباز ۲۵ ساله ای هستند که گمان می رود دو 

افسر ارشد ناتو را در کابل کشته است.
به گفته مقامات، این افسر پولیس عبدالصبور 

نام دارد و اهل والیت پروان است.
نیروهای  آلمان  و  فرانسه  بریتانیا،  امریکا، 
غیرنظامی خود را از سازمان های دولتی خارج 

کرده اند.
ادامه  کی  به  تا  غیبت  این  نیست  مشخص 

خواهد داشت.

ناتو می تواند بر مشکالت پس از اعتراضات فایق بياید

سربازان امریکایی نباید 
در پایگاه های خود احساس ناامنی کنند



7۵ درصد آن فقط در دو سال گذشته بوده است.
در  پرس،  اسوشیتد  خبری  آژانس  نوشته  به 
ناشی  اخیر  ضدامریکایی  خشونت های  سلسله 
نیروهای  سوی  از  قرآنکریم  به  بی حرمتی  از 
در  امریکایی  سرباز  شش  جمعا  امریکایی، 

افغانستان کشته شده اند.
مکوین، رییس کمیته امور دفاعی سنای امریکا 
در مصاحبه ای که از طریق یک شبکه تلویزیونی 
نیروهای  است  گفته  رسید،  نشر  به  امریکایی 
امریکایی در پایگاه ها نباید راجع به امنیت خود 

نگرانی داشته باشند.
مکوین می گوید، این الیحه، رییس جمهور را 
مجبور می سازد تا اطمینان حاصل کند که هم 
در  جنگ  برای  شده  تربیه  سرباز  کافی  تعداد 
افغانستان وجود داشته باشد و هم برای حفاظت 

و مصوونیت نیروهای امریکایی.

تاخیر  که  کرد  تصریح  خلیل زاد 

استراتژیک  این سند  امضای  در 

به نفع هر دو کشور نیست، زیرا 

به  افغانستان  اگر  او،  گفته  به 

زودی در این رابطه اقدام نکند، 

وضع  از  کشور  این  همسایگان 

فضای  بر  کرده  استفاده  کنونی 

واشنگتن  و  کابل  میان  همکاری 

گفته  او  می کنند.  وارد  آسیب 

همین  به  وضعیت  اگر  که  است 

مدت  »برای  یابد،  ادامه  شکل 

نیروهای  حضور  به  مشخصی 

ضرورت  افغانستان  در  خارجی 
است.«

جنرال جان آلن، فرمانده نیروی های ناتو در 
کشور به بی بی سی گفته اعتراضات اخیر در 
توسط  قرآن  سوزاندن  پی  در  که  افغانستان 
گرفت  صورت  امریکایی  سربازان  برخی 
این  علی رغم  اما  بوده  ناتو  برای  »شکستی« 
نیروهای  با  نیروها  این  همکاری  موضوع 

امنیتی افغانستان ادامه خواهد داشت.
سرباز  چهار  جمله  از  نفر  سی  دست کم 
امریکایی در اعتراضات به سوزاندن قرآن در 

پایگاه بگرام کشته شدند.
اسلحه  بدون  است  آلن گفت حاضر  جنرال 
که  جایی  شود،  داخله  وزارت  وارد  پیاده  و 
نزدیک به یک هفته پیش دو افسر امریکایی 

به ضرب گلوله کشته شدند.
گمان می رود یک افسر پولیس این دو نفر را 

کشته است.
رایان  صحبت های  با  آلن  جنرال  گفته های 

در صفحه 9

افغانستان هم خوانی  کراکر، سفیر امریکا در 
و  امریکا  رابطه  گفته  بی بی سی  به  که  دارد 
نخورده  »جبران ناپذیر«  صدمه ای  افغانستان 

است.
جنرال آلن می گوید به هیچ وجه از واکنش ها 

به سوزاندن قرآن شگفت زده نشده است.
در  امریکایی  نیروهای  گزارش ها،  اساس  بر 
پایگاه بگرام، سهوا نسخه هایی از قرآن را که 
تروریستی  اقدامات  به  ظاهرا همراه مظنونین 
زباله سوز  کوره های  به  بوده  شده  توقیف 

انداخته بودند.
به گفته جنرال آلن »ما باید اهمیت دین بزرگ 
اسالم برای این مردم را درک کنیم، اما این 

مساله باعث ضربه زدن به رابطه ما نمی شود.«
جنرال آلن تاکید کرد در طول حضور ده ساله 
این  سرباز  هزار  »هزاران  افغانستان  در  ناتو 

نیروها« به دین اسالم حرمت گذاشته اند.

رییس کمیته امور دفاعی سنای امریکا الیحه ای را 
به کانگرس آن کشور پیشنهاد کرده که براساس 
و  شخصی  امنیتی  قراردادی  کمپنی های  آن  
سربازان افغانی از حفاظت و نگهداری پایگاه ها و 
تاسیسات امریکایی در افغانستان منع می شوند. این 
مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش 

داد.
جمهوری خواه  حزب  از  مکوین  بک  هاورد 
امریکا این الیحه را به روز پنج شنبه و در جواب 
سربازان  علیه  افغان  امنیتی  نیروهای  حمالت 
امریکایی و عساکر ناتو به کانگرس آن کشور 

ارایه کرده است.
مقامات نظامی امریکایی در جلسه استماعیه کمیته 
امور دفاعی ماه گذشته کانگرس آن کشور گفتند 
که از سال ۲007 میالدی به این طرف بیش از 4۵ 
حمله از طرف کارمندان افغان صورت گرفته که 

تسلیت
به  را  خویش  عمیق  تسلیت  مراتب  8صبح  روزنامه  دست اندرکاران 
مناسبت در گذشت مادر بزرگوار آقای ضیا حسینی، خبرنگار 8صبح 
در غزنی، ابراز  می دارند و از بارگاه منان برای آن مرحوم بهشت برین 

و برای بازماندگانش صبر جمیل استدعا می کنند.

قانونی: 

2014
سال تحقق فاجعه ای بزرگ 

در افغانستان است

خلیل زاد: 

تاخیر در امضای سند استراتژیک 
به نفع افغانستان نیست

در صفحه 2

سه وزیر پيشنهادی 
برنامه های شان را به 
مجلس ارایه می کنند

برنامه های 9 وزیر  پروسه ی ارایه ی  8صبح، کابل: 
رای  گرفتن  هدف  به  رییس جمهور  پیشنهادی 
آغاز  امروز  نمایندگان  مجلس  اعضای  اعتماد 

می شود.
بر بنیاد برنامه ی کاری مجلس نمایندگان، انتظار 
می رود که امروز)شنبه( محمد اسماعیل خان، نامزد 
نامزد  نجفی،  علی  داوود  آب،  و  انرژی  وزارت 
وزارت ترانسپورت و هوانوردی و ثریا دلیل، نامزد 
به  را  کاری شان  برنامه های  صحت عامه،  وزارت 
هدف جلب حمایت اعضای مجلس نمایندگان، به 

جلسه ی عمومی این مجلس ارایه کنند.
از جمله ی وزیران  نامزد یادشده  با آن که هر سه 
نمایندگان  مجلس  گذشته  دوره  ی  در  ردشده  
بوده اند، ولی شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
انتظار دارند با تعدیل ماده ی شصت و هفتم اصول 
نامزدوزیران رد شده  به  بتوانند  داخلی،   وظایف 

رای دهند.
داخلی،  وظایف  اصول  هفتم  و  شصت  ماده ی 
با دوسوم کل  را  این مجلس  تعدیل مصوبه های 
اعضای مجلس نمایندگان الزامی دانسته و هرگاه 
این ماده تعدیل نشود، وزیران سرپرست نمی توانند 
رای اعضای مجلس نمایندگان را به دست بیاورند.

مجلس نمایندگان دوسال پیش به هدف جلوگیری 
از تعیین وزیرانی که نمی توانند رای اعتماد اعضای 
مجلس را به دست آورند و از سوی رییس جمهور 
ماده ای  سه  قانون  می شدند،  تعیین  سرپرست 

سرپرستی را تصویب کرد.
ادامه در صفحه 2

ACKU
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دیوار بی اعتمادی 
بلند تر می شود

در حالی که سایه ی سنگین حادثه قتل دو مشاور 
افغانستان  روابط  بر  داخله  در وزارت  امریکایی 
دیگر  سرباز  دو  است،  افگنده  سایه   امریکا  و 
افغان شان  همکاران  توسط  قندهار  در  امریکایی 
منطقه،  کشورهای  استخبارات  شدند.  کشته 
از  بزرگی  دیوار  ایجاد  درصدد  رویکرد،  این  با 
آن  غربی  متحدان  و  افغان ها  میان  بی اعتمادی 
اما  اجرا  اندک  با هزینه ای  تاکتیک  این  می باشند. 
و  افغانستان  حکومت  برای  سنگین  پیامد های  با 
متحدان آن همراه می شود. قتل مشاوران، مربیان 
و سربازان خارجی برای کشور های کمک کننده به 
افغانستان، هرگز قابل انتظار نمی باشد. تداوم این 
نوع کشتار ها سبب می شود تا حکومت های غربی 
سیاسی  احزاب  مدنی،  نهاد های  مردم،  سوی  از 
و رسانه های کشور شان شدیدا مورد انتقاد قرار 
گیرند. این حکومت ها از تداوم این نوع رخدادها 
نمی توانند به آسانی دفاع کنند. حکومت افغانستان 
هم با چنین معضله ای روبه رو می باشد. حکومت 
سیاست  با  است  کرده  بارها سعی  کرزی  آقای 
و  تنش ها  از  پی گیری،  وعده ی  و  معذرت خواهی 

بی اعتمادی ها بکاهد.
پس  ملی  اردوی  و  پولیس  در  امنیتی  مقام  های 
از بارها تکرار این نوع رخداد، صرفا به سیاست 
راهکاری  توجیه غیرمنطقی متوسل شده و هیچ 
برای جلوگیری از تداوم آن در برنامه های خود 
کشور  امنیتی  مقام های  نگذاشته اند.  اجرا  به 
اکنون پس از وقوع ده ها رویداد، به کارشناسان 
توجیه بدل شده اند و برای هر رویداد، یک توجیه 
تاهنوز،  مقام ها  این  می کنند.  ارایه  غیرمنطقی 
قدرت مسوولیت پذیری و شجاعت اظهار ناتوانی 
در مدیریت دستگاه امنیتی را ندارند. برای مردم 
این همه رویداد، چگونه  با  که  بسیار جالب است 
مقام های  پاسخ های  به  کشور  رییس جمهور 
آسانی  به  آن  کنار  از  و  می کند  بسنده  امنیتی 
می گزرد. آقای کرزی به خوبی می داند که تکرار 
این رویداد تا چه پیمانه  ای می تواند به بی باوری 
مردم نسبت به دستگاه های امنیتی منجر خواهد 
شد و در نهایت دیوار بزرگی بی اعتمادی را میان 
ایجاد  آن  غربی  متحدان  و  افغانستان  حکومت 

خواهد کرد.
از  باید  ده سال  از  پس  افغانستان  حکومت 
و  شگرد ها  با  مقابله  در  خوبی  توانمندی های 
امروز  باشد.  برخوردار  دشمن  توطیه  های 
این  به  به خوبی  ایران  و  پاکستان  استخبارات 
پیدا  آگاهی  امنیتی  دستگاه  در  ضعف  نقطه ی 
به خوبی  نیز  آن  فوری  تاثیرات  از  و  کرده اند 
آگاه اند. قتل دو مشاور امریکایی در وزارت داخله 
سبب شد تا همه  مشاوران غربی از وزارت خانه ها 
خارج شوند و فضای بزرگی از بی اعتمادی پدید 

آید.
کندی  سبب  می تواند  دراز مدت  در  رخداد ها  این 
ارتقای  و  کشور  امنیتی  نیروهای  آموزش  در 

ظرفیت در ادارات دولتی شود.
چشم پوشی حکومت و ساده انگاری نسبت به این 
رویداد ها قابل توجیه نبوده و امید است مقام های 
و  کنند  برخورد  جدیت  با  پدیده  این  با  حکومت 
باز  دیگربار  را  اعتماد  با  همراه  همکاری  فضای 

گردانند.

زنگ اول
 :خلیل زاد

تاخیر در امضای سند استراتژیک به نفع افغانستان نیست

گردید که باید در نظر گرفته شود.«
شرط  که  است  افزوده  کرزی  حامد 
امضای پیمان استراتژیک میان کابل و 
واشنگتن این است که »حاکمیت ملی 
افغانستان احترام گردد و هیچ افغانی از 
جانب نیروهای خارجی زندانی نشود.« 
تاکید  موضع اش  این  به  همچنان  او 
کرده است که »تمام زندان های تحت 
افغانستان  به  باید  خارجی ها  کنترول 
سپرده شوند و هم چنان عملیات شبانه 

نیروهای خارجی متوقف گردند.«
حامد کرزی حدود دو ماه پیش اعالم 
نیروهای  ماه  یک  ظرف  در  که  کرد 
به  را  افغان  زندانیان  همه  امریکایی 

ایاالت  پیشین  سفیر  خلیل زاد،  زلمی 
متحده امریکا در افغانستان، گفته است 
مشارکت  سند  امضای  در  تاخیر  که 
به  استراتژیک میان کابل و واشنگتن، 
نیز  ناتو  دبیرکل  نیست.  افغانستان  نفع 
زودتر  را  سند  این  خواسته  کرزی  از 

امضا کند. 
سر  به  کابل  در  اکنون  که  خلیل زاد 
از  شماری  با  گفتگویی  در  می برد، 
است:  گفته  کابل  در  خبرنگاران 
حکومت  و  افغان ها  نفع  به  »این 
سند  امضای  در  که  نیست  افغانستان 
امریکا  با  استراتژیک  همکاری های 
به خاطری که رقابت های  تاخیر کند، 
کشورهای  و  دارد  جریان  منطقه ای 
منطقه به خصوص همسایگان افغانستان 
را  خود  کنونی  مداخالت  می خواهند 

در افغانستان ادامه دهند.«
متحده  ایاالت  و  افغانستان  حکومت 
در  که  است  ماه  چندین  امریکا 
در  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد 
کشور  دو  اخیرا  هستند.  گفتگو  حال 
شده اند  نزدیک  توافق  به  که  گفته اند 
و در آینده نزدیک این سند همکاری 

درازمدت به امضا خواهد رسید.
خبر  جمهوری  ریاست  دفتر  همچنان 
داده است که اندرس فوگ راسموسن، 

زندان های دولتی انتقال دهند. با وجود 
امریکایی  نیروهای  که  نگرانی هایی 
زندان های  به  زندانیان  انتقال  مورد  در 
افغانستان داشتند، این روند شروع شده 

اما هنوز تکمیل نگردیده است.
در  تاخیر  که  کرد  تصریح  خلیل زاد 
نفع  به  استراتژیک  سند  این  امضای 
او،  به گفته  نیست، زیرا  هر دو کشور 
رابطه  این  در  زودی  به  افغانستان  اگر 
از  کشور  این  همسایگان  نکند،  اقدام 
فضای  بر  کرده  استفاده  کنونی  وضع 
واشنگتن  و  کابل  میان  همکاری 
است  گفته  او  می کنند.  وارد  آسیب 
شکل  همین  به  وضعیت  اگر  که 
به  مشخصی  مدت  »برای  یابد،  ادامه 
حضور نیروهای خارجی در افغانستان 

ضرورت است.«
زلمی خلیل زاد در سال های اول بعد از 
سقوط طالبان سفیر امریکا در کابل بود 
و از مهمترین چهره های دولت امریکا 
با  او  افغانستان شمرده می شد.  در قبال 
امریکا  خواه  چند حکومت جمهوری 
در  خلیل زاد  است.  داشته  همکاری 
در  امریکا  سفیر  عنوان  به   2005 سال 
عراق کارش را شروع کرد و در سال 
سازمان  در  سفید  کاخ  نماینده   2007

ملل تعیین شد.

از صفحه 1

ده ها تن از پولیس 
سرحدی در جوزجان 

آموزش دیدند
8صبح، جوزجان: هشتاد و هشت تن افسر، 
در  سرحدی،  پولیس  سرباز  و  ساتنمن 
مرکز بلک واتر شهر شبرغان  پس از دو 
ماه آموزش، سند فراغت به دست آوردند.

