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رانس              ! خانم ها و آقايان    :یوناما ه کنف ستم، ب ا ه ر سخنگوی يونام ارز از دفت يالب مب ام من ن ر، ن ما بخي صبح ش

غانستان اين کنفرانس مشترکًا توسط وزارت امور داخله افغانستان، برنامه آغاز نو اف      . خبری امروز خوش آمديد   

ل از انحالل                ل متحد جهت تجلي ده                300و هيئت معاونت مل يم گردي ستان تنظ انونی در افغان ر ق سلح غي روه م  گ

ان . است  روزی آقاي رانس ام ا  در کنف وی پاسوال م ين امني  ل ر منگل مع توفر   مني ه، کرس ور داخل ی وزارت ام ت

شا ال احمدزی ريس دارا     زعزي  برای افغانستان و      ملل متحد  کساندر معاون نماينده خاص سرمنشی    ال  مشترک   ءن

نخست مهمانان ما اظهارات شانرا بطور مختصر     . برنامه انحالل گروه های مسلح غير قانونی را با خود داريم          

  . ارايه خواهند نمود و بعدًا به سواالت شما خواهيم پرداخت

  :محمد منير منگل، معين امنيتی وزارت امور داخلهال سوپالوی 

د                  ، انحالل گ   بزرگ بنام خداوند  ستان ميباش رای دولت افغان م ب ه نهايت مه روه های مسلح غير قانونی يک برنام

د   شور کمک مينماي ات در ک ت و ثب انون، اداره، قانوني ت ق ت حاکمي ا را درتقوي ه م ه در . ک ن برنام وزای اي ج

د      34 در   1384 ل                  .  واليت افغانستان آغاز گردي رام انکشافی مل ا، پروگ ی، يونام ين الملل ه ب ا از جامع د و   م متح

  . برنامه آغاز نو برای افغانستان برای مساعدت شان در اين راستا به دولت افغانستان اظهار سپاس مينماييم

اگ ه دي انونی  برنام ر ق سلح غي ای م روه ه ا انحالل گ ع آوری سالح  و ملکی ي سيون جم ه در راس آن کمي  ک

ه          ق وزارت امور داخل دتا ار طري رده    سازی قرار دارد  عم يش ب ه پ شود ب ه،    مي ات وزارت امور داخل  در چوک

د      ا        يک واحد اداری جدي اگ ب ام داي ه ن ه            ب ق برنام ی های      وظايف اساسی ثبت اسلحه، تطبي اگ و ثبت کمپن  داي

ی  ده استخصوصی امنيت اد گردي ت  . ايج مول رياست امني ه ش ی ب ر امنيت ای ديگ اد ه ان از نه یهمچن  و دولت

  . ا تشکر مينمايمبخاطر کمک شان در اين راست  ملیوزارت دفاع 

  

   برای افغانستان ملل متحد کرستوفر الکساندر، معاون نماينده خاص سرمنشی

ر    . بسيار زياد تشکر   ما بخي يکم    صبح ش ويم            سالم عل دم ميگ ر مق ه مبحث امروز خي ما را ب شريف آوری ش .  و ت

ستان    يک معيار کليدی    . در افغانستان ميباشد  اگ يکی از برنامه های مهم جمع آوری سالح          داي در توافقنامه افغان

ا خود دارد                . ميباشد ی را ب ين الملل ه ب وی جامع ا   . برای دولت افغانستان يک اولويت بوده و حمايت ق ا در اينج م

سيار                                      ده ب ع يک پدي رای رف ه يک آغاز جدی ب ن برنام ورد اينکه اي ما را در م ا ش م ت انيده اي م رس حضور با ه

  . است قرار دهيم درين کشور را نموده خطرناک

ار است       . برنامه دياگ تا حال به پايان نرسيده است و حتی نزديک به تطبيق نميباشد              از جهت ديگر، سخترين ک

د       م ميباشد           . که تا حال به اجر ميرس اگ نهايت مه د داي ی رون ع        ول دون خل ه ب روه های   انحالل کامل     و   زيراک گ

  .  نميتواندمسلح غير قانونی ، صلح در اين کشور و کشور های ديگر بر قرار شده

اين برنامه برای خواهش انکار نا پذير جوامع،      . انحالل سه صد و دوازده گروه يک موضوع نهايت مهم ميباشد          

ا موجوديت                       تعهد شان برای پيشبرد زنده گی، راه های شان، مزارع شان، منازل شان از ترس و مظاهمت که ب

