
شش قاچاقبر انسان بازداشت شدند

آلمان پایگاه نظامی خود را در کندز توسعه می دهد

از  تن  شش  اروپایی،  کشور  چند  پولیس 
مهاجران  را که  قاچاقبر  اعضای یک گروه 
افغان را به اروپا قاچاق می کردند، بازداشت 

کرده است.
که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  قضایی  اداره 
افغانستان،  از  را  پناهجویان  افراد،  این  که 
انتقال  از طریق یونان به کشورهای اروپایی 

خبرگزاری آلمانی »دی پی ای« گزارش داده 
برای  دارد  قصد  آلمان  حکومت  که  است 
مجهز ساختن و توسعه پایگاه نیروهای خود 
را  یورو  میلیون   20 مبلغ  کندز،  والیت  در 

هزینه کند.
این تصمیم در حالی گرفته می شود که آلمان 
در نظر دارد تا پایان سال 2014 میالدی همه 
بیرون  افغانستان  از  را  نیروهای جنگی خود 
بارها  حال  به  تا  آلمان  حکومت  اما  کند. 
اعالم کرده است که بیرون کشیدن نیروهای 
رزمی از افغانستان، به مفهوم پایان ماموریت 

برلین در این کشور نخواهد بود.
برای  برلین  تصمیم  آلمانی  کارشناسان 
توسعه پایگاه نیروهایش در شمال افغانستان 
را ناشی از سیاست های درازمدت حکومت 
آلمان در افغانستان می دانند. آلمان، با داشتن 
نزدیک به پنج هزار سرباز، سومین کشوری 
است که بیشترین نیرو را در افغانستان دارد. 
براساس یک خبر دیگر، وزیران دفاع آلمان 
همه  که  زمانی  تا  دادند  اطمینان  امریکا  و 
مسوولیت های امنیتی در سراسر افغانستان تا 
سپرده  داخلی  نیروهای  به   2014 سال  پایان 
نیروهای  رزمی  آمادگی های  در  نشود، 
تغییری  هیچ  کشور  این  در  بین المللی 

نخواهد آمد.

آورده اند.
افغانستان گفته  این وزارت خارجه  از  پیش 
شهروند  هزار   50 حدود  ساالنه  که  بود 
یونان  وارد  غیرقانونی  به صورت  افغانانستان 

می شوند.
قرار است در ماه مارچ سفارت افغانستان به 

صورت رسمی  در یونان گشایش یابد.

می کند  تالش  امریکا  متحده  ایاالت  گویا 
تا  را  افغانستان  در  خود  رزمی  ماموریت 
بدهد،  خاتمه  میالدی  آینده  سال  پایان 
سران کشورهای  اجالس  در  که  حالی  در 
ناتو در نوامبر سال 2010 در لیسبون  عضو 
تاریخ بیرون کشیدن نیروهای بین  المللی از 
تعیین  میالدی   2014 سال  پایان  افغانستان 

شد.
ایاالت  به  آلمان سفر رسمی اش  دفاع  وزیر 
گذشته  هفته  سه شنبه  روز  را  امریکا  متحده 
نشان خدمت  روز  همان  او شام  آغاز کرد. 
پیشین  فرمانده  پترویس،  دیوید  به  را  آلمان 
در  ناتو  رهبری  تحت  بین المللی  نیروهای 

افغانستان، تفویض کرد.

می دادند.
به گفته همین اداره، پولیس بلجیم، بریتانیا، 
به  موسوم  عملیات  این  در  یونان،  و  فرانسه 
پکول )کاله مشهور افغانستان( سهم داشتند.

این شش قاچاقبر، در 10 ماه گذشته تقریبا 
انتقال  اروپایی  کشورها  به  را  تن  پنج هزار 
داده و از این طریق، میلیون ها یورو به دست 

توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در سفرش 
به امریکا، روز پنج شنبه با لیون پانیتا، همتای 
امریکایی اش دیدار داشت. توماس دیمیزیر 
در واشنگتن گفت: »آلمان سربازان خود را 

به تدریج از افغانستان بیرون می کشد.«
گفت  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر 
در  رهبری  نقش  واگذاری  مشترک  هدف 
ماموریت های جنگی به نیروهای افغان است. 
لیون پانیتا هم چنین گفت نیروهای بین المللی 
حمایت کننده  قوی  نقش   2014 سال  تا  اما 
خواهند داشت و برای عملیات جنگی کامال 

آماده خواهند بود.
آقای پانیتا در آغاز ماه فبروری با اظهارات 
خود، باعث ایجاد یک سردرگمی شد، که 
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استیضاح وزیران 
به استهزای مجلس نمایندگان منجر شد

هشدار وزیر دفاع مبنی بر در صفحه 9
کاهش نيروهای امنيتی

وزیر دفاع افغانستان، هشدار داد که برنامه امریکا 
کشور  امنیتی  نیروهای  سوم  یک  کاهش  بر  مبنی 
پس از سال 2014 باعث فاجعه خواهد شد. گفته 
می شود که امریکا در نشست وزیران دفاع ناتو این 

مساله را مطرح کرده است.
جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع در مصاحبه 
که  گفته  ژورنال«  »وال استریت  روزنامه  با 
درخواست امریکا مبنی بر کاهش نیروهای نظامی 
افغانستان از 352 هزار به 230 هزار نفر خطرناک 

است.
»هیچ  است:  نوشته  از وردک  نقل  به  روزنامه  این 
تحلیلی  هیچ گونه  اساس  بر  حال حاضر،  در  کس 
نمی تواند پیش بینی کند که شرایط امنیتی در سال 

2014 چگونه خواهد بود.«
باید  نیروها  »کاهش  داد:  هشدار  هم چنین  او 
این  غیر  در  باشد،  موجود  واقعیت های  براساس 
معرض خطر  در  بود.  فاجعه خواهد  صورت یک 
قربانی  با  مشترکا  ما  که  چیزهایی  تمام  دادن  قرار 
یک  آوردیم،  به دست  خود  مال  و  خون  کردن 

فاجعه است.«
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مجلس نمایندگان 
ناخوانده امضا می کند

مجلس نمایندگان روز گذشته دو وزیر کابینه  را به استیضاح 
فراخواند، اما رای به ابقای آنان داد. این اقدام مجلس نمایندگان 
از آغاز، چنین گمانه هایی را در میان مردم برانگیخت که گویا این 
مجلس در دومین سال کاری اش و پس از زدوبندهای طوالنی 
برای تعیین هیات اداری، می خواهد هشداری به حکومت بدهد 
و به این وسیله فشاری برای جدی گرفتنش از سوی حکومت 
را بر آقای کرزی وارد بیاورد. حکومت که در سال های گذشته 
عالقه ی چندانی به اهمیت دادن به مجلس نداشت، با ادامه ی این 
بی توجهی در صدد منزوی ساختن و کنار کشیدن مجلس از 
کارهای حکومتی پرداخت و حتا در سال گذشته دادگاه عالی و 
دادستانی را نیز در مقابله با پارلمان در کنار خودش فراخواند. 
مجلس نمایندگان، اما برای بار دوم در این دوره و در سال 
دوم انتخاباتش برای تعیین هیات اداری این مجلس، از گذشته 
عبرت نگرفت و همان بازی رای سفید را ادامه داد. البته این 
بازی در داخل مجلس نیز با حمایت و یا هم اشارت حکومت 
سیاسی  جناح های  از  برخی  موضع گیری های  و  یک سو  از 
می گرفت.  صورت  دیگر،  سویی  از  پارلمان  در  نفوذ  دارای 
در ادامه ی همین بازی بود که حکومت به این باور رسید که 
در کنار چنین مجلس شکننده و پراکنده به خوبی می تواند در 
مسیر خودکامگی های بیشتر حرکت کند و هراسی از مجلس 
نمایندگان نیز به دل راه ندهد. این حرکت، از اعتماد مردم بر 
مجلس نیز به حدکافی کاست و امید مردم را از پارلمان دچار 

صدمه ای شدید کرد.
این  مالیه،  و  داخله  وزیران  استیضاح  بحث  مطرح شدن  با 
به  تا  است  تالش  در  پارلمان  که  داشت  وجود  برداشت 
حلقه  این  و  بکشد  به دور حکومت  فشار  حلقه ی  یک  نوعی 
را به مرور زمان تنگ تر کند. اما، انتخاب وزیر داخله و بهانه 
برای استیضاح او، یک بهانه ی نه چندان عمیق بود که همین 
امر باعث شد مجلس نمایندگان نتواند به اجماع نظر در مورد 
صدور رای عدم اعتماد به شخص بسم اهلل محمدی دست یابد. 
دلیل مجلس برای استیضاح وزیر داخله، تلفات افراد ملکی در 
اثر عملیات نظامی نیروهای ناتو در والیت کاپیسا خوانده شده 
بود. البته کشتار مردمان ملکی از سوی هرکس که باشد، باید 
با واکنش های جدی مقامات و نهادهای مسوول مواجه شود، 
اما باید در نظر داشت که این واکنش ها به آدرس درستی 
فرستاده شوند. استیضاح وزیر مالیه نیز نتوانست به کرسی 
بنشیند، زیرا آقای عمرزاخیل وال نیز توانست به راحتی از 

خودش دفاع کند.
که  گرفت  صورت  حالی  در  محمدی  بسم اهلل  استیضاح 
نظرسنجی ها از افزایش میزان رضایت مردم از کارکردهای 
پولیس در سال های اخیر خبر می دهد. استیضاح وزیر داخله 
حداقل در چنین وضعیت، می تواند انتقادهایی را متوجه مجلس 

نمایندگان کند. 
باز کند، جز  نتواند راه به جایی  پیامد چنین استیضاح ها که 
گسترده ساختن پراکندگی در داخل مجلس و مشغول ساختن 
این چنینی، چیز دیگری نخواهد  بی مورد مجلس در کارهای 
که  دیگر  وزیر  چند  بر  می توانست  نمایندگان  مجلس  بود. 
کفایت کاری شان به مراتب از کفایت وزیر داخله و مالیه کم تر 
است و در طول زمان تصدی وزارت خانه ها کارهای در خور 
توجهی انجام نداده اند، نشانه بگیرد و فشارهای موثری را نیز 
بر حکومت وارد کند. با این حال، بر مجلس نمایندگان است تا 
شرایط مناسب را پیش از طرح استیضاح وزیران کابینه ایجاد 
کند تا بتواند از صالحیت استیضاح مقاماتی که از مجلس رای 
می گیرند، با موثریت بیشتر کار بگیرد و به سوی اصالح گری 

در داخل نظام به پیش برود. 
مجلس نمایندگان باید پیش از طرح استیضاح، به مطالعه ی 
برای طرح  را  اسناد و شواهد الزم  و  بپردازد  کامل دالیل 
مجلس  کارکرد  باشد.  داشته  دست  در  وزیران  استیضاح 
نمایندگان باید نه با رویکرد انتقام جویانه و آوردن فشارهای 
ناشیانه بر حکومت، بل بر بنیاد آگاهی های سیاسی مبتنی بر 
منافع ملی باشد. این هم واضح است که کارکرد حکومت نه 
برای پارلمان و نه برای مردم قانع کننده است و حکومت باید 
اصالحات الزم را در ادارات دولتی اعمال کند و جلو گسترش 
فساد را بگیرد و به مدیریت ناکام با گماشتن مدیران ناکام در 
نهادهای دولتی پایان بدهد. اما، مجلس نمایندگان نیز باید بر 
یک اجماع کلی در مورد چگونگی برخورد با حکومت برسد 
تا بتواند راه های اثرگذار فشارها را برای ایجاد اصالحات در 

حکومت پی بگیرد.

زنگ اول
:پاکستان

انتظار تحویل دهی مالعمر مضحک است

ریيس مجتمع جامعه مدنی بدخشان مورد لت وکوب قرار گرفت

مقام های  اگر  است  گفته  پاکستان 
که  باشند  داشته  انتظار  افغانستان 
پاکستان مال عمر را تسلیم آنها بدهد، 
توقعی غیرواقع بینانه و مضحک است. 
نتوانسته  افغانستان  می رسد  نظر  به 
به  دسترسی  در  را  پاکستان  حمایت 

رهبری طالبان جلب کند.
هیات  راس یک  در  که  حامد کرزی 
اسالم آباد  وارد  پنج شنبه  روز  بلندپایه 
روسای  با  سه جانبه  نشست  در  و  شد 
اشتراک  پاکستان  و  ایران  جمهوری 
کرد. این نشست روز جمعه، 28 دلو، 

به پایان رسید.
حامد کرزی هم چنین در جریان این دو 
روز، با مقام های ارشد دولت پاکستان 
به شمول آصف علی زرداری، رییس 
نخست  گیالنی،  یوسف رضا  جمهور، 
پرنفوذ  چهره های  از  برخی  و  وزیر 

مذهبی این کشور دیدار داشت.

جامعه  مجتمع  رییس  فيض آباد:  8صبح، 
مدنی بدخشان روز پنج شنبه توسط فرد 
مردم  نماینده  پیمان،  امان اهلل  به  وابسته 
بدخشان در مجلس نمایندگان مورد لت 
و کوب قرار گرفت و پرده گوشش پاره 

شد.
سیف الدین ساییس، رییس مجتمع جامعه 
به  محفل  یک  در  که  بدخشان  مدني 
صحبت  مدني  نهادهاي  از  نمایندگي 
مي کرد، وکالي بدخشان را به کم کاري 
انتقاد  مورد  این والیت  به  توجه  و عدم 

قرارداد.
اقاي ساییس گفت: »نمایندگان بدخشان 
بعد از این که راي مردم را گرفتند، اصال 

به فكر دشواري هاي مردم نیستند.«
براي رفع  به گفته ی وي، آنها زماني که 
نزد،  و  رفته اند  کابل  به  مردم  مشكل 
امان اهلل پیمان یكي از نمایندگان بدخشان 
چندین بار مراجعه کرده اند، آقاي پیمان 
با وجود تماس هاي مكرر، تلیفون آنها را 

جواب نداده است.
جریان  در  که  گردید  سبب  انتقاد  این 
گفته  که  فردی  محبوب اهلل  محفل، 
عضو  پیمان،  امان اهلل  به  وابسته  می شود 
مجلس نمایندگان است، با بوکس پنجه 

به رییس جامعه مدني حمله کند.

