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مطالب امروز:

مداخالت بشردوستانه
اقتصاد جنایتکارانه 

و دموکراسی
انسان  »مداخالت  گفتمان 
از  جلوگیری  برای  دوستانه« 
نقض  از  شدن  مانع  و  نسل کشی 
هنوز  بشر  حقوق  سیستماتیک 
حقوق  قبول  مورد  اصل  مثابه  به 
که  بود  نشده  نهادینه  بین المللی 
در معرض نقض نظام مند از جانب 
عراق  در  مداخله کننده  کشور های 
ماموریت  گونه  بدین  شد.  واقع 
دست  از  شهروندان  نجات 
حقوق  از  حراست  و  دیکتاتوران 
بشر مورد سواستفاده قرار گرفت 
یک  سرنگونی  برای  شد  ابزاری  و 
که  آن  بدون  سرکش  دیکتاتور 
و  دموکراسی  عراق  مردم  برای 
و  باشد  داشته  همراه  به  امنیت 
یا این که موجب تضعیف القاعده و 
حامیان آن گردد. ده ها هزار عراقی 
در جنگ های فرقه ای کشته شدند، 
القاعده بیش از هر زمانی نیرومند 
عراق،  در  اصلی  برنده  و  گردید 
نه  و  بود  ایران  استبدادی  نظام 

مردم عراق و یا مردم خاورمیانه.
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خیابان آزادی...

کابل بانک و...
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که  است  گفته  مرکزی  بانک  رییس 
سهامداران  که  قرضه هایی  و  بازپس گیری 

کابل بانک گرفته اند، کار آسانی نیست.
اعضای  به  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 
رییس  برادر  که  گفت  نمایندگان  مجلس 
بحران  در  او  اول  معاون  برادر  و  جمهور 

کابل بانک دست داشته اند.
در  خصوصی  بانک  بزرگترین  کابل بانک 
افغانستان است که سال گذشته دچار کمبود 

نقدینگی شد و تا مرز سقوط پیش رفت.
که  است  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  اخیرا 
این بانک را به فروش می گذارد و از بانک 
است  خواسته  بین المللی  مالی  موسسات  و 

که سهام این بانک را بخرند.
که  است  گرفته  تصمیم  افغانستان  دولت 
برای نجات این بانک از ورشکستگی بیش 
و  دهد  قرض  آن  به  دالر  میلیون  هفتاد  از 
هم   ۱۳۹۰ سال  بودجه  طرح  در  قرض  این 

پیش بینی شده است.
اما نمایندگان مجلس این طرح را رد کرده 

زندان  از  نفر  پنجصد  حدود  فرار  دنبال  به 
شده  بازداشت  زندان  این  رییس  قندهار، 

است.
غالم  جنرال  که  است  شده  گزارش 
معاون  »سرپوزه«،  زندان  رییس  دستگیر، 
با  ارتباط  در  نگهبانان،  از  نفر  چند  و  او 
آن ها  از  بسیاری  که  زندانیان  فرار  قضیه 
مورد  بودند،  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد 

بازجویی قرار گرفته اند.
وزیر عدلیه افغانستان روز چهار شنبه گفت 
افرادی در درون زندان، با زندانیان فراری 

همکاری کرده اند.
توسط  قندهار  زندان  مقامات  از  بازجویی 
در  که  گرفت  صورت  دولتی  هیات  یک 
وزارت  دفاع،  وزارت  از  نمایندگانی  آن 
عدلیه و اداره امنیت ملی عضویت داشتند.

مقامات دولتی گفته اند که قرار است این 
افراد از قندهار به کابل منتقل شوند هرچند 
افراد مطرح  این  علیه  اتهام مشخصی  هنوز 

سفارت  میان  روابط  اخیر  سال  چند  در 
افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ  و  امریکا 
نظر  به  اکنون  نداشت.  خوبی  وضعیت  نیز 
تا  است  تالش  در  اوباما  آقای  که  می رسد 

شود.  حل  نیز  مشکل  این 
انتصاب  که  باورند  این  بر  آگاهان  برخی 
سازمان  رییس  حیث  به  پتریوس  جنرال 
در  قبایلی  مناطق  علیه  جنگ  پروژه  سیا 
علیه  فشار  و  ساخته  هدفمند  را  پاکستان 

شد.  خواهد  تشدید  نیز  کشور  این 

فروش دستگاههای پیشرفته حالجی شامل خوردکن الیاف وولف)مخلوط کن( و دستگاه سوزنی با ابعاد يک متر و نیم در سیزده 
متر همراه با دستگاه پرس مربوطه. لطفا با ما تماس بگیريد.

00989357235397 و 00985113892678
"سفارش از شما و کار از ما" انواع سفارشات شما در زمینه حالجی يا ندافی برای تشک، بالش، مبل و غیره را انجام میدهیم با 

ما تماس بگیريد.
00989357235397 و 00985113892678

به یک  از بودجه ملی،  نباید  و گفته اند که 
بحران  از  نجات  برای  خصوصی  بانک 

قرض داد.
حضور  با  مجلس  چهارشنبه  روز  نشست 
مرکزی  بانک  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
با اظهارات تند نمایندگان به  برگزار شد و 

همراه بود.
اظهارات  همین  پی  در  فطرت  آقای  ظاهرا 
تند اعضای مجلس و اصرار آنها نام کسانی 
کابل بانک  در  مالی  بحران  سبب  که  را 

شده اند، افشا کرد.
برابر  در  »ما  گفت:  مرکزی  بانک  رییس 
زورمند  و  خطرناک  خیلی  گروهی 
قرارداشتیم و من با خطر در برابر جان خود 

در برابر این گروه اقدام کردم.«
که  کسانی  تمامی  از  فطرت  آقای  سپس 
حساب  به  کابل بانک  مالی  بحران  عامل 
فرنود،  »شیرخان  برد و گفت:  نام  می آیند، 
خلیل اهلل فروزی، َحسین فهیم، )برادر قسیم 
محمود  رییس جمهوری(  اول  معاون  فهیم 
کرزی(  جمهور  رییس  )برادر  کرزی، 
داوی  عبدالغفار  نثار،  صوفی  ظاهر،  طاهر 
و گلبهار حبیبی اعضای گروهی هستند که 
از کابل بانک پول برداشته اند و سبب بحران 

آن شده اند.«
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نشده است.
زندانیان از طریق یک تونل به طول سیصد 
از  بیرون  در  خانه ای  به  که  متر  شصت  و 

زندان منتهی می شد، فرار کردند.
افغانستان  عدلیه  وزیر  غالب،  حبیب اهلل 
گفت: »فرار دسته جمعی زندانیان از تونل، 
زندان  داخل  از  آنها  با  که  دهد  می  نشان 

همکاری شده است.«
وجود  همکاری  این  اگر  که  گفت  او 
همگی  نمی توانستند  زندانیان  نداشت، 
بود،  شده  حفر  تونل  آن  در  که  اتاقی  به 
بزرگ«  »کاروان  یا  و  کنند  پیدا  دسترسی 
در  زندانیان  انتقال  برای  که  خودروهایی 
قرار گرفت  استفاده  مورد  زندان  از  بیرون 

از دید پنهان بماند.
نیروهای  از  افغانستان همچنین  عدلیه  وزیر 
تقویت  مسوول  که  کانادایی  و  امریکایی 
انتقاد  بودند،  زندان  این  در  امنیتی  تدابیر 
متوجه  نیروها  این  چگونه  گفت  و  کرد 
حفر چنین تونلی در حوالی زندان نشدند؟

که  خانه ای  گفت  همچنین  غالب  آقای 
حدود  آمد،  بیرون  آن  از  تونل  سر  یک 
ده هفته قبل مورد بازرسی قرار گرفته بود، 
آنها  به  مورد  این  در  گزارشی  هیچ  ولی 

داده نشد.

اسامی عامالن بحران کابل بانک اعالم شد ريیس زندان قندهار 
به خاطر فرار زندانیان بازداشت شد

تغییرات عمده در تیم اوباما
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افتضاح مالی در کابل بانک 
و جبران آن

افغانستان  مرکزی  بانک  رییس  فطرت،  آقای 
از  که  وام هایی  گرفتن  بازپس  که  است  گفته 
نیست.  آسانی  کار  شده،  گرفته  بانک  کابل 
درواقع آقای فطرت در اثر واکنش شدید و تند 
اعضای مجلس ناگزیر شد اسامی سهامداران 
کابل بانک را که از این بانک وام گرفته اند، افشا 
کند. کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در 
یک  عنوان  به  می توانست  که  است  افغانستان 
بخش  فعالیت  از  موفق،  و  امیدآور  نمونه ی 
اما  کند.  حکایت  افغانستان  در  خصوصی 
از  چنانچه  و  ماند  ناکام  کار  در  که  متاسفانه 
کابل  عمده ی  سهامداران  برمی آید  امر  ظاهر 
که  منظور  همین  به  کار  آغاز  همان  از  بانک 
تاسیس  به  نمایند، دست  غارت  را  آن  بتوانند 

آن زدند.
بانک  این  نجات  که  گرفت  باال  زمانی  غوغا 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  ورشکستگی  از 
کابل  به  بگیرد  تصمیم  دولت  شد  موجب  و 
کند.  کمک  آن  به  دادن  وام  طریق  از  بانک 
این وام که در طرح بودجه ی سال جاری هم 
مجلس  نمایندگان  توسط  بود،  شده  پیش بینی 
رد گردید، زیرا بسیاری از وکال می گفتند نباید 
وام  بانک خصوصی  یک  به  ملی  بودجه ی  از 
داد. بعید به نظر می رسد که از طریق وام دهی 
به این بانک حیثیت و اعتبار آن را اعاده کرد 
و اعتماد از دست رفته و ضربه خورده ی آن را 
بازگرداند. شاید هر بانک خصوصی دیگر هم 

با بی اعتمادی عمومی مواجه گردد. 
این  باعث  فطرت  آقای  گفته ی  به  که  افرادی 
از  عبارت اند  شده اند  بانک  کابل  در  بحران 
شیرخان فرنود، خلیل اهلل فروزی، حسین فهیم 
- برادر آقای فهیم معاون اول رییس جمهور، 
محمود کرزی - برادر رییس جمهور، عبدالغفار 
داوی، گلبهار حبیبی، طاهر ظاهر و صوفی نثار 
که از سهام داران اصلی کابل بانک هستند و به 
چنین  گرفته اند.  وام  ازآن  غیرقانونی  صورت 
به نظر می رسد که ایجاد یک محکمه ی خاص 
برای رسیدگی جدی به مسایل کابل بانک حتا 
برای  خاص  محکمه ی  از  ضروری تر  خیلی 
دیگر  تا  باشد؛  انتخاباتی  تقلبات  به  رسیدگی 
بار کسی و جمعی این گونه جرات نکند از جیب 

مردم غارت کند. 
بانک  کابل  سرپرست  وکال،  اصرار  اثر  در 
را  بانک  کابل  از  شده  انجام  برداشت های 
نزدیک به یک میلیارد دالر اعالم نمود و افزود 
غیرقانونی  صورت  به  برداشت ها  این  که 
در  آن  عمده ی  بخش  و  است  گرفته  صورت 
دوبی و کابل سرمایه گذاری شده است. آقای 
فطرت اضافه کرد که چند مقام ارشد حکومتی 
در  نیز  قبلی  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  و 
این بحران شامل اند که شمار آنها به بیش از 
ذکر  آنان را  اسامی  ولی  می رسد  تن  دوصد 
که:  است  افزوده  مرکزی  بانک  رییس   نکرد. 
»ما در برابر گروهی خیلی خطرناک و زورمند 
قرار داشتیم و من با خطر در برابر جان خود 

در برابر این گروه اقدام کردم.«
معافیت  و  مصوونیت  که  شود  دیده  اکنون 
شامل حال این گروه خطرناک هم می شود یا 

این که عدالت بر آنان جاری خواهد شد.

زنگ اول


افغانستان  برای  روسیه  خاص  نماینده 
صلح  برنامه  از  کشورش  مى گوید 
افغانستان برای پایان دادن به ناامنى ها 
حمایت مى کند و حاضر به هرگونه 

همکاری در این زمینه مى باشد.
نماینده خاص روسیه  ضمیر کابلوف 
از  بعد  را  مطلب  این  افغانستان  برای 
ظهر پنج شنبه در دیدار با حامد کرزی 
ارگ  در  افغانستان  جمهور  رییس 

ریاست جمهور بیان کرد.
جمهوری  ریاست  دفتر  بیانیه ی  در 

به  پروژه ای  اعمار  کار  غزنی:  8صبح، 
ارزش هفتاد و پنج هزار دالر امریکایى 
غزنى  والیت  در   امروز  ظهر  از  قبل 
آغاز یافت.  این پروژه که توسط معاون 
والى غزنى و با حضور داشت شماری از 
روسای دولتى و نمایند گان تیم بازسازی 
غزنى  والى  معاون  شد.  افتتاح  والیتى 
پروژه مذکور را یک پروژه مفید جهت 
والیت  مقام  تعمیر  صحن  سرسبزی 

در  امنیتى  مقامات  غزنی:  8صبح، 
نتیجه  در  مى گویند  غزنى  والیت 
سه  ایتالف،  نیروهای  هوایى  عملیات 
اندر  ولسوالى  على زی  منطقه  در  طالب 

1 از صفحه  ادامه 
رییس جمهور  اوباما  باراک 
خبری،  کنفرانس  یک  در  امریکا 
مهم  پست  چند  در  تغییرات  از 
براساس  داد.  خبر  نظامى  و  سیاسى 
دیوید  جنرال  تغییرات،  این 
ایتالف  نیروهای  فرمانده  پتریوس 
»سیا«  سازمان  رییس  عنوان  به 
سازمان  فعلى  رییس  پانه تا،  لیون 
وزیر   گیتس  رابرت  جانشین  سیا 

شد. خواهد  دفاع 
کراک،  رایان  تغییرات  این  در 
جنرال  جای  به  امریکا  پیشین  سفیر 

است.  شده  منصوب  ایکن بری 
جان  جنرال  همچنین  اوباما  آقای 
دریایى  تفنگداران  نیروی  از  آمن 
جانشین  عنوان  به  را  متحده  ایاالت 

است.  برگزیده  پتریوس  جنرال 
امریکا  متحده  ایاالت  قانون  مطابق 
این  کشور  این  سنای  مجلس 

کند.  تایید  را  انتصاب ها 
صورت  حالى  در  اوباما  اقدام  این 
سال  در  است  قرار  که  مى گیرد 
مسوولیت  انتقال  یک سو  از   2011

آمده است که در این دیدار درمورد 
جمهوری  رییسان  میان  که  توافقاتى 
بازدید  درجریان  روسیه  و  افغانستان 
مسکو  از  حامدکرزی  قبل  ماه  چند 
همکاری  گسترش  خصوص  در 
های اقتصادی میان دوکشور صورت 
گرفته بود، بحث و تبادل نظر به عمل 

آمد.
خاص  نماینده  بیانیه،  این  از  نقل  به 
روسیه تاکید کرد که کشورش آماده 
برای  که  را  هایى  پروژه  تمام  است، 

والیتى  بازسازی  تیم های  از  و  خواند 
تشکر  غزنى  در  مستقر  پولند  و  امریکا 
جاری  سال  طول  در  که  افزود  نموده، 
خورشیدی این چهارمین پروژه ای است 
که افتتاح شده است و قرار است که در 
بزرگ  پروژه های  نیز  نزدیک  آینده ای 
و مفید دیگر در بخش های مختلف در 

این والیت افتتاح شود. 
شامل  که  پروژه  این  که  است  گفتنى 

کشته شدند.
به گفته ولسوال اندر این عملیات صبح 
نیروهای  بالگردهای  توسط  دیروز 

هوایى قوای ایتالف انجام شد. 

گیرد  صورت  افغان  نیروهای  به 
سربازان  خروج  دیگر  طرف  از  و 
از ماه جوالی  نیز قرار است  امریکا 
بحث  این  از  گذشته  شود.  آغاز 
در  امریکا  دایمى  پایگاه  برسر 
با  مصالحه  مساله ی  و  افغانستان 
میان  مسایل جدی  عنوان  به   طالبان 
مى باشد.  مطرح  افغانستان  و  امریکا 
این  از  قبل  که  مى شود  گفته 
نظامى  و  سیاسى  مقام های  میان 
قضیه ی  در  امریکا  متحده  ایاالت 
وجود  الزم  هم نظری  افغانستان 
آقای  اکنون  است.  نداشته 
این  با  تا  است  تالش  در  اوباما 
تیم  یک  یک سو  از  جابجایى ها 
به  را  نظامى  ـ  سیاسى  منسجم 

تعهد  افغانستان  اقتصادی  انکشاف 
کرده است، به مرحله اجرا بگذارد.

دیدار  این  جریان  در  گفته شده   
همکاری های  مورد  در  دوجانب 
امریکا،  و  افغانستان  میان  ستراتیژیک 
و  افغانستان  روابط  منطقه،  اوضاع 
به  رابطه  در  همچنان  و  پاکستان 
همکاری های  سازمان  سران  اجالس 
آستانه  در  است،  قرار  که  شانگهای 
نیز  گردد،  برگزار  قزاقستان  پایتخت 

گفتگو نمودند.

سبزساختن  آب،  چاه  حلقه  یک  حفر 
دیوار  والیت،  مقام  تعمیر  صحن 
والیت  مقام  تعمیر  احاطه ای  حمایوی 
یک  از  بیشتر  و  طول  متر   530 که 
زنانه  تالشى  اطاق  و   دارد  ارتفاع  متر 
مى باشد به ارزش هفتاد و پنج هزار دالر 
امریکایى به کمک مالى  تیم انکشاف 
ساخته  پى آر تى   )ADT( یا  زراعتى 

مى شود. 

پولیس  فرمانده  گفته  به  دیگر  سوی  از 
مشکالت  به خاطر  فرد  یک  غزنى 
سوم  حوزه  مربوطات  در  خانوادگى 
امنیتى شهر غزنى خود را حلق آویزکرد. 

