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کابل؟ شادی اسالم آباد و ناامیدی 

که پدرش طالب بود بانوی پولیسی 
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امنیت ملی: 
عملیات بهاری طالبان بدون پاسخ نمی ماند

زجرکشی یک زن در بادغیس
3

مشکالت دانشجویان بامیان تنها نداشتن 
خوابگاه نیست

کتاب  که سه عنوان آن  استادان این دانشگاه تا هنوز تنها چهار اثر علمی به چاپ رسانده اند 
کدر علمی دانشگاه بامیان حدود  ع  درسی و یک عنوان تحقیق فرهنگی می باشد. از مجمو

60 درصد ماستر و40 درصد آنان لیسانس اند، 9 تن دیگر دوره دکترای خود را سپری می کنند. 
پرسونل تدریسی این دانشگاه نیز مکمل استخدام نشده، تنها از تشکیل سال 1393 حدود 25 

که به دالیلی تا هنوز این بست ها خالی مانده است. کمبود دارد  بست 
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گفتگوهای سه جانبه »افغانستان پس از ناتو«

کابل کستان در  ییس استخبارات پا دیدار محرمانه غنی با ر

مشاور  بورگت،  فضل احمد 
ریاست جمهوری  اول  معاون 
افغانستان و سیدحسین فاضل 
رییس  مشاور  سانچارکی، 
اجرایی از اعضای شرکت کننده 
این  در  افغانستان  جانب  از 
ضمن،  در  بودند.  نشست 
مرکز  رییس  ساپی  صفت اهلل 
فهیم  حکومت،  رسانه های 
عبداهلل  روزنامه نگار،   دشتی 
مطالعات  مرکز  معاون  نوید 
پرویز  افغانستان،   منطقه ای 
بارکزی  کبر  ا روزنامه نگار،   کاوه 
شمار  و  معادن  اسبق  وزیر 
این  در  افغان ها  از  دیگری 
شده  دعوت  کابل  از  نشست 

بودند.
رییس  بهیر،  غیرت  کتر  دا
اسالمی  حزب  سیاسی  بخش 
از  نیز  حکمتیار  رهبری  به 

داده اند. 
کستان به  پس از سفر رییس استخبارات پا
از  کشور  آن  دولت  پیشین  مقام های  کابل، 
جمله آصف  علی زرداری رییس جمهور و 
کستان  پا نخست وزیر  گیالنی  رضا  یوسف 

مجلس  این  ک کنندگان  اشترا
بود.

شماری  نیز  کستان  پا جانب  از 
و  سیاسی  شخصیت های  از 
کشور حضور  روزنامه نگاران آن 
سفیر  قاضی  جهانگیر  داشتند. 
امریکا،   در  کستان  پا اسبق 
نماینده  و  هند  و  چین  روسیه، 
کشور در سازمان ملل  اسبق آن 
رحیم اهلل  هم چنان  و  متحد 
روزنامه نگار  یوسف زی 
هیات  میان  در  کستانی  پا

کستانی دیده می شدند. پا
روز  دو  که  نشست  این  در 
ک کنندگان  اشترا کشید،  طول 
به  گانه  جدا جلسه  سه  در 
نشست  این  محوری  مسایل 
کردند  نظر  تبادل  و  پرداختند 
برای  را  راه حل های شان  و 
ثبات  به  افغانستان  رسیدن 

کردند. ارایه 
مطالعات  مرکز  مسووالن 
که  جنوبی  آسیای  استراتژیک 
از جمع شخصیت های سیاسی 
این  پایان  در  ترکیه اند،  اثرگذار 
نشست به جمع بندی مباحث 

پرداختند.
و  دوم  رده ی  در  نشست  این 
جامعه  نمایندگان  ک  اشترا به 
نهادهای  و  رسانه ها  مدنی، 

تحقیقاتی برگزار شده بود.

پنج شنبه  روز  که  سفر  این  در  کردند.  سفر 
دولت  پیشین  مقام های  گرفت،  صورت 
حکومت  رهبران  با  گفتگو  در  کستان  پا
کابل، روی مبارزه مشترک  وحدت ملی در 

کردند. کید  با تهدیدهای منطقه ای تا

استانبول:  8صبح، 
هفته  پنج شنبه  و  چهارشنبه 
شاهد  استانبول  گذشته، 
افغانستان،  سه جانبه  نشست 
مسایل  روی  ترکیه  و  کستان  پا
مرتبط به ثبات افغانستان بود. 
جانب  از  که  نشست  این  در 
استراتژیک  مطالعات  مرکز 
در  آن  مقر  که  جنوبی  آسیای 
شده  برگزار  است  استانبول 
بود،  شماری از شخصیت های 
سیاسی،  اعضای جامعه مدنی 
روزنامه نگاران  از  شماری  و 

ک داشتند. اشترا
بحث های محوری این نشست 
سیاسی  مشکالت  و  ثبات  را 
افغانستان، روابط افغانستان و 
کستان و هم چنان نقش ترکیه  پا
در میانجی گری میان افغانستان 

کستان تشکیل می داد. و پا

که  می گوید  حکومتی  ارشد  مقام  یک 
کستان روز چهار  رییس اداره استخبارات پا
کابل، برای بحث در مورد  گذشته در  شنبه 
اشرف  محمد  رییس جمهور  با  صلح  روند 

غنی دیدار داشته است.
هویتش  افشای  از  که  حکومتی  مقام  این 
که  گفته  کرده، به صدای امریکا  خودداری 
کشورش  در این دیدار رضوان اختر از تعهد 
کرات  برای وادار ساختن طالبان به آغاز مذا
داده  خبر  افغانستان  حکومت  با  صلح 

است.
اختر  آقای  سفر  جمهوری  ریاست  دفتر 
با  را  وی  مالقات  جزییات  و  کابل  به 
سری  را  اشرف غنی  محمد  رییس جمهور 

نگهداشته است.
وحدت  حکومت  آمدن  رویکار  از  پس 
کستان  ملی، رهبران نظامی و استخباراتی پا
از  و  کرده  سفر  افغانستان  به  بار  چندین 
کرات صلح  کستان در روند مذا همکاری پا
میان حکومت افغانستان و طالبان اطمینان 

رسی های 8صبح نشان  اما بر

میدهد که صابره توسط محارم 

خود مورد تجاوز قرار نگرفته 

ونده این دختر،  است. در پر

به این موضوع هیچ اشارهای 

نشده و هیچ منبعی وقوع چنین 

ویدادی را تایید نمی کند. ر

زاد، رییس  رغونه شیر هم چنین ز

اداره امور زنان والیت بادغیس 

در تماس با 8صبح، هرگونه 

وهی  اظهار نظر در مورد تجاوز گر

بر صابره را به شدت رد کرده و 

می گوید که به رسانه ها چنین 

ی نگفته است. چیز
3 ACKU



زنگ اول


پايان  به  فرخنده  زجركشى  متهمان  ابتدايى  دادگاه 
داراى  كرد،  طى  محاكمه  اين  كه  روندى  اما  رسيد، 
نقص هايى بود كه بايد در آينده جبران شود. زجركشى 
زن  يك  بود.  متعدد  جرايم  روشن  مصداق  فرخنده، 
جواِن بى گناه را به اتهام واهى قرآن سوزى، لت وكوب 
را  پيكرش  بعد  مى كشند،  مى زنند،  سنگ  به  مى كنند، 
زجركشى  اين  عمد،  برقتل  عالوه  مى كشند.  آتش  به 
مصداق برهم زدن نظم عمومى، بى احترامى  به جسد، 
به آشوب كشيدن شهر و حتا اقدام عليه امنيت عمومى  
بود. الزم بود و است كه پرونده زجركشى فرخنده با 
در نظرداشت همه اين موارد تدوين شود. متهمى كه 
به فرخنده سنگ پرتاب كرده است، عالوه بر مشاركت 
در قتل عمد، خشونت عليه زن و بى احترامى  به كرامت 
انسانى، نظم اجتماعى را هم برهم زده است. اين فرد 
به اصل حاكميت قانون هم دهن كجى كرده است. حكم 
در  اما  بگيرد.  بر  در  را  موارد  اين  همه  بايد  محكمه 
جرم  فقره  چند  ارتكاب  به  كسى  هيچ  ابتدايى،  دادگاه 
مرتكب نشد. قاضى هم بيشتر بر قانون منع خشونت 
ناديده  ديگر  تاكيد داشت و مصاديق جرايم  عليه زن 

گرفته شد. 
نظر  در  موارد   اين  همه  كه  است  انتظار عمومى  اين 
زده  يك سيلى  فرخنده  به  كه  حتا كسى  گرفته شود. 
است هم بايد در برابر اتهام هايى كه در باال ذكر شد، 
از خودش دفاع كند. در دادگاه استيناف بايد همه اين 
موارد ذكر شود. بايد يك مدعى العموم از جانب دولت 
براى دادگاه متهمان قتل فرخنده در نظر گرفته شود. 
زجركشى  پرونده  متهم  هجده  شدن  اعالم  بى گناه 
نوارهاى  است.  سوال برانگيز  خيلى  هم  فرخنده 
آن  در  است.  دسترس  در  زجركشى  اين  تصويرى 
نوارها ديده مى شود كه شمار زياد افراد، به او ناسزا 
مى گويند، به سمتش سنگ پرتاب مى كنند، به جسدش 
بى حرمتى مى كنند و به اين كه در سوزنداندش دست 
داشته اند، مباهات مى كنند. چگونه دادگاه به اين نتيجه 
اثبات  بر  رسيد كه در مورد هجده متهم، مدارك دال 

جرم وجود ندارد؟ 
چرخ  زير  بى رحمى  تمام  با  را  فرخنده  كه  راننده اى 
متهمان  صف  در  و  دادگاه  در  بود،  كرده  موترش 
از  پيش  كشور  ملى  امنيت  سازمان  نداشت.  حضور 
را  راننده  اين  كه  بود  كرده  اعالم  دادگاه  برگزارى 
بازداشت كرده است. اين راننده متهم، به رغم اين كه 
در بازداشت است، چرا به دادگاه آورده نشد؟ به اين 
سوال مهم تا حال پاسخ داده نشده است. نكته ديگر 
اين است كه حكم دادگاه بايد قناعت خانواده فرخنده 
و همه مردمى  را كه براى او دادخواهى كردند فراهم 
خودجوشى  جنبش  فرخنده،  زجركشى  از  پس  كند. 
براى دادخواهى او تشكيل شد. اين جنبش پيكر او را 
به  و  كرد  بلند  صدا  او  قتل  حاميان  عليه  كرد،  تشيع 
خيابان رفت تا با محاكمه خيابانى، آدم سوزى و قتل 
اين جنبش و خانواده فرخنده حق  عمد، مخالفت كند. 
كشور  قضايى  دستگاه  مجموع  و  دادگاه  از  تا  دارند 

توضيح بخواهند. 
قناعت  موجبات  بايد  متهم ها  مورد  در  دادگاه  حكم 
كند.  فراهم  را  فرخنده  خانواده  و  دادخواهى  جنبش 
سربازان  مورد  در  دادگاه  حكم  فردا  معلوم،  قرار  از 
و افسران پوليس متهم در پرونده زجركشى فرخنده 
شمارى  كه  است  اين  نگرانى  مى شود.  اعالم  نيز 
سرباز بى واسطه محكوم شوند ولى بر طبل بى گناهى 
پولدار  و  قدرتمند  كه حاميان  كابل  پوليس  بلندپايگان 
رويداد  با  كابل  پوليس  برخورد  شود.  كوبيده  دارند، 
زجركشى فرخنده، هيچ توجيه ندارد. فرخنده تقريبا دو 
ساعت زير شكنجه و سنگسار بود، اما پوليس كابل با 
دارد، وارد عمل  اختيار  نيروى ضدشورش در  آن كه 
نشد. آمر پوليس حوزه مربوطه، فرمانده پوليس كابل 
و ديگر مقام هاى مهم وزارت داخله بايد در اين مورد 
پاسخ بدهند. دادگاه بايد اين موضوع را بررسى كند و 

پس از آن حكم صادر شود.

حكم محكمه ابتدايى قانع كننده نبود
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8صبح، كابل: محمد اشرف غنى رييس جمهور 
كشور، گفته است كه عزم و اراده حكومت براى 
مستحكم  افغانستان  در  سراسرى  امنيت  تامين 

است.
آقاى غنى اين موضوع را در ديدار با شمارى از 
بزرگان، علما و متنفذين كشور بيان كرده است.

رياست  دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
است:  گفته  غنى  آقاى  شده،  منتشر  جمهورى 
«عزم و اراده ى ما براى تامين امنيت سرتاسرى در 
كشور مستحكم است و نيروهاى امنيتى افغانستان 
نواميس ملى  از كشور و  پايمردى  با شجاعت و 

دفاع مى كنند.»
رييس جمهور افزوده كه دولت افغانستان جنگ 
را آغاز نكرده بلكه جنگ باالى مردم اين كشور 
تحميل شده است. وى تاكيد كرده كه جنگ راه 

حل نيست.
آينده  ماه  پنج  در  كه  گفت  جمهور  رييس 
تمركزش بيشتر باالى موضوعات داخلى كشور 

خواهد بود.

