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عناوين    
مطالب امروز:

هفت ثور 
ناگوار و هشت ثور 

ناگوارتر
بلقیس روشن، یکی از اعضای 
رژیم  می گوید  سنا  مجلس 
کمونیستی وقت دچار »جنایات« 
هشتم  از  بعد  اما  شد،  زیادی 
جهاد  رهبران،  از  شماری  ثور 
یغما  به  را  افغانستان  مردم 
بردند. خانم روشن می افزاید: 
»بعد از آن وقت )هشتم ثور(، 
یک تعداد از کسان و رهبران ، 
به  را  افغانستان  ملت  جهاد 
چوکی،  خاطر  به  و  بردند  یغما 
قدرت و ساختمان ساختن برای 
نشان  را  خود  تفنگ  زور  خود، 
رفتند  خدا  خانه  به  و  دادند 
قسم خوردند اما دوباره آمدند 
سوگند شکستند. این واقعیت 
افغانستان  مردم  و  تاریخ  را 
هرگز فراموش نخواهند کرد.«
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هشت ثور...
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انکشاف شهری به پایان رسیده و معلمین 
والیت کابل می توانند برای خود در این 

بسازند. خانه  شهرک 
سلطان حسین حصاری سرپرست وزارت 
انکشاف شهری می گوید که در فاز دوم 
صد  پنج  از  بیش  نیز  دلو   26 شهرک 
نمره رهایشی زیر کار است و قرار است 
برای  نیز  نمرات  این  نزدیک  آینده  در 

شود. توزیع  آماده  معلمین 
 106 که  گفت  معارف  وزیر  همچنین 
به  دولت  سوی  از  زمین  جریب  هزار 
و  شده  داده  اختصاص  معارف  وزارت 
تمام  برای  کشور  سراسر  در  است  قرار 

که  شده  گفته  همچنین  اعالمیه  این  در 
همکاری  بدون   اخیر  رویدادهای  تکرار 
سیستم  در  نفوذی  افراد  برخی  همدستی  و 

 های امنیتی امکان پذیر نیست.
تغییر  ملی  ایتالف  اعالمیه  این  بنیاد  بر 
مقام های  استعفای  از  غیر  به  امید  و 
از  امنیتی  دستگاه های  تصفیه ی  مسوول، 
روی  و  مسلح  مخالف  گروه های  نفوذ  
امنیتی  شفاف  سیاست  دست گرفتن 
جلوگیری  رویدادها  چنین  از  نمی توان 

کرد.

معارف  وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
زمین  نمره  صد  و  هزار  توزیع  آغاز  از 
معلمین والیت در شهرک  برای  رهایشی 

به »26 دلو« خبر داده اند. موسوم 
روز  معارف،  وزیر  وردک  فاروق 
با  گذشته در یک نشست خبری مشترک 
گفت  شهری  انکشاف  وزارت  سرپرست 
کابل  در  نمرات  این  توزیع  روند  که 

است. شده  آغاز  معلمین  برای  جدید 
امکانات  تمام  افزود  وردک  آقای 
قیرریزی  شامل  شهرک،  این  کار 
جویچه ها  پخته  کاری  کوچه ها،  داخل 
وزارت  توسط  آن  کاناالزیسیون  و 

امید   و  تغییر  ملی  ایتالف  کابل:  8صبح، 
فرماندهان  قتل  دفاع،  وزارت  بر  حمله 
زندان  از  طالب  زندانیان  فرار  و  پولیس 
»همدلی  و  خجالت آور  را  قندهار 
با  حکومت  رهبری  مقامات  عطوفت آمیز 

تروریستان« خوانده است.
روز  که  ایتالف  این  که  اعالمیه ای  در 
گذشته به رسانه ها فرستاده است، گفته شده 
که فرار زندانیان طالب بی کفایتی نهاد های 
سبب  و  می دهد  نشان  را  حکومت  مسوول 

تقویت مورال هراس افگنان می گردد.
ملی  »ایتالف  است:  آمده  اعالمیه   این  در 
تغییر و امید به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل 
این نوع  از  دالیل اصلی وقوع رخدادهای 
را مانند حمله بر وزارت دفاع توسط یک 
شهادت  به  و  ملی  اردوی  به  منسوب  فرد 
با  کشور  امنیتی  فرماندهان  رساندن 
ناتوانی  و  پولیس، ضعف  لباس  از  استفاده 
امنیتی  نبود یک سیاست روشن  حکومت، 
رهبری  مقامات  عطوفت آمیز  همدلی  و 
نوع  واین  داند  می  تروریستان  با  حکومت 
را   خجالت آور  عملکردهای  و  برخوردها 