سوی  از  و  باشد.  داشته  همراه 
نیز  افغانستان  جنگ  در  دیگر 
نیز  نظامى  و  سیاسى  مقام های  میان 

آ ورد.  وجود  به  نظر  اتحاد 
میان  روابط  اخیر  سال  چند  در 
ریاست  ارگ  و  امریکا  سفارت 
وضعیت  نیز  افغانستان  جمهوری 
نظر  به  اکنون  نداشت.  خوبى 
تالش  در  اوباما  آقای  که  مى رسد 
شود.  حل  نیز  مشکل  این  تا  است 

که  باورند  این  بر  آگاهان  برخى 
حیث  به  پتریوس  جنرال  انتصاب 
جنگ  پروژه  سیا  سازمان  رییس 
را  پاکستان  در  قبایلى  مناطق  علیه 
این  علیه  فشار  و  ساخته  هدفمند 

شد.  خواهد  تشدید  نیز  کشور 
انتخابات  آستانه ی  در  امریکا 
در  آینده  جمهوری  ریاست 
وضعیت  در  تغییر  با  تا  است  تالش 
جلب  منطقه،  نظامى  ـ  سیاسى 
این  در  معینى  دست آوردهای 
این  با  که  باشد  تا  شود  عرصه 
پیروزی  زمینه  دست آوردها 
شود.  فراهم  نیز  اوباما  آقای  مجدد 

اسامی عامالن... 
ادامه از صفحه 1

رییس بانک مرکزی گفت که این افراد 
هستند  کابل بانک  اصلى  سهامداران  از 
که به صورت غیرقانونى از این بانک وام 

گرفته و سبب بحران در آن شده اند.
 آقای کرزی گفته که اگر برادر او مقصر 
شناخته شود، اما قانون در مورد او به اجرا 

گذاشته خواهد شد.
این  که  وام هایى  پرداخت  باز  چگونگى 
اند،  برداشته  کابل بانک  سرمایه  از  افراد 
یکى از مسایل مورد بحث در نشست روز 

چهارشنبه مجلس نمایندگان بود.
رییس بانک مرکزی گفت بازپس گرفتن 
ممکن  سادگى  به  افراد  این  از  قرض 
نیست. او افزود که اگر دولت با استفاده 
بانک  از  قانونى اش  اختیارات  تمامى  از 
رود  مى  آن  بیم  نکند،  حمایت  مرکزی 
کابل بانک  خسارت  افغانستان  مردم  که 

را بپردازند.
تمام  ما  حاال  »تا  گفت:  فطرت  آقای 
گرفته  کار  به  را  مرکزی  بانک  قدرت 
ایم، اما کافى نبوده است. حاال باید تمام 
تا قضا،  پلیس گرفته  از  نهاد های دولت 
سارنوالى )دادستانى( هماهنگ عمل کنند 
تا این افراد مجبور شوند که ملکیت های 

خود را گرو بگذارند.«
وارد  فشار  افراد  این  به  »اگر  افزود:  او 
و  بروند  طفره  خواهند  مى  واقعا  نشود، 
خواهد  صورت  آن  در  قرضه ها  واقعا 
را  خود  ملکیت های  این  اگر  سوخت. 
مظلوم  ملت  جیب  از  ها  قرضه  نیاورند، 

افغانستان تمویل خواهد شد.«
رییس  کرزی،  حامد  این  از  پیش 
است  کرده  اعالم  افغانستان  جمهوری 
که همه کسانى که در بحران کابل بانک 
قضایى  پیگرد  تحت  دارند،  دست 

قرارخواهند گرفت.
در  خبری  نشست  یک  در  کرزی  آقای 
برادر  اگر  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
هم  باشد،  داشته  بحران دست  این  در  او 
تحت پیگرد قرار خواهد گرفت، گفت: 
کرده  عمل  قانون  خالف  که  کسى  »هر 
گرفت.  خواهد  قرار  پیگرد  مورد  باشد، 

قانون برای همه یکسان است.«
در نشست روز چهارشنبه مجلس، بر اثر 
غازی  موسى  مسعود  نمایندگان،  اصرار 
سرپرست کابل بانک، میزان پول هایى را 
نیز  شده،  برداشته  افراد  این  سوی  از  که 

افشا کرد.
اطالعاتى  اساس  »بر  گفت:  غازی  آقای 
شیرخان  کرده ایم،  جمع آوری  ما  که 
خلیل  حاجى  دالر،  میلیون   50۴ فرنود 
دالر، حاجى َحسین  میلیون  فروزی ۶۶.۹ 
حبیبى  گلبهار  دالر،  میلیون   ۷۸ فهیم 
 3۷ داوی  عبدالغفار  دالر،  میلیون   3۹.۷
میلیون   22 کرزی  محمود  دالر،  میلیون 
نثار 1۴ میلیون دالر، حاجى  دالر، صوفى 
طاهر ظاهر 11 میلیون دالر، داوود نصیب 
که  هیوادوال  )شرکت(  دالر،  میلیون   ۹
حاجى ابراهیم رییس آن است 15 میلیون 

دالر قرضه گرفته اند.«
بر اساس اظهارات مسووالن بانک مرکزی 
سرمایه  از  دالر  میلیارد  یک  به  نزدیک 
نام  زیر  »غیرقانونى«  گونه  به  کابل بانک 
»وام« برداشت شده و بخش اعظم آن در 

کابل و دوبى سرمایه گذاری شده است.
نام های سهامدارانى  با آنکه آقای فطرت 
را که در بحران کابل بانک سهیم هستند، 
افشا کرد، اما از افشای نام مقامات ارشد و 
سیاستمدارانى که از کابل بانک هدیه های 

گران قیمت گرفته اند، خودداری کرد.
و  مقام ها  این  به  که  شود  مى  گفته 
کابل بانک  سرمایه  از  سیاستمداران 
دوبى  و  در کابل  قیمتى  هدیه های گران 

داده شده است.
ارشد  مقام  چند  که  گفت  فطرت  آقای 
مجلس  نمایندگان  از  برخى  و  حکومتى 
بحران  در  داشتن  دست  به  هم  پیشین 
کابل بانک متهم هستند. او افزود که شمار 
همه آنها به بیش از دو صد نفر مى رسد. 

افغانستان،  مرکزی  بانک  رییس  گفته  به 
نام های آنها  اتهامات آنها،  اثبات  از  پس 

هم اعالم خواهد شد.

نماینده خاص روسیه برای افغانستان از برنامه صلح حمایت کرد

افتتاح یک پروژه در غزنی

کشته شدن سه طالب در غزنی

تغییرات عمده در تیم اوباما

ACKU



همزمان با بررسی های مقام های افغان و امریکایی در مورد 
چگونگی داشتن رابطه ی استراتژیک با یک دیگر، شماری 
از تحلیلگران افغان داشتن رابطه ی درازمدت با امریکا را به 

نفع دولت و  مردم افغانستان می خوانند.
استراتژیک  مطالعات  مرکز  پیشین  رییس  مرادیان،  داوود 
زیر  علمی  همایش  در  که  افغانستان  خارجه ی  وزارت  در 
امریکا،  متحده ی  ایاالت  با  افغانستان  رابطه ی  »بررسی  نام 
رابطه ی  گفت  می کرد  صحبت  چالش ها«  و  فرصت ها 
افغانستان با امریکا پس از استقالل افغانستان درسال 1919 

میالدی آغاز  شد.
را  امریکا  با  افغانستان  گذشته  ی  رابطه ی  که  درحالی  او 
خشک، رسمی و غیرصمیمی می داند، حادثه ی 11 سپتامبر 
2001 را نقطه ی عطف توجه  امریکا به افغانستان می خواند.

بخش های  در  پیشرفت ها  که  درحالی  مرادیان  آق��ای 
روند  وی  باور  به  اما  می پذیرد  را  افغانستان  در  گونه گون 

دولت سازی ملی تاکنون درافغانستان ناقض بوده است. 
با  که  دارد  قرار  مکانی  در  افغانستان  می گوید  مرادیان 

تروریزم و تضاد منافع کشورهای همسایه روبرو است.
دولت  تصمیم گیری  هرگونه  که  می کند  تاکید  وی   
افغانستان در مورد داشتن رابط ی استراتژیک با کشور های 

با  مشترک  منافع  نمی تواند  جهانی  مشکل های  و  خود 
افغانستان داشته باشد.

را  امریکا  و  منطقه  در  را  هندوستان  م��رادی��ان  آق��ای 
منافع  که  می شمارد  از  جمله ی کشورهایی  دنیا   درسطح 
مرادیان  گفته ی  به  هرچند  دارن��د.  افغانستان  با  مشترک 
درک  و  انتظارها  بودن  نامتناسب  فرهنگی،  مشکل های 
تاکید  او  اما  دارد  وجود  افغانستان  و  امریکا  میان  متقابل 
دو  تا  است  نیاز  دوامدار  رابطه ی  داشتن  برای  که  می کند 
کارشناس  این  بردارند.  میان  از  خودرا  مشکل های  کشور 
و  مشترک  ارزش های  مشترک،  منافع  بین المللی،  روابط 
داشتن  شرط های  از  را  یک دیگر  خواست های  برآوردن 
رابطه ی استراتژیک کشورها می خواند. به گفته ی مرادیان 
برای  خوبی  فرصت  امریکا  با  استراتژیک  رابطه  آغاز 
و  است  درافغانستان  مقتدر  و  ملی  دولت سازی  تقویت 
تایید  او  کنند.  موثر  استفاده ی  آن  از  باید  افغانستان  مردم 
می کند  که امریکا و افغانستان در بخش های مختلفی منافع 
مشترک دارند و داشتن رابطه ی درازمدت با این کشور به 
نگرانی  های  برخی  که  درحالی  وی  است.   افغانستان  نفع 
کشورهای همسایه را  از داشتن رابطه ی استراتژیک امریکا 
با افغانستان مشروع می داند ولی تاکید می کند که نباید به 

درخواست های غیرمشروع آن ها پاسخ مثبت داده شود.
مرادیان تاکید می دارد به دلیل محور بودن امریکا در مسایل 

جهانی این کشور افغانستان را ترک نخواهد کرد.
 مرادیان گفت: »برداشت  من این است که چه ما بخواهیم 
ایرانی ها  پاکستان بخواهد چه نخواهد، چه  و نخواهیم چه 
بخواهند چه نخواهند، امریکایی ها در این جا ماندنی هستند 
و به صورت جدی  هم می مانند. پایگاه ها هم خواهند داشت 

جهان باید براساس منافع ملی افغانستان باشد.
منافع  اساس  بر  ما  تصمیم  »هر  می گوید:  مردایان   
بر واقعیت های  مبتنی  باید  منافع ملی ماهم  ملی است. 
واقعیت های  متاسفانه  که  باشد  درافغانستان  موجود 
موجود درافغانستان واقعیت های تلخی است. تلخ ترین 
در  ملی  دولت  هنوزما  این است که  افغانستان  واقعیت 
از سال  پروسه ی دولت سازی که  با  نداریم.  افغانستان 
2001  شروع شد، یک مرحله ی جدید از پروسه هنوز 
ناقص   و  ناکامل  دولت  یک  ما  و  نشده است  تکمیل 
بودن  ناتکمیل  ما  برای  چالش  بزرگترین  پس  داریم. 

پروسه دولت ملی در افغانستان است.«
این تحلیلگر افغان معتقد است که افغانستان در وضعیت 
کنونی از نگاه جیواستراتژیک یتیم و منزوی است و 
نیازمند همکاری کشورهایی  از آن  بیرون شدن  برای 

است که منافع مشترک با افغانستان داشته باشند.
تروریزم  و  منطقه،  در  دوم  اسراییل  را  پاکستان  وی 
به  که  می داند  کشور  آن  ملی  منافع  برای  سودمند  را 
گونه های متفاوت به کشورهای افغانستان، هند و ایران 

ارسال می کند.
به گفته ی مرادیان ایران نیز به دلیل مشکل های داخلی 

در  داشت  خواهند  نظامی  پررنگ  این جا، حضور  در 
است.«  ابرقدرت  که  است  این   اول  دلیل  افغانستان، 
محور  امریکا  که  این است  »واقعیت  افزود:  مرادیان 
منطقه  در  که  می کند  ایجاب  بودن  محور  و  است 

حضور پررنگ و چشم گیر داشته باشد.«
رابطه ی  جزییات  تاکنون  افغانستان  مقام های  هرچند 
این  ب��ودن  مقدماتی  دلیل  به  را  امریکا  با  دوام��دار 
گفته  اما  نداده اند  قرار  رسانه ها  اختیار  در  گفتگوها 
افغانستان  در  امریکا  پایگاه  های  ایجاد  که  می شود 

بخشی از رابطه ی دوامدار با امریکا است.
افغانستان،  منطقه ای  و  داخ��ل��ی  امنیت  تامین   
ملکی  نهاد های  تقویت  اقتصادی،  همکاری های 
کمک های  و  منطقه ای  همکارهای  وحقوقی، 
از موضوعات کالن  پنج بخش  فرهنگی و آموزشی، 
امریکا می باشند که مقام های   با  افغانستان  استراتژیک 

دو کشور روی آنها گفتگو دارند.
آقای  مرادیان ابراز امیدواری می کند که امریکا نباید 
به ایجاد چند پایگاه نظامی در افغانستان اکتفا کند بلکه 
مردم  افغانستان به همکاری های همه جانبه و درازمدت 
امریکا   در بخش های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و 

سیاسی  نیاز دارند.
این   گفته ها در حالی مطرح می شود که دولت افغانستان 
جهت  لویه جرگه  ب��رگ��زاری  ب��رای  آماد گی ها  از 
استراتژیک  رابطه ی  داشتن  مورد  در  تصمیم گیری 
به زودی  انتظار می رود  امریکا سخن گفته است و  با 
رییس جمهور در این مورد اقدام های دیگری نیز کند.



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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گزارش امروز »از ورای دود و آتش« از زبان دختری 
است که پدرش را در اثر انفجار یک ماین کنارجاده ای 
از دست داده است. او چنین آن واقعه را بیان می دارد: »ما 
زندگی خوش و آرامی داشتیم. اما انسان را در افغانستان 
به زندگی کردن کی می مانند. زیرا ما افغان ها به نام های 
بابت  این  از  و  شدیم  سیاست مداران  قربانی  گوناگون 
این همه مصیبت  ما  به کی  تا  بسیار رنج می بریم، زیرا 
فنا و بدبختی  به همین  نماییم. آیا ما محکوم  را تحمل 
هستیم! به کدامین جرم و کدامین هدف باید مجازات 
کشور  تمام  سرگردان  نان  لقمه  یک  دنبال  به  شویم؟! 
به دست  درست تر  کار  یک  تا  نماییم  جستجو  باید  را 
ناامیدی می گذرد،  و  بین یاس  ما  بیاید. شب و روز  ما 
از زمان آغازین روز های دولت کمونیستی گرفته تا به 
امروز این حقیقت تلخ جریان دارد و نمی دانم که چرا؟ 
بعد  داشتند،  روا  ستم  کمونیست ها  زیاد  مدت های 
و  می نامیدند  مجاهدین  را  خود  که  نیروهایی  آن  از 

بودند،  نموده  جهاد  کمونیستی  دولت  و  روس ها  علیه 
و  جنگ ها  شدند.  متقبل  را  بی شماری  ویرانی های 
وحشی تر  گروهی  که  گردید  سبب  آنان  بدبختی های 

بیایند  میدان  به  این بار  یعنی طالبان  از آنان  و بی رحم تر 
نام  به  اشغال دوباره  ببرند و زمینه ساز  بین  از  را  و مردم 
کمک برای مردم افغانستان شوند. ما خود شاهد هستیم 

نیست  بین می روند،  و کسی  از  ملکی  افراد  باز هم  که 
و  بدبختی  وقت  چه  تا  چرا  بگیرد  را  کار  این  جلو  که 

بی سرنوشتی ما جریان دارد. 
چهارگانه  دوره های  همین  قربانیان  از  یکی  من 
پدرم  زیرا  هستم،  ضدانسانی  و  ضدبشری  جنایت های 
ماین  یک  با  برخورد  اثر  در  رژیم ها  همین  از  یکی  در 
کنارجاده ای در شهر غزنی به شهادت رسید.  او به دنبال 
یک لقمه نان از یک والیت به والیت دیگر رفته بود تا 
برای اطفال اش لقمه حاللی بیاورد، اما جسد تکه تکه او 
را برای مان آوردند و همه هست و بود ما را از ما گرفتند. 
زیرا پدرم بعد از خداوند یگانه نان آور و یاور خانواده ما 
بود. من از دولت  به خصوص جامعه جهانی می خواهم 
که اگر واقعا می خواهند مردم را از این منجالب بدبختی 
نجات دهند، ما را یاری نمایند و جنایت کاران را به پنجه 
یک بارگی  به  وگرنه  نمایند،  مجازات  و  بسپارند  قانون 
همه را قتل عام نمایند، تا همه احساس آزادی نمایند و 

در فراق عزیزان شان دیگر نگریند.«



جسد تکه تکه او را برای ما آوردند

داوود مرادیان: 

داشتن رابطه ی 
استراتژیک با 
امریکا به نفع 
افغانستان است

قدرت اهلل جاوید

جنایت های  چهارگانه  دوره های  همین  قربانیان  از  یکی  من 
همین  از  یکی  در  پدرم  زیرا  هستم،  ضدانسانی  و  ضدبشری 
رژیم ها در اثر برخورد با یک ماین کنارجاده ای در شهر غزنی به 
شهادت رسید.  او به دنبال یک لقمه نان از یک والیت به والیت 

دیگر رفته بود تا برای اطفال اش لقمه حاللی بیاورد، 
اما جسد تکه تکه او را برای مان آوردند و همه هست و بود ما 
را از ما گرفتند. زیرا پدرم بعد از خداوند یگانه نان آور و یاور 

خانواده ما بود.
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خود  از  است  خواسته  کابل بانک  با  برخورد  در  دولت 
قدرت نشان دهد. دلیل آن نیز این است که فعالیت های 
حساسیت هایی  تا  گردید  باعث  کابل بانک  به  مربوط 
نسبت به رفتار دولت افغانستان در سطح جهانی نیز ایجاد 
از  افغانستان  به  مربوط  تعامالت  از  برخی  حتا  گردید. 
قرار  موضوع  همین  تاثیر  تحت  نیز  جهانی  بانک  سوی 

گرفت.
پول  کابل بانک  از  که  کسانی  اسامی  اعالم  با  و  اینک 
با  برخورد  در  دولت  که  انتظار  این  کرده اند،  برداشت 
عامالن ورشکستگی کابل بانک رفتار جدی نشان دهد، 
میان  در  انتظار  این  حتا  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
مردم ایجاد شده که شاهد قرار دادن دارایی های عامالن 
بانک  این  قروض  حساب  به  کابل بانک  ورشکستگی 