در  که  نیروها  کاهش  درخواست 
بروکسل  در  ناتو  دفاع  وزیران  نشست 
دنیل  جنرال  سوی  از  شده،  انجام 
بولگر، فرمانده امریكایی نیروهای ناتو 
افغانستان  نیروهای  آموزش  بخش  در 

تایید شد.
بولگر به روزنامه وال استریت جورنال 
گفت که با شمار کمتر نیروهای امنیتی 
کنیم  ارزیابی  می توانیم  »ما  افغانستان 
که نیروهای بین المللی چه می توانند در 
آینده انجام دهند؛ و نیروهای افغان چه 
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اعالم  افغانستان  مقام های  هرچند 
دیدارها  این  در  که  نكرده اند 
خواستار تحویل دهی مالعمر از سوی 
کهر  خانم  اما  شده اند،  پاکستانی ها 
اگر  مال عمر؟  دادن  »تحویل  افزود: 
این  پس  است،  همین  شما  انتظارات 
توقع نه تنها غیرواقع بینانه، بلكه مسخره 

است.«
بعد از مدتی تیرگی در روابط کابل و 
اسالم آباد، اخیرا وزیر خارجه پاکستان 
خود  حمایت  و  داشت  سفر  کابل  به 
را  طالبان  با  گفتگو  در  کشور  این  از 
آنجایی  از  می شد  تصور  کرد.  اعالم 
که افغانستان و پاکستان در تالش های 
در  طالبان  با  گفتگو  برای  امریكا 
حاشیه قرار گرفته اند، این دو کشور به 
توافقی در این زمینه خواهند رسید. اما 
پاکستان  خارجه  وزیر  اخیر  اظهارات 
صورت  پیشرفتی  که  می دهد  نشان 

از  نیز  نماید،  میانجی گری  می خواست 
قرار  کوب  و  لت  مورد  فرد  این  سوی 
گرفت که در نتیجه صورت او نیز زخم 

برداشت.
منشی  و  رییس  که   گفت  موصوف 
برای  بدخشان  مدنی  جامعه ی  مجتمع 
فیض آباد  والیتي  بیمارستان  به  تداوی 
انتقال داده شده اند و وضعیت صحی آنها 

خوب است.
فرد  محبوب اهلل،  وثیق،  آقاي  گفته ی  به 
شده  بازداشت  پولیس  توسط  مهاجم 
است و اکنون در بازداشت به سر مي برد.

در همین حال، امان اهلل پیمان، نماینده ی 
نمایندگان،  مجلس  در  بدخشان  مردم 
خبرگزاری  به  تلیفونی  تماس  یک  در 
سوی  از  »من  است:  گفته  بست باستان 
یک  اصل  در  که  ساییس  سیف الدین 
و  گرفتم  قرار  اهانت  مورد  است،  تاجر 
دانشجو  یک  که  محبوب اهلل  توسط  او 
است، بدون این که من در جریان باشم، 

لت وکوب شده است.«
آقاي پیمان هم چنین گفته است که آنها  
از فرماندهی پولیس بدخشان خواسته اند، 
راجع  سارنوالي  لوي  به  را  قضیه  این  تا 
کنند، تا در مورد تحقیقات صورت گیرد 

و مطابق قانون با آنها برخورد شود.

بيش از  1400 سرباز 
در بلخ 

آموزش دیدند
8صبح، مزارشریف: تعداد 1414 سرباز 
دوره  یک  رساندن  به اتمام  از  بعد 
مسلكی  آموزش های  هشت هفته ای 
در کندک تعلیمی  قول اردوی 209 
به دست  فراغت  سند  دیروز  شاهین، 

آوردند.
فرمانده  ویسا،  زلمی  جنرال 
رسانه ها  به  شاهین   209 قول اردوی 
گفت: »این سربازان از سوی  کندک 
آموزش  شاهین   209 تعلیمی   176
این  در  بیشتر شان  تعداد  که  دیده اند 
یک  و  می شوند  جذب  قول اردو 
مقامات  لزوم دید  به  نظر  هم  تعداد 
دیگر  قول اردوی های  به  مرکز، 

فرستاده خواهند شد.«
خاطرنشان  هم چنین  ویسا  جنرال 
ساخت که قول اردوی 209 شاهین از 
هر  در  و  دارد  نظر کمی رشد خوبی 
هشت هفته تا دو هزار نفر را هم فارغ 

داده است.
قول  که  کرد  اضافه  ویسا  آقای 
دیگر  بار  یک  شاهین   209 اردوی 
مسوولیت های  عهده  از  که  داد  نشان 
در  شما  و  بر می آید  خوبی  به  امنیتی 
انتقال  شاهد  نزدیک  خیلی  آینده ی 
امنیتی والیات تخار و  مسوولیت های 

سرپل خواهید بود.
کیفت  ارتقای  روند  که  است  گفتنی  
رو  حالی  در  پولیس  صفوف  در 
در  مسوولین  که  است  افزایش  به 
تسلیم گیری  هنگام  کشور  شمال 
ناحیه  این  از  امنیتی  مسوولیت های 
بودند  گفته  و  داده  نشان  نگرانی 
امنیتی  نیروهای  که  صورتی  در  که 
تجهیز  کیفی،  و  کمی  نگاه  از  افغان 
و اکمال نگردند، در آینده این روند 

دچار مشكل می شود. 

دارند.  حضور  افغانستان  در  هستند، 
سال  پایان  تا  نیروها  این  است  قرار 
2014 افغانستان را ترک کنند و تمام 
مسوولیت امنیتی را به نیروهای داخلی 

واگذار نمایند.
امریكا  دفاع  وزیر  پانیتا  لیون  پیش تر، 
تا  دارد  این کشور قصد  بود که  گفته 
را  کشور  این  نیروهای  نظامی  نقش 
پیش  سال  یک  یعنی   ،2013 سال  در 
و  آموزشی  به  نظامی  از  خروج،  از 

پشتیبانی تغییر بدهد.

نگرفته است.
گفته  افغانستان  حكومت  مقام  یک 
است که حامد کرزی در این گفتگوها 
با مقام های پاکستانی نگرانی های کابل 
است.  کرده  بیان  وضاحت«  »به  را 
گفته  بارها  نیز  این  از  پیش  کرزی 
است پاکستان می تواند در روند صلح 
افغانستان نقش بازی کند، زیرا رهبران 

طالبان در این کشور مستقر هستند.
خبری  مشترک  کنفرانس  در  کرزی 
آصف علی  و  احمدی نژاد  با  که 
پاکستانی  و  ایران  همتایان  زرداری، 
خود در پایان نشست سه جانبه داشت، 
گفت آنچه حاال نیاز است، طرح یک 

پالیسی عملی و اجرایی می باشد.
جمهور  رییس  زرداری،  آصف علی 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  پاکستان 
با  کشور  این  نظامیان  داشتن  ارتباط 
شورشیان، پاسخ داد که هیچ بخش از 
به صورت  این کشور  ارتش  نیروهای 
شورشیان  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم 

ارتباط ندارد.
جمهور  رییس  احمدی نژاد،  محمود 
ایران در این نشست کشورهای غربی 
کرد.  متهم  منطقه  در  مداخله  به  را 
بیرون  از  مشكالت  »همه  گفت:  او 
و  اهداف  پیش برد  برای  آنها  می آید. 
به  نمی خواهند  خود،  جاه طلبی های 
توسعه  که  بدهند  اجازه  ما  ملت های 

کنند.«
نشست  این  که  گفت  احمدی نژاد 
هم نواسازی  خاطر  به  کشور  سه  میان 
همكاری ها میان سه ملت برگزار شده 
رفع  برای  می خواهند  کشور  سه  و 
همچنان  او  بردارند.  گام  مشكالت 
فرصت  خارجی ها  به  نباید  که  افزود 

داده شود که در منطقه دخالت کنند.

حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان 
با  کرزی  حامد  دیدار  مورد  در 
خبرنگاران  به  پاکستان،  مقام های 
اما  بودند،  سخت  »گفتگوها  گفت: 
که  دارید  نیاز  شما  وقت ها  بعضی 

گفتگوها سخت باشند.«
مقام های افغانستان پیش از سفر کرزی 
او تالش  بودند که  اسالم آباد گفته  به 
برای  را  پاکستانی ها  حمایت  می کند 
دست  به  طالبان  رهبری  به  دسترسی 
این  به  افغانستان  مقام های  بیاورد. 
در  طالبان  رهبری  شورای  که  باورند 

پاکستان می باشد.
»ما  افزود:  پاکستان  خارجه  وزیر 
می خواهیم در مورد هرچیز گپ بزنیم، 
اما وقتی که شما انتظارات غیرواقع بینانه 
شما  باشید،  داشته  مضحک  تقریبا  و 
کدام زمینه مشترکی ندارید تا بتوان از 

آنجا شروع کرد.«

عبدالبصیر وثیق، یک عضو جامعه مدني 
بدخشان، به 8 صبح گفت: »سیف  الدین 
مدنی  جامعه   مجتمع  رییس  ساییس، 
برنامه ی  در  پنج شنبه  روز  که  بدخشان 
در  بدخشان  مردم  نمایندگان  دیدار 
والیت،  این  مردم  با  نمایندگان  مجلس 
از  انتقاد  دلیل  به  می کرد،  سخنرانی 
نمایندگان  مجلس  اعضای  بی توجهی 
این  مردم  دشواری های  و  خواست ها  به 
امان اهلل  به  وابسته  فرد  سوی  از  والیت، 
گرفت  قرار  کوب  و  لت  مورد  پیمان 
شده  پاره  پرده ی گوشش  نتیجه  در  که 

است.«
سوي  از  مردم،  با  نمایندگان  دیدار  این 
عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان 
در مجلس نمایندگان در شهر فیض آباد 
برگزار شده بود، ولي امان اهلل پیمان عضو 
جامعه  سوي  از  که  نمایندگان  مجلس 
در  بود،  قرارگرفته  نتقاد  مورد  مدني 

مجلس حضور نداشت.
به گفته اقاي وثیق، رییس مجتمع جامعه 
با توجه  مدني بدخشان وکالي مردم را 
به  آنها  رسیدگي  عدم  و  کم کاري  به 
مورد  مردم  دشواري هاي  و  مشكالت 

انتقاد قرارداده است. 
که  مدنی  جامعه ی  منشی  که  افزود  او 

ببینند.«  تدارک  خود  برای  می توانند 
تخمین زده می شود که نیروهای امنیتی 
افغانستان ساالنه حدود 4.1 میلیارد دالر 

هزینه دارد.
با این همه، این جنرال امریكایی تاکید 
توسط  »تنها  درخواست  این  که  کرد 
تا  و  شده  تهیه  امریكایی«  گروه  یک 
هنوز مورد توافق تمام دولت های عضو 

ناتو نیست.
هزار   140 حدود  حاضر  حال  در 
امریكایی  عمدتا  که  خارجی  سرباز 

ACKU
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1156
ه و تنظیم:

تهی

آتش«  و  دود  وراي  »از  امروز  گزاش  در 
پسرش  كه  داريم  خود  با  را  دردمندي  مادر 
دست  از  غزني  شهر  در  راكتي  حادثه  در  را 
بيان  چنين  را  حادثه  چگونگي  و  داده 
كه  است  معلوم  غريب  »آدم هاي  مي دارد: 
تا  مي خواهند  صلح  آن ها  مي خواهند،  چه 
به  برايشان  حاللی  لقمه نان  و  آرامي باشند 
جز  جنگ  زمان  در  بياورند.  به دست  آساني 
بدبختي، قيمتي و بي كاري چيزي نصيب مردم 
نشده و نمي شود. چون ما كساني هستيم كه به 
حكومت داري و حزب بازي كاري نداريم. اما 
اين مشكالت را  تاريخ مردم غريب  در طول 
متحمل شده اند،  كه ما هم جز همين بدبختان 
كه  رژيم  هر  زمان  هر  در  زيرا  بوديم.  تاريخ 
آمده است باالي ما ستم روا داشته است و به 
را دچار مشكل  ما  به يك شكل  نه  يك شكل 
ساخته  است. از كدام بدي هاي ايشان بگويم. 

زيرا در زمان كمونيست ها مشكالت زيادی را 
متحمل شديم؛ با پيروزي مجاهدين به اين فكر 
بوديم كه شايد اوضاع بهتر شود، اما با گذشت 
يوم البدتر  ما روشن شد كه  براي  چند روزي 
جنگ هاي  زمانی كه  آن ها  زيرا  گفته اند 

جرم  به  هرقوم  كردند،  آغاز  را  ميان گروهي 
به همين  و  بود  محكوم  خويش  قوميت  داشتن 
به شهادت  بي گناه  مردم  از  زيادی  تعداد  سبب 
رسيدند و يا هم مفقود شدند. اما بدتر از اين همه 
اوقات  اكثر  كه  بود  آن ها  مرمي هاي  و  راكت 

اصابت مي كرد و مردم  در خانه هاي مسكوني 
را زيانمند مي ساخت. در يكي از روزها راكتي 
پسرم  آن  نتيجه  در  و  كرد  اصابت  ما  خانه  در 
كرده  سپري  را  زندگي اش  18بهار  تازه  كه 
غم  از  دنيايي  با  را  ما  و  رسيد  به شهادت  بود، 
تنها رها كرد. حال فايده اين حكومت داري و 
تخت نشين ها براي من چيست، زيرا از آن روز 
مادر!  كه  نكرده  سوال  من  از  كسي  به حال  تا 
مي خواهي.  چه  دادي  دست  از  را  پسرت  تو 
خواست من از دولت اين است كه به ما كمك 
مجازات  را  جنايت ها  اين همه  عامالن  و  كند 
كنند زيرا ما نمي خواهيم عزيزان مان كه شهيد 
شده اند خون شان به ناحق بخشيده شود و قاتالن 

آن ها آزاد بگردند و عيش و نوش كنند.«
اين  شدن  بهتر  جهت    -: محترم  خواننده گان 
پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما  بخش 
شريك  با  می نگريم  قدر  ديده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذيل  ساختن چنين گزارش های شما در 

منتظر می باشيم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

از هیچ رژیمی دل خوش نداریم
در زمان كمونيست ها مشكالت زيادی را متحمل شديم؛ با پيروزي 

مجاهدين به اين فكر بوديم كه شايد اوضاع بهتر شود، اما با 
گذشت چند روزي براي ما روشن شد كه يوم البدتر گفته اند زيرا 

آن ها زمانی كه جنگ هاي ميان گروهي را آغاز كردند، هرقوم به 
جرم داشتن قوميت خويش محكوم بود و به همين سبب تعداد 

زيادی از مردم بي گناه به شهادت رسيدند و يا هم مفقود شدند. 
اما بدتر از اين همه راكت و مرمي هاي آن ها بود كه اكثر اوقات در 

خانه هاي مسكوني اصابت مي كرد و مردم را زيانمند مي ساخت.