اياالت متحده امريكا، در پايان ماه جون امسال، 
خاتمه  افغانستان  هوايى  ترافيك  مديريت  به 
خطوط  نشود  تجديد  قرارداد  اين  اگر  مى دهد. 
و  افغانستان  به  خود  پروازهاى  بين المللى  هوايى 

در فضاى اين كشور را متوقف خواهند كرد.
مقام هاى دولتى و ديپلومات ها در كابل گفته اند 
كه اگر راه حلى حداقل براى مدت كوتاهى پيدا 
تبديل  پرواز  غيرقابل  منطقه  به  افغانستان  نشود، 
به درآمد  دالر  ميليون ها  اقدام  اين  و  خواهد شد 
افغانستان صدمه زده و به اعتبار حكومت در نزد 
نيز  خارجى  سرمايه گذاران  و  دهندگان  كمك 

لطمه خواهد زد.
كليدى  راهرو  يك  كه  افغانستان  هوايى  فضاى 
ميان اروپا و آسيا است، بعد از سقوط حاكميت 
نيروهاى  توسط  ميالدى   2001 سال  در  طالبان 

بين المللى زير رهبرى امريكا مديريت مى شود.
وفايى زاده،  قاسم  محمد  دويچه وله،  گزارش  به 
اداره  برنامه ريزى  و  پاليسى  رياست  معاون 
هوانوردى ملكى افغانستان مى گويد كه ترافيك 
پروازهاى  هم چنين  و  افغانستان  فراز  بر  هوايى 
 33 ساالنه  كشور  اين  به  خروجى  و  ورودى 
ميليون دالر درآمد دارد. خطوط هوايى بين المللى 
به  ايرالينز  تركيش  و  ايرانديا  امارات،  به شمول 
خطوط  ديگر  و  دارند  پرواز  افغانستان  داخل 
استفاده  افغانستان  از فضاى هوايى  نيز  بين المللى 

مى كنند.
قرارداد كنونى كنترول ترافيك هوايى افغانستان 
كه پولش توسط اياالت متحده امريكا پرداخت 
مى شود، به تاريخ 30 جون يعنى كمتر از دو ماه 
ديگر انقضا مى يابد و در صورتى كه اين قرارداد 
تجديد نه شود، خطوط هوايى قادر به استفاده از 

فضاى هوايى افغانستان نخواهند بود.
خبرگزارى  به  كابل  در  غربى  ديپلومات  يك 
بين المللى  «جامعه  است:  گفته  اسوشيتدپرس 
به  مجبور  كه  باشد  وضعيتى  در  نمى خواهد 
كه  بخاطرى  شود،  پول  اين  دوامدار  پرداخت 
حكومت افغانستان به صورت جدى نمى خواهد 
مسووليت آن را به عهده بگيرد. اين مساله براى 
برخى شركا بى ميلى خلق كرده است كه در غير 
آن صورت، مى خواستند اين فاصله را پل بزنند.»

خبرگزارى  كه  ناتو  يادداشت  يك  براساس 
امريكا  يافته،  دست  آن  به  اسوشيتدپرس 
ماه  شش  براى  را  كنونى  قرارداد  نمى خواهد 
اين  تمديد  كند.  تمديد   2015 آخر  تا  ديگر 
موافقت نامه 25 ميليون هزينه نياز دارد. مقام هاى 
سفارت امريكا در كابل از ابراز نظر در اين رابطه 

خوددارى كرده اند.
در عين زمان، جاپان در نظر دارد كه اين مشكل 
كمك هاى  توسط   2015 سال  دوم  نيمه  در  را 
توسعه اى خود حل كند. يك مقام جاپانى گفته 
كه توكيو آماده است تا 25 ميليون از كمك هاى 
يك  براى  افغانستان  حكومت  را  توسعه اى اش 

قرارداد موقتى استفاده كند.

بانوى پوليسى كه پدرش طالب بود
رييس جمهور:

 اراده ما براى تامين امنيت 
مستحكم است

امريكا به مديريت ترافيك 
هوايى افغانستان پايان مى دهد

زيبا،  جوان،  است.  نجيبه  نامش 
ولسوالى  دورترين  از  و  پرانرژى 
به شهر  تازه  واليت جوزجان است. 
پيوسته  پوليس  به  و  آمده  شبرغان 
نيست؛  بلد  خوب  را  فارسى  است. 
كرده  زندگى  كه  روستاهايى  در 
مى كنند.  صحبت  ازبكى  مردم 
آرزو هاى  و  شده  هجده ساله  تازه 
و  خودش  آينده  براى  دارد  زيادى 

خانواده اش.
روز  شش  كه  است  دخترى  نجيبه 
از  بعد  و  بوده  طالبان  اسارت  در 
رها شده،  بزرگان محلى،  پادرميانى 

آمده به شهر شبرغان.
تا صنف پنجم مكتب درس خوانده 
پوليس  سرباز  به  حيث  اين كه  از  و 
طالبان  برابر  در  و  مى كند  خدمت 
خيلى  مى جنگد،  تروريستان  و 
خوشحال و راضى است. صبح زود 
به وظيفه مى رود و عصر  به خانه اش 
كه حاال در شهر شبرغان و به دور از 
دسترس مخالفان مسلح دولت است 
با  خانه  كار هاى  در  تا  مى گردد  بر 

مادرش كمك كند.
در  ايستادگى  و  شجاعت  به  نجيبه 
شهره  دولت  مسلح  مخالفان  برابر 
است. او توانسته پدرش را كه زمانى 
دولت  به  پيوستن  به  بود،  طالب 
زندگى  داستان  نجيبه  سازد.  راضى 
قوش تپه  ولسوالى  از  خود  فرار  و 
«زندگى  مى كند:  بيان  اين گونه  را 
پدرم  بود.  شده  مشكل  قوش تپه  در 
ما هر روز  و  بود  رفته  طالبان  نزد  به 
هم  خوردن  نان  مى شديم.  تهديد 
«شش  مى افزايد:  نجيبه  نداشتيم.» 
بعد  و  بودم  طالبان  نزد  شبانه روز 
نمى شوم؛  پوليس  ديگر  كه  گفتم 
فرار  بعد  و  كرد  رها  مرا  طالبان 
كرده شبرغان آمدم.» نجيبه كه حاال 
پوليس است و در چارچوب  سرباز 
جوزجان  واليت  پوليس  فرماندهى 
همراه  كه  مى گويد  مى كند،  كار 
در  و  است  كرده  مشوره  مادرش 
كه  گرفته  تصميم  مادرش  با  مشوره 
از ولسوالى قوش تپه به شهر شبرغان 

بيايند.
همراه  «من  گفت:  نجيبه  دوشيزه 
مادرم مشوره كردم و گفتم كه پدرم 
ما هم  در صف طالبان رفته است و 
زندگى  چطور  شده ايم؛  دشمن دار 
كنيم؟ بعد خواستيم كه با 6 كودك 

شبرغان  به  خوب  زندگى  به خاطر 
خانواده اش  و  نجيبه  اكنون  بياييم.» 
در شهر شبرغان و در خانه اى فقيرانه 
خوش  ولى  او  مى كنند؛  زندگى 
است كه ديگر در ميان طالبان نيست 
تهديد  آن ها  سوى  از  خانواده اش  و 
 9 خانواده  نان آور  تنها  او  نمى شود. 
نفره خود مى باشد و از اين كه حاال به 
آرزوى ديرينه اش (سربازى) رسيده 

خيلى خوشحال است.
نجيبه هم چنين گفت: «من در همين 
هيچ  18سالگى ام  و  جوانى  سن 
و  نكرده ام  بر دشمن سر خم  گاهى 
زير بار كسى نرفته ام. به دولت آمدم 
پوليس  معاش  از  و  شدم  پوليس  و 

اعضاى خانواده ام را نان مى دهم.» 
نام پدر نجيبه، نورالحى است. او پيش 
از اين كه دخترش به شهر فرار كند و 
پوليس شود، عضو گروه طالبان بود 
و در برابر دولت مى جنگيد. ولى بعد 
از اين كه دختر و زن و كودكانش به 
شهر فرار كردند و در شبرغان ساكن 
شدند، با وساطت نجيبه از نزد طالبان 

فرار كرد و به روند صلح پيوست.
نورالحى 55 ساله است و سه ماه را 
نزد طالبان سپرى كرده است. او در 
مى گويد:  طالبان  با  پيوستنش  مورد 
«در گذشته وظيفه دعاخوانى داشتم 
و زندگى ام خوب بود و سرمايه نيز 
سه  هستيم.  فاميل  در  نفر  ده  داشتم. 
وظيفه  و  بودم  طالبان  پيش  در  ما 
كه  مى گويد  وى  كردم.»  اجرا  هم 
جانش  از  حفاظت  و  ترس  به خاطر 
نزد طالبان رفته و با آنان پيوسته بود: 
دولت  به  سال  چندين  گذشته  «در 
اما به خاطر ترس و  نيز كار كرده ام، 
حفاظت جان خود پيش طالبان رفته 
برايم  خوبى  كار  نيز  آن جا  و  بودم 
پيدا نشد، رفتنم هيچ فايده نكرد و به 
خاطر دورى از اوالدهايم چشم هايم 

از اشك پر مى شد.» 
شهروند  يك  حاال  كه  نورالحى 
كه  مى گويد  است،  كشور  عادى 
گروه  از  را  او  دخترش  تالش هاى 
روند  وارد  و  ساخت  جدا  طالبان 
پيدا  مرا  شماره  «دخترم  شد:  صلح 
پيدا  را  دخترم  شماره  من  و  كرد 
با  و  شدم  باال  كوه  باالى  و  كردم 
دختر و زنم گپ زدم. دخترم گفت 
بيا و اگر نه بمبارد مى شوى و پارچه 
زنم  و  دخترم  بعد  مى شوى.  پارچه 
وعده كردند كه بيايم و مرا ضمانت 
مى كنند، من براى سرپرستى خانواده 

و دخترم آمدم.»
را  نفر  يك  كه  مى گويد  نورالحى 
پيدا كرد تا او را از ميان طالبان فرار 
دهد و به شهر بياورد تا تسليم پوليس 
ولسوالى  به  را  او  شخص  آن  شود. 
جواجه دوكوه آورد و بعدا خودش 

به شهر آمد و تسليم شد.
ميل  يك  با  كه  گفت  نورالحى 
دستى  بمب  و  روسى  ميكاروف 
حاال  و  است  شده  تسليم  دولت  به 
يك شهروند عادى كشور است. او 
بوده  طالبان  با  گذشته  در  اين كه  از 
مى گويد  و  مى كند  پشيمانى  اظهار 

كه آن كار يك «حماقت» بود.
و  زنم  دختر،  «بعد  گفت:  نورالحى 
من  و  پيوستند  دولت  در  بچه هايم 
ماندم و يك دختر خود را  در كوه 
اين گونه  و  كردم  نكاح  آن جا  در 
بعد  و  آمد  بااليم  سختى  روزگار 
خانواده  شبانه روزى  زندگى  نگران 

شدم.»
نجيبه از اين كه توانسته پدرش را از 
به زندگى عادى  طالبان جدا كند و 
برگرداند خيلى راضى است و آروز 
نيز به زودى كارى  دارد كه پدرش 
در شهر پيدا كند تا با وى در تامين 

مصارف زندگى كمك كند.

فيصله دادگاه در باره 19 مامور پوليس روز يك شنبه اعالم مى شود

دادگاه  نتيجه  كابل:  8صبح، 
افسران  از ماموران و  ابتدايى 19 تن 
فرخنده  قتل  قضيه  در  كه  پوليس 
اعالم  شنبه  يك  روى  هستند،  متهم 
مى شود. اين سربازان متهم هستند كه 
در روز حادثه در محل واقعه حضور 
قانونى  صالحيت هاى  از  ولى  داشته 

استفاده  فرخنده  جان  نجات  براى 
نكرده اند. 

ابتدايى عبدالرحمان رحيمى  دادگاه 
ظاهر  جنرال  و  كابل  امنيه  فرمانده  
نيز  را  جنايى  تحقيقات  رييس  ظاهر 
در دومين روز محكمه احضار كرد 
و آن ها به پرسش هايى كه در رابطه 

وجود  پوليس  وظيفوى  غفلت  به 
داشت، پاسخ دادند. هرچند محكمه 
اين دو مقام پوليس را برائت داد ولى 
مسوول  كه  گفته اند  مدنى  نهادهاى 
اول پوليس پاسخ قانع كننده اى براى 

اين قضيه نداشته است. 
كه  ملكى  افراد  به  رابطه  در  دادگاه 
روز  بودند،  متهم  فرخنده  قضه  در 
براساس  كه  كرد  فيصله  شنبه  چهار 
آن چهار تن به اعدام محكوم شدند، 
زندان  به 16 سال  تن هريك  هشت 
ديگر  تن   18 و  گرديدند  محكوم 

بى گناه شناخته شدند. 
اعتراض هايى  با  محكمه  فيصله  اين 
نيز  فرخنده  خانواده  و  شد  همراه 
گفت كه از اين فيصله راضى نيست 
فرخنده  قتل  اصلى  عامالن  زيرا 

مجازات نشده اند. 