باشند.
به  خطاب  در  مرکزی  بانک  رییس  سوی  از  که  همین 
رییس  برادر  که  شد  گفته  نمایندگان  مجلس  اعضای 
جمهور و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست 
عامالن  با  برخورد  در  دولت  که  انتظار  این  داشته اند، 
شده  بیشتر  دهد،  نشان  خود  از  جدی  رفتار  کابل بانک 
است. البته این انتظار از این جهت نیز خلق شده است که 
در  که  شخصی  مصلحت سنجی های  از  برخی  برخالف 
دولت وجود دارد و در بسیاری از مسایل، عامالن ایجاد 
ارتباط داشته اند،  نیز  با قدرت  به خصوص اگر  مشکل و 
به آسانی معرفی نگردیده و قضیه با اغماض روبرو شده 
معرفی  صراحت  به  مشکل  ایجاد  عامالن  این بار  است، 

شده اند.
اکنون از سوی رییس بانک مرکزی عامالن ورشکستگی 
کابل بانک اعالم شده و این نیز مسوولیت برانگیز می باشد. 
زیرا اگر دولت به مسایل مربوط به کابل بانک خصوصا 
جبران خسارت وارده و تحصیل پول های خارج شده از 
این بانک، رفتار جدی نشان ندهد، این نظر در میان مردم 
در  نمی تواند  افغانستان  دولت  که  گردید  خواهد  ایجاد 
میان  که  شخصی  روابط  بر  خود،  داخلی  قوانین  تطبیق 

اشخاص شامل در حکومت وجود دارد، فایق آید.
آنچه مسوولیت دولت را در رسیدگی به تحصیل قروض 
کابل بانک  که  است  این  می دهد  افزایش  کابل بانک 
خود  حیات  عامه  پول  از  این سو  به  سال  یک  حدود  از 
آن  زندگی  به  ساده تر  عبارت  به  یا  است.  داده  ادامه  را 
این موضوع  ادامه داده شده است. حتا در هفته گذشته 
است  گرفته  نظر  در  دولت  که  یافت  انتشار  رسانه ها  در 
تا برخی از پول هایی که در گردش مالی کابل بانک از 
خزانه دولت خارج شده است را در قالب بودجه ملی از 

دارایی ملی تامین کند.
برخی از کارشناسان می گویند یکی از دالیل رد بودجه 
تصمیم  افغانستان  دولت  که  بود  همین  نیز   1390 سال 
ورشکستگی  از  کابل بانک  نجات  برای  که  بود  گرفته 
بیش از هفتاد میلیون دالر به آن قرضه بدهد و آن را از 
اما  کند  تامین  ملی  دارایی  از   1390 سال  بودجه  طریق 
و گفته اند که  رد کرده  را  این طرح  نمایندگان مجلس 
نباید از بودجه ملی، به یک بانک خصوصی برای نجات 

از بحران وام داد.

تقرر رایان کراکر به عنوان سفیر جدید امریکا در کابل، 
او  دارد.  پی  پیام خاصی در  تحلیلگران  از  بسیاری  برای 
زیادی  حد  تا  پتریوس  جنرال  با  همراه  که  است  کسی 
گرداند.  موفق  را  عراق  در  مصالحه  روند  که  توانست 
دستکم میزان بی ثباتی و جنگ درونی در آنجا کاهش 
مختلف  گروه های  میان  سیاسی  توافقات  با  و  کرد  پیدا 
برسر تشکیل پارلمان، تضاد های داخلی از حالت مسلحانه 
روی  هنوز  تا  عراق  که  این  با  درآمد.  سیاسی  شکل  به 
یک ثبات و امنیت قابل اطمینان را به خود ندیده است، 
ولی دستکم کاخ سفید، جنرال پتریوس و رایان کراکر 
بغداد  در  القاعده  تضعیف  و  مصالحه  روند  برنده ی  را 

می دانند.
رایان  که  است  امیدوار  خیلی  اوباما  روشن،  صورت  به 
کند.  تکرار  را  مذکور  موفقیت  نیز  افغانستان  در  کراکر 
پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان واضح گشت 
که دیگر جایی برای آقای کارل ایکن بیری، سفیر فعلی 
امریکا در کشور، نیست. زیرا، کرزی او را متهم کرد که 
با رقیبان سیاسی برای شکست و سرنگونی حکومت اش 
توافق کرده است. البته، آقای ایکن بیری با ارسال پیامی 
افتاد،  بین المللی  رسانه های  دست  به  بعد  که  محرمانه 
گفت که آقای حامد کرزی شریک ضعیف و غیرقابل 
اعتمادی است. با این مسایل دیگر چه دلیلی برای ماندن 

آقای ایکن بیری در کابل مانده بود؟
که  بازمی گردد  کابل  به  دوباره  حالی  در  کراکر  آقای 
حکومت متبوع اش مایل به مذاکره و حمایت از مصالحه 
القاعده در  با طالبان است. همان گونه که برای تضعیف 
شیطان  با  گفتگو  شد؛  ایران  با  گفتگو  وارد  حتا  عراق 

بزرگ از محور شرارت به تعبیر جورج بوش.
سیاسی  مهارت های  به  افغانستان  در  امریکا  تردید  بدون 
همتایان شان  از  که  طالبان  با  گفتگو  در  کراکر  آقای 
استراتژی  دارد.  نیاز  است،  آورده  دست  به  عراق  در 
موفقیت های  فقدان  در  پتریوس  جنرال  ضدشورش 
پالیسی سازان امریکایی در کابل  به  سیاسی روح امید را 
و واشنگتن ندمیده است. زیرا، اگر چه شباهت بی نهایت 
افغانستان وجود دارد، ولی،  میان جنگ ویتنام و  اندک 
از  امریکا  ناکام  همانند حمایت  که  باید گفت  تا حدی 
ویتنام جنوبی، نمی شود با توپ و تانک و جنراالن چند 
حمایت  کابل  در  ضعیف  و  فاسد  دولت  یک  از  ستاره 
به  خود  دشمنان  با  جنگیدن  از  قبل  که  حکومتی  کرد؛ 
آنها تسلیم شده و قاتالن مردم خود را »برادران« خطاب 

می نماید.
به  افغانستان،  در  آلن  جنرال  با  پتریوس  جنرال  تعویض 
اهمیت رایان کراکر می افزاید. اما آقای کراکر باید این 
با طالبان  بپذیرد که کسی در کابل  واقعیت را در کابل 
همتبارش  متحدان  و  کرزی  آقای  نمی کند.  جنگ 
از  دیگری  بخش  با  جنگ  برای  میلی  نه  و  توانایی  نه 
ندارند.  می خوانیم،  طالبان  را  آنها  ما  که  پشتون هایی 
علیه  تند  اظهارات  جز  به  هم  کرزی  سیاسی  اپوزیسیون 
طالبان در عمل جبهه مقابله سیاسی با طالبان را در پیش 
نمی گیرد چون آینده ی سیاسی خود را در خطر می بیند.

این جنگ از نظر حکومت جنگ امریکا است، و جالب 
است که این نظر ریشه های خود را در بین بخش وسیعی 
از مردم دوانیده است. مثال، نماینده های سنا که در مورد 
فرار طالبان از زندان سرپوزه قندهار اظهارنظر می کردند، 
این رسوایی بزرگ امنیتی را نتیجه یک دسیسه خارجی 
و داخلی توصیف کردند. منظور آنها از دسیسه خارجی 
بیشتر نیروهای غربی است که به نظر آنها با این کار قصد 
دارند که جنگ در افغانستان ادامه پیدا کند و توجیه برای 
ریاست  قصر  در  باشد.  این جا  در  بلندمدت شان  حضور 
سناتوران  همانند  جمهور  رییس  شخص  جمهوری، 
دست پرورده ی خود باور دارد که در پشت همه توطیه ها 
قرار  انگلیس  و  امریکا  امنیتی  و  سیاسی  دسیسه های  و 
دارند. آقای کراکر در این فضای توهم و تیوری توطیه 

چگونه با کابل روابط خود را بهبود می بخشد؟

است:  گفته  مردم  نمایندگان  به  مرکزی  بانک  رییس 
)برادر  فهیم،  حسین  فروزی،  خلیل اهلل  فرنود،  »شیرخان 
جمهور(  رییس  اول  معاون  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
طاهر  کرزی(  جمهور  رییس  )برادر  کرزی،  محمود 
حبیبی  گلبهار  و  داوی  عبدالغفار  نثار،  صوفی  ظاهر، 
اعضای گروهی هستند که از کابل بانک پول برداشته اند 

و سبب بحران آن شده اند.«
است  نمایندگان گفته  به  مرکزی همچنین  بانک  رییس 
از سهامداران اصلی کابل بانک هستند که  افراد  این  که 
سبب  و  گرفته  وام  بانک  این  از  غیرقانونی  صورت  به 
بحران در آن شده اند. این مقام رسمی اقتصادی همچنین 
اشاره  داشته  این عرصه وجود  در  پیچیدگی هایی که  به 
خیلی  گروه  یک  برابر  در  او  که  است  گفته  و  کرده 
خطرناک قرار داشته و با قبول خطر در برابر جانش در 

برابر این گروه اقدام کرده است.
مقام های  برادران  از  شماری  داشتن  شرکت  به  توجه  با 
اکنون  اگر  افراد،  این  از  برده شدن  نام  و  اول حکومتی 
شفاف  صورت  به  آنان  حساب  تصفیه  به  رسیدگی 
و  کرزی  جمهور  رییس  شخص  حتا  و  نگیرد  صورت 
معاون اولش مارشال قسیم فهیم به تصفیه شفاف حسابات 
ایجاد  مردم  میان  در  باور  این  نکنند،  کمک  بانک  این 
در  نیز  اولش  معاون  و  کرزی  آقای  که  گردید  خواهد 
این پروژه اشتراک داشته اند. به ویژه این که در برخی از 
گزارش ها نوشته شده است که از سوی کابل بانک و یا 
در کل از دارایی کابل بانک چند میلیون دالر در کمپاین 

انتخاباتی رییس جمهور کرزی نیز مصرف شده است.
اکنون آقای کرزی و معاون اولش در برابر انتظار مردم 
نظر می رسد که  به  نیز  تبریه خویش  برای  و  دارند  قرار 
در شفاف سازی حسابات  همکاری  به  ملزم  را  خویشتن 
کابل بانک احساس می کنند. به نظر می رسد همین انتظار 
در گفته های رییس بانک مرکزی نیز به نحوی منعکس 
شده است. چنانچه که رییس بانک مرکزی گفته است 
که بازپس گرفتن پول خارج شده از کابل بانک، از این 
است  فطرت گفته  آقای  نیست.  به سادگی ممکن  افراد 
قانونی اش  اختیارات  تمامی  از  استفاده  با  اگر دولت  که 
از بانک مرکزی حمایت نکند، بیم آن می رود که مردم 

افغانستان خسارت کابل بانک را بپردازند.
پولیس،  چون  دولتی  نهادهای  اگر  وضعیتی  چنین  در 
مجدد  تحصیل  زمینه  در  عدلیه  دستگاه  و  لوی سارنوالی 
ذهنیت  این  نکنند،  کمک  افراد  این  از  کابل بانک  پول 
در میان مردم به وجود می آید که آقای کرزی به همراه 
از  حمایت  در  را  خویش  قدرت  خود،  اول  معاون 
دارایی  که  نمی خواهند  و  گرفته اند  به کار  برادران شان 
مبلغی  مقابل آن  در  تا  بیاید  به دست  دوباره  کابل بانک 
عملیاتی  پول  کمبود  تامین  بدل  در  که  عامه  دارایی  از 
کابل بانک به گردش درآمده است، دوباره به خزانه ملی 
بازگردانده شود. از این رو به نظر می رسد که معاون اول 
خواهند  متقاعد  جمهور  رییس  همراه  به  جمهور  رییس 
به  عمومی  سوذهن  مدار  از  شدن  خارج  برای  که  شد 

حسابرسی شفاف این بانک کمک کنند.


در سوی دیگر، تحوالت جدید منطقه ای هم چالش های 
کابل خلق  در  امریکا  سفیر جدید  راه  برسر  را  جدیدی 
حمایت های  نبود  از  دلسردی  با  کرزی  آقای  می نماید. 
»جورج بوش وار« از سوی واشنگتن، برای بقای سیاسی 
پیدا  گرایش  منطقه  کشور های  سوی  به  تیم اش  و  خود 
کرده است؛ گرایشی که بیشتر شبیه وسوسه است تا یک 
سنجش حساب شده ی سیاسی. چون به شدت متناقض و 
متزلزل است: هم در کابل سخن از پیمان استراتژیک با 
امریکا می زند و هم به کشور های منطقه ای که این پیمان 
و  دوستانه  عالمات  می دانند،  خود  ضرر  به  شدت  به  را 

چرب و نرم می فرستد.
حکومت امریکا به صورت تحقیرآمیزی آقای کرزی را 
ایده  این  کابل  حکومت  در  خود  این  که  راند  خود  از 
را تلقین نمود که ایاالت متحده افغانستان را در آینده ی 
اعتماد  کسی  این جا  در  که  یقینا  و  کند  ترک  نزدیک 
امریکا  از  مستقل  رهبری  و  مقاومت  برای  نفس الزم  به 
برای حل مشکالت کشور را در خود نمی بیند؛ به ویژه 
سیاستمداران و تکنوکرات هایی که ثروت های بادآورده 
کشور ها  سایر  و  دوبی  در  را  خود  فساد  با  مملو  غالبا  و 
به حال خود  را  این کشور  موقع خطر  در  و  داده  انتقال 

رها خواهند کرد.
که  شایعاتی  و  کابل  به  گیالنی  رضا  آقای  اخیر  سفر 
رسانه ها  به  از حکومت کرزی  اسالم آباد  توقعات  حول 
درز کرد، این مساله را می رساند که فشارهای منطقه ای 
نماینده های  و  یافته  افزایش  افغانستان  حکومت  باالی 
خود  نارضایتی  کابل  به  خود  سفر  با  نیز  ایران  و  روسیه 
را از پیمان احتمالی افغانستان و امریکا ابراز داشته اند. آیا 
آقای کراکر در امضای چنین پیمانی در افغانستان موفق 

خواهد شد؟
آقای کرزی در کنفرانس خبری در کابل گفت که یکی 
از شروط عقد چنین پیمانی همکاری موثر ایاالت متحده 
کرزی  آقای  پیام  است.  افغانستان  در  صلح  آوردن  در 
واضح است: واشنگتن به اندازه ی کافی باالی اسالم آباد 
برای تشویق طالبان به مصالحه فشار نمی آورد. آیا ایاالت 
متحده تمایلی به اعمال چنین فشاری دارد؟ تا اکنون که 
نفع خود در منطقه  به  به دالیل مختلف فشار مذکور را 

ندانسته است.
با این که در ظاهر حکومت افغانستان گرایش های شدید 
به کشور های منطقه نشان می دهد، ولی سفر معین وزارت 
اطمینان دادن  برای  منطقه  کشور های  به  خارجه  امور 
که  می گوید  ما  برای  افغانستان،   و  امریکا  پیمان  از 
کرزی  ایران،  و  پاکستان  و  روسیه  فشار های  رغم  به 
می خواهد برای مصوون ساختن خود در برابر توطیه های 
از  و شصت خورشیدی  پنجاه  سال های  از  که  منطقه ای 
داشته،  داشته  وجود  افغانستان   باالی  همسایگان  سوی 
حمایت های الزم سیاسی و نظامی ایاالت متحده را داشته 

باشد.
آقای  سیاسی  دوگانگی  همین  در  هم  معما  ولی 
رفتار  با  که  می کوشد  یک سو  از  است.  نهفته  کرزی 
محمود  با  نرم  و  گرم  بغل کشی های  و  امریکایی ستیزانه 
را  خود  همسایگان  اطمینان  زرداری،  و  احمدی نژاد 
همین  از  هراس  با  دیگر  جهت  از  ولی  آورد،  دست  به 
برابر  در  غرب  قدرت  از  که  می کند  سعی  کشورها، 

توطیه ها و دسیسه های منطقه ای استفاده کند.
پیمان  تصویب  عدم  یا  و  تصویب  امر،  واقعیت  در 
لویه جرگه  تشکیل  با  افغانستان  سوی  از  استراتژیک 
کرد.  خواهد  روشن  را  افغانستان  جانب  موضع  احتماال 
روس ها، چینی ها، پاکستانی ها و ایرانی ها روشن کرده اند 
رییس  به  گیالنی  آقای  ندارد.  وجود  سومی  راه  که 
جمهور افغانستان گفت که نباید باالی امریکا در منطقه 
حساب کند که این کشور در حال زوال است. صدراعظم 
پاکستان پیشنهاد اتحاد با چین و اسالم آباد را داد که به 
گفته ی او دوستان روزهای خوب و بدش خواهند بود. 
آیا کرزی با تدبیر از این مخمصه سیاسی بیرون می شود؟

کابل بانک و
سفیر جدید امریکا در کابل:انتظار تصفیه عادالنه

دیپلوماسی به جای نبرد؟

تعویض جنرال پتریوس با جنرال آلن در افغانستان، به اهمیت رایان کراکر 
می افزاید. اما آقای کراکر باید این واقعیت را در کابل بپذیرد که کسی در کابل 

با طالبان جنگ نمی کند. آقای کرزی و متحدان همتبارش نه توانایی و نه میلی 
برای جنگ با بخش دیگری از پشتون هایی که ما آنها را طالبان می خوانیم، ندارند. 
اپوزیسیون سیاسی کرزی هم به جز اظهارات تند علیه طالبان در عمل جبهه مقابله 
سیاسی با طالبان را در پیش نمی گیرد چون آینده ی سیاسی خود را در خطر می بیند.