ده گی              ذير ميباشد نماين د  گروه های مسلح غير قانونی امکان پ ه     .  مينماي ه    40،000نزديک ب ه وخفيف  اسلحه ثقيل

ستان   اتفاقا اکثرا   ،تحت اين برنامه  زايش شورش در افغان ده است،    ،در هنگام اف ع آوری گردي ه نظر من    . جم ب
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د           ده گی مينماي ار باشد        . اين برنامه ازخواست مردم افغانستان نماين ا اعتب درت دولت ب ه ق د ک ا ميخواهن ا  . آنه آنه

  .ای جامعه شان و برای خانواده های خود صلح ميخواهندبرای خود، بر

 مردم به پيمانه وسيع نسبت به آنچه که امروز به چشم می        مگر اينکه اما مجتمعات احساس امنيت نخواهند کرد       

د   ی توان رده نم ز احساس ک اگ را ني د داي ند، فواي عه نباش اهد توس ورد، ش ن يکی از  . خ ز، اي ر چي ته از ه گذش

ر از          اولويت های است   ا کمت وده وت ه آن ب افتن ب رانس   10 که همه ی ما در جستجوی دست ي  روز ديگر در کنف

ه            د شد ک ه                  : پاريس نيز اين مسئله مطرح خواه صفانه و ب ه های توسعوی را بصورت من وان برنام چطور ميت

ن پروسه توسعه د                     ستان   پيمانه وسيع در تمام بخش های افغانستان ايجاد و تطبيق کرد؟ داياگ بخش از اي ر افغان

رده                   31در هر يک از     . است اگ حرکت ک ار های داي  ولسوالی که تا حال با اين پروسه پيوسته و مطابق به معي

  .اند، پروژه های انکشافی برنامه ريزی و يا تطبيق شده است

اگ را در              ه داي ه برنام ًا                71فعًال ما تالش داريم ک ن تقريب ه اي يم ک ق کن ستان تطبي سوالی افغان ام    في  20 ول صد تم

وی،          یداياگ تنها زمان  . ولسوالی ها در اين کشور را تشکيل ميدهد        ه توسط يک حکومت ق ود ک د ب  موفق خواه

ردد      ق گ ری و تطبي يس    . البته حکومتی که تالش می کند تا به آرزو های مردم پاسخ بگويد، رهب اون رئ ه مع البت

ی  رم خليل ور محت ستان جمه ور افغان يس جمه اون رئ تانک مع ای س وری (زی و آق يس جمه شاور رئ اون م و مع

رای دست               )  امور خلع سالح و ادغام مجدد      کميسيون شان ب ا اي ا در اينج د، ام امروز در اينجا با ما حضور ندارن

ه طی سال های                            د ک اهد اي آوردهای شان در اين قسمت شايسته تحسين و تمجيد فراوان هستند، و همه ی شما ش

واره در من        داری از برنام            گذشته رئيس جمهور کرزی هم ه طرف رده و        اسبت های مختلف ب اگ صحبت ک ه داي

 جامعه جهانی را متقاعد ساخته است که تالش های خود برای تطبيق موثر برنامه خلع سالح را                  وزراء و بعضا  

  .افزايش بدهند

ی                          د، يعن اد کن رای حاکميت مشروع را ايج ه ب ا زمين ه سعی می ورزد ت ه است ک اگ اصوًال يک برنام اما داي

اگ              . حاکميت اداره ملکی به سطح محل، حاکميت پوليس و غيره          ق کامل داي و اين هدف است که ما در پی تطبي

ا                        به رهبری وزارت امور داخله در پی دست يافتن به آن هستيم و برای من جای افتخار است که امروز در اينج

  .با معين وزارت داخله آقای منگل در اين کنفرانس خبری حضور دارم

د             چنين ر گردن رم ت اگ ن ه داي ق برنام ر تطبي ا در براب ه چالش ه ه      .  به نظر نمی رسد ک ستيم ک ا موافق ه ام م تم

روی رضاکارانه        ستلزم پي ا م ن تنه بعضی از گروه های قوی مسلح غير قانونی را به محاسبه بکشانيم و البته اي

ستيم         ز ه ن گ         . نبوده، بلکه خواهان اقدامات تنفيذی ني اهد بعضی از اي ا ش دامات در واليت های هرات،         م ه اق ون

  .بادغيس، ننگرهار در بعضی نقاط اطراف کابل بوده ايم، اما همه ی ما منتظر نتايج بيشتر از اين دست هستيم