معاون  کریمی،  عبدالودود  سمونوال 
پولیس  پنج  نمبر  زون  فرماندهی  اداری 
سرحدی گفت: »این فارغان در مدت دو 
ماه مهارت های بنیادی پولیس سرحدی را 

فرا گرفته اند.« 
والیت  شش  در  »فارغان،  افزود:  وی 
می شوند  گماشته  وظیفه  به  سرحدی 
در  مرکز،  این  از  نفر  اکنون 4800  تا  و 
و  فارغ گردیده  پولیس سرحدی  بخش 
فعالیت  مصروف  کشور  سرحدات  در 

می باشند.«
در همین حال، حمیداهلل یکی از فارغان 
این  از  خوش بینی  با  آموزشی  دوره ی 
این در رابطه  از  پروسه می گوید: »پیش 
به مسایل عسکری چیزی نمی فهمیدم. در 
مدتی که مصروف فراگیری مهارت های 
پولیسی بودم، با تمام مسایل آشنا شدم و 
در  را  آموخته هایم  می توانم  این  از  بعد 

صحنه ی عمل تطبیق نمایم.«
آموزشی  پروگرام  که  می شود  گفته 
پولیس  دانش  سطح  بردن  بلند  جهت 
دیگر،  ماه  دو  تا  و  داشته  ادامه  هم چنان 
برنامه  این  آنان  شامل  از  شمار دیگری 

آموزشی خواهند شد.

ماده ی  مجلس،  نمایندگان  دوسوم 
وظایف  اصول  هفتم  و  شصت 
داخلی مجلس نمایندگان را تعدیل 

کنند.
مجلس  کاری  برنامه ی  اساس  بر 
شنبه،  روزهای  به  نمایندگان 
نامزدوزیر   9 دوشنبه،  و  یک شنبه 
برای  رییس جمهور  پیشنهادی 
نشست های  به  برنامه های شان  ارایه 
عمومی این مجلس حضور می یابند 
پایان  در  که  می رود  انتظار  و 
کاری  برنامه  های  ارایه ی  پروسه ی 
مجلس  اعضای  پیشنهادی،  وزیران 
رد  یا  تایید  مورد  در  نمایندگان 
نامزدهای یادشده، تصمیم می گیرد.

رییس جمهور  مصوبه،  این  بنیاد  بر 
نمی تواند نامزدوزیری را که یک بار 
اعضای  تایید  رای  است  نتوانسته 
دست  به  را  نمایندگان  مجلس 
پست  همان  در  دیگر  بار  آورد، 
به مجلس  اعتماد  برای گرفتن رای 

نمایندگان معرفی کند.
هم چنین این قانون مانع ادامه ی کار 
وزیران سرپرست می باشد که بیشتر 
رییس جمهور  سوی  از  ماه  یک  از 

عهده دار وزارت تعیین می شوند.
این درحالی  است که هیات اداری 
مجلس نمایندگان به پیشنهاد برخی 
این مجلس، متعهد شده  از اعضای 
نصاب  تکمیل  هنگام  در  تا  است 

گفتگوی  یک  در  ناتو  پیمان  دبیرکل 
تلیفونی با حامد کرزی، از او خواسته 
شیکاگو  کنفرانس  از  پیش  که  است 
با  استراتژیک  همکاری های  سند 
کنفرانس  برساند.  امضا  به  را  امریکا 
شیکاگو در ماه می سال روان برگزار 

می شود.
جمهوری،  ریاست  دفتر  از  نقل  به 
حامد کرزی در پاسخ به این تقاضای 
ناتو گفته است: »حکومت افغانستان با 
امضای سند همکاری های استراتژیک 
دارد  موافقت  امریکا  متحده  ایاالت  با 
اما برای امضای این سند از جانب لویه 
وضع  شرایط  بعضی  عنعنوی،  جرگه 

ACKU
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سال  در  بن  نشست  اولین  فیصله  براساس  زنان  امور  وزارت 
1380 خورشیدی که در آن تهداب نظام نوین افغانستان پس از 
شکست رژیم طالبان گذاشته شد، به وجود آمد. این وزارت در 
طول ده سال گذشته توانست که ادارات محلی خود را در سی و 
چهار والیت فعال سازد و فعالیت خود را عمال در راستای تامین 

حقوق زنان و رسیدگی به مشکالت آنان آغاز کند.
اما، اکنون که یک دهه از آغاز به فعالیت این وزارت می گذرد، 
برخی از فعاالن حقوق زن دست آوردها و کارکردهای ده ساله 
از  را  آن  دیگر  شماری  اما  می دانند،  قدر  قابل  را  وزارت  این 

»ضعیف ترین« وزارت خانه ها می خوانند.
می گوید  افغانستان،  زنان  سراسری  اتحادیه  رییس  پرلیکا،  ثریا 
که ناکامی این وزارت در کاهش خشونت ها علیه زنان و عدم 
این  به  تنها  زنان،  بهبود شرایط زندگی  برای  برنامه هایی  تطبیق 
وزارت مربوط نمی شود. به گفته ی او، کاهش خشونت علیه زنان 
و بهبود شرایط زندگی آنان از توان یک وزارت خارج است 
خانم  دارند.  مسوولیت  دولتی  نهادهای  تمام  زمینه ها  این  در  و 

»نسبتا خوب« توصیف  را  زنان  امور  فعالیت وزارت  پرلیکا که 
فوق العاده  کارشان  همه  که  نمی گویم  »من  می گوید:  می کند، 
با بودجه  اما در همین طور شرایط، یک وزارت  خوب است، 
بسیار کم و نداشتن صالحیت های اجراییوی، کارش بد نیست.«

خانم پرلیکا، نقش وزارت امور زنان را در مخالفت با تصویب 
قضایی  تعقیب  از  را  جنایت کاران  که  ملی  مصالحه  قانون 
بازداشت می دارد، موثر خواند و گفت اولین بار این وزارت با 
نهادهای  آن  به دنبال  و  کرد  مخالفت  ابراز  قانون  این  تصویب 
مدنی نیز صدای اعتراض خود را بلند کردند. او هم چنین گفت 
تدوین قانون منع خشونت علیه زنان و طرح برنامه ملی ده ساله 
برای بهبود شرایط زندگی زنان از جمله فعالیت های موثری این 
وزارت است. خانم پرلیکا تاکید کرد در صورتی که قانون منع 
خشونت علیه زنان و برنامه ده ساله وزارت امور زنان مورد اجرا 
قرار گیرد، در شرایط زندگی زنان بهبود قابل مالحظه ای خواهد 
آمد. او گفت: »در مجموع همین سیستم، چندان سیستم سالم و 
نواقص و  اما  توقوع کنیم...  از یک وزارت  ما  نیست که  فعال 

کمبودی ها در همه جا وجود دارد.«
وزارتی که تضعیف شده است

هم چنین جمیله عمر، رییس کمیته دفاع و تحقیق حقوق بشر، 
می کند،  توصیف  را رضایت بخش  زنان  امور  وزارت  کارکرد 
اما می گوید که این وزارت در ده سال گذشته پیوسته از سوی 
این وزارت  به گفته ی خانم عمر،  دولت »تضعیف« شده است. 
در کنار دیگر نهادهای جامعه مدنی، توانسته است از زنانی که 
نتوانسته اند که از طریق نهادهای عدلی و قضایی مشکالت خود 
را حل کنند، حمایت کند. رییس کمیته دفاع و تحقیق حقوق 
بشر گفت: »مشکل اساسی وزارت امور زنان این است که در 
افغانستان  دولت  خود  جانب  از  امروز  به  تا  و  گذشته  ده سال 
چهار  سایر  مثل  زنان  امور  وزارت  اگر  است.  شده  تضعیف 
شاید  می بود،  برخوردار  اجرایی  صالحیت  از  وزارت خانه ها 
بیشتر  و خدمات  بکند  پوره  را  زنان  توقعات  بیشتر  می توانست 

مجازات  خواستار  جوزجان  والیت  والی 
شماری از مسووالن ادارات دولتی این والیت 
که گفته می شود آلوده به فساد هستند، گردید.

محمد عالم ساعی، والی جوزجان، این مطلب 
این  ادارات  از  بیان کرد که شماری  را زمانی 
والیت توسط اعضای مجلس سنا تقدیر شدند.

امنیت  ریاست  جوزجان،  والیت  مقام  دفتر 
و  زراعت  ریاست  پولیس،  فرماندهی  ملی، 
ریاست احیا و انکشاف دهات این والیت، به 

خاطر کارکردهای شان تقدیر شدند.
والی جوزجان در مراسم تقدیر از این ادارات 
که  است  هم  اداراتی  والیت،  این  »در  گفت: 

باید مجازات شوند.«
اداری در ریاست  فساد  به وجود  آقای ساعی 
اشاره  والیت  این  عدلیه  ریاست  و  محکمه 
کرده گفت که مردم همیشه از این ادارات به 

دلیل فساد اداری شکایت دارند.
این  در  فساد  با  مبارزه  برای  »آنها  افزود:  وی  
یک  در  و  کرده اند  آغاز  را  اقداماتی  ادارات 
رشوه ستانی  به جرم  را  نفر  هفت  هفته گذشته 

بازداشت کرده اند.
او اضافه کرد که این بازداشت ها نشان داد که 
وجود  از  مردم  شکایات  و  آنان  نگرانی های 

فساد در این ادارات حقیقت است.
اداری  فساد  با  مبارزه  ادامه  به  جوزجان  والی 

مهاجران افغان در اندونیزیا می گویند که یک 
اندونیزیا  پولیس  لت و کوب  با  افغان  نوجوان 
جان داده است، اما وزارت خارجه و سفارت 
این کشور در اندونیزیا می گویند از این قضیه 

اطالع ندارند.
»پونتیانک«  جزیره  در  مقیم  افغان  مهاجران 
 16 جوان  تقی،  »محمد  می گویند:  اندونیزیا 
افغانستان  از  برای حفظ جانش  افغان که  ساله 
اثر شکنجه  در  بود،  مهاجر شده  و  فرار کرده 

پولیس اندونیزیا جان باخته است.«
به  مقتول  نوجوان  مامای  پسر  فرهادی،  فرهاد 
دویچه وله گفته است که این رویداد به تاریخ 
بیست و ششم فبروری زمانی رخ داد که شماری 
از مهاجران بازداشت شده از بازداشتگاه پولیس 
اندونیزیا در این جزیره فرار کردند، اما محمد 
پولیس  به دست  پایش شکست و دوباره  تقی 

افتاد.
سه  و  وی  اندونیزیا  »پولیس  افزود:  فرهادی 
مهاجر دیگر افغان را پیش روی دیگر مهاجران 
و  کرد  کوب  و  لت  شدت  به  شده  بازداشت 
به  و  انداخت  مخزن آب  در یک  آن  از  پس 
نتیجه  او، در  به گفته  برق وصل کردند.«  وی 
زخمی  دیگر  مهاجر  سه  پولیس  لت و کوب 
شده اند.  بستری  شفاخانه  یک  در  و  شده 
فرهادی که خودش در اندونیزیا مهاجر است، 
گفت که مقام های اندونیزیا جنازه این فرد را 

به آنها تسلیم نکرده اند.
سفارت  دوم  سکرتر  جمشیدی،  عبدالغفار 
رویداد  این  وقوع  از  اندونیزیا،  در  افغانستان 
این  در  تاکنون  گفت  و  کرد  بی خبری  ابراز 

والی جوزجان:
فساد اداری بیداد می کند

قتل یک مهاجر افغان توسط پولیس اندونیزیا

انجام بدهد.«
ایجاد،  وزارت  این  ابتدا که  همان  از  می افزاید که  عمر  جمیله 
حالی که  در  او،  به گفته ی  شد.  داده  پالیسی ساز  نقش  آن  برای 
خود حکومت یک قوه اجرایی است، اما وزارت امور زنان که 
بخشی از آن است، تنها برای آن صالحیت پالیسی سازی داده 
این  بن  کنفرانس  در  که  وقتی  »از  می گوید:  عمر  خانم  است. 
از  اما  معرفی شد.  پالیسی ساز  ابتدا  از همان  ایجاد شد،  وزارت 
لحاظ منطق و اصول کار اصال درست نیست که در یک کابینه 
بیست و پنج وزارت خانه وجود داشته باشد و بیست و چهارشان 
صالحیت اجرایی داشته باشند. باوجودی که وزارت امور زنان 
که  می شود  گفته  برایش  اما  است،  دولت  اجرایی  قوه  جزو 
صالحیت اجرایی ندارد. این چیزی است که توجیه و تبریه شده 
است.« او تاکید کرد که مسووالن وزارت امور زنان باید توجه 
کنند که این وزارت را از حالت پالیسی سازی به حالت اجرایی 

تغییر بدهد. 
اما هیلی غفار رییس اداره امداد انسانی برای زنان و کودکان، 

خانم  دارد.  زنان  امور  وزارت  به  نسبت  متفاوت تری  دیدگاه 
غفار وزارت امور زنان را به عنوان »ضعیف ترین« وزارت خانه ها 
توصیف کرده می گوید آن چه که از ابتدای ایجاد این وزارت 
توقوع می رفت، به دست نیامده است. او گفت: »وزارت امور زنان 
وقتی که ده سال پیش ایجاد شد و انتظاری که ما از آن داشتیم، 
نتوانست که از عهده تمام کارها و مسوولیت هایی که به دوش 
در  وزارت خانه ها  از ضعیف ترین  یکی  متاسفانه  براید.  داشت، 

جریان همین ده سال شاید ]وزارت زنان[ باشد.«
هیلی غفار تدوین برنامه ملی ده ساله برای بهبود شرایط زندگی 
زنان توسط این وزارت را قابل قدر می داند، اما تاکید دارد که 
این وزارت نتوانست طبق این برنامه عمل کند تا خشونت ها علیه 
زنان کاهش یابد و سطح آگاهی شان بلند برود. او می افزاید که 
نبود ظرفیت در وزارت امور زنان باعث شده است تا برنامه ملی 
برای زنان می دهد، تطبیق  این وزارت که خط سیری  ده ساله ی 
متوجه شان  انتقادی  که  وقتی  »همیشه  گفت:  غفار  خانم  نشود. 
مطرح  را  این  بیشتر  باشید،  فعال تر  نمی توانید  چرا  که  می شود 

می کنند که ما بودجه نداریم.« 
با این حال، هیلی غفار عالوه می کند که در ناکامی های وزارت 
امور زنان در برآورده شدن اهداف و تطبیق برنامه های شان، هر 
سه قوه دولت شریک هستند. به گفته ی او، تاکنون قوای سه گانه 
دولت به وزارت امور زنان به عنوان یک »موسسه« نگاه می کنند. 
امور  وزارت  کشور،  سه گانه  قوای  که  می افزاید  غفار  خانم 
نیاورده  به شمار  زنان را تاکنون در ردیف دیگر وزارت خانه ها 
و از سوی دولت حمایت الزم نشده است. او هم چنین ضعف 
مدیریت و ظرفیت پایین در این وزارت را از جمله دیگر عواملی 
دانست که به گفته  خانم غفار نتوانسته مطابق خواست های زنان 

این کشور فعالیت کند.
خوانده  چشم گیر  اخیر  ده سال  طی  زنان  امور  فعالیت  آن که  با 
می شود، اما آن طوری که گزارش ها حاکی ست خشونت ها علیه 

زنان هم چنان در حال افزایش است.

به  متهم  افراد  جای  که  گفت  و  کرد  تاکید 
فساد، در ادارات جوزجان نیست.

والیت  در  ادارات  مشکل  تنها  اداری  فساد 
جوزجان نیست بلکه این موضوع چالش مهمی 

فراروی حکومت افغانستان است.
محکمه  سرپرست  شراف،  اسماعیل  محمد 
»فساد  می گوید:  جوزجان،  والیت  استیناف 
والیت  در  ممکن  است،  افغا نستان  تمام  در 

جوزجان هم باشد.«
کمال الدین، یکی از باشنده های شهر شبرغان، 
است  فساد  دولتی  ادارات  تمام  »در  می گوید: 
به  برق  کتابچه  برای خواندن  ما  وقتی که  حتا 
ریاست برق مراجعه می کنیم از ما پول مطالبه 

می کنند.«
شهر  باشندگان  از  دیگر  یکی  عثمان،  محمد 
در  است  فساد  همه جا  »در  گفت:  نیز  شبرغان 
سارنوالی، در محکمه، در پولیس و در همه جا، 
وقتی موتر آدم تکر می کند و به اداره ترافیک 
مراجعه کند، باز همه گناه سر کسی است که 

پول نداشته باشد.
گفتنی ا ست که بعد از گذشتن ده سال از ایجاد 
افغانستان این اولین باری است  اداره جدید در 
زیر  والیت  در  فساد  وجود  به  والی  یک  که 

امرش اعتراف می کند.

