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المان نشد که هیچ گاه دارا جاده ای 

گروه رسانه ای  کارمندان  چرا طالبان 
کشتند؟ موبی را 

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم
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جرمش این بود
که اسرار هویدا می کرد

در سوگ 
همکاران ما 
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اعالمیه
روزنامه ٨صبح

در پیوند به حمله انتحاری باالی 
كارمندان گروه رسانه ای موبی

جان  بر  حمله  ٨صبح،  روزنامه 
را  موبی  رسانه ای  گروه  كارمندان 
ضدبشری  و  جنایتکارانه  اقدام  یک 
را  غیرانسانی  اقدام  این  و  كرده  تلقی 

نکوهش می كند.
گروه  كارمندان  به  روزنامه  این 
رسانه ای  نهادهای  و  موبی  رسانه ای 
مرتبط به آن بابت این حادثه دلخراش 
متعال  ایزد  از  و  می كند  عرض  تسلیت 
غم انگیز  رویداد  این  شهیدان  به 
این  خانواده های  به  و  ین  بر بهشت 
می خواهد.  جمیل  صبر  شهیدان 
حادثه  این  زخمیان  برای  هم چنین 

شفا و صحت مندی تمنا دارد.
از  را  نگرانی اش  ٨صبح  روزنامه 
گروه های  ضدانسانی  اقدامات 
ملکی  افراد  برابر  در  جنایتکار  و  مسلح 
و  می دارد  ابراز  رسانه ای  كاركنان  و 
برای  مسوول  مقامات  توجه  خواهان 
به  كار  مصون  زمینه های  فراهم آوری 

ACKUروزنامه نگاران می باشد.



زنگ اول


رسانه های  تاریخ  در  حادثه  بدترین  گذشته  چهارشنبه 
افغانستان اتفاق افتاد. طالبان به واسطه  حامل ماموران گروه 
رسانه ای موبی حمله کردند و هفت کارمند فقیر این گروه 
هدف  که  طالبان  تروریستی  حمله  کشتند.  را  رسانه ای 
بود،  موبی  رسانه ای  گروه  کارمندان  کشتن  آن  آشکار 
ماهیت تفکر خشن امارت باوران را آشکار کرد. این حمله 
برای بار هزارویکم نشان داد که در تفکر طالبان برخالف 
نیامده است. آنان  تغییری  باوران  از طالب  تبلیغات برخی 
هنوز به استفاده از خشونت برای تحمیل باورهای شان باور 

دارند و به آن عمل می  کنند. 
اما طالبان یک چیز را در محاسبه شان دست کم گرفته اند و 
آن اراده نیرومند اجتماعی برای توسعه در افغانستان است. 
افغانستان  مردم  دیگر  تاریخی  برهه های  برخالف  بار  این 
ترقی  و  توسعه  کاروان  به  کشورشان  تا  گرفته اند  تصمیم 
و  بی طرفانه  اطالع رسانی  آزاد،  رسانه های  وجود  بپیوندد. 
پخش مواد رسانه ای با محتوای هنری، از شاخص های مهم 

توسعه و ترقی شناخته می شود. 
خوشبختانه پس از سرنگونی امارت سیاه طالبان، افغانستان 
رسانه های  امروز  شد.  برخودار  آزاد  رسانه های  نعمت  از 
و  افغانستان  شهروندان  به  را  ثقه  اطالعات  افغانستان  آزاد 
مخاطبان شان می رسانند و شمار قابل توجهی از شهروندان 
طالبان  دارند.  اعتماد  کشور  آزاد  رسانه های  به  افغانستان 
راه اندازی  با  نمی توانند  دیگر  باور  خشونت  گروه  هر  و 
حمالت تروریستی، مردم افغانستان را از نعمت رسانه های 

آزاد محروم کنند. 
آنان  دارد.  دشمنی  هنر  و  سینما  رسانه،  با  طالبانی  تفکر 
زیاد  و  کرده اند  دشمنی  اعالم  معاصر  تمدن  مجموع  با 
رسانه  کارمندان یک  به  طالبان  که گروه  نبود  غیرمنتظره 
حمله کنند. طالبان پیش از این اعالم کرده بودند که برای 
نظامی محسوب  اهداف  »طلوع« و »یک«  آنان شبکه های 

می شود.
حفاظتی  تدابیر  امنیتی  نیروهای  که  بود  الزم  بنابراین 
به  شبکه ها  این  کارمندان  جان  از  حفاظت  برای  را  الزم 
هم  طلوع  شبکه  مسووالن  بر  هم چنان  می گذاشتند.  اجرا 
جدی  را  امنیتی  نیروهای  مشوره های  تمام  که  بود  الزم 
می گرفتند. لزومی نداشت که شبکه   طلوع در پایان روز 
کاری، کارمندانش را توسط موتر کاستر به خانه بفرستد. 

مسووالن این شبکه باید راه های بدیل را جستجو می کردند. 
با تاکسی و  را  مسووالن طلوع می توانستند کارمندان شان 
به صورت انفرادی به خانه بفرستند. تامین امنیت تاسیسات 
تامین  از  مهم تر  هیچ وجه  به  آن  مدیران  و  رسانه  یک 
مصونیت جانی کارمندان آن رسانه نیست. دست آوردهای 
هر رسانه ای به همت کارمندان و کارگرانی که برای آن 
رسانه کار می کنند، به دست می آید. این موضوع را نباید 

مالکان رسانه های وطنی فراموش کنند. 
خانواده های  برای  دیگر  کشورهای  رسانه ای  سازمان های 
آن عده از کارمندان شان که از جان خود مایه می گذارند و 
قربانی کار با سازمان مربوطه می شوند، امتیازهای ویژه ای 
بازماندگان  به  را  آنان  تنخواه  مثال  می گیرند.  نظر  در 
شبکه  مسووالن  که  است  امید  می پردازند.  نیازمندشان 
و  رسانه ها  مسووالن  کنند.  توجه  مهم  این  به  هم  طلوع 
تطبیق  در  باید  هم  خبرنگاران  حقوق  مدافع  سازمان های 
جریده  در  که  خصوصی  رسانه های  در  استخدام  قانون 
رسمی به چاپ رسیده است، همت گمارند. نباید کسی که 
در رسانه ای کار می کند و زخمی می شود یا جانش را از 
منصفانه  قطعا  این  شود.  رها  خدا  امان  به  می دهد،  دست 

نیست. 
نهادینه  آزاد  بازار  اقتصاد  که  دنیا  بزرگ  کشورهای  در 
برای  شرکت  مفاد  از  حتا  بزرگ  شرکت های  است، 
کارمندان و کارگران سهم می دهند و کارمندان بسیاری از 
بیمه درمانی،  شرکت های رسانه ای و غیررسانه ای در دنیا 
رسانه های  مدیران  دارند.  مرگ  و  بازنشستگی  بی کاری، 

کشور باید به این مسایل توجه کنند.

امنیترسانهمهمتر
ازامنیتکارمنداننیست

2 شنبه 3 دلو 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2302

ِاستادهامچوشمعمترسانزآتشم

حملههایتروریستی
رونداطالعرسانیرامتوقفنمیکند

برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، 
پاکستان و امریکا در سویس 

عامالن حمله بر موتر حامل 
کارمندان تلویزیون طلوع

 دستگير شدند

در  رمضان،  شب های  از  یکی  در 
زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، 
ریاست جمهوری  ارگ  مهمان 
بودیم. در آن شب حداقل 55 مدیر 
داشتند.  حضور  خبرنگار  و  رسانه 
با رییس جمهور  بیش از پنج ساعت 
پیشین بحث دوام یافت. آقای کرزی 
و  سوال ها  به  تمام  حوصله مندی  با 
جواب  داد.  خبرنگاران  انتقاد های 
توسط  جدی  پرسش های  از  یکی 
آقای مجاهد کاکر از مدیران ارشد 
آقای  شد.  مطرح  طلوع  تلویزیون 
کاکر از برادر خطاب کردن طالبان 
انتقاد  به شدت  توسط حامد کرزی 
جواب  در  کرزی  آقای  اما  کرد. 
رسانه ی  بار  نخستین  »برای  گفت: 
مصاحبه  طالبان  سخنگوی  با  شما 
آدرس  مردم  به  شما  واقع  در  کرد، 
دادید که طالبان هم وجود خارجی 

دارند.« 
که  است  این  جدی  سوال  اکنون 
در  طالبان  خبرهای  بازتاب  رغم  به 
گروه  این  چرا  افغانستان  رسانه های 

درگیر جنگ با رسانه ها شده اند؟ 
رسانه های  در  طالبان  خبرهای 
گسترده  به صورت  افغانستان 
اکثر خبرهای  پوشش داده می شود. 
و  خبرهای جنگ  کشور  رسانه های 
خبردهی  نوع  این  است.  خشونت 
انتقاد  مورد  بارها  رویدادها  از 
دلیل  شاید  است.  گرفته  قرار  نیز 
 13 در  حداقل  که  باشد  این  اصلی 
سایر  و  دارد  جریان  جنگ  والیت 
تحت  عمال  را  دیگر  رویداد های 
این  واقعیت  اما  است.  برده  شعاع 
در  کشور  رسانه های  که  است 
بلندگوی  به  ناخواسته  مواردی 
قبل  سال ها  شده اند.  بدل   طالبان 
حمله های انتحاری و تهاجمی طالبان 

حامل  موتر  بر  تروریستی  حمله 
کارمندان تلویزیون طلوع که در اثر 
آن هفت تن از کارمند این تلویزیون 
در  شدند،  زخمی  شماری  و  شهید 
پیشینه  افغانستان  رسانه های  تاریخ 

نداشته است.
طالبان حدود دو ماه پیش از بهر نشر 
طلوع  تلویزیون های  گزارش،  یک 
از  بخشی  و  تهدید  را  یک  و  نیوز 

اهداف نظامی خود اعالم کردند.
پس از تهدید طالبان علیه دو رسانه 
آن  مسووالن  که  می کرد  ایجاب 
در  امنیتی،  نهادهای  با  مشوره  در 
کارمندان  جان  از  حفاظت  راستای 
را  جدی  تدابیر  خود  خبرنگاران  و 

اتخاذ می کردند.
افغانستان  در  رسانه ای  کار  آن که  با 
اطالع رسانی  اما  است؛  دشوار 
وظایف  از  موقع  به  و  درست 
می رود  شمار  به  رسانه ها  اساسی 
ده ها  شدن  متقبل  با  خبرنگاران  و 
از  گذشته،  سال  چند  طی  چالش 
والیت های  از  جنگ  نخست  خط 
معیارهای  نظرداشت  در  با  مختلف 
به  و  تهیه  گزارش  خبرنگاری، 

آگاهی مردم رسانیدند.
به  مردم  به  درست  آگاهی  اما 

افغانستان،  کشورهای  رهبران  کابل:  8صبح، 
حاشیه  در  امریکا،  متحده  ایاالت  و  پاکستان 
داووس  در  اقتصاد  جهانی  اجالس  نشست 