ظاهر شكوهمند-مزارشريف 

ACKU
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ظفرشاه رویی

امنیت ملی:

 عملیات بهاری طالبان بدون پاسخ نمی ماند

زجرکشی یک زن در بادغیس

کشور،  در  تروریستی  حمالت  افزاش  با  هم زمان 
اوضاع  بهبود  از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مقام های 
نیروهای  که  می گویند  داده  اطمینان  کشور  امنیتی 
را  طالبان  گروه  بهاری  حمالت  آغاز  داخلی  امنیتی 

بدون پاسخ نمی گذارند.
اعالم  خورشیدی  جاری  ماه  اوایل  در  طالبان  گروه 
کرد که این گروه حمالت بهاری خود را تحت عنوان 
»عزم« آغاز می کند. معموال با گروم شدن هوا حمالت 
آغاز  زمان  از  می گیرد.  شدت  گروه  این  تروریستی 
چندین  شاهد  افغانستان  مردم  طالبان،  بهاری  حمالت 

حمله تروریستی خونین بوده اند.
مقام های ریاست عمومی امنیت ملی می گویند که آغاز 
حمالت تروریستی »عزم«، اعالم جنگ از سوی گروه 
این  امنیتی کشور  نیروهای  اما  است  مردم  علیه  طالبان 

حمالت را بی پاسخ نمی مانند.
حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، 
امروز پنج شنبه، هفدهم ثور، در یک کنفرانس خبری 
به  گفتن  پاسخ  برای  امنیتی کشور  نیروهای  که  گفت 
حمالت تروریستی طالبان آمادگی کامل دارند. آقای 
نام و  هر  تروریستی تحت  افزود که حمالت  صدیقی 
وی  نمی ماند.  پاسخ  بدون  گیرد،  صورت  که  پرچمی 
راه اندازی  با  قبل،  سال های  مثل  »طالبان  کرد:  تاکید 
عملیات تروریستی بهاری خود تحت نام عزم، بر ضد 
مردم افغانستان اعالم جنگ کردند. نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغانستان این اعالم جنگ را بی پاسخ نمی مانند 
و در هر زمان، در هر نقطه خاک خود، تحت هر نام 
نابود  و  نیست  را  خود  مردم  دشمنان  تمام  بیرق  هر  و 

خواهند کرد.«
جنگجویان  از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی 

والیت  در  خانواده  یک  اعضای  هرات:  8صبح، 
کردند.  زجرُکش  را  ساله شان   15 دختر  بادغیس، 
تجاوز  از  ضدونقیضی  خبرهای  این  از  پیش  هرچند 
گروهی توسط محارم این دختر بر وی نیز به نشر رسید، 
اما بررسی های روزنامه 8صبح نشان می دهد که بر این 
دختر تجاوز نشده، اما به صورت فجیعی توسط آنان  به 

قتل رسیده است.
هیات  با  موضوع،  این  بررسی  برای  8صبح  خبرنگار 
و  پولیس  بادغیس،  سارنوالی  در  پرونده  این  تحقیق 
مردم محل گفتگو کرده و به اوراقی از این پرونده نیز 

دسترسی پیدا کرده است.
شرح حادثه

این سو  به  ماه  چند  از  پانزده ساله ای  دختر  صابره، 
اصلی  ساکنان  از  عبدالشکور  با  ازدواج  عالقه مند 
در  به ویژه  افغانستان،  در  می شود.  قادس  ولسوالی 

می افزاید  نامبرده  بیگانگان«  »غالمان  به عنوان  طالبان 
که مردم و نیروهای امنیتی کشور متعهد به مبارزه قاطع 
و جدی علیه این جنگجویان هستند. به گفته ی حسیب 
آغاز  در  ساله  همه  طالبان  گروه  جنگجویان  صدیقی، 
به  بتواند  این که  امید  به  هوا  شدن  باگرم  و  بهار  فصل 
اهداف خود برسد دست به حمالت تروریستی متعدد و 
تبلیغات گسترده می زند، اما در اخیر هر سال »شرمنده« 
صدیقی  حسیب  می گردد.  بر  خود  پناهگاه های  به 
اسالمی  کشورهای  تمام  و  افغانستان  »مردم  گفت: 
تروریستی  و  عوام فریبانه  غیراسالمی،  فعالیت های  از 
این گروه  نتیجه رسیده اند که  این  به  و  فهمیده  طالبان 
و  منافع گروه ها  براساس  بی گناه  افراد  قتل وحشیانه  با 
حمالت  آن  نمونه  می کند.  کار  خاص  استخبارات 
دیگر  و  بدخشان  هملند،  ارگون،  خوست،  ننگرهار، 
والیات است که توسط این گروه انجام شده است. اما 

دختران  بادغیس،  چون  دورافتاده ای  والیت های 
بسازند.  برمال  را  به پسری  نمی توانند عالقه مندی خود 
توان  آن که  به دلیل  اخیر  سال های  زیادی طی  دختران 
اظهار نظر در چنین مواردی را ندارند، ترجیح داده اند 
دختری  صابره-  مانند  کنند،  فرار  خود  منزل  از  که 
قادس  ولسوالی  در  خانه اش  از  هفته گذشته  اوایل  که 
با عبدالشکور پسری که  و  بیرون شد  بادغیس  والیت 

او را دوست داشت به روستای »راهوتی ها« فرار کرد.
به دنبال  موضوع  از  اطالع  از  پس  صابره،  پدربزرگ 
صابره به این روستا رفت. بزرگان محلی ابتدا از سپردن 
اما  کردند،  خودداری  پدربزرگش  دست  به  صابره 
او  به  دادند  قول  اقوام صابره  آن که  از  پس  نهایت  در 
آسیبی نرسانند، صابره را به روستای خود برگشتاندند. 
پدر صابره از برادر خود که مالی محل است در مورد 
آن گونه  می گیرد.  مشوره  صابره  با  برخورد  چگونگی 

ریاست عمومی امنیت ملی برای مردم اطمینان می دهد 
مال  و  جان  از  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که 
مردم، خاک و ارزش های قانون اساسی افغانستان دفاع 

می کنند.«
بهبود اوضاع در کندز

از  هم چنین  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی 
داده گفت  خبر  کندز  در والیت  امنیتی  اوضاع  بهبود 
که راه اندازی برنامه های جدید امنیتی در این والیت، 

باعث تغییر مثبت شده است.
درگیری های  شاهد  اخیر  هفته های  طی  کندز  والیت 
سنگینی میان نیروهای امنیتی و شورشیان مسلح طالبان 
بوده است. اخیرا جنگجویان طالبان حمالتی را باالی 
از  کندز  والیت  در  امنیتی  نیروهای  پوسته  چندین 
جمله در ولسوالی  های چهاردره، گورتپه و امام  صاحب 
راه اندازی کردند و این حمالت منجر به درگیری های 

صابره  پرونده  درج  بادغیس  پولیس  مسووالن   که 
کردند، مالی مسجد فتوای قتل صابره را صادر می کند. 
آن جا  در  می دهند،  انتقال  کاکایش  خانه  به  را  صابره 
او را به شدت لت وکوب می کنند پس از آن خفه اش 
کرده و جسدش را در زمین ُشخم زده ای دفن می کنند.

تالش برای فریب پولیس
زمانی که پولیس بادغیس از رویداد فرار صابره آگاه 
پولیس،  واقع  در  کرد.  آغاز  را  رویداد  بررسی  شد، 
مفقودی  پرونده  گذشته،  صابره  بر  آن چه  از  بی خبر 

تشکیل داد و در تالش نجات جان صابره بود.
اما مالی  بازداشت کرد،  پولیس قادس، پدر صابره را 
پولیس  به  برادرش  تحریک  به  صابره(  )کاکای  محل 
اطالع داد که صابره در خانه وی است و امنیت آن نیز 
تامین است، پولیس قادس پدر صابره را رها می کند، اما 
با روشن شدن ابعاد واقعی داستان حداقل شش تن در 
بازداشت  به شمول کاکای صابره  این رویداد  با  پیوند 
هم  هنوز  تا  و  می کند  فرار  صابره  پدر  ولی  می شوند، 

خبری از او نیست.
رسانه ها و اتهام تجاوز گروهی

ابعاد تازه تری به  خود گرفت که  داستان صابره زمانی 
یکی- دو خبرگزاری آنالین به نقل از رییس امور زنان 
والیت بادغیس از تجاوز گروهی بر صابره خبر دادند. 
دوباره  آن که  از  پس  صابره  که  گفتند  خبرگزاری ها 
مورد  خود  محارم  توسط  می شود،  منتقل  خانه اش  به 
تجاوز گروهی قرار گرفته و سپس کشته می شود. نشر 
این خبر به شدت تکان دهنده بود، تا جایی که به وفور 

در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
توسط  نشان می دهد که صابره  بررسی های 8صبح  اما 
محارم خود مورد تجاوز قرار نگرفته است. در پرونده 
هیچ  و  نشده  اشاره ای  هیچ  موضوع  این  به  دختر،  این 

منبعی وقوع چنین رویدادی را تایید نمی کند.
هم چنین زرغونه شیرزاد، رییس اداره امور زنان والیت 
در  نظر  اظهار  هرگونه  8صبح،  با  تماس  در  بادغیس 
مورد تجاوز گروهی بر صابره را به شدت رد کرده و 

می گوید که به رسانه ها چنین چیزی نگفته است.

سنگینی میان نیروهای امنیتی و شورشیان شد.
که  می افزاید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی 
و  داده  دست  از  را  ابتکار  کندز  والیت  در  شورشیان 
روبه نابودی اند. وی هم چنین گفت که فعالیت طالبان 
این گروه  علیه  نیز  مردم  تا  باعث شده  این والیت  در 
کنار  در  »مردم  گفت:  صدیقی  حسیب  کنند.  اقدام 
دشمنان  مقابل  در  و  ایستاده اند  خود  امنیتی  نیروهای 
مختلف  قریه جات  مردم  می کنند.  مبارزه  خودفروخته 
والیت کندز خود در مقابل طالبان خیزش عظیمی را 
راه اندازی کرده اند و در کنار نیروهای امنیتی خویش، 
صف دشمن را شکسته و ده ها قریه را از وجود طالبان 
تاکید کرد که خیزش  آقای صدیقی  پاک کرده اند.« 
شدید  حمایت  از  کندز  والیت  در  طالبان  علیه  مردم 
این  در  او،  به گفته ی  است.  برخوردار  امنیتی  نیروهای 

خیزش نزدیک به پنج صد تن شرکت دارند.
کنفرانس  در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی 
خود خبری از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی 
که می خواستند عبدرب  الرسول سیاف از رهبران ارشد 
جهادی را مورد حمله قرار دهند نیز خبر داد. حسیب 
توسط  تروریستی  شبکه  این  اعضای  گفت  صدیقی 
بازداشت  پغمان  ولسوالی  در  ملی  امنیت  نیروهای 
قاری  حمله  این  اصلی  »طراح  افزود:  وی  شده اند. 
می باشد.  حقانی  شبکه  فرماندهان  از  یکی  حمیداهلل 
نام برده مقداری مواد انفجاری را به یک تن به نام قدیر 
را در  مواد  این  او  و  بود  داده  انتقال  ولد حاجی ظاهر 
عبدالطاهر  ولد  عبدالظاهر  اسم  به  سوم  شخص  منزل 
جا به جا نموده بود که شخص مذکور بازداشت گردید.«

هم چنین در نتیجه یک عملیات نظامی ده عضو گروه 
باغ والیت تخار کشته شده اند.  طالبان در منطقه هزار 
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که در 
نام نهاد  والی  طیب  قاری  قوی  احتمال  به  عملیات  این 

گروه طالبان در تخار نیز زخمی شده است.
حسیب صدیقی هم چنین گفت که نیروهای امنیت ملی 
از آغاز سال جدید خورشیدی تاکنون دست آوردهای 
چشم گیری داشته اند و در نتیجه 213 عملیات مستقالنه 
خاص، توانسته اند هفتاد و دو »هدف اساسی« را به قتل 
زخمی  را  دیگر  تروریست  دوصد  از  بیش  و  برسانند 
شانزده  هماهنگی  نیروها  این  که  افزود  وی  سازند. 

حمالت هوایی را نیز به عهده داشته اند.