به شدت محکوم می کند.«

ناتو از کشته شدن فرد 
شماره دوم القاعده در 

افغانستان خبر داد

شمالی،  آتالنتیک  سازمان  نیروهای 
که  حمله ای  جریان  در  می گویند  ناتو، 
شده،  انجام  کشور  شرق  در  پیش  چندی 
گروه  سعودی االصل  و  ارشد  عضو  یک 
دوم  نفر  تعقیب،  فهرست  در  که  القاعده 

است. بوده کشته شده 
پی  در  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
بین المللی  ایتالف  نیروهای  عملیات 
نیروهای  یا  افغانستان  در  امریکا  و 
معروف  النجدی«  حفص  »ابو  آیساف، 
والیت  در  پیش  هفته  دو  »عبدالغنی«  به 
کنر هدف حمله قرار گرفته و کشته شده 

است.
دگروال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیروهای  سخنگوی  جانسون،  مایکل 
امنیتی  دالیل  به  افغانستان،  در  آیساف 
مشخصات  افشای  به  حاضر  نظامی  و 
افراد  دیگر  یا  حمله  این  مورد  در  بیشتر 
افغانستان  در  تعقیب  تحت  افراد  فهرست 

است. نشده 
عربستان  داخله  وزارت  وب سایت 
نایف  »صالح  نام  با  شخصی  سعودی 
چون  نام هایی  به  که  عبدالمخالفی« 
یا  النجدی«  »ابوحفص  »ابوحفص«، 
فهرست  در  را  است  معروف  »عبدالغنی« 
معرفی  تعقیب  تحت  افراد  از  نفره   8۵

است. کرده 
»مرگ  می گوید:  ناتو  نیروهای  بیانیه 
در  حمله ای  جریان  در  القاعده  عضو  این 
پاکستان  مرز  مجاورت  در  کنر  والیت 
اتفاق افتاده است که محل گذر نیروهای 

است.« القاعده  به  وابسته  شبه نظامی 
که  است  آمده  همچنین  بیانیه  این  در 
برنامه ریزی  مسوولیت  شده  کشته  شخص 
مهمات  تهیه  سازمان دهی،  حمالت، 
شبه نظامیان  مالی  امور  نیز  و  سالح  و 

است. داشته  برعهده  را  القاعده 
استریت  وال  روزنامه  زمینه  همین  در 
نوشته  گزارشی  در  پیش  هفته  جورنال 
که  افغانستان  شرق  از  نقاطی  که  بود 
به  وابسته  شبه نظامیان  کنترول  از  پیشتر 
طالبان خارج شده بود، بار دیگر به دست 
در  دولتی  نظامی  نیروهای  و  افتاده  آنها 
منطقه  این  از  عقب نشینی  یا  خروج  حال 

. هستند
تکذیب  را  گزارش  این  ناتو  نیروهای 
کماکان  را  منطقه  می گویند  و  کرده 
گذشته،  ماه  در  فقط  و  دارند  اختیار  در 
این  در  القاعده  نیروهای  سران  از  تن   2۵

کشته اند. را  منطقه 
متحده  ایاالت  دولت  که  حالی  در 
هزار   ۳0 اعزام  با  بود  امیدوار  امریکا 
شبه نظامیان  افغانستان  به  تازه نفس  سرباز 
فشار  تحت  نبرد  در صحنه های  را  طالبان 
تحلیلگران  برخی  دهد،  قرار  بیشتری 
برخی  در  طالبان  که  باورند  براین 
گرفته  قدرت  دوباره  افغانستان  مناطق 
خود  نفوذ  تحت  مناطق  توسعه  به  و 

پرداخته اند.

شود. توزیع  رهایشی  نمره  یک  معملین 
قرار  که  می گوید  معارف  وزارت 
هزار  پنجاه  جاری  سال  آخر  تا  است 
برای  مختلف  والیات  در  رهایشی  نمره 

شود. توزیع  معلمین 
باب  نه  اعمار  قرارداد  حال  همین  در 
مکتب نیز میان وزیر معارف و نه شرکت 
این  گفته ی  به  رسید.  امضا  به  ساختمانی 
 ۵۵0 وزارت، قرار است طی سال جاری 
باب مکتب در سراسر کشور اعمار شود.