سویس، باهم دیدار و گفتگو کردند.
دفتر ریاست جمهوری با اعالم این خبر می گوید 
این دیدار که روز پنجشنبه صورت گرفت، در آن 
نوازشریف  افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی 
نخست وزیر پاکستان و جوبایدن معاون ریاست 
روند  باره  در  امریکا  متحده  ایاالت  جمهوری 

صلح در افغانستان باهم بحث و گفتگو کردند.
ریاست  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ضرورت  به  غنی  آقای  شده،  منتشر  جمهوری 
مردم  یافتن  دست  و  خشونت  فوری  پایان 
افغانستان به صلح تاکید کرده است. به گفته دفتر 
ریاست جمهوری، اشرف غنی و جوبایدن تاکید 
کرده که مساله صلح باید در گفتگوها و در سطح 
کاغذ باقی نماند بلکه گام های عملی در این راستا 
بر داشته شود. آقایان غنی و بایدن همچنین برای 
برداشتن گام های عملی به منظور تامین صلح در 

افغانستان باهم توافق کرده اند. 
رهبران سه کشور در این نشست از جنگجویانی 
که تمایل به ختم جنگ  و آغاز مذاکرات صلح 
بی پیوندند.  مذاکرات  روند  به  تا  دارند خواستند 
پیوستن  خواستار  کسانی که  گفته  همچنین  آنان 
قرار  شناسایی  مورد  باید  نیستند،  صلح  روند  به 

بگیرند.
نخست وزیر پاکستان می گوید در برابر کسانی که 
از  می کنند،  روند صلح خودداری  به  پیوستن  از 
راه های دیگری به شمول استفاده از نیروی نظامی 

کار گرفته شود.
برای  می گوید  اشرف غنی  همین حال،  در 
جنگجویان طالبان مشوق هایی نیز بخاطر پیوستن 
شان به روند صلح در نظر گرفته می شود، اما در 
روند  این  در  زنان  حقوق  و  اساسی  قانون  مورد 

»هیچ گونه« معامله ای صورت نخواهد گرفت.
گروه  گذشته  هفته  نشست  دنبال  به  نشست  این 
گرفته  صورت  کابل  در  چهارجانبه  هماهنگی 
است. هفته گذشته مقام های دولت های افغانستان، 
امریکا در کابل  ایاالت متحده  پاکستان، چین و 
در دومین نشست خود روی »نقشه راه« بحث و 
گفتگو کردند. قرار است نشست بعدی این گروه 

در اسالم  آباد برگزار شود.  

از  ملي  امنیت  عمومي  ریاست  کابل:  8صبح، 
انتحاري  حمله  بر  پیوند  در  هشت تن  دست گیري 

باالي کارمندان تلویزیون طلوع خبر مي دهد.
بگرامي  ولسوالی  خیل  حسین  منطقه  از  افراد  این 
والیت کابل در نتیجه یک عملیات ویژه دستگیر 
امنیت  عمومي  ریاست  اعالمیه  اساس  به  شده اند. 

ملي، این افراد مربوط گروه حقاني مي باشند.

باالی مراکز دولتی از سوی رسانه ها 
همین  می شد.  نشر  زنده  به صورت 
جنگ  طالبان  تا  بود  شده  سبب  امر 

را ساعت ها دوام بخشند. 
خبرها  نشر  در  افغانستان  رسانه های 
عمل  متوازن  و  حرفه ای  اکثرا 
به  عمومی  اعتماد  امروز  کرده اند. 
نهادی  از هر  رسانه های کشور بیش 
نیز  نظرسنجی ها  حتا  است.  دیگر 
در  دارد.  اعتماد  این  از  حکایت 
به  آن که  قبل  مردم  زیادی  موارد 
رسانه ها  به  نخست  بروند  محکمه 
می کنند.  مراجعه  دادخواهی  برای 
آزادی بیان اکنون در کشور به یک 
از  بعد  ارزش بدل شده است. مردم 
گذشته  حکومت های  تلخ  تجربه 
را  بیان  آزادی  شیرین  طعم  اکنون 

چشیده و از آن حمایت می کنند. 
رویداد  عمومی  محکومیت 
تا  که  می دهد  نشان  سیاه  چهارشنبه 
طالبان  عملکرد  از  نفرت  پیمانه  چه 
به وجود آمده است. حضور گسترده 
خاک سپاری  مراسم  در  مردم 
نیز گواه  قربانیان رویداد چهار شنبه 
طالبان  هرچند  می باشد.  ادعا  این  بر 
افغانستان  مردم  تمام  علیه  عمال 
این  اخیر  رفتار  اما  جنگ اند،  در 

نگرانی  حقایق  افشای  خصوص 
برخی  حتا  و  تروریستی  گروه های 
همراه  به  را  حکومت  مقام های  از 
خشونت  آن که  با  است.  داشته 
حال  در  ساله  همه  خبرنگاران  علیه 
افزایش بوده است؛ اما این خشونت 
باعث توقف جریان اطالع رسانی در 

افغانستان نشده است.
گروه های تروریستی پس از چهارده 
را  انتحاری  حمله  نخستین  سال، 
طلوع  تلویزیون  کارمندان  علیه 
کار  این  با  تا  کردند  سازماندهی 
وادار  پذیری  انعطاف  به  را  رسانه ها 

سازند.
و  خبرنگاران  به  حمله  حقیقت  در 
حمله  تنها  نه  رسانه ها،  کارمندان 

بود.  غیرمنتظره  مردم  برای  گروه 
کار  این  از  طالبان  اصلی  هدف 
برای  و وحشت  رعب  فضای  ایجاد 
افغانستان  رسانه های  است.  رسانه ها 
امروز به یک قوت انکارناپذیر بدل 
طالبان  خشونت های  وقتی  شده اند. 
در رسانه ها بازتاب پیدا می کند؛ این 
سقوط  مردم  چشم  در  بیشتر  گروه 
رفتار های  این  با  طالبان  می کند. 
خود در دنیا نیز با واکنش های تندی 
نشان  رفتارها  این  شده اند.  مواجه 
طالباِن  با  امروز  طالباِن  که  می دهد 
ندارند.  فرقی  حاکمیت شان  دوره 
باالی  را  رفتارها حتا سایه خود  این 
است.  انداخته  نیز  گفتگو های صلح 
وحدت  حکومت  رهبران  اکنون 
ادامه  برای  قبول  قابل  توجیه  ملی 
می رسد که  به نظر  ندارند.  گفتگوها 
خشونت اخیر علیه خبرنگاران اولین 
و آخرین نخواهد بود. با این وصف 
بهتر است که حکومت وحدت ملی 
در همکاری بانهاد های خبرنگاری و 
مدیران رسانه ها تدابیر الزم را برای 
خبرنگاران  و  رسانه ها  امنیت  تامین 
شاهد  ما  آن  غیر  در  کنند.  اتخاذ 

قربانیان بیشتری خواهیم بود.

مردم  به  حمله  بلکه  بیان،  آزادی  به 
افغانستان محسوب می شود؛ به همین 
سبب این حمله با واکنش های تندی 

مردم روبرو شده است.
و  تروریستی  حمله های  آن که،  با 
خبرنگاران  علیه  خشونت ها  افزایش 
یک زنگ خطر برای رسانه ها تلقی 
رسانه ها  و  خبرنگاران  اما  می شود؛ 
بیش از پیش مصمم هستند تا به کار 

رسانه ای خود ادامه دهند.
کارمندان  علیه  چهارشنبه  رویداد 
تلویزیون طلوع نه تنها این که جریان 
نمی سازد؛  متوقف  را  اطالع رسانی 
بل باعث تقویت روند اطالع رسانی 

در میان رسانه ها خواهد شد.

  رستگار

 شهریار

ACKU
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کابل علیه  گذشته در  حمله تروریستی شام چهار شنبه 
با  طلوع،  تلویزیون  به  مربوط  گروپ  موبی  کارمندان 
گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده  کنش های  وا

است.
انتحاری  حمله کننده  یک  چهار شنبه،  روز  شام 
موبی  کارمندان  حامل  بس  طالبان،  گروه  به  مربوط 
روسیه  سفارت  نزدیک  داراالمان  سرک  در  را  گروپ 
به  تن  هفت  حمله  این  در  داد.  قرار  حمله  هدف 
از  بیش  و  کشته  گروپ  موبی  کارمند  هفت  شمول 

بیست تن دیگر زخمی شدند.
پیام  یک  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
ویدیویی، این حمله را خاینانه علیه ارزش ها و قانون 
که آزادی بیان اصلی  کرده می گوید  اساسی توصیف 
آقای  است.  شده  گنجانده  ملی  وثیقه  در  که  است 
غنی در این پیام می گوید: »آزادی بیان قابل معامله 
نیست و باید به صورت اساسی احترام و عملی شود.«

که دولت افغانستان متعهد  کرده  کید  رییس جمهور تا
است به خانواده های قربانیان حمله تروریستی شام 
دارم  یقین  »من  می گوید:  او  کند.  کمک  چهارشنبه 
ک مثل این حمله خاینانه همه ما را  که حوادث دردنا
زیادتر متوجه وحدت ملی، متوجه دفاع از ارزش های 
و  محکم  تر  را  ما  تعهد  و  می کند  ما  ملی  و  اسالمی 
که دشمنان این وطن از هیچ چیز و از  متوجه می سازد 

کرد.« هیچ آله مذبوحانه صرف نظر نخواهند 
اشرف غنی پیش از نشر این پیام ویدیویی نیز اعالم 
که  گروه هایی  با  افغانستان  حکومت  که  بود  کرده 
گفتگوهای  کشتار غیرنظامیان می زنند، وارد  دست به 
نیروهای  که  بود  کرده  کید  تا او  شد.  نخواهد  صلح 
کرد. گروه ها مبارزه خواهند  امنیتی با تمام توان با این 

کتر عبداهلل عبداهلل نیز در بیانیه ای در محکومیت  دا
گفت  کابل،  در  چهارشنبه  شام  تروریستی  حمله  به 
در شرایط  بی طرفی  و  با صداقت  رسانه ها  کارمندان 
و هدف  مردم هستند  به  دشوار مشغول اطالع رسانی 
نشان  طالبان،  تروریستی  گروه  توسط  آنان  قراردادن 
باور  مدنی  و  دینی  ارزش  هیچ  به  گروه  این  که  داد 
را  تروریستی  این حمله  عامالن  آقای عبداهلل  ندارد. 
کرده می گوید: »به نیروهای امنیتی  »خاین« توصیف 
امنیت  تمام  هوشیاری  با  تا  می دهم  هدایت  کشور 
جدیت  با  و  نمایند  تامین  را  رسانه ها  و  خبرنگاران 
قضیه را مورد بررسی قرارداده و با عامالن این جنایت 