رابطه به آنها گزارش رسمی نرسیده است. او 
افزود: »ما تاکنون در این رابطه اطالعی نداریم. 
اکنون که شما ما را مطلع ساختید ما تحقیقات 
خود را در این زمینه آغاز خواهیم کرد، اما در 
مجموع پولیس اندونیزیا برخورد خوبی دارد با 
مهاجرین، ما تاکنون چنین موردی نداشته ایم.«

وزارت خارجه  معاون سخنگوی  تمنا،  فرامرز 
و  خارجه  »وزارت  است:  گفته  نیز  افغانستان، 
سفارت افغانستان در اندونیزیا تاکنون رسما در 
مورد این موضوع گزارشی از سوی اقارب این 
نکرده اند.  دریافت  اندونیزیا  مقامات  یا  و  فرد 
افغانستان  سفارت  به  مقتول  فرد  اقارب  اگر 
افغانستان  خارجه  وزارت  یا  و  اندونیزیا  در 
به  بدهند،  را  موضوع  این  بررسی  درخواست 

این موضوع رسیدگی خواهد شد.«
وضعیت  اندونیزیا  در  مقیم  مهاجران 
بدتر  را  مهاجرین  کمپ های  و  بازداشتگاه ها 
بیان  جنایی  زندان های  از  سختگیرانه تر  و 
افغانستان  سفارت  که  دارند  ادعا  و  می کنند 
دولت  با  گفتگو  بر  مبنی  آنان  خواسته های  به 
رسیدگی  نوجوان  این  قتل  خاطر  به  اندونیزیا 

نکرده است.
تالش  که  است  مهاجرانی  مسیر  اندونیزیا 
خود  بحری  سفر  خطرهای  قبول  با  می کنند 
از  مهاجرین  این  اکثر  برسانند.  آسترالیا  به  را 
می باشند.  ایران  و  افغانستان  مانند  کشورهایی 
حدود دو ماه قبل 130 پناه جو که از اندونیزیا 
اثر  بر  بودند،  حرکت  در  استرالیا  سوی  به 
غرق شدن کشتی شان جان باختند که 9 مهاجر 

افغان نیز از میان آنها شناسایی شدند.

رییس اداره امداد انسانی برای زنان و کودکان:

وزارت زنان از ضعیف ترین 
وزارت هاست

ACKU
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جرات  به  که  است  ساالر  مردم  نهادی  ملت،  خانه   
می توانم بگویم تنها تجربه ماندگار مردم افغانستان در 
مسیر ملت سازی خواهد بود. فراموش شدگان جامعه 
فرصتی پیدا می کنند تا نمایندگان خود را به این خانه 
بفرستند و از این طریق فریاد عدالت خواهی و برابری 
سر بدهند. پارلمان همان نهادی است که می تواند از 
نظارت، بزرگ ترین دست آورد جامعه بشری  طریق 
و  پاسخگو  شفاف،  نظام  یک  داشتن  همانا  که  را 

توانمند است، به ارمغان بیاورد. 
دوره شانزدهم پارلمان با دنیایی از امید و آرزو برای 
مردم افغانستان آغاز شد. از بنیادی ترین اجندا های این 
دوره، دادن رای اعتماد به وزرای سرپرست باقی مانده 
در کابینه بود که به نظر می رسید از جمله اولویت های 
نظام کنونی نباشد. چون مدت زیادی طول کشید تا 
تقاضای  و  انتظار  یک سال  از  بیشتر  از  بعد  باالخره 
پیش  هفته  ولسی جرگه،  در  ملت  نمایندگان  مکرر 
اعتماد  رای  گرفتن  برای  نامزدوزیر  نه  معرفی  شاهد 

به این اداره بودیم. 
دوم  معاون   ،1390 حوت  شش  شنبه،  روز 
به  رسما  را  مذکور  نامزدوزیران  رییس جمهور، 
وزارای  نامزد  میان  در  کرد.  معرفی  ولسی جرگه 
پیشنهادشده، محترم امیرزی سنگین سرپرست وزارت 
ده سال  از  تقریبا  که  می خورد  به چشم  مخابرات 
بر عهده  بدین سو که مسوولیت وزارت مخابرات را 
بیشترین  این که آقای سنگین  با در نظر داشت  دارد. 
مدت مسوولیت را در بین کاندیدوزرای معرفی شده 
سپری می کند، باید دید که در طول دوره کاری خود 
چه دست آوردهایی را برای ارایه یک سیستم ارتباطی 
چند بعدی و معیاری در کشور به دست آورده  است. 
در جریان مطالعه، موضوعاتی به چشمم خورد و الزم 
نمایندگان  هم  تا  آورم  در  تحریر  رشته  به  تا  دیدم 
بگیرند  تصمیم  آگاهانه  نمایندگان  مجلس  در  عزیز 
و هم مردم بدانند که نمایندگان ملت، بدون مطالعه، 
موضوع  به  دیگری  بعد  از  اگر  نمی گیرند.  تصمیم 
بنگریم، همواره اتهاماتی به نامزدوزیر محترم وزارت 
مخابرات وارد می گردید که باید موشکافی می شد و 
این زمینه  تا مطالعه عمیق تری را در  بر آن شدم  من 
به عمل بیاورم و در نتیجه به بعضی شواهد، اسناد و 

حقایق دست پیدا کنم که بدین شرح است: 
اتهامات: 

1. به داوطلبی گذاشتن ملکیت فضایی افغانستان که 
شرقی  50درجه  در  است،  افغانستان  مردم  به  متعلق 
اساسی  قانون  خالف  زمین،  جیوستشنری  مدار 

افغانستان و بدون طی مراحل مراجع حقوقی؛ 
2. عدم کاهش هزینه مخابراتی بعد از به بهره برداری 
یا  نوری  فایبر  دالری  70میلیون  پروژه  شدن  سپرده 

Fiber Optic؛
معادل  افغانی،  50میلیون  اخذ  در  سهل انگاری   .3
روشن  مخابراتی  شرکت  جریمه  دالر،  یک میلیون 
لوی سارنوالی  تاکید  با وجود  5سال  از  بیش  به مدت 

و ستره محکمه؛
مخابراتی  شرکت های  نفع  به  تصمیم گیری   .4

خصوصی؛ 
با  افغان تلیکام  شرکت  پروژه  بازدهی  عدم   .5
امکانات  داشتن  و  سرمایه گذاری  دالر  400میلیون 

فراوان؛
6. سومدیریت و سواستفاده از وظیفه.               

عضو  که  افغانستان  بین المللی،  قوانین  براساس   -1
در  است،  نیز  تلیکامونیکیشن  بین المللی  اتحادیه 
مدار زمین در یک موقعیت خاص جغرافیای فضایی 
جیواستشنری  مدار  در  که  است  منطقه ای  دارای 
موقعیت  شرقی  50درجه   )Geostationary(
یک  و  ملی  منبع  یک  به عنوان  محدوده  این  دارد. 
این  ما  کشور  به  افغانستان،  به  مربوط  تخصیص 
در  را  خود  ستالیت  یا  قمر  تا  می بخشد  را  توانایی 
و  بدهد  کرایه  به  را  آن  یا  و  کند  جابه جا  منطقه  آن 
یا هم اصال از آن استفاده نکند. بر مبنای تعریفی که 

گرفت، دانست. تقریبا اکثر اعضای بورد 
برکنار  بودند،  پروژه  این  مخالف  که 
پروژه  این  آجندای  دوباره  و  شده اند 
تا  توسط وزارت مخابرات دنبال گردید 
اتاقک فضایی افغانستان از سوی وزارت 
برای  شود.  داده  کرایه  به  مخابرات 
وب سایت  به  می توانید  بیشتر  معلومات 
وزارت مخابرات که دوباره این موقعیت 
را از تاریخ 23 اکتوبر 2011 برابر با اول 
به داوطلبی گذاشته است،  عقرب 1390 

مراجعه کنید. 
نیز  دیگر  ارزیابی  یک  باشد  الزم  شاید 
از این پروسه صورت گیرد. داوطلبی در 
اتحادیه  توسط  باید  مهم،  مسایل  چنین 
گیرد  صورت  تلیکامونیکیشن  بین المللی 
آن  از  بین المللی  بزرگ  شرکت های  تا 
وب سایت  مخاطبان  اکثر  شوند.  خبر  با 
داوطلبی  اعالن  که  مخابرات  وزارت 
است،  گرفته  آن صورت  طریق  از 
توانایی  که  هستند  داخلی  شرکت های 
اجرا و یا حتا درک این پروژه را ندارند. 
این  می شود  مطرح  که  دیگری  سوال 
نصب  توان  افغانستان  آیا  که  است 
ستالیت یا قمر مصنوعی را ندارد؟ شاید 
ما  تاحال  می داشت  وجود  ابتکاری  اگر 
جابه جا  منطقه  آن  در  را  خود  ستالیت 
قمر  یک  بتواند  افغانستان  اگر  چون  بودیم؛  کرده 
مصنوعی یا ستالیت را به 50درجه شرقی محور مدار 
زمین که ملکیت این کشور است پرتاب کند، تمام 
مخابراتی  و  تلویزیونی  امواج  و  رادیویی  مکالمات 
کشورهای  مکالمات  ترانزیت  و  صادره  و  وارده 
خواهد  صورت  مصنوعی  قمر  این  طریق  از  همسایه 
برای  را  زیادی  بسیار  درآمد  می تواند  که  گرفت 
یک  یک ساله  درآمد  بیاورد.  ارمغان  به  افغانستان 
آن  پرتاب  قیمت  از  بیشتر  مراتب  به  مصنوعی  قمر 
و  تلویزیونی  شبکه های  تمام  حالی که  در  است. 
مخابراتی افغانستان مبالغ هنگفتی را به دلیل استفاده از 
ستالیت های دیگر کشورهای دنیا پرداخت می کنند. 
خریداری و پرتاب یک ستالیت چیزی حدود یک 
مبالغ  مجموع  حال آن که  دارد،  مصرف  دالر  میلیارد 
مصرف نشده بودجه انکشافی افغانستان فقط در سال 
1389 حدود یک و نیم میلیارد دالر است. زمانی که 
بخواهیم قمر مصنوعی خود را در مدار جیو استشنری 
نصب کنیم عواید ما از ا ین پروژه، بخش عظیمی از 

بودجه عادی ما را تمویل خواهد کرد. 
به امید این که روزی قمر جمهوری اسالمی افغانستان 

محدوده  این  از  تلیکامونیکیشن  بین المللی  اتحادیه 
ملی،  منبع  یک  ساحه  این  دارد،  فضایی  جغرافیای 
وابسته  و  مردم  به  متعلق  ملی،  حاکمیت  از  بخشی 
از  استفاده  مراحل  طی  کشورهاست.  استقالل  به 
صورت  مردم ساالر  حقوقی  مراجع  توسط  منبع  این 
اساسی  قانون  چهارم  ماده  براساس  می تواند.  گرفته 
تعلق  ملت  به  افغانستان  در  ملی  حاکمیت  افغانستان، 
دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان شان اعمال 
صالحیت  از  خارج  زمینه  این  در  تصمیم  می شود. 
هریک از اعضای کابینه و حتا رییس دولت است. بر 
مبنای قانون اساسی افغانستان، مردم توسط نمایندگان 
را  ساحه  این  که  می گیرند  تصمیم  پارلمان  در  خود 

چگونه و به چه صورتی استفاده کنند. 
با عجله  اما گویا سرپرست محترم وزارت مخابرات 
و بدون گذراندن مساله از مراجع قانونی و حقوقی، 
مساله  از  را  افغانستان  مردم  نمایندگان  این که  بدون 
ملکیت  را  افغانستان  ملی  حاکمیت  بسازد،  باخبر 
دادن  کرایه  به  تصمیم  و  دانسته  مخابرات  وزارت 
اما این، فقط  افغانستان گرفت.  این بخش از ملکیت 
قسمتی از ماجراست! به تاریخ اول دسامبر 2008 برابر 
با یازدهم قوس 1387 این ساحه جغرافیایی از طرف 
وزارت مخابرات به داوطلبی رفت. ولی بنابر دالیلی 
که شاید بهتر باشد خواننده قضاوت کند، فقط و فقط 
یک پروپوزل )پیشنهاد( سر باز و آن هم از سوی یک 
قابل  این وزرات مواصلت کرد.  به  شرکت سویدنی 
تشریف  از  قبل  آقای سنگین  است که جناب  تذکر 
آوردن به افغانستان در سویدن زندگی می کرد. طبق 
قانون تدارکات، داوطلبی باید دارای شرط نامه باشد. 
حداقل سه پروپوزل یا پیشنهاد سربسته دریافت شود 
و هیچ گاه از سوی ارگان دولتی قیمت مقطوع داده 
قانونی،  مراحل  طی  بدون  داوطلبی  این  اما  نشود. 
65میلیون  ارایه شده  قیمت  با  شرط نامه،  ارایه  بدون 
و  گرفته  صورت  مخابرات  وزارت  طرف  از  دالر 
سرباز  پروپوزل  یک  فقط،  تدارکات  قانون  خالف 
مخابرات  وزارت  به  سویدنی  ارگان  یک  سوی  از 
مواصلت کرد. بورد وزارت مخابرات براساس تعهد 
رد  را  آن  داشتن صالحیت،  عدم  به دلیل  ملی خود، 
و  مخابرات  قانون  تغییر  دلیل  بتوان  حال  شاید  کرد. 
تغییر صالحیت انتخاب اعضای بورد از رییس جمهور 
صورت  واقعه  این  از  بعد  که  را  مخابرات  وزیر  به 

بر این محور نصب گردد. سوالی مطرح می شود که 
زمانی که ما بودجه کافی و همکاری بین المللی را با 
خود داشته ایم، چرا در ده سال گذشته این قدم ارزنده 
نشده  برداشته  فردا  افغانستان  خودکفایی  راستای  در 

است؟ 
سریع  ارتباطات  جدید  سیستم  یک  نوری  فایبر   -2
ارتباطات مخابراتی  تامین  و یک راه موثر و مطمین 
کیفیت  با  و  ارزان  ارتباط  شرایط  می تواند  که  است 
مخابرات و انترنت را برای هم وطنان ما فراهم سازد. 
به  افغانستان  در  پروژه  این  که  است  دوسال  تقریبا 
بهره برداری رسیده است. این پروژه با هزینه 70میلیون 
و  افغانستان  داخل  در  حلقوی  کیبل  یک  با  دالر 
کیبل های ارتباط والیات به کشورهای همسایه متصل 
و از آن طریق به کیبل عمومی فایبر نوری شانگهای- 
فرانکفورت متصل شده است و ما حاال با شبکه فایبر 
برقراری  فعلی  شیوه  هستیم.  متصل  بین المللی  نوری 
امواج  طریق  از  افغانستان  در  مخابراتی  ارتباطات 
و  است  پرهزینه  که  است  ستالیت  یا  و  مایکروویو 
دور  مسافت های  در  مخابرات  خدمات  برای  بیشتر 
فراهم  را  شرایط  این  نوری  فایبر  می گردد.  استفاده 
می کند تا تمام ارتباطات برادکاست و نان برادکاست 
)شبکه های تلویزیونی، مخابراتی و انترنتی( افغانستان 
با شیوه خیلی ارزان تر از هزینه فعلی برقرار گردد. در 
که  شنیدم  سنگین  آقای  جناب  تلویزیونی  مصاحبه 
همسایه  به کشورهای  نوری  فایبر  اتصال  با  فرمودند 
دالر  هزار  چهار  از  افغانستان  همسایگان  برای  قیمت 
85درصد  معادل  هزینه ای  یعنی  دالر،  شش صد  به 
هزینه  این  زمانی که  پرسید  باید  است!  یافته  کاهش 
برای کشورهای همسایه که از قیمت ها آگاه هستند 
85درصد پایین آمده است، چرا برای مشترک ناآگاه 
و  است  نیامده  پایین  هزینه  این  افغانستان  بی چاره  و 
هنوز هم محاسبه برای مشترکین افغانی براساس چهار 

هزار دالر صورت می گیرد.
به عنوان  روشن  شرکت   1386/03/10 به تاریخ   -3
یکی از پردرآمدترین شبکه های مخابراتی خصوصی، 
براساس شواهد و اسناد موثق دال بر عرضه بدون جواز 
احکام   )58 )ماده  مبنای  بر   )ISP(انترنتی خدمات 
قانون تنظیم خدمات مخابراتی ملزم شد تا در عرض 
معادل یک میلیون  افغانی  میلیون  پنجاه  مبلغ  هفته  دو 
دالر جریمه نقدی را پرداخت کند. بعد از مواصلت 
این فیصله بورد به کمپنی مخابراتی روشن، به تاریخ 
1386/03/19 شرکت روشن عدم قناعت خود را در 
ارتباط به جریمه وضع شده به ریاست امور حقوقی و 
جواز وزارت مخابرات ابراز کرد. اما با در نظر داشت 
شواهد موثق، جلسه شماره 23 تاریخ 1386/7/2 بورد 
روشن  مخابراتی  شرکت  مخابراتی،  خدمات  تنظیم 
هفت  ظرف  در  را  جریمه  پول  تا  کرد  مکلف  را 
کند.  تحویل  دولت  واردات  به حساب  تقویمی  روز 
منازعات  به کمیسیون حل  مخابراتی روشن  شرکت 
دافغانستان بانک مراجعه کرد و نارضایتی خود را از 
این فیصله اعالن نمود. مساله مورد بررسی کمیسیون 
بودن  مسوول  به  کمیسیون  و  گرفت  قرار  مذکور 

شبکه مخابراتی روشن قانع شد.
ادامه در صفحه 8
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 حاتم بخشی سنگین!
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در   2011 سال  جنوری  ماه  در  گفتگو  این  یادداشت: 
نشر شده  امریکا  پی بی اس  تلویزیون  مقدم«  »خط  برنامه 
و  خبرنگار  اسمیت،  مارتین  را  حاضر  گفتگوی  است. 
مجری برنامه »خط مقدم« در طی سه  روز اقامتش با وی 
انجام داده است. این گفتگو حاوی اطالعات ارزشمندی 
شده  زده  کم تر سخن  آن ها  مورد  در  تاکنون  که  است 
معلومات  و  اطالعات  اهمیت  به دلیل  8صبح  است. 
این گفتگو، آن را برگردان کرده است،  مطرح شده در 
عالقمند  دانشجویان  و  پژوهشگران  تحلیلگران،  برای  تا 

مورد استفاده قرار گیرد. 
)رهبر  مسعود  احمدشاه  با  چگونه  اسمیت:  مارتین 

جبهه شمال( یک جا شدید؟
امراهلل صالح: در سال 1990 ـ هنگامی که می خواستند 
مرا به مکلفیت عسکری در اردوی کمونیستی سوق دهند 
ـ تصمیم گرفتم تا با مجاهدین و مقاومتگران بپیوندم. پس 
از آن که این جا آمدم، برای آموزش به پاکستان فرستاده 
شدم. وقتی که پس از فراگیری آموزش دوباره برگشتم، 
هم مانند هزاران جنگجوی عادی دیگر با او )احمدشاه 
با او در موقعیت مختلف کار  مسعود( دیدار کردم. من 
کردم. ... در جریان کارم با او، یک فرد پایین رتبه بودم.