حال  در  که  می گوید  وردک  فاروق 
مکاتب  درصد  پنجاه  به  نزدیک  حاضر 

نیستند. مناسب  تعمیر  دارای 

از  که  دیگر  اعالمیه ی  در  حال  همین  در  
رسانه ها  به  جمهوری  ریاست  دفتر  سوی 
فرستاده شده آمده است که هیاتی متشکل 
داخله،  دفاع،  وزارت های  نماینده های  از 
و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  نماینده ی 
عدلیه  وزارت  محابس  ریاست  نماینده ی 
برای بررسی فرار زندانیان از زندان قندهار 
به این والیت رفته و نتیجه ی بررسی شان را 

به رییس جمهور ارایه خواهند کرد.
گفته  عدلیه  وزیر  قول  از  اعالمیه  این  در 
انتقال  و  زیاد  فاصله ی  به  تونل  شده کندن 
نباید  ترانسپورتی  توسط وسایل  خاک آن 

از دید مسووالن امنیتی پوشیده می بود.
وزیر عدلیه گفته  است خانه ای که در آن 
بوده که دونیم  تونل حفر شده درمنطقه ی 
انتقال  مدت  و  بود  شده  تالشی  پیش  ماه 
پرسش  نیز  گروهی  صورت  به  زندانیان 

برانگیز می باشد.
در  که  است  گفته  همچنین  عدلیه  وزیر 
زندانیان  برای  نیز  زمینه های  زندان  داخل 
اتاق  یک  در  زندانیان  تا  بوده  شده  فراهم 
طریق  از  بیرون  به  آن جا  از  و  شوند  جمع 

تونل انتقال یابند.

آغاز توزيع يازده صد نمره زمین برای معلمین در کابل

فرار زندانیان طالب همدلی عطوفت آمیز حکومت با تروريستان است

مجلس سنا:

زدوبندهای سیاسی 
در فرار طالبان وجود دارد
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کودتایی که 
تاریخ را به عقب کشانید