انونی           ر ق سلح غي روه های م ه گ ی ب همچنان حکومت مسؤليت دارد تا مطمين سازد که نهاد ها و کارمندان دولت

د                   ارزيابی نشان ميد  . ارتباط ندارند  اط دارن انونی ارتب ر ق سلح غي هد که تعداد کارمندان حکومتی به گروه های م

امول                                 ن م ام اي رای انج ادی ب ار های زي م ک وز ه کمتر از تعداد آن هستند که حتی دو يا سه سال قبل بود، اما هن

ه آنه                  . وجود دارد  د تصريح دارد ک ه    قانون موجود که پروسه انتخاباتی در افغانستان را تنظيم می کن اييکه عالق

ا                         د ب ستند، باي ام رياست جمهوری ه مند کانديد شدن برای احراز کرسی در پارلمان، شورای واليتی يا برای مق

ق بخشی      ناين همچ. گروه های مسلح غير قانونی ارتباط نداشته باشند  رای تطبي م ب دام مه ان يک کار مشکل و اق

  .از تالش های کلی در تطبيق داياگ است
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ته می                               با تالش های م     ه دست آورد های داش م ک شان داده اي ا ن سئله، م ن م ه اي ردم ب وی م ا توجه ق شترک، و ب

ين شدن از اينکه                       . توانيم رای مطم ما ب ام ش ا تم ستان و ب ما منتظر کار مشترک با وزارت داخله، حکومت افغان

  .اين به پروسه تسريع بخشده و تطبيق شود، هستيم

  

  ء مشترک برنامه داياگعزيز احمدزی، رئيس داراالنشاعبدال

ع  داراالنشاء مشترک داياگ، طوريکه شما ميدانيد، کمک های به کمي   به نام خداوند،    . بسيار زياد تشکر   سيون خل

  . رياست معاون دوم محترم خليلی کار می کند، فراهم ميداردسالح و ملکی سازی که تحت

سلح         حکومت افغانستان متعهد است تا برنامه داياگ را کامًال تطبيق       روه های م ام گ ه تم رده و مصمم است ک ک

  .غير قانونی در افغانستان را خلع سالح بسازد

ر                               سلح غي روه های م سئله انحالل گ ا م ا ب اگ تنه ت، داي د گف ل متح شی مل ده خاص سرمن طوريکه معاون نماين

اط و بخش های                        ام نق انون در تم ه حاکميت ق ه های توسعوی ک ن از راه برنام ستان را  قانونی نه، بلکه اي افغان

  .تقويت کند، تکميل و تطبيق ميگردد

   سواالت و جوابات

اری در دست                آقای منگل     .  من دو سوال دارم    :یبی بی س   انونی آم ر ق سلح غي روه های م ورد گ ما در م ا ش  آي

ن قاچاق سالح      . داريد، در حاليکه گزارش های در مورد قاچاق اسلحه به افغانستان وجود دارد           ه اي و با توجه ب

  رنامه داياگ چگونه موفق به پيش خواهد رفت؟ب

سوال دوم من از آقای کريس الکساندر اين است که شما گفتيد که دو يا سه سال پيش تعدادی از مسوالن افغان 

آيا اين بدان معنی است که هنوز مسوالن دولتی وجود دارند . با گروپ های مسلح غير قانونی در ارتباط بودند

  ر ارتباط هستند؟که با اين گروهها د

 گروپ مسلح غير قانونی تا به حال منحل شده اند و حدود 300 بنابر ارزيابی ما حدود :لوی پاسوال منگل

 به داخل در مورد قاچاق اسلحه.  گروپ مسلح غير قانونی در سرتاسر افغانستان وجود دارند2000 تا 1800

ما اقدامات مناسبی . ح و ثبات در افغانستان خواهد داشت، بايد بگويم که البته اين مساله تاثير منفی بر صلکشور

هدف دولت افغانستان تعهد کامل به تطبيق پروسه داياگ . برای پيشگيری از چنين مساله را در نظر گرفته ايم

 که  داياگ با حمايت داراالنشا داياگمی باشد که در سطح واليات توسط واليان و در مرکز توسط کميسيون

  . عهده معاون ريئيس جمهور، آقای خليلی است، هدايت می شودرياست آن به 

در مورد تهديدات خارجی که امنيت و ثبات کلی افغانستان را تحت تاثير قرار می دهند، بايد بگويم که اينها 

اين . توسط گروپ های که با دولت در حال جنگ هستند ادامه دارد و شما از اساس و مرکز آنها آگاه هستيد