افسر  یک  به عنوان  را  شما  او  اما  اسمیت:  مارتین 
استخباراتی به رسمیت شناخت. 

سال  در  مرا  او  بعدا  درست.  این  بلی،  صالح:  امراهلل 
آموزش های  جهت  امریکا  متحده  ایاالت  به   1999
یک  زمینه سازی  البته  که  فرستاد،  استخباراتی  پیشرفته 

چنین فرصتی برای من، نمایانگر چیزهای زیادی است.
مارتین اسمیت: و نزد چه کسی آموزش دیدید؟

به  امریکایی ها  که  بود  زمانی  این  صالح:  امراهلل 
مهمی  مکان  به  افغانستان  که  بودند  رسیده  نتیجه  این 
به  شدن  تبدیل  حال  در  القاعده  و  طالبان  می شود.  بدل 
همین  به  بودند،  امریکا  امنیت  علیه  مستقیمی  تهدیدات 
بالقوه خود  به عنوان متحدان  را  مقاومتگران  خاطر آن ها 
در نظر داشتند و شرایط این آموزش را فراهم کردند. من 
در واقع جزو نخستین گروهی بودم که برای آموزش به 

آن جا رفته بود. 
مارتین اسمیت: از جانب سیا؟

 ... بودند.  نمی دانم که آن ها کی ها  من  امراهلل صالح: 
آن ها  که  نمی دانم  من  حتا  بودند.  امریکایی  آن ها  بلی 
متعلق به ارتش بودند یا سیا، اما آن ها مربیان خوبی بودند.

و  گرفتید  فرا  را  آموزش هایی  چه  اسمیت:  مارتین 
چرا؟

پیشرفته  عملیات های  زمینه  در   ... صالح:  امراهلل 
تشخیص  هدف گیری،  معنای  به  پیشرفته  عملیات  بود؛ 
اجرای عملیات،  برنامه ریزی عملیات،  و  هدف، پوشش 
بهره برداری از اسناد و مدارک، بهره برداری از محالت، 
و  مسایل  تحلیل  دست گیرشده،  اهداف  از  بهره برداری 

چیزهای دیگری از این دست. چیزهای بسیار ابتدایی.
تا  بود  شده  باعث  رویدادی  چه  اسمیت:  مارتین 

امریکایی ها شما را به رسمیت بشناسند؟
امراهلل صالح: بعد از بمب گذاری سفارت های امریکا 
ایاالت متحده  افریقا و پس از حمالت راکتی  در شرق 
امریکا بر اهدافی از القاعده در سودان، چنین چیزی رخ 
داد. میزان درک امریکا در آن  زمان نسبت به این مساله 
که القاعده به یک تهدید واقعی مبدل می شود، در حال 

افزایش بود.
ما در آن  زمان تحت رهبری کاریزماتیک فرمانده مسعود 
می جنگیدیم.  القاعده  و  طالبان  علیه  منابع  کم ترین  با 
آدم ها  این  فکر کردند که خوب  با خود  آن ها  بنابراین 
دوست  ما،  دشمن  دشمن  بنا  می جنگند،  ما  دشمنان  با 

ماست. این همان چیزی بود که این روند آغاز شد. 
مارتین اسمیت: و آن ها به شما آموزش دادند. آن ها به 
شما عالقمند بودند، زیرا شما عمدتا به دنبال اطالعات از 

داخل القاعده بودید، آیا این درست است؟
بلی. این یک بخش آجندا بود، از این  امراهلل صالح: 
بسیار شبیه هم  زمان  القاعده در آن  و  طالبان  جهت که 
به عنوان متحدان هم، بخشی  بودند. در عین حال، آن ها 
تفکیک  داشتند.  کنترول  تحت  را  افغانستان  از  بزرگی 

در  و شما  آمدند  آن ها چگونه 
مورد آن ها چه فکر می کردید؟

دو  وقتی   ... صالح:  امراهلل 
مسعود  فرمانده  عرب  خبرنگار 
انتحاری  با اجرای آن حمله  را 
آن ها  از  یکی  ساختند،  شهید 
بعد  دقایقی  نیز  او  ماند.  زنده 
به  گلوله  تبادل  در  حادثه  از 

هالکت رسید. 
را  زیادی  مدارک  و  اسناد  ما 
به دست  آن ها  بکس های  از 
مدارک  و  اسناد  آن  آوردیم. 
قرار  تحقیق  مورد  سادگی  به 
نیز  برخی تحقیقات  ما  گرفتند. 
و  مدارک  آن  از  نسخه هایی  هم چنین  ما  دادیم.  انجام 
اسناد را به بریتانیا، ایاالت متحده امریکا، فرانسه و بلجیم 
فرستادیم، زیرا در این کشورها افرادی وجود داشتند که 
تسهیالتی را برای ماموریت این دو خبرنگار فراهم کرده 
بودند. مظنون عمده ]یاسر[ ال سیری، یک مصری ساکن 
لندن بود که یک معرفی خط برای این دو تن نوشته بود 

و نگاشته بود که این دو خبرنگار با وی کار می کنند.
مایکل اسمیت: چه فکر می کنید که چه کسی مسوول 

این ترور بود؟
امراهلل صالح: مبتنی بر شواهدی که ما در دست داریم، 
کار  این  مسوول  ندارد که  شبهه ای وجود  و  هیچ شک 

القاعده بوده است. 
نتیجه  این  به  را  شما  شواهدی  چه  و  اسمیت:  مایکل 

رسانید تا به این اطمینان برسید؟
امراهلل صالح: به این خاطر که خبرنگاران عرب بودند. 
ارتباط  القاعده  با  بودند  افغانستان  در  که  اعرابی  تمامی 
داشتند. آن ها هم چنین پیش از اجرای ماموریت شان در 
نیز چندین  کابل زندگی کرده بودند. در پاسپورت شان 
در  پاکستان  می داد  نشان  نیز  این  که  بود  پاکستان  ویزه 

عقب این ماجراست.
به همکاری  هم چنین شواهدی وجود داشت که داللت 
افراد  نام های  مثل  می کرد؛  حادثه  این  در  نیز  طالبان 
طالبان  خارجه  وزارت  معاون  و  دفاع  وزیر  مشخص. 
و  جبهه  مقدم  خط  به  رسیدن  برای  را  خبرنگار  دو  این 
عبور از آن به جانب قلمرو تحت کنترول ما، یعنی قلمرو 

مقاومت، کمک کرده بودند. 
اما تحقیقاتی که از جانب ما صورت گرفت، تحقیقات 
کامل و محکمی نبود. تحقیقات ما بسیار ناپخته و ناکامل 
صورت  جدی  بسیار  به صورت  باید  تحقیقات  این  بود. 
می گرفت و می بایست تمامی آن حلقاتی را که وظایف 
بی دقتی  بودند،  نداده  انجام  درست  به صورت  را  خود 
در  بودند،  شده  شکار  نادانی  روی  از  یا  و  بودند  کرده 
بر می گرفت. هم چنان ما می بایست در می یافتیم که چه 
کسی یا کسانی زمینه ورود این افراد را به این سوی خط 

مقدم فراهم کردند. 
مایکل اسمیت: ]از شما خواسته شد تا به امریکایی ها 

تلیفون بزنید و آن ها را از مرگ مسعود باخبر کنید؟[ 
فراخوانده  حادثه  محل  به  من  اول  در  صالح:  امراهلل 
نزدیکی که جسد  همان  در  شفاخانه کوچکی  به  شدم، 
او  که  نمی دانستم  من  بودند.  کرده  منتقل  را  فرمانده 
دیگر زنده نیست. من تصور می کردم که او زخمی شده 
است. از من خواسته شد، با رابطه هایی که در کشورهای 
خارجی دارم، زمینه معالجه او را در یک شفاخانه مناسب 

جستجو کنم.
که  شد  روشن  برایم  رسیدم،  شفاخانه  به  که  وقتی  اما 
بسیار کوچک  بعدا در یک حلقه  نیست.  او دیگر زنده 
بر سر چگونگی مدیریت اوضاع به صورت موقتی گفتگو 
کردیم؛ این که تا چه زمانی ما می توانیم این راز را مخفی 
نگه داریم و نیز اطالع رسانی استراتژیک ما در این زمینه 
چگونه بایستی باشد. در جریان همین گفتگو به من یک 
وظیفه مشخص سپرده شد و آن این که بایست با ایاالت 

متحده امریکا تماس بگیرم.

میان طالبان و القاعده بسیار سخت بود. 
 ... نبودیم.  موافق  القاعده  آجنداهای  با  هیچ گاهی  ما 
فرمانده مسعود هیچ وقت به تنهایی باالی القاعده متمرکز 
نبود. اما این رویدادی بود که باعث شد تا با امریکا وارد 
یک رابطه شویم و ما توافق کردیم تا اطالعات را با آن ها 
شریک سازیم. اما برای ما، افغانستان به عنوان یک کل، 
هدف و برنامه مان بود. پاکستان، القاعده و طالبان در آن 

روزها همه با هم یکی بودند. 
امریکا  از جانب  ]پیشنهادی که شما  اسمیت:  مارتین 

دریافت کردید، چه بود؟[ 
امراهلل صالح: یک رابطه ساده مبتنی بر همکاری، که 
به معنای آن بود تا به آن ها در رابطه به وضعیت و این که 
گسترش  حال  در  طالبان  و  پاکستان  القاعده،  چگونه 
افراط گرایی در منطقه اند، چگونه این منطقه را به مرکز 
می کنند،  مبدل  جهان  افراطی  گروه های  و  افراط گرایی 
معلومات دهیم. ما هم چنان می بایست در مورد برنامه های 

جهانی القاعده نیز به آن ها معلومات می دادیم. 
در عوض، از جانب آن ها ]همکاری[ اندکی آن روزها 
ساده،  رابطه  رابطه یک  این  هرچند  می گرفت.  صورت 
مبتنی بر همکاری بود، اما شاهد بودیم میزان حمایتی که 
از جانب واشنگتن صورت می گرفت، روزتاروز افزایش 
از  آن ها  که  داشت  وجود  امید  این  هم چنین  می یافت. 
حمایت  تجهیزات  و  اسلحه  فرستادن  با  مقاومت گران 
اما در مساله کمک مهمات و تجهیزات،  خواهند کرد. 
آن چه که آن روزها به ما می دادند، بسیار ناچیز و اندک 

بود. 
مایکل اسمیت: این یعنی سیا بود.

آن ها  روزها  آن  در  بود.  سیا  بلی  صالح:  امراهلل 
انجام  به  قادر  القاعده  که  نبودند  مطمین  و  نمی دانستند 
تصور  آن ها  بود.  خواهد  متحده  ایاالت  قلمرو  بر  حمله 
را  مشابهی  حمالت  القاعده  است  ممکن  که  می کردند 
بر منافع امریکا و یا سفارت خانه های آن کشور در منطقه 

اجرا کند. ...
چگونه  آن ها  استخباراتی  وضعیت  اسمیت:  مایکل 

بود؟
خوب  اطالعات  آن ها  مواردی  در   ... صالح:  امراهلل 
بر  مبنی  سیاسی  حمایت  از  اما  داشتند،  استخباراتی 
نبودند،  برخودار  امریکا  از سرمایه های  نابودسازی یکی 
به همین خاطر آن ها نزد ما آمدند و خواهش کردند تا ما 
این کار را بکنیم. در مواردی از ما خواستند تا مناطقی را 
هدف قرار دهیم، اما آن ساحات در عمق مناطق جنوبی 
افغانستان قرار داشت و حمله بر آن خارج از دسترس و 

فراتر از توانایی ما بود.
در یکی دو مورد وضعیتی پیش آمد که کاروان متعلق 
به اسامه بن الدن از مجاورت خط مقدم جبهه رد می شد. 
اول دشمن  انجام دادن حمله در قلب صف  این حال،  با 
برای ما ناممکن بود تا پس از آن به اسامه دسترسی پیدا 
در  او،  نبود.  اولویت  تنها  بن الدن  ما،  برای  می کردیم. 
اولویت های مان  مجموعه  در  که  بود  عناصری  از  واقع 

قرار داشت.
مایکل اسمیت: در اوایل ماه سپتامبر 2001 دو خبرنگار 
عرب به پایگاه شما در تخار آمدند. می خواهم بدانم که 

مایکل اسمیت: با سیا؟
مقاومت  که  بگویم  آن ها  به  و  سیا  با  صالح:  امراهلل 
برای افغانستان علیه القاعده و طالبان مشکل شده است؛ 
چون در مرکز مقاومت یک مرد کاریزماتیک، رهبری 
این که  و  می کرد  را جبران  منابع  که حضورش کمبود 
هنوز وجود  ما  تا  بود  باعث شده  او  مدیریت  چگونگی 
داشته باشیم، دیگر حضور ندارد. اگر شما فکر می کنید 
است  تهدید  طالبان یک  است،  تهدید  القاعده یک  که 
بیابد، پس  و اگر شما می خواهید که این مقاومت ادامه 
به ما کمک کنید. فرمانده مسعود دیگر وجود ندارد. ما 
نومید  ما  داریم.  نیاز  به کمک  ما  دادیم.  از دست  را  او 
ایاالت  به  من  می بایست  که  بود  وظیفه ای  این  شده ایم. 

متحده امریکا می گفتم و من نیز چنین کردم. 
مایکل اسمیت: واکنش چه بود؟

امراهلل صالح: واکنش این بود: »درست است که این 
فردی  اندوهگین هستیم.«  نیز  ما  است.  ناگوار  یک خبر 
که با من صحبت می کرد در موقعیت تصمیم گیری نبود. 