افزایش خشونت ها بر زنان در بادغیس
در  هنوز  که   گرفته  صورت  والیتی  در  حادثه  این 
به  از خانه حتا  زنان  بیرون شدن  مناطق آن  از  بسیاری 
می آید.   شمار  به  بزرگی  ننگ  تعلیم  و  آموزش  قصد 
بادغیس میزبان کتله ی بزرگی از زنان و مردان بی سواد 
از  باالتر  بسیار  بادغیس  بی سواد  زنان  آمار  اما  است، 
مردان است. والیتی که هنوز در آن برخی ها دختران 
بخت  خانه  به  حیوانات  حتا  و  زمین  بدل  در  را  خود 

می فرستند.
از  بیش  زنان  بر  خشونت  آمار  سال  هر  بادغیس  در 
لت وکوب،  والیت  این  در  می شود.  گزارش  پیش 
تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، فرار از منزل و ربودن 
دیگری اند  عمده ترین خشونت های  از  جوان،  دختران 
که بر عالوه مسایل ذکر شده در باال هر سال می توان 
به وضوح مشاهده کرد. اما بسیاری از این خشونت ها، 
به گفته مسووالن محلی این والیت، از سوی زورمندان 
با  را  خانمش  مردی  می گیرد.  صورت  زنان  بر  محلی 
حضور  در  پدرش  توسط  دیگری  یا  و  می کشد  تبر 
اثبات  به  رویدادها  این  می شود.  کشته  تماشاچی   3۰۰
می رساند که تالش ها به خاطر محو خشونت علیه زنان 
در بادغیس نیز مانند بسیاری از والیت های کشور ناکام 

بوده است.
 11۰ دست کم   1393 سال  در  که  می دهد  نشان  آمار 
مورد  خشونت بر زنان در این والیت ثبت شده که این 

رقم در دوازده ماه 1392 به 85 مورد می رسید.
بادغیس  در  بسته  و  سنتی  فرهنگ های  وجود  همواره 
آموزشی  و  اجتماعی  فعالیت  برابر  در  جدی  چالش 
زنان است و در اکثر ولسوالی های این والیت، مردان 
با اعمال خشونت بر زنان فرصت های آموزشی را نیز از 

آن ها می گیرند.
با  بتواند  دختری  که  افتاده  اتفاق  کم تر  بادغیس  در 
خانواده اش در مورد ازدواج به پسری صحبت کند. در 
بسیاری از موارد دختران زیادی مجبور به فرار از خانه 

شده، تا حوادثی از این دست رقم بخورد.

ACKU
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پروسه صلح تاجیکستان
 و درس هایی برای افغانستان 

دارند.  تجارت  و  کار  و  کسب  پاکستان،  در  طالبان 
آنان  از  برخی  فرزندان  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
مشغول  پاکستان  مشهور  مدارس  و  دانشگاه ها  در 
تحصیل هستند. برخی از رهبران طالبان هم در نواحی 
همه  می کنند.  زندگی  پاکستان  شهرهای  اشراف نشین 
این ها می توانند ابزار فشار پاکستان بر این گروه باشد. 
آنان  کند،  مسدود  را  طالبان  دارایی های  پاکستان  اگر 
خانواده های شان  برای  و  حبس  خانه های شان  در  را 
به  می شوند  ناگزیر  طالبان  سران  کند،  ایجاد  مشکل 
مقامی  هیچ  دهند.  گوش  پاکستانی  جنرال های  حرف 
پاکستان  ارتش  ندارد که  قبول  افغانستان   در حکومت 
هرچه  علت  اما  ندارد.  را  طالبان  بر  فشار  اعمال  توان 
باشد، واقعیت این است که تا هنوز هیچ مذاکره ای میان 
کابل و طالبان صورت نگرفته است و در آینده نزدیک 
سران حکومت  حال  نیست.  متصور  چیزی  چنین  هم ، 
که  دهند  توضیح  عمومی   افکار  به  باید  ملی  وحدت 
موضوع  کدام  روی  پاکستانی  جنرال های  با  کابل 
مذاکره می کند و اختالف نظرهای دو طرف چیست. 
نفس مذاکره با ارتش پاکستان، با حکومت آن کشور 

و با احزاب مطرح آن، هیچ ایرادی ندارد. 
نیست،  راهبردی  اشتباه  پاکستان  با  تعامل  سیاست 
این  از  کابل  انتظارات  که  می رسد  به نظر  چنین  اما 
مذاکرات برآورده نشده است. برخالف در اسالم آباد، 
همه از رییس جمهور غنی راضی اند. رسانه های معروف 
آن  مقام های  و  پاکستانی  مشهور  تحلیلگران  پاکستان، 
استقبال  گرمی   به  رییس جمهور  رویکرد  از  کشور، 
می کنند و او را متفاوت با کرزی می دانند. حتا جنرال 
مشرف هم رییس جمهور غنی را در چند مصاحبه اش 
ستایش کرده است. در کابل همه نسبت به جنرال های 
از  اسالم آباد،  در  اما  می کنند،  تردید  ابراز  پاکستانی 
رییس جمهور غنی ستایش می شود. این وضعیت واقعا 
تا سران حکومت وحدت  نیاز است  گیج کننده است. 
مردم  برای  پاکستان،  با  تعامل  سیاست  مورد  در  ملی 

افغانستان توضیح دهند. 
جنرال های  که  بدانند  دارند  حق  افغانستان  مردم 
پاکستانی به سران حکومت وحدت ملی چه گفته اند و 
چرا تا حال انتظارات کابل برآورده نشده است. ستایش 
است  معنا  این  به  اسالم آباد  در  غنی  رییس جمهور  از 
که ارتش پاکستان حداقل به بخشی از خواست هایش 
رسیده است، اما پرسش مهم این است که کابل چه به 
دست آورده است. آیا جنرال های پاکستانی با ادبیات 
و  است  اشتباه  تلقی  این  یا  فریفته اند،  را  کابل  تزویر 
مدنظرشان  که  را  آنچه  ملی  وحدت  حکومت  سران 

بود، به دست آورده اند؟ این سوال ها پاسخ می خواهد.

که  کسانی  ازبک،  مسلمان  نظامیان  ترانزیت 
برای آزادی فعالیت در قرغیزستان پول پرداخت 
حزب  دیگر  سوی  در  کنند.  استفاده  می کردند، 
که  بود  حزبی  تنها  به عنوان  اسالمی  مقاومت 
آوردن  دست  به  حال  در  شگفت آور  طور  به 
جذب  به  شروع  حزب  این  بود.  جدید  اعضای 
بیزارلی،  چون  منطقه های  در  جدید  طرفداران 
جاهایی  باال،  بدخشان  از  اسماعیلی  منطقه های 
نمود. در حین زمان  اقدام  نداشت،  نفوذ  قبال  که 
نسل جدیدی از نظامی ها ظاهر شدند که جوان تر 
و کم تر ایدیولوژیک بودند و در جستجوی یک 
نمایندگی  از  فراتر  باشد،  قادر  که  سیاسی  حزب 
فعالیت کند،  ملی  قارم و در سطح  منطقه ای دره 
داخلی  مقایسه ای جنگ  رهیافت  در یک  بودند. 
منطقه ای و گرایشی  بیشتر ماهیت  تاجیکستان  در 
داشت، در حالی که جنگ در افغانستان در کنار 
این عناصر، مولفه هایی همچون قومیت نیز در آن 
تاجیکستان  این حال صلح  با  است.  دخیل گشته 
باشد،  داشته  درس هایی  افغانستان  برای  می تواند 
ذیل  به صورت  می توان  را  آن ها  مهم ترین  که 

نگاشت:
تمام جنگ های  در  تقریبا  از جنگ:  1. خستگی 
طوالنی،  زمان  مدت  گذشته  از  پس  داخلی 
تلفات  بودن  گسترده  علت  به  درگیر  طرف های 
و  مذاکره  به  از جنگ، حاضر  ناشی  و خسارات 
نوری  عبداهلل  که  همان طور  می شوند،   مصالحه 

حاضر به چنین توافقی شد. 
در  که  همان طور  مشترک:  میانجی  وجود   .2
حزب  رهبران  مخالفین  و  دولت  میان  مصالحه 
ملل  سازمان  بعد ها  و  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
الزم  گرفت،  قرار  طرف  دو  توافق  مورد  متحد، 
است که در مصالحه افغانستان نیز میانجی براساس 
مولفه های قومی، هویتی و ارزشی مورد توافق و 

اعتماد دو طرف باشد. 
3. دادن نقش امنیتی به مخالفین پس از مصالحه: 
پس  تاجیک  مقاومت  حزب  از  که  همان طور 
سرکش  گروه های  مدیریت  برای  مصالحه  از 
به  اگر  طالبان  با  مصالحه  در  شد؛  استفاده  دیگر 
است  ثبات آن الزم  برای  یافتیم،  نتیجه ای دست 
دیگر  مدیریت  و  داعش  مقابل  در  طالبان  از  که 
گروه های سرکش در مناطق ناامن بهره برده شود. 
دیگر  با  مقابله  برای  طالبان  به  امنیتی  نقش  دادن 
منطقه  کشورهای  نقش  هراس افکن،   گروه های 
زمینه  می توانیم  و  می برد  بین  از  گروه  این  بر  را 
تبدیل شدن طالبان را به یک گروه سیاسی فراهم 

بسازیم. 
4. دادن مسو ولیت امنیتی در برنامه های اقتصادی 
اسالم گرای  در جریان  که  همان طور  ملی کشور 
داشته  ایجابی  نقش  مصالحه  از  پس  تاجیک 
توجه  با  نیز  افغانستان  صلح  پروسه  در  است. 
ترانزیتی  و  اقتصادی  برنامه های  گسترش  به 
برنامه های  امنیت  تامین  مسوولیت  دادن  کشور، 
ترانزیتی- اقتصادی به طالبان، تحت رهبری یکی 
از وزارت ها-  می تواند نقش این گروه را به عنوان 
یک گروه ایجابی در معادالت امنیت تبدیل کند. 
مصالحه  برای  شرایط  که  می دهد  نشان  عالیم 
است.  شده  مساعد  دیگر  زمان  هر  از  بیش 
فرصت  از  یک سو  از  که  دارد  مسوولیت  دولت 
به وجود آمده بهره ببرد و از سوی دیگر از طریق 
را  آمده  به وجود  صلح  ثبات  موثر،   شغل سازی 

تضمین کند.

با  محرمانه اش  گفتگوهای  مورد  در  حال  تا  حکومت 
است.  نکرده  دقیق  اطالع رسانی  پاکستانی،  جنرال های 
آقای حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور به سناتوران 
گفت که کابل تالش دارد تا با پاکستان مشکل خود را 
حل کند، اما ایشان اذعان کردند که حمایت از طالبان 
گفته  آن که  با  دارد.  ادامه  هم  هنوز  مرز  آن سوی  در 
می شد پاکستانی ها تا ماه مارچ شورای کویته را با کابل 
حال  تا  چیزی  چنین  اما  می نشانند،  مذاکره  میز  روی 
هم محقق نشده است. استخبارات افغانستان هم به این 
باور است که هنوز هم نهاد های رسمی  نظامی  و امنیتی 
مورد  در  می کنند.  حمایت  طالبان  جنگ  از  پاکستان 
برآوردن  مبنی  پاکستانی  نظامیان  وعده  نشدن  محقق 
سران طالبان روی میز مذاکره دو نظر وجود دارد. نظر 
اول که بسیار مسلط و مورد قبول همه است، این است 
شورای  تا  ندارند  جدی  قصد  پاکستانی  نظامیان  که 
برمبنای  بنشانند.  مذاکره  میز  روی  کابل  با  را  کویته 
این نظریه، پاکستانی ها می خواهند از یک سو از جنگ 
طالبان حمایت کنند و از سوی دیگر بازی دیپلوماسی 

با کابل را ادامه دهند. 
کسانی که به این باور هستند عقیده دارند که جنرال های 
تزویر و دپیلوماسی فریب،  ادبیات  تولید  پاکستانی در 
مهارت  همین  کمک  به  و  دارند  بی نظیر  مهارت 
سرگرم  میان تهی  وعده های  با  را  کابل  توانسته اند 
ادامه دهند.  از جنگ طالبان  به حمایت  سازند و خود 
تجربه تاریخی هم پشتوانه این نظریه است. جنرال های 
حکومت های  با  هم  گذشته،  سال  پنجاه  در  پاکستانی 
این  از دشمنان  بر کابل مذاکره کرده اند و هم  حاکم 
پاکستان  ارتش  دیگر،  بیان  به  حمایت.  حکومت ها 
پیشین  حکومت های  مخالفان  از  حمایت  با  همزمان 
می کرد.  هم  مذاکره  حکومت ها  این  با  افغانستان، 
جبهه  با  طالبان،  زمامداری  دوران  در  پاکستانی ها  حتا 
این  تاریخی  این تجربه  آنان مذاکره می کرد.  مخالف 
میان  اعتمادسازی  که  است  آورده  به وجود  را  نظریه 
کابل و ارتش پاکستان هیچ ممکن نیست و جنرال های 
راولپندی همواره، دیپلوماسی فریب را در کنار حمایت 
از طالبان دنبال کرده اند. نظر دیگری که وجود دارد و 
این است که پاکستان توان  نیست،  چندان هم مستدل 
این را ندارد تا از گوش رهبران طالبان بگیرد و آنان را 

روی میز مذاکره با کابل بنشاند. 
با یک  سفیر پیشین طالبان در اسالم آباد در گفتگویی 
آن که  با  طالبان  سران  که  است  گفته  خبری  تارنمای 
همه  به  اما  هستند،  پاکستان  ارتش  حمایت  مورد 
اما  نمی دهند.  گوش  پاکستانی  جنرال های  حرف های 
سران  است.  نظریه  این  برخالف  شواهد  و  مدارک 

کمی پس از استقالل تاجیکستان در سال 1۹۹1، 
تحت حمایت  دولت  بین  پنج ساله  داخلی  جنگ 
عبداهلل  رهبری  به  اسالم گرا  مخالفان  و  مسکو 
نوری در گرفت. در این جنگ، بیش از ۵۰ هزار 
نفر کشته و بیش از ۷۰۰ هزار نفر بی خانمان شدند. 
در سال 1۹۹۷ با وساطت رهبران برجسته جمعیت 
اسالمی افغانستان و در نهایت از سوی سازمان ملل 

متحد، عهدنامه صلح به امضای دو طرف رسید.
انگیزه های  مورد  در  شده  نگاشته  آثار  مطالعه  با 
صریح  به صورت  تاجیکستان،  داخلی  جنگ 
اول  کرد:  تاکید  عمده  علت  سه  به  می توان 
محل گرایی و تالش نخبگان محل ها برای به دست 
آوردن قدرت در پی فروپاشی شوروی. دوم نبرد 
اسالم گراها،  با  آن ها  بازماندگان  یا  کمونیست ها 
سوم،  بود.  تاجیک  ملی گرایان  و  دموکرات ها 
می توان  هم  را  وقت  نخبگان  میان  قدرت  نبرد 
که  نخبگانی  کرد؛  عنوان  درگیری ها  آغاز  دلیل 
تعلقات  یعنی  فوق الذکر،  عامل  دو  از  استفاده  با 
محلی و عقیدتی مردم، به پیکار هم دیگر رفتند که 
در نتیجه آن، محل و ایدیولوژی خاص چیره شد.