برخورد جدی و قاطع نمایند.«
کرزی، رییس جمهور پیشین نیز، این حمله را  حامد 
کشور  محکوم و آن را اقدامی علیه آزادی مطبوعاتی در 
رییس جمهور  مطبوعاتی  دفتر  است.  کرده  توصیف 
»حامد  است:  نوشته  مورد  این  در  پیامی  در  پیشین 

در  مطبوعات  آزادى  بر  حمله  را  حمله  این  کرزی 
کشور و صداى مردم ما می داند و می افزاید دشمنان 
ناجوانمردانه  حمالت  همچو  ارتکاب  با  افغانستان 
خاموش  را  ملت  این  صداى  نمی توانند  هیچگاهی 
سازند بلکه آواز ما در مقابل ظلم و استبداد دشمنان 

این خاك بیش از پیش رساتر و بلندتر خواهد شد.«
دولتی  دیگر  مقام های  و  جهادی  رهبران  از  شماری 
نیز این حمله را شدیدا محکوم و آن را جنایت علیه 

کرده اند. بشریت توصیف 
کابل،  در  طلوع  تلویزیون  شبکه  کارمندان  به  حمله 
کنش شماری از نهادهای حقوق بشری و مدنی را  وا
حقوق  مستقل  کمیسیون  است.  داشته  به دنبال  نیز 
را  چهارشنبه  شام  تروریستی  حمله  افغانستان،  بشر 
یکی از »تکان دهنده ترین« حمالت علیه خبرنگاران 
توصیف  افغانستان  در  رسانه ها  دست اندرکاران  و 
هدف  را  بیان  آزادی  حمله  این  که  می گوید  کرده 
مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما  کتر  دا داد.  قرار 
حقوق بشر، در پیامی در این مورد می گوید:  »اعمال 
تروریستی و ضد بشری در منافی با مبناها و پایه های 
و  است  گرفته  شکل  کشور  در  که  است  دموکراسی 
و  خبرنگاران  است.  بیان  آزادی  پایه ها  این  از  یکی 
و  تام  باید  می کنند  فعالیت  راستا  این  در  که  کسانی 
کمال مورد حمایت دولت قرار بگیرند و از زندگی آنان 

حراست شود.«
رسانههاپاسخمیگویند

که  در همین حال، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان 
کثریت نهادهای صنفی و حامی حقوق  از ا متشکل 
حمله  به  کنش  وا در  است،  رسانه ها  و  خبرنگاران 
کابل،  در  طلوع  تلویزیون  کارمندان  علیه  تروریستی 
از آن به عنوان »چهارشنبه سیاه« در تاریخ رسانه های 

کرده است.  افغانستان یاد 
طالبان  تروریستی  گروه  که  می افزاید  فدراسیون  این 
ساخت  ثابت  جنایتکارانه  و  وحشیانه  حمله  این  با 
انسانی،  ارزش های  به  پابندی  و  که هیچ گونه احترام 
این  و  ندارد  رسانه ای  آزاد  فعالیت  و  بشری  حقوق 
ثابت  را  طالبان  گروه  تروریستی  ماهیت  جنایت 

ساخت.
رسانه ها  که  کرده  کید  تا ژورنالیستان  فدراسیون 
ابعاد  در  طالبان  اخیر  تروریستی  حمله  برابر  در 
گفت.  خواهند  پاسخ  گون  گونا مراحل  و  مختلف 
شده  منتشر  فدراسیون  این  توسط  که  اعالمیه ای  در 
رابطه  بی پیشینه  و  بزرگ  جنایت  »این  است:  آمده 
دگرگون خواهد  طالبان  تروریستی  گروه  با  را  رسانه ها 
این  برای  سنگینی  بهای  تروریست،  طالبان  نمود. 
عمل نابخشودنی شان خواهند پرداخت. رسانه های 

افغانستان از این پس در پالیسی و چگونگی پوشش 
اعمال  را  جدی  تغییرات  تروریست،  طالبان  اخبار 

کرد.« خواهند 
رسانه ها،  و  خبرنگاران  حقوق  حامی  نهاد  هم چنین 
از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا مهره های 
که به گفته ی آن در درون نظام  گروه های تروریستی را 
فورا  می کنند،  برنامه ریزی  و  تبلیغ  تروریستان  نفع  به 
شناسایی و به دادگاه بکشاند. فدراسیون ژورنالیستان 
نیز  بین المللی  و  داخلی  رسانه های  از  افغانستان 
تا قوانین نافذه افغانستان به ویژه ماده های  خواسته 
را رعایت و به آن  گندا«  تبلیغ و پروپا مربوط به »منع 

کنند. عمل 
و  بین المللی  نهادهای  از  برخی  هم چنین 
سفارت خانه های خارجی نیز، حمله شام چهارشنبه 
کرده و آن را جنایت علیه بشریت توصیف  را محکوم 

کرده اند.
افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات 
که خبرنگاران از جمله  یوناما، در اعالمیه ای می گوید 
افراد غیرنظامی محسوب می شوند و طرف های درگیر 

جنگ نباید آنان را مورد هدف قرار دهند.
سرمنشی  خاص  فرستاده  معاون  یاماموتو،  تدامیچی 
می گوید:  افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان 
خطرات  و  تهدید  از  آزاد  و  مستقل  قوی،  »ژورنالیزم 
برای یک دموکراسی  از خشونت های جنایی  ناشی 
سالم و جامعه معقول ضروری است.« وی هم چنین 
باالی  می تواند  »افغانستان  است:  کرده  کید  تا
رسانه های درحال رشد خویش افتخار داشته باشد. 
حرفه ای  کارمندان  تحفظ  برای  اقدامات  تمام  باید 
کسانی که  از  عده  آن  برابر  در  بیان  آزادی  و  رسانه ها 
می خواهند صدا و نظریات خود را به تنهایی باالی 

گرفته شود.« کنند،  دیگران تحمیل 
ضمن  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  هم چنین 
چهارشنبه،  شام  تروریستی  حمله  کردن  محکوم 

خواستار شناسایی عامالن این حمله شده است. 
این  نیز،  کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت 
کسانی که  کشتار  می گوید  کرده  محکوم  را  حمله 
شهروندان  سرگرمی  و  آموزش  روشن گری،  مصروف 
هستند، مردم افغانستان را از حق استفاده از حقوق 
این  نمی تواند.  ساخته  محروم  بیان  آزادی  و  بشری 
که رسانه ها یکی  کرده  کید  سفارت در اعالمیه ای تا
چهارده  در  افغانستان  دولت  مهم  دست آوردهای  از 

گذشته به شمار می روند. سال 
اعالم  گذشته  کتوبر  ا ماه  در  طالبان  تروریستی  گروه 
که شبکه های تلویزیونی طلوع و یک یکی  کرده بود 

گروه خواهند بود. از اهداف نظامی این 

رسانه ای  کارمند   7 شدن  کشته  و  چهارشنبه  روز  حادثه  از  پس 
گون  گونا کنش های مختلفی را در محافل  کابل، این رویداد وا در 
پهلوی  در  که  اجتماعی  شبکه های  در  جمله  از  داشت،  پی  در 
کم سابقه این رویداد، عده ای از مرگ هموطنان خود اظهار  تقبیح 
سریال هایی  به  خود  بی عالقگی  را  آن  دلیل  و  کردند  خرسندی 

که از این شبکه نشر می شود. کردند  عنوان 
از  دیگر  تن   25 شدن  زخمی  و  کارمند  هفت  مرگ  از  خرسندی 
آنان با توجیهی چون بی عالقگی آنان به سریال منتشر شده از این 
کالنی از  که ابوبکر بغدادی در اندیشه طیف  رسانه نشان می دهد 
که مرگ  جامعه ما حکم روایی می کند. موجودیت اندیشه هایی 
می دهد  نشان  کنند  توجیه  این گونه  را  بگیر  معاش  کارمند  هفت 
که افغانستان راه درازی در پیش دارد تا افکار پوسیده و متحجر 

اینچنینی را دور بزند. 
که نوشته بود »طلوع! از مرگ  کسی شدم  در فیسبوک وارد نمایه 
به  که  بود  نوشته  بودنش  مسرور  توجیه  در  مسروریم«  کارمندانت 
کردم،  سریال های ترکی عالقه مند نیست، نمایه اش را بیشتر مرور 
از  و  کرده  منتشر  را  اردوغان  طیب  رجب  از  عکسی  پایین  کمی 
کرده و او را سمبل رهبری خوب در جهان اسالم  اردوغان توصیف 
رای«  »آیشواریا  از  عکسی  پایین تر  کمی  است.  کرده  توصیف 
بازیگر و مدل هندی و دختر زیبای جهان در سال 1994، بدون 

کرده است. هیچ توضیحی منتشر 
کورکورانه  کارشان دفاع  که  افراد نماد جامعه احساساتی اند  این 
کافی دارند و نه از دین چندان سر در  از دین است، اما نه سواد 

می آورند.
به  صرف  کنیم  بررسی  را  قضیه  دینی  بعد  از  زیاد  نخواهیم  گر  ا
که اسالم برای جان و حیات انسان،  کتفا می  کنیم  ا همین نکته 
تجاوز  و  داشته  گرامی  را  نفس  حفظ  و  شده  قایل  فراوان  ارزش 

گناهان دانسته است.  به حیات و نفس دیگران را از بزرگ ترین 
توجیه  اینچنینی  دالیل  به  را  خود  همنوعان  مرگ  که  افرادی 
آموزه های  به  عالقه مندی  تنها  نه  که  می رسد  به نظر  می کنند 
فکر  بر  چنان  آنان  احساسات  بلکه  ندارند  آن ها  تطبیق  و  دینی 
رفتار  نه  و  دینی  مصلحت های  نه  که  کرده  غلبه  اندیشه شان  و 

اجتماعی برای شان اهمیت دارد. 
سر و صدای این افراد برای دفاع از دین نیست. آنان ناسنجیده 
کنند، عمل می کنند. به جای این که به دنبال  و بدون این که تامل 
کنش احساسی از خود نشان می دهند و روایتی  حقیقت باشند، وا
از  دفاع  به  گویا  که  می دهند  مردم  خورد  به  را  مذهب  و  دین  از 
کشتن انسان جواز دارد و مردم می توانند با  مقدسات، سوزاندن و 

کنند. کشتن افراد بی گناه، از دین و مقدسات شان دفاع 
کارمندان معاش بگیر  خرسندی شماری از هموطنان مان در مرگ 
قومی  تعصبات مذهبی،  به خشونت،  توسل  که  داد  نشان  طلوع 
کشیده و جمعیت دیگری  و نژادی جامعه ما را به عقب ماندگی 
زیر  افراط گرایان  اما  می برند،  رنج  آنان  کج اندیشی  و  نارسایی  از 
که بر  کی می شوند  پوشش دین و مذهب مرتکب جنایات خطر نا

اساس آن نه به اسالم و نه به انسان ارزشی قایل اند.
که دولت و نهادهای مدنی با همکاری نهادهای  به نظر می رسد 
نوع  این  ترویج  عوامل  باید  اوقاف  و  حج  وزارت  به ویژه  دینی 

کنند.  افراط گرایی ها در افغانستان را ریشه یابی 
به  هنوز  اندیشه هایی  چنین  وجود  با  که  است  سخت  بسیار 

آینده ای روشن برای افغانستان امیدوار بود.