مایکل اسمیت: آیا این مرد ریچ نام داشت؟
امراهلل صالح: به خاطری که نام وی از جانب دیگران 
نوشته شده است. او مرد بسیار خوبی بود و او را ریچ صدا 
می کردیم، او با فرمانده مسعود در چندین ماموریتش در 
افغانستان مالقات کرد. او به من گفت: »منتظر باش، ما با 
این که آن ها  از  پیش  تماس خواهیم گرفت«.  تو دوباره 

تماس بگیرند، یازدهم سپتامبر رخ داد.
مایکل اسمیت: ]شما چگونه از حادثه یازدهم سپتامبر 

باخبر شدید؟[
فرمانده  ترور  مورد  در  که  افغان  دوتن  امراهلل صالح: 
تماس  من  با  نیویارک  از  بودند،  شده  باخبر  مسعود 
گرفتند. آن ها به من تلیفون کردند تا از وضعیت فرمانده 
یکی  به  هواپیما  یک  که  گفتند  آن ها   ... شوند.  باخبر 
است.  کرده  برخورد  جهانی  تجارت  مرکز  برج های  از 
همان شخص دقایقی بعد تماس گرفت و گفت که »یک 
هواپیمای دیگر نیز تصادم کرد.« ساعاتی بعد ما از طریق 
تلویزیون های ستالیت به تماشای حادثه نشستیم و دیدیم 

که چه وحشتی در جریان بود. 
پس از یازدهم سپتامبر از امریکا به ما تلیفون شد. آن ها 
ما  قرار گرفته است.  متحده مورد حمله  »ایاالت  گفتند: 
القاعده است. آیا شما چیزی  این کار  فکر می کنیم که 
نیز در  نشان بدهد حمالت دیگری  در دست دارید که 
راه باشد و یا هواپیماهای دیگری برای حمله آماده شده 
باشند؟ آیا چیزی وجود دارد تا به ما بگویید تا ما از وقوع 

هرگونه حمله دیگر جلوگیری کنیم؟«
مایکل اسمیت: کی با شما تماس گرفت؟

امراهلل صالح: همان شخص.
مایکل اسمیت: ریچ از سیا؟

امراهلل صالح: بلی.
مایکل اسمیت: او به شما زنگ زد، چه گفت؟

امراهلل صالح: این آخرین گفتگوی تلیفونی ما بود. بعد 
گرفت.  عهده  به  را  مسوولیت ها  دیگری  شخص  آن  از 
ببینم که ما چه چیزی  من گفتم »من جستجو می کنم تا 
ما  آوردیم.  به دست  را  معلومات  برخی  ما  بعدا  داریم.« 
یازدهم  به  ارتباط  در  را  القاعده  و  طالبان  واکنش های 
به سرعت  را  معلومات  آن  و  نظر گرفتیم  تحت  سپتامبر 

انتقال دادیم.
مایکل اسمیت: شما چه می شنیدید؟

آوردیم.  به دست  مختلفی  معلومات  ما  صالح:  امراهلل 
کسانی بودند که هراسان شده بودند. آن ها می گفتند که 
بودند که  اما هم چنان کسانی  می کند.«  نابود  را  ما  »این 

بسیار خوشحال به نظر می رسیدند. 
و  کابل  بین  مکالمات  بود،  جالب  بسیار  که  آن چه  اما 
قندهار بود تا چگونه با این مساله برخورد کنند. مالعمر، 
پس از مشوره با بن الدن به صدور یک رهنمود... اقدام 
این رهنمود[  ]براساس  به مطبوعات چه بگویند.  تا  کرد 
»نه تقبیح کنید. نه تمجید کنید. محتاط باشید. هیچ گونه 
ارایه نکنید که گویا ما این کار را کرده ایم  تصوری را 
و نیز هیچ گونه تصوری را ایجاد نکنید که گویا ما انجام 

نداده ایم.«
ضبط  بن الدن  از  مکالمه ای  هیچ  آیا  اسمیت:  مایکل 

کردید؟
ضبط  را  بن الدن  از  هیچ وجه  به  نه.  صالح:  امراهلل 

نکردیم. اما از اطرافیان او را ضبط کردیم. 
مایکل اسمیت: از ]مال[ عاطف؟

امراهلل صالح: از افرادی چون عاطف.
مایکل اسمیت: خالد شیخ محمد؟

امراهلل صالح: نه.
مایکل اسمیت: رمزی بن الشباع؟

امراهلل صالح: رمزی بن الشباع. ما می دانستیم که او کی 
است، اما هیچ وقت ]مکالمه اش[ را اخالل نمی کردیم.

ادامه دارد
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هفته ی گذشته در گزارشی اعالم گردید که دست کم 
عاید  ماه  در  دالر  یک  معادل  افغانستان  نفوس  نصف 
دارند. این گزارش اگر با این ذهنیت مورد بررسی قرار 
گیرد که در بیش از ده سال اخیر، بالغ بر پنجاه میلیارد 
دالر را جامعه ی بین المللی برای افغانستان کمک کرده 
افغانستان  به  دالری  میلیارد  پنجاه  بر  بالغ  کمک  است. 
افغانستان  نفوس  درصد  چهل  محرومیت  و  یک سو  از 
از  می شود،  زده  تخمین  تن  میلیون  سی  دست کم  که 
درآمد تا سقف یک دالر از سوی دیگر، این واقعیت را 
به اثبات می رساند که بسیاری از افغان ها از عدم توزیع 
عادالنه در کشور رنج می برند. توزیع غیرعادالنه سبب 
شده است تا شمار اندکی از محل کمک های بین المللی 
به افغانستان به سرمایه دارانی در حد سرمایه داران عمده 
جهانی بدل شده اند و بخش گسترده ی مردم با گرفتاری 
در تنگنای زندگی در آرزوی رساندن در آمد خود به 

سخن زدن از طالبان میانه رو که در سال ها و ماه های اخیر 
افزونی  روز  تالش های  از  بخشی  است،  گرفته  شدت 
جریانی  را  آن ها  تا  است  طالبان  چهره ی  تغییر  برای 
پروسه ی  در  بالقوه  شریکی  می تواند  که  دهد  نشان 
صلح باشد. سخنانی از این گونه  که گویا طالبان ممکن 
و  قومی  اقلیت های  و  زنان  حقوق  با  ارتباط  در  است 
ادعاست.  این  مصداق  کنند،  عمل  »مترقی تر«  مذهبی 
در  خود  گذشته ی  رفتار  طالبان  این که  دیگر  ادعا ها ی 
قبال تحصیل دختران را اصالح کرده اند« بدون این که 
نمونه هایی از این تغییر داده شود، نیز دیده شده است. 
نشانه هایی از گرایش به تکنالوژی مدرن در بین طالبان 
به تغییر ژرف این گروه تعبیر گردیده است )مثل نشر 
مطلبی باعنوان »مال پذیرای آیفون می شود«(. جدی تر از 
همه، از تغییراتی که طالبان در الیحه ی خود آورده اند، 
به عنوان گرایشی نام برده می شود که سبب تغییر نگرش 

طالبان در مورد جنگ گردیده است. 
میدان  به  را  جدی تری  واقعیت های  جنگ  میدان  اما 
در  متحد«  ملل  سازمان  »گزارش  دست کم  می کشد. 
مورد حمایت از غیر نظامیان نشان می دهد که شورشیان 
بیشتر از دوهزار غیر نظامی را در سال دوهزار و یازده 
در  توجهی  قابل  تغییرات  وجودی که  با  گشته اند. 
به  نظامیان«  غیر  از  »حمایت  مورد  در  طالبان  گفته های 
مشاهده می رسد، به گونه ی مثال فرمان حمله بر مکاتب 
آمده  تصویب شده سال 2006  در الیحه ی  دولتی که 
این   2010 سال  مصوبه  الیحه  و  گردیده  حذف  بود، 
عادی«  »افراد  به  آسیب زدن  از  که  است  مشعر  گروه 
دستور  این  از  که  فرماندهانی  به  و  شود  خودداری 
شده  گرفته  نظر  در  نیز  جزاهایی  می کنند،  سرپیچی 
است؛ اما این سال پنجم است که شمار کشته شده گان 
در بین افراد غیرنظامی رو به افزایش بوده است. طالبان 
درصد  هشتاد  مسوولیت  شوروشی  گروه های  دیگر  و 
این  حمالت  اهداف  دارند.  گردن  به  را  کشتار ها  این 
اماکنی  و  دفتر ها  بازارها،  گذشته  سال  در  را  گروه ها 

چون مسجدها و شفاخانه ها را تشکیل می داده اند.
ضروری  غیر  خونریزی های  این  برای  عمده  علت  دو 
استفاده ی  به  کماکان  طالبان  نخست،  دارد.  وجود 
گسترده از شیوه های بی رویه مثل کارگذاری ماین های 
دوم  می دهند.  ادامه  انتحاری  حمالت  و  پرسونل  ضد 
این که طالبان به کشتار هرکسی که از دولت طرفداری 
می زنند.  دست  می کند،  کار  دولت  برای  یا  و  می کند 
دوعضو  با  قبایل  سران  از  یکی  کشتن  نمونه  به گونه 
موترسایکل  بر  سوار  مسلح  مرد  دو  توسط  خانواده اش 
در هلمند در ماه دسامبر، قتل خانمی در والیت کنر در 
ماه نوامبر به اتهام جاسوسی برای خارجی ها، قتل یک 
مامور دولت به اتهام جاسوسی در ماه اکتوبر در والیت 
نمونه هایی  شد،  داده  انفجار  منفجره  مواد  با  که  لغمان 
عادی  به گونه ی  »جاسوسی«  از  است.  برخورد  این  از 

سقف یک دالر آن هم در جریان یک ماه باشند.
به  جهانی  جامعه ی  کمک های  که  است  واضح  بسیار 
تمام  به  که  می آید  شمار  به  عایداتی  قطار  در  افغانستان 
مردم  تمام  بهره مندی  و  بگیرد  تعلق  باید  افغانستان  مردم 
ازین کمک ها باید یک سان باشد؛ اما پرسش این است 
سوی  از  کمک ها  این  از  عمومی  برخورداری  آیا  که 
بین المللی  کمک های  تطبیق  و  جذب  و  جلب  مجریان 
است  طبیعی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  افغانستان  به 
امکان پذیر  هرگز  پرسش  این  به  مثبت  جواب  دادن  که 
در  منابع  توزیع  در  عدالت  عدم  مساله  این  نمی باشد. 

کشور را به اثبات می رساند.
منوج بسینات مدیر هماهنگی کمک های بشری سازمان 
به  کابل  در  گذشته  هفته  سه شنبه  روز  متحد،  ملل 
خبرنگاران گفت که 40در صد از نفوس افغانستان یک 
دالر امریکایی در ماه عاید دارند. این اظهارات از سوی 

به عنوان دست آویزی برای کشتن رقبای سیاسی و کسانی 
می شود.  استفاده  دارند،  دولت  با  نزدیکی  همکاری  که 
گذشته  سال  در  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  براساس 

495غیرنظامی با همین نام به قتل رسیده اند. 
رفتار  تغییر  از  نمونه   به عنوان  یگانه ساحه یی که می توان 
طالبان در ارتباط با تهدید و حمله یاد کرد، بخش معارف 
بر  289حمله  از  گزارش هایی  متحد  ملل  سازمان  است. 
مکاتب در سال 2011 دریافت کرده است که در مقایسه 
با 378حمله یی که )این رقم شامل حمله های غیرمستقیم 
 71 از  افغانستان  معارف  وزارت  گزارش  می شود،  نیز 
صورت   2010 سال  در  که  می دهد(  خبر  مستقیم  حمله 
براساس گزارش  می دهد.  نشان  را  است، کاهش  گرفته 
آنتونیو گیوستوزی که تازه به نشر رسیده، این کاهش با 
توافقنامه یی که بین اهالی محل، دولت و طالبان در مورد 
طالبان  توسط  شده  تایید  درسی  مواد  و  معلمان  انتخاب 
دارد.  ارتباط  گرفته،  صورت  جمله ها  توقف  بدل  در 
ماه گذشته  در  معارف  وزارت  ارشد  کارمندان  از  یکی 
یافته  کاهش  دلیل  این  به   حمله ها  این  که  گفت  من  به 
که وزارت معارف 3000مال را برای تدریس در صنوف 
سوادآموزی استخدام کرده است. او گفت در صورتی 
که شما مالها را استخدام کنید، آن ها با تدریس دختران 
مخالفت نمی کنند. در این صورت، شاید کاهش حمله ها 
بر مکاتب نوعی انکشاف به شمار آید؛ اما این انکشاف به 
بهای از دست رفتن امکانات برای خانواده هایی به دست 
به آموزش های مدرن  آمده که می خواهند فرزندان شان 

دست  یابند.
مربوط  که  مواردی  بیشتر  معارف،  بخش  از  گذشته 
توسط  می باشد،  ملکی  اهالی  بر  وارده  آسیب های  به 

مدیر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در 
بین المللی کشورهای  از ششمین کنفرانس  روز  نخستین 
عضو »ایکو« در بخش اداره ی خطرات حوادث ابراز شده 

است. 
حوادث و آفت های طبیعی یکی از عواملی است که در 
اقتصادی،  و  سیاسی  مدیریت  عدم  جنگ،  ناامنی،  کنار 
افغانستان نقش داشته است.  افزایش جمعیت محروم  در 
از مدیر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل  به نقل 
در  افغانستان  در  طبیعی  خطرات  که  است  شده  گفته 
مشکالت  با  یا  بی جا  را  افغان  3میلیون  اخیر  سال  یازده 
بی شماری دچار کرده است. براساس آماری که از سوی 
این منبع ارایه شده گزارش شده است که از هزار شهروند 
طبیعی  حادثه های  خطر  معرض  در  189تن  افغانستان، 
و  سیالب ها  اثر  بر  4800خوانواده  از  بیش  و  دارند  قرار 

آب خیزی ها بی جا شده اند.
چه این که عامل طبیعی یا غیرطبیعی سبب متضرر ساختن 
براساس  دولت  که  آن جا  از  اما  گردد،  مردم  زندگی 
الزامات حقوقی داخلی و بین المللی، موظف به تامین رفاه 
یا حداقل تالش برای رساندن اتباع خود به رفاه می باشد، 
عدم تغییر مثبت در سطح زندگی مردم با وصف اجرای 
از پرسش های جدی  افغانستان،  به  میلیاردها دالر کمک 

است که در برابر روند توزیع در افغانستان وجود دارد.
دوم  معاون  خلیلی  محمدکریم  که  است  این  جالب 
ریاست جمهوری در سخنرانی که در همان روز سه شنبه 
بین المللی  نشست  روز  نخستین  در  و  گذشته  هفته 
دولت  که:  است  گفته  کابل،  در  ایکو  کشورهای عضو 
ناشی  تلفات  اخیر  سال های  در  است  توانسته  افغانستان 
شدن  تلف  به  توجه  با  اما  دهد؛  کاهش  را  حوادث  از 

سازمان ملل متحد، منفی ارزیابی می شود. بیشترین تلفات 
غیرنظامیان توسط مواد منفجره هدایت شونده از راه دور، 
اما  است؛  گرفته  صورت  اعدام ها  و  انتحاری  حمله های 
در یگانه ساحه یی که طالبان از زمان روزهای امارت شان 
است.  )مطبوعات(  ارتباطات  ساحه  کرده اند،  انکشاف 
به زودی پس از آن که گزارش سازمان ملل متحد انتشار 
یافت، طالبان به  رد آن در دو وب سایتی که به زبان های 
دو  هر  پرداختند.  می رسد،  به نشر  پشتو  و  انگلیسی 
بر  بستن  »اتهام  به  را  بین المللی«  »سازمان های  وب سایت 
امارت اسالمی« متهم ساختند و کشتار غیرنظامیان بی گناه 

را »غیرعادالنه و ستمگرانه« توصیف کردند.
روشن نیست که وعده های طالبان مبنی بر دفاع از افراد 
ملکی تمرینی برای ایجاد روابط با مردم است و یا این که 
آن ها به گونه واقعی خواهان آنند و لیکن نظارتی بر افراد 
تطبیق دستورهای خود  به  وادار  را  تا آن ها  ندارند  خود 
خواهان  که  کسانی  برای  صورت،  دو  هر  در  سازند. 
طالبان  اگر  دارد.  زیاد  اهمیت  موضوع  این  گفتگو اند، 
به راستی در گفتگوها جدی هستند، باید ثابت کنند که 
برای  ظرفیت الزم  از  نیز  و  نیست  هوایی  وعده های شان 
نشان  برای  این دو شرط  برخودارند.  این وعده ها  تطبیق 
دادن این که طالبان می توانند شریک جدی صلح باشند، 

ضروری است.
بارزی  نشانه های  دست کم  آخر،  ماه های  و  هفته ها  در 
به نظر  اما  می خورد؛  به چشم  مقدماتی  صحبت های  از 
در  است.  جانبه  یک  بیشتر  فرآیند  این  که  می رسد 
امریکا  خارجه  وزیر  کلنتون  هیالری  پیش  سال  بیانیه ی 
امریکا )توقف خشونت ها، جدایی  پیش شرط های قبلی 
»نتایج  به دست یابی  اساسی(  قانون  القاعده و پذیرش  از 
امید  به نظر می رسد که  اینک چنین  یافت.  تغییر  الزمی« 
برای  شدن شان  حاضر  به  است  شده  محدود  طالبان  از 

باید  سال جاری،  زمستان  در  سرما  اثر  بر  چهل  کودک 
در  انسانی  تلفات  بیشترین  شاهد  افغانستان  که  گفت 
ده سال گذشته بوده است. بر اساس گزارش ها، دوکتور 
داوودیار نماینده ی وزارت خارجه در نشست ایکو، تلف 
شدن 40کودک بر اثر سرمای شدید در کشور را تایید 

کرده است.
مکلفیت دولت افغانستان به ایجاد جامعه ی مرفه و مترقی 
ای،  جامعه  چنین  مزایای  از  شهروندان  بهره مندسازی  و 
براساس حقوق داخلی در جای جای قانون اساسی مورد 
به  اساسی  قانون  ششم  ماده ی  در  اما  گرفته؛  قرار  اشاره 
صراحت بر آن تاکید شده است. چنین الزامی بر دولت 
نیز  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه ی   25 ماده ی  اساس  بر 
اجتماعی،  حقوق  بین المللی  کنوانسیون  در  دارد.  وجود 
اقتصادی و فرهنگی نیز بر آن تصریح و تاکید شده است. 
از  درصد  چهل  که  می شود  گفته  وقتی  اساس  این  بر 
مردم افغانستان در آمد کم تر از یک دالر در ماه دارند، 
اوج بی پروایی دولت افغانستان به این مسوولیت را نشان 

می دهد.
را  مالی  منابع  بیشترین  هم اکنون  افغانستان  دولت مردان 
در جهت پروسه های مربوط به امنیت هزینه می کنند؛ اما 
این هزینه ی نیز جواب مثبت نداده است. حتا دیده شده 
است که در چوکات اجرای برنامه های مربوط به تشویق 
مخالفین به ترک مجادله مبالغی هزینه شده است. این در 
می کرد  توجه  رفاه عمومی  به  دولت  اگر  که  حالی ست 
و در راستای فقر زدایی و رساندن همه اعضای جامعه به 
یک سطح زندگی مطلوب توجه جدی مبذول می کرد، 
دست آوردهای  نیز  امنیتی  نظر  از  جامعه  شک  بدون 

بهتری را نصیب می شد.