حزب مقاوت اسالمی تاجیک به عنوان مهم ترین 
گروه درگیر در برابر حکومت امام علی رحمان؛ 
دوره  اولین  است.  بوده  مهم  دوره  سه  شاهد 
ملی گراها  با  که  زمانی   1۹۹2 و   1۹۹1 در  مهم 
جوالی  به  دوم  می گردد.  متحد  دموکرات ها  و 
1۹۹۷ زمانی که ملزم به امضا و رعایت توافق نامه 
اف  رحمان  رییس جمهوری  دولت  با  ایتالف 
اقدامات  از  دوره  سومین  می گردد.  بر  گردید، 
متساهل این گروه به اکتوبر 1۹۹۷ اشاره دارد که 
اسالمی  مقاوت  رهبر حزب  نوری  مال  طیاره  راه 
تاجیک در هنگام حرکت از تهران به دوشنبه، از 
از  طالبان مال عمر  رهبر  طالبان گرفته شد.  سوی 
نوری خواست تا با طالبان متحد شود، اما بعد از 
آن که مال نوری آزاد شد، او از ربانی و مسعود 

در برابر طالبان حمایت کرد.
از جوالی 1۹۹۷ حزب مقاوت اسالمی تاجیک، 
بود.  نئوکمونیست ها  با  دولت  ایتالف  اصلی  جز 
بود  دولت  نماینده  این که  به  توجه  با  حزب  این 
میرزا  به وسیله  از وزارت بحران که  استفاده  با  و 
اجازه تشکیل  به وی  بود،  یافته  ضیائوف تشکیل 
یک گروه نظامی داده شده بود. این نیروی نظامی 
می بایست از گروها و دسته های کوچک نیروهای 
موافق و مخالف در داخل یک فرماندهی مشترک 
امنیتی  نیروهای  قالب  در  تا  می یافت  تشکیل 
فعالیت  خاص  شرایط  در  تاجیکستان  جمهوری 

می کردند.
اسالمی  مقاوت  حزب  همکاری  وجود  این  با 
را  زیادی  تحوالت  سیاسی،  پروسه  در  تاجیک 
پذیرفت. یکی از حوزه های تحول، تغییر رهبران 
طریق  از  آن ها  که  بود  ثروتمند  افراد  به  نظامی 
خصوصی سازی  زمینه  در  دولت  در  خود  نفوذ 
شبکه های  و  َملک ها  از  جواز ها  نمودن  صادر  و 
حاجی  راستا  این  در  می نمودند.  حمایت  آن ها 
اکبر تورج جان زاده، دومین مقام پیشین ریاست 
پخته  فابریکه  مالکیت  تاجیک،  متحد  مخالفین 
حزب  ایتالف  هم چنین  داشت.  را  کافرنهان  در 
سیاسی،  ساختار  در  تاجیک  اسالمی  مقاومت 
منطقه  قوماندان های  بر  را  دولت  سیاسی  توان 
که  بودند  کسانی  محلی  قوماندان های  برد.  باال 
کنترول  برای  قدرت شان  از  می کردند  آرزو 
مسیر  و  داروها  عبور  حق  شامل  عایداتی  منابع 

 فردوس کاوش

 سید مهدی منادی

شادی اسالم آباد
 و ناامیدی کابل؟
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خوابگاه 120 تخت خوابه تربیت معلم، اما در خوابگاه 
تن زندگی می کنند.  بیات، فقط حدود 60  دانشجوی 
دانشگاه،  از  خوابگاه  این  پیاده روی  ساعت  سه  فاصله 
باشند، آنان  سبب شده که دختران کم تر متقاضی آن 
به خاطر تلف شدن وقت در رفت وآمد، حاضر نیستند 

در خوابگاه دخترانه بیات به سر برند.
می گوید:  دانشجویان  این  از  یکی  محمدی  فاطمه 
پسران  نسبت،  دختران  برای  خوابگاه  نبود  »مشکالت 
در  بازار،  در  نمی توانند  دخترها  چون  است،  بیشتر 
رستوانت ها  کنج  در  یا  و  کرایی  دکان های  سرای ها، 

زندگی کنند.«
عدم امکانات تحصیلی و کتابخانه

نبود البراتوار و عدم  نبود کتابخانه،  نبود مواد درسی، 
دسترسی به منابع تحقیق از مشکالت دیگری است که 
دانشجویان دانشگاه بامیان همواره با آن مواجه هستند. 
بیست هزار جلد کتاب، هفتاد  دانشگاه حدود  این  در 
پایه کمپیوتر وجود دارد، اما جای برای کتاب نیست و 
سالن مطالعه وجود ندارد؛ نبود برق شهری سبب شده 
از  نتوانند  انترنت  موجودیت  با  بامیان  دانشجویان  که 

منابع انترنتی استفاده کنند. 
فعال می باشد،  بامیان  دانشگاه  تحقیق  آمریت و کمیته 
اما در این راستا تخصیصیه ندارد، به دلیل نداشتن مجله 
نشریه ها  دیگر  در  نیز  استادان  تحقیق  و  مقاله  عملی، 

چاپ می شود.
به  علمی  اثر  چهار  تنها  هنوز  تا  دانشگاه  این  استادان 
چاپ رسانده اند که سه عنوان آن کتاب درسی و یک 
عنوان تحقیق فرهنگی می باشد. از مجموع کدر علمی 
دانشگاه بامیان حدود 60 درصد ماستر و40 درصد آنان 
سپری  را  دکترای خود  دوره  دیگر  تن   9 لیسانس اند، 
مکمل  نیز  دانشگاه  این  تدریسی  پرسونل  می کنند. 
 25 حدود   1393 سال  تشکیل  از  تنها  نشده،  استخدام 
بست ها  این  هنوز  تا  دالیلی  به  که  دارد  کمبود  بست 

خالی مانده است.
می گوید،  بامیان  دانشگاه  رییس  سیرت،  علی یاور 
در  استاد  شدن  داوطلب  عدم  استخدام،  مسدود شدن 
مسلکی  کدر  نشدن  پیدا  و  شده  مشخص  بست های 
این دانشگاه  مانع تکمیل شدن تشکیل سال گذشته در 
از  زیادی  تعداد  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 
بودجه  نبود  به دلیل  ندارند،  علمی  سیر  دانشجویان 
علمی  سیر  آنان  تابستانی  رخصتی های  راستا،  این  در 

محسوب می شود.
چانس دادن

چانس  دارند  که  اثر ضعفی  به  دانشجویان  از  تعدادی 
می خورند، اما تعدادی هم قربانی برخوردهای سلیقه ای 
بعضی از استادان گردیده چانس داده می شوند، تا دیگر 
در مقابل او جسارت نکنند و مثل یک شاگرد مکتب 
دانشگاه  در  دادن  باشند. چانس  ابتداییه گوش به فرمان 
از  گاهی  است.  شده  فرهنگ  یک  به  تبدیل  بامیان 
تعداد هشتاد دانشجو در یک صنف بیست تن آنان هم 
نتوانسته نمره کامیابی بگیرند. مواردی هم وجود دارد 
داده  چانس  دیگر  کسی  سفارش  به  دانشجو  یک  که 
شده است. یکی از فارغان دانشگاه بامیان که نخواست 
نامش فاش شود می گوید: »با آن که سیستم درسی این 
دانشگاه کریدت است، الزمه آن معرفی کتاب و منابع 
می باشد، اما شماری از استادان به خاطر سهولت کاری 
خود چپتر و فایل های پی دی اف از انترنت کاپی کرده 

به دانشجو می دهند.«
او عالوه می کند: »در امتحان اگر از پیش دانشجو کلمه 
کم و یا زیاد شود به شاگرد چانس دوم داده می شود، 
با  نداشته  خود  با  را  استاد  چپتر  که  دانشجویی  گاهی 
وجودی که در صنف حاضر بوده، غیرحاضر گردیده 

است.« 
است.  پایین  بامیان  دانشگاه  تحصیلی  نظام  کیفیت 
این  از  که  دانشجویانی  از  بعضی  گفته های  براساس 
زحمت  حتا  استادان  از  بعضی  شده اند،  فارغ  دانشگاه 

نمی دهند.  خود  به  هم  را  چپتر  یک  تهیه  و  تحقیق 
برخورد  منطقه گرایی،  سیاسی،  جناح بندی های 
هم  گاهی  استادان،  از  بعضی  کم سوادی  سلیقه ای، 
که  شده  سبب  دانشجو  مقابل  در  عقده مندانه  برخورد 
مصروف  نکند.  دریغ  دانشجو  دادن  چانس  از  استاد 
از دانشگاه، کدر فارغ  بودن بعضی استادان در خارج 
دیگر  عوامل  از  خانوده اش  اعضای  از  یکی  کردن 
دادن  و چانس  دانشجویان  دیگر  نمرات  پایین آوردن 

دانشجویان الیق می باشد. 
کی مسوول است؟ وزارت معارف یا 

تحصیالت عالی؟
دانشگاه  برجسته  استادان  از  یکی  ابتهاج  محمدامین 
بامیان می پذیرد که گاهی برخورد  های سلیقه ای بعضی 
از استادان سبب چانس دادن شاگرد شده است. اما او 
می گویدکه پایین آمدن کیفیت معارف، تدریس دوره 
لیسه توسط کسانی که خود سواد صنف شش مکتب 
نتوانند  را ندارند سبب شده که شماری از دانشجویان 
آنانی  ابتهاج،  آقای  به گفته  بفهمند.  را  دانشگاه  درس 
شده اند،  کامیاب  تصادف  حسب  بر  کانکور  در  که 
و  نمی فهمند  را  دانشگاه  درس های  که  است  طبیعی 
چانس می خورند و نیز گاهی چانس خوردن یک امر 
غافل گیر  هم  را  الیق  شاگردان  حتا  که  است  اتفاقی 
افتخاری  استاد  مدتی  که  بصیرت  امیرشریف  می کند. 
در دانشگاه بامیان بود و خود تحصیالت ماستری دارد 
چانس  یا  و  دادن  چانس  سبب  عامل  سه  می گوید: 

خوردن یک دانشجو می شود:
دانشگاه  به  مکتب  از  کم  سواد  با  که  شاگردی  اول- 
با منابع زیاد دانشگاهی مواجه می شود  آمده، او وقتی 
که از درک و تحلیلش خارج است، چانس می خورد.