 ارزيابی تعداد گروپ های مسلح همچنان  در هر حال.ود را بر امنيت و ثبات در محل خواهد گذاشتتاثير خ

  .ادامه دارد و ما می خواهيم آن را دقيق تر کنيم

 مطمئنا هنوز مسئولين دولتی وجود دارند که با :الکسندرمعاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، کرسيتوفر 

 72پروگرام ما تا به حال . ارتباط هستند، هيچ يک از ما اين را انکار نمی کنيمگروههای مسلح غير قانونی در 

يا آنها گروههای مسلح غير قانونی که با آنها . تن از چنين مسئوالن را شناسايی کرده و اينها تنها دو راه دارند

 مسئول شناسايی 72از . مرتبط هستند را منحل و خلع سالح می کنند يا در نهايت از دولت کنار زده خواهند شد
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، تعدادی از .  اخراج شده اند اينکه  ياتحت پروسه امده اند و نفر سرپيچی می کنند و بيشتر آنها 28شده، فقط 

که با گروههای مسلح غير قانونی افرادی وجود دارند  جرگه يندگان ولسی جرگه و شايد هم در مشرانونما

 را شرکت های امنيتی خصوصی می خوانندکه ارتباط قوی با نهادهايی وجود دارند که خود. مرتبط هستند

گروههای مسلح غير قانونی دارند اما بيشترين تعداد از افرادی که با اين گروهها در ارتباط هستند خارج از 

دولت می باشند و بسياری از آنها از مسئوالن سابق می باشند و اين نشان می دهد که پيشرفت هايی در زمينه 

اما دولت بايد به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند . ت از ارتباط با اين پديده جنايی صورت گرفته استحفظ دول

 .اين گروهها را منحل کند و ما اگاهيم که اين چه کار مشکلی بوده و خواهد بودتمام 

  

اد سالح های موجود  آيا شما می توانيد به من در مورد ارزيابی دولت افغانستان در مورد تعد:اينديا راديوآل 

بگوئيد؟ سوال من از آقای الکساندر اين است که شما گفتيد که دوره تسليم داوطلبانه به پايان رسيده، آيا اين 

  زمان عمل است، دقيقا منظور شما چه بود؟

بعد از   تعداد گروههای مسلح غيرقانونی که من اعالم کردم بر اساس ارزيابی ها بوده و:منگلال اسوپی لو

در مورد . تعداد دقيق منتشر خواهد شد. ابی های بيشتر انجام دهيم اين ارقام دقيق تر خواهد شداينکه ما ارزي

ما . شده دقيقا مشخص نيست و در طول زمان اين معلوم خواهد شدسالحهايی که هنوز به دولت تسليم نتعداد 

 در طول دو ميتوانم بگويم که.اشيمفقط وقتی می توانيم به شما آمار دقيق بدهيم که ارقام دقيق در اختيار داشته ب

  .سالح جمع آوری شده و اين رقم دقيقی است ميل  900ماه گذشته تحت برنامه داياگ  

 اعمال قانون مشخصا مسئوليت و سياست :الکسندرمعاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، کرسيتوفر 

رکی به اما برای اينکه مح. تسليم داوطبانه هميشه موثرترين استراتژی اين پروگرام خواهد بود. دولت است

گروههای مسلح غيرقانونی برای شرکت در اين برنامه داده شود ما بايد نشان دهيم که جدی ترين اين گروهها 

برای مثال، در ماههای اخير به دليل مسائل امنيتی وزارت داخله و . نيز تحت اين پروگرام قرار خواهند گرفت

با همکاری رياست امنيت ملی آنها چندين همکاران آن وقت زيادی را در واليت هرات صرف کرده اند و 

 وساير جنايت ها که صلح را در آن شهر بر هم  هاافيه گروههای غير قانونی که در اختطعمليات را بر عل

 هفته بعد چندين 6 الی 4به دليل موفقيت بعضی از اين عمليات ها در . زده بود دست داشته اند انجام داده اند

 صورت گرفت که به حل و فصل يک هشمول يک مورد خاص در ولسوالی گذرمورد تسليم داوطلبانه به 

در سالهای اخير، ما شاهد وجود گروههای مسلح غير قانونی در کنار . درگيری طوالنی بين مردم کمک کرد

اکنون ما شاهد يک تمايل و توانايی در دولت . نيروهای امنيتی دولتی در بعضی از ولسوالی های کشوربوده ايم