جرمش این بود
که اسرار هویدا می کرد

توجیه گران 
احساساتی 

جامعه ما 
پیمانظفرشاهرویی

ACKU
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که استراتژی  کرد  ک در عین روز ثابت  دو حمله وحشتنا
باید فکری در مورد  و  نبوده  کار آمد  بر ضد طالبان  کنونی 
برای  کرد. بیستم جنوری )سی ام جدی( روز خونین  آن 
در  طالبان  با  وابسته  گروه  دو  بود.  افغانستان  و  کستان  پا
کستان و  ک را در پا فاصله چند ساعت، حمالت وحشتنا
کستان  کردند. حمله تروریستی در پا افغانستان راه اندازی 
که  کشور در دانشگاهی روی داد  در شهر شمال غربی این 
نفر دیگر زخمی   60 از  و بیش  کشته  نفر  آن 22  نتیجه  در 
شدند. دانشگاه پادشاه خان در شهر چهارصده در ایالت 
مراسمی  در  حمله  این  دارد.  موقعیت  پشتونخواه  خیبر 
پشتون  مشهور  رهبر  گرامیداشت  به  که  گرفت  صورت 
که دانشگاه مذکور به  کسی  پادشاه خان برگزار شده بود؛ 
گردیده است. تیراندازی ها، دقیقا در جریان  نام او مسمی 
مراسم شعرخوانی آغاز شد؛ سپس جنگ چهارساعته بین 
کستان و حمله کنند گان به طول انجامید  نیروهای امنیتی پا
جان  استادان  و  گردان  شا از  تعدادی  جریان  این  در  و 
قرار  ترور و وحشت  قربانی های غم انگیز  زمره  و در  دادند 

گرفتند.
کارمندان تلویزیون طلوع  در شامگاه همان روز، بس حامل 
گرفت. در این  در افغانستان نیز مورد حمله انتحاری قرار 
زخمی  دیگر  تعدادی  و  کشته  ژورنالیست  هفت  حادثه 
که به این تعداد ژورنالیست  شدند. برای نخستین بار بود 
دو  این  گرفتند.  قرار  حمله  مورد  طالبان  توسط  کابل  در 
مورد  اهداف  می کنند:  بیان  را  مشترک  نکته  یک  حمله 

که اغلب از  حمله طالبان »اهداف نرم« پنداشته می شود 
و  علمی  انستیتوت های  کرده اند.  انتقاد  گروه  این  اعمال 
رسانه ها در باره ابراز نظر شان برضد طالبان آزاد اند. حمله 
باالی  تروریستی  پادشاه خان شبیه حمله  دانشگاه  باالی 
در  می باشد.  قبل  سال  یک  در  پیشاور  نظامی  مکتب 
که  کشته شدند  حمله تروریستی آن زمان بیش از 150 تن 
کیلومتر از مکتب  بیشتر آن ها اطفال بودند. این دانشگاه 40 
قرار  و به صورت جالب در منطقه ای  نظامی فاصله دارد، 
به مالله یوسف زی داده شد؛  نوبل  که جایزه صلح  دارد 
که یک بار به خاطر حمایت از حق تحصیل دختران  کسی 

گرفت. مورد حمله قرار 
طراح  منصور  عمر  که  نوشت  کستان  پا چاپ  دان  روزنامه 
اصلی حمله به مکتب نظامی در پیشاور، مربوط تحریک 
مسوولیت  خود،  فیسبوک  صفحه  در  کستانی  پا طالبان 
است.  گرفته  عهده  به  را  خان  پادشا  دانشگاه  به  حمله 
دانشگاه  داخل  به  حمله کننده  چهار  که  گفته اند  آن ها 
مقیم  تحلیلگر  مهمند،  شاه  رستم  اما،  شدند.  فرستاده 
ادعای  به  نسبت  دیپلومات،  با  مصاحبه ای  در  پیشاور 
می گوید  او  کرد.  تردید  ابراز  کستانی  پا طالبان  تحریک 

رسانه ای  گروه  بی گناه  کارمندان  کشتن  طالبان 
»جانبدارانه«  گزارش های  پخش  با  را  موبی 
بی بی سی  مجری  کردند.  توجیه  طلوع  شبکه 
به  کارمندان  که  پرسید  طالبان  سخنگوی  از 
خون خفته  گروه رسانه ای موبی سروکاری با پوشش 
طالبان  سخنگوی  نداشتند.  جنگی  رویداد های 
گروه رسانه ای موبی مجموعه های  کارمندان  گفت 
تلویزیونی و فلم های مبتذل خارجی را به فارسی و 

پشتو ترجمه می کردند.

مجموعه  ترجمه  یک  که  می دهد  نشان  این 
برای  تلویزیون  از  آن  پخش  و  خارجی  تلویزیونی 
سزاوار  آن  مرتکب  و  است  بزرگ  جرمی   طالبان 
پشتوانه  آنان  اعمال  که  مدعی اند  طالبان  مرگ. 
کارشان فتوای شرعی   شرعی داشته و آنان برای هر 
که مفتی های طالبان براساس  دارند. روشن نیست 
کارمندان یک  که قتل  چه مستندی فتوا می دهند 
دارد.  جواز  رسانه ای  مواد  تولید  و  دوبالژ  شرکت 
مفتی های  آیا  است؟  ساد گی  همین  به  موضوع  آیا 
غیراخالقی،  مبتذل،  چون  کلمه هایی  طالبان 
آن  براساس  تا  کرده اند  تعریف  را  امثالهم  و  فساد 

فتوا بدهند؟
گروه طالبان در آن دفتر  که  کشوری  در قطر، همان 
که مجریان خبر  سیاسی دارند، رسانه هایی هست 
کشور  همین  در  می شوند.  ظاهر  روسری  بدون  آن 
مجموعه های تلویزیونی خارجی به عربی برگردان 
در  می بینند.  را  آن  عرب زبان  بینندگان  و  می شود 
به  را  امارت طالبان  که  عربی هم  متحده  امارات 
تلویزیونی  مجموعه های  بود،  شناخته  رسمیت 
به زبان عربی ترجمه می شود  ترکیه  تولید شده در 
در  می رسد.  نشر  به  عرب زبان  مخاطب  برای  و 
است  مسلمان  آن  جمعیت  کثریت  ا که  هم  ترکیه 
عثمانی  سالطین  هیات  در  را  خود  آن  کمان  حا و 
تولید  تلویزیونی  مجموعه های  می کنند،  حس 

می شود.
تلویزیونی  مجموعه های  بیشتر  هم  افغانستان  در 
ساخت ترکیه به فارسی و پشتو ترجمه می شود. این 
مجموعه ها طرفداران زیادی دارد. در شهری مثل 
ندارد،  وجود  تفریح  امکان  هیچ  آن  در  که  کابل 
گزینه  خانواده ها  یگانه  تلویزیونی  مجموعه های 

برای سرگرمی  است. 
که در هیچ یک از امیرنشین های  جالب این است 
آن جا  در  طالبان  تمویل  منابع  که  فارس  خلیج 
که مجموعه های تلویزیونی  است علیه رسانه هایی 

حمله  مجوز  می کنند،  ترجمه  عربی  به  را  ترکی 
به  عرب زبانی  مفتی  هیچ  است.  نشده  صادر 
کارمندان رسانه هایی  پیروانش فتوا نداده است تا 
به  را  ترکی  تلویزیونی  و مجموعه های  فلم ها  که  را 

زبان عربی ترجمه می کنند، بکشند. 
مال  که  طالبان  خارجی  متحد  القاعده،  حتا 
آنان  میزبانی  فدای  را  خود  حکومت  محمدعمر 
است.  نکرده  حمله  عربی  رسانه  هیچ  به  کرد، 
زن  مدل های  و  آوازخوانان  به  حتا  القاعده 

عرب زبان حمله نکرده است. تمام این واقعیت ها 
کارمندان یک  که صدور فتوای قتل  نشان می دهد 
شرکت تولید کننده  مواد رسانه ای به آن ساد گی ای 
که طالبان می گویند نیست. حتا قشری ترین مال هم 
کارمندان  که بروید و  به همین ساد گی فتوا نمی دهد 

یک شرکت تولید کننده  مواد رسانه ای را بکشید.
کارمندان  اما با وجود آن هم طالبان اقدام به قتل 
کردند. سوال مهم این است  یک شرکت رسانه ای 
یک  فقیر  کارمندان  از  خواستند  طالبان  چرا  که 

شرکت تولید کننده  مواد رسانه ای انتقام بگیرند.
افغانستان سهم  که رسانه های  این است  واقعیت 
قابل توجهی در تغییر افکار مردم در این چهارده 
کردند و این امر تفکر طالبانی را منزوی  سال بازی 
کرد. رسانه های افغانستان با پخش مجموعه های 
به  را  و خارجی جهان  ترکی  فلم های  و  تلویزیونی 
برای  آوردند.  افغانستان  مردم  خانه های  درون 
دنیای  ترقی  و  پیشرفت  امروز  افغانستان  مردم 
دنیای  و  ذهنی  مجرد  مفهوم  یک  دیگر  بیرون، 
کمک  دست نیافتنی نیست. آنان حاال دنیا را به 
و  تماشا می کنند  در درون خانه های شان  رسانه ها 
را  دیگر  ملل  اقتصادی  و  فرهنگی  دست آورد های 

به چشم سر می بینند. 
که  که ترقی و توسعه ای  مردم به چشم سر می بینند 
کشورهای دیگر وجود دارد، با امارت طالبی و  در 
افغانستان  مردم  ندارد.  سازگاری  گروه  این  افکار 
مکتب سوزی،  زن ستیزی،  با  که  می دانند  حاال 
مذهبی  تندروی  و  استبدادی  حکومتداری  شیوه 
گاهی را مردم افغانستان  به جایی نمی رسند. این آ
که  است  دلیل  همین  به  هستند،  رسانه ها  مرهون 
تولید کننده  مواد  شرکت های  و  رسانه ها  از  طالبان 
رسانه ای نفرت دارند و به راحتی آنان را می کشند. 
کارمندان  گروهی  اما رویداد های تروریستی و قتل 
به  معطوف  اجتماعی  اراده  نمی تواند  رسانه ها 

توسعه و ترقی را از بین ببرد. 