لحاظ  از  دانشگاه  در  نامناسب محیطی  دوم- وضعیت 
خوابگاه، محیط علمی دانشگاهی، نبود امکانات الزم، 
منابع  به  نبود البراتوار و عدم دسترسی  نبود کتابخانه، 

تحقیقات که سبب چانس خوردن شاگرد می شود.
است  استادان  از  بعضی  کم تجربگی  و  ضعف  سوم- 
که نتوانسته خودش موضوع و مطلب را خوب بفهمد 
گاهی  نیز  و  کند  مطلب  آماده جذب  را  شاگردش  تا 
چانس  را  او  نموده  سلیقه ای  برخورد  دانشجو  با  استاد 

داده است.
دانشجویان  مجموع  از  اگر  که  باوراند  این  به  شماری 
نفهمیده و چانس  را  ثلث آن ها درس  یک صنف دو 
خورده اند، باز هم جوابگو استاد است؛ در قسمت ادامه 
تدریس او در دانشگاه باید تجدید نظر شود. تعدادی 
دانشجو  منفک شدن  و  خوردن  چانس  می گویند،  هم 
پایین  به مکتب و  او  تاوان دوازده سال وقت گذراندن 
است  افغانستان  نظام آموزشی  و  معارف  بودن کیفیت 

که وزارت معارف در این راستا مسوول است. 
وضعیت کنونی دانشگاه بامیان

دو  می گوید:  دانشگاه  این  رییس  سیرت،  علی یاور 
مشکل عمده در این دانشگاه وجود دارد. مشکالتی که 
بدون کمک حکومت  آن  امکان حل شدن  بامیان  از 
ندارد؛ مثل  امکان  مرکزی و وزارت تحصیالت عالی 
نبود مواد درسی مناسب، نبود کتابخانه، نبود البراتوار 

و نبود تشکیل کافی و تکمیل شدن بست های خالی.
داخلی  امور  و  دانشجویان  خوابگاه  مشکالت  دوم، 
دانشگاه است که در این قسمت تالش ها جریان دارد 
تا این مشکل با اجرای فیصله هایی که از طرف مقامات 

ذی صالح صورت گرفته در حال تطبیق شدن است. 
بامیان  دانشگاه  در  اکنون  هم  که  است  حالی  در  این 
بیش از 5500 دانشجو روزانه و 1040 دانشجوی شبانه 
تربیت،  و  تعلیم  زراعت،  اقتصاد،  دانشکده،  شش  در 
تحصیل  طبیعی  علوم  و  زمین شناسی  اجتماعی،  علوم 

می کنند.
تعداد 5287 دانشجو در موسسات تحصیالت نیمه عالی 
انستیتوت  و  معلم  تربیت  دارالعلوم،  شامل  که  بامیان 
تخنیکی وزارت معارف می شود درس می خوانند. این 
دانشجویان از والیت های کابل، میدان وردک، لوگر، 
غزنی،  غور،  دایکندی،  بادغیس،  ننگرهار،  خوست، 
هستند؛ حدود 18 درصد  و والیت های شمالی  پروان 
دانشجویان دانشگاه بامیان را دختران تشکیل می دهند.

دانشگاه بامیان که در مرکز شهر بامیان موقعیت دارد، 
تاسیس شد و  سال 1375 خورشیدی، دردوران جهاد 
پس از یک وقفه در زمان تسلط طالبان در سال 1383 
مجددا به فعالیت آغاز کرد. اما با گذشت یازده سال از 
فعالیت مجدد آن و سرازیرشدن ده ها میلیون افغانی در 
این دانشگاه، دانشجویان آن همواره با مشکالت مواجه 
خوابگاه  نبود  مشکالت  آن  عمده ترین  که  بوده اند 

است.
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بعضی  تحصیل  ترک  سبب  مناسب  خوابگاه  نبود 
چنان که  است.  شده  والیت  این  دانشگاه  دانشجویان 
رشته  در  گذشته  سال  کابل،  والیت  از  حیدری  ناصر 
به دلیل  بود،  دانشگاه کامیاب شده  این  تربیت  و  تعلیم 
شماری  و  کرد  تحصیل  ترک  مناسب  خوابگاه  نیافتن 

هم به همین دلیل تاجیل گرفته اند.
تربیه  و  تعلیم  رشته  سوم  سال  دانشجوی  محمدرسول 
»چندین  می گوید:  دولت  از  انتقاد  با  بامیان  دانشگاه 
سال است که ما با مشکل نبود خوابگاه مواجه هستیم، 
وعده  تحصیلی  سال  شروع  در  همیشه  امور  مسووالن 
عملی  هیچ گاه  که  وعده ای  می دهند،  خوابگاه  توزیع 

نشده است.«
نداشتن امنیت

دروازه  بدون  کهنه  دکان های  در  که  دانشجویانی 
پس کوچه های بازار غلغله زندگی می کنند، از نداشتن 
امنیت  این جا  می گویند،  آنان  دارند.   شکایت  امنیت 
نیست، حتا اگر کفش، آفتابه و یا بوشکه خالی هم در 
بیرون از اتاق مانده شود، توسط معتادان و خس دزدان 
دانشجویی که سال  نوید،  به سرقت می رود. علی اکبر 
می کند  سپری  بامیان  دانشگاه  در  را  تحصیلی  آخر 
می گویدزمانی که در دکان های بدون دیوار و احاطه 
اتاق،  وسایل  بار  چندین  می کرد،  زندگی  غلغه  بازار 
لباس، گوشی های مبایل و کتاب های شان دزدیده شده 

است. 
دایکندی  والیت  از  دانشجویی  فوالدی،  مجاهد 
شهر  متعفن  و  بدبوی  محالت  در  »زندگی  می گوید: 
)که بیشتر زباله های بازار نیز در این جا ریخته می شود( 
بسیار سخت است، بودوباش در چنین مکان، به غرور 
در  کسی  فردا  می خواهند  که  دانشجویانی  حیثیت  و 
جامعه شوند، صدمه می رساند.« در همین حال از شروع 
و  دانشگاه  دانشجویان  بار  دو  هنوز  تا  تحصیلی  سال 
به  اعتراض  در  بامیان  نیمه عالی  تحصیالت  موسسات 
نداشتن خوابگاه، نداشتن سالن درسی، بلند بودن کرایه 
اتاق، نبود امکانات رهایشی، پایین بودن سطح درسی، 
به  دست  آنان  با  استادان  از  شماری  دوگانه  برخورد 

اعتراض و تحصن زده اند.
تعمیرهای خوابگاه دانشجو

اپریل   ( بهار  اول  پیش در  پسرانه: هفت سال  خوابگاه 
هزینه  با  بامیان  دانشگاه  پسرانه  خوابگاه  تعمیر   )2008
حدود 38 میلیون افغانی تهداب گذاری شد. این تعمیر 
که با گنجایش 500 دانشجو ساخته می شد، تا هنوز نه 
تنها افتتاح نشده، بلکه دیوارهای ساختمان آن پیش از 

بهره برداری ترک برداشته و کار آن متوقف است.
خوابگاه دخترانه: در شهر بامیان دو خوابگاه دانشجویی 
بیات و  دخترانه وجود دارد، خوابگاه150 تخت خوابه 

خوابگاه  نداشتن  از  بامیان  دانشگاه  دانشجوی  هزاران 
و مکان بودوباش در این والیت رنج می برند. آنان تا 
و  بی آب  و  نمناک  متروک،  دکان های  در  هم  هنوز 
برق، در پس کوچه های غلغله، در محالت تجاری شهر 
دانشجویان  که  کهنه  دکان های  این  می کنند.  زندگی 
هیچ گونه  می کنند،  استفاده  خوابگاه  به عنوان  آن  از 
امکانات اولیه رهایشی مثل آب، برق، تشناب و بدرفت 
ندارند. بیشتر این دکان ها فاقد کلکین و روزنه است، 
بوری های  یا  و  پالستیک  نیز  آن  دروازه های  جای  به 
فرسوده آویزان می باشد که بیشتر شباهت به خیمه دوره 

گردان و سایه بان چوپان ها دارد.
اتاق،  کرایه  بودن  بلند  مطالعه،  برای  آرام  محیط  نبود 
دانشجویان،  بودوباش  محل  از  دانشکده ها  بودن  دور 
از مشکالت  آنان،  با  استادان  بعضی  سلیقه ای  برخورد 
دیگری است که دانشجویان دانشگاه بامیان همواره با 

آن مواجه اند.
افزایش کرایه اتاق

که  شاکی اند  بامیان  دانشگاه  دانشجویان  از  شماری 
مالکان اتاق های کرایی، کرایه گزاف از آنان می گیرند.

محمدصالح، دانشجوی سال سوم دانشکده زمین شناسی 
در  کاه گلی  اتاق  یک  بابت  از  می گوید  دانشگاه  این 
هرگونه  فاقد  که  غلغله  بازار  پس کوچه هایی  از  یکی 
امکانات رهایشی است، ماهانه مبلغ 3500 افغانی کرایه 
پرداخت می کند، در حالی که سال گذشته کرایه همین 
دانشجوی  ابوذر  است.  بوده  افغانی   2500 مبلغ  اتاق 
اتاق  کرایه  بایت  از  پیش  سال  که  است  دیگری 
ماهانه  امسال  اما  پرداخت می کرد،  افغانی  ماهانه3000 

4200 افغانی کرایه پرداخت می کند.
زندگی در دکان های متروکه

اول  صنف  تازه  امسال  که  دانشجویی  قربان علی، 
اتاق  یک  در  است،  جامعه شناسی  و  فلسفه  دانشکده 
دکان  و  جنراتورخانه  یک  پهلوی  در  دوازده متره 

حلبی سازی زندگی می کند. 
می دهد  انجام  اتاق  داخل  در  نیز  را  پخت وپز  که  او 
می گوید: »شب ها برق نداریم، روزها صدای جنراتور، 
و  درس  به  که  می شود  سبب  حلبی سازان  تروق  ترق 

مطالعه خود خوب رسیدگی نتوانیم.«
زندگی  نفر  سه  اتاق  یک  »در  می افزاید:  قربان علی 
ممکن  نتوانیم،  پیدا  مناسب  خوابگاه  اگر  می کنیم، 
شویم.«  منصرف  بامیان  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  از 
بار  چندین  که  دانشجویی  مومن زاده،  حضرت گل 
در البه الی  »انواع حشره  حشره گزیده اش می گوید: 
دارد  این پس کوچه ها وجود  دیوارهای ترک خورده 
از ما سلب  این حشرات گزنده آرامش را  موجودیت 

کرده است.«

مشکالت دانشجویان بامیان
 تنها نداشتن خوابگاه نیست

 نوروز رجا- بامیان

ACKU



آیا هند و چین می توانند 
به طور مشترک در افغانستان 
فعالیت کنند؟

هند زمانی دست کمک و همکاری به سوی افغانستان دراز کرد که این 
کشور، در حالت بدی قرار داشت. حتا افغانستان توانایی دفاع از مرز های 
خود را نداشت. این کشور با حکومت کابل، همکاری صادقانه انجام داد، 

اما حاال چین می خواهد تا در افغانستان نقش بیشتری داشته باشد. 
رییس جمهور غنی برای به دست آوردن چین، زمان را از دست نداده است.

 دای چوبانی
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آوردن  به دست  برای  غنی  رییس جمهور  باشد.  داشته 
اکتوبر  ماه  در  او  است.  نداده  دست  از  را  زمان  چین، 
کشور  این  و  کرد  دیدار  چین  از  میالدی،   2014 سال 
کرد.  راه اندازی  صلح  گفتگو های  برای  را  کنفرانسی 
گفتگوی  به  که  طالبان خواست  از  غنی  رییس جمهور 
این  به  دیگر، چین  از سوی  کنند.  بین االفغانی شرکت 
رییس جمهور  عالوه  بر  داد.  مثبت  پاسخ  غنی  دعوت 
یافته است و طالبان  پایان  غنی گفت که زمان دشمنی 
می توانند در پروسه آشتی شرکت کنند. رییس جمهور 
غنی چین را همکار استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت 

و درازمدت افغانستان خواند. 
جینگ  شی  آقای  چین  رییس جمهور  دیگر،  طرف  از 
پینگ، رییس جمهور غنی را دوست دیرینه مردم چین 
همکاری های  برای  را  خود  مردمی  که  کرد،  خطاب 
چین  می کنند.  آماده  افغانستان  با  دوجانبه  و  مشترک 
افغانستان  اقتصادی  توسعه  بخش  در  تا  دارد  عالقه 
اشتراک کند. برعکس، چین نگران بدتر شدن وضعیت 
علیه  بزرگ  تهدید  که  وضعیتی  می باشد،  نیز  امنیتی 
می شود.  محسوب  افغانستان  در  چین  سرمایه گذاری 
را  دالر  میلیون   327 که  است  کرده  تعهد  کشور  این 
از  افغانستان کمک کند.  به  در جریان سه سال آینده، 
این پول 81.8 میلیون آن در سال 2014 میالدی و باقی 
داده  افغانستان  برای   2017-2016 سال های  بین  مانده 
قبول کرده است که  از همه، چین  خواهد شد. مهم تر 
نقش میانجی را بین افغانستان و پاکستان بازی کند. این 
با  مبارزه  برای  به در خواست رییس جمهور غنی  عمل 

دهشت افگنان صورت گرفته است.
هردو، پکن و کابل، یک دیگر را به خوبی می شناسند. 
افغانستان از سازمان همکاری های شانگهای درخواست 
کنند.  مبارزه  طالب  تروریسم  ضد  بر  تا  است  کرده 
توسعه ای  گسترده  برنامه  شامل  همکاری ها،  از  بعضی 
راه  کیلومتر   6.437 راه اندازی  چین،  رییس جمهور 
ابرایشم می شود. این شاهراه، کمربند اقتصادی است که 
چین را به آسیای مرکزی و مناطق غربی قاره اروپا وصل 
می کند. البته، نگرانی های امنیتی، از سرمایه گذاری چین 

عالقه مند  چین  کرد.  خواهد  جلوگیری  افغانستان  در 
دیدگاه  باشد.  داشته  افغانستان  در  بیشتری  نقش  است 
طوالنی مدتی که از زمان حضور نظامی  ایاالت متحده 
این کشور موجود  نزد  این سو  به  از سال 2001  امریکا 
می باشد. پالیسی افغانستان و چین بعد از خروج نیروهای 
توسعه  برای  طالبان  تهدید  و  افغانستان  از  بین المللی 
غربی  ایالت  مسلمان  ملیشه های  باالی  حکمروایی اش 
سینکیانک چین، تحت فشار بیشتری قرار دارد. کشور 
چین نیز از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هراس 

دارد.
هم چنین رشد بنیادگرایی در پاکستان زنگ خطر برای 
این  فشار های  که  است  معنی  بدین  این  می باشد.  چین 
کافی  شورشیان  سرکوب  برای  پاکستان  باالی  کشور 
نیز  سینکیانگ  ایالت  باالی  فشارها  این  است.  نبوده 
افزایش یافته است. ملیشه های اویغور که توسط پاکستان 
باشد.  خطرناک  چین  برای  می توانند  می شود  حمایت 
همکاری های  دارد.  قرار  افغانستان  نزدیک  ایالت  این 
نبوده  موثر  گروه  این  کنترول  برای  اسالم آباد  و  پکن 
پاکستان  توسط  اویغور  مسلمان  ملیشه های  زیرا  است. 
آموزش می بینند. دیدار رییس جمهور چین از پاکستان 
در ماه گذشته نیز می تواند به این موضوع مرتبط باشند.