  ضیا زیرک

  محمد هاشم قیام

ACKU
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پرو  ژه ی اسفالت راه دوسرکه – شمرق وشمرق الی دوشی 
تا  و  این طرف شروع شده  به  سال  از یک  بغالن  والیت 
امروز تکمیل نگردیده است. این راه 52 کیلومتر طول دارد 
و بودجه پروژه یادشده مبلغ 22 میلیون دالر از کمک های 
پروژه  قرارداد  است.  گردیده  پرداخت  اسالمی  بانک 
متذکره مستقیما توسط وزارت فواید عامه با یک شرکت 
به نام »اکمل کی« صورت گرفته و از چندی به  راه سازی 
این سو کار شرکت نامبرده بنابر دالیلی متوقف شده است. 
مردم و مقامات در والیت بغالن ازجمله منشی عبدالمجید 
شرکت  کار  بودن  بی کیفیت  از  بارها  بغالن  والیت  والی 
در رسانه ها انتقاد کرده و از وزارت فواید عامه خواسته تا 
قرار گفته های محمود حقمل  این قسمت توجه کنند.  در 
سخنگوی والی والیت بغالن در هنگام قرارداد این پروژه 
مقام والیت بغالن در جریان گذاشته نشده است. او گفت: 
»ما اعتراضات خود را کتبا هم به وزارت فواید عامه روان و 
ضمن آن از کار شرکت انتقاد کرده ایم.« به گفته ی محمود 
و  است  تاجیکی  یک شرکت  اکمل کی  حقمل شرکت 
تاجیکستان تا هنوز به آن مرحله نرسیده که از یک شرکت 
مربوط به آن انتظار یک کار باکیفیت و استاندارد را داشته 

در مجموع 16 ولسوالي تخار، چاه آب یکي از ولسوالي هاي 
تخار  مرکز  کیلومتری   150 حدود  در  که  است  پرجمعیتي 
موقعیت دارد. دوري راه و موجودیت سرك هاي خراب و 
از مدت هاي  این ولسوالي  از دالیلي است که  صعب العبور 
عقب مانده  پیشرفت  و  بازسازي  کاروان  از  این سو  به  دراز 
است و توجه چنداني به این ولسوالي نشده است. در سفري 
که به این ولسوالي داشتم، مردم آن از ده ها مشکل و عدم 
ولسوالي  این  انکشاف  و  رشد  قسمت  در  مسووالن  توجه 

دورافتاده سخن گفتند. 
نبود سرك، شفاخانه، مکتب و سهولت هاي اولیه ي زندگي 
از  ولسوالي  این  شهروندان  که  است  مسایلي  مهم ترین  از 
چاه آب  ولسوالي  باشنده ي  یوسف،  محمد  محروم اند.  آن 
ضرورت  صدها  و  شفاخانه  سرك،  »مکاتب،  مي گوید: 
وقتي  است.  نشده  آنها  به  جدي  توجه  اصال  که  دیگري 
و  خرابي  اثر  در  بدهیم  انتقال  تخار  مرکز  به  را  مریض مان 
کدام  چاه آب  در  مي دهند.  دست  از  را  جانشان  راه  دوري 
شفاخانه ي باامکانات هم وجود ندارد که ما مریضان مان را به 
آن جا انتقال دهیم. کاري که صورت گرفته، فقط برنامه ي 
ناچیز  بسیار  هم  آن  که  کرده  کار  اندکي  ملي  همبستگي 

است.«
وقتي از دیگر باشنده هاي این ولسوالي پرسیدم، آن ها نیز این 

گرفته نشد، وقتی من در راس کمیسیون نظارت قرارگرفتم 
و  بود  شده  شریک  دیگر  شرکت  با  کی  اکمل  شرکت 
کارشان از لحاظ کیفیت بلند رفته بود و از این خاطر مورد 
تایید ما قرار گرفت، از طرف دیگر مالک شرکت اکمل 
کی از مردم بغالن چهار میلیون دالر قرض دار است، اگر ما 
کار شرکت را رد می کردیم مردم پول خود را از آنها که 
دراینجا هیچ جایداد ندارند چگونه به دست می آورد و ما 

مجبوریم که از منافع مردم دفاع بکنیم.«
کار  توقف  دلیل  گویا  که  می شود  شنیده  هم  صداهایی 
ماسترپالن  مطابق  دوباره  جاده ها  که  است  این  شرکت 
شهری ساخته می شود- سوال این جاست که اگرچنین شود 
این همه پول گزاف مصرف شده را، کدام شخص و مرجع 
این باره  در  والیتی  شورای  رییس  داد؟!  خواهد  حساب 
یک  با  که  بدهد  کسی  باید  را  همه  این  »جواب  گفت: 
وزارت خانه ها  تمام  است.«  کرده  قرارداد  ناکارا  شرکت 
آن  آدرس  از  تا  دارند  نمایندگی  یک  والیت  هر  در 
عامه  فواید  آمریت  از  تا  کنند، خواستیم  وزارت صحبت 
پاسخ هایی به همه این ادعا ها داشته باشیم ولی آمر فواید 
اکمل  مالک شرکت  نشد.  مصاحبه  به  حاضر  بغالن  عامه 
کار  که  زمانی  از  هم  کی 
والیت  در  شده  متوقف 
تا  ندارد  حضور  بغالن 
شده  مطرح  انتقادات  برای 
شهر  مردم  بیاورد.  دلیل 
در  کدام شان  هر  پلخمری 
دارند؛  گفته هایی  این باره 
امام علی اسماعیلی یک تن 
از شهروندان پلخمری همه 
کار  در  کمبودی ها  این 

سال هاي  در  که  بدهم  ولسوالي  این  جدید  شهر  ماسترپالن 
68 و 69 آمر صاحب مسعود تالش کردند که پالن شهرك 
اختالفات  دلیل  به  متاسفانه  کنند؛  تطبیق  را  چاه آب  جدید 
میان والي تخار و مسوولین محلي جامه ي عمل نپوشید و تا 
امروز با وجود قدامت فرهنگي و تعداد زیادي از روشنفکر 
متاسفانه  دیگر  نیک  نام  صدها  و  باال  معارف  و  دانشمند  و 
آن  در  دولتي  تاسیسات  از  هنوز  و  ندارد  جدید  شهر  هنوز 
جا خبري نیست؛ اگر نقشه و پالن و برنامه اي هم به آن جا 
حواله مي شود، نسبت نداشتن جاي دوباره مسترد مي گردد.«

افغانستان،  مناطق  از  شماري  در  سیرت  آقاي  نظر  به 
موجودیت چندین زبان و چندین قوم بعضا باعث شده است 
را  تعصب آمیز شان  دیدگاه هاي  و  اختالفات  این  مردم  که 
در  اما  شوند،  محروم  پیشرفت  و  بازسازي  از  و  بزنند  دامن 
چاه آب این گونه نیست. وي اضافه مي کند: »با وجودي که 
99 درصد مردم چاه آب دري زبان هستند، دلیل عمده اي که 
وقت  آمریت هاي  و  صالحیت ها  است؛  مانده  پس  چاه آب 
باعث تقسیم این گذر و آن گذر شده و چاه آب را از رشد 
بالندگي محروم ساخته است. و این موضوع متاسفانه در  و 
دو دور پارلمان چاه آب را از داشتن وکیل محروم ساخت 
و یقینا داشتن یک وکیل خوب و موفق مي توانست حق این 

مردم را از البالي کشمکش ها به دست بیاورد.«
سید امان اهلل سیرت همچنین مي گوید: »مشکل دیگر در زعما 
و مسوولین در سطح والیت تخار است؛ متاسفانه که والیت 
و قومانداني ها، چوکي هاي کلیدي و عمده در والیت تخار 
بر حسب مصلحت هاي یک جانبه و مصلحت هاي سلیقه اي 
و پارتي صورت مي گیرد، این مساله باعث شده که تا حاال 
چندین والي که در تخار بوده، کمتر به آن جا توجه بکنند. 
اسالمي شان  و  انساني  مسوولیت هاي  بر  بنا  باید  مسوولین 
عدالت را در نظر بگیرند، شما وقتي به چاه آب سفر کنید، 

یک بي عدالتي محض را مشاهده خواهید کرد.«
چاه آب هر چند سرزمین کوهستانی خشک و کم آبی است، 
اما حاصالت زراعتی، فراوان و میوه های تازه و خشک آن 
در تخارستان، شهرت زیادی دارد. خربوزه، انگور، ناك و 

پسته،  از بهترین میوه های این ولسوالي است.
سیدمعین الدین عیني، رییس اداره ي زراعت تخار که خود 
فراوان  زمین هاي  موجودیت  از  است  چاه آب  ولسوالي  از 
»ولسوالي  اضافه مي کند:  زراعتي و حاصل خیز سخن گفته 
چاه آب از جمله ي ولسوالي هاي پرنفوس والیت تخار است 
بهترین  ولسوالي  این  دارد.  نفوس  هزار   100 حدود  در  که 
زمین هاي للمي را دارد که هرگاه شرایط اقلیمي خوبتر باشد، 
تقریبا  مي توانند  اندك زحمت  با  چاه آب  ولسوالي  دهاقین 
متاسفانه  برداشت کنند.  را  یا 70 درصد حاصالت آبي   60

باشیم.  
مطابق  شمرق  الی  دوسرکه  راه  که  می شد  گفته  ابتدا  در 
جاده  به شکل  متر  شصت  عرض  به  شهری  ماسترپالن 
دوطرفه یعنی هر جاده آن به عرض سی متر ساخته می شود، 
اما راهی که فعال ساخته شده هر جاده آن هفت متر عرض 
خان  رسول  می شود.  راه بندی  باعث  روزه  همه  که  دارد، 
گفت:  زمینه  در  بغالن  والیتی  شورای  رییس  محسنی 
کرده  مراجعه  عامه  فواید  وزارت  به  بار  چند  خودم  »من 
که سرك  اول  در  کرده ام،  مطرح  را  مشکالت سرك  و 
عرض  باید  که  کردیم  پافشاری  بسیار  ما  می شد،  ساخته 
قبال  نقشه  که  شد  گفته  ما  به  ولی  باشد  متر   10 سرك ها 
پیش  وقت  چند  نیست.  آن  در  تغییر  امکان  و  شده  طرح 
این موضوع در مجلس سنا هم مطرح شد و از بی کیفیت 
بودن و غیراستاندارد بودن کار راه ساخته شده انتقاد شدید 
والیتی  شورای  رییس  متوجه  هم  انتقاد  یک  گردید.« 
بغالن می شد چون تنها مرجعی بود که باکیفیت بودن کار 
والیتی  شورای  رییس  ولی  است.  کرده  تایید  را  شرکت 
بغالن گفت: »در ابتدا مردم و شورای والیتی از بی کیفیت 
بودن کار جاده ها به مجلس سنا شکایت کردند اما جدی 

گفته ها را تکرار مي کنند. محمد حسن، که از  باشندگان این 
ولسوالي است و در داخل شهر دکانداري مي کند، با دستش 
اشاره  شهر  درون  خرابي هاي  و  کثافات  انبار  موجودیت  به 
کرده مي گوید: »این شهر ما را نگاه کن، هیچ قواره ي یک 
شهر را ندارد. ما یک شفاخانه ي درست نداریم، داکتران ما 
دور  قریه هاي  از  مریضاني که  و  نیستند  ورزیده  هم چندان 
و  نمي گیرد  صورت  عالج شان  مي کنند،  مراجعه  اینجا  به 
مي خواهیم  دولت  از  مي شوند.  تلف  راه  نیمه ي  در  بسیاري 
بستردار  شفاخانه ي  یک  به  تبدیل  را  ما  کلینیک  همین  که 

نمایند و آن را مجهز بسازند.«
این که تا به حال چرا به این ولسوالي توجه نشده است؛ علل 
و عوامل مختلفي دارد. سید امان اهلل سیرت، یکي از بزرگان 
چاه آب مي گوید: »یکي از دالیلي که به این ولسوالي توجه 
صورت نگرفته این است که ولسوالي چاه آب بنا بر افت و 
موقعیت جغرافیایي نسبت به دیگر ولسوالي ها کمي دورافتاده 
صالحیت هاي  و  آمریت  حاکمیت،  دیگر،  دلیل  و  است 
زمینه ي  در  به سزایي  تاثیر  واقعا  که  است  چاه آب  منطقه اي 
مسوولین  و  قوماندانان  که  زماني  است.  داشته  آن  پیشرفت 
محلي چاه آب وجود داشتند، هیچ کس دیگري را از بیرون 
اجازه اي براي فعالیت، براي تبادل نظر و افکار نمي دادند و 
تطبیق  در  من مي توانم  را  تلخ آن  بسیار  مثال  نمي پذیرفتند. 

سرك و دیگر موارد را ناشی از بی توجهی والی صاحبان 
طرف  این  به  کرزی  آقای  حکومت  زمان  از  که  می داند 
تغییر و تبدیل شده اند. او گفت: »سرك ساخته شده کامال 
بی کیفیت است چون تا هنوز کار سرك ها تکمیل ناشده 
از بین رفته و فرسوده شده است.« عبدالواحد راننده تکسی 
تنگ  بسیار  و  است  خراب  همه  »سرك ها  گفت:  شهری 
است وقتی یک موتر به خاطر گرفتن سواری توقف کند 
خاك  است،  تکر  روزه  هر  و  می شود  بند  همگی  به  راه 
باد بسیار زیاد است، خود چوك هم خامه است.« تراکم 
سرك  حصه های  از  بسیاری  بودن  خامه  نقلیه،  وسایط 
به خصوص اطراف چوك و گرمی هوا فضای داخل شهر را 
غیرقابل تحمل ساخته است. داکترعلی خان بساق یک تن 
از داکتران شهر پلخمری گفت: »اگر وضعیت چنین ادامه 
یابد شهر پلخمری از لحاظ محیط زیستی به زودی معادل 
تمام  نیمه  به شهر کابل خواهد شد جاده هایی که کارش 
مانده همه روزه باعث خاك باد می شود، و این خاك باد ها 
به صحت مردم خیلی مضر تمام می شود به خصوص برای 
کسانی که دچار امراض تنفسی و نفس تنگی هستند مرض 
آنها را شدت می بخشد و دیگر این که بسیاری از امراض 
انتانی از طریق همین خاك باد به انسان ها سرایت می کند.«

ساحه ی نمبر دو هم یکی از جاهایی است که همیشه در آن 
راه بندی و خاك باد می باشد. در آن منطقه به خاطر ساختن 
نیمه سرك حفر شده و سرك ها همدیگر را قطع  سیل بر 
می کنند. مسجدی یک تن از دوکانداران نمبر دو گفت: 
»دو ماه می شود که این راه بندی و بیر و بار ادامه دارد، و دو 
ماه شده که ما خاك می خوریم. اگر این وضعیت خاتمه 
نیابد دست به تظاهرات می زنیم.« او همچنین گفت سیل بر 
نیمه کاره  اینجا را از بین برده اند و سیل بر جدید هم  قبلی 
باقی مانده اگر سیالب بیاید همه دوکان های این منطقه را 
خواهد برد. حمزه یکی از ساکنان ساحه ی نمبر دو گفت: 
دست  از  که  می شود  ماه  دو  نمی کنند،  توجه  »مسوولین 

خاك باد و آرن موترها روز نداریم.« 
کارمندان ترافیک هم می دانند که جاده های ساخته شده از 
نظر قانون ترافیکی مساعد نیستند، اما هیچ کدام شان حاضر 
نشدند تا مشکالت سرك ها و شهر خود را بازگو نمایند. 
اجازه  مربوطه  وزارت  آنها،  از  تن  یک  گفته های  به  نظر 

مصاحبه را برای آنها نداده است.


روي چندین عاملي که بوده در گذشته موسسات بین المللي 
که  بهانه هایی  جمله  از  نکرده اند.  توجه  ولسوالي  این  به 
سرك،  خرابي  دیگر  راه،  دوري  یکي  داشته اند،  موسسات 
اتفاق خود  اتحاد و  عدم عالقه مندي مردم و هم چنین عدم 
به آن جا  توجه چنداني  باعث شده  بوده که  مردم چاه آب 

صورت نگیرد.«
به گفته ي باشندگان این ولسوالي در طي چند دهه نخستین 
والي که از آن جا دیدن نموده همین والي فعلي )عبدالجبار 
تقوا( است. وي چندي قبل سفري داشت به این ولسوالي و 

مشکالت مردم را از نزدیک مشاهده نموده است.
والي تخار مي گوید: »ولسوالي چاه آب یکي از ولسوالي هاي 
است  نقطه اي  در  است.  تخار  والیت  بدنه ي  از  دورافتاده  
خرابي  تاجیکستان،  کشور  با  مي سازد  هم سرحد  را  ما  که 
است.  بعید ساخته  را خیلي  ولسوالي  این  فاصله ي  سرك ها 
گوناگون  مشکالت  داشتم،  ولسوالي  این  به  که  سفري  من 

مردم را شنیده ام و درك کرده ام.
من براي این که خدماتي را انجام داده باشم، کار اول این 
که قریه ي سمتي چاه آب کامال در آغوش دریاي پنج رفته 
بود و مردم همیشه نگران و به تشویش بودند، به خاطر رفع 
با حوادث  دغدغه ي مردم، هدایت دادم که ریاست مبارزه 
از امکانات دست داشته، دیوار هاي گابیوني در آن جا ایجاد 
بکنند که متصل به بازگشت من این کار در آن جا آغاز شد 
انتقال داده شد  و در حدود بیشتر از یک هزار تخته گابیون 
و در حدود یک میلیون افغاني مصرف شد. چندین دکه ي 

اساسي براي جلوگیري از آب ساخته شده است.«
این ولسوالي  تقوا، والي تخار خرابي سرك هاي  عبدالجبار 
را تایید کرده مي گوید: »سرك چاه آب الي سمتي، سرك 
با  با چشم سر دیده ام.  نادرست است، خودم  ناباب و  بسیار 
یورو که کشور  میلیون  نیم  و  از کمک هاي هشت  استفاده 
آلمان کمک کرده شامل برنامه شده است. هیاتي فرستادیم. 
سروي اساسي آن شده و کوشش مي کنیم که بدنه سازي آن 
سرك با تمام پل و پلچک هایش تمام شود و به خاطر رفع 
به کمپني که در آن  تالقان،  الي  از چاه آب  عابرین  مشکل 
سرك کار مي کند، از دشت قلعه تا چاه آب هدایت دادیم 
که به خاطر هموارکاري سرك واسطه اي را استخدام بکند 
که تسطیح کاري کند که این کار عملي شده، یک قدمي 
امیدوار  ما  که  خدمات  سلسله  یک  انجام  خاطر  به  است 

هستیم در سال جدید یک گام به جلو بگذاریم.«
با وجود این پیشرفت ها روند کند بازسازي در والیت تخار 
بي باور  مسوولین  وعده هاي  به  نسبت  نیز  را  چاه آب  مردم 
مشاهده  که  گونه اي  به  مي گویند،  مردم  است.  ساخته 
مي شود؛ شاید تا سال هاي دیگر نیز این ولسوالي همین گونه 

به حالت خود باقي بماند.