مثال در گيری در واليت . يم که قدرت اين گروههای را به چالش کشيده و حاکميت خود را اعالم می کندهست

 که اختالفات ه و بين هزاره ها و کوچی هايی بودهغزنی را در نظر بگيريد که هيچ ارتباطی با طالبان نداشت

گروههای مسلح غير . دارندعميقی بر سر حق استفاده از چراگاهها در هزاره جات و ساير مناطق کشور 

آيا دولت مسئول است تا قانون را رعايت کرده و از درگيری بيشتر . قانونی در هر دو طرف وجود دارند

  . همين مساله در بسياری از مناطق ديگر کشور نيز صدق می کند.  آشکار است بلی اينجلوگيری کند؟

  

  



 
 

 ٢/۶/٢٠٠٨  یوناما  خبریسکنفران

5                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                  

تيد که بعضی از اين گروپ های مسلح غير قانونی در  است شما گف اينسوال من از آقای معين امنيتی:پژواک

  ؟  نيز ارتباط دارنمد يا خيرا القاعده و طالبانبعضی چرايم دست دارند، ايا آنان در بعضی موارد با گروه 

  

 آنچه برای ما مهم است اين است که ناامنی که توسط گروههای مسلح غير قانونی و :منگلل سواپالوی 

 ارتباط ميان  اينکه آيا ما بايد از حفظ ثبات اطمينان حاصل کنيم ويباشد والف به وجود می آيد خوشايند نممخ

همچنين بررسی . برای ما مهم نيست وجود دارد يا خير القاعده و يا طالبان با گروههای مسلح غير قانونی 

 حساب آنچه برای ما اهميت دارد اين است که هر کسی که تهديدی به امنيت. بر می باشدگچنين ارتباطی زمان

  .شودو به پنجه قانون سپردهمی شود بايد مجازات 

، تجارت مواد مخدر ، از طرفیگروههای مسلح غير قانونی اغلب در مواد مخدر وساير جنايات دست دارند

برای تطبيق داياگ، تمام . بخشی از درآمد الزم برای حمايت مالی از گروههای مخالف دولت را تامين می کند

 مثال، پروژه های  خوبترينبرای. غانستان در جنبه های مختلف شروع به کار کرده اندنهادهای امنيتی اف

  . انکشافی ولسوالی ها که بر مسلکی ساختن پوليس تمرکز می کند بخشی از اين تالشها می باشد

  

ه     : تلويزيون نورين  آن تعداد کارمندان دولتی که با گروه های مسلح غير قانونی ارتباط دارند، آيا فکر نميکنيد ک

ورد           ند؟ و در م ته باش وليس داش ی  1800آنها افراد مسلح خود را در صفوف پ ر     2000 ال سلح غي روه های م  گ

ام های           قانونی در سراسر کشور، آيا ممکن است که مهم ترين آنها را به ما              ا ن انه ه ق رس ا از طري ا م د ت  بگويي

د     د گردي ان وارد خواه االی ش ه ب د ک شار ميباش وع ف ک ن ن ي اييم؟ اي شا نم ان را اف ای  . ش ر از آق وال ديگ و س

ام بعضی از               الکسان ا ن انونی                28دار اين است که آيا امکان دارد ت ر ق سلح غي روه های م ا گ ه ب د دولت ک  کارمن

ارتباط دارند و با برنامه داياگ توافق نه نمودند به ما بگوييد تا بتوانيم نام های شان را از طريق رسانه ها  افشا          

  نماييم؟

وی پاسوال منگل   ر   : ل سلح غي ای م روه ه ا گ دان دولت ب اط کارمن ورد ارتب ما در م ه سوال اول ش در پاسخ ب

ه  سوی                                ی خود ب ذارنيرو های امنيت ا در حال گ ه م قانونی در چوکات پوليس ملی و اردوی ملی، بايد بگويم ک

ق      پوليس ملی افغان و اردوی ملی   . مسلکی بودن هستيم   ده تعل روه و فرمان رد، گ يچ ف  افغان نهاد های اند که به ه

د ای           . ندارن ی ه ضی از کمپن ان بع اط مي ک ارتب ه ي ان دارد ک تند، امک ار داش توفر اظه ای کرس ه آق طوريک

ی های                              ن کمپن ابی خود را از اي ا ارزي ته باشد و م خصوصی امنيتی و گروه های مسلح غير قانونی وجود داش

ه در         دم و به زودی خواهيم توانست تا لست از آن تعدا          خصوصی آغاز نموده اي     کمپنی های امنيتی خصوصی ک