برای  خوبی  فرصت  هند،  از  غنی  رییس جمهور  دیدار 
هند بود. این کشور می توانست نقش استراتژیک خود 
را در منطقه خاطرنشان بسازد. دولت مودی، باید واضح 
می ساخت که برخالف دولت قبلی، نقشش را به عنوان 
به طور  و  کرد  خواهد  بازی  منطقه  قدرت های  از  یکی 
ماند.  خواهد  باقی  منطقه ای  قدرت های  از  یکی  جدی 
برعالوه، پکن نیز به عنوان بازیگر شناخته شده منطقه ای 
می باشد. این کشور چهره ای خوبی از خود در افغانستان 
بیشتر  اما هند کشوری است که  است.  به وجود آورده 
این  بنا  دارند.  دوستش  افغانستان  عادی  مردم  همه،  از 
موضوع اثرات خودش را دارد. بنا انتخاب ها برای هند 
زیاد مشکل نیست. کامیابی دولت مودی، با تغییر دادن 
این تاثیر، تعیین کننده خواهد بود، در صورتی که هند 

بتواند هم چنان احساس مردم افغانستان را حفظ کند.

نخست وزیر  هند،  از  غنی  رییس جمهور  دیدار  هنگام 
بین  »پیوند  که  کرد  تاکید  مودی  نرندرا  کشور،  این 
افغانستان و هند، تنها بین دو کشور یا دو دولت نیست، 
دو  این  مردم  قلب های  بین  همیشگی  رابطه  یک  این 
کشور است.« با چنین روحیه، مودی روشن ساخت که 
را حمایت خواهد کرد.  افغانستان  امنیتی  نیرو های  هند 
باز  پنجاب  ایالت  در  را  آترا  بازرسی  ایستگاه  هم چنان 
موتر های  به  بازرسی،  ایست  این  کرد.  خواهد  گشایی 
که  داد  خواهد  بیشتر  تجارتی  فعالیت  اجازه  افغانستان 
میزان تجارت بین دو کشور را افزایش می دهد. مودی 
گفت: »هند دوشا دوش افغانستان گام بر خواهد داشت، 
و این کشور، با شما و مردم افغانستان روابطی در سطح 

ارزش های جهانی خواهد داشت.«
با اعالم حمایت هند از نیروهای امنیتی افغانستان، آقای 
توافق نامه  برای  را  »خودش  هند  که  است  گفته  مودی 
که  موافقت نامه ای  می کند.  آماده  ترانزیت  و  تجارت 
یکی از قدیمی ترین شاهراه های تجارتی آسیای جنوبی 

را بازسازی خواهد کرد.«
با  را  دلسردی اش  غنی  رییس جمهور  خود،  نوبه  به 
مانع  پاکستان  چون،  است.  ساخته  شریک  پاکستان 
بندر  طریق  از  هند،  و  افغانستان  بین  مستقیم  تجارت 
ساخته  خاطرنشان  غنی  رییس جمهور  است.  شده  واگه 
است، در صورتی که بن بست بین افغانستان و پاکستان 
پیشرفت های  مانع  نیز  افغانستان  یابد،  ادامه  هم چنان 
افغانستان  به آسیای مرکزی از طریق  ترانزیتی پاکستان 

خواهد شد.
استقبال  هند  در  افغانستان  رییس جمهور  از  حالی  در 
صمیمیت  آن  دیگر  هند  می شد،  احساس  که  گردید 
با  مقایسه  در  ندارد.  افغانستان  به  نسبت  را  گذشته  دهه 
رییس جمهور اسبق افغانستان حامد کرزی، رییس جمهور 
غنی کم تر نگاه مشتاق نسبت به هند داشته است. دیدار 
رییس جمهور غنی درست بعد از یک زمان طوالنی، آن 
هم بعد از پاکستان و چین صورت می گیرد. کشور هایی 
که به نظر می رسند نسبت به هند در گفتگو های صلح با 
حال  به  تا  غنی  رییس جمهور  شده اند.  پیش قدم  طالبان 
افغانستان  برعالوه  است.  کرده  سفر  پاکستان  به  بار  دو 
آشتی  پروسه  در  فعال تری  نقش  است که چین  مشتاق 
با  هند  اکنون  باشد.  داشته  طالبان  با  افغانستان  دولت 
گرفته  قرار  انزوا  در  افغانستان  در  بسیار  آشفتگی های 
است. پیمان استراتژیک دهلی- کابل دیگر آن جوش و 

خروش گذشته را ندارد.
است.  نکرده  فعالیت  دهلی  که  نیست  معنی  بدین  این 
خارجه  وزیر  مودی،  نرندرا  رسیدن  قدرت  به  از  بعد 
از  میالدی  سپتامبر 2014  ماه  در  هند سشما سواراجی، 
هند  دیدار، وزیر خارجه  این  دیدار کرد. در  افغانستان 
یک بار دیگر بر تعهد هند در قبال افغانستان تاکید کرد. 
او تاکید کرد که هند، نقش فعال خود را در بخش های 
ادامه  موثرتر  شکل  به  گذشته  مثل  افغانستان  بازسازی 
خواهد داد و به عنوان اولین متحد استراتژیک افغانستان، 
هند  که  کرد  اظهار  سواراجی  آقای  ماند.  خواهد  باقی 
همواره خواهان یک افغانستان قوی و شگوفا می باشد. 
غنی  رییس جمهور  دولت  برای  واضح،  به صورت  هند 
ماند، حتا  باقی خواهد  افغانستان  داده است که در  پیام 
اگر نیرو های غربی افغانستان را ترک کنند. دولت مودی 
گسترش  افغانستان  در  را  امنیتی اش  نقش  است  مشتاق 
کابل  برای  را  نظامی   جنگ افزار های  کشور  این  دهد. 
تهیه کرده است که شامل چرخبال ها و جنگ افزار های 
در  نخست  قدم  در  هند،  اقدام  این  می شود.  اتوماتیک 
راستای نیرومند شدن نیروهای امنیتی افغانستان صورت 
می گیرد. بعد از مدت ها وقت ضایع کردن توسط دولت 
به ارزش 85.21  تا  افغانستان؛ هند تصمیم گرفت  قبلی 
استراتژیک  به صورت  دالر در راستای توسعه و  میلیون 
کار  این  کند.  سرمایه گذاری  ایران  چابهار  بندر  در 
باعث می شود تا هند پاکستان را محاصره کرده و سبب 
بازگشایی شاهراه تجارتی جدید، به جای شاهراهی که 

در افغانستان به بن بست خورده است شود.
هند زمانی دست کمک و همکاری به سوی افغانستان 
دراز کرد که این کشور، در حالت بدی قرار داشت. حتا 
افغانستان توانایی دفاع از مرز های خود را نداشت. این 
داد،  انجام  با حکومت کابل، همکاری صادقانه  کشور 
بیشتری  نقش  افغانستان  در  تا  می خواهد  چین  حاال  اما 

در  افغانی  مهاجرین  بچه های 
سریع  رشد  خیلی  غربی  کشورهای 
از  یکی  می بینیم  روز  یک  دارند. 
در  خارج  در  مقیم  دوستان مان 
به  که  می نویسد  فیسبوکش  صفحه 
کمک و همکاری خداوند صاحب 
فرزند نیک و صالح شده است. شش 
ماه بعد عکس فرزندش را می گذارد 
سال  یک  می خورد.  برگر  دارد  که 
را  مکتبش  روز  اولین  عکس  بعد 
بعد  ماه  سه  و  سال  یک  می گذارد. 
می سازد  فیسبوکی  اکاونت  پسرش 
داخلی  سیاست های  از  کم  کم  و 
سه  هنوز  می کند.  انتقاد  افغانستان 
نمی گیرند  جشن  را  سالگی اش 
در  ویدیو  یک  نازدانه  پسر  این  که 
دفاع  درضمن  و  می گذارد  یوتیوب 
غیرت  ما  برای  فرخنده،  حقوق  از 
درس  را  اسالمی   فلسفه  و  افغانی 
هالندی  شده  اصالح  پیاز  می دهد. 
بچه های  که  ندارد  رشد  قدر  این 

افغان متولد در خارج دارند. 
اول که آدم این مهاجرین اصالح شده 
را با اوالدهای »خسک« خود مقایسه 
اما  می شود؛  کمی دلخور  می کند، 
رشد  که  می برد  پی  زمان  مرور  با 
چقدر  فکری  رشد  با  فزیکی  سریع 
اصالح  همین  از  یکی  دارد.  فاصله 
»اپریل  را  ما  امروز  خواسته  شده ها 
فیسبوکش  صفحه  در  کند.  فول« 
نوشته است »رییس جمهور افغانستان 
دیشب درگذشت«. توقع دارد مردم 
افغانستان شوکه شوند و بگویند آقا 
کار  چه  حاال  شد،  ما  سر  بر  خاک 
بچه های  از  یکی  برعکس،  کنیم؟ 
قدر  این  »ما  نوشته  آمده  داخلی 
گمشو  »برو  نوشته  دیگری  طالع؟«، 
بد  بادنجان  دروغت.  خبرهای  با 
این جاست  نمی زند.«  بال  هیچ  را 
داخلی  »خسک«  اوالد  به  آدم  که 
خود شکر می کشد. من دیگر واقعا 
کم کم امیدوار می شوم. این که نسل 
افغانستان می تواند حرف های  جوان 
خود  کند،  جدا  راست  از  را  دروغ 
فقط  سترگ.  بس  پیشرفتی ست 
این  وجود  با  چرا  که  نمی دانم 
به  هنوز  داخلی  جوان  نسل  قابلیت، 
دروغ های سیاسیون قومی  و مذهبی 
و  دارند  باور  اخالصمندانه  قدر  این 
جان  آن ها  دروغ  پای  به  حاضرند 
کمی  اصالح  اینجایش  اگر  بدهند. 
به  ما  خود  داخلی  تولیدات  شود، 

مراتب متوازن تراند.    

زنده باد »خسک«

نویسنده: هارش وی پانت

برگردان: ضیاصادق
منبع: دیپلومات 
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لوئیز  گر  ا حتی  داده اند  گزارش  رسانه ها 
گانه دراین فصل  کسب سه  انریکه موفق به 
را  اناری ها  و  آبی  فصل،  انتهای  در  شود، 

ترک می گوید.
با پیروزی بارسلونا مقابل بایرن مونیخ، این 
باشگاه هرچه بیشتر به یک باشگاه موفق 
شاید  اما  است  شده  تبدیل  فصل  این  در 
آینده  فصل  در  انریکه  نشوند  دلیل  این ها 

سرمربی بارسلونا باشد.
جدید  انتخابات  میل،  دیلی  گزارش  به 
برگزار  جوالی  ماه  در  بارسلونا  باشگاه  در 
حدود  تا  جدید  مدیرعامل  و  می شود 
بسیاری به معنی مربی جدید خواهد بود. 