رهایی  چون  فریبنده یی  نکات  روی  عوض  در  گفتگو. 
زندانیان طالب، گشایش دفتر طالبان در قطر و حذف نام 
طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تمرکز صورت 
ضروری  یک عنصر  اعتمادسازی  حالی که  در  می گیرد. 
برای پیشبرد هرگونه گفتگو است، افزایش تلفات ملکی 
توسط طالبان به این جریان ماهیت یک جانبه می بخشد 
که به غیر منطقی بودن آن بیشتر دامن می زند. امریکا و 
متحدان نظامی اش می توانند توجه بیشتری به خواسته های 
خرج  به  شبانه  عملیات  کاهش  برای  افغانستان  دولت 
و  امریکا  نظامیان  توسط  ملکی  تلفات  تعداد  اما  دهند؛ 
متحدینش کاهش یافته است. گزارش سازمان ملل متحد 
نیروهای  توسط  نظامی  410غیر  که  است  آن  از  حاکی 
شورشیان  که  حالی  در  شده اند  کشته  دولت  به  وفادار 

مسوولیت کشتن 2332غیرنظامی را به عهده دارند. 
ختم  ضرورت  باید  طالبان  با  مقدماتی  صحبت های  در 
گیرد. صادقانه  قرار  توجه  محراق  در  غیرنظامیان  کشتار 
طالبان  از  خواست هایی  بعضی  صورتی که  در  بگویم، 
غیرنظامیان،  تلفات  مورد  در  به ویژه،  بگیرد،  صورت 
می تواند به برطرفی فضای یاس آمیزی که بر این جریان 
حاکم است منجر شود. با توجه به تالش هایی که طالبان 
انجام می دهند، آن ها می دانند که  در ساحه روابط عامه 
تلفات ملکی سبب کاهش حمایه ی مردم از آنان می شود. 
راهی  یافتن  مورد  در  صلح  گفتگوهای  مدافعان  اگر 
طالبان  باید  هستند،  معضل جدی  این  سیاسی  برای حل 
و  غیرنظامیان  کشتار  در  بی توجهی شان  قبال  در  را 
اعالمیه ها  بسازند،  پاسخگو  واقعی  اصالحات  آوردن 
مردم  که  نیست  تعجب  قابل  نمی کنند.  حل  را  مشکلی 
افغانستان اعتمادی بر طالبان ندارند. در یک سروی  که از 
4000افغان توسط سازمان تحقیق و تمرین صلح، صورت 
شده  گفته  می رسد،  به نشر  ماه  همین  اواخر  در  و  گرفته 
اکثریت  اما  صلح اند.  خواهان  مردم  قاطع  اکثریت  که 
جدیت شان  مورد  در  طالبان  بر  نباید  که  گفته اند  آنان 
به  می توان  را  امر  این  دلیل  کرد.  اعتماد  گفتگوها  برای 
آسانی در کشتار هزاران افغانی جستجو کرد که توسط 
مواد منفجره، حمله های انتحاری و ترور ها کشته شده اند.

نوشته شده  می خواهند؟«  »طالبان چی  مقاله  به  اشاره   1
توسط احمد رشید پاکستانی، 

http://www.nybooks.com/blogs/nyr-
/blog/2011/aug/29/what-taliban-wants
2 اشاره به خبر منتشر شده در سایت انگلیسی بی بی سی.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-12188517
3 اشاره به مقاله جانسون استرازیو، طالبان پذیرای آیفون 

می شوند.
http://www.msnbc.msn.com/id/29495327/
ns/technology_and_science-wireless/t/
afghan-tech-boom-mullah-embraces-
/iphone
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افغانستان و توزیع 
ناعادالنه

طالب میانه رو

اگر مدافعان گفتگوهای صلح در مورد یافتن راهی برای حل سیاسی این معضل جدی 
هستند، باید طالبان را در قبال بی توجهی شان در کشتار غیرنظامیان و آوردن اصالحات 
واقعی پاسخگو بسازند، اعالمیه ها مشکلی را حل نمی کنند. قابل تعجب نیست که مردم 
افغانستان اعتمادی بر طالبان ندارند. در یک سروی  که از 4000افغان توسط سازمان 

تحقیق و تمرین صلح، صورت گرفته و در اواخر همین ماه به نشر می رسد، گفته شده که 
اکثریت قاطع مردم خواهان صلح اند.

گرگ در لباس گوسفند
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کمیسیون  ساحوی  نظارت  تیم  دریافت های 
 1388 سال  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
مصاحبه شده ها  42.7درصد  که  می دهد  نشان 
) 3.859 نفر از مجموع 9.278نفر مصاحبه شده( 
سن  زیر  اطفال  این  و  داشته اند  کارگر  طفل 
5.6درصد  جمله  این  از  دارند.  قرار  15سال 
و  فامیل  اطفال  تمام  که  داشته  اظهار  آن ها 
54.5درصد آن ها گفته اند که اکثریت اطفال 
از  23درصد  کار اند،  مشغول  خانواده شان 
مصاحبه شدگان )910نفر( اظهار داشته اند که 
فامیل شان  عایداتی  منبع  یگانه  کودکان  کار 
1387خوشیدی  سال  در  حالی که  در  است. 
بودند  کرده  اظهار  مصاحبه شده ها  38 درصد 
کار  فامیل شان  15سال  سن  زیر  اطفال  که 
تعداد  یک سال  زمانی  فاصله  در  می کنند.  
اطفال کارگر حدود 3درصد افزایش یافته اند. 
مصاحبه شده ها  23.5درصد  این ها،  بر  عالوه 
یگانه  اطفال  کار  که  گفته اند   1388 سال  در 
منبع عایداتی خانواده شان هست. این دسته از 
کودکان در معرض آسیب ها و خطرات بیشتر 
خانواده  معیشت  تامین  برای  زیرا  دارند.  قرار 
تن  به هرنوع کار مشقت باری  خود مجبورند 

در دهند.                                                        
از  51درصد  خوشیدی   1389 سال  در 
مصاحبه شدگان به تیم نظارت ساحوی حقوق 
15سال  سن  زیر  دختران  که  گفته اند  بشر 
داشته اند  اظهار  آن ها  49درصد  و  فامیل شان 
که پسران زیر سن 15سال خانواده شان مشغول 
از  53 درصد  ترتیب  همین  به  هستند.  کار 

کودکان  برای  متحد  ملل  وجهی  صندوق 
»یونیسف« در افغانستان می گوید افغانستان 
اما  است،  روستایی  کشوری  عمده  به طور 
در  شدیدی  آزمون های  با  افغان  کودکان 

ساحات شهری روبه رو هستند.
حالی که  در  یونیسف،  مقام های  به گفته 
بی جاشدگان داخلی و مهاجرت خانواده ها 
و  است  افزایش  روبه  شهری  ساحات  به 
خدمات اساسی در این ساحات غالبا ناکافی 
می باشد، الزم است افغانستان اطمینان دهد 
الزم  اقدامات  شهری،  جوامع  رشد  با  که 

برای کودکان تامین می شود.

مصاحبه شده ها اظهار داشته که اطفال پسر باالی 
که  داشته  اظهار  آن ها  47درصد  و  15سال  سن 
اطفال دختر باالی سن 15سال خانواده شان کار 
می کنند. روی هم رفته یافته های نظارت ساحوی 
که  می دهد  نشان   1389 سال  در  بشر  حقوق 
اطفال )زیر 18 سال( مصاحبه شدگان  68درصد 
این که  مهم تر  همه  از  و  هستند.  کار  مشغول 

عزیز فروتن، مسوول مطبوعاتی دفتر یونیسف 
در کابل به رادیو آشنا گفت توجه جدی باید 
کمپ های  در  ساکن  کودکان  وضعیت  به 

افراد بی جاشده داخلی، مبذول شود.
درمورد  را  خود  جهانی  گزارش  یونیسف 
جهان  در  شهرها  ساکن  کودکان  وضعیت 
تهیه و نشر کرده است. گزارش حاکی است 
میلیون  صدها  شهری  زندگی  به  گرایش  که 
خدمات  از  جهان  شهرهای  در  را  کودک 

حیاتی محروم کرده است.

که  داشته اند  اظهار  مصاحبه شدگان  40.3درصد 
و  غیرصحی  نامناسب،  کاری   محیط  در  اطفال شان 

نا مصوون کار می کنند.                                         
اشکال متفاوت کار کودکان در افغانستان

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  بررسی های  به  بنا 
و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت  افغانستان، 
معلولین، کودکان به بیش از 22نوع کار مشغول اند 
هریک  که  آن ها  برجسته ترین  و  عمده ترین  و 
می گردد،  کودکان  کار  کوچک تر  چندنوع  شامل 

به صورت های زیر در افغانستان وجود دارد:                        
کار روی سرک؛ کودکانی که در سرک های مناطق 
مشهودترین  و  رایج ترین  از  می کنند،  کار  شهری 
به  کودکان  این  کارگر  اند.  کودکان  نشانه های 
فعالیت  کارخانه ها  در  می پردازند،  دست فروشی 
جمع آوری  اشغال دانی ها  از  را  فلزات  و  می کنند 
می زنند،  واکس  را  رهگذران  کفش های  می کنند، 
چهار راه های  در  می  کنند،  گدایی  و  لباس شویی 
شیشه  هوتل ها  و  رستورانت ها  جلو  پرترافیک  یا 
 موتر ها را تمیز می کنند، موتر می شویند، اسپند دود 
می کنند و با راننده های موتر کار می کنند. در موارد 
متعددی وضعیت این قبیل کارها و خطرات ناشی از 
آن، این فعالیت ها را تبدیل به بد ترین شکل  استثمار 
کودکان می کنند؛ زیرا در برخی موارد این کودکان 
و  مخدر  مواد  قاچاق  بهره برداری های جنسی،  برای 

سایر فعالیت های غیرقانونی نیز استفاده می شوند.                                                                                                                                                                                
ادامه دارد

پی نوشت ها:
1. م  . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش چهارم وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان، 1388

به گفته مقام های 
یونیسف، در حالی که 
بی جاشدگان داخلی 
و مهاجرت خانواده ها 
به ساحات شهری 
روبه افزایش است 
و خدمات اساسی 

در این ساحات غالبا 
ناکافی می باشد، 

الزم است افغانستان 
اطمینان دهد که با 

رشد جوامع شهری، 
اقدامات الزم برای 

کودکان تامین
 می شود.
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

محرومیت کودکان افغان ساکن شهرها 
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بنیادین  قواعد  مورد  در  انسان ها  چه  اگر  که  می کند  تاکید  راولز 
عدالت  از  تصوری  آنان  از  هریک  اما  ندارند،  نظر  اتفاق  هم زیستی 
تعیین  برای  آنان ضرورت آغازه هایی  این است که  معنای آن  دارد؛ 
بارهای  و  ثمره ها  عادالنه ی  تقسیم  نیز  و  بنیادین  وظایف  و  حقوق 
هم زیستی اجتماعی را تشخیص می دهند و حاضرند آن ها را به رسمیت 
کنار تصورات گوناگون  در  طبیعی  به طور  می توان  بنابراین  بشناسند. 
درباره ی عدالت، به مفهومی از عدالت اندیشید که نقش مشترکی از 
آن تصورات داشته باشد. مثال »انسان ها علي رغم تصورات گوناگون 
از عدالت می توانند در این زمینه اتفاق نظر داشته باشند که نهادهای 
بنیادین،  وظایف  و  حقوق  تفویض  در  که  عادلند  زمانی  اجتماعی 
خودکامانه میان انسان ها تفاوت قایل نشوند و قواعد آن ها مصالحه ای 
برسر  راولز، می توان  به نظر  ایجاد  کند.  اجتماعی  برای حیات  عاقالنه 
»تفاوت  مفهوم  دو  همین  زیرا  رسید،  توافق  به  عادالنه  نهادهای 
مستترند،  عدالت  مفهوم  در  که  عاقالنه«  »مصالحه ی  و  خودکامانه« 
می توانند از طرف هر فرد مطابق آغازه های عدالتش تعبیر شوند. راولز 
نتیجه می گیرد که تفکیک میان مفهوم عدالت و تصورات تک تک 
افراد از عدالت اگر چه مشکل مهمی را حل نمی کند، اما به شناخت 

نقش آغازه های عدالت اجتماعی یاری می رساند.
عدالت«  »موضوع  به  خود،  کتاب  از  دیگری  بخش  در  راولز  جان 
عادالنه  را  زیادی  چیزهای  انسان  که  می کند  تصریح  و  می پردازد 
را،  اجتماعی  نظام های  و  نهادها  قوانین،  تنها  نه  می داند:  ناعادالنه  و 
داوری ها  تصمیم گیری ها،  مانند  گوناگون  کنش های  هم چنین  بلکه 
و  موضع گیری ها  شامل  حتا  امر  این  را.  اخالقی  ارزش گذاری های  و 

شیوه های رفتاری نیز می شود.
داریم.  سروکار  اجتماعی  عدالت  با  اما  ما  که  می شود  یادآور  راولز 
به عبارت  بنیادین جامعه و  برای ما نخستین موضوع عدالت، ساختار 
و  حقوق  اجتماعی،  نهادهای  مهم ترین  که  است  گونه ای  دقیق تر 
می کنند.  تقسیم  را  اجتماعی  همکاری  ثمره های  و  بنیادین  وظایف 
مناسبات  بااهمیت ترین  و  اساسی  قانون  نهادها،  مهم ترین  از  راولز 
اقتصادی و اجتماعی را می فهمد و برای نمونه از تامین قانونی آزادی 
اندیشه و وجدان، بازارهای رقابت، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
و خانواد ی تک همسری نام می برد. به نظر او، مهم ترین نهادها بر روی 
هم حقوق و وظایف انسان را تعیین می کنند و بر شانس زندگی او در 
این مورد که چه کاره خواهد شد و چقدر خوب زندگی خواهد کرد 
موضوع  جامعه،  بنیادین  ساختارهای  دلیل،  به همین  می گذارند.  تاثیر 
از  و  است  بسیار ژرف  فرد  بر  آن ها  تاثیر  زیرا  هستند،  عدالت  اصلی 
انسان ها در شرایط و موقعیت های گوناگون  همان آغاز وجود دارد. 
اجتماعی زاده می شوند و از شانس های مختلفی برخوردارند که بعضا 
وابسته به نظام سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین 
آغازین  موقعیت های  بعضی  برای  معینی  مزیت  اجتماعی،  نهادهای 
زندگی  بر  و  هستند  به ویژه ژرف  نابرابری های  این ها  می کنند.  ایجاد 
بر  نمی توان صرفا  را  نابرابری ها  این  مستقیم می گذارند.  تاثیری  افراد 
پایه ی استحقاق افراد توجیه کرد. آغازه های عدالت اجتماعی را باید 
در درجه ی نخست معطوف بر همین نابرابری هایی ساخت که احتماال 
در ساختارهای بنیادین هر جامعه ای به طور اجتناب ناپذیر وجود دارند. 
راولز نتیجه می گیرد که بنابراین عدالت یک الگوی اجتماعی، عمدتا 
وابسته به آن است که حقوق و وظایف بنیادین و امکانات اقتصادی و 
مناسبات اجتماعی در حوزه های مختلف جامعه چگونه معین می گردد. 
لذا مفهوم عدالت اجتماعی، در درجه ی نخست معیاری برای داوری 
در مورد خصوصیات تقسیم ساختارهای بنیادین اجتماعی را در اختیار 

ما می گذارد. 
ادامه دارد

 جان رالز و اندیشه عدالت
قسمت دوم

)بهرام محی – دویچه وله(

قسمت بیست و هفتم

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی است.

جان راولز در بخش دیگری از کتاب خود، به 
»موضوع عدالت« می پردازد و تصریح می کند 

که انسان چیزهای زیادی را عادالنه و ناعادالنه 
می داند: نه تنها قوانین، نهادها و نظام های 

اجتماعی را، بلکه هم چنین کنش های گوناگون 
مانند تصمیم گیری ها، داوری ها و ارزش گذاری های 

اخالقی را. این امر حتا شامل موضع گیری ها و 
شیوه های رفتاری نیز می شود.