وگير                ا جل ی ه افغانستان فعاليت دارند به نشر بسپاريم تا از نفوذ گروه های مسلح غير قانونی از طريق اين کمپن

د  در ارتباط به بخش ديگر سوال تان در مورد نام های گروه های مسلح غير قان               . کرده باشيم  ونی بزرگ، من باي

ن                    . بگويم که اين نياز به ارزيابی دقيق دارد        ا اي ستيم ت اييم و مصصم ه ار مينم االی آن ک طوريکه من گفتم، ما ب

  . گروه های بزرگ را مانند گروه های کوچک انحالل نماييم

  

يتوفر الکسندر  د، کرس ل متح شی مل ده خاص سرمن اون نماين ا را خوب   :مع ام ه ما ن ه ش نم ک ی ک ن فکر م م

ا       در جمع اينها تعداد کارمندان حکومتی يا        . ميدانيد م ب به قول ديگر کارمندان اسبق حکومتی اند که شايد هنوز ه
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ست         . گروه های مسلح غير قانونی ارتباط دارند    ن ل ه تفصيل اي تن ب ا رف روز خود را ب فکر نمی کنم که بحث ام

ا                     . خاص تغيير بدهيم   ه م اجازه بدهيد صرف بگويم که امروز آنها در اينجا با ما نيستند و به همين خاطر است ک

يم               . لسه بهتر داشته ايم   يک ج  د صريح و روشن باش رال    . اما بازهم در مورد جريان کلی در کشور باي ا جن من ب

وز    مرکز اسناد ما  موافق هستيم که شمار زياد گروه غير قانونی در           ا وجود دارد و هن  موجود و لست آنها نزد م

روه های             هم به شکل از اشکال نزد حکومت به کمک شرکای آن ثبت شده اند، اما ما                  داد گ ه تع يم ک فکر می کن

ته             . فعال خيلی کمتر از اين رقم اند       انونی داش ر ق سلح غي روه م ه يک گ ه نيست ک م هزين اده و ک ار س اين يک ک

د                 ده ان رون ش ا ب دام دخالت از جانب م دون ک دان ب ن مي ه     . باشيد، پس تعداد زياد آن از اي د ک راف دارن ا اعت اينه

سه خودشان وجود         که گروه های حکومت قويتر است و يا می بينند        ه مقاي ری ب انونی ديگر بزرگت ر ق مسلح غي

ا                . دارد سلح آنه ا،          ئآقای وزير درست گفتند که شديد ترين و خطرناک ترين گروه های م ه در شورش ه د ک ی ان

ا           . در فعاليت های تروريستی و تجارت مواد مخدر دست دارند          ستلزم تالش ه تطبيق برنامه داياگ باالی اينها م

 توجه خاص است و شما در مورد آن خوب ميدانيد، اما آن بخش های افغانستان و مجتمع افغانی که در قاچاق                      و

سلح                             روه های م ا خود را از گ د ت مواد مخدر دخيل نيستند يا از القاعده يا طالبان دور می شوند، کوشش می کنن

تروريستان ما شاهد تعداد زياد گروه های      در حقيقت در خارج از محدوده فعاليت های         . غير قانونی کنار بکشند   

د              ا می آين . مسلح غير قانونی نيستيم، و ما ميدانيم که اين گروه ها و طالبان و گروه های تروريستی ديگر از کج

ن                                      د اي م و باي رده اي ادی ک سئله صحبت های زي ن م ورد اي ن اواخر در م تمام ما نسبت به هر وقت ديگر در اي

  .امه بدهيمصحبت ها و بحث ها را اد

  

دام ساحات کشور فعاليت                       :تلويزيون طلوع  انونی مشخصا در ک سلح غيرق آيا گفته ميتوانيد که اين گروه های م

سی حکومت                           ا پالي صميم ي ه ت وط ب ن مرب ه اي مينمايند؟ بخش دوم سوال متوجه آقای الکساندر است، شما گفتيد ک

شا          ا ف اگ را ب ی              است که برنامه داي ه وخامت وضيعت امنيت يوه منجر ب ن ش د اي ا فکر نميکني د، آي ق نماي ر تطبي

ه               ات عالرتب يچ يک از مقام گرديده و آنها را مجبور سازد که با طالبان بپيوندند؟ معين وزارت داخله گفتند که ه

دانم     تم ب ما    حکومت در بين پوليس و اردوی ملی با گروه های مسلح غيرقانونی ارتباط ندارند، ميخواس ا ش ه آي  ک