جاده های شهر پلخمری بی کیفیت 
ساخته شده اند

باشنده هاي ولسوالي چاه آب تخار:

توجه به ولسوالي چاه آب 
بسیار اندك بوده است

سيد امان اهلل سيرت همچنين مي گويد: »مشكل ديگر در زعما و مسوولين در سطح 
واليت تخار است؛ متاسفانه كه واليت و قومانداني ها، چوكي هاي كليدي و عمده در 
واليت تخار بر حسب مصلحت هاي يك جانبه و مصلحت هاي سليقه اي و پارتي صورت 
مي گيرد، اين مساله باعث شده كه تا حاال چندين والي كه در تخار بوده، كمتر به آن 
جا توجه بكنند. مسوولين بايد بنا بر مسووليت هاي انساني و اسالمي شان عدالت 

را در نظر بگيرند، شما وقتي به چاه آب سفر كنيد، يك بي عدالتي محض را مشاهده 
خواهيد كرد.«

 عبدالحسيب شريفي

ACKU ابراهيم زمانی



به  رسیدن  برای  افغان  دختر  و  زن  میلیون ها  روز  هر 
مکاتب، دانشگاه ها، دفاتر کاری، کلینیک ها، بازار ها 
قریه ها  و  دریاچه ها  کوه ها،  کوچه ها،  از  غیره،  و 
در  زنان  پیشرفت  به  مربوط  گزارش های  می گذرند. 
خود  مقاصد  به  که  زنانی  فیصدی  روی  افغانستان 
می رسند یا نمی رسند تمرکز می کنند و توجه کمی به 
سفر زنان از خانه های نسبتا امن شان به بیرون پرداخته 
می شود. درحالی که تعداد زیادی از زنان افغانستان با 
رسوم ضدزن در داخل خانه های شان مبارزه می کنند 
اقتصادی  اجتماعی،  زندگی  در  سهم گیری  اجازه  تا 
زنان  همه  بیاورند،  بدست  را  اجتماع شان  سیاسی  و 
اذیت،  آزار،  با خشونت،  روزانه  مجبور اند  افغانستان 
منتظر شان  خانه  از  بیرون  که  تبعیضی  و  سواستفاده 

است، بجنگند. 
یکی از رایج ترین و محسوس ترین روش های دلسرد 
در  سهم گیری  از  زنان  بازداشتن  و  ترساندن  کردن، 
جامعه شان استفاده از خشونت فیزیکی و لفظی توسط 
مردان علیه زنان در جاده ها و فضا های عمومی است. 
این روش، موسوم به »خیابان آزاری« بیشتر در شهرها، 
جایی که زنان فعالتر اند، مروج است و یکی از عاملین 
عرصه های  در  زنان  علنی  مشارکت  بودن  کم  عمده 
است.  افغانستان  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
نه  که  است  خشونت آمیز  عمل  یک  خیابان آزاری 
تنها باعث به وجود آمدن احساس خطر و آسیب پذیر 
آنها  شدن  خارج  از  بلکه  می شود،  زنان  در  بودن 
استفاده  می کند.  جلوگیری  نیز  خانه های شان  از 
سادیست  و  تبعیض آلود  انگیزه های  روش  این  از 
خشونت کننده را تغذیه می کند و در ذهن، آن زنان را 
به اجسام جنسی تقلیل می دهد. عالوه بر اینها، مروج 

در  زنان  خیابان آزاری  بودن 
افغانستان نشان دهنده طرز دید 
جامعه نسبت به زنان و موقعیت 

آنها در جامعه است. 
مختلف  عوامل  افغانستان  در 
ترویج  و  تولد  به  منجر 
خیابان آزاری زنان شده است. 
عوامل  این  مهم ترین  از  یکی 
قراردادهای  موجودیت 
و  ارزش ها  اجتماعی، 
مدتی  برای  که  رسومی اند 
کامل  اداره  و  سلطه  طوالنی 
زندگی  اجتماعی  عرصه های 
حاال  سپرده اند.  مردان  به  را 
زنان  توسط  مردانه  تسلط  این 

پیشگام و تا حدی، رسانه ها به چالش کشیده می شوند. 
روبرو  زندگی   نحوه  در  تغییراتی  با  جامعه  وقتی 
سطح  در  حداقل  که  رسانه ها،  توسط  که  می شود 
آشکار سهم گیری زنان را ترویج می کنند، به وجود 
آمده اند، مردم احساس دفاعی به خود می گیرند و به 
همه رسوم و ارزش های منفی و مثبت خود می چسپند 
تا از تغییرات جلوگیری نمایند. خیابان آزاری یکی از 
اجتماعی  تغییرات  علیه  مبارزه  این  منفی  محصوالت 

است. 
چنین  افغانستان  در  مروج  ضرب المثل های  از  یکی   
یا  است  شوهرش  خانه  یا  زن  »جای  می گوید: 
برای  مناسب«  »جای  افغانی،  رسوم  براساس  قبرش.« 
باور  این  است.  خانه  چهاردیوار  درون  زن  یک 
حقوق  و  رسانه ها  که  ملی گرایی  احساسات  و  رایج 
غربی  پدیده های  عنوان  به  را  زنان  سهم گیری  و 
می افزایند  زنان  خیابان آزاری  به  تنها  نه  می پذیرند، 
آنها  از  سواستفاده  و  زنان  علیه  خشونت  باعث  بلکه 
نیز  در خانواده ها، مکاتب، دانشگاه ها و دفاتر کاری 

می شوند. 
می شود  باعث  کودکی  از  مردان  و  زنان  جداسازی 
تا آنها از همدیگر احساس تفاوت کنند، به هم دیگر 
به عنوان جنس بنگرند و شیوه ی آمیزش با همدیگر 
را نیاموزند. همه این نگرش ها عواملی مهم در ایجاد 

از  زیادی  تعداد  خیابان آزاری اند.  چون  پدیده ای 
خارج  زنان  با  دانشگاه  به  رفتن  زمان  تا  افغان  مردان 
اکثریت  و  ندارند  آمیزش  و  گفتگو  خانواده شان  از 
که  روابطی  یگانه  بنابراین  نمی روند  دانشگاه  مردان 
و  دارند  وجود  زنان  و  مردان  از  زیادی  تعداد  میان 
قابل قبول اند، نسبت های خانوادگی استند. این روش 
به  زنان  به  نتوانند  مردان  که  می شود  باعث  زندگی 
عنوان دوست های خویش ببینند و یا رابطه های برابر با 
آنها را تصور کنند و بنابراین به خود حق بدهند تا با 
استفاده جویانه و رییس مابانه  آنها رفتار غیرمحترمانه، 

داشته باشند. 
خیابان آزاری  برای  عمده  انگیزه های  از  دیگر  یکی 
سهمگیری  با  که  است  فرصت ها  برای  رقابت  زنان، 
زنان در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه 
پدرساالرانه ی  سیستم  است.  آمده  وجود  به  افغانی 
در  که  است  داده  را  این  فرصت  مردان  به  افغانستان 
فرصت های  برای  رقابت  موجودیت  عدم  از  گذشته 
به  زنان  با وارد شدن  ببرند.  اشتغال لذت  آموزشی و 
بازار کار، مردان با رقابت بیشتری روبرو می شوند و 
این باعث می شود که آنها حس کنند که قسمتی از 
ربوده  آنها  از  هست،  خودشان  به  متعلق  که  اجتماع 
از  یکی  افغانستان  در  خیابان آزاری   است.  شده 
زندگی  در  زنان  از سهمگیری  جلوگیری  روش های 
اجتماعی است تا رقابت برای فرصت ها کاهش یابد. 

ضروری  اجتماعی  مساله  این  کامل  مطالعه ی  برای 
با  زنان  واکنش  و  مبارزه  نحوه  مورد  در  که  است 
وجود  با  شود.  جمع آوری  معلومات  هم  پدیده  این 
برای  منظم  و  استراتژیک  رسمی،  اقدام  هیچ  این که 
مهم  مشکل  یک  عنوان  به  خیابان آزاری  شناسایی 

مخصوصا  دولت،  توسط  آن،  با  مبارزه  و  اجتماعی 
فعال حقوق  و موسسات  زنان، رسانه ها  امور  وزارت 
صورت  به  خودشان،  زنان  است،  نگرفته  انجام  زنان 
فردی، روش های مختلفی برای کاهش خیابان آزاری 
مردان  به  این که  برای  زنان  اکثریت  نموده اند.  ابداع 
صورت  در  ندهند،  رضایت  احساس  حمله کننده 
روبرو شدن با خیابان آزاری خاموشی اختیار می کنند. 
خود  از  محافظت  برای  رایج  روش  یک  سکوت 
دیگر  راه  یک  است.  حمله کننده  کردن  دلسرد  و 
برخورد با این مشکل، آغاز اذیت توسط زنان است. 
تعداد کمی از زنان برای این که به مردان هراس افگن 
ثابت کنند که از موجودیت شان نمی ترسند و از اذیت 
به  مردان،  از  قبل  کنند،  آنها جلوگیری  توسط  شدن 
بعضی  می زنند.  خشن  یا  و  توهین آمیز  حرفی  آنها 
که  فیزیکی،  دعوای  یا  و  لفظی  مشاجره  به  زنان  از 
می شود،  ختم  دیگر  میانجی گری شخصی  با  معموال 
سیستم های  آوردن  وجود  به  بر  عالوه  می برند.  پناه 
با خیابان آزاری، روش های  منظم دولتی برای مبارزه 
فردی زنان باید مورد مطالعه قرار گیرند تا شیوه  های 
مثبت و موثر شناخته شوند و مورد استفاده قرار گیرند. 
این اقدام تا حدی باعث تامین و ادامه یافتن امنیت و 

سهم گیری زنان در امور اجتماعی خواهد شد.
ادامه در صفحه 9
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چند  از  بعد  آریا  تلویزیونی  شبکه  که  می شود  مدتی 
و  را گرفته  تصمیم خود  بالتکلیفی،  و  سال سرگردانی 
است.  روشن کرده  و خلق خدا  با خودش  را  تکلیفش 
اختصاص داده شدن این شبکه به کودکان و عنوان یافتن 
این شبکه به شبکه کودک، یکی از اتفاقات خیلی خوب 
رسانه ای در این سرزمین است. این اتفاق هم برای خود 
اگرچه  است.  بسیار خوب  مردم  برای  هم  و  شبکه  این 
از خانه ها مثل خانه ما که کسی  ممکن است در خیلی 
زورش به اطفال نمی رسد، دیگران نتوانند هیچ برنامه و 
هیچ شبکه ای را مالحظه کنند و تا کسی بخواهد دست 
به سوی ریموت ببرد، با قال و مقال اطفال مواجه شود و 
مجبور شود صبح تا شب و شب تا صبح برنامه های شبکه 

مذکور را ببیند. 
امروزه که در دنیا همه چیز به صورت تخصصی در آمده 
تخصصی  پرداخت  و  نگاه  نیز  رسانه ها  عالم  در  است، 
انواع  در جهان  است. حاال  رایجی شده  امر  مقوله ها  به 
شبکه های  و  هفته نامه ها  روزنامه ها،  رادیوها،  اقسام  و 
تلویزیونی تخصصی از خبری گرفته تا ورزشی، علمی، 
و  کودک  باالخره  و  سرگرمی  موسیقی،  سینمایی، 
البته  نیز که  افغانستان  فعالیت است. در  نوجوان مشغول 
است،  انکشاف  و  توسعه  در حال  تمام جهان  با  موازی 
فقط بعد از چند دهه این مساله به بار نشسته و تعدادی 
بعدا  هم  تعدادی  و  شده اند  تاسیس  اختصاصی  رسانه  

خواهند شد.
اختصاص یافتن یک رسانه به یک امر عالوه بر این که 
را  مخاطبان  از  اجتماعی  گروه  یک  ذایقه  و  سلیقه 
می شود،  آنها  برای  مشخصی  آدرس  و  کرده  برآورده 
حق آنها را نیز تامین می کند. این امر برای رسانه مذکور 
امکان می دهد تا با فهم بیشتر و بهتر از عالیق و سالیق 
مخاطبان خود با برنامه ریزی مشخص تری امکان به تولید 
و نشر محتوا و جذب مخاطبان بپردازند. یادم است یکی 
تاسیس  عزم  نازنین  دوستان  از  یکی  که  پیش  دوسال 
شبکه ای تلویزیونی را داشت از باب مشورت ومشاورت 
اولین پیشنهاد من به ایشان این بود که شبکه مورد نظر را 
به صورت تخصصی دربیاورد و از تقلید رفتار دیگران 

پرهیز کند.
به  تلویزیونی  شبکه  یک  یافتن  اختصاص  میان  این  در 
کودکان این سرزمین که با انواع و اقسام مشکالت رودر 
رو هستند، امر واجبی بوده که تاحاال از آن مضایقه شده 
امکانات  کم ترین  از  سرزمین  این  در  کودکان  است. 
تفریحی و سرگرم کننده برخوردار هستند. در هیچ جایی 
از این آب و خاک نه یک پارک بازی و نه یک زمین 
ورزشی مناسب برای آنها اختصاص یافته است. اگر تنها 
یکی دو شهر ما دارای باغ وحش هستند، محیط آنها به 
شدت کالن ساالنه و غیرخانوادگی بوده و هیچ تزیین یا 
امکانی متناسب روحیه آنها در آن مکان پیدا نمی شود. 
شهرها  در  اطفال  و  خانواده  متناسب  سینمایی  سالن 
نیست. سالن  برای خانواده ها و کودکان  تیاتری  نیست. 
نیست. در مکاتب چه دولتی  نیست. هیچ چیز  موسیقی 
و چه خصوصی به چیزی که بها داده نمی شود ساعات 
با  مکاتب  است.  اطفال  تفریح  برای  امکانات  و  ورزش 
قیافه جدی و عاری از تفریح و سرگرمی خود نه مکان 

آموزشی که گورستانی برای روح کودکان است.
حاال در این میانه اختصاص یافتن یک شبکه تلویزیونی 
برای کودکان کاری الزم و البته قابل قدر است. برنامه های 
کودک در تلویزیون، با توجه به انعطاف پذیری زیاد و 
ظرفیت باالی فراگیری کودکان، طیف وسیع مخاطبان 
تعلیم و تربیت  پیام رسانی، می توانند مسوولیت  و تداوم 
صورت  در  و  بگیرند  برعهده  را  کودکان  سرگرمی  و 

مدیریت هوشمندانه، تعالی فرهنگی جامعه در آینده را 
محقق کنند.

کارکردهای مثبتی که تلویزیون به خصوص یک شبکه 
بسیار  باشد  داشته  می تواند  کودکان  برای  اختصاصی 

فراوان است. کارکردهایی مانند:
1- پرکردن اوقات فراغت کودک

2- اجتماعی شدن کودک
3- افزایش اطالعات و معلومات کودک

مطلوب  به سطح  رسیدن  تا  زمینه  این  در  کارکردن  اما 
باید  آریا  تلویزیون  می خواهد.  فراوانی  تالش  و  دقت 
بداند و در برنامه هایش داشته باشد که صرف نشر کردن 
بسازد.  کودک  شبکه  را  شبکه  یک  نمی تواند  کارتون 
کودک موجودی شاد، سرزنده و تنوع طلب است. شبکه 
کودک نیز این خصایص را باید لحاظ کند. یک شبکه 
برنامه های تولیدی مناسب کودکان داشته  باید  کودک 
باشد که در این میان برنامه های زنده ارزش بسیار بیشتری 
دارند. یک شبکه کودک باید گروه دوبالژ خوبی داشته 
باشد که برنامه های مناسب را نه با زبان اصلی که دوبله 
شده نمایش دهد. به دلیل این که هر کارتون و انیمیشنی 
می شود، یک  تولید  روز خود  فرهنگ  و  تکنولوژی  با 
کارتون ها  باید جدیدترین  حتی المقدور  شبکه کودک 
کهنه شده ها  نشر  از  و  داده  نشان  را  روز  انیمیشن های  و 
سمت  به  می تواند  حتا  کودک  شبکه  یک  کند.  پرهیز 

تولید گسترده انیمیشن پیش برود.
تلویزیونی آریا اهمیت  حاال که مسوولین محترم شبکه 
رسانه تخصصی را درک کرده و ضرورت کودکان این 
به داشتن یک شبکه اختصاصی فهمیده اند،  را  سرزمین 
و  تخصص  نظرات،  از  بهره گیری  با  که  است  بهتر 
مشوره های کارشناسان رسانه و امور کودکان به سمت 
همچنین  کنند.  حرکت  ایده آل  شبکه  یک  به  رسیدن 
زمینه  در  که  ارگان-هایی  و  نهادها  تمام  که  دارد  جا 
این رسانه  از  دارند،  امور کودکان مسوولیت و دغدغه 

حمایت کنند.

خیابان آزاری زنان
آیینه جامعه افغانستان

اما کارکردن در این زمینه تا رسیدن به سطح مطلوب دقت و تالش فراوانی 
می خواهد. تلویزیون آریا باید بداند و در برنامه هایش داشته باشد که صرف نشر 
کردن کارتون نمی تواند یک شبکه را شبکه کودک بسازد. کودک موجودی شاد، 
سرزنده و تنوع طلب است. شبکه کودک نیز این خصایص را باید لحاظ کند. یک 

شبکه کودک باید برنامه های تولیدی مناسب کودکان داشته باشد که در این 
میان برنامه های زنده ارزش بسیار بیشتری دارند.

 سید ضیا قاسمی

 نور جهان 

تولد اولین شبکه تلویزیونی 
کودک در افغانستان

یادداشت های پل باغ عمومی
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7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

مطالعه ای که توسط بانک انکشاف آسیایی انجام 
غذایی  مواد  قیم  که  می دهد  نشان  است،  یافته 
محلی در بسیاری از اقتصاد های منطقه ای در سال 
٢٠١١به طور اوسط ١٠درصد افزایش یافته است.