يك مقام ارشد نظامی امريكا گفته است كه برای پيروزی 
در افغانستان، به تعهدات بيشتر جهت تقويت نيروهای امنيتی 

اين كشور نياز است.
به  كرده،  خودداری  نامش  افشای  از  كه  نظامی  مقام  اين 
روزنامه واشنگتن پست گفته است كه اياالت متحده برای 
تقويت نيروهای افغانستان تالش دارد و تصاميم و تعهداتی 
در اجالس ناتو كه در ماه می در شيكاگو برگزار می شود، 
مصارف،  اجالس،  اين  در  است  قرار  شد.  خواهد  اعالن 

تجهيز و آموزش نيروهای داخلی مورد بحث قرار گيرد.
اداره بارک اوباما رييس جمهور امريكا تخمين می كند كه 
پس از خروج نيروهای بين المللی از افغانستان در سال 2014 
ميالدی، ساالنه برای نيروهای داخلی به چهار ميليارد دالر 

نياز است.
در سال های گذشته، اياالت متحده ميلياردها دالر را برای 
افزايش نيروهای امنيتی داخلی و ساختارهای زيربنايی آنها 

مصرف كرده است.
بودجه سال 2012 ميالدی امريكا برای همين نيروها، 11.2 
ميليارد دالر اعالم شده و انتظار می رود اين بودجه در سال 
 5.7 آينده  سال  يعنی  يابد؛  كاهش  درصد  پنجاه   2013

امنيتی  نيروهای  با  اوباما  بارک  اداره  ازسوی  دالر،  ميليارد 
افغانستان كمك خواهد شد.

در حال حاضر تعداد نيروهای پوليس و اردوی افغانستان به 
سه صد و ده هزار تن می رسد و انتظار می رود تعداد آنها به 

سه صد و پنجاه هزار تن افزايش يابد.
اما ليون پانيتا، وزير دفاع امريكا، در همين ماه گفته بود كه 
برای جلوگيری از مصارف، شايد تعداد سربازان افغان، در 

ارقام فعلی باقی بماند.
ميليارد  چهار  از  می گويد  امريكا  نظامی  ارشد  مقام  يك 
دالری كه مصرف نيروهای افغان پس از سال 2014 تخمين 
می شود، حكومت افغانستان فقط توانايی پرداخت دوازده 
و  امريكا  دوش  به  مصارف  باقی  و  دارد  را  آن  درصد 
متحدين ناتو در افغانستان گذاشته خواهد شد. به گفته همين 
مقام امريكايی، اگر نيمی از اين مصارف به دوش امريكا 

و نصف آن به دوش اروپا گذاشته شود، بهتر خواهد شد.
مقامات امريكايی گفته اند كه در اجالس شيكاگو، دو مساله 
خيلی مهم خواهد بود: بحث روی تجهيز و تمويل نيروهای 
افغان در آينده و هم چنين روند گفتگو های صلح با طالبان.
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 محمدهاشم قیام

 

طرحی  جمعه  روز  امریکا  سنای  مجلس  نماینده  یک 
کرد.  ارایه  پاکستان  بلوچستان  خودمختاری  برای  را 
تجزیه  برای  آغازی  طرح،  این  می گویند  تحلیلگران 
نمایندگان  از  یکی  رورابکر،  دانا  می باشد.  پاکستان 
این طرح، گفته  ارایه  با  امریکا،  حزب جمهوری خواه 
به  رابطه  در  تا  شود  داده  اجازه  باید  بلوچ ها  به  است 
که  است  گفته  رورابکر  بگیرند.  تصمیم  آینده شان 
روبه رو  نژادی  و  سیاسی  تبعیض  با  پاکستان  بلوچ های 
هستند. این نماینده، از حکومت امریکا انتقاد کرده و 
گفته است دولت امریکا به حکومت پاکستان میلیاردها 
به سرکوب  پاکستان  دالر کمک می کند در حالی که 

بلوچ ها ادامه می دهد. 
خواست  این  که  است  گفته  امریکا  حکومت  هرچند 
یکی از نمایندگان است و نمی تواند به مفهوم خواست 
با  می گویند  تحلیلگران  اما  باشد.  امریکا  حکومت 
از سوی حکومت پاکستان  به ظلم و ستمی که  توجه 
این مساله سبب  اعمال می شود،  پاکستان  بلوچ های  بر 
بلوچ ها  میان  در  جدایی خواهی  روحیه  تا  شد  خواهد 

بیشتر شود. 
از  پاکستان  بلوچستان  ایالت  که  حالی ست  در  این 
هفت سال به این سو شاهد ناآرامی هاست. چندین رهبر 
بلوچ ها توسط حکومت پاکستان به قتل رسیده و اجازه 

فعالیت های سیاسی برای آن ها داده نمی شود. 
حکومت  امریکا،  مجلس  در  طرح  این  ارایه  دنبال  به 
پاکستان به این طرح واکنش نشان داده است. وزارت 
مساله  این  طرح  که  است  گفته  پاکستان  خارجه 

بی احترامی به قوانین بین المللی می باشد. 
در همین حال، تحلیلگران می گویند از 15سال به این سو 
نظامیان پاکستانی ظلم و استبداد زیادی را بر بلوچ های 
پاکستان روا داشته اند. تنش ها بین بلوچ های پاکستان و 
حکومت آن کشور زمانی به اوج خود رسید که اکبر 
این  حکومت  توسط  پاکستان،  بلوچ های  رهبر  بگتی، 

کشور به قتل رسید. 
احمد سعیدی، آگاه مسایل پاکستان، می گوید در چهار 
سال اخیر بیشتر از 5700تن از بلوچ های پاکستان توسط 
از  یکی  شده اند.  مفقود  و  کشته  کشور  آن  حکومت 
مسایلی که همواره با اعتراض بلوچ های پاکستان همراه 
بوده، این است که بلوچستان یکی از ایاالت نفت خیز 
از  مالحظه ای  قابل  درصدی  چنان که  است.  پاکستان 
می شود؛  تامین  والیت  همین  از  پاکستان  نفت  و  گاز 
آقای  می برند.  به سر  فقر  در  هم چنان  بلوچ ها  ولی 
سعیدی در این مورد می گوید: »بلوچستان منبع ذخیره 
و  پنجابی ها  را  آن   محصول  ولی  است،  نفت  و  گاز 
مشقت  و  خواری  در  بلوچ  مردم  می گیرد.  سندی ها 

نگهداشته شده اند. در گذشته های تاریخ نیز برسر این 
مردم ظلم روا داشته شده است.« 

علیه  پاکستان  حکومت  استبداد  نیز  این  از  پیش 
حقوق  نهادهای  شدید  انتقاد  با  پاکستان  بلوچ های 
حکومت  از  نهادها  این  است.  شده  مواجه  بشری 
بلوچ ها  تا حقوق بشری و سیاسی  پاکستان خواسته اند 
را در نظر گیرد. آقای سعیدی می گوید مبارزه بلوچ ها 
ادامه خواهد یافت: »حکومت پنجابی ها نمی تواند جلو 
مبارزات آزادی خواهی بلوچ ها را بگیرد. این مبارزات 

دوام خواهد کرد.« 
بلوچ ها در سه کشور پاکستان، ایران و افغانستان حضور 
حکومت  یک  دارای  بلوچ ها  که  صورتی  در  دارند. 
مستقل شوند، این مساله بر بلوچ های هر سه کشور تاثیر 
خواهد گذاشت و بخش هایی از ایران و افغانستان نیز 

به بلوچ ها تعلق خواهد گرفت. 
در  بلوچ ها  می گوید  مورد  این  در  سعیدی  آقای 
ولی  دارند،  حضور  نیز  افغانستان  نیمروز  و  ایران  مرز 
بلوچ های پاکستان تقریبا نیمی از خاک پاکستان را در 
بر می گیرد. به باور آقای سعیدی، ایجاد دولت مستقل 
نخواهد  ایران  و  افغانستان  بر  زیادی  تاثیر  بلوچستان، 
است  کم  کشور  دو  این  در  آن ها  تعداد  زیرا  داشت 
ولی در صورتی که بلوچ های پاکستان به خود مختاری 
خواهند  اختصاص  خود  به  را  پاکستان  نصف  برسند، 

داد. 
تجزیه  به  رابطه  در  نگرانی هایی  اخیر  سال های  در 
پاکستان وجود داشته است. جورج  بوش، رییس جمهور 
پیشین امریکا پس از حمله القاعده به برج های تجارت 
جهانی، به پاکستان هشدار داد که اگر به حمایتش از 
از نقشه جهان حذف  ادامه دهد، پاکستان را  تروریزم 
با  مبارزه  جبهه  از  پاکستان  حمایت  اما  کرد.  خواهد 

تروریزم از تجزیه پاکستان جلوگیری کرد. 
نیز همواره  پاکستان  پشتون های  این در حالی ست که 
خواستار حقوق اساسی پشتون ها در پاکستان می باشند. 
مناطق قبایلی پاکستان به جای این که در سال های اخیر 
به  شود،  برخوردار  توسعه  و  بازسازی  برنامه های  از 
مرکز فعالیت های القاعده و طالبان تبدیل شده و اکثر 
متوجه  جهان  مختلف  کشورهای  در  که  تهدیدهایی 

امنیت جهانی شده از مناطق قبایلی منشا گرفته است. 
آقای سعیدی در این مورد می گوید: »امکان ندارد که 
پاکستان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل با جغرافیای 
و  سندی ها  پشتون ها،  بلوچ ها،  کند.  پیدا  ادامه  واحد 
و  دارند  استقاللیت  تقاضای  همه  مومند  قومی  مهاجر 

تجزیه پاکستان از بلوچستان آغاز خواهد شد.«  
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با  گفتگوهایش  در  کرزی  رییس جمهور  جدی  لحن 
هیات  سفر  مهم  دست آوردهای  از  پاکستانی،  مقامات 
اسالم آباد  به  کرزی  رییس جمهور  رهبری  تحت 
که  است  آمده  گزارش ها  در  می شود.  محسوب 
رییس جمهور کرزی در دیدارش با مقام های پاکستانی 
با  پاکستان،  به  دوروزه اش  سفر  روز  اولین  جریان  در 
آنان برخورد لفظی کرده و خواستار کمک اسالم آباد 
در گفتگو های صلح با طالبان شده است. این که دولت 
افغانستان به صورت جدی از پاکستان خواستار کمک 
می شود، از این جهت مثبت تلقی می شود که پیش از 
به  افغانستان  دولت  رهبران  نزد  در  چنین جسارتی  این 
مشاهده نمی رسید. چه این که جواب دولت پاکستان به 
خواسته رییس جمهور کرزی مثبت باشد یا منفی، اصل 
مطرح کردن جدی مطالبات و یا انتظارات از پاکستان 
حداقل این موضوع را برای پاکستانی ها روشن می کند 
که آنان نباید انگیزه های موجودیت یک دولت مستقل 

در قلمرو افغانستان را نادیده بگیرند. 
در گزارشی که به نقل از روزنامه گاردین در رسانه های 
مقام های  برخی  که  است  آمده  شده،  منتشر  افغانستان 
رییس جمهور  لهجه  که  گفته اند  پاکستانی  و  افغان 
پاکستان  نخست وزیر  که  است  بوده  تند  چنان  کرزی 
قرار  که  نشستی  در  توقف  خواستار  و  کرده  مداخله 
شده  کنند،  دو کشور شرکت  هر  نمایند گان  همه  بود 
که  است  شده  گفته  گزارش  این  از  بخشی  در  است. 
حامد کرزی در خطابی ظاهرا به حناربانی  کهر، وزیر 
مایل  »آیا شما  است:  پرسیده  از وی  پاکستان،  خارجه 
به مکتب و دانشگاه در  از رفتن  را  هستید که دختران 

پاکستان بازدارید؟«
رییس جمهور  دیدار  در جریان  آنچه  مورد  در  اگرچه 
آگاهی  رسانه ها  در  است،  گذشته  پاکستان  سران  با 

سخنان جدی  این  می رسد  به نظر  اما  است،  نشده  داده 
از  پیش  که  گرفته  صورت  دلیل  این  به  رییس جمهور 
سفر رییس جمهور کرزی به پاکستان، این انتظار ایجاد 
شده بود که در جریان این سفر، رییس جمهور یا برخی 
توانست  خواهند  کرده اند،  سفر  باوی  کسانی که  از 
زمانی  در  کار  این  کنند.  مذاکره  طالبان  نمایندگان  با 
برای  را  شرایط  پاکستان  دولت  که  می شد  امکان پذیر 
چنین مذاکره ای آماده می کرد. عدم جواب گویی مثبت 
اسالم آباد به این خواسته رییس جمهور که ابراز عالقه 
کرده بود تا پاکستان، طالبان را برای گفتگو های صلح 
صورت  به  رییس جمهور  تا  شده  باعث  سازد،  آماده 

جدی با رهبران پاکستان سخن بگوید.
حناربانی  که  است  آمده  گزارش ها  در  هم  سویی  از 
مقام های  با  را  گفتگو ها  پاکستان،  خارجه  وزیر   کهر، 
افغان در اسالم آباد سخت و جدی خوانده و در واکنش 
در  مساعدت  بر  مبنی  افغانستان  دولت  درخواست  به 
راستای مذاکره با طالبان گفته است: »ما مال عمر نداریم 
که آن را به میز گفتگو حاضر کنیم، این یک مفکوره 
احمقانه درباره پاکستان است.« وی تاکید کرده است 
که این )یعنی درخواست زمینه سازی مذاکره با طالبان 

انتشار این خبر  توسط پاکستان( احمقانه است. اگرچه 
کرزی  سفر  تحلیلگران  از  برخی  تا  است  شده  باعث 
به اسالم آباد بدون دست آورد توصیف کنند و حتا  را 
از  منفی  بخش  یک  حیث  به  را  حناربانی  اظهارات 
عوارض این سفر بخوانند، اما از سویی هم می تواند این 
موضوع نیز قابل درک باشد که اظهارات ربانی  کهر و 
احمقانه توصیف کردن درخواست زمینه سازی مذاکره 
با سران طالبان از سوی وی نشان می دهد که پاکستان 
و  می داند  قرمز  خط  یک  به عنوان  را  طالبان  با  ارتباط 
افغانستان  از سوی دولت  قرمز  این خط  نشانه گیری  به 