ACKU



شکایت از توزیع پاسپورت در بدخشان

حاتم بخشی سنگین!
از صفحه 4

در  پاسپورت  توزیع  روند  انتظار،  ماه ها  از  بعد  آن که  با 
متقاضی  تن  ده ها  اما  است،  شده  آغاز  دوباره  بدخشان 
امنیه  قوماندانی  اداره  به  که  والیت  این  در  پاسپورت 
و  پاسپورت  توزیع  شیوه  از  کرده اند،  مراجعه  بدخشان 

زمان گیر بودن آن شکایت دارند.
ده ها تن از باشندگان این والیت همه روزه در هوای سرد 
بدخشان  پاسپورت  مدیریت  دروازه  مقابل  در  زمستان 
صف می کشند، تا پاسپورت دریافت کنند، اما شماری از 
آن ها می گویند که ماه ها را به این منوال سپری کرده اند، 

اما تاهنوز از دریافت پاسپورت خبری نیست.
هستند،  بی کار  جوانان  اکثرا  که  پاسپورت  متقاضیان 

می خواهند با دریافت گذرنامه به ایران بروند.
کرده  شکایت  پاسپورت  توزیع  در  بی عدالتی  از  آن ها 
می گویند که توزیع پاسپورت در بدخشان تنها از طریق 
پرداخت پول و داشتن واسطه ممکن است. به گفته آن ها، 
می توانند  والیتی  شورای  اعضای  یا  و  پولیس  افسران 

واسطه ای خوب باشند.
عبدالمنان، یکی از این افراد، می گوید که از چهارماه به 
این سو در بدخشان دنبال دریافت پاسپورت می گردد، اما 

تاهنوز موفق به دریافت آن نشده است.
نفر  چهار  که  گفت  8صبح  به  افراد  این  از  دیگر  یکی 
دوستان او نیز همراه با او به اداره پاسپورت مراجعه کرده 
توانستند که  پول  پرداخت  از  دوستانش پس  اما  بودند، 
پاسپورت دریافت کنند، ولی او هنوز انتظار می کشد تا 
فرامی رسد  این روز  این که چه زمانی  اما  برسد،  نوبتش 

به گفته او معلوم نیست.
عبدالرووف تاجیک، باشنده قریه مغایب ولسوالی شهدا، 
پاسپورت  دریافت  منتظر  که  است  ماه  »سه  می گوید: 

بهتر  که  نوشت  فیصله  روی  ناشناخته  دالیلی  بنابر  اما 
است وزارت مخابرات با شبکه مخابراتی روشن مصالحه 
امر  تا  نیست  کمیسیون  این صالحیت  آن که  حال  کند. 
به مصالحه کند. زیرا این کمیسیون مافوق بورد وزارت 
مخابرات نیست و هم چنین در زمینه یک موضوع کامال 
تخنیکی تصمیم گرفته نمی تواند. بورد وزارت مخابرات 
در جواب گفت که این فیصله برگشت ناپذیر است. اما با 
گذشت مدتی طوالنی هیچ مبلغی از این درک مواصلت 
برای  لوی سارنوالی  نظارتی  گروه  زمانی که  تا  نکرد 
ارزیابی عمومی به وزارت مخابرات آمد و بعد از مطالعه، 
مخابراتی  دالر جریمه شرکت  فیصله یک میلیون  متوجه 
روشن گردید. تیم مذکور فیصله کرد که این مبلغ باید 
پرداخت  دولت  واردات  به حساب  هفته  دو  عرض  در 
با  را  این مساله  این که  به جای  اما وزیر مخابرات  گردد. 
وزرات داخله شریک بسازد و اقدام به اخذ مبلغ مذکور 
به ستره محکمه فرستاد. ستره محکمه  را  کند، موضوع 
ولی  کرد.  تاکید  مذکور  مبلغ  بودن  وصول  قابل  بر  نیز 
این  هنوز  مساله  این  از  از 5سال  بیشتر  با گذشت  امروز 
زمزمه هایی  پیش  چندین ماه  است.  نشده  پرداخت  مبلغ 

ادعاهای مطرح شده از سوی متقاضیان دریافت پاسپورت 
را رد می کند.

نبود  به دلیل  زیادی  مدت  که  می گوید  حیدری  آقای 
حاال  اما  بود،  شده  توقف  آن  توزیع  پروسه  پاسپورت 
کار  تراکم  و  است  زیاد  متقاضیان  آمده  پاسپورت  که 
است که  باعث شده  پاسپورت  توزیع کننده  اداره  باالی 

متقاضیان انتظار بمانند.
کسانی  به  نخست  گام  در  پاسپورت  که  می گوید  او 
توزیع می شود که قبال اوراق خود را تکمیل کرده و به 
اداره پولیس سپرده اند و دوم به کسانی توزیع می شود که 

ضرورت جدی داشته و یا مریض باشند.
و  فساد  وجود  بدخشان،  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
رد  به شدت  بدخشان  پاسپورت  اداره  در  را  کارشکنی 
می توانند  نوبت  براساس  افراد  که  می گوید  و  می کند 
پاسپورت خود را بعد از طی مراحل اداری و قانونی آن 

دریافت کنند. 
وکالی  که  می گویند  پاسپورت  دریافت  متقاضیان  اما 
شورای والیتی، افسران فرماندهی پولیس و برخی افراد 
با نفوذ دیگر در کار دریافت پاسپورت دخالت می کنند 
افراد  همین  نظر  مورد  افراد  به  هم  پاسپورت  توزیع  و 

صورت می گیرد. 
شورای  اعضای  از  یکی  فاروقی،  محمدعارف  اما 
بدخشان، گفت که وکالی شورای والیتی اگر به اداره 
توزیع  روند  تسریع  برای  کرده اند،  مراجعه  پاسپورت 
به  پاسپورت  توزیع  کار  در  سهولت  ایجاد  و  پاسپورت 

این اداره رفته اند.

5- شاید الزم باشد یادی هم از پروژه افغان تلیکام بکنیم. 
دالر  400میلیون  حدود  سرمایه گذاری  با  پروژه  این 
از بزرگ ترین پروژه های وزرات مخابرات است.  یکی 
سرمایه گذاری  با  دیگر  مطرح  مخابراتی  شرکت های 
اگر  کرده اند.  به کار  شروع  دالر  300میلیون  حدود 
خصوصی  شرکت های  با  را  افغان تلیکام  بخواهیم 
مخابراتی مورد مقایسه قرار بدهیم، می بینیم که شرکت 
با  دولتی  خودکفای  شرکت  یک  به عنوان  تلیکام  افغان 
دالر  100میلیون  یعنی  سرمایه گذاری  دالر  400میلیون 
سرمایه گذاری بیشتر، کارمندانی با معاش به مراتب باالتر 
و سفرها و امکانات زیادتر از کمپنی های خصوصی، با 
ضعیف تر  چرا  خارجی  موقت  و  دایم  مشاورین  داشتن 
نارضایتی  با  می کند،  عمل  خصوصی  کمپنی های  از 
مشترکین مواجه است و عواید آن مبهم و گنگ! طبق 
سروی یک شرکت مخابراتی خصوصی، درآمد عایده 
از  است.  ماه  در  25دالر  متوسط  به طور  مشترک  هر  از 
هریک میلیون مشترک، درآمدی معادل 25میلیون دالر 
در ماه به دست می آید. با این حساب شرکت افغان تلیکام 
با امکانات فراوان و ارتباطات فایبر نوری که در دسترس 
دارد، حتا اگر فقط یک میلیون مشترک داشته باشد، باید 
درآمدی معادل 25میلیون دالر در ماه کسب کند. اما اگر 
به جدول عواید وزارت مخابرات مراجعه کنیم، با ارقامی 

کامال متفاوت بر می خوریم. 
است.  آن  موثریت  اداره  اصول  مهم ترین  از  یکی   -6
تعریف  ملی  منافع  زیرمجموعه  در  اداره  موثریت 
طبق  که  انسان هاست  انسانی  حق  یک  این  می گردد. 
تخصص و توانمندی خود، متعلق به هر قوم و سمت و 
والیتی که باشند در ادارات دولتی مشغول به کار شوند. 
چه  مخابرات  وزارت  اداره  در  اصل  این  طبق  ببینیم 
می گذرد؟ به جرات می توانم بگویم که این عدم توازن 

او گفت که وکال کدام بازارسیاهی از توزیع پاسپورت 
ندارند.

چنین  که  گفت  بدخشان  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
را  ادعا ها  این  و  ندارد  پاسپورت وجود  اداره  در  چیزی 
مورد بررسی قرار می دهند و در صورتی که چنین چیزی 
رفع  را  آن  باشد،  موجود  بدخشان  پاسپورت  اداره  در 

می کنند.
که  می گویند  پولیس  مسووالن  این همه،  علی رغم 
دشواری توزیع پاسپورت برای چند روز ادامه می یابد و 
در آینده ای نزدیک برطرف خواهد شد، اما این که چه 

خواهد شد، گذشت زمان مشخص می سازد.

به شکل ناعادالنه اش در وزارت مخابرات جریان دارد. 
اگر سری به ریاست منابع بشری وزارت مخابرات بزنید و 
مقرری های یک سال گذشته را مورد مطالعه قرار بدهید، 
به همین نتیجه خواهید رسید. به اندازه ای که پست هایی 
گذاشته  اعالن  به  اداری  اصالحات  طریق  از  باید  که 
بدون  رییس،  و  آمر  تا  گرفته  عادی  کارمند  از  شود، 
رقابت آزاد و بدون آگاهی کمیسیون اصالحات اداری 
در  می شوند.  اشغال  اشخاص خاص  عده  از سوی یک 
تصویر کلی این نظام، حتا قبل از تصویب قانون اساسی، 
یکی از مصوبات کنفرانس بن به عنوان سند پیش نویس  
قانون اساسی افغانستان است که به منظور اصالح اداره، 
تمام پست های دولتی باید از طریق رقابت آزاد پر شود. 
پارچه  و  گردد  درج  موظف  هیات  ارزیابی  پیشنهاد  در 
برحال  وزیر  حتا  دیگر،  طرفی  از  شود.  ضمیمه  امتحان 
به هیچ  عنوان حق مقرر ساختن رییس، آمر و حتا مامور 
عادی را بدون رقابت آزاد ندارد، چه برسد به سرپرست 

وزارت! 
در اخیر باید متذکر شد که آن چه در این مقاله نوشتم، 
سرزمین  این  واالی  ارزش های  به  التجا  اصل  بر  استوار 
به  زدن  دامن  با  گروهی  که  دارم  آن  بر  تاکید  و  است 
تعصبات سمتی و قومی از این آشفته بازار به منفعت های 
هست  افغانستان  ملت  این  و  می یابند  دست  بزرگ 
محرومیت  و  ستم  و  جور  متحمل  روز،  اخیر  در  که 
باالی  سطوح  در  اشخاصی  چنین  موجودیت  می گردد. 
افغانستان  باعث می شود که رییس جمهور  تصمیم گیری 
اجازه  ما  ولی  برود،  سوال  زیر  نظام  کل  مدیریت  و 
ما  مردم ساالر  نظام  نیم بند  دست آوردهای  داد  نخواهیم 
نو  به چالش کشیده شود. نسل  باوجود چنین اشخاصی 
از  پایین تر  نه هم ذره ای  میهن می فروشد و  نه  افغانستان 

منافع ملی کشور می اندیشد. 

هستم، اما تاهنوز پاسپورت اخذ نکرده ام.«
 او می گوید: »کسانی که واسطه دارند می روند پاسپورت 
نداریم کاری کرده  پول  و  واسطه  که  ما  اما  می گیرند، 

نمی توانیم.«
روند  که  می گوید  پاسپورت  اداره  مسووالن  از  یکی 
توزیع پاسپورت به شکل قانونی جریان دارد و هیچ نوع 
بی عدالتی و کارشکنی در اداره پاسپورت موجود نیست.

اختیار  در  پاسپورت  جلد  هفت صد  »ما  می گوید:  او 
داریم که تاهنوز دو صد جلد آن توزیع شده است و به 
کسانی داده شده که درخواست های خود را قبال به اداره 

پاسپورت تحویل کرده بودند.«
بدخشان  مختلف  ولسوالی های  باشندگان  از  تن  صدها 
پاسپورت  اداره  مقابل  در  طویلی  قطاری  در  هرروز 
منتظرند. آن ها هم چنان از برخورد خشن نیروهای امنیتی 

مقابل دروازه اداره پاسپورت نیز شکایت دارند. 
بدخشان،  پولیس  مقام های  به گفته  که  پولیس  منسوبان 
با  مسلکی اند،  و  آموزش دیده  درصد  هشتاد  الی  هفتاد 
دنده های آهنی و چوبی بر متقاضیان پاسپورت می تازند 

و آن ها را مورد لت و کوب قرار می دهند.
اما این افراد چاره ای جز تحمل این وضعیت ندارند؛ زیرا 
می گویند  آن ها  نمی دهد.  آن ها کسی گوش  به صدای 
این  اما  کرده اند،  مراجعه  بدخشان  والی  دفتر  به  بارها 

دشواری هم چنان به حال خود باقی است.
ماه  سه  »از  می گوید:  افراد،  این  از  یکی  دولت محمد، 
است که برای دریافت پاسپورت سرگردانم و چندین بار 
از طرف پولیس های دهن دروازه لت و کوب نیز شده ام.«

سرپرست  و  امنیت  آمر  حیدری،  سخیداد  سمونوال  اما 
8صبح،  با  گفتگویی  در  بدخشان  پولیس  فرماندهی 

به کمپنی روشن شنیدم، ولی  مبلغ  این  بر بخشش  مبنی 
وقتی وزیر محترم مخابرات در یک مصاحبه تلویزیونی 
گفتند مساله هنوز در حال پروسس است، مطمین شدم 
افغانستان  بی چاره  مردم  به وصول حق  امیدی  هنوز  که 
فریاد  اگر  البته  دارد،  و سرمایه وجود  اقتصاد  مافیای  از 
کیسه  از  مخابرات  محترم  وزیر  و  باشد  داشته  اثری  ما 
نگردیده  پرداخت  هنوز  تا  مبلغ  این  چرا  نبخشد.  خلیفه 
مخابرات  وزارت  محترم  سرپرست  آن که  حال  است، 
وظیفه دارد تا به نفع مردم تصمیم بگیرد نه به نفع شرکت 

مخابراتی روشن. 
که  است  این  می شود  مطرح  که  دیگری  موضوع   -4
مخابرات  وزیر  به  مخابراتی خصوصی  نفع شرکت های 
مربوط هست یا خیر؟ اگر چنین نیست پس چرا از مدتی 
توزیع  )مخابره(  واکی تاکی  فریکونسی  جواز  این سو  به 
نمی شود. اگر دلیل این باشد که فریکونسی آن به مقصد 
دیگری تخصیص داده شده، باید متذکر شد که از لحاظ 
برای  نمی تواند  مخابره  از  غیر  به  فریکونسی  این  فنی 
قبال  بگیرد. چرا  قرار  استفاده  مورد  مقصد دیگری  هیچ 
فعالیت داده شده است و حال عده ای  اجازه  به عده ای 
از این حق محروم هستند؟ یکی از ویژگی های تعریف 
حق، مساوات و برابری است. چرا عده ای امتیاز استفاده 
از آن را داشته باشند و عده ای خیر؟ اشخاص حقوقی و 
حقیقی که نیاز به این تکنولوژی رادیویی دارند، از آن 
در مواقعی که گوشی ها آنتن ندارند و شاید مساله حیات 
می کنند.  استفاده  باشد،  مطرح  کارمندان شان  امنیت  و 
این  در  مخابرات  وزارت  محترم  سرپرست  از  وقتی که 
زمینه سوال گردید، راه حلی را ارایه کردند و آن این که 
کنند.  استفاده  مخابره  جای  به  مبایل  از  می توانند  مردم 
خصوصی  شرکت های  نفع  به  بیشتر  تصمیم  این  شاید 

مخابراتی باشد تا مردم. 