کنشی به حمالت جاری  این حمله ممکن است عکس وا
در مناطق وزیرستان شمالی بر ضد طالبان باشد. مقامات 
که »اعدام مجرمین حمله به  کستانی به این باور اند  اسبق پا
مکتب نظامی در پیشاور می تواند یکی دیگر از دالیل این 
حمله باشد. از سوی دیگر بعضی این حمالت را مربوط به 

گروه تروریستی داعش می دانند.«
استدالل  قویا  افغانستان  امور  در  کستان  پا اسبق  فرستاده 
»هنوز  کستان  پا در  دانشگاهی  باالی  حمله  با  که  می کند 
میان  صلح  گفتگوهای  پروسه  درباره  که  است  زود 
قرار  اولیه اش  مراحل  که در  و طالبان  افغانستان  حکومت 
کرد و یا عکس العمل نشان داد.« عالوه بر  دارد، قضاوت 
که بازیگران اصلی به حساب می آیند  این، طالبان افغان 

گفتگوهای اخیر صلح حاضر نبودند. در 
عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان 
بهترین  که  می گوید  چهارشنبه،  روز  حادثه  به  کنش  وا در 
صلح  پروسه  منطقه ،  در  تروریستی  حمالت  به  جواب 
گفت:  دیپلومات  با  صحبت  در  مجاهد  می باشد. 
گفتگوهای  جاری،  خشونت های  به  دادن  پایان  »برای 
طالبان  اسبق  نماینده  هم چنان  می باشد.«  مهم  صلح 
»تمام  که  می سازد  خاطر نشان  نیز  متحد  ملل  سازمان  در 
با  چین(  و  امریکا  کستان،  پا )افغانستان،  کشور  چهار 
کرد تا بر ضد شورشگری در  یک دیگر هماهنگی خواهند 
کنند. به نظر من آن ها به اساس منافع  کشورهای شان مبارزه 

کار می کنند.« کشور  متقابل هر چهار 

گسترش خشونت در افغانستان  که  اما واقعیت این است 
بیشتر نمی سازد.  به پروسه ی صلح  را نسبت  اعتماد مردم 
»پروسه  می گوید:  کابل  مقیم  ژورنالیست  کبری،  ا شاپور 
مردم  نگهداشتن  امیدوار  برای  نیرنگی  به عنوان  صلح 
کابل شاهد حد اقل  کنون،  می باشد.« از آغاز سال جدید تا 
گرفته  که زندگی چندین تن را  شش حمله انفجاری بوده 
که پیش از این، هرگز افغانستان  است. این در حالی است 
این  نبود.  زمستان  افزایش حمالت در فصل  شاهد چنین 
در  را  جدید  استراتژی  تنها  نه  طالبان  که  می دهد  نشان 
گرفته اند، بلکه دولت را در حالت تدافعی قرار داده  پیش 

گسترش دهند. کشور  تا بتوانند حمالت خود را در سراسر 
که هر دو  کرد  حمالت 30 جدی، این حقیقت را تقویت 
متقابل  اعتماد سازی  به  نیاز  افغانستان  و  کستان  پا کشور 
که از  کردن تروریسم در منطقه دارند به خاطری  برای خنثا 
کشور وجود دارد، شورشیان  که بین دو  بی اعتمادی عمیق 
کشور دیدگاه خود  گر این دو  نهایت استفاده را می کنند. ا
را نسبت به مسایل تغییر دهند و روابط تازه ای را بر اساس 
کشور زندانی برای ترور و وحشت  اعتماد بنا سازند، هردو 

خواهند شد.

ُکمار   نویسنده: سنجی 
 برگردان: ضیا صادق

 منبع: دیپلومات

کاوش   فردوس 

گفتگوهای صلح زیر سایه 
حمالت تروریستی 

چرا طالبان کارمندان گروه 
رسانه ای موبی را کشتند؟
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فساد  علیه  مبارزه  فراگیر،  و  سراسری  انتخابات های 
ترویج  و  آموزش  میلیونی،  اختالس های  و  اداری 
با خشونت علیه زنان، مبارزه علیه  حقوق بشر، مبارزه 
و  فرهنگی  دینی،  آموزش های  ترویج  و  افراط گرایی 

اجتماعی در جامعه افغانستان داشته اند.
از  حمایت  امر  در  حکومت  بی توجهی  حال،  این  با 
روزافزون  وخامت  در کشور،  رسانه ها  و  بیان  آزادی 
افغانستان  رسانه ای  بزرگ  کتله ی  برابر  در  را  اوضاع 
به دنبال داشته است. هرچند از چهارده سال حاکمیت 
به عنوان طالیی ترین دوره   افغانستان،  حامد کرزی در 
گسترش ارزش های حقوق بشری و رشد آزادی بیان 
یاد می شود، اما آنچه تاکنون شکل نگرفته، تعهد و باور 
در  بشری  حقوق  ارزش  یک  به عنوان  بیان  آزادی  به 
ذهن حاکمان افغانستان است. نگاه مصلحت گرایانه ی 
رهبران حکومت به آزادی بیان، باعث شده است که 
با خروج  و  باشد  مقطعی  پدیده  این  و گسترش  رشد 
نیروهای خارجی و کاهش کمک های آنان، این ارزش 
نیز رو به زوال برود. تداوم همین برخورد حکومت در 
برابر آزادی بیان و رسانه ها، متاسفانه گسترش نگرانی 
حکومت  شکل گیری  با  را  هدفمند  تهدیدهای  و 
به دنبال داشت. آنچه بیش از همه برای  وحدت ملی 
می باشد  نگرانی  قابل  افغانستان  در  رسانه ای  فعاالن 
مورد  در  آماری که  از سال 2015  قبل  است که  این 
خشونت و تهدید رسانه ها در افغانستان منتشر می شد، 
بیشترین تهدیدها، لفظی، توهین و رفتارهای ناشایست 
علیه خبرنگاران بود که اکنون این تهدیدها جای خود 
را به ترور، قتل و کشتارهای جمعی خالی کرده است. 
تلویزیونی  شبکه  کارکنان  جان  به  انتحاری  حمله ی 
طلوع، یکی از خطرناک ترین و بی پیشنه ترین حمالت 
جان  متاسفانه  که  بود  افغانستان  در  بیان  آزادی  علیه 
تن   20 از  بیش  و  گرفت  را  رسانه  این  کارمند  هفت 
گروه  توسط  که  حمله  این  ساخت.  زخمی  را  دیگر 
حمله  به  تهدید  آن،  پیش زمینه ی  شد،  انجام  طالبان 
این  جنایت های  نشر  بابت  پوزش خواهی  به  توصیه  و 
این  کنار  در  حمله  این  بود.  کندز  والیت  در  گروه 
کارکنان  جان  و  نشانده  اندوه  در  را  خانواده های  که 

اسم  به  بدارزشی  تنها،  و  تنها  را،  خبر  این  گسترده ی 
»نام و ننگ« گرفت.

نهادهای  گزارش های  به  استناد  با  میان،  این  در  اما، 
جهانی و بی طرف، برخی از رسانه ها، از جمله طلوع، 
کردند.  پخش  بود،  الزم  که  را  آن چه  و  نبستند  لب 
کندز،  در  بانوان  بر  طالبان  تجاوزهای  از  گزارش 
»ربایندگی«،  گزارش های  نشر  با  هیچ صورت  به 
»گرفتِن عشر« و »کشتار غیرنظامیان توسط این گروه« 

مقایسه شدنی نبود.
خانواده های  و  طالبان  نام«  و  »ننگ  به  گزارش،  این 
بانوانی مورد تجاوز قرار گرفته بودند، آسیب رسانده 
بود. یا به عبارت دیگر، چهره »بی نام و ننگ« طالبان را 
آفتابی ساخته بود. با نشر این گزارش حتا کسانی که 

از این جنایت ها آسیب دیده بودند نیز مخالف  بودند.
این همه نشان می دهد که جدال هر گروهی با رسانه ها، 
جدال هراس افگنان با رسانه ها نیست. جدال پنهان کاری 
با آشکارسازی، جدال برای نگهداری نقاب پوچی به 

اسم »نام و ننگ« از آتش تابناک حقیقت ها است.
خبرنگار در این میان، سربازی است که در میان موجی 
تعقیب  گناه کار،  چشم  هزاران  میان  در  و  رگ بار  از 
دور  به  حقیقت ها،  دیدار  از  چشم هایش  تا  می شود، 

نگهداشته شود.
نیست  آسیب هایی  تنها  قرارگرفتن،  حمله  هدف 
و  وضعیت  بهبود  برای  کارشان  در  خبرنگاران  که 

آشکارسازی مسایل می بینند.
غیردولتی اند،  همه  که  اثرگذار  رسانه های  خبرنگاران 
نیستند.  برخوردار  واقعی،  کارمند  یک  مزیت های  از 
بیمه ندارند. وقتی هم کشته و یا هم به طوری معیوب 
شوند که کار هم نتوانند بکنند، نه حقوق بازنشستگی 
دارند و نه کسی به فکر کودکان و خانواده اش هستند.

چند روزی در یاد همه خواهد بود. پولیس، مثل همیشه 

همه  برای  را  را گرفت، زنگ خطری  تلویزیون  یک 
به صورت  آنچه  به صدا درآورد.  افغانستان  رسانه های 
این  می سازد  آشکار  را  حمله  این  پس لرزه ی  واضح 
موافق  که  رسانه-ای  هرکارمند  این  از  پس  که  است 
و  دموکراسی  ارزش های  از  و  نکرده  عمل  طالبان  با 
طالبان  نظامی  حمله ی  هدف  کند،  دفاع  بشر  حقوق 

خواهد بود.
انفجار در دفترهای خبرگزاری پژواک و رادیو کلید 
در ننگرهار، انفجار رادیو سانگ در قندهار، تهدید به 
قتل شماری از خبرنگاران و در آخرین مورد، کشتار 
بی رحمانه ی کارکنان تلویزون طلوع نشان می دهد که 
بی دفاع ترین قشر روشنگر، در فهرست بی رحمانه ترین 

حمالت گروه های دهشتگر قرار گرفته است.
رسانه های  فعالیت  گسترش  و  تداوم  پیامد  که  طالبان 
و  پنداشته  بقای شان خطرناک  برای  را  افغانستان  آزاد 
فقط  مردم  را  دهشتگری شان  و  جنایات  که  می دانند 
باور می کنند، بدون  تربیون ها تماشا کرده و  از همین 
ارزش  این  حذف  و  نابودی  در  توان  حد  تا  شک 
ارزشی  حفظ  برای  حال،  این  با  کرد.  خواهند  تالش 
که روشنگری، وحدت، همدلی، همگرایی و زدودن 
تاریکی و جهالت را در اجتماع افغانستان به دنبال داشته 
مردم،  حکومت،  همگانی  تعهد  یک  نیازمند  است، 
مدیران و فعاالن رسانه های کشور می باشد. تا وقتی که 
نگاه رهبران حکومت به آزادی بیان، به دلیل فشارهای 
بین المللی و حامیان جهانی شان مصلحت گرایانه باشد، 
بقای  و  منفعت  که  بود  خواهد  کسانی  نفع  به  اوضاع 
جنایت و ستم پیشگی شان را در سکوت و خفقان مردم 