واکنش نشان می دهد.
این  پایانی  اعالمیه  در  که  تعهداتی  و  سه جانبه  نشست 
به  می تواند  نیز  است  گرفته  قرار  اشاره  مورد  نشست 
و  رییس جمهور  عزیمت  از  پیش  باشد.  افغانستان  نفع 
هیات همراهش به پاکستان، این نگرانی وجود داشت 
فضای  از  اثرپذیری  با  رییس جمهور  است  ممکن  که 
ضد  جبهه  یک  در  را  افغانستان  مشارکت  مذاکرات، 
امریکایی در کنار ایران و پاکستان اعالم کند. اما دیده 
موضوع  بلکه  نشد،  انجام  چیزی  چنین  تنها  نه  که  شد 
به   یک دیگر  داخلی  امور  در  سه کشور  مداخله  عدم 
نفع  به  اجرایی شدن،  بحث گرفته شد که در صورت 

افغانستان تمام می شود. 
بر اساس گزارش ها منتشرشده از اسالم آباد، در نشست 
ایران،  و  پاکستان  افغانستان،  رهبران  مشترک  سه جانبه 
سران سه کشور اعالم کردند که طبق منشور ملل متحد، 
بر مداخله نکردن امورات داخلی هم دیگر و احترام به 
یک  در  موضوع  این  دارند.  تاکید  یک دیگر  آزادی 
اعالمیه 29ماده ای که از سوی حامدکرزی رییس جمهور 
پاکستان  رییس جمهور  زردای  آصف علی  افغنستان، 
شد،  امضا  ایران،  رییس جمهور  احمدی نژاد  محمود  و 

تصریح شده است.
وضعیت  بودن  نابرابر  و  موجود  وضعیت  به  توجه  با 
افغانستان  سوی  از  متقابل  تاثیرپذیری  و  تاثیرگذاری 
این که سه کشور طبق منشور  بر  تاکید  این کشورها،  با 
ملل متحد، به تمامیت ارضی و آزادی هم دیگر احترام 
کنند و در امور داخلی یک دیگر مداخله نکنند به نفع 
افغانستان تمام می شود. زیرا در وضعیت فعلی افغانستان، 
را  پاکستان  و  ایران  داخلی  امور  در  مداخله  امکانات 
امکاناتی  چنین  از  کشور  دو  این  اما  ندارد،  به دست 
نفوذ  بر  عالوه  می تواند  پاکستان  می باشند.  برخوردار 
بر برخی از سیاست مداران افغانستان، از طریق نفوذ بر 
طالبان در افغانستان مداخله کند و ایران نیز می تواند با 
بذل و بخشش یورو به ارگ، اثرگذاری های سیاسی را 
بر دولت کابل داشته باشد. این کشور هم چنین می تواند 
القای  راستای  نفوذی در  ابزارهای  برخی  از  استفاده  با 

مفکوره ضد امریکایی در افغانستان تالش کند. 
از این رو، ایجاد تعهد در راستای قطع مداخله در امور 
بنابر  باشد.  افغانستان  نفع  به  می تواند  داخلی یک دیگر 
به  کرزی  رییس جمهور  سفر  که  گفت  می توان  این 

اسالم آباد، بدون دست آورد نبوده است.  


تجزیه پاکستان
 از بلوچستان آغاز خواهد شد

سال پنجم   شماره مسلسل 1340   یک شنبه 30 دلو 1390    

 حکیمی

تحلیلگران: سفر به اسالم آباد
 و دست آوردهای مثبت
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به کمک سپنتا می آمد. علی شریعتی  این بار روحش  و 
می گوید زمانی حضرت علی می خواست از دردهایش 
با مردم سخن بگوید. حرف می زد. به شوق آمده بود. 
ناگهان  به  ولی  بگوید.  را  مگو  می خواست حرف های 
کسی از میان جمعیت مساله ی شرعی پرسید. حضرت 
علی از اصل مطب دور شد. خواست مودبانه پاسخ آن 
مرد را بگوید. پس از پاسخ، آن دیگرانی که مشتاقانه در 
انتظار باقی سخنان بودند، فریاد زدند که بعد چه شد؟ به 
شیوه ای آن قصه گوی نوعی که شب ها وقتی انسان های 
اولیه خسته از کار و زحمت روز بر گرد آتش در غار 
حلقه می زدند، برای آن که بیدارشان نگهدارد آغاز به 
پایان نمی رسید که  به  قصه گویی می کرد و هنوز قصه 
لب از سخن فرو می بست تا از هم گنانش بشنود که بعد 
حرفی  نمی خواست  دیگر  اما  علی  حضرت  شد؟  چه 
بزند، متوجه شده بود که حرف های زیادی زده است، 
به  و  بلعید  را  سخنانش  و  فروبست  گفتار  از  لب  پس 
کنایه همین قدر گفت که »هذا ی شقشقته هدرت«، یعنی 
این شقشقه ای بود که گذشت و شقشقه را بیابان گردان 
که با اشتر همدم اند بهتر می شناسند. و آن کفی است که 
از دهان اشتر پس از پیمودن راه طوالنی بیرون می جهد. 
سخنان آن شب سپنتا به نظرم رسید که شقشقه او بودند. 
شقشقه ای که گفت و پایانش را به دیگران واگذاشت. 
و  بارت   تعبیر روالن  به  مولف می رود  و  متن می ماند 
آن گاه بر مخاطب متن است که حاشیه ها و سفیدی ها 
را ببیند و بخواند. سپنتا در این گفتگو، صادقانه تالش 
کرد که دردهایش را فریاد بزند و الاقل به آنانی که به 
او تهمت خیانت به روشن فکری – به دلیل رفتن به سمت 
می کشد  چه  که  بفهماند  می زنند  را   - عریان  قدرت 
اگر  که  کرد  اعتراف  صادقانه  او  است.  کشیده  چه  و 
روزی دوباره بر این کشور رنج و مصیبت همیشه طالبان 
برگردد او شرم سار تاریخ خواهد شد. این سخن، سخن 

دوسیه به این سرنوشت دچار است، من به عنوان مشت 
نمونه خروار یک دوسیه را به بررسی گرفتم.« او تاکید 
کرد که صدها عریضه به خاطر برکناری رییس دیوان 
از  تاکنون  اما  ارایه شده،  مدنی حوزه سوم شهر کابل 
سوی دادگاه عالی مورد توجه قرار نگرفته است. آقای 
محاکم  از  برخی  در  بی عدالتی ها  که  افزود  هوشنگ 

بیداد می کند. 
اما دادگاه عالی ادعای مطرح شده از سوی عبدالقدیم 
یک  در  که  قضاتی  می گوید  کرده  رد  را  هوشنگ 
دیگری  به جای  بگذرانند،  سه سال  از  بیش  محل 
نشرات  رییس  عمری،  عبدالوکیل  می شوند.  تبدیل 
»در  گفت:  مطرح شده  ادعاهای  رد  با  عالی،  دادگاه 
طول سه سال بیش از یک هزار نفر از جمله کسانی که 
ارتباط  دیگری  نهادهای  با  یا  و  بوده   دخیل  قضایا  در 
داشته اند، بازداشت شده اند. هم چنین بیش از پنجاه نفر 
از قضات از وظایف شان سبک دوش شدند. عرض من 
این است چیزی که او)عبدالقدیم هوشنگ( می گوید، 
از  بیش  قاضی القضات  وقفه جاللتماب  بدون  روز  هر 
رسیدگی  شکایت شان  به  بعد  و  مالقات   را  سی نفر 

می کند.« 
از  که  تاکید کرد کسانی  عالی  دادگاه  نشرات  رییس 
باید  دارند،  شکایت  قضات  و  دادگاه ها  کار  نحوه ی 
در  تا  سازند  مطرح  عالی  دادگاه  با  را  شکایات شان 
مورد رفع نارسایی ها اقدامات جدی صورت گیرد. او 
هم چنین گفت: »وکیل مدافع شخصی است که دعوای 
یک نفر یا متهم را به پیش می برد، چه برسد به این که 
از قضات شکایت بکند و خودش ممکن مشکل داشته 
باشد.« آقای عمری تاکید کرد که وکالی مدافعی که 
با  از کار قضات شکایت دارند، باید مشکالت شان را 

دادگاه عالی مطرح سازند.
سوی  از  بارهای  کشور  قضایی  دستگاه  از  شکایت 
برخی از نهادهای داخلی و بین المللی مطرح شده است، 
اما به نظر می رسد که این شکایت ها بر روند بهبود کار 
شماری از قضات و دادگاه ها چندان اثرگذار نبوده اند.

افغانستان از چند  معنا یعنی ایجاد بحران. 
سال به این سو به دلیل هسته ی  آی اس آی 
ریاست جمهوری،  ارگ  درون  در 
این  ولی  است،  رفته  بحران  به سمت 
بحران با آن چه که یک منتقد روشن فکر 
جنس  دو  از  کامال  کند  خلق  می تواند 
تمامیت خواهان  بحران  مخالف اند. 
بحران  ولی  بحران،  برای  است  بحرانی 
و  بیداری  هدف  به  روشن فکر  منتقد 
لحظه  هر  برای جامعه ای که  هوشیارباش 
ممکن است به خواب رود، انجام می شود. 
سپنتا آن شب بسیاری را از خواب پراند 
عده ای  است  ممکن  که  میزانی  به همان 
حاال  که  ریاست جمهوری  ارگ  در  را 
بازی های  و  جلف  سیاست  تیکه داران  به 
دشمنان  به  شده اند،  مبدل  کمپیوتری 
بالفعل خود تبدیل کرده باشد. چون این 
بالقوه  افغانستان  به  آمدنش  آغاز  از  عده 
با او سردشمنی داشتند. این تکانه باید در 
ارکان در حال فروپاشی نظام آقای کرزی 
که  می فهمیدند  الاقل  که  می شد  ایجاد 
»ناقوس ها برای کی به صدا در می آیند.« 
وجدان  که  داد  نشان  دیگر  یک بار  سپنتا 
به باور  که  هرچند  است.  جامعه اش  بیدار 

بسیاری ها برای گفتن این سخنان بسیار دیر شده است.
نتیجه

به  باشد؟  می توانست  چه  سخنان  این  ماحصل  اما  و 
دنبال کرد. نخست،  را همزمان  نظرم سپنتا چند هدف 
آن چه  که  کرد  منتقل  جهانی  جامعه  به  خودرا  پیام 
به عنوان طرح صلح خوانده می شود، چیزی نیست که با 
اعتقادات مردم افغانستان هم خوانی داشته باشد. خالف 
متحدان  دنبال  به  ارگ  درون  در  برخی ها  که  آن چه 
به  خواست  دوم،  سیاست ها اند.   این گونه  منطقه ای 
مردم افغانستان بگوید که با وجود نزدیکی به قدرت و 
بودن در قدرت وقتی پای منافع عمومی در میان باشد، 
در  تا  آنانی که  خالف  بزند.  می تواند  را  چیز  همه  قید 
بیرون  محض  به  ولی  می شوند  آن  محصور  قدرت اند 
شدن منتقد آن و سوم، هشدار به نیروهای اصالح طلب 
تنها  که  دارند  بیرون  در  آتشی  و  درون  در  دردی  که 

نیستند و زبان آن ها را می داند و تفسیر می کند.   

یک تن از وکالی مدافع مدعی شده است که شماری 
در  ضوابط  بر  روابط  بودن  حاکم  به دلیل  قاضیان،  از 
پست های  از  برخی  افغانستان،  قضایی  دستگاه های  
به گفته ی  می گیرند.  قراردادی  به صورت  را  محاکم 
پس  ندارند،  واسطه  که  قاضی هایی  مدافع،  وکیل  این 
دیگر  مکانی  به  مکان  یک  از  کوتاه،  زمان  مدت  از 
رد  را  ادعاها  این  عالی،  دادگاه  اما  می شوند.  »شوت« 
قاضی ها  کار  نحوه ی  از  کسانی که  می گوید  کرده، 
به  و  کنند  شکایت  عالی  دادگاه  در  دارند،  شکایت 

شکایت شان به اسرع وقت رسیدگی می شود.
روز  مدافع،  وکالی  از  یک تن  هوشنگ،  عبدالقدیم 
گذشته در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که 
در دستگاه قضایی کشور، روابط بر ضوابط حاکم شده 
یک  در  سال ها  است،  بیشتر  روابط شان  که  قضاتی  و 
پست باقی می مانند. او گفت: »در افغانستان ما و شما، 
جای ضابطه ها را رابطه ها گرفته  اند که این برای همگان 
باوجدان،  شریف،  قضات  خیلی  اما  است.  روشن 
واسطه،  این که  به خاطر  که  هستند  عالمی  و  باشرف 
وسیله و پول ندارند هر روز از یک جای به جایی دیگر، 
به والیت دیگر شوت می شوند.  از یک والیتی  یعنی 
خالصه سرنوشت شان همیشه دچار تزلزل بوده است.« 
این وکیل مدافع هم چنین افزود: »اما یک تعداد قضات 
احساس  من  هستند.  قراردادی  واقعا  که  هستند  دیگر 
که  به خاطری  هستند.  قراردادی  واقعا  که  می کنم 

طلوع  تلویزیون  در  را  سپنتا  داکتر  تازه ی  گفتگوی 
به گونه ی  بازهم  کشور  ملی  امنیت  مشاور  دیدیم. 
متعارف خود به عنوان یک روشن فکر متعهد ظاهر شد 
و بیشتر از آن که در بند پرسش ها باشد، تالش کرد که 
این بار  میان بگذارد.  با مردمش در  را  دل نگرانی هایش 
اما خالف گذشته در سخنان سپنتا حزنی را می شد حس 
کرد که از ژرفای ذهنش می تراوید و تا اعماق وجود 
بیننده نفوذ می کرد. وجدان بیدار جامعه به تعبیر خلف 
گفتگوی  این  در  می خواست  سعید  ادوارد  راستینش 
کند.  تقسیم  دیگران  با  را  دردهایش  طوالنی  نه چندان 
این سال ها چه کشیده  سپنتا می خواست بگوید که در 
بین المللی  مشاور  به عنوان  چه  است.  دیده  چه  و 
به عنوان وزیرخارجه ی کشور و  ریاست جمهوری، چه 
زیبا  همواره  سپنتا  ملی.  امنیت  مشاور  موقعیت  در  چه 
سخن می گوید؛ مطنطن و پیوسته، با چاشنی ای از ادبیات 
شرق و دانش سیاسی غرب. می فهمد که چه می گوید 
خارج  موضوع  از  و  نمی فروشد  افاده  دلیل  به همین  و 
نمی شود. سپنتا اما در این گفتگو حرف های اصلی اش 
بود، مطرح  را که در ده سال گذشته در دل نگهداشته 
کرد. اما نه بی پروا مثل بعضی ها و نه هم محافظه کارانه 
که  و صریح گفت  خیلی رک  دیگر.  بعضی های  مثل 
دلیل  آن که  بدون  و  نگرانی هایش چیست  و  دغدغه ها 
که  می اندیشید  نتایجی  به  بیشتر  بگوید  را  سخنان  این 
وقتی  باشند.  داشته  پی  در  می توانند  سخنان  این گونه 
این گفتگو و یا آن گونه که خوش تر دارم بگویم این 
تک گویی را می شنیدم به یاد خطبه ی »شقشقه« حضرت 
شریعتی  علی  به روایت  پیش  سال ها  که  می افتادم  علی 
درد هایی  گویا  هم  شریعتی  علی  بودم.  خوانده  را  آن 
خطبه  این  از  همواره  که  داشت  سپنتا  درد های  بسان 
بود  شده  عجین  این خطبه  با  روحش  می گفت.  سخن 