انکشاف  بخش  در  عمومی  مدیر  یایو،  بین  ژیان 
آسیایی  انکشافی  بانک  در  منطقه ای  و  پایدار 
می گوید افزایش قیمت ها در مواد غذایی می تواند 
فقر مطلق غذایی سوق  به سوی  را  نفر  ٦٤میلیون 

دهد. او می گوید:
اکثر  خانه  هم  هنوز  سریع،  رشد  وجود  با  »آسیا 
فقیر جهان می باشد. در حال حاضر حدود  مردم 
٩٠٠ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می نمایند. و 
افزایش در قیمت مواد غذایی بیشتر بر این گروه 
از مردم اثرگذار است. آنها به طور متوسط، بیش 

از دو سوم یا بیشتر درآمد خود را برای خریداری 
با  بنابراین  می رسانند.  مصرف  به  غذایی  مواد 
درآمد  غذایی  مواد  قیمت  در  افزایش  ١٠درصد 

واقعی مردم صرف آن می شود.«
گزارش  اما  می رفت،  غذایی  مواد  تورم  انتظار 
می گوید که افزایش سریع و مداوم در قیمت های 
مواد غذایی در آسیا همراه با افزایش شدید قیمت 

نفت، می تواند اقتصاد آسیا را تضعیف کند.
به  سال  آخر  الی  نفت  و  غذایی  مواد  قیمت  اگر 
ترتیبی افزایش نماید که در اوایل سال ٢٠١١بلند 
رفت، رشد اقتصادی در منطقه به مقدار١.٥فیصد 

کاهش خواهد یافت. 
سال  در  که  عواملی  اکثر  که  حاکیست  گزارش 
گردید،  غذایی  مواد  قیم  رفتن  بلند  سبب   ٢٠٠٨

این  است.  آمده  کار  روی  دیگر  یک بار  اکنون 
کشور های  تقاضای  افزایش  دربرگیرنده  عوامل 
ثروتمندتر رو به رشد، استفاده رقابتی از غله جات، 
رکود  دسترس،  قابل  زراعتی  زمین های  کاهش 
همچنین  می باشد.  زراعتی  حاصالت  کاهش  و 
ناشی  تقلیل محصوالت  و  دالر  ارزش  در  کاهش 
افزایش  بیشتر  را  قیمت ها  از خرابی هوا، می تواند 

بخشد.
بحران  ای��ن  از  جلوگیری  ب��رای  می گوید  ی��او 
کشور های آسیایی با داشتن مازاد اضافی غله جات 
یا برنج، باید از وضع محدودیت ها روی صادرات 

مواد غذایی خودداری نمایند. یاو می گوید:
سرگرم  کشور ها  این  با  آسیایی  انکشافی  »بانک 
کار است تا در آینده در جریان حاالت اضطراری 
به  کشور  یک  اگر  نمایند.  کمک  را  همدیگر 
تورید مواد غذایی ضرورت دارد و کشور دیگری 
می تواند آن را فراهم سازد، بیشتر از این که روش 
تعاونی  تعامل  باید  شود  گرفته  پیش  در  رقابتی 

اختیار شود.«
او می گوید در درازمدت، اقتصادهای کشورهای 
باشد  تا  نمایند  توجه  زراع��ت  به  باید  آسیایی 
محصوالت و تولیدات افزایش یافته و ذخایر غذا 

بیشتر گردد.


فصل دوم
7. پیشینه تاريخي پیدايش مواد مخدر:

خود  اط��راف  طبیعت  با  پیدایش،  آغاز  از  بشر   
مانوس بوده و گیاهان را مي شناخته است. به مرور 
تمدن هاي  و  مي گیرد  شکل  بشر  تاریخ  که  زمان 
اولیه به وجود مي آید، انسان چه از گیاهان خودرو 
جمله  از  مختلفي  اه��داف  براي  کاشته شده،  چه 

تغذیه و درمان امراض، استفاده مي کرده است.١ 
مورفین،  )ت��ری��اک،  اف��ی��ون ه��ا  گ��روه  مصرف 
و  سرخوشي  باعث  غیره(،  و  هرویین،کدیین 
مي شود.  خواب آلودگي  و  دردزدای��ي  آرام��ش، 
دارد  پي  در  فوري  اثر  رگ،  در  مواد  این  تزریق 
کاهش  با  افیون ها،  مصرف  رویاست.  شبیه  که 
اضطراب، پرخاشگري و خصومت همراه است. در 
کوتاه مدت رنج و افسردگي را کاهش مي دهد در 
حالت هاي سرخوشي موقت )نشه(، خواب آلودگي 
از  بشر  م����ي آورد.٢   پدید  را  خ��ی��ال پ��ردازي  و 
در  قوي  ماده  یک  وجود  از  قبل،  سال  هفت هزار 
خشخاش آگاه بوده است.  در کتیبه هاي به جامانده 
خشخاش  از  سال،   ٦٠٠٠ قدامت  به  سومري ها  از 
است.3  شده  برده  نام  شادي بخش،  گیاه  عنوان  به 
برگ هاي  از  این سو  به  سال   ٢٨٠٠ از  هندوها 

شاهدانه در مراسم مذهبي استفاده مي کرده اند.٤
فرانسیسکو   ،١٥٥٨ سال  در  امریکا  کشف  از  پس 
فرماندیش، بنا به تشویق فلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، 
در مسافرتي به امریکا، درباره انواع و اقسام گیاهان 
و درختان در آنجا مطالعات دامنه داري نموده و در 
بازگشت، مقداري تخم توتون را به اسپانیا آورده و 
بدین ترتیب، اولین بار این گیاه در اروپا کاشته شد.

در سال ١٥٨٦، رالف لین انگلیسي به امریکا رفت و 
به عنوان هدیه، مقداري توتون و ادوات دودکشي 
این  به  و  آورد  انگلستان  سیاسي  رجال  براي  را 
ترتیب، دود و استفاده از توتون از کشور انگلستان 
شروع گردید و در قرن هفدهم به تمام نقاط اروپا 
سرایت نمود. از نیمه قرن هیجدهم، کشیدن تریاک 

که  تریاک  از  یافت.  تعمیم  دور  خاور  و  چین  در 
از  که  است  دیگري  مخدر  ماده  مورفین  بگذریم، 
تریاک استحصال مي شود. در سال ١٨١٦، مورفین 
یک  تریاک  کیلو  هر ١٠  )از  شد  تهیه  تریاک  از 
 ١٨7٤ سال  از  و  مي آید(  به دست  مورفین  کیلو 
اعتیاد به مورفین رو به پیشرفت نهاد. در سال ١٨٩٨ 
در  هیرویین  گرم   ٩٠٠ مورفین،  کیلو  یک  هر  از 
آزمایشگاه هاي خاص تهیه گردید. چرس یا بنگ، 
ماده مخدر دیگري است که استعمال این مواد در 
اروپاي شرقي بسیار معمول بود.٥ استفاده از تریاک 
تاریخ طوالني دارد. مصرف دارویي  افغانستان  در 
آن تا هنوز در مناطق روستایي و دورافتاده که مردم 
به دوا و درمان دسترسي ندارند ادامه دارد.٦ از سال 
١١٠٠ میالدي به این سو، تریاک در افغانستان کشت 
شده است. به گفته چاوي، با انتقال کوکنار از اروپا 
جاده  مسیر  در  آن  معرفي  و  عرب  تاجران  توسط 
ابریشم، افغانستان، پاکستان و ایران »هالل طالیي« 
را تشکیل دادند که در کشت و قاچاق تریاک و 
حیبیب اهلل خان  امیر  زمان  در  بود.  نامدار  حشیش 
افغانستان  در  کوکنار  که  هرچند   )١٩٠١-١٩١٩(
در  آن  استعمال  و  پخش  از  ولي  مي گردید؛  زرع 
تریاک  اما  مي آمد،  عمل  به  جلوگیري  مردم  بین 
به عنوان یک قلم صادراتي به روسیه تزاري صادر 
مي گردید.7 از سویي، در زمان شاه امان اهلل  بود که 
افغانستان داراي سیستم منظم حقوقي گردید که در 
رابطه به مواد مخدر نیز یک سلسله مقرراتي وضع 
محمدظاهر  چهل ساله  حکومت  جریان  در  شد.٨ 
به  نشد.  حاصل  تریاک  محو  در  بهبودي  ش��اه، 
اواخر  در  تریاک  تولید  و  رشد  مکدونالد،  گفته 
به فقدان محدودیت از  دهه ١٩7٠، به طور مستقیم 
سوي دولت ها در زمینه تولید این ماده و به صورت 
در  داشت.٩  بستگي  بازار  تقاضاي  به  غیرمستقیم 
زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 
کشت و تولید مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش 
بر  دولت  نظارت  و  کنترول  اعمال  دلیل  به  یافت. 

بسته  نظام هاي  زاده  که  کشاورزي  فعالیت هاي 
افیوني  مواد  تولید  فرصت  است،  کمونیستي  و 
تسلط  تحت  مناطق  در  شد.  گرفته  کشاورزان  از 
و  پاک  انگیزه هاي  دلیل  به  جهادي،  گروه هاي 
دولت  علیه  مبارزه  و  به جنگ  توجه  و  دیني  ناب 
توجه  مورد  دیني  لحاظ  از  تریاک  تولید  مرکزي، 
جهادي  گروه هاي  کارآمدن  روي  با  نبود.  مردم 
 ،١٩٩٠ دهه  اوایل  در  داخلي  جنگ هاي  شروع  و 
دوران  در  یافت.  رشد  آرام��ي  به  تریاک  تولید 
در  را  جهان  اول  مقام  افغانستان  طالبان،  حاکمیت 
گروه  گفته  به  آورد.١٠  دست  به  تریاک  تولید 
بین المللي بحران )٢٠٠١(، طالبان سیاست کشت و 
صدور تریاک را تعقیب مي کردند که بر اساس آن، 
١٠درصد مالیه از زارعان تریاک اخذ مي شد که به 
صورت خالص براي طالبان درآمدي در حدود ٢٠ 
میلیون دالر یا بیشتر از آن در پي داشت.١١ بر اساس 
ارزیابي سازمان ملل در سال ٢٠٠١، طالبان مبارزه 
جدي را علیه تولید مواد مخدر به راه انداختند که 
تولید تریاک کاهش  قابل مالحظه اي در  میزان  به 

رونما گردید.
حکومت  سرنگوني  و  سپتامبر   ١١ حادثه  دنبال  به 
طالبان و روي کار آمدن حکومت موقت، مجددا 
تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش یافت. بر اساس 
بعضي از برآوردها بعد از حادثه خونین ١١ سپتامبر، 
تا مرز ٨ هزار هکتار  اراضي زیر کشت خشخاش 
رسیده است که در فصل برداشت، به ارزش بیش 

از ٨ میلیارد دالر مي رسد.١٢
پی نوشت ها: 

دیدگاه  از  مخدر  مواد  جرایم  سالکي،  محمدرضا   .١
حقوق داخلي و حقوق بین الملل، کتاب دوم، فصل اول، 

ص٢7٨
 ٢. داکتر هادي بهرامي، احسان؛ اعتیاد و فرایندپیشگیري، 
انساني  ع��ل��وم  ک��ت��ب  ت��دوی��ن  و  مطالعه  س��ازم��ان 

دانشگاه ها)سمت( ایران، سال ١3٨7 ص3١
 3. ُهمان، مبحث اول، ص٢7٨                                      

٤. بررسي عوامل و پیامدهاي اعتیاد در افغانستان، 
ص١٢

٥. جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلي و حقوق 
بین المل، ص ٢7٩ و ٢٨٠

٦. بررسي عوامل و پیامدهاي اعتیاد در افغانستان، ص١٥
استانکزي،  نصراهلل  پوهنمل  افغانستان،  در  مواد مخدر   .7

ص١٤
٨ . همان، ص ١٥

افغانستان،  در  معتاد  زنان  وضعیت  تحقیقي  گزارش   .  ٩
ص ٢

١٠. بررسي عوامل و پیامدهاي اعتیاد در افغانستان، ص١٦
١١ . گزارش تحقیقاتي وضعیت زنان معتاد در افغانستان، 

ص 3
١٢. بررسي عوامل و پیامدهاي اعتیاد در افغانستان، ص١7
ادامه دارد
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افزایش قیمت موادغذایی
 شاید به فقر درآسیا انجامد

بررسي وضعیت اطفال 
معتاد در افغانستان 1388
تحقیقی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

قسمت ششم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم  

قانون اساسی

مثال اول 
در سال ٢٠٠٤ در یکی از قریه ها بین بر قبیله در سر هیزم کنی دعوایی صورت 
گرفت و یک نفر به قتل رسید و قاتل به سوی گیزاب محل سیطره ی طالبان 
و دور از دسترس حکومت فرار کرد. نیروهای دولتی، یک نفر بی گناه را از 
مرکز والیت  در  امنیه  قوماندانی  نظارتخانه ی  در  و  کرد  دستگیر  قاتل  اهالی 
بازداشت قرار داد. سخن رییس و مسووالن پولیس و مدیریت جنایی  تحت 
این بود که بازداشت شده کامال بی گناه است. ولی، برای این که شر بخوابد 
لذا فرد بی گناهی را  نزنند،  به تحرکات  اهالی محل سکونت مقتول دست  و 
غیرقانونی  و  است  ارتکاب جرمی دستگیر کرده  بدون عوامل  و  بدون علت 
در بازداشتگاه بندی کرده اند. این نفر، به مدت چند ماه در توقیف به سر برد 
و سرانجام، پس از مصالحه ی طرفین قتل آزاد شد. عالوه بر این که آن فرد، 
نظارت  بی گناه و غیرقانونی توسط حکومت دستگیر شد و غیرقانونی تحت 
قرار گرفت، مدت توقیف از حد نورم و موازین قانونی بیشتر شد. اما این فرد 

از حق رجوع موثر استفاده نکرد.3٦
یک نفر نیز از اهالی یکی از ولسوالی ها در حالی که کامال بی گناه بود اما به 
مدت چند ماه در نظارتخانه ی پولیس مرکز والیت بندی شد و سرانجام آزاد 
تقاضای جبران خسارت در  برای  از حق رجوع موثر  استفاده  با  گردید. وی 

محکمه عارض هم شد ولیکن سخنش به جایی نرسید.37 
مثال دوم

در حالت دوم، ممکن است در ابتدای امر ضرررساننده اداره نباشد، بلکه پای 
امر  ابتدای  در  معنا که  این  به  بعدا کشانده شود.  به حیث ضرررساننده  اداره 
دو شهروند طرف دعوا باشند و تا وقتی که پای شاکی یا عارض یا زیان دیده 
به مراجع رسمی و ذی صالح حکومتی کشانده نشده است، حق رجوع موثر 
تحقق پیدا نمی کند. اما به محض این که عارض به مراجع رسمی مراجعه کرد 
یا طی مراحل آیین  تعقیب  برای  یا  قانونمند عمل نکرد  به دالیلی  اداره  ولی 
خواه  باشد،  هرچیزی  بی قانونی  این  حاال  نکرد،  عمل  قانونمندانه  دادرسی 
این  مهم  رشوه ستانی،  یا  زبانی  قومی،  گیری های  جهت  یا  باشد  پارتی بازی 
است که حق رجوع موثر برای این فرد ایجاد شده است. زیرا متکی به قانون 
و  است  ممنوع  افغانستان  اتباع  بین  امتیاز  و  تبعیض  »هرنوع  افغانستان،  اساسی 
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 
می باشند.«3٨ به این دلیل که شاکی یا عارض که در پناه قانون از حقوق مسلم 
به وضوح  تکلیفش  یا حداقل  نمی شود  احقاق  است،  برخوردار  شهروندیش 

مشخص و معین نمی شود.
سوال

در اینجا یک سوال مطرح است و آن این که آیا کسی که در مثال دوم قرار 
بگیرد، تکلیفش چیست؟ آیا ماده ی ٥١ قانون اساسی که قبال ذکرش رفت، 
فرد  این  تکلیف  پس  نمی شود،  اگر  یاخیر؟  می شود  هم  فرد  این  حال  شامل 
چیست؟ به نظر می رسد که راه استفاده از حق رجوع موثر را ماده ی ٥٨ قانون 
اساسی افغانستان چنین بیان کرده است که دولت به منظور نظارت بر رعایت 
مستقل حقوق  آن، کمیسیون  از  و حمایت  بهبود  و  افغانستان  در  بشر  حقوق 
بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هرشخص می تواند در صورت نقض حقوق 
بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض 
حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها 
تنظیم  قانون  توسط  کمیسیون  این  فعالیت  طرز  و  تشکیل  نماید.  مساعدت 

می گردد.3٩ 
متکی به این ماده اگر چنانچه اداره ی تحت رهبری قوای سه گانه و ریاست های 
یا  یا عریضه ی عارض  یا هر ارگان حکومتی دیگر در مورد شکایت  مستقل 
محقق  بشر  حقوق  نقض  این جا  در  نکند،  رسیدگی  قانونمندانه  زیان دیده ای 
قلمداد  بشر  ناقض حقوق  به عنوان  افغانستان  اداره ی  این جا  در  نیز  و  می شود 
می شود و رسیدگی به نقض حقوق بشر طبق پروسیجر یا طی مراحل مندرج در 

ماده ی ٥٨ قانون اساسی صورت می گیرد.
عناصر حق رجوع موثر:

حق رجوع موثر دارای چهار عنصر تشکیل دهنده است که عبارتند از شخص 
زیان دیده، اداره، جبران خسارت و طرح مطالبه ی خسارت از دادگاه رسمی 

و ذی صالح.
ادامه دارد



_____________ علی پیام _____________

 ���������������������� قسمت بیست و یکم  ����������������������

منبع: صدای امریکا

ACKU




بر پایه باور کمونیست ها، طبقه کارگر صنعتی نیروی 
طبقه  این  می باشد.  سوسیالیستی  انقالب  پیشگام 
به  و  داد  خواهد  تشکیل  را  مدرن  جوامع  اکثریت 
دلیل اجبار تاریخی، جوامع کاپیتالیستی فقیر و فقیرتر 
غیره.  و  کرد  خواهند  انقالب  ناگزیر  و  شد  خواهند 
زمان  آن  در  کمونیستان  از  بسیاری  برای  باور  این 
تره کی  محمد  نور  می گردید.  تلقی  مطلق  حقیقت 
و  تعریف  مشکل  با  ثور«  هفت  »کودتای  پی  در  که 
بچه خردضابط  تا  چند  بود،  روبرو  تفسیر کودتایش 
می گفت  اینان  به  سخنرانی اش  در  و  بود  خواسته  را 
که چون افغانستان پرولتاریا ندارد، پس پرولتاریای ما 
شما هستید و این شما هستید که انقالب را از مراحل 
آن گذرانده و به سوسیالیسم می رسانید. پی آمد تفکر 
انقالب  در  هم  دیدیم،  افغانستان  در  هم  را  آنچنانی 
فرهنگی چین و کامبوجیا و هم در زادگاهش اتحاد 

شوروی. 
لیبیا یکی از وحشتناک ترین دیکتاتور های جهان  در 
مردم  بر  سرد،  جنگ  ته مانده های  از  نوعی  سومی، 
سرنگونی  سزاوار  دیکتاتور  این  می راند.  ستم  خود 
عرب  اتحادیه  که  خواندم  روزنامه ها  در  است. 
ناتو  است.  شده  لیبیا  در  ناتو  نظامی  مداخله  جانبدار 
خود  خبرچینی  متخصصان  و  جنگی  طیاره های  هم 
امارات  و  طیاره  شش  قطر  است.  فرستاده  لیبیا  به  را 
متحده عرب 12 طیاره جنگی را برای بمباران لیبیا با 
اماراتی  با شیوخ قطری و  ناتو  ناتو یکجا فرستاده اند. 
می خواهند لیبیا را بسوی »دموکراسی« رهبری کنند. 