و رسانه ها می بینند.
و  همکاری  در  فعالیت  بیشترین  حکومت  تاکنون 
و  داشته  شعار  حد  در  فقط  را  رسانه ها  از  حمایت 
ثابت نساخته است که برای حفظ این ارزش در برابر 
شده  نشر  آمارهای  می ایستد.  خشونت ها  و  تهدیدها 
از  که  می دهد  نشان  رسانه ها  حامی  نهادهای  توسط 
سال  چهارده  طی  رسانه ها  علیه  خشونت  پرونده   500
تنها به یک مورد که قتل خبرنگار خارجی در  اخیر، 
بین المللی  به دلیل فشارها و مصلحت های  خوست بود 
هم چنان  پرونده ها  بقیه  و  گرفته  صورت  رسیدگی 
نشان  این  مانده اند.  باقی  مشکوک  و  نخورده  دست 
می دهد که تاکنون هیچ تعهدی در برابر رفع خشونت 
و تهدید علیه رسانه ها وجود نداشته، و ادعای رهبران 
حکومت در این مورد، به تسلیت و تقبیح خالصه شده 

است.
اهمیت  از  واقع بینانه  درک  با  باید  حکومت  بنابر این 
رسانه ها و آزادی بیان در رسیدن به افغانستانی باثبات 
است،  ممکن  مردم ساالر  نظام  سایه ی  در  که  آباد  و 
مصلحت گرایانه  تاکنون  که  را  رسانه ها  با  برخوردش 
این  هدفمند،  تالش  و  تعهد  با  و  گذاشته  کنار  بوده 

ارزش ملی و مهم را حفظ کرده و گسترش دهد.

خواهد گفت که تحقیق می شود و کالن ترین کار نهاد 
رسانه ای که در آن کار می کند، پخش ویژه ی برنامه ی 
و  خانواده اش  این که  بود.  خواهد  کشته شده  خبرنگار 
می خورد، کودکش  معیوبیت، چی  هنگام  یا خودش 
چی می کند، درس می خواند یا در خیابان ها زباله جمع 

می کند، معلوم نیست.
برای  راهی  باید  خبرنگاران،  نهادهای  و  مجموعه ها 
پس  خانواده های شان  مصونیت  و  خبرنگاران  بیمه ی 
از رخ دادهای ناگوار، بسنجد و برابر با قانون، مالکان 
پرداخت  به  مجبور  دولت،  همکاری  با  را  رسانه ها 
تدابیری  اخذ  نیز  و  خبرنگاران  به  بازنشستگی  حقوق 

برای مصونیت خانواده های خبرنگاران بسازند.
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ارزش  این  می شود.  یاد  منطقه  کشورهای  سطح  در 
از همه، توسط رهبران  به عنوان یک دست آورد، قبل 
بین المللی  کنفرانس های  اکثر  در  افغانستان  حکومت 
حق  که  بیان  آزادی  می شود.  کشیده  جهانیان  رخ  به 
حکومت های  ویژگی های  از  یکی  و  بشریت  مسلم 
و  مردم  از  هنگفتی  هزینه های  می باشد،  مردم ساالر 
با  است.  گرفته  افغانستان  در  رسانه ای  کارگزاران 
از  یکی  به  افغانستان  اخیر،  سال های  در  که  وجودی 
خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران تبدیل شده و 
سطح تهدیدات به صورت چشم گیری علیه خبرنگاران 
رسانه ای  فعالیت  تداوم  اما  است،  بوده  افزایش  به  رو 
یک  بیانگر  بیان،  آزادی  جریان  از  مردم  حمایت  و 
واقعیت عینی است که نهادینه شدن آزادی بیان را در 

ذهن و روان اجتماع افغانستان نشان می دهد.
رشد  کوتاه  مدت  در  که  افغانستان  رسانه های 
برگزاری  در  ارزنده ای  نقش  داشته  اند،  چشم گیری 

آهسته جا افتادند. مخاطبان فراوانی پیدا کردند. هر قدر 
که میزان پوشش رسانه ها از رویدادهای گوشه و کنار 
کشور گسترده شد، همه با هم دانستیم که چه دوزخی 
قرار  َجَهنمی  و در چه  برای خویش درست کرده ایم 

داشته ایم.
شد.  آشنا  صحنه ها  پشت  با  شهروندان  چشم های 
از  برای جلوگیری  نهادهای مسوول، کاری  حاال اگر 
نیست.  رسانه ها  گناه  مسلما  نکردند،  خشونت ها  این 
و رخشانه  توانستند صدای صدیقه  به خوبی  رسانه ها، 

و فرخنده را به گوش ما و جهانیان برسانند.
سقوط  از  پیش  روز  )یک  میزان  پنجم  بیگاه  اما  و 
از  بویی  کندز،  شهر  امام صاحب  بندر  بود.  کندز( 
سرشار  و  شاداب  پسران،  و  دختران  نمی داد.  جنگ 
»چکر« می زدند. غافل از این که فاصله  آنان با گذشته ی 

اندوه بار و فضای بسته، کم تر از یک شب است.
شبکه های  در  برخی ها  کرد،  سقوط  کندز  که  فردا 
برداشته  کندز  در  بانوان  به  تجاوز  از  پرده  اجتماعی، 
»حفظ  آن که  برای  دیگر،  برخی های  ولی  بودند، 
حذف  و  خاموشی  به  را  آنان  باشند«  کرده  آبرو 
دیگر  این جا،  کردند.  مجبور  »ستاتوس«های شان 

حقیقت های اتفاق افتاده، فدای »نام و ننگ« شدند.
طالبان، به خاطر این که یکی از فرماندهان پولیس، در 
نبرد با طالبان، ضربه های سنگینی به آنان زده بود، پس 
از سقوط کندز، هر ناروایی ِ را که الزم دانسته بودند، 
پخش  جلو  داشتند.  روا  او،  روستای  زنان  بیشتر  بر 

افغانستان با عبور از سال های تار و تاریک، چندسالی 
است؛  شده  امید  و  روشن  روزهای  وارد  که  است 
روزهایی که حاصل زحمات و قربانی هزاران روشنگر 
و مبارز رسانه ای و مدنی بوده است؛ مبارزانی که بدون 
هیچ مدافعی علیه دشمنان و اهریمنان این ملک و مردم 
تاریکی  با  ستیز  در  را  شیرین شان  جان های  و  رزمیده 
و جزم اندیشی از دست داده اند. پیامد مبارزه و تالش 
شکل گیری  افغانستان،  در  مدنی-رسانه ای  نیروهای 
ارزش های حقوق بشری بوده که اکنون در سایه ی این 
همدلی،  اعتراض،  توانایی  انسان  میلیون ها  ارزش ها، 

همگرایی و باهمی را دست یافته اند.
بیشتر از چهارده سال از آغازین روزهای تالش برای 
آزادی  و  روشنایی  به  رسیدن  و  تاریکی  از  رهایی 
می گذرد.  مدنی  و  رسانه ای  فعال  گروه های  توسط 
افغانستان  در  اخیر  سال  چهارده  طی  که  ارزشی  از 
نمونه  و  مهم  دست آورد  یک  به عنوان  گرفته،  شکل 

سمیا  کندز،  زر  سپین  ورزشگاه  در  بود.   1373 »سال 
ریش دار  مردان  می کنند.  سنگسار  را  ساله   47 گل 
با  زمان،  آن  پولیس  فرمانده  دستور  به  دستاربلند،  و 
و  سر  به  نمی شود،  جا  در یک دست  که  سنگ هایی 
پشت سیماگل می زنند. سیماگل داد می زند: ای مردم! 
کرده  زنا  من  با  که  مردی  است،  زنا  من  جرم  اگر 
»حاضر  کیست؟  او  می دانید  مردم!  های  کجاست؟ 
باش« قوماندان امنیه است، حاال که پیر شده ام و به درد 
نمی خورم، به خاطر این که دخترم را نمی گذارم مثل 
خودم شود، سنگسارم می کنند... مرا نزنید، نزنید مرا...« 
همه می دانستند که سیماگل، پیش از سنگسارشدنش، 
فرماندهان  یا  و  اداره ها  همه  به  را  دادش  و  عرض  
نرسیده و  به دادش  اما هیچ کسی  بود.  برده  مجاهدین 
میان  در  کندز،  شهر  زر  سپین  ورزشگاه  در  صدایش 

شعارهای »اهلل اکبر« خاموش می شد.
سراسر  در  که  است  رویدادهایی  از  نمونه ای  این 
افغانستان پیش از به میان آمدِن آزادی بیان و رسانه ها به 
وقوع می پیوست، اما، کسی جز آنانی که حاضر صحنه 

بودند، خبر نمی شد.
پس از این که طالبان در سال 1381 از افغانستان بیرون 
بنیاد توافق بُن، برخی از آزادی های  رانده شدند و بر 
افغانستان  حکومت  را  بیان(  آزادی  جمله  )از  مدنی 
پذیرفت و به تامین این حق متعهد شد؛ رسانه ها آهسته 

از 500 پرونده فقط یک مورد
 بررسی شده است

 مختار وفایی

 نورالعین

ACKUچهار شنبه سیاه
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برای مان داراالمان نشد و سال ها است که امان مان را از 
ما می گیرد. ای کاش مجبور نمی بودیم .... هر چند وقت 
یکبار ذهنت اصل آنچه رخ داده است را انکار می کند. با 
خودت می گویی شاید بشود کاری کرد که این اتفاقات 
هیچ کدام رخ نداده باشد. شاید بشود طور دیگری فکر 
و نتیجه گیری کرد. شاید بشود به نحوی آن عزیزان را 
دوباره دید. چطورش را نمی دانی اما دوست داری باور 
کنی که همه آنچه تجربه کردی واقعیت نداشته. با تمام 
این گفتگوها و چانه زنی های ذهنی، واقعیت درد و رنج 
زخم های بدن و عواطفت حقیقت را مانند پتک بر سرت 
تنها  فاجعه  آن  بی پایان  تلخی های  با  را  تو  و  می کوبد 
باید تلخی بی پایان دانست، نه  می گذارد. این سانحه را 