سالیان سال به یک پست می مانند،  در یک پست کار 
می کنند، ولی هیچ وقت این ها را کسی تبدیل نمی کند؛ 
باوجودی که نه جامعه از کارکرد این ها راضی است، 
از  نه در دستگاه های دیگری  نه مردم راضی هستند و 
این ها در  باوجود آن،  آنان رضایت وجود دارد؛ ولی 

همان پست خود باقی هستند.«
در  زیادی  »تخلفات«  که  افزود  هوشنگ  عبدالقدیم 
محاکم کشور وجود دارد و این تخلفات پس از آغاز 
بیشتر  مملکت  اول  به عنوان شخص  حامد کرزی  کار 
محاکم،  در  تخلفات  به دلیل  او،  به گفته ی  است.  شده 
رهایی  از  کشور  ملی  امنیت  و  لوی سارنوالی  بارها 
مجرمان و افراد وابسته به طالبان، شکایت کرده اند. وی 
و  است  شده  بیشتر  محاکم  در  بی عدالتی ها  که  افزود 

هم چنین قاضی ها کم تر احساس مسوولیت می کنند.
عبدالقدیم هوشنگ، به عنوان نمونه، از بی عدالتی ها در 
دیوان مدنی حوزه سوم شهر کابل یادآور شد و گفت 
از  حوزه،  این  مدنی  دیوان  رییس  نیازی  محمدعثمان 
قضیه  دیگر  از طرف  آشکارا  به صورت  پرونده  یک 
خانه  یک  گفت  هوشنگ  آقای  است.  کرده  حمایت 
عزیزاهلل،  توسط  که  موکلش  محمدابراهیم  به  مربوط 
شده  غضب  کابل  شهزاده  سرای  صرافان  از  یک تن 
این  مورد  در  سوم  حوزه  مدنی  دیوان  رییس  بود، 
که  افزود  او  است.  کرده  برخورد  یک جانبه  قضیه 
جدی،  به صورت  عزیزاهلل،  از  نیازی  محمدعثمان 
حمایت کرده است. آقای هوشنگ می گوید: »هزارها 

بزرگ  جمع  یک  از  نمایندگی  به  او  نبود.  او  فردی 
سخن می گفت. از جمع شکنجه شدگان. جانا سخن از 
دغدغه ی  که  آنانی  همه ی  جمع  از  می گویی.  ما  زبان 
که  بگوید  خواست  سپنتا  دارند.  را  آینده  و  سرنوشت 
که  آن چه  با  سیاست  معلم  به عنوان  میان خوانده هایش 
در  عمل سیاسی دولت مردان تبارز می یابد چقدر فاصله 
وجود دارد. سپنتا می خواست بگوید که اخالق سیاسی 
نشسته و آن چه  به جای سیاست اخالقی  این کشور  در 
که صورت می گیرد در پهنای عقالنیت مدرن سیاسی 
روشن فکر  ندارد.  اعراب  از  محلی  امروز،  فهم  قابل 
اسفبار  به شکنجه شدن آگاهانه می دهد  تن  زمانی که 
است و تعهد او را به اعتراض در زیر بار شکننده نابود 
می کند. ولی سپنتا هنوز روشن فکر نابود شده نیست. او 
می تواند هنوزهم برای جامعه ی افغانستان به عنوان معلم 
سیاست عمل کند. روشن فکری که علی الرغم بودن در 
کنار قدرت می تواند به نقد آن بپردازد. و نقد در بهترین 

پست های برخی از محاکم 
قراردادی اند 

سپنتا، روشن فکر منتقد
 در درون دولت

یک وکیل مدافع:

 ظفرشاه رویی

ACKU جاهد روشنگر
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واکنش علمای بدخشان در رابطه 
به کشت خشخاش

تخار، چهارراهی ترانزیت مواد مخدر

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1340   یک شنبه 30 دلو 1390    

تولید  و  کشت  موضوع  به  پیوند  در  بدخشان  علمای 
مواد مخدر دیدگاه های متفاوتی ارایه می دارند.

شماری از این عالمان، کشت مواد مخدر را به هدف 
مباح  مقابل دشمن  در  استفاده  و  حاصل گیری روغن 
متون  به  استناد  با  آن ها،  دیگر  ولی شماری  می دانند، 
دینی و واقعیت های عینی جامعه، کشت خشخاش را 

حرام مطلق می دانند.
از علمای دینی در والیت  شاه ولی اهلل زاهد، یک تن 
روغن  کوکنار  تخم  این که  »از  می گوید:  بدخشان 
خوب می دهد، اگر کوکنار به این هدف کشت شود، 

هیچ ممانعت برای کشت آن وجود ندارد.«
اما وی می گوید که استعمال مخدرات برای مسلمانان 
در  که  ساخت  خاطرنشان  موصوف  می باشد.  حرام 
کتاب »فتوای محمه لعموم امه« نوشته »عبداهلل ابن الباز« 
کشت  که  است  آمده  مسلمان،  مفتی های  از  یک تن 
برای گرفتن  »نوار« را دارد که اگر  خشخاش حیثیت 
روغن کاشته شود، عین ثواب و اگر برای تولید مواد 

مخدر استفاده شود گناه است. 
کشت  بدخشان،  در  دین  عالمان  از  دیگر  برخی  اما 

کوکنار را حرام قطعی می دانند.
مولوی عطااهلل محمدی، یک عالم دین در بدخشان، 
»هم  می گوید:  دانسته  قطعی  حرام  را  کوکنار  کشت 
نص صریح دینی و هم فهم دینی ما، مخالف کشت 
کوکنار است، به خاطر این که بیشترین ضرر را از ناحیه 

کشت این مواد خود ما می بینیم.«
به گفته وی »خمر« که در قرآن کریم به شدت از طرف 
مواد  تمام  گیرنده  دربر  است،  شده  تحریم  خداوند 
بسیاری  اتفاق  به  مخدر است که کشت کوکنار هم، 

تولید  و  کشت  به خاطر  آن که  از  بیشتر  تخار  والیت 
داشتن  قرار  به  باشد،  مشهور  خشخاش  فرآورده های 
در مسیر شاهراه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر شهرت 

دارد.  
از  تخار،  والیت  در  مخدر  مواد  ترانزیت  شاهراه 
ولسوالی کشم بدخشان آغاز می شود و تا خط صفری 

مرز افغانستان با جمهوری تاجیکستان ادامه می یابد.
قوماندانی  مخدر  مواد  با  مبارزه  مدیر  رجب محمد، 
مواد  قاچاقچی های  »بیشتر  می گوید:  تخار،  امنیه ی 
مخدر، در مرزها مستقر هستند و این قاچاقچیان بیشتر 
داشته  بودوباش  درقد،  و  ینگی قلعه  ولسوالی های  در 
هیرویین  تولید  فابریکه های  از  را  هیرویین  بیشتر  و 

خریداری و به تاجیکستان قاچاق می کنند.«
در مورد این که پودر هیرویین در کجا تولید می شود، 

از علما، در آن شامل می باشد.
موصوف گفت که فهم دینی بعضی از عالمان دین مبنی 
بر این که از این مواد کفار استفاده می کنند و با استفاده 
عینی  واقیعت های  با  می کنند،  تضعیف  را  کفار  آن  از 

جامعه مطابقت ندارد.
به باور او سود بیشتری این مواد را مافیای مواد مخدر و 
تروریزم می برند و اضافه بر آن، هر روز به آمار معتادان 

در جامعه ما افزوده می شود که نگران کننده است.
دانستن  جواز  بر  مبنی   دین  عالمان  برخی  ادعاهای  او 
کشت کوکنار را به خاطر تولید روغن، نادرست خواند 
دیگر  نباتات  از  روغن  به دست آوردن  »برای  گفت:  و 

می شود استفاده کرد که برای جامعه مضر نیست.«
ولسوالی  علمای  شورای  رییس  عبدالتواب،  مولوی 
شهدا، با جدیت، کشت مواد مخدر را نکوهش کرده 
نمي تواند  هیچ کس  خشخاش  کشت  » براي  مي گوید: 
موقف  اسالم  دین  که  چرا  بدهد،  دیني  مرجعیت  که 

کامال روشني در تحریم این مواد دارد.«
در  مواد  این  از  استفاده  مدعي  که  آنانی   وي،  به گفته 

حکایت های متفاوتی وجود دارد. 
از  هیرویین  پودر  که  می گویند  تخار  امنیتی  مقام های 
انتقال  تاجیکستان  به  سپس  و  تخار  به  بدخشان  والیت 
مواد مخدر  قاچاق  با  رابطه  اما کسانی که در  می شود، 
گوشه وکنار  در  که  هستند  مدعی  دارند،  معلومات 
پودر  تولید  کوچک  کارگاه های  نیز  تخار  والیت 
هرویین وجود دارد که مواد مورد ضرورت قاچاقچیان 

را تامین می کند.
شود،  فاش  نامش  نخواست  که  تخار  باشنده ی  یک 
مثل  دیگر  هیرویین  تولید  فابریکه های  »حاال  می گوید: 
این  به  که  و کسانی  نیستند  زیاد  وسایل  دارای  گذشته 
دیگر  و  کاسه  و  دیگ  از  استفاده  با  مصروف اند،  کار 
وسایل مختصر، در آشپزخانه ی منزل شان از ساعت های 
آغازین شب تا طلوع آفتاب تریاک را پروسس کرده 

که  چرا  رفته اند،  خطا  به  هستند،  اسالم  دشمنان  مقابل 
براي  مبارزاتش  از دوره هاي  هیچ یک  اسالم در  پیامبر 

سرکوبي دشمنان اسالم، از حرام کار نگرفته است.
او یک نمونه از موضع گیري پیامبر را در مبارزه با شراب 
در مدینه منوره این گونه بیان می کند: »زماني که پیامبر 
در مدینه شراب را جمع آوري کرد، جمعی از جوانان از 
پیامبر تقاضا کردند تا به عوض شکستن خم هاي شراب 
به فروش  را  آن   مدینه،  کوچه هاي  در  آن  ریختاندن  و 
برسانند و از پول آن استفاده کنند، اما پیامبر قبول نکرد 

و دستور به ریختاندن آن در کوچه هاي مدینه داد.«
قانع کننده  دلیل  هیچ  که  ساخت  خاطرنشان  موصوف 
که  بهانه اي  هر  به  ولو  کوکنار،  کردن  کشت  بر  مبني 

باشد، در دین اسالم وجود ندارد.
مواد  تولید  ازطریق  را  فایده  »بیشترین  اضافه کرد:  وي 
برده  و  بنده  که  آن هایی  و  مخدر  مواد  مافیاي  مخدر، 
کشت  زحمت  و  رنج  فقط  ما  و  مي برند  هستند،  پول 
این مواد و چندهزار معتاد را مي کشیم که حتا توانایي 

تداوی این معتادان را هم نداریم.«

با طلوع آفتاب،  و  به دست می آورند  از آن هیرویین  و 
وسایل کارشان را جمع می کنند.« 

این شخص، که به گفته ی خودش بیش از ده سال در کار 
قاچاق مواد مخدر دست داشته و اکنون از این کار دست 
برداشته و به تجارت آزاد روی  آورده است، می گوید: 
کارگاه های  در  می آید،  تخار  به  که  هیرویینی  »بیشتر 
والیت  کشم  ولسوالی  نوآباد  منطقه  در  که  کوچکی 
بدخشان فعال هستند، تولید می شود و از آن جا به مقصد 

کابل و مرز تاجیکستان در تخار، بارگیری می شود.«
کارگاه های  هم  هنوز  که  می کند  تاکید  شخص  این 
از  به دور  و  می باشند  موجود  تخار  در  هیرویین  تولید 

چشم پولیس به تولید هیرویین مشغول اند. 
او تنها به ولسوالی اشکمش اشاره می کند و می گوید که 
این ولسوالی دارای یک یا دو فابریکه ی هیرویین سازی 

است.
روگردان  کار  این  از  اکنون  که  قبلی  قاچاقچی  این 
است، می افزاید: »هرویینی که به مقصد کابل بارگیری 
خریداری  جالل آبادی  قاچاقچیان  توسط  می شود، 
و  می کنند  کار  مسیر  این  در  سال هاست  که  می شود 
پاکت های هیرویینی که برای فروش در جمهوری های 
توسط  بیشتر  می شود،  آماده  تاجیکستان  به ویژه  روسیه 
و  درقد  ولسوالی های  باشنده ی  محلی  قاچاقچیان 

ینگی قلعه به آن سوی مرز منتقل می گردد.«
در  هیرویین  تولید  فابریکه های  امنیتی، وجود  مقام های 

تخار را رد می کنند. 