  با وی در زمينه موافق هستيد يا خير؟ 

 در قدم نخست بايد بگويم که گروه های مسلح غيرقانونی در تمام نقاط کشور وجود دارند و                  :لمنگوال  پاسوی  ل

و         . ارزيابی ما در زمينه تاهنوزهم جريان دارد       ا جهت        ارقامی را که خدمت تان ارائه نمودم ابتدائی ب ار م ده و ک

شتر از          . نهائی ساختن آن جريان دارد و بعدآ در مورد آن تصميم خواهيم گرفت             تا به حال ما توانستيم به تعداد بي

ی نگذاشت                          300 االی وضيعت امنيت اثير منفی ب دام ت نم ک ه فکر ميک .  گروه مسلح غيرقانونی را منحل سازيم ک

ا صور   روه ه ن گ وی اي ه از س ت هائيک سياری فعالي ات   ب در و جناي واد مخ اق م ت از قاچ رد در حماي ت ميگي

اامنی در                           . سازمان يافته است   ا دشمن را تقويت بخشيده و در نتيجه باعث آوردن ن ه هرحال فعاليت های آنه ب

د       . کشور ميگردد   ه خواه ا ادام شرفت م وده و پي شرفت نم اگ پي ه داي ق برنام ه روز در راستای تطبي ا روز ب م

د             داشت و فکر ميکنم که م      دم   . ا به هيچگونه مشکل عمده ای در جريان اين پروسه مواجه نخواهيم ش دفم از ع ه

ی در يک چوکات مشخص حکومتی                    اد های امنيت ه نه ارتباط مقامات با گروه های مسلح غيرقانونی اين بود ک

د    ه از   س. فعاليت مينمايند و به کدام قوماندانی خاصی متعلق نبوده و تحت اداره حکومت فعاليت مينماين ستمی ک ي
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د                   رار ميدهن رام ق ورد احت را رعايت و م ه آن ا       . سوی حکومت ايجاد گرديده هم اتنمنان م سران، سربازان و س اف

ه روز     . همه در برابر قانون پاسخگو اند و نه به کدام شخص ديگر       را روز ب ا آن ده  و م سيستم اکنون ايجاد گردي

  . وسعت ميدهيم

آيا تطبيق پروسه باعث بی ثباتی ميگردد؟ فکر    :معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، کرسيتوفر الکسندر     

ايم                 ز را عالوه نم  1382در سال  . ميکنم که جنرال صاحب اين سوال را پاسخ دادند، اما اجازه دهيد که يک چي

ع آوری اسلحه و          ا جم به ياد دارم که بسياری مردم درداخل و خارج از حکومت ميگفتند که برنامه دی دی آر ي

د شد        ملکی سازی    اتی خواه ی ثب ل                 1383در سال    . باعث ب ع آوری اسلحه ثقي ه جم د ک ردم ميگفتن  بعضی از م

ی                 ائيم و باعث ب ع آوری نم الين خارج از حکومت جم زد فع ا را از ن وانيم آنه صورت گرفته نميتواند و ما نميت

ق     مردم ميگفتند که شما نميتوانيد برنامه داياگ را باالی         1384در سال   . ثباتی خواهد شد   ان تطبي دان پارلم  کاندي

د           د گردي اتی خواه ات،                    . نمائيد چراکه منجر به بی ثب ائر مهم ع آوری س ه جم ورد برنام ا در م ه عين شکل آنه ب

د     ه فکر ميکردن ی خصوصی و اصالحات در وزارت داخل ای امنيت ی ه اه  . کمپن انون هيچگ ق ق در نهايت تطبي

  . مبتنی بر عدالت باشدمنجر به بی ثباتی نميشود، برعکس صلح و امنيت بايد 

  

ود :راديو آزادی   ا     .  شما گفتيد که در جريان تطبيق برنامه داياگ با چالش های مواجه خواهيد ب ن چالش ه ا اي آي

ا         ل ديگر و م بخاطر آن افراد است که با گروه های مسلح غير قانونی در داخل دولت در ارتباط اند يا بنابر دالي

داد                   . الش های کدام ها اند    ميخواهيم مشخصًا بدانيم که اين چ      د تع ما گفتي ه ش ن است ک ای منگل اي سوال من از آق

ود   2000گروه های مسلح غير قانونی در حدود       ده ب .  گروه است، در حاليکه سه سال قبل نيز عين رقم اعالم ش