یک پایان تلخ.
سید محمد جواد حسینی

عکس های محمد جواد حسینی را با خود مرور می کنم. 
هم  با  همایشی  برگزاری  در  و  بود  دانشجویم   91 سال 
خوش  و  خلق  خوش  سلیقه،  خوش  داشتیم.  همکاری 
نمایان تر  را  خوش خلقی اش  لبخندهایش  بود.  اخالق 
می افتم.  داشتیم  هم  با  که  خاطراتی  یاد  به  می ساخت. 
وقت هایی که به کتاب خانه دانشگاه می آمد تا در مورد 
خودش با من صحبت کند. می خواست ازدواج کند. از 
این که چطور می تواند همسر مناسبی برای خود انتخاب 
کند می پرسید. از این که چطور معیارهای اخالقی الزم 
برای انتخاب همسرش را بشناسد. چطور درس هایش را 
تلویزیون  بیشتر و مشغله های کاری ای که در  با تمرکز 
طلوع داشت پیش ببرد. بسیار مودب و محجوب به حیا 
بود. سید جواد را معموال با دو دوست صمیمی شان با هم 
می دیدم. سه دوستی که هر کسی از صمیمیت، همراهی 
به هم دیگر لذت می برد. دو هفته  و حمایت شان نسبت 
قبل از دوست صمیمی اش محمد جمیل صدیقی سراغش 
را گرفتم، گفت هنوز در تلویزیون طلوع است و ازدواج 
همچون  حسینی  و  صدیقی  که  می دانم  است.  نکرده 
چقدر  روزها  این  جواد  صمیمی  محمد  دوستان  دیگر 
غمگین از دست دادنش هستند. به خانواده محمد جواد 

عزیز و دیگر همکارانش که این روزها داغدار از دست 
دادن عزیزان شان هستند تسلیت می گویم. بدانند که این 
روزها و شب ها افراد زیادی به آن ها و رنج و غمی  که 

تحمل می کنند می اندیشند.
شجاعت زندگی کردن مسووالنه

اما جوان  این سانحه را نمی شناسم،  دیگر درگذشتگان 
داشتند که کار  و غیرت  بودند و آن قدر هدف، همت 
بودند.  پذیرفته  را  رسانه ها  ناامن  و  سخت  شرایط  در 
تنها مسوولیت خود،  نه  آنقدر مسوولیت پذیر بودند که 
که خانواده شان را هم بر دوش می کشیدند. آنقدر آرزو 
می کردند  کار  هم  می خواندند،  درس  هم  که  داشتند 
هیچ  از  و  بدهند  خانواده  تشکیل  می خواستند  هم  و 
از هدف های زندگی شان کوتاه نمی آمدند. فقط  کدام 
باشند. در  باید تالش کنند و مسوولیت پذیر  می دانستند 
این جامعه مردساالر شجاعت می خواهد که دختر باشی 
و بخواهی با همت و توان و تخصص ات کار کنی و نان 
باشی که  بلند همت  آنقدر  باید  باشی.  آور خانواده ات 
تمام سختی های کار یک دختر در رسانه های را متحمل 
شوی و هم چنان به حفظ عزت و آبرو و نیاز خانواده ات 
قضاوت های  و  برچسپ ها  تمام  آزار  از  و  کنی  فکر 
ما  بین  از  این سانحه  دیگر عبور کنی. دخترانی که در 
این  با گذشت  و  زمره دختران شجاع  در  باید  را  رفتند 
و  محل  بدانی  که  می خواهد  شجاعت  دانست.  جامعه 
گروه های  خطرناک ترین  تهدید  مورد  کارت  مرجع 
تروریستی است و هنوز به کارت ادامه دهی. شجاعت 
می خواهد که بدانی کسی که تهدیدت کرده از عملی 
کردن تهدیدش ناتوان نیست و باز به آنچه به خاطرش 
تهدیدت کرده ادامه بدهی. از دست دادن چنین جوانانی 

سنگین و غم انگیز است. 
قربانیان هزینه چه چیزی را پرداختند؟

این  عزیزان  این  خانواده های  این که  درک  و  تصور 
من  که  چیزی  است.  دشوار  می کشند،  چه  روزها 
می فهمم این است که، هر آنچه از این سانحه در دنیای 
ذهنی و عاطفی خانواده ها، دوستان و بازماندگان عزیزان 
از دست رفته در این سانحه خلق شده است، تمام شدنی 
ما  روانی  تجربه های  دنیای  مهمی  در  قانون  این  نیست. 
سانحه های  می آورد(.  کمیت  )کیفیت  که  انسان هاست 
باشند  داشته  شدیدتری  کیفیت  هرچقدر  ناخوشایند 
کمیت، تکرار و ماندگاری که از خود در ذهن و دل ما 
می سازند بیشتر است. داغ دیدگی از دست دادن عزیزان 
وقتی انتظارش را نداشته باشی، وقتی شب، فردا صبح و 
یا آینده زندگی  ات را با او تصور کرده باشی دشوار تر 
از آن است که در چند روز و چند ماه و حتا چند سال 
از بین برود. داغ دیدگی ناشی از سوگ های تروماتیک 
که  چیزی  شود.  فراموش  که  است  آن  از  ماندگار تر 
می تواند رنج داغ دیدگان این مصیبت را تا حدی التیام 
و  هدف ها  مسووالن  و  مردم  که  است  باور  این  بخشد 
را  رفتند  دست  از  خاطرش  به  آن ها  که  ارزش هایی 

درک، و از آن پاسبانی و مراقبت می کنند. 
این مهم است که مردم و مسووالن بدانند خانواده های 
و  ارزش ها  چه  از  دفاع  هزینه  سیاه،  چهارشنبه  داغدار 
از  دفاع  هزینه  طلوع  کارمندان  می پردازند.  را  اهدافی 
هزینه  سیاه  چهارشنبه  واقعه  کردند.  پرداخت  را  کندز 
جنگ روانی ای بود که طلوع علیه طالبان در واقعه کندز 
ارزش ها  و  این هدف ها  که  است  مهم  انداخت.  راه  به 
زندگی  حق  شوند.  حفظ  و  مراقبت  بازماندگان  توسط 
کردن در صلح و امنیت، حق به دست آوردن و ساختن 
حق  خود،  روش های  و  ارزش ها  با  منطبق  زندگی 
بیان،  آزادی  خانواده خود، حق  برای  و  کنار  در  بودن 
آن خود  از  را  آن  که  در کشوری  کردن  زندگی  حق 
می دانیم. این ها حق هایی است که باعث شد این عزیزان 
بپذیرند در شرایط دشوار و پر ریسک کار کنند. درک 
و احترام واقعی این حقوق و به سرانجام رساندن آن ها 
رسالت بازماندگان و زندگان و مهم تر از آن مسووالن 

رسانه ای و حکومتی این جامعه است.

صحنه های  بخوابم.  نتوانستم  حاال  تا  دیشب  از  من   -
حادثه بار بار در جلوی چشمانم تکرار می شود.

- من درد زخم های بدنم را ندارم. درد دوستی را دارم 
کنارم  در  دیشب  و  بود  نزدیک تر  من  به  برادر  از  که 

نشسته بود. زن و فرزند داشت.
این ها جمالت بازماندگان حادثه حمله به موتر کارمندان 
بستر  ایمرجنسی  شفاخانه  در  که  است  گروپ  موبی 
بدن هایی  و  خورده،  زخم  چهره های  با  آن ها  هستند. 
مجروح این جمالت به بیان می کنند. اما آنچه آن ها بیان 
کردند در برابر احساس رنجی که تجربه می کنند اندک 

است.
تلخی بی پایان

شاید  تا  بخوابی  داری  نیاز  بخوابی،  می خواهی  شب 
بتوانی برای مدتی هر چند کوتاه آن صحنه ها را در جلوی 
چشمانت نداشته باشی. اما به محض بستن چشمانت باز 
همان صحنه ها به ذهنت هجوم می آورد. کابوس صحنه 
و صدای انفجار آرامت نمی گذارد. در خواب دیدنش، 
آزار دهنده تر از بیاد آوردنش در بیداری است. چشمانت 
را باز می کنی. اما آخرین گفتگوها، آخرین خنده ها و 
مزاق ها، آخرین تصاویر و آن صدای وحشتناک آرامت 
اما  بیاوری،  بیاد  انفجار را نمی توانی  نمی گذارد. صحنه 
صحنه های بعد از آن، تصاویر بدن های تکه  تکه و سوخته 
شده دوستانت، جلوی چشمانت فلش بک می زند. آن 
آن  از  یک  کدام  بدن  پاره های  تکه  نمی دانستی  زمان 
عزیزان را جلوی چشمانت می بینی. حدس زدن و فکر 
کردن به این که چه کسی زنده مانده و چه کسی رفته 
و  دوستان  آن  دادن  دست  از  است.  عذاب آور تر  است 
همکاران آنقدر رنج آور است که برخی وقت ها، حتا از 
مانده ای احساس  میان آن جمع زنده  از  این که خودت 
خوبی نداری. جمالتی که با عبارت )ای کاش( شروع 
می شود راحت ات نمی گذارد. ای کاش حداقل فالنی 
با ما نمی آمد. چند هفته دیگر می خواست ازدواج کند. 
ای  داشت.  اوالد  و  زن  نمی بود،  ما  با  فالنی  کاش  ای 
کاش از داراالمان نمی رفتیم. آن جاده ای که هیچ وقت 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

شما می دانید که در طول عمر خود تالش 
می کنید تا علم یاد بگیرید. در حالی که 
نمی خورد.  هم  درد تان  به  زیاد  علم  این 
شما فکر کنید زحمت می کشید دوازده 
بچه  او  حاال  می خوانید.  مکتب  سال 
سالی هم کودکستان  دو سه  ننه های که 
سال  چهار  بعد  جان شان.  نوش  رفته اند 
واسطه  اگر  حاال  می خوانید.  دانشگاه 
ماسطه ای هم داشتید یا زبان انگلیسی تان 
هم  خارجی  بورسیه  یگان  بود  خوب 
می گیرید و می روید ماستری، دکترایی، 
می خوانید.  هم  غیره ای  و  دی  اچی  پی 
بعد یک  کار،  سر  می شوید  مشرف  بعد 
مخالف  هم  یا  ناراضی  برادر  یک  روز 
سیاسی دوووم میزنه شما را با پی اچ دی 
خالص.  و  خط  طرف  او  می فرسته  تان 
این همه دانش آموزی تان یک  نتیجه  در 
دانش  تمام  نمی ارزه. حاال که  سیاه  پول 
بشری با یک دووم تروریست میره، پس 
درد  به  اصال  دانش  که  می گیریم  نتیجه 

ادم نمی خوره. 
دستور  ناتو  تازگی  به  که  می دانید  شما 
است.  را صادر کرده  داعش  علیه  حمله 
یعنی قبل از صادر کردن داعش را وارد 
می کرد. بعد دید که وارد کردن بیش از 
هم  داعش  کاال  آن  اگر  خصوصا  حد 
تروریسم  فوق العاده  تورم  باعث  باشد 
که  است  گرفته  تصمیم  حاال  می شود. 
که  می گیریم  نتیجه  کل  در  کند.  صادر 
داعش در حال وارد شدن و صادر شدن 
است. یک روز به عراق وارد می شود. باز 
به سوریه صادر می شود. باز به افغانستان 
به  بعد شاید  تا چند روز  صادر می شود. 
شما  که  چیزی  شود.  وارد  میانه  آسیای 
این است که تجارت داعش  بدانید  باید 

خیلی فایده دارد. 
شما می دانید حکومت وحدت ملی حمله 
محکوم  شدت  به  را  رسانه  اهل  موتر  به 
این  به  این  از  قبل  یعنی  است.  کرده 
شدت محکوم نمی کرده. اصال در بعضی 
مواقع محکوم نمی کرده. خالصه چیزی 
است که شدت  این  بدانید  باید  که شما 
محکومیت بستگی به نحوه و سوژه مورد 
حمالت  بعضی  دارد.  تروریستان  حمله 
باید با شدت محکوم شود، بعضی بدون 

شدت و بعضی باید محکوم نشود. 
تا حال خیلی چیزها  معلوم می شود شما 

را نمی دانستید. البته من هم نمی دانستم.