گزارش های دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان 
سال  در  که  می دهد  نشان  بدخشان  والیت  در  ملل 
جاری در این والیت، 17000هکتار زمین تحت کشت 
قبل،  سال های  به  نسبت  که  است  گرفته  قرار  کوکنار 

افزایش را نشان می دهد.
فقر،  محل  باشندگان  و  کشاورزان  همین حال،  در 
به  دولت  توجه  عدم  و  خشک سالي  بي کاري، 
پرو   ژه هاي انکشافي در مناطق شان را از عمده ترین دلیل 

روي آوردن شان به کشت کوکنار مي دانند.
حاجي غالم علي، یک تن از باشندگان ولسوالي ارگو، 
مقام ها  طرف  از  گذشته  سال  چند  »در  مي گوید: 
عمل  ولي  مي شود،  داده  ما  براي  چرب  وعده هاي 
در  خشک سالي  و  وعده خالفي ها  همین  و  نمی شود 
مناطق کم آبی مانند ولسوالي ارگو، خود به خود زمینه 

را براي کشت کوکنار مساعد مي سازد.«
و  نمي کنند  استفاده  مخدر  مواد  از  آن ها  وي،  به گفته 
تنها از پول آن امرار معاش مي کنند و جز این چاره اي 

ندارند.
او، به گفته هاي برخي علماي دیني مبني بر این که کشت 
در  و  مي کند  اعتراض  ندارد،  جواز  اسالم  در  تریاک 
حالی که از فردی نام نمی گیرد، مي گوید: »در سال هاي 
گذشته بسیاري از علماي دیني در ولسوالي هاي مختلف 
بدخشان، خودشان کشاورزان حرفه اي کوکنار بودند و 
در آن زمان از نظر اسالم جواز کشت این بته را مي دادند 
و حاال باز هم از آدرس دین حکم تحریم آن را صادر 

مي کنند.«
قطعیت  و  ثبات  باید  دیني  علماي  می دهد که  ادامه  او 
خود را در مسایل دیني نشان  دهند؛ چرا که مردم به علما 
عالمان  آن  از  جامعه  در  اول  حرف  و  مي کنند  گوش 

است.
حالت هاي  در  که  مي گوید  عبدالتواب  مولوي  اما 
گوشت  خوردن  آدمي  جان  نجات  براي  اضطراري 
به  مردم  که  شرایطی  و  مي باشد  حالل  هم  خوک 
کشت کوکنار روي آورده بودند، از جمله حالت هاي 

اضطراري و سخت بود.
او افزود: »ولي حاال  که ما در آن وضعیت قرار نداریم، 
باید  مخدر،  مواد  این  شر  از  جامعه مان  نجات  براي 
قاطعانه مبارزه کنیم و دولت هم باید به کمک علماي 
دیني در امر مبارزه با مواد مخدر از خود جدیت نشان 

دهد.«

تخار  امنیه ی  فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه  مدیر 
می گوید: »پس از آن که یک ماه پیش یک فابریکه ی 
تولید هیرویین را در قریه ی شینگان ولسوالی فرخار، با 
متالشی کردیم،  و  ملی کشف  امنیت  مساعی  اشتراک 

دیگر هیچ فابریکه ای در این والیت وجود ندارد.«
او افزود: »اما قاچاق و ترافیک مواد مخدر، چالشی است 
روبه رو  آن  با  این والیت  امنیتی  ارگان های  همیشه  که 

بوده اند.«
در صفحه 8

این قاچاقچی قبلی که اکنون از 
این کار روگردان است، می افزاید: 

»هرویینی که به مقصد کابل 
بارگیری می شود، توسط قاچاقچیان 

جالل آبادی خریداری می شود 
که سال هاست در این مسیر کار 
می کنند و پاکت های هیرویینی 

که برای فروش در جمهوری های 
روسیه به ویژه تاجیکستان آماده 

می شود، بیشتر توسط قاچاقچیان 
محلی باشنده ی ولسوالی های درقد 
و ینگی قلعه به آن سوی مرز منتقل 

می گردد.«

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مستقل  كميسيون  واليتي  و  ساحوي  دفاتر 
تا  كرده اند  تالش  حتي االمكان  بشر  حقوق 
مناطق مختلف،  قريه ها و قصبات دور دست 
افغانستان را زير پوشش فعاليت هاي نظارتي 
نظارت  در  نمونه گيري  دهند.  قرار  خويش 
عمدتا  نظارتي  پرسشنامه هاي  خانه پري  و 
صورت  تصادفي«   » نمونه گيري  براساس 
بخش  پرسش گر  و  ناظر  دخالت  تا  گرفته 
واليتي  و  ساحوي  دفاتر  ساحوی  نظارت 
كميسيون در گزينش مصاحبه شد گان دخيل 
فعاليت هاي  و  مصاحبه ها  انجام  در  نباشد. 
كميسيون،  واليتي  و  ساحوي  دفاتر  نظارتي 
اقوام  اجتماعي،  مختلف  اقشار  افراد، 
مناطق،  افغانستان،  در  ساكن  گوناگون 
پوشش  تحت  مختلف  قصبات  و  قريه ها 
قرار گرفته است. مزيد برآنچه گفته شد، در 
مصاحبه های انجام شده و فعاليت هاي نظارتي 
شاخص هاي  واليتي،   و  ساحوي  دفاتر 
صحت،  تعليم  به  دسترسي  چون  عمده اي 
ميزان  صحي،   آشاميدني  آب  تربيت،  و 
كار  وضعيت  قرض داري،  و  روزانه  عايد 
اطفال،  ازدواج  كاهش  ازدياد  يا  كودكان، 
بيجا شد گان  امنيتي،  وضعيت  وضع  وخامت 
وضعيت  مهاجرين،   برگشت  و  داخلي 
معيشت و اشتغال، خدمات عمومي اجتماعي 
اقتصادي  و صحي مي تواند وضعيت حقوق 
ميزان  و  را  افغانستان  شهروندان  اجتماعي  و 
را  حقوق  اين  از  استفاده  و  برخورداري 
كه  است  اين رو  از  دهد.  نشان  به وضوح 

موارد  گذشته  سال  اول  شش ماه  در 
42مورد  به  اقتصادی  خشونت های 
1167مورد  از  4درصد  تنها  كه  می رسيد 
همان زمان  در  را  زنان  عليه  خشونت  كل 
موارد  بين  اگر  اين  بنابر  می داد.  تشكيل 
و  جاری  سال  در  اقتصادی  خشونت های 
سال گذشته مقايسه گردد در سال جاری 
8برابر  از  باالتر  يعنی  792درصد  تقريبا 

افزايش را در عين  زمان نشان می دهد.
هـ : ممانعت از تعليم و تحصيل، بدل كردن، 
خانه،  از  رفتن  بيرون  از  ممانعت  بددادن، 
ازدواج  همسر،  انتخاب  حق  از  ممانعت 
قبل  ازدواج  اجباری،  طالق  اجباری، 
قلين  طويانه،  )گله،  گرفتن  وقت،  از 
مواردی  و  منزل  از  اخراج  ولور(،  و 
شامل  خشونت ها  اين نوع  از  ديگری 
می گردد.  ساختاری  خشونت های  ليست 
مجموع  »از  می نويسد:  كميسيون  گزارش 
433مورد  زن  عليه  خشونت  2433مورد 
می دهد  تشكيل  را  18درصد  تقريبا  كه 

نظارت  از  برآمده  داده های  دقت  و  صحت 
كميسيون، و نيز يافته ها و داده های استفاده شده 
واقعي ترين  و  دقيق ترين  حاضر  گزارش  در 
تصوير از وضعيت حقوق اقتصادي و اجتماعي 

در افغانستان را نشان مي دهد. 
عالوه بر متغيرهاي جنسيت و قوميت در نظارت 
و مصاحبه ها،  متغير منطقه و واليت نيز در نظر 
مجموعا   1388 سال  در  است.   شده  گرفته 
27واليت تحت پوشش نظارت قرار گرفته و با 
9333تن،  مصاحبه صورت گرفته است. تعداد 
نظارت  پوشش  زير  كه  والياتي  و  مصاحبه ها 
قرار گرفته را در نمودار زير مشاهده مي كنيد. 

 

همين طور،  در سال  1389 مجموعا بر 26واليت 
پرسش هاي  به  7530تن  و  تعداد  شده  نظارت 
ساحوي  نظارت  پرسش نامه   در  مطرح 

شامل خشونت های ساختاری می باشد كه در 
شش ماه اول سال جاری در كميسيون مستقل 

حقوق بشر افغانستان ثبت شده است.
موارد  عين  زمان  در  گذشته  سال  در 
خشونت های ساختاری به 287مورد می رسيد 
كه تقريبا 25درصد كل موارد خشونت عليه 
زن را كه به 1167مورد در شش ماه اول سال 

می رسيد، تشكيل می داد. 
اين دو رقم خشونت در دوسال  بين  مقايسه 
جاری  سال  در  كه  می دهد  نشان  اخير 
با رقم 433مورد در  خشونت های ساختاری 
شش ماه اول سال تقريبا 50درصد افزايش را 
نسبت به سال قبل )287مورد( نشان می دهد.«
پیامدهای تبعیض و خشونت علیه زن

زنان در  عليه  تبعيض و خشونت  موجوديت 
سطح جامعه و خانواده پيامدهای خطرناكی 
خودسوزی،  خودكشی،  دارد.  به دنبال  را 
فرار  خوردن،  ترياک  قتل،  به  اقدام  قتل، 
از مهم ترين  مواد مخدر  به  اعتياد  و  منزل  از 
به  كميسيون  گزارش  در  كه  است  مواردی 

كميسيون، پاسخ گفته اند. 
قابل ياد آوري است كه دليل عدم پوشش سراسري 
و   1388 سال هاي  در   افغانستان  واليات  تمام 
است.  بوده  امنيتي  مشكالت  همه  از  بيش   ،1389
امنيت،  نبود  براي همگان هويدا ست،   آن گونه كه 
در  دولت  مسلح  مخالفين  فعاليت هاي  گسترش 
برخي از واليات، انجام فعاليت هاي نظارتي،  امال و 
جمع آوري پرسش نامه ها به سادگي ميسر نمي باشد. 
از اين رو است كه  طي سال 1388، صرف 27واليت 
تحت پوشش قرار گرفته كه دركل 77درصد كل 
افغانستان را تشكيل مي دهد. 7واليتی  كه از پوشش 
امنيت  عمدتا  بازمانده اند  مصاحبه  انجام  و  نظارت 
نامناسب داشته و همكاران دفاتر ساحوي و واليتي 
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان قادر نبودند 
تا اين مناطق را نيز زير پوشش فعاليت هاي خويش 

در انجام نظارت و گرفتن مصاحبه قرار دهند. 
ادامه دارد



آن ها به عنوان پيامدهای خشونت عليه زن، اشاره 
شده است. آمار به نشر رسيده در اين مورد توسط 
كميسيون نشان می دهد كه از مجموع 348مورد 
اعمال  ناگوار  پيامدهای  به عنوان  كه  قضايای  از 
به  توسط كميسيون  عليه زن  تبعيض و خشونت 
ثبت رسيده است، 20مورد كه تقريبا 6درصد را 
30مورد  خودكشی،  به  مربوط  می دهد  تشكيل 
مربوط  می دهد  تشكيل  را  9درصد  تقريبا  كه 
را  7درصد  تقريبا  كه  26مورد  خودسوزی،  به 
تشكيل می دهد مربوط به قتل، 53مورد كه تقريبا 
به  اقدام  به  مربوط  می دهد  تشكيل  را  15درصد 
تشكيل  را  14درصد  تقريبا  كه  47مورد  قتل، 
ترياک خوردن، 77مورد كه  به  می دهد مربوط 
تقريبا 22درصد را تشكيل می دهد مربوط به فرار 
از منزل و 95مورد كه تقريبا 27درصد را تشكيل 
می دهد، مربوط به اعتياد به مواد مخدر می باشد 
اتفاق  جاری  سال  اول  شش ماه  در  متاسفانه  كه 

افتاده است.
به عنوان  كه  پديده هايی  ميزان  گفت،  می توان 
پيامدهای تبعيض و خشونت عليه زنان شناسايی 
و  تبعيض  موارد  ميزان  بر  مبتنی  است  گرديده 

خشونت عليه زن، افزايش يا كاهش يابد.

7سال پنجم   شماره مسلسل 1340   یک شنبه 30 دلو 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

زنان افغانستان، قربانی تبعیض و خشونت
 س. نوابی                              قسمت هفتم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

٥ حقوق بشر و تكالیف بشر
به طور  مقدمه اش  طبق  بر  می بايست  اعالميه   - تكاليف  اعالم  مساله 
را  تكاليف شان  و  حقوق  اجتماعی،  پيكره  اعضای  »همه  به  الينقطع 
يادآوری كند.« اما در مورد خصوصيات و محتوای اين تكاليف در 
هيچ قسمت ديگر اعالميه صحبتی به ميان نيامده است. نمايندگانی كه 
در مجلس تبيين آن را ضروری می دانستند، توسط اكثريت پشتيبانی 
از  يكی  حقوق  مقابل  در  تكاليف  اعالم  با  تعادل  ايجاد  رد  نشدند. 
برعليه  نوزدهم،  قرن  محافظه كاران  محافل  انتقادات  اصلی ترين 

اعالميه است.
در واقع اين انتقاد،  انتقادی بی پايه است: تصريح به تكاليف هم زمان 
با حقوق، قابل بحث و بی فايده است و به حكم تجربياتی كه پس از 
سال 1789 كسب شد، می تو اند برای آزادی ها خطراتی دربر داشته 

باشد.
1- اين انتقاد در چارچوب نظريه ای قابل بحث است: بدين سان كه 
قلمروی  به  تكليف  مفهوم  نيستند.  جنس  يك   از  تكاليف  و  حقوق 
نظم  به  طبيعی«  »حقوق  حتا  حقوق  مفهوم  اما  است،   وابسته  اخالق 
می گيرد  قرار  حقوق  مقابل  در  آن چه  قضايی،  ديدگاه  از  حقوقی. 
تكاليف نيست بلكه الزامات است. تصريح حقوق و تكاليف در متنی 
اين  و  قراردهد  مورد شك  را  قضايی حقوق  ارزش  می تواند  واحد 

فكر را ايجاد كند كه حقوق چون تكاليف تنها امری اخالقی اند.
زيرا  است،  بی فايده  امری  تكاليف  به  تصريح  ديگر،  طرفی  از   -2
مشخص  را  اخالقی  تنهايی  به  خود  حقوق،  شناختن  به رسميت 
می كند. تنها انتقادی كه به طرف داران اعالميه وارد است، اين است 
كه آن ها اين واقعيت را كه حقوق بشر الزاماتی به وجود می آورند كه 
از آن الينفك اند، برجسته نكرده اند: احترام به حقوق برابر ديگری، 
هر فردی را به »عدم اضرار به ديگری« ملزم می كند كه در وصف 
آزادی نهفته است، حق حيات، قتل را محكوم می كند، آزادی بيان 
اعالم  از  بدين سان،  غيره.  و  می كند  تحميل  را  شكيبايی  و  بردباری 
بايد در مورد آن  الزام آور منتج می شود كه  صرف حقوق، اخالقی  
نشده   داده  اهميتی  بدان  مديد  مدت های  كه  شود  ارايه  توضيحاتی 