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1349    شنبه 13 حوت 1390    

سیحونـفیضآباد

ACKU



9سال پنجم   شماره مسلسل 1349    شنبه 13 حوت 1390

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• مزارشريف: جاده احمد شاه مسعود مارکيت هاشم  برات، جمشيد رادفر 	
• تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.	
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: علی غزنوی، تيلفون: 0774003022	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• 	parwiz_kawa@yahoo.com     0700228988    دبير روابط عامه: پرويز کاوه
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• دبير بخش پشتو:  احمدشاه آرين   0700498432	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد - سيد علی موسوی ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	

8

www.8am.af :وب سايت

0777625262

در  شورشيان  با  پاکستانی  سربازان  درگيری  نتيجه  در 
مناطق دورافتاده شمال غرب اين کشور، ده سرباز و 23 
شورشی کشته شدند. در يک حادثه ديگر يک مامور 

استخبارات پاکستان به ضرب گلوله به قتل رسيد. 
وادی  در  حوت   12 جمعه،  روز  صبح  درگيری  اين 
افغانستان  مرز  نزديکی  در  خيبر،  قبايلی  منطقه  »تيراه« 
صورت گرفت. مقام های امنيتی پاکستان گفتند که در 
اين درگيری، ده سرباز کشته شدند و سه سرباز ديگر 

زخم برداشتند.
اين  در  که  گفتند  هم چنان  پاکستان  امنيتی  مقام های 
درگيری، 23 تن از شورشيان کشته شدند. در ساعات 
مسووالن  از  خان،  زيب  مختار  درگيری،  اين  اول 
 22 و  سرباز  هشت  که  گفت  خيبر  منطقه  حکومتی 

شورشی کشته شده اند.
مختار زيب خان گفت بعد از اين که جنگجويان گروه 
کردند،  حمله  سربازان  پوسته های  بر  اسالم«  »لشکر 
سربازان  پوسته های  اين  گرفت.  صورت  درگيری 
اين منطقه ايجاد شده بود. لشکر  پاکستانی جديدا در 
از  يکی  می شود،  رهبری  باغ  منگل  توسط  که  اسالم 

گروه های مرتبط با طالبان پاکستانی است.
هفت منطقه قبايلی پاکستان در نزديکی مرز افغانستان 
همچنان  مناطق  اين  اند.  رو  به  رو  شورشگری  با 
جنگجويان  می شود.  دانسته  القاعده  و  طالبان  پناهگاه 
طالبان پاکستانی از سال 2007 به اين طرف همواره بر 
سربازان و نهادهای حکومتی پاکستان حمله کرده اند. 
از سال 2007 به اين طرف 4800 تن در نتيجه حمالت 

شورشيان کشته شده اند.
مسلح  مردان  جمعه  روز  جداگانه،  حادثه  يک  در 
موترسايکل سوار يکی از ماموران سازمان استخبارات 
کشتند.  گلوله  ضرب  به  کراچی  شهر  در  را  پاکستان 
بشر  که  گفت  پشاور  امنيتی  مقام  يک  ايوب،  طاهر 
به  راه اش  مسير  در  استخبارات  سازمان  مامور  خان، 

جانب دفتر کار هدف قرار گرفت و کشته شد.
پاکستان از سوی متحدين غربی خود تحت فشار قرار 
داشته است تا عليه جنگجويان در مناطق قبايلی اقدام 
تهاجمی  هرگونه  که  است  گفته  پاکستان  اما  کند. 
منجر  پاکستان  بيشتر  ناآرامی  به  جنگجويان  اين  عليه 

می شود.
پوتین در مورد بقای 

حکومت کنونی سوريه نظری ندارد
نامزدهای  از  يکی  و  نخست وزير  پوتين،  والديمير 
اين  به  پاسخ  در  روسيه،  رياست جمهوری  انتخابات 
سوالی که آيا رژيم کنونی سوريه دوام خواهد يافت يا 

نه، گفته است که در اين مورد نظری ندارد.
ارشد  نمايندگان  با  مصاحبه ای  در  که  پوتين  آقای 
شماری از رسانه های غربی سخن می گفت، افزود که 
مايل  تنها  و  ندارد  سوريه  با  ويژه ای  روابط  او  کشور 
است که خونريزی در آن کشور متوقف شود و مردم 
سوريه تصميم بگيرند چه کسی بايد بر آنان حکومت 

کند.
اسد،  بشار  حکومت  حامی  عنوان  به  که  روسيه، 
رييس جمهور سوريه، شناخته شده است، روز پنج شنبه 
به بيانيه شورای امنيت در مورد لزوم دسترسی نهادهای 
اقدامات  آسيب ديدگان  به  ملل  سازمان  کمک رسانی 

خشونت آميز در سوريه رای مثبت داد.
اخير آقای  اظهارات  از رسانه ها، رای روسيه و  برخی 
روسيه  رويکرد  تغيير  احتمال  از  نشانه ای  به  را  پوتين 
نسبت به رژيم کنونی سوريه و واکنشی نسبت به انتقاد 

شديد از حمايت از رژيم بشار اسد تعبير کرده اند.

در حالی که مقام های حکومت افغانستان از آمادگی ها 
برای نهايی ساختن پروسه ی انتقال مسووليت ها سخن 
گفته  اند، شماری از اعضای مجلس نمايندگان کشور 
هشدار می دهند هرگاه تدابيری پيش گيرانه  برای حل 
يک  با  افغانستان  نشود،  گرفته  موجود  دشواری های 

فاجعه بزرگ در سال 2014 مواجه می شود.
مجلس  عضويت  هم زمان  که  قانونی،  محمديونس 
می گويد  دارد،  افغانستان  ملی  ايتالف  و  نمايندگان 
نيافتن  پايان  خارجی،  نيروهای  شدن  بيرون  به دليل 
دشواری  به  رسيدگی  عدم  و  افغانستان  در  جنگ 
موجود در کشور، افغانستان با يک فاجعه بزرگ در 

سال 2014 مواجه می شود.
در حال حاضر جنگ چندين ساله  قانونی،  به گفته ی 
امنيتی  نيروهای  و  است  نيافته  پايان  افغانستان  در 

کشور با دشواری های بسياری مواجه هستند.
قانونی گفت: »سال 2014، سال تحقق يک فاجعه ی 
داريد  توجه  شما  همه ی  است.  افغانستان  در  بزرگ 
را  افغانستان  خارجی  نيروهای   ،2014 سال  در  که 
افغانستان  ترک می کنند، اردوی ملی و پوليس ملی 
ديگر  طرفی  از  مواجه اند.  مشکالت  از  دنيايی  با 
افغانستان  بازگشتاندن  و  جنگ  تحميل  استراتژی 
ما  اگر  باقی ست.  خود  قوت  با  تاريک  گذشته ی  به 
عبور  کنارش  از  و  می گيريم  ناديده  را  حقيقت  اين 
می کنيم، معنايش اين است که ما خود مشکل داريم. 

اما اين فاجعه در افغانستان آمدنی  است.«
تصويب  با  نمايندگان،  مجلس  که  می گويد  قانونی 
دولت  مصالحه ی  طرح  و  دولت  اساسی  خطوط 
مشکالت  از  برخی  به  می تواند  مسلح،  مخالفان  با 

موجود در افغانستان رسيدگی کند.
انتقالی  و  موقت  اداره ی  کابينه ی  در  که  قانونی 
دوره   يک  در  و  است  کرده  کار  وزير  به عنوان 
پنج ساله رياست مجلس نمايندگان را به عهده داشته 
است، هشدار می دهد که هرگاه تدابير پيش گيرانه ای 
 2014 سال  در  آمدنی  فاجعه  از  جلوگيری  برای 
روی دست گرفته نشود، دست آوردهای يک دهه ی 

افغانستان با پرسش هايی روبه رو خواهد شد.
قانونی گفت: »اگر برای 2014 هم اکنون در اين دو 
سال باقی مانده کار نکنيم، همه ی دست آ  وردهای ما، 

زير سوال قرار می گيرند.«
رييس جمهور کرزی و اشرف غنی احمدزی، رييس 
نيروهای  از  مسووليت ها  انتقال  پروسه ی  تنظيم 
تاکيد کرده اند  افغان، همواره  نيروهای  به  بين المللی 
افغان  نيروهای  به  مسووليت ها  انتقال  پروسه ی  که 
آماده  افغانستان  حکومت  و  است  برگشت ناپذير 
به  نيروهای خارجی  از  را  مسووليت ها  تمام  تا  است 

نيروی های افغان انتقال دهند.
از  انتقال مسووليت ها  مرحله ی دوم  در حال حاضر، 
نيروهای خارجی به نيروهای افغان در بخش هايی از 
افغانستان  حکومت  مقام های  و  دارد  ادامه  افغانستان 
دوم،  مرحله ی  پايان  تا  که  کرده اند  اميدواری  ابراز 
50درصد مسووليت ها به نيروهای افغان انتقال سپرده 

می شود. 
مجلس  اعضای  از  ديگری  شمار  همين حال،  در 
بيان  را  گوناگونی  نگرانی های  نيز  نمايندگان، 

می کنند.

مجلس  در  کابل  مردم  نماينده ی  بارکزی،  شکريه 
نهادهای  شدن  بيرون  می گويد  نمايندگان، 
بودجه   آمدن  پايين  و  افغانستان  از  کمک رسان 
پروژه های انکشافی در سال نو خورشيدی نشانه هايی 

از بحران اقتصادی در کشور به شمار می روند.
اعضای  از  کشور  نمايندگان  مجلس  عضو  اين 
طرح های  تصويب  با  تا  خواست  افغانستان  پارلمان 
امنيتی و اقتصادی تالش کنند به بحران های متعددی 

که افغانستان به آن روبه رو است، رسيدگی کنند.
ما  را  اقتصادی  بحران  لرزه ی  »اولين  بارکزی گفت: 
به دليل  بوديم.  خواهد  شاهدش  امسال  بهار  آغاز  از 
انکشافی  بودجه ی  ما  دولتی  موسسات  در  اين که 
کارمندان های  غيردولتی  موسسات  می آيد،  پايين 
خود را به حد اقلش می رسانند و در کنار آن بعضی 
در  اصلی  شاخص های  که  بين المللی  موسسات 
بسته  دروازه های شان  را  آن هم  بوده اند،  افغانستان 
می کنند.« بارکزی افزود: »اولين لرزه ی 2014 را که 
بعد می بينيم، درست در  ما فکر می کنيم که دوسال 
آغاز امسال به آن مواجه هستيم. به همين دليل است 
زيربنای  به  رابطه  در  تا  است  پارلمان  از  ما  توقع  که 
اقتصادی افغانستان تصميم جدی بگيرند و خودشان 

ابتکار را در دست داشته باشند.«
کشور  نمايندگان  مجلس  رييس  همين حال،  در 
مجلس  پی هم  درخواست های  از  پس  که  می گويد 
نمايندگان از حکومت خطوط اساسی دولت به اين 

مجلس فرستاده شده است.
نمايندگان  مجلس  رييس  ابراهيمی،  عبدالرووف 
کشور با تاييد نگرانی های اعضای مجلس نمايندگان 
دولت:  اساسی  خطوط  مورد  در  بحث  که  گفت 

»ضرورت عاجل مردم افغانستان است.«
قانون   64 ماده ی  بنياد  بر  که  است  حالی   در  اين 
وظيفه ی  دولت  اساسی  تعيين خطوط  اساسی کشور 
را  يا رد آن   و  تاييد  بوده و صالحيت  رييس جمهور 

مجلس نمايندگان دارد.

در  پکتيکا  مردم  نماينده ی  محمودخان  سليمان خيل، 
حکومت  حالی که  در  می گويد  نمايندگان  مجلس 
از  امنيت  تامين  مسووليت  گرفتن  سرگرم  افغانستان 
نيروهای خارجی به نيروهای داخلی است، بسياری از 
ولسوالی های اين واليت با تهديدهای جدی از سوی 

مخالفان مسلح دولت مواجه می باشد.
واليت  اين  ولسوالی  سه  در  سليمان خيل،  به گفته ی 
در  و  ندارد  را  زمين  طريق  از  سفر  توانايی  کسی 
ولسوالی ها  آن  به  هوا  طريق  از  مردم  گذشته  5سال 

رفت و آمد داشتند.
وی هشدار می دهد که چهار ولسوالی اين واليت با 

خطر سقوط روبه رو است.
و  مشکالت  توجه  به  »با  گفت:  سليمان خيل 
تهديدهايی که متوجه ما، سر زمين ما و منطقه ی ما 
می باشد، رياست عمومی امنيت ملی، وزارت دفاع و 
اين  و  بود  نخواهند  پاسخگو  به آن ها  داخله  وزارت 
نظام با پرسش هايی مواجه است.« سليمان خيل افزود: 
خواهد  پارلمان  اين  نه   ،2014 سال  در  من  باور  »به 
اين وزير صاحبان  نه  بود و  اين نظام خواهد  نه  بود، 

خواهند بود.«
اعضای مجلس نمايندگان کشور در حالی از آينده ی 
افغانستان  دولت  که  می کنند  نگرانی  ابراز  افغانستان 
کشورهای  با  گفتگو  سرگرم  اين سو  به  يک سال  از 
همکارهای  پيمان های  امضای  هدف  به  غربی 

درازمدت است.
کشورهای عضو ايتالف بين المللی به رهبری امريکا 
 2014 سال  در  که  بودند  کرده  اعالم  اين  از  پيش 
نيروهای نظامی شان را از افغانستان بيرون می کنند، اما 
و آموزشی  اقتصادی  به همکاری شان در بخش های 

هم چنان ادامه می دهند.
هشدار  نمايندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  اما  و 
مالی  کمک های  کم شدن  به  توجه  با  که  می دهند 
جامعه جهانی، افغانستان پيشتر از سال 2014 با فاجعه 

اقتصادی روبه رو است.

 2014 سال تحقق فاجعه ای بزرگ در افغانستان است

قانونی: مردان مسلح هجده تن از 
غیرنظامیان پاکستان را کشتند
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مترمکعب گاز به پاکستان صادر خواهد کرد.
سوی  از  توافق  این  برد  پیش  کلینتون  هیالری 
پاکستان را آن هم زمانی که امریکا در پی افزایش 
فشار و گسترش تحریم ها علیه ایران است »غیرقابل 

توضیح« خوانده است.
تکمیل خط لوله گاز ایران پاکستان به معنا فروش 
صدها  معادل  درآمدی  و  سوخت  بشکه  میلیون ها 

میلیون دالر برای ایران خواهد بود.

امریکا  وزیرخارجه  کلینتون،  هیالری  که  حالی  در 
بردن  پیش  در صورت  تهدید کرده که  را  پاکستان 
توافق گازش با تهران هدف تحریم های امریکا قرار 
می گیرد، حنا ربانی وزیرخارجه پاکستان گفته هیچ 
بر  را  خودش  خواسته های  نمی تواند  سومی  کشور 

رابطه تهران و اسالم آباد تحلیل کند.
اسالم آباد،  و  تهران  بین  امضاشده  قرارداد  براساس 
میلیون  هفت صد  و  میلیارد  هشت  ساالنه  ایران 

در  شرکت  ضمن  جمعه،  روز  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
بر  انتخابات  نتیجه  امیدواری کرد که  ابراز  انتخابات مجلس، 

پایه رایی باشد که مردم در صندوق ها می اندازند.

با  جمعه  روز  ایران  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
حضور در مسجد جماران رای خود را به صندوق انداخت و 
ابراز امیدواری کرد که »نتیجه انتخابات همان باشد که مردم 

می خواهند و همان رایی باشد که به صندوق می اندازند.«

در  مردم  که  باشد  همان  نتیجه  »اگر  گفت:  رفسنجانی  آقای 
صندوق می اندازند انشااهلل مجلس خوبی خواهیم داشت.« 

هشت  ساعت  اسالمی  شورای  نهم  مجلس  برای  رای گیری 
بسیاری  صبح روز جمعه، ۱۲ حوت، در حالی آغاز شد که 
نیز  مردم  از  و  تحریم کرده  را  انتخابات  این  از اصالح طلبان 

خواسته اند تا به پای صندوق های رای نروند.

می کند  تالش  امریکا  که  است  درحالی  این 
خرید  از  را  ایران  انرژی  معامله  طرف  کشورهای 

سوخت این کشور منصرف کند.
آسیایی  متحدان  بر  مدت هاست  امریکایی  مقامات 
فشار می آورند  مانند کوریای جنوبی و جاپان  خود 

تا وابستگی شان را به سوخت ایران کاهش دهند.
اخیرا شرکت نفت آنگوال خبر داد به دلیل تحریم ها 
از انجام یک پروژه هفت و نیم میلیارد دالری گاز در 

ایران انصراف داده است.
پاکستان به شدت به کمک های مالی و نظامی امریکا 
رابطه  در  تنش  افزایش  با  این همه  با  است  وابسته 
خود  قدیم  نفوذ  دیگر  واشنگتن  پاکستان،  و  امریکا 

را در این کشور ندارد.
این  مردم  به  شدت  به  پاکستان  در  انرژی  کمبود 

کشور فشار می آورد.
به گزارش آسوشیتدپرس، زمستان سال جاری بیشتر 
مناطق در پاکستان با قطعی برق تا ۱8 ساعت در روز 
و  مسکونی  مناطق  نیز  گاز  کمبود  بوده اند.  مواجه 

کارخانه ها را با دشواری روبرو کرده است.
وزیر خارجه پاکستان گفته منفعت ملی کشور حکم 
می کند سوخت خود را از هرجا که صالح می داند و 

به نفعش است، خریداری کند.


رفسنجانی پای صندوق رای: 
امیدوارم نتیجه بر پایه رای 

مردم باشد 
وزیر خارجه امریکا خطاب به پاکستان:

از ایران گاز وارد نکنید
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