ه انحالل                            300و طی سه سال گذشته       د ک ما چی فکر می کني ده است، ش ز منحل ش انونی ني ر ق  گروه مسلح غي

  روه های باقی چقدر وقت خواهد گرفت؟گ

  

ابی  نيکنم عبارت از آمار و ارقام تازه  ارقام که به شما ارايه مي   :منگلل  سواپای  لو ست و هنوز هم نياز به ارزي

يش روی                    . دارند تا مطمين شويم که اينها درست اند        م پ وز ه ا هن ست، م ان خاص ني اين پروسه مقيد به کدام زم

ارقام که  . ود را ارزيابی کنيم، هر سال ما دست آورد های خوب داريم           خود وقت داريم و اگر دست آورد های خ        

ارت                . به شما دادم همچنان شامل گروه های کوچک می شود          د عب ما ذکر کردي ه ش ار را ک چيزی ديگر اينکه آم

تيم،     . از آمار و ارقام قديم است و تالش های برای تطبيق اين پروسه جريان دارد   ان داش ا در جاپ ه م در جلسه ک

  .بايد تکميل شود) 2011 (1390توافق شد که اين پروسه تا سال 

  

ز          :معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، کرسيتوفر الکسندر        اگر اينطور احساس کنيم که روند داياگ هرگ

ستان     مسلح غير قانونی      های گروهل  مکال  الحان وقعمت هيچکس  . ختم نخواهد شد   ن انميبدر افغان اگر در هر     . دش

ايی         کشور چنين ميبود، در آنصورت به        ين فعاليت جن دار مع نيروی پوليس و افراد امنيتی نياز نميبود و يک مق

از رهت ب ایجن لت   حاين   ا و است  آن   اداره   ،رول  چالش عبارت از آوردن مشکل تحت کنت      . وجود ميداشت و بس   

ی      ی مل ا اهميت بي               .باشد  مي يک چالش امنيت ما ميخواهم ت ه ش داد          من از هم ن تع ه اي ی    1800شتر را ب  2000 ال

ن                           . نيآوريد ا حال در اي شتر ت روه های بي يقينًا ما اين تعداد را در ديتابيس داريم اما هيچ کدام مطمئن نيست که گ
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انونی تحت        . کشور فعال هستند و بسياری ما فکر مينمايند که تعداد آن کم است         ر ق سلح غي روه های م مشکل گ

ه انحالل   کنترول آورده ميشود هم    300توسط روند طبيعی انحالل خودی و تالش های دولت که تا حال منجر ب

د بخشيد            . گروه گرديده است   ا  ان محدوديت های   . ما ميگوييم که اعمال قانون اين روند را سرعت خواه ا  ذف  ننو ق

روه های               ؟  در کجا قرار دارند    ر گ ا اولويت های خود را در براب ادر باشد ت د ق د  نماميتنظ  شی شوردولت باي  .ي

ه  اين برای دولت    . دولت بايد ظرفيت اين را داشته باشد تا به نقاط دوردست برود و بشکل موثر آن عمل نمايد                  ک

د  جه وام،  ميست ه آنهد   شا ما که   انهپيماين  به   تروريزم هم   ان و شيرشوبا  هم   ی      .است ل  کش م  ن ش اد های دولت  نه

د                    بايد رهبری سالم، نظ    دام کارمن ر ک ی اگ ات حت ه بعضی اوق دانيم ک ا مي ند و م ته باش م سالم و آموزش سالم داش

ه                   اد    دردولتی مستقيمًا به يک گروه ارتباط نداشته باشد، آن گروپ امکان دارد کسی باشد ک ود  يمسه  جه ا   ه و  ب  ي

ار     .  اين خود چالش را وخيم تر ميسازد   ،اشدبم  ينظ ت دامدر ک  انون ک ال ق ن جهت اعم اده نيست  از اي اهد   .  س ا ش م

وديم                  شا ش  ت هارچابتکارات زياد از طرف دولت افغانستان در جريان          ده ب يش ندي ه پ اگ ک د داي اه تحت رون ،  م

يش از           تگف منگل   ال  اسوپوی  ل ميکهسقو  . يمتسه اه ب ل  900 در ظرف دو م اد        مي روه های زي  اسلحه جمع و گ

ه       .  وجود دارداترکتح گرديده اند، نشان ميدهد که بعضی    لنحم د ب ته باش انون وجود داش ال ق همان قدر که اعم

  . همان اندازه تحرک به ميان ميآيد
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