است.
3- از سال 1789 به بعد، قوانين اساسی بسياری چه در فرانسه و چه 
در كشورهای خارجی، مضمون تكاليف را گسترش داده اند. اعالميه 
سال 3 و مقدمه 1848 در عين حال هم تكاليف صرفا اخالقی )چون 
اصطالحاتی  در  را  خوب...«(  دوست  خوب،  شوهر  خوب،  »پدر 
بی معنا و مبهم ذكر كرده و هم تكاليف نسبت به حكومت  را )چون 
حقوق  به  كه  قانون(  از  اطاعت  سربازی،  خدمت  ماليات،  پرداخت 
موضوعه مربوط می شوند و نه به اخالق. قانون اساسی 1977 شوروی 
ميان اين دو گروه تفاوتی قايل نشده بود: قواعدی كه در آن ظاهرا 
جامعه  در  زندگی  »قواعد  به عنوان  بودند،  روابط خصوصی  بر  ناظر 
كه  قواعد ی  كه  بودند  الزامات  موجد  همان قدر  دقيقا  سوسياليستی« 
مستقيما به حكومت مربوط می شدند. خطری كه آزادی ها را تهديد 
می كرد كامال بديهی بود زيرا ماده 59 تحقق حقوق و آزادی ها را به 
در  بدين ترتيب،  بود.  منوط كرده  توسط شهروندان  الزامات  اجرای 
الزامات خود است،  در منطق  ليبرالی 1789 حقوق بشر موجد  منطق 

توتاليتر انجام الزامات موجد حقوق است.
اعالميه،  به  مربوط  مطالعات  گسترش  در  انقالب  تاريخ دانان  همه 

تدوين و منابع آن شركت كرده اند، به طور خاص افراد ذيل:
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت سی و سوم   
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قسمت هجدهم

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

 
تکالیف نیست بلکه الزامات است.دیدگاه قضایی، آن چه در مقابل حقوق قرار می گیرد مفهوم حقوق حتا »حقوق طبیعی« به نظم حقوقی. از مفهوم تکلیف به قلمروی اخالق وابسته است،  اما بدین سان که حقوق و تکالیف از یك  جنس نیستند. این انتقاد در چارچوب نظریه ای قابل بحث است: 
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 علی غزنوی

مردم  صحت  و  امنیت  فراراه  که  دیگری  معضل 
توسط  مخدر  مواد  فروش  دارد،  وجود  تخار 
پرچون  فروشان در شهر تالقان و ولسوالی های این 

والیت است. 
نام  آنان  از  نمی خواهند  که  شاهدانی  به گفته ی 
 برده شود، در شهر تالقان فروشندگان مواد مخدر، 
به راحتی، به فروش این مواد اشتغال دارند و بسیاری 
از آنان از این راه، سرمایه های زیادی اندوخته اند.

که  تخار  باشندگان  از  مستعار(  )اسم  احمد 
به گفته ی خودش با قاچاقچیان مواد مخدر آشنایی 
دارد، می گوید: »در شهرتالقان یک پرچون فروش 
مواد مخدر در هرماه تا بیست کیلوگرام هیرویین، 
دیگر  فروشان  پرچون  به  را  تریاک  و  کریستال 
محله های تالقان و ولسوالی ها می فروشد و ماهانه 
مبلغ سه هزار دالر به مدیریت مبارزه با مواد مخدر 

حق می دهد.«
فرماندهی  مخدر  مواد  مدیر  رجب محمد،  اما 
تکذیب  شدت  به  را  موضوع  این  تخار،  امنیه ی 
مخدر  مواد  فروشنده ی  »هر  می گوید:  و  می کند 
این مدیریت  این که موظفان  تا  از شروع کارش 
از موضوع آگاهی حاصل کنند، ممکن است که 
این که  مجرد  به  اما  دهد،  ادامه  کارش  به  بتواند 
با مواد مخدر از قضیه باخبر شود،  پولیس مبارزه 
در  فسادی  هیچ  و  می کند  دستگیری اش  به  اقدام 
وجود  تخار  مخدر  مواد  مدیریت  در  رابطه  این 

ندارد.«
شماری از مردم تخار بر این باور اند که عده ای از 
منسوبان پولیس در قاچاق و ترافیک مواد مخدر 

دست دارند. 
قوماندان  دستگیری  تخار  باشندگان  از  شماری 
امنیه ی ولسوالی دشت قلعه در پی یک درگیری 
از  بارزی  نمونه ی  را  درقد  جنگل  در  مسلحانه 
دست داشتن پولیس در انتقال مواد مخدر به مرز 

تاجیکستان می دانند. 
ولسوالی  در  امنیه  اسبق  قوماندان  ابراهیم،  آقای 
مال  که  بود  پولیس  افراد  از  یک تن  قلعه،  دشت 
یک قاچاقچی را تا مرز تاجیکستان انتقال می داد 
و در این جریان توسط نیرو های امنیتی بازداشت 

شد.
صالح الدین، یک باشنده ی تالقان، می گوید: »اگر 
پولیس در انتقال پودر به مرز تاجیکستان دخالت 
نداشته باشد، انتقال هیرویین، آن هم در سطح زیاد 
از چندین کمربند امنیتی و پوسته ی تالشی که در 
چند ولسوالی تارسیدن به مرز قراردارد، برای افراد 

عادی کار دشواری است.«
دیگری  است کسان  ممکن  که  می کند  اضافه  او 
در  را  پودر  پاکت های  پولیس،  نام  از  استفاده  با 
رنجرهای پولیس تا مرز ببرند. اما مقام های امنیتی 

روز های  غزنی  برای  جاری  ماه   24 و   23 روزهای 
فاجعه باری بود؛ زیرا روز 23دلو یکی از برج های تاریخی  
تاریخی آن  از دیوار  بعد، بخشی  قلعه غزنین و یک روز 

فروریخت.
غزنین،  قدیم  قلعه  از  قسمت هایی  تخریب  به  پیوند  در   
حمیداهلل سروري رییس اداره اطالعات و فرهنگ غزني، 

مورد استجواب شوراي والیتي غزني قرار گرفت. 
خاک برداري  غزني،  والیتي  شوراي  اعضاي  باور  به 
اطراف دیوار قلعه قدیم غزني باعث تخریب این بنا شده 
است، آنان از رییس اطالعات و فرهنگ غزني خواستند 
که درمورد شرکت قراردادکننده، به این شورا توضیحات 

بدهد.  
از سوي  قراردادکننده  اما سروري مي گوید که شرکت 
وزارت اطالعات و فرهنگ معرفي شده است و اداره ی 

وي، در مورد کارهاي این شرکت مسوولیتی ندارد. 
وي در این جلسه تاکید کرد که قسمت تخریب شده قلعه 
از نظر او  قدیم غزنین، یک  خانه مسکوني بوده است و 

کدام ضایعه نمي باشد.
بازسازي  قلعه  این  آینده  سال  بهار  »از  افزود:  سروری   
از آن کدام ضایعه  قسمت هایی  فروریزي  لذا  مي گردد، 

شمرده نمي شود.«
به عنوان  تا سال 2013 که غزنی  از ده ماه  با آن که کم تر 
است،  شده  معرفی  اسالمی  ثقافت  فرهنگی  مرکز 
یکی  والیت  این  تاریخی  بازمانده های  است،  باقی مانده 
و  اطالعات  رییس  ولی  می ریزند،  فرو  دیگری  از  پس 
فرهنگ غزنی می گوید چیزی که فروریخته، یک  منزل 
رهایشی بوده است. اما شماری از اعضای شورای والیتی 
و  قدیمی  برج های  از  یکی  را  فروریخته  مکان  غزنی 

تاریخی غزنی می دانند.
غزنی،  والیتی  شورای  عضو  یک   دانش،  حمیداهلل 
شهر  قدیمی  و  تاریخی  برج های  از  »یکی  می گوید: 
کهنه غزنی فروریخته است، اما بعضی از مراجع مسوول 

فروریختن این برج را به منزل رهایشی تعبیر کرده اند.« 
غزني،  والیتي  شوراي  رییس  صاحب شاه،  قاضي 
مي گوید: »رییس اطالعات و فرهنگ غزني مي گوید که 
برج تخریب شده ارزش تاریخي ندارد، تنها چند تا کلوخ 
فروریخته است که این موضوع باعث تاسف مردم غزني 

مي باشد.«
از سویی هم، غالم حضرت، شخصی که منزلش تخریب 
والیتی  شورای  به  رسمی  عریضه  یک  طی  است،  شده 
گفته است که چندی پیش از جانب ریاست اطالعات و 
فرهنگ غزنی، به خاطر این که منزلش آثار قدیمی بوده 
و باید دیوارهایش پاک کاری شود، فراخوانده شد. اما در 
اثر پاک کاری، منزل شخصی یادشده و برج تاریخی قلعه 

غزنین فروریختند.
آقای دانش اظهارات مقام های اطالعات و فرهنگ غزنی 

منسوبان  از  برخی  داشتن  دست  آن که  با  تخار، 
رد  کلی  به  قاچاقچیان  با  همکاری  در  را  پولیس 
نمی کنند، برخی از این ادعاها را تکذیب می کنند.

تخار،  امنیه ی  فرمانده  تیمور،  خیرمحمد  جنرال 
انگشت شماری  تعداد  داشتن  »ما دست  می گوید: 
از کسانی را که از نام و نشان پولیس استفاده ی سو 
کرده و با قاچاقچیان همکاری می کنند، نمی توانیم 
به کلی تکذیب کنیم، اما جرم یک عمل شخصی 
و  باشد  که  مقامی  هر  در  و  کسی  هر  با  و  است 

مرتکب جرم شود، مبارزه می کنیم.«
طی روز های اخیر درگیری شدید میان قاچاقچیان 
مواد مخدر و پولیس سرحدی در مرز افغانستان با 
تاجیکستان رخ داد که منجر به هالکت چهار تن 

از قاچاقچیان مواد مخدر شد.
مبارزه ی  از  بارز  نمونه ای  را  این  تیمور  جنرال 
مواد  قاچاق  پدیده ی  با  امنیتی  نیروهای  جدی 

مخدر عنوان می کند. 
از  پس  پولیس  ماموران  گاهی  می شود،  گفته 
و  می کنند  رها  را  متهمان  مخدر،  مواد  کشف 
مواد کشف شده را بدون آن که وارد طی مراحل 

قانونی کنند، بی سر و صدا به فروش می رسانند.
مواد  که  دارد  وجود  هم  حرف هایی  هم چنان 
مواد غیرمخدر  با  دیپو شدن  از  پیش  کشف شده، 

مشابه، مانند پودر کاال شویی، تبدیل می شود. 
فرمانده امنیه ی تخار تاکید می کند که ممکن است 
قضیه ی  پولیس  ماموران  از  نفر  دو  یا  گاهی یک 
کشف را گزارش ندهند که با تعهدی که در میان 
پولیس وجود دارد، این کار به ندرت پیش می آید.

با  کشف شده  مخدر  مواد  تبادله ی  مورد  در  او 
کرده  کاری  »هیچ کسی  می گوید:  مشابه،  مواد 
به دست  که  هنگامی  مخدر  مواد  زیرا  نمی تواند، 
دیپو  به  رفتن  از  پیش  می افتد،  پولیس  نیروهای 
هم  از حریق  پیش  و  می شود  آزمایش  یک مرتبه 
دو باره مورد آزمایش قرار می گیرد، تا از اصلیت 

آن اطمینان حاصل شود.«
اما مقام های ریاست مبارزه با مواد مخدر در تخار 
می گویند که آنان در جریان آزمایش مواد مخدر 

که سوختانده می شود، قرار ندارند.
والیت  مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  احمدخالد، 
امنیتی  مقام های  وقتی  که  می گوید  تخار، 
آتش  را  به دست آمده  مخدر  مواد  می خواهند 
جریان  از  که  نمی دهند  اجازه  آن ها  برای  بزنند، 
خودشان  یا  و  کنند  نظارت  مواد  اصلیت  معاینه 

مواد مخدر را معاینه کنند.
او افزود که این موضوع را بار ها به قوماندانی امنیه 
به  هنوز  تا  اما  گذاشته اند،  میان  در  تخار  والیت 

کدام نتیجه ای نرسیده اند.


ابراز  دانسته،  باستانی غزنی  آثار  و  تاریخ  از  بی خبری  را 
می دارد: »این گونه اظهارات، بی خبری از تاریخ غزنی را 
نشان می دهد و می رساند که مسووالن امور فرهنگی این 
والیت از متون تاریخی و سلسله تاریخی غزنی و غزنویان 
معلومات کافی ندارند، اگر معلومات کافی داشته باشند، 

هیچ وقت چنین اظهارنظر نمی کنند.«
عدم  است  ممکن  که  می کند  اظهارنگرانی  دانش  آقای 
باستانی  و  تاریخی  آثار  از  هم  باز  مسووالن،  هماهنگی 

غزنی قربانی بگیرد. 
»پاک کاری  می گوید:  غزنی  والیتی  شورای  وکیل  این 
به  آن  برج های  از  یکی  که  غزنی  قدیمی  شهر  اطراف 
تازگی فروریخته است، با بی احتیاطی صورت گرفته که 

صدمه به برج ها وارد شده است. 
زمستان سال پیش، برج »باال بین« یکی از برج های تاریخی 

و مهم غزنی، فروریخت.
از  انتقاد  با  غزنی،  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
مقام های دولتی، می گویند: »باید بعد از فرو ریختن برج 
فرهنگ،  و  اطالعات  به ویژه  دولتی،  مقام های  باال بین، 
تالش های  غزنی  تاریخی  بازمانده های  سایر  حفظ  برای 

جدی می کردند.«
آن ها می افزایند که در نتیجه بی پروایی این مقام ها این بار 
غزنین  قلعه  سی وشش گانه  برج های  از  دیگر  یکی  نیز 
با از دست دادن این داشته های فرهنگی،  فروریخت که 
غزنی در سال 2013 با چالش های زیادی روبه رو خواهد 

شد.
والیتي  شوراي  دیگر  عضو  یک  شیرآغا،  عبیداهلل  سید 
آثار  از  مراقبت  در  غزني  »مسووالن  مي گوید:  غزنی، 
تاریخي غزني بي توجهي کرده اند و حاال مي خواهند که 

با این گونه حرف ها، از مسوولیت فرار کنند.«
 وي از وزیر اطالعات و فرهنگ کشور مي خواهد که در 
تاریخي غزني تالش  مورد حفظ و مراقبت درست آثار 

کند. 
که  مي باشد  غزني  تاریخي  بناهاي  از  غزنین  قدیم  قلعه 
تاریخی، روزگاري  بنای  این  دارد.  قدامت چندصدساله 
محل اقامت سلطان  محمود غزنوي بوده و دارای 36برج 
اثر  از  متمادی  سالیان  در  قلعه  این  برج های  می باشد. 