احتمال  به  خاصی  پاسخ  کنون  تا انریکه 
مربی گری  چوکی  بر  آینده  فصل  در  حضور 
گزارش ها احتمال  کاتاالن ها نداده است اما 
گفته می شود  خروج وی را قوی می دانند. 
عاملی  مدیر  و  گانه  سه  وجود  با  حتی 
ترک  را  باشگاه  انریکه  بارتومئو،  جوزپ 

می کند.
گوش به زنگ  وضعیت او منچستر سیتی را 
که سیتی  این در حالی است  کرده است. 
پیگرینی  مانوئل  با  همکاری  ادامه  قصد 
به  بزرگی  مربی  با  بتواند  که  شرایطی  در  را 
گواردیوال و یورگن  توافق برسد، ندارد. پپ 

گزینه های سیتی هستند.  کلوپ سایر 

احتمال جدایی انریکه از بارسلونا
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19/02/1394شنبه مورختاريخ اعالن: دعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات  شماره

تمويل كننده )MOFوزارت ماليه( 1
عنوان پروژه شبكه آبرساني 2 

 3 موقعيت پروژه قريه مركزي دهي ولسوالي دره صوف پايين واليت سمنگان
روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-46/WATSIP -13/MOF-2/CC/SMN/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد 
 طريق شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را

در روز هاي رسمي از هارد كاپي اسناد داوطلبي را  دري ويا ه زبانبUwww.ppu.gov.afUو Uwww.mrrd.gov.afUويب سايت هاي
)  1000وزارت در بدل ( رياست تهيه وتداركات ، مديريت عمومي تداركات امور ساختماني اين  ازبعد از ظهر 4:00الي صبح 8:00ساعت 
 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه دريافت نمايند.افغاني

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين350000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدقبل بجه 10:00ساعت  17/03/1394 مورخ يكشنبه 
ضرب االجل براي 

تسليمي افرها
7

) 21 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد  طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل تداركات عامه يخويش راآفرهاداوطلبان 
در منزل اول تعمير سه منزله،  از ظهرقبلبجه  10:00 ساعت 17/03/1394مورخ روز يكشنبه فرها آبازگشايي .روز كاري ارايه نمايند

.آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر كنفرانس هاي وزارت صورت ميگيرد
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي تسليمي 
آفرها
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development

Tender Notice
گبین بافی به تعداد 0.0752 تن سیم جستی  3 ملی چینایی قسم نرم و.4257 تن سیم جستی  4 ملی چینایی قسم نرم ضروت  کابل جهت پیشبرد برنامه  کمکهای بشری فوکس مقیم  اداره 
کرده میتوانند الی مدت سه روزبعداز ایناعالن یعنی روزی دوشنبه  تاریخ  21 ثور 1394 از ساعت 8:00 الی 5:00 عصر  که اقالم فوق را بامشخصات داده شده تهیه  دارد.  شرکت ها وموسسات 

کابل به ادرس ذیل برسانند. کمکهای بشری فوکسمقیم  پیشنهادات شانرا به دفتر اداره 
کابل. خانه شماره 583، سرک هفت قلعه فتح اهلل، ناحیه دهم شهر 

azizullah.mirzad@focushumanitarian.orgkarimdad.muradi@focushumanitarian.org:آدرس الکترنیکی
شماره تماس:0799345012

FOCUS Humanitarian Assistance is inviting bidders and suppliers to submit quotations for provision of 27.5 Tonsof steel wires with the below 
specifications. The quality of the wire should be Chinese-soft rust proof wire appropriate for developing Gabion Boxes.

All interested bidders who can provide the abovementioned materials with the requiredspecifications are requested to submit their applicationsin 
a sealed envelope, no later than Monday the 21/02/1394 (May 11th, 2015) from 8:00 to 5:00pm to Focus Humanitarian Assistance Office in 
Kabul at the following address: 
House # 583, Street 7th, Qala e Fatullah, District 10th, Kabul.
Or through email to: 
Email:karimdad.muradi@focushumanitarian.org or,  azizullah.mirzad@focushumanitarian.org
Contact Number: 0799 345 012

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE 
An Affiliate of the Aga Khan Development Network

 

Tender Notice 

4257.ملی چينايی قسم نرم و 3  تن سيم جستی 0.0752اداره کمکهای بشری فوکس مقيم کابلجهت پيشبرد برنامه گبين بافی به تعداد 
  شرکت ها وموسسات که اقالم فوق را بامشخصات داده شده تهيه کرده ميتوانند .ملی چينايی قسم نرم ضروت دارد 4 تن سيم جستی 

 عصر پيشنهادات شانرا به 5:00 الی 8:00 از ساعت 1394 ثور 21الی مدت سه روزبعداز ايناعالن يعنی روزی دوشنبه  تاريخ  
دفتر اداره کمکهای بشری فوکسمقيم کابل به ادرس ذيل برسانند.

 ، سرک هفت قلعه فتح هللا، ناحيه دهم شهر کابل.583خانه شماره 

 Uazizullah.mirzad@focushumanitarian.orgkarimdad.muradi@focushumanitarian.org:آدرس الکترنيکی

0799345012شماره تماس:

FOCUS Humanitarian Assistance is inviting bidders and suppliers to submit quotations for provision of 
27.5 Tonsof steel wires with the below specifications. The quality of the wire should be Chinese-soft rust 
proof wire appropriate for developing Gabion Boxes. 

Specifications Quantity 
3 millimeters 20.075 ton 
4 millimeters   7.425 ton 

Total 27.5 ton 

All interested bidders who can provide the abovementioned materials with the requiredspecifications 
are requested to submit their applicationsin a sealed envelope, no later than Monday the 21/02/1394 
(May 11th, 2015) from 8:00 to 5:00pm to Focus Humanitarian Assistance Office in Kabul at the following 
address:  

House # 583, Street 7th, Qala e Fatullah, District 10th, Kabul. 

Or through email to:  

Email:Ukarimdad.muradi@focushumanitarian.orgU or,  Uazizullah.mirzad@focushumanitarian.org 

Contact Number: 0799 345 012 

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE 
An Affiliate of the Aga Khan Development Network

 

Tender Notice 

4257.ملی چينايی قسم نرم و 3  تن سيم جستی 0.0752اداره کمکهای بشری فوکس مقيم کابلجهت پيشبرد برنامه گبين بافی به تعداد 
  شرکت ها وموسسات که اقالم فوق را بامشخصات داده شده تهيه کرده ميتوانند .ملی چينايی قسم نرم ضروت دارد 4 تن سيم جستی 

 عصر پيشنهادات شانرا به 5:00 الی 8:00 از ساعت 1394 ثور 21الی مدت سه روزبعداز ايناعالن يعنی روزی دوشنبه  تاريخ  
دفتر اداره کمکهای بشری فوکسمقيم کابل به ادرس ذيل برسانند.

 ، سرک هفت قلعه فتح هللا، ناحيه دهم شهر کابل.583خانه شماره 

 Uazizullah.mirzad@focushumanitarian.orgkarimdad.muradi@focushumanitarian.org:آدرس الکترنيکی

0799345012شماره تماس:

FOCUS Humanitarian Assistance is inviting bidders and suppliers to submit quotations for provision of 
27.5 Tonsof steel wires with the below specifications. The quality of the wire should be Chinese-soft rust 
proof wire appropriate for developing Gabion Boxes. 

Specifications Quantity 
3 millimeters 20.075 ton 
4 millimeters   7.425 ton 

Total 27.5 ton 

All interested bidders who can provide the abovementioned materials with the requiredspecifications 
are requested to submit their applicationsin a sealed envelope, no later than Monday the 21/02/1394 
(May 11th, 2015) from 8:00 to 5:00pm to Focus Humanitarian Assistance Office in Kabul at the following 
address:  

House # 583, Street 7th, Qala e Fatullah, District 10th, Kabul. 

Or through email to:  

Email:Ukarimdad.muradi@focushumanitarian.orgU or,  Uazizullah.mirzad@focushumanitarian.org 

Contact Number: 0799 345 012 
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Hasht e Subh

کرات اتومی با ایران  نامه ۱۵۰ نماینده به اوباما در حمایت از مذا
اتومی  توافق  بازبینی   طرح  تصویب  با  همزمان 
نمایندگان  مجلس  عضو   ۱۵۰ امریکا،  سنای  در 
اتومی  کرات  مذا از  را  خود  حمایت  نامه ای  در 
ایران  با  آن  هم پیمانان  و  اوباما  بارک  دولت 

کرده اند. اعالم 
این شمار از نمایندگان دموکرات می توانند نشان 
دهند مخالفان احتمالی توافق اتومی، برای آنکه 
بتوانند جلوی وتوی رییس جمهور را بگیرند، به 

دو سوم آرای الزم دست پیدا نمی کنند.
نهایی  توافق  با  کنگره  مخالفت  صورت  در 
طی  می تواند  امریکا  جمهور  رییس  هسته ای، 
روز   ۱۰ کنگره  آن  از  کند، پس  وتو  را  آن  روز   ۱۲
نمایندگان  سوم  دو  آرای  به  تا  دارد  زمان  دیگر 
وتوی  قانونا  که  کنگره،  مجالس  از  یک  هر  در 

رییس جمهوری را بی اثر می کند، برسد.
نظر  به  کنون  ا می گوید  واشینگتن پست  روزنامه 
دموکرات،  حزب  در  کافی  نماینده  می رسد 
کنگره  برای آنکه بیش از یک سوم نمایندگان 
از توافق اتومی دولت اوباما و وتوی احتمالی او 

کنند، وجود دارد. علیه مخالفان، حمایت 
جان  که  نامه ای  فردا،  رادیو  گزارش  به 
پرایس  دیوید  و  دگت  لوید  کوسکی،  شا

را  آن  نمایندگان  مجلس  دموکرات  نمایندگان 
اتومی دولت  کرات  مذا از  قویا  کرده اند،  تنظیم 

کرده است. ایاالت متحده با تهران حمایت 
فراتر  نامه آمده است: »این مساله  از  در بخشی 
جایگزین ها  و  باال  ریسک  است.  سیاست  از 
ک هستند. ما باید از هر راهی برای رسیدن  ترسنا
و  راستی آزمایی  قابل  دیپلوماتیک،  راه حلی  به 
اجرایی برای جلوگیری از ایرانی مسلح به سالح 

هسته ای دست یابیم.«
به  امریکا  گر  »ا افزوده اند  نامه  این  نویسندگان 
کرات دست زند یا موجبات فروپاشی  ترک مذا
کند، نه تنها به شکلی مسالمت آمیز  آن را فراهم 
را  اتومی  سالح  به  ایران  شدن  مسلح  جلوی 
افزایش  هم  را  آن  احتمال  بلکه  نمی گیریم، 

می دهیم.«
که  از این نامه نیز آمده است  در جای دیگری 

»جنگ به خودی خود ما را امن تر نمی کند.«
کنندگان می گویند حمله احتمالی اسراییل  امضا 
یا امریکا به تاسیسات اتومی ایران، برنامه اتومی 
کم تر از  که باز هم  را دو یا سه سال عقب می راند 
کره میان ایران  که در توافق مورد مذا زمانی  است 

و ۵+۱ پیشبینی شده است.

که  کرده اند  کید  تا همواره  ایرانی  مقام های 
صلح آمیز  اتومی،  برنامه  پیشبرد  از  آنها  هدف 
محمود  ریاست جمهوری  زمان  در  اما  است. 
نکردن  همکاری  یا  کارها  نحوه  احمدی نژاد 
ایران با سازمان های بین المللی و نیز برنامه هایی 
ایران  اتومی  پرونده  گرفت،  پیش  در  تهران  که 
آن  از  فرستاد.  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  را 
زمان تهران با تحریم های بین المللی و یک طرفه 

کشورهای غربی روبه رو شده است.
دور  روحانی  حسن  دولت  آمدن  کار  روی  با 
گروه  کشورهای  با  اتومی  کرات  مذا از  تازه ای 

۵+۱ آغاز شد.
حزب  در  ویژه  به  مخالفانی،  کرات  مذا این 
کنگره را در دست  کثریت  که ا جمهوری خواه، 

دارند، دارد.

وی و فیلیپین در پاکستان  سفرای نار
کشته شدند

سقوط  جریان  در  کستان  پا ارتش  به گفته 
این  شمال  در  نظامی  هلی کوپتر  یک 
همراه  به  فیلیپین  و  ناروی  سفرای  کشور، 
دست کم ۴ نفر دیگر جان خود را از دست 

داده اند.
این  براساس  و  بی بی سی  از  نقل  به 
یک  جریان  در  هلی کوپتر  این  گزارش، 
شمال  در  نلتر  دره  در  اضطراری  فرود 

کرد. کستان سقوط  پا
اندونزیا،  سفرای  همسران  که  شده  گفته 
کستان در میان  مالزیا و دو خلبان ارتش پا

کشته شدگان هستند.
مراسم  در  شرکت  برای  افراد  این  بود  قرار 
به بخشی  توریستی  پروژه  بازگشایی یک 

کنند. کشمیر سفر  از منطقه 
کستان در توییتر خود  سخنگوی ارتش پا
شدن  مجروح  از  خبر  این  تایید  ضمن 
از جمله  در جریان سانحه  دیگر  تن  پنج 

سفرای پولند و هالند خبر داد.
 ۱۱ کستان  پا ارتش  سخنگوی  گفته  به 
کستانی از سرنشینان این  خارجی و پنج پا

هلی کوپتر نظامی بودند.
وزیر  نخست  شریف،  نواز  بود  قرار 
پروژه  این  افتتاحیه  در  هم  کستان  پا
پس  اما  باشد،  داشته  حضور  توریستی 
از  هلی کوپتر  این  سقوط  گزارش  انتشار  از 
کرد. هنوز علت  سفر به منطقه خودداری 

سقوط هلی کوپتر اعالم نشده است.
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