پی آمد این دموکراسی چه خواهد بود؟
سیر  که  بود  این  بر  گمان  سرد،  جنگ  پایان  با 
خواهد  دموکراسی  سوی  به  جهان  کشور های 
این  در  نیز  غربی  دموکراسی های  جهان  و  بود 
پیروزی  شد.  خواهد  دموکراسی ها  مددگار  راستا 
شرقی  اروپای  کشور های  از  برخی  در  دموکراسی 
راستا  این  در  را  بسیاری  امید های  التین  امریکای  و 
برانگیخت. واقعیت هم همین بود که در کشور های 
از  مردم  و  گردید  رونما  سیاسی  گشایش  یادشده 
یا  و  کمونیست  احزاب  جبار  حکومت های  سلطه 
حکومت های نظامی رهایی یافتند. مردمی که سال ها 
امیدواری  با  زیر نظام های پولیسی زندگی می کردند 
آغاز  آن  علی رغم  می نگریستند.  آینده  به سوی 
نمی توانست  روند  این  شک  بدون  امیدوارکننده، 
قومی،  بحران های  باشد.  هم سویه  و  یکدست 
پسااستعمار  دولت های  و شکست  داخلی  جنگ های 
که تا آن زمان با استفاده از صف بندی های جهان دو 
و  کمونیستی  نظامی  بلوک های  از کمک های  قطبی 
این کمک ها  قطع  با  می کردند،  استفاده  کاپیتالیستی 
و شکست »پروژه جهان سوم«، رونما گردید. هم زمان 
نولیبرال، بحران جهانی  ناموزون  اقتصاد  با سیر سریع 
اقتصادی که از ساختار ها و روابط ناهنجار آن ناشی 
سرمایه داری  جهان  اصلی  سرزمین های  می شود، 
شدن  جهانی  فرایند  این  دیگر  جانب  فراگرفت.  را 
و  غیررسمی  اقتصاد های  شدن  جهانی  نولیبرالیسم، 
روفین(.  داودنی،  )پترلوک،  بود  آن  سیاسی  مظاهر 
غیررسمی  بازار های  جهانی  اقتصادی  حوزه  در 
گوناگون  سالح های  الماس،  نفت،  فروش  و  خرید 
فروش  و  خرید  بازار های  با  همراه  مخدر  مواد  و 
انسان، به ویژه زنان و کودکان و ارگان های بدن آنها 
علم  پژوهش  حوزه های  در  پدیده  این  یافتند.  رونق 
لوک(  )پتر  سایه ای«  شدن  »جهانی  نام  زیر  سیاست، 
این  منطقی  پی آمد  دیگر  سوی  از  گردید.  معروف 
در  نظامی  و خدمات  امنیت  فرایند، خصوصی سازی 
ارتش های کشور های بزرگ جهان و توسعه آن در 
دهه های  در  اگر  آلتفاتر(.  )آلمار  بود  دیگر  جاهای 
نفتی  بزرگ  بیستم شرکت های  قرن  و شصت  پنجاه 
مردم  منتخب  دولت های  خواهر«  »هفت  به  معروف 
در  ایران 1953(،  در  را سرنگون می کردند )مصدق 
دوران ما نقش شرکت های خصوصی امنیتی اهمیت 

خاص پیدا کرد و نهاد های نامدار آن مانند بلک واتر، 
دایناکور  و دیگران به مثابه ابردولت هایی در دولت ها 

بروز کردند.
اهداف  و  ابزار  جنگ ها،  ماهیت  دورانی،  چنین  در 
آنها نیز دگرگون شدند. جنبش های چپ گوریالیی 
دست  رقبای  مانند  دیگری  پی  یکی  التین  امریکای 
از  ضدکمونیست،  گوریال های  کونتر  راستی شان 
یک سو به باند های قاچاقچی مواد مخدر تبدیل شدند 
دولت های  تضعیف کننده  نقش  دیگر  جانب  از  و 
چنین  بارز  نمونه  گرفتند.  عهده  بر  را  پسااستعمار 
کابیال  خانواده  پرو،  کلمبیا،  در  می توان  را  تحوالتی 
در  پ کا کا  کوسوو،  در  تاچی  هاشم  و  کانگو  در 
این  دید.  افغانستان  در  آنها  رقبای  و  طالبان  و  ترکیه 
و  نوین  جنگ های  شیوع  با  شدند  همراه  تحوالت 
دیگر  سوی  از  )مونکلر(.  آزیمیتری  جنگ های  یا 
بلشویسم  از  الهام گرفته  انقالبی  تیوری های  شکست 
در  که  امپریالیسم  از  گسست  تیوری  و  مایویسم  و 
مباحثات انقالبی دهه هفتاد قرن بیست رونق بسزایی 
»بریدن  تیوری های  گردید.  آشکار  نیز  بودند  یافته 
راه  بدان گونه که مطرح می گردید  از جهان مرکز« 
یوهان  ناموزون؛  رشد  امین:  )سمیر  نبردند  به جایی 
گالتونگ: خشونت ساختاری؛ آندره گوندر فرانک: 
نایافتگی؛ دیتر سنگ هاس: امپریالیسم  فرایند توسعه 

و خشونت ساختاری و دیگران(.
و  استبدادی  کشور های  در  توسعه  سیاست  شکست 
فروپاشی سوسیالیسم دولتی، موجب شد تا بسیاری با 
یک بازنگری انتقادی موضوع رابطه عدالت و آزادی 
تیوریک  مباحثات  بر  بلشویسم  حاکمیت  با  که  را 
کمتر توجهی به آن می شد، دوباره مورد توجه قرار 
دهند. بسیاری به حق بر این اصل باور پیدا کردند که 
وجود  تنگاتنگ  رابطه  یک  عدالت  و  آزادی  میان 
دارد و نمی توان و نباید یکی را برای آن دیگری از 
همراه  دموکراسی  به  بسیاری ها  دلبستگی  داد.  دست 
بود با خیزش موج جدید دموکراسی در سراسر جهان 
)سامویل هانتینگتون(. سیر دموکراسی خواهی، همراه 
با مجموعه تحوالت یاد شده در جهان، در برخی از 
دولت های پسااستعمار نه تنها به یک روند پیروزمند 
با  زمان  آن  تا  که  دولت ها  این  بلکه  نیافت،  ارتقا 
و  مانده  برجا  پا  قدرت،  بلوک های  از  یکی  بر  تکیه 

پی  یکی  بودند  کشیده  مردم شان  روزگار  از  دمار 
از  آن که  بدون  شدند؛  نابسامانی  دستخوش  دیگری 
فروپاشی  و  تضعیف  روند  بیابند.  نشانی  دموکراسی 
و  قومی  هجوم های  با  بود  همراه  دولت هایی  چنین 
هرسوگوینا،  بوسنیا  روندا،  مانند:  نژادی  تصفیه های 
سومالیا،  سودان،  کانگو،  شرقی،  تیمور  کوسوو، 
که  شک  بدون  دیگر.  جاهای  و  افغانستان  الیبریا، 
چه  آن،  مانند  افراطی  جنبش های  و  القاعده  خیزش 
جنبش های  چه  و  اسالمی  بنیادگرایی  چارچوپ  در 
کشور های  در  نژادی  و  فرهنگی  سلطه جوی  افراطی 
نظام  و  ساختار ها  از  برخاسته  تبارزات  همه  غربی 
روابط قدرت در جهان کنونی می باشند. جهانی که 
دوران  بازماندگان  استعمار  پسا  درون کشور های  در 
ایدیولوژی  بر  تکیه  با  وابسته  )نخبه(  الیت  و  استعمار 
قدرت گرای دینی و سکوالر بر مردم ستم می کند و 
نظم جهانی نولیبرال نیز چارچوب جهانی چنین روابط 
فورماسیون  به  و  اجازه می دهد  را  غیرعادالنه  قدرت 
مسابقه  این،  بر  افزون  می بخشد.  بقا  نژادپرستی 
تسلیحاتی برای دسترسی به سالح های کشتار جمعی 
دسترسی  همچنین  و  کیمیایی   و  بیولوژیک  اتومی، 
این  واقعیت های  همه  »صلح آمیز«  اتومی  تکنیک  به 
جهان نابسامان می باشند. هیاهوی مکتب رفتگان جهان 
ویژه  به  را  استبدادی  رژیم های  مخالفان  حتا  سوم، 
به  ایران  دسترسی  مورد  در  خودمان  گوش  بیخ  در 
تکنیک اتومی را همه شاهدیم. سیاست نظامی گری و 
مسابقه تسلیحاتی نه تنها با سقوط شوروی پایان نیافت 
اسلحه های  صدور  و  تولید  از  توفانی  را  جهان  بلکه 
و  کودک  سربازان  از  بهره گیری  موجب  که  سبک 
تداوم خونبار جنگ های داخلی و رویارویی باند های 
مدرن  سنگین  سالح های  بر  افزون  می شود،  مافیایی 
سه  در  مکسیکو  شهر  در  تنها  گرفت.  فرا  کشنده  و 
خشونت  قربانی  انسان  هزار   32 از  بیشتر  اخیر  سال 
انستیتوت  گزارش  به  شده اند.  مخدر  مواد  باند های 
نظامی  مصارف  استکهلم،  در  صلح  مسایل  بررسی 
 1500 به  نزدیک   2009 سال  در  جهان  کشور های 
افزایش  رقم یک  این  بود که  امریکایی  دالر  میلیارد 
50 درصدی را در برابر هزینه های نظامی ده سال پیش 
در  نظامی  هزینه های  در  افزایش  این  می دهد.  نشان 
شرایطی رونما شد که کمک توسعه ای به کشور های 

قاره  از  بزرگی  بخش  و  یافت  کاهش  سوم  جهان 
افریقا در دهه نود از فرایند جهانی شدن بسیار عقب 
ماند و دموکراسی خواهی در دهه نود پشت باور های 

استبدادی خاورمیانه متوقف شد.
دنیا  مختلف  نقاط  در  بشری  هم  پی  بحران های 
هرسوگوینا،  بوسنیا  در  نژادی  تصفیه  سیاست  مانند: 
و  الیبریا  روندا،  در  نژادی  کشتار های  و  کوسوو 
به  یا  و  دوستانه«  »انسان  مداخالت  موضوع  سودان 
روز  دستور  در  را  بشری«  »حقوق  مداخالت  بیانی 
قرار داد. آنچه که در چارچوب نظام حقوقی جهانی 
کوسوو  در  یافت،  مصداق  هرسوگوینا  بوسنیا  برای 
پیوست.  وقوع  به  بین المللی  شده  قبول  نظام  نقض  با 
به  اشغال گرانه  مداخالت  با  بین المللی  حقوق  نقض 
»مداخالت  گفتمان  یافت.  ادامه  سیستماتیک  گونه 
مانع  و  نسل کشی  از  جلوگیری  برای  دوستانه«  انسان 
مثابه  به  بشر هنوز  از نقض سیستماتیک حقوق  شدن 
بود  نشده  نهادینه  بین المللی  حقوق  قبول  مورد  اصل 
کشور های  جانب  از  نظام مند  نقض  معرض  در  که 
مداخله کننده در عراق واقع شد. بدین گونه ماموریت 
نجات شهروندان از دست دیکتاتوران و حراست از 
حقوق بشر مورد سواستفاده قرار گرفت و ابزاری شد 
برای سرنگونی یک دیکتاتور سرکش بدون آن که 
برای مردم عراق دموکراسی و امنیت به همراه داشته 
باشد و یا این که موجب تضعیف القاعده و حامیان آن 
گردد. ده ها هزار عراقی در جنگ های فرقه ای کشته 
و  گردید  نیرومند  زمانی  هر  از  بیش  القاعده  شدند، 
برنده اصلی در عراق، نظام استبدادی ایران بود و نه 

مردم عراق و یا مردم خاورمیانه.
کشور های  امور  در  نظامی  مداخالت  ارزیابی  در 
یافته است،   این سال ها رواج  دیگر، آن طور که در 
دو تفاوت ظاهری در نام گذاری دیده می شود. یکی 
مداخالت »انسان دوستانه« است و دیگری مداخالت 
برای »دموکراتیزه کردن« کشور های موضوع مداخله 
و  افغانستان  که  تحمیلی(   دموکراسی  گریم:  )سونیا 
با  اینجا  در  می شوند.  اخیر  مقوله  شامل  بیشتر  عراق 
مداخالت  روی  نوشته،  این  اهداف  درنظرداشت 

»انسان دوستانه« مکث می کنم.
مداخله  از  است  عبارت  دوستانه«  انسان  »مداخله 
یک  یا  و  کشور ها  از  دسته ای  کشور،  یک  نظامی 
به منظور  بین المللی در قلمرو یک دولت دیگر  نهاد 
پیش  مداخله.  مورد  کشور  شهروندان  از  حمایت 
بشری شهروندان  این است که حقوق  شرط مداخله 
به گونه گسترده و فراگیر نقض شده باشد و یا این که 
در  مذهبی  یا  و  نژادی  تصفیه ی  نسل کشی،  سیاست 
گونه  به  و  داشته  قرار  یاغی  دولت  یک  کار  دستور 
به  باشد.  گرفته  قرار  اجرا  معرض  در  انکارناپذیری 
سخن دیگر در اینجا بیشتر حراست از حقوق بشری 
و زندگی شهروندان کشور مورد مداخله اساس است 
مداخله کنندگان؛  از حقوق شهروندان  نه حراست  و 
سازمان  منشور  از  دیگری  موارد  در آن صورت  چه 
بر  جمعی  یا  و  فردی  دفاع  حق  مانند  متحد،  ملل 
اساس فصل هفتم، ماده 51 منشور سازمان ملل مطرح 
می گردد. »مداخله انسان دوستانه« در منشور سازمان 
ملل متحد به گونه یک فصل و یا ماده مستقل وجود 
ندارد، از این رو دیدگاه های حقوق دانان در این رابطه 
در تقابل آشکار با یکدیگر قرار دارند. آنچه که مسلم 
با  انسان دوستانه«   این است که اصل »مداخله  است 
پس  که  طور  آن  بین الدول،  حقوق  کالسیک  اصل 
از  یکی  مثابه  به   ،» ویستفالیا،1648  »صلح  پیمان  از 
شد،  مطرح  بین المللی  حقوق  ستون های  اصلی ترین 
در  مداخله  »عدم  اصل  دارد.  قرار  آشکار  تقابل  در 
امور داخلی دیگران« و »احترام به حق حاکمیت ملی« 
کشور ها، مسایل جا افتاده حقوق بین المللی می باشند. 
بدون شک می توان به ارتقای »مداخله انسان دوستانه« 
بین المللی  حقوق  بنیادین  اصول  از  یکی  سطح  در 
در  بین المللی  حقوق  نظام  و  نگریست  خوشبینی  با 
آینده ها نیز این اصل را نهادینه خواهد ساخت اما تا 
انسان دوستانه و  قانونیت مداخالت  آن زمان مشکل 
خواهد  باقی  خود  قدرت  به  رابطه  این  در  ناروشنی 
که  دارد  وجود  اخیر  سال های  در  نمونه هایی  ماند. 
از  انسان دوستانه« جان تعداد زیادی  در پی »مداخله 
به موارد مثبت  یافته است و نمی شود  انسان ها نجات 
توجه نکرد. بوسنیا هرسوگوینا، تیمور شرقی، کوسوو 
و افغانستان از این نمونه ها هستند. بدون شک ارزیابی 
این  در  دوستانه«  انسان  »مداخالت  پی  در  که  آنچه 
تیوری های  چشم انداز  از  است،  داده  رخ  کشور ها 

دموکراسی انتقادی دچار دشواری هایی است. 
ادامه دارد

اقتصاد جنایتکارانه و دموکراسی
مداخله انسان دوستانه« عبارت است از مداخله نظامی یک 
کشور، دسته ای از کشور ها و یا یک نهاد بین المللی در قلمرو یک 
دولت دیگر به منظور حمایت از شهروندان کشور مورد مداخله. 
پیش شرط مداخله این است که حقوق بشری شهروندان به 
گونه گسترده و فراگیر نقض شده باشد و یا این که سیاست 
نسل کشی، تصفیه ی نژادی و یا مذهبی در دستور کار یک دولت 
یاغی قرار داشته و به گونه انکارناپذیری در معرض اجرا قرار 
گرفته باشد.