حوادث طبیعی، آسیب هایی جدی دیده است.
رییس شوراي والیتي غزني مي افزاید که این شورا نگران 
است  ممکن  مسووالن  بي توجهي  اثر  از  که  است  آن 

قسمت هاي دیگر قلعه قدیم غزنین هم تخریب شود.
مي گوید:  شورا،  این  دیگر  یک عضو  گلستاني،  حمیده 
بي خبري  اظهار  همه چیز  از  فرهنگ  و  اطالعات  »رییس 
که  برجی  ندارد،  خبر  قراردادکننده  از شرکت  مي کند، 
تخریب شده است از نظر وي چند کلوخي بیش نیست، 
لذا ما مجبور هستیم که از خود وزیر اطالعات و فرهنگ 

خواهان معلومات شویم.«
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برای  را  طرحی  امریکا،  مجلس  نماینده  یک 
کرده  ارایه  پاکستان  بلوچستان  ایالت  خودمختاری 

است. این طرح با واکنش تند پاکستان روبه رو شد.
دانا رورابکر، نماینده جمهوری خواه مجلس امریکا 
گفت که به بلوچ ها باید اجازه داده شود که وضعیت 
خود را انتخاب کنند. بلوچ ها اکنون در سه کشور 
پاکستان، ایران و افغانستان زندگی می کنند. این در 
حالی است که بلوچستان پاکستان از سال 2004 با 

شورشگری روبه رو بوده است.
عضو  دو  و  رورابکر  توسط  که  قطع نامه  این  در 
جمهوری خواه دیگر تهیه شده، آمده است که مردم 
بلوچ »حق اداره خود را دارند و حق دارند که کشور 
خود را داشته باشند؛ و باید به آن ها فرصت داده شود 

تا وضعیت خود را انتخاب کنند.«
رورابکر در بیانیه ای گفت: »تبعیض سیاسی و نژادی 
که آن ها متحمل می شوند، بسیار غم انگیز است. این 
مساله هنگامی غم انگیزتر است که امریکا از دولت 
پاکستان که آن ها را سرکوب می کند، حمایت مالی 

کرده و به آن اسلحه می فروشد.«
طرح  از  حمایت  بر  مبنی  نشانه ای  هیچ  تاکنون 
که  است  درحالی  این  نمی شود.  دیده  رورابکر 
شدن  کشته  از  پس  پاکستان  و  امریکا  بین  روابط 
میالدی، در  ماه می سال گذشته  بن الدن در  اسامه 

خاک پاکستان به تیرگی گراییده است.
پاکستان، کشوری که روحیه ضد امریکایی در آن 
مورد  را  روراباکر  پیشنهاد  سرعت  به  است،  شدید 
انتقاد قرار داد. حناربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان 
طرف  از  تبلیغی  خود  »این  گفت:  رابطه  این  در 
می کنند.  عمل  نادانی  و  تکبر  با  که  است  کسانی 
قواعد  به  بی احترامی  نشان دهنده  کامال  طرح  این 

بین المللی می باشد.«
در همین حال، بارک  اوباما رییس جمهور امریکا که 
از حزب دموکرات می باشد، از فرستادن نماینده به 
مجلس پیش از پیشنهاد رورابکر امتناع کرد و گفت 
رورابکر،  است.  پاکستان  از  بخشی  بلوچستان  که 
مجلس  خارجه  امور  کمیته  تفحص  بخش  رییس 

امریکاست.
ویکتوریا نوالند، سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
گفت: »کانگرس به بسیاری از موضوعات سیاست 
خارجی گوش می کند. این شنیدن ها به معنای تایید 

یک نگاهی و نگاه دیگر نمی باشد.«
او در ادامه گفت: »ما همه طرفین را در بلوچستان 
تشویق می کنیم تا اختالفات را به طور مسالمت آمیز 

و از طریق یک روند سیاسی معتبر حل کنند.«
بشر  حقوق  گروه های  که  است  حالی  در  این 
می گویند که صدها نفر در بلوچستان به دست ارتش 
و نیروهای استخباراتی این کشور، ناپدید، دستگیر و 

یا کشته شده اند.

شوند، مجازات می شوند.
از  کرده ام،  تعیین  هیات  حاال  »من  گفت:  محمدی 
گذشته  در  وقتی که  چرا  که  داریم  پرسان  )ناتو(  آن ها 
فیصله کرده بودیم که خارجی ها در عملیات های شان با 
والیت هماهنگی کنند که نکرده اند. هیات ما و هیات 
پولیس  هرگاه  می کند  کار  موضوع  روی  به شدت  ناتو 
شما در آن جا مقصر باشد، بدون شک که جزای خود 

را می بیند.« 
غیرنظامیان  تلفات  باوجود  که  کرد  تاکید  داخله  وزیر 
کاهش  در کشور  غیرنظامیان  تلفات  میزان  کاپیسا،  در 

یافته است.
در  محلی  پولیس  ایجاد  مورد  در  هم چنین  محمدی 
برخی والیت های کشور گفت که این وزارت در تفاهم 
از موافقت شورای وزیران،  نیروهای خارجی و پس  با 
تصمیم به ایجاد 30هزار پولیس محلی گرفته  است که 
در حال حاضر شمار این نیروها، به 11هزارتن می رسد و 

در 50ولسوالی ناامن فعالیت دارند.
وی انتخاب پولیس محلی را به پیشنهاد شوارهای والیتی 
به صورت  داخله  وزارت  که  گفت  و  خواند  والیت ها 

مستقیم در انتخاب افراد به پولیس محلی نقش ندارد.
وزیر داخله هم چنین هرگونه گرایش های قومی، زبانی 
و گروهی در وزارت داخله را رد کرد و گفت که این 
وزارت به تمام ملت افغانستان تعلق دارد و او از هرگونه 

عملکرد خود به نمایندگان مجلس پاسخگو می باشد.
مجلس  گذشته  روز  استیضاحیه ی  نشست  در  آن که  با 
پاسخ های  مجلس  اعضای  از  اندکی  تعداد  نمایندگان، 
نخواندند،  قناعت بخش  را  مالیه  وزیر  و  داخله  وزیر 
پاسخ های  مجلس  در  حاضر  نمایندگان  اکثریت  ولی 
علنی  رای گیری  یک  در  را  داخله  وزیر  و  مالیه  وزیر 

قناعت بخش خواندند.
با این حال، برخی نمایندگان مدعی شدند که در نتیجه ی 
نتوانستند  با وزیران داخله و مالیه، آن ها  معامله ی وکال 

که دو وزیر یادشده را سلب صالحیت کنند.
مجلس  در  قندهار  نماینده ی  ایوبی،  عبدالرحیم 
نمایندگان، هیات اداری و برخی نمایندگان مجلس را 
متهم کرد که با وزیران مالیه و داخله معامله کرده اند و 
به جای استیضاح از وزیران داخله و مالیه خودشان مورد 

استهزای وزیران قرار گرفتند.


به  ملی  عواید  افزایش  از  هم چنین  کشور  مالیه ی  وزیر 
نمایندگان مجلس سخن گفت.

ملی  درآمد  گذشته  سه سال  در  که  گفت  زاخیلوال 
کشور از 40میلیارد افغانی به 100میلیارد افغانی افزایش 

یافته است.
نمایندگان  که  می رفت  انتظار  هرچند  گونه،  به همین 
مجلس پرسش های جدی را از وزیر امور داخله  مطرح 
از  مجلس  نمایندگان  از  شماری  برخالف،  ولی  کنند، 
بی خبری شان از چگونگی مساله ی استیضاح وزیر داخله 

سخن زدند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  معاون  صالح،  صالح محمد 
بدون  آن ها  که  گفت  نمایندگان  مجلس  داخلی  امور 
داشتن دالیل مشخص از وزیر داخله استیضاح به عمل 

 آورده اند.
وی گفت که کشته شدن 8کودک در نتیجه ی عملیات 
که  نبود  الزم  و  بود  گرفته  صورت  فرانسوی  نیروهای 
استیضاح  مجلس  این  عمومی  نشست  در  داخله  وزیر 

می شد.
استیضاح می شود،  »زمانی که وزیر داخله  صالح گفت: 
ما باید دالیل می داشتیم، کمیسیون به صورت قوی روی 
آن بحث می کرد، چطور ممکن است که کمیسیون در 
جریان نیست و در کمیته ی رییسان امضا ها جمع آوری 
معاون  به عنوان  من  می شود؟  گرفته  تصمیم  و  شده 

کمیسیون از این موضوع خبر نیستم.«
گذشته  در  که  پرسش هایی  به  داخله  وزیر  این حال،  با 
از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد کشته شدن 
8کودک و ایجاد پولیس محلی مطرح شده بود، پاسخ 

گفت.
وزیر داخله ی کشور گفت با آن که نیروهای ناتو متعهد 
شده اند که به تالشی های خودسرانه و بمباران های هوایی 
شبانه خاتمه می دهند، ولی به گفته ی وی 8کودکی که 
عضو  فرانسوی  نیروهای  هوایی  عملیات  نتیجه ی  در 
آن  در  داخله  وزارت  شدند،  کشته  کاپیسا  در  ایتالف 

نقشی نداشته است.
را  خود  اشتباه  فرانسوی  نیروهای  که  گفت  محمدی 
عذرخواهی  افغانستان  دولت  و  مردم  از  و  پذیرفته اند 

کرده اند.
مقام های  هرگاه  که  کرد  تاکید  کشور  داخله  وزیر 
پولیس والیت کاپیسا در حادثه ی یادشده مقصر دانسته 

بسم اهلل  و  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  استیضاح حضرت عمر 
محمدی وزیر داخله ی کشور در نشست روز گذشته ی 
وزیر  دو  از  صالحیت  سلب  بدون  نمایندگان  مجلس 

یادشده پایان یافت.
نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان برخالف اظهار 
نظر های سابق برخی نمایندگان مجلس در مورد وزیران 
جدی  پرسش های  شدن  مطرح  بدون  داخله  و  مالیه 

برگزار شد.
مجلس  تصویب  بدون   1389 سال  بودجه ی  در  تغییر 
خالف  پروژه ها  برخی  به  پول  پرداخت  نمایندگان، 
تصویب مجلس نمایندگان و وجود برخی حساب های 
نامعلوم در حسابات قطعیه ی سال 1389 از مواردی بودند 
که سبب استیضاح وزیر مالیه به مجلس نمایندگان شد.

نتیجه ی  در  8کودک  شدن  کشته  ترتیب،  به همین 
چگونگی  و  کاپیسا  در  فرانسوی  نیروهای  عملیات 
کشور  والیت های  از  شماری  در  محلی  پولیس  ایجاد 
را  داخله  وزیر  استیضاح  در  مطرح شده  موضوعات 

تشکیل می داد. 
 116  ،1389 سال  ملی  بودجه ی  در  نمایندگان  مجلس 
میلیارد افغانی را برای بودجه عادی و بیشتر از 99 میلیارد 
افغانی دیگر را برای بودجه انکشافی، به تصویب رسانده 

بود.
اما بربنیاد طرح قطعیه )حساب دخل  و  خرج کلی دولت(، 
حکومت افغانستان برخالف ماده ی 79 قانون اساسی که 
صالحیت های  از  را  بودجه  در  تعدیل  و  تغییر  هرگونه 
مجلس نمایندگان می داند، بیش از یک میلیارد و دوصد 
و 87هزار افغانی را در بودجه افزوده است و حساب آن 

نیز مشخص نیست.
امیر خان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس 
اصول نامه  ی  مالیه  وزارت  که  می گوید  نمایندگان 
بودجه ی سال 1389 را که به اساس آن درسقف بودجه 

تغییراتی به میان آمده است، مدنظر نگرفته است.
برخالف  هم چنین  مالیه  وزارت  وی،  به گفته ی 
که  قراردادهایی  برخی  به  نمایندگان  مجلس  تصویب 
تطبیق  را  پروژه هایی  قندهار  و  ننگرهار  والیت های  در 

می کردند، پول پرداخت کرده است.
 به گفته ی وی، میلیاردها افغانی در بودجه ی تصویب شده 

و قطعیه ی سال 1389 موجود می باشد.
وزیر مالیه کشور با رد هرگونه  اتهام ها در برابر خودش 
تغییر بودجه ی سال 1389  گفت که وی هیچ نقشی در 

نداشته است.
بودجه ی  در  تفاوت هایی  آن که  با  گفت  زاخیلوال 
وجود   1389 سال  قطعیه ی  حسابات  و  تصویب شده 
قطعیه ی  تفاوت ها در حسابات  است، ولی چنین  داشته 

سایر کشورها نیز موجود می باشد.
به میان  بودجه  در  که  تغییراتی  برخی  گفت  زاخلیوال 
آمده بود، ناشی از عدم پرداخت پول های تعهد شده ی 
بوده  افغانستان  به حکومت  بین المللی  کمک کننده های 

است.
وی گفت سازمان ها و اداره ی کمک کننده به افغانستان 
تعهد  سال  اول  در  را  پروژه ها  برخی  تطبیق  هزینه های 
می کنند، ولی در وسط سال به دلیل مشکالتی که به آن 
خود  تعهدشده ی  پول های  نمی توانند  می شوند،  مواجه 

را بپردازند.

استیضاح وزیران به استهزای مجلس 
نمایندگان منجر شد

9سال پنجم   شماره مسلسل 1340   یک شنبه 30 دلو 1390

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: 0797416062	
• غزني: علی غزنوی، تیلفون: 0774003022	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعین، تیلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: 0772501770	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: 0774595283	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  0799037083- 0705159271	
• 	parwiz_kawa@yahoo.com     0700228988    دبیر روابط عامه: پرویز کاوه
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• دبیر بخش پشتو:  احمدشاه آرین   0700498432	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي 0799319534	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق 0778470061	
• توزیع و اشتراک: 0708144047	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین 0779262458   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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www.8am.af :وب سایت

0777625262

یک نماینده مجلس امریکا از صفحه 1
خواهان خودمختاری 

بلوچستان شد
  فرزاد
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