جاده ای که هیچ گاه 
داراالمان نشد

  سید روح اهلل رضوانی
دانستنی های مهم

در این جامعه مردساالر شجاعت می خواهد که دختر باشی و 
بخواهی با همت و توان و تخصص ات کار کنی و نان آور خانواده ات 

باشی. باید آنقدر بلند همت باشی که تمام سختی های کار یک 
دختر در رسانه های را متحمل شوی و هم چنان به حفظ عزت و آبرو 
و نیاز خانواده ات فکر کنی و از آزار تمام برچسپ ها و قضاوت های 

دیگر عبور کنی. دخترانی که در این سانحه از بین ما رفتند را 
باید در زمره دختران شجاع و با گذشت این جامعه دانست.
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کشته شدن  گروپ و  کارمندان نهاد رسانه ای موبی  حمله به موتر 
بر آزادی بیان  اولین حمله  از فعالین عرصه رسانه ها، نه  تعدادی 
گستره جنایت تروریستان و  بوده و نه آخرین آن خواهد بود. ولی 

عمق فاجعه تا این حد نبوده است. 
خبرنگاران  و  رسانه ها  بر  را  تی  حمال نیز  گذشته  در  تروریستان 
بیشتر  حمالت  این گونه  گذشته  در  ولی  بود.  کرده  سازمان دهی 
ابعاد محلی داشت. به طور مثال تروریستان خبرنگاری را در یک 
والیت  یک  در  را  محلی  رادیوی  یا  می رساندند  قتل  به  والیت 
به طور  تروریستان  می رسد،  به نظر  حاال  ولی  می دادند.  قرار  آماج 
بیان  آزادی  و  دموکراسی  ستون های  گاهانه  آ و  سازمان دهی شده 
گذشته،  سال  سیزده  طول  در  گرفته اند.  هدف  افغانستان  در  را 
به تدریج بخش عمده ای از دست آورد های ما دوباره دستخوش 
طوری  به  است.  پیموده  را  خود  نزولی  سیر  یا  گرفته  قرار  آشوب 
دستخوش  افغانستان  در  نظام  مختلف  ابعاد  حاضر  حال  در  که 

بحرانی ترین وضعیت خود است. 
از حکومتداری خوب فقط نامی باقی مانده است. حکومت نه 

توافق  یک  اساس  بر  بلکه  مردم  رای  بر اساس 
گرفته است. قوه مجریه مشروعیت  سیاسی شکل 
کلی از دست داده است. قوه  کارکردی خود را به 
گونه بحران روبه رو است و  قضایی هم با همین 
نتوانسته جایگاه مشروع خود را دریابد. ساختار 
حکومت با قانون اساسی در تضاد است. فساد 
از  خوش بینی  و  می کند  بیداد  کشور  در  اداری 
نظام در پایین ترین حد خود قرار دارد. در چنین 
که  اوضاعی این رسانه ها و جامعه مدنی بودند 
لرزان  تا پایه های  با چنگ و دندان نگذاشتند 
و  دموکراسی  مبنی  بر  که  حکومتداری  و  نظام 

گرفته بود از هم بپاشد.  مردم ساالری شکل 
که هنوز نفس  که دموکراسی و نظام مردم ساالر است  مشخص است 
در جان نیمه دولت می دمد ورنه احتمال سقوط نظام خیلی قبل 
گر دموکراسی  از این مشاهده شده بود. در چنین اوضاع و احوالی ا
و جامعه مدنی و رسانه ها نیز زیر فشار تروریسم، حالت انفعالی به 
خود بگیرد؛ دیگر هیچ سدی در مقابل افراط گری رو به افزایش در 
افغانستان باقی نخواهد ماند. نظام فرو خواهد پاشید و افغانستان 
وضعیتی  چنین  در  بنا  گشت.  برخواهد  شمسی  هفتاد  دهه  به 
رسانه ها و جامعه مدنی اند، باید هوشیار تر از همیشه در مقابل این 
شوند.  ایستاده  آن  حامیان  و  تروریسم  سازمان دهی شده  حرکت 
ک  مسلما از دست دادن یک عضو رسانه ها و جامعه مدنی دردنا
که باید  گرفته ایم  و فاجعه بار خواهد بود. ولی ما در موقعیتی قرار 
گرفته بتوانیم. به  قربانی بدهیم تا جلو رشد افراط گری و تروریسم را 
انفعال رفتن در اثر فشار های تروریستان مهم ترین خواسته دشمنان 
افغانستان است و باید با هوشیاری و البته حفظ جان نگذاریم تا 

تروریستان در افغانستان به این هدف نایل شوند. 

دموکراسی آماج جدید تروریسم 
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دعـــــــو ت به داوطلبی
تـــهیه ســامــان آالت طــــــبی  

کمیته سویدن برای افغانستان می باشد  ضرورت  که تحت تأ مین خدمات  صحی اساسی وزارت صحت عامه قرار دارد و تطبیق کننده آن  کلینیک های والیا ت میدان وردگ و لغمان   کمیته سویدن برا ی افغا نستان برای شفاخانه ها و 
دارد.

•  سامان آالت طبی
کمیته سویدن برای افغانستان در  که دوباره قابل پرداخت نمی باشد از بخش تهیه و تدا رکات  که لیست مکمل را با اسناد و طرزالعمل  داوطلبی در مقابل یک هزار ) 1000 ( افغانی  شرکت ها و تهیه کننده های معتبر عال قمند می توانند  

کابل بدست آورند.     
شرا یط و مقررات:-

کا بل در بخش تهیه و تدا رکا ت تسلیم و راجستر نمایند. کمیته سویدن در  •  داوطلبی های سر بسته و مهر شده با ید  سر از تا ریخ نشر اعال ن  الی تا ریخ 25 ماه   دلو سال 1394 از سا عت 8 صبح تا  3 بجه بعد از ظهر در دفتر مرکزی 
•  هر شرکت / تهیه کننده با تسلیم نمو دن اسناد  داوطلبی الی  تا ریخ 25 ماه دلو سال 1394  مطابق 14 فبروری ۲۰۱۶    تا ساعت 3  بجه بعد از ظهر به  مبلغ یک صد هزار افغا نی ) 100000 ( را طو ر تضمین داوطلبی نقدا به بخش مالی 

که مو فق شناخته نمی شود دوباره پرداخت می گردد  گشایش داوطلبی بوده و مکمال به آن عده داوطلبانی  که اعتبار این تضمین  1 الی 2  هفته تا ختم  کمیته سویدن تسلیم  نمایند 
کمیته سو یدن نقدا تحویل   که موفق  به در یافت اعطای قرار داد می شود با ید به ارزش 10% پو ل مجمو عی اعطای قر ار داد را بخاطر تضمین اجراء )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده آن( به بخش مالی  •  شرکت/ تهیه کننده 
که رجستر  که جواز رسمی  دولت افغانستان را در بخش ورود  دوا و وسایل طبی دارد و راجستر است مکلف به پرداخت  دو فیصد )2%( مالیه می باشد و شرکت هایی  دهد و در ضمن به اساس قانون تدارکا ت وزارت ما لیه هر شرکت 

کمیته سوید ن به نمایندگی  از شرکت مربوط به وزارت مالیه تحویل می گردد.( نمی باشند و جواز رسمی ندارند به مقدار هفت )7% ( ما لیه از قیمت مجموعی قرارداد در وقت تا د یه پول از نزد شان  وضع می گردد و توسط 
کم و یا زیاد  سازد.  که یک مقدار سامان آالت را قبل و یا  در وقت اعطای قرارداد  کمیته سویدن بنا بر ضرورت و لزوم دید می تواند  که  •   قا بل یادآوری است 

کوتیشن شان از طرف هیت موظف مسترد می گردد گیرند و تمام اقالم نرخ داده شده را واضح بیدون قلم خوردگی نرخ دهند در صورت قلم خوردگی  کا ر  کوتیشن فارم از دقت خا ص  که در وقت نرخ دادن در  •  هر شرکت مکلف است 
•  تما م شرکت های تهیه کننده باید نا م شرکت تولیدی را به زبا ن انگلیسی در فا رم نرخ گیری تحریر نما ید نه به دری و پشتو

کمیته سویدن در آن مسو لیت ندارد کوتیشن  Form Quotation رخ می دهد مر بوط به شرکت مربوط می باشد دفتر  که در محاسبه در ورق  •  هر  اشتباه 
•  تمام اقالم دوا  با ید به پول مروجه افغا نی نرخ داده شود

که شرکت تهیه کننده عالقمند به  نرخ  دادن آن نمی باشند خانه مربوط را در  Quotation form  به شکل مطلق باید قید نماید در غیر آن ورق نرخ داد شده مسترد می گردد •  هر قلم سامان آالت طبی را 
•  در آخر لیست نرخ گیری مقدار مجموعی پول سامان آالت طبی  نرخ داده شده با ید  موجود با شد

گردد گانه باید از طرف شرکت مربوط به صورت واضح مهر و امضاء  کوتیشن   Quotation فارم به صورت جدا •  تمام اوراق 
کت با دیگر اسناد داوطلبی به دفتر تسلیم شود. که معیاد آن تیر نشده با شد ضمیمه با ورق نرخ دهی در یک پا  کاپی از جواز  •  یک 

گردد کمیته در وقت معینه آن  تسلیم   که حاوی مهر و امضای شرکت مربوط باشد  به دفتر مرکز  کت سربست  •  تمام اسنا د فوق الذکر در یک پا 
که برنده  کمیته سویدن تمام اقالم را مطابق به لست  کت برنده در وقت تسلیمی سامان آالت به دیپوی  •  هر شر 

کمیته سویدن را در جریان قرار دهد. کدام قلم سامان آالت طبی  در بازار دریا فت نمی گردد قبل از آوردن بخش تدارکات  که  شد ه با ید تسلیم نماید در صورت 
•  در قسمت بسته بندی یا packing  تمام شرکت های تهیه کننده باید توجه خا ص نمایند.

آدرس:-
کمیته سویدن برای افغانستان

بخش تهیه و تدا رکات
کو ت کابل- جال ل آباد، پکتیا سرک 

کا بل- افغا نستان بعد از مطبعه لبر اسکا- 
نمبر تلفون :0788966010 ،0781309630   
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