مداخالت بشردوستانه
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قسمت اول سرور آزادی
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يمن 
»هنوز مهم ترین کشور« برای نشو و نمای القاعده 

نفر   30 پاکستان  مرزبانی  نيروهای   2001 دسامبر  ماه  در 
بازداشت  کوهستانی  گذرگاه  يک  در  را  القاعده  افراد  از 
کردند. اين افراد از بمباران کوهستان »تورا بورا«، آخرين 

پناهگاه بن الدن در افغانستان، گريخته بودند. 
اين  که  شد  مشخص  امريکا  به  افراد  اين  تحويل  از  پس 
بوده اند.  اسامه بن الدن  نفر جزو حلقه اصلی محافظان  سی 
با گذشت ده سال از آن حوادث هنوز هم به نظر بسياری از 
کار شناسان، يمن يکی از مراکز اصلی رشد و عضوگيری 

القاعده است. 
شبکه خبری سی ان ان سپس با استناد به ارزيابی دستگاه های 
امنيتی امريکا می نويسد که در سال های دهه 1990 پيوستن 
به گروه القاعده در يمن کار بسيار ساده ای بوده و به همين 
خاطر پس از افغان ها و سعودی ها، يمنی ها بيشترين تعداد را 

در اين گروه دارند. 
اين اسناد امنيتی همچنين نشان می دهد که محافل و شبکه 
مذهبی سلفی ها در يمن پيوستن به القاعده و اسامه بن الدن 
از  و  بی سواد  افراد  اين  اکثر  است.  می کرده  تشويق  را 

اليه های فقير جامعه بوده اند. 
وب سايت  توسط  اخير  هفته  که  امنيتی  اسناد  اين  طبق 
از  زيادی  تعداد  شده اند،  منتشر  »ويکی ليکس«  افشاگر 
مدارس و بنيادهای مذهبی فعال در يمن به نفع القاعده تبليغ 
می کرده و زمينه را برای پيوستن افراد به اين گروه فراهم 
می کردند. القاعده در خاک يمن مراکز آموزش تروريستی 
شبکه  اين  کار  در  ندرت  به  يمن  دولت  و  بود  کرده  داير 
دخالت می کرد. طبق اسناد امنيتی امريکا برخی از مقامات 
برای سفر  يمن حتا در مقابل دريافت رشوه مدارک الزم 

اين افراد به خارج را جعل و آماده می کردند. 
توسط  شده  منتشر  اسناد  از  نقل  به  سی ان ان  خبری  شبکه 
»ويکی ليکس« می افزايد که تعدادی از روحانيون و امامان 
يمنی برای شبکه عضوگيری القاعده پول جمع می کردند. 
و  شده  عضوگيری  يمن  در  که  افرادی  از  زيادی  تعداد 
و  محافظان  اصلی  حلقه  جزو  بعد ها  بودند  ديده  آموزش 

نظر سواد  از  افراد  اين  اکثر  بودند.  امنيتی بن الدن  ماموران 
به زحمت  پايينی قرار داشتند و حتا  اشتغال در موقعيت  يا 
می توانستند هزينه امرار معاش خانواده خود را تامين کنند. 
در بسياری از موارد عضوگيری و پيوستن به القاعده تحت 
می گرفت.  صورت  قبيله ای  و  خانوادگی  پيوندهای  تاثير 
برای مثال، برادر يکی از افرادی که در سال 2001 در مرز 
پاکستان دستگير شد با گروه ديگری از افراد القاعده که در 
سال 1998 به ناو جنگی »يو اس اس کول« حمله کردند در 

ارتباط بوده است. 
آموزش  از  پس  می شدند  يمن عضوگيری  در  که  افرادی 
به افغانستان اعزام شده و در چهارچوب »تيپ 55 اعراب« 
عليه گروه های رقيب طالبان و ايتالف شمال می جنگيدند. 
به مرور به واحدهای محافظ بن الدن  افراد  اين  از  تعدادی 
بر  را  افراد  اين  بن الدن  امريکا،  امنيتی  اسناد  پيوستند. طبق 
اساس ميزان اعتماد يا موقعيت آن ها در دوره های آموزشی 

جنگ تن به تن انتخاب می کرد. 
اسناد  از  ديگری  بخش  به  اشاره  با  سی ان ان  خبری  شبکه 
است  شده  منتشر  ويکی ليکس  توسط  که  امريکا  امنيتی 
می نويسد تعداد زيادی از اعضای يمنی القاعده به سرعت در 
سلسله مراتب اين گروه پيشرفت کرده و برای ماموريت های 

حساس در نقاط مختلف جهان اعزام می شدند. 
بودن  ساده تر  اين موضوع  دليل  زندانيان،  از  يکی  به گفته 
است.   بوده  يمنی  اتباع  برای  خارجی  سفرهای  امکان 
بازداشتگاه  بازجويی های  امريکا که محصول  امنيتی  اسناد 
»گوانتانامو« است شايد در حال حاضر فقط ارزش تاريخی 
داشته باشد، چون بخش اعظم اطالعات آن مربوط به قبل 
از سال 2001 است. ولی به نظر می رسد که يمن هنوز هم 

يکی از مراکز اصلی رشد و عضوگيری القاعده است. 
با وجود آن که نيروهای نظامی يمن از سال گذشته تحت 
فشار امريکا مبارزه با شبکه القاعده را در اين کشور تشديد 
کرده اند، هنوز هم از نگاه کار شناسان امنيتی امريکا، القاعده 

در يمن نيرومند ترين واحد نظامی و عملياتی را دارد. 

تن  چند  که  می کند  يادآوری  سی ان ان  خبری  شبکه 
در  بمب گذاری  قصد  اخير  سال های  در  که  افرادی  از 
يمن  خاک  در  داشتند  را  ديگر  کشورهای  يا  امريکا 
عضوگيری شده و آموزش ديده اند. جنگجويان القاعده 
يمن  دولتی  نيروهای  با  نبرد  در  گذشته  سال  يک  طی 
تعداد زيادی از سربازان و ماموران پوليس اين کشور را 

از پای درآورده اند. 
روند  هم  هنوز  که  می دهد  نشان  »گوانتانامو«  اسناد 
خاک  در  القاعده  عضوگيری  و  سازمان دهی  تبليغ، 
از  به همين خاطر است که پس  دارد. شايد  ادامه  يمن 
گذشت ده سال هنوز هم يمنی ها بيشترين تعداد اسرا را 

در بازداشتگاه »گوانتانامو« تشکيل می دهند. طبق اسناد 
امنيتی امريکا از مجموع 112 يمنی که طی 9 سال اخير 
خود  کشور  به  نفر   23 شده اند  فرستاده  »گوانتانامو«  به 
بازگردانده شده، دو نفر در دوران بازداشت، جان خود 
زندان  اين  در  هنوز  نفر   90 حدود  و  داده  دست  از  را 

هستند. 
به  افراد  اين  بازگرداندن  که  می داند  خوبی  به  امريکا 
حضور  ادامه  و  کنونی  بی ثبات  شرايط  در  يمن  خاک 

القاعده در خاک اين کشور کار سنجيده ای نيست. 

منبع: فردا

هند و پاکستان در مورد تقويت روابط 
تجارتی توافق کردند

توافق  هم  ميان  تجارتی  روابط  تقويت  بر  پنج شنبه  روز  پاکستان  و  هند 
نمودند.

اين دو کشور هم جوار با هم توافق نمودند که مسوده ی يک موافقتنامه 
جديد گمرکی را با هم تبادله می کنند تا موانع در سرحدات را از ميان 
بردارند و راه های تجارت، توليدات نفت و برق را نيز مورد بحث قرار 

دادند.
در  کشور  دو  تجارت  وزيران  روزه  دو  مذاکرات  پايان  در  توافق  اين 

پاکستان اعالم شد.
روابط هند و پاکستان در نتيجه حمالت تروريستی سه سال قبل در ممبی 

که منجر به کشته شدن 166 نفر شد، متشنج گرديد.
هند گروه لشکر طيبه در پاکستان را در اين حمالت مقصر می داند.

خود  خانه های  از  بيرون  که  زنانی  عمده  اکثريت 
خيابان آزاری  با  آموزش اند  يا  و  کار  مشغول 
نيست  کلمات  به  محدود  آزار  اين  روبرواند. 
نيز  فزيکی  ضربه های  و  لمس  برگيرنده  در  و 
از آموزش  باعث جلوگيری  هست. خيابان آزاری 
احساس  آنها  در  و  می شود  افغانستان  زنان  کار  و 
اين  می دهد.  پرورش  را  مردان  به  نفرت  و  ترس 
احترام آميز  برخورد  مردان  می شود  باعث  پديده 
زنان  به  و  نياموزند  را  زنانه  به   نسبت  مساويانه  و 
صرفا از ديد جنسی بنگرند. برای اين که از ترويج 
و  زنان  ميان  در  احساسات  و  فکر  طرز  اين  بيشتر 
شود،  جلوگيری  افغانستان  آينده  و  امروز  مردان 

خيابان آزاری  پديده  عليه  جدی  و  سريع  اقدام 
اجتماعی  مشکل  اين  که  خطری  است.  ضروری 
می شود  بيرون  خود  خانه های  از  که  زنانی  برای 
به  ضرورت  و  است  واقعی  می آورد،  وجود  به 
هيچ  دارد.  علنی  و  سيستماتيک  جدی  برخورد 
با  روزانه  افغانستان  مردان  اگر  که  نيست  شکی 
برنامه ای  بالفاصله  می بودند،  روبرو  مشکل  اين 
ملی برای مبارزه با آن به وجود می آمد. زمان آن 
رسيده است که به خطرناک بودن اين پديده پی 
ببريم و آن را از طريق مشارکت گسترده و آگاهی 
مردم از بين ببريم. ريشه های اين مشکل، اثرات آن 
قرار  مطالعه  مورد  بايد  آن   با  مبارزه  شيوه های  و 

گيرند و برنامه کاری مشخص و استراتژيک برای 
بيايد. از  توقف و يا حداقل کاهش آن، به وجود 
رسوم، عنعنات و ارزش های فرهنگی که باعث به 
وجود آمدن و گسترش خيابان آزاری می شوند، تا 
روش های مورد استفاده زنان برای مبارزه با آن، تا 
ناديده گرفته شدن اين مشکل عمده توسط دولت، 
رهبران سياسی و دينی و حتا فعاالن حقوق زنان، 
در  زنان  فيزيکی  و  زبانی  اذيت  خيابان آزاری، 
نسبت  مردم  نگرش  نشان دهنده  عمومی،  فضا های 
مورد  بايد  و  است  جامعه  در  زنان  سهمگيری  به 

مطالعه دقيق و مبارزه منسجم قرار گيرد. 

خیابان آزاری زنان، آيینه جامعه افغانستان
ACKUـــــــــ ادامه از صفحه 6 ـــــــــ
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جیمی کارتر خواستار کمک 
غذایی به کوریای شمالی شد

 
جیمی کارتر، رییس جمهور پیشین امریکا، سیول و واشنگتن 
مردم  به  غذایی  توقف کمک های  با  که  است  متهم کرده  را 

کوریای شمالی مرتکب نقض حقوق بشر شده اند.
به نقل از بی بی سی، آقای کارتر این اظهارات را پس از سفر 

شخصی سه روزه خود به پیونگ یانگ مطرح کرد.
او همچنین افزود حامل پیام کتبی رهبر کوریای شمالی است 
که در آن گفته حاضر است بدون هیچ پیش شرطی با کوریای 

جنوبی مذاکوریای کند.
عذرخواهی  به  مشروط  را  مذاکره  هرگونه  جنوبی  کوریای 
گذشته  سال  مرگبار  حمله  دو  برای  شمالی  کوریای  رسمی 

کرده است.
سیول، پیونگ یانگ را مسوول غرق شدن یک ناو جنگی در 
مارچ سال 2010 می کند که طی آن 46 ملوان کوریای جنوبی 

کشته شدند.
کوریای شمالی دخالت در این حمله اژدری را رد می کند.

کوریای جنوبی همچنین خواهان عذرخواهی کوریای شمالی 
کشته  به  که  است  مرزی  جزیره ی  به  گذشته  نوامبر  حمله  از 

شدن 4 نفر منجر شد.
آقای کارتر که در سیول صحبت می کرد گفت مردم کوریای 

شمالی نیاز به کمک های غذایی دارند.
و  انسان هاست  بنیادین  حقوق  از  یکی  غذا  داشتن  گفت  وی 
امریکا و سایر کشورها با جلوگیری عمدی از انتقال کمک های 

غذایی به کوریای شمالی حقوق بشر را نقض می کنند.
با تشدید تنش های سیاسی در شبه جزیره کوریا طی چند سال 
گذشته، امریکا و کوریای جنوبی ارسال کمک های غذایی به 

کوریای شمالی را متوقف کردند.
اجازه  آنها  به  شمالی  کوریای  که  می گویند  کشورها  این 

نمی دهد بر نحوه توزیع کمک های غذایی نظارت کنند.
کوریای  رهبر  ایل،  جونگ  کیم  با  که  گفت  کارتر  آقای 
با  دیدار  برای  او  پیام  اما حامل  نکرده  شمالی شخصا مالقات 

رییس جمهور کوریای جنوبی، لی میونگ باک، است.
سال  مرگبار  حوادث  از  شمالی  کوریای  رهبر  که  گفت  وی 
گذشته عذرخواهی نکرده، اما نسبت به غرق شدن ناو کوریای 

جنوبی »عمیقا ابراز تاسف« کرده است.
گفتگوهای شش جانبه امریکا، جاپان، کوریای جنوبی، روسیه، 
چین و کوریای شمالی دو سال پیش به دلیل تنش بر سر برنامه 

اتومی پیونگ یانگ متوقف شد.
چین تالش می کند این گفتگوها از سر گرفته شود، اما امریکا 
و کوریای جنوبی می گویند نخست تنش های دو کوریای باید 

کاهش یابد.
جونگ  آزادی  نتوانست  سفر  این  جریان  در  کارتر  آقای 
یونگ سو، بازرگان امریکایی را که به اتهام فعالیت های مذهبی 

در کوریای شمالی محبوس است کسب کند.

شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون ازدواج کردند 

واکنش خشم آلود تونس به درگیری در مرز این کشور با لیبیا

مراسم عقد پرنس ویلیام و کیت میدلتون راس ساعت 11 
صبح روز جمعه به وقت بریتانیا در حضور میهمانان ویژه 
طریق  از  سراسر جهان  در  نفر  میلیون ها  که  حالی  در  و 
مینستر  بودند، در کلیسای وست  نظاره گر آن  تلویزیون 

در مرکز لندن انجام شد.
عروس  مراسم،  برگزاری  از  پس  بی بی سی،  از  نقل  به 
بودند،  روباز  کالسکه ای  بر  سوار  که  حالی  در  داماد  و 
ساعات  نخستین  از  که  احساسات کسانی  ابراز  میان  در 
کاخ  به  داشتند،  خیابان ها حضور  در  روز گذشته  صبح 

باکینگهام رفتند.
براساس گزارش ها، پس از مراسم، ملکه بریتانیا به پرنس 
لقب  میدلتون  کیت  به  و  کمبریج  دوک  لقب  ویلیامز 

دوشس کمبریج را داده است.
از  ورزشی  و  هنری  سیاسی،  چهره های  مراسم،  این  در 
و همسرش،  بریتانیا  وزیر  نخست  دیوید کامرون،  جمله 
جولیا  بریتانیا،  پیشین  وزیران  نخست  از  میجر،  جان 

استرالیا،  وزیر  نخست  گیالرد، 
دیوید بکهام، فوتبالیست سرشناس 
جان  التون  همسرش،  همراه  به 
خواننده و آهنگ ساز بریتانیایی و 
بریتانیایی  کارگردان  ریچی  گای 

حضور داشتند.
وجودی  با  گزارش ها  براساس 
عروس  خانواده  می شود  گفته  که 
با توجه  و داماد تالش کرده اند تا 
از  موجود  اقتصادی  بحران  به 
از  تا  هزینه های عروسی کم کنند 
می شود  گفته  اما  بکاهند،  انتقادها 

بخش های  برای  پوند  میلیون  دو  کم  دست  مراسم  این 
عمومی بریتانیا هزینه داشته است.

مراسم  جریان  در  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
عروسی 4۳ نفر در لندن در ارتباط با احتمال ایجاد ناامنی 

در مراسم توسط پولیس بازداشت شده اند.
از این مراسم عروسی، به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین 
زمان  از  یعنی  گذشته  سال  سی  طی  سلطنتی  رویداد 
ازدواج پرنس چارلز و دایانا اسپنسر، پدر و مادر پرنس 

ویلیام، یاد شده است.

تونس درگیری های روز پنج شنبه در منطقه مرزی اش با 
لیبیا را که بین هواداران معمر قذافی و نیروهای مخالف 

او صورت گرفت، محکوم کرده است.
تونس گفته است مراتب خشم خود را از این موضوع به 

اطالع مقامات لیبیا رسانده است.
درگیری  این  گزارش ها،  براساس  بی بی سی  از  نقل  به 
مسلح  نیروهای  و  قذافی  دگروال  طرفدار  نیروهای  بین 
بین دهیبا و وزین که  برای کنترل پستی مرزی  مخالف 
یک هفته پیش به کنترل نیروهای مخالف درآمده بود، 

صورت گرفت.
نیروهای  سوی  از  شده  پرتاب  گلوله های  شده  گفته 

طرفدار قذافی به خاک تونس اصابت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویتر، در پی این حادثه نیروهای 

دولت لیبیا از تونس عذرخواهی کردند.
اما مقامات تونس در مقابل نسبت به اقدام تالفی جویانه 

نظامی هشدار داده اند.
بیانیه ای  انتشار  با  رابطه  تونس در همین  وزارت خارجه 
گفته است: »اصابت گلوله های پرتاب شده از سوی لیبیا 
معنای شکستن حریم  به  تونس  در  مسکونی  مناطقی  به 

تونس و نقض امنیت ساکنان این منطقه است.« 

اخیر  روزهای  در 
لیبیا  غرب  در  درگیری ها 
و در نزدیکی مرز با تونس 

شدت گرفته است.
پستی  تصرف  پی  در 
مخالفان  توسط  مرزی 
به  نیروهای وفادار  مسلح، 
دگروال قذافی تالش هایی 
بازپس گرفتن آن  را برای 

انجام داده اند.
از زمان شروع درگیری ها 
از  نفر  هزاران  لیبیا  در 
خشونت ها  ترس  از  مردم 

از طریق مناطق مرزی از این کشور گریخته اند.
بشری  حقوق  گروه های  و  رسانی  امداد  سازمان های 
مصراته  شهر  داخل  در  انسانی  بحران  بروز  به  نسبت 

هشدار دادند.
متحد  ملل  بازرسان سازمان  از  در عین حال یک گروه 
روز چهارشنبه، هفته ی پیش وارد طرابلس، پایتخت لیبیا، 
باره نقض حقوق  اتهامات مطرح شده در  تا درباره  شد 

بشر در جریان درگیری های اخیر در این کشور تحقیق 
کند.

اتهام  های  تمام  نفره،  سه  گروه  این  که  می رود  انتظار 
مطرح شده علیه دولت لیبیا، مخالفان دولت و نیز نیروهای 

نظامی ناتو را در این باره بررسی کند.

نوت: نشر این پیام از مورخ ٥ ثور الی ٧ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ٨ ثور الی ١٠ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ١١ ثور الی ١٣ ثور ادامه خواهد داشت
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