همه  پیامدهای  و  سرشت  و  خصلت  گرچه 
با  که  کودتاهایی  آن  حتا  تاریخ،  در  کودتاها 
به  شبیه  می توان  را  افتاده اند  به راه  حسن نیت 
هم دید اما در این میان کودتای هفتم ثور 1357 
مردم فریبش  و  دروغگو  و  بی شرم  بازیگران 
انقالب   را  آن  شیطانی،  تزویر  و  ریاکاری  با 
نام نهاده بودند و پشت سر آن جز نیات ها و 
مقاصد اقتدارگرایا نه ی عده  ای لومپن منش نهفته 
الحاق طلبانه و جهان خوارانه ی  اغراض  نبود و 
نداشت.  قرار  شوروی   نظامی گر  امپریالیزم 
و  سیه کار  شیاد  مشتی  که  است  این  حقیقت 
ناآگاه  تعدادی  و  رهبری  در  قدرت  تشنه ی 
کارگردانی  را  فاجعه ای  صفوف،  در  بی  خبر 
روند  در  اختالل  ایجاد  موجب  که  کردند 
و  عواقب شوم  و  افغانستان شد  تاریخ  تکامل 
ما  کشور  و  مردم  دامن گیر  تاهنوز  آن  منفی 
شیاد  شارالتان  و  حزب  رهبر  تره کی  است. 
جنرال زاده ی شناخته شده ای  که ببرک کارمل 
این که چون فاجعه ی هفت  با اعالم  نام داشت، 
می توان  است  داده  رخ  روشن  روز  در  ثور 
که  حزب  افراد  دیگر  و  نهاد  نام  انقالب  را  آن 
تنها منبع آموزش  ایران  رادیوی حزب توده ی 
حزبی  اعالمیه ی  چند  و  بود  ایدیولوژیک شان 
می  ساخت،  را  استراتیژیک شان  پشتوانه ی  نیز 
کودتایی  استقبال  به  تره کی  تعریف  همان  با 
رفتند که حتا برخی از رهبران شان از وقوع آن 
خبر نداشتند و صبح روز بعد باخبر شده و به 
رفقای! شان پیوستند. شاخص عمده  ی دوره ای 
که با کودتای ثور آغاز شد جعل و دروغ و فریب 
توطیه گر  و  وحشی  سادیست  توسط  که  بود 
بی رحم عقده مندی به نام حفیظ اهلل امین که فقط 
قوماندان  حزب،  نظامیان  با  آشنایی  اعتبار  به 
اعلی کودتا لقب گرفته بود و با تکیه بر همین 
نظامیان قدرت و سلطه ی بی چون و چرایش را 
حتا بر رهبران حزب قایم کرده بود، فرماندهی 
می شد. در واقع کودتای ثور بنیان گذار بدعت ها 
و سنت ها و آموزه های شرم آور و ننگینی شد 
که با از بین رفتن حزب و دولت خلقی هم از بین 
نرفت و حتا توسط جانشینان آنها ادامه یافت. 
حزب خلق عنوان پیشگام طبقه ی کارگر برخود 
رهبران  از  یک  هیچ  حالی که  در  بود  گذاشته 
اخالق  نه  و  داشتند  کارگری  سابقه ی  نه  آن 
سبب  همین  از  دهقانی،  یا  کارگری  سلوک  و 
اقشار  قتل عام کارگران و دهقانان و سایر  از 
مقابل  جناح  در  نداشتند.  ابایی  نادار  و  فقیر 
سخن  اسالمی  جهاد  و  انقالب  از  کسانی  نیز 
می گفتند که نه از تقوا و خلوص پیامبر گرامی 
اسالم  خلفای  صداقت  و  صفا  از  نه  و  اسالم 
در رفتار و اخالق شان، نشانه  ای وجود نداشت. 
و  نیندوخت  خودش  برای  چیزی  اکرم  پیامبر 
غارت  اما  هم چنین،  نیز  علی  و  عمر  و  ابوبکر 
و چپاول و سرقت و تجاوز توسط کسانی که 
نبود  بودند، چنان  به آن شخصیت ها  منسوب 
از آن ها چشم پوشید. جنگ بر  که به سادگی 
سر تصاحب و تملک و غصب قدرت و ریاست، 
جالدان  خیانات  و  جنایات  که  رسید  حدی  به 
کمرنگ   را  دوران  آن  سیاه دل  و  سرخ پوش 
شاید  این  ببرد.  فراموشی  به  این که  نه  سازد 
یک  ثور  که هشت  نباشد  هم  تصادفی  یکسره 

روز پس از هفت ثور، تکرار می شود.  

زنگ اول


فياض،  ابراهيم  محمد  تخار:  8صبح، 
تخار  معارف  رياست  سخنگوي 
تهداب ساختمان دو  می گويد سنگ 
و  كلفگان  ولسوالی  در  مكتب  باب 
روستای  در  ديگر  مكتب  باب  يك 
فاقد  قبال  كه  تخار  مركز  شمر، 

ساختمان درسي بودند گذاشته شد.
بيش  اين مكاتب  اعمار  او  به گفته ی 

عراده   7 سه شنبه  شب  غزنی:  8صبح، 
موتر كه گفته می شود موترهای اكماالتی 
كاروان قوای ايتالف بوده  است، در منطقه 
است.  گرفته  آتش  شهرغزنی  روضه 
علت  می گويند  غزنی  امنيتی  مسوولين 
معلوم  هنوز  تا  موترها  اين  آتش سوزی 

انتقال اموال تاجران 7 عراده موتر در روضه شهرغزنی آتش گرفتند
از پاکستان 

متوقف شده است
رياست اتاق تجارت 
خاطر  به  صنايع  و 
انتقال  شدن  متوقف 
افغان  تاجران  اموال 
كراچی  بندر  از 
ابراز  افغانستان  به 

نگرانی كرده است.
رياست  اين  معاون  الكوزی  جان  خان 
اقدام  »اين  است:  گفته  آزادی  راديو  به 
مواد  قيمت  تا  شده  سبب  پاكستان 
افغانستان  در  خوراكی  غير  و  خوراكی 

15 درصد افزايش بيابد.«
وزير  پيش،  روز  پنج  و  بيست  حدود 
تجارت و صنايع اعالم كرد كه در زمينه 
تاجران  اموال  كانتينرهای  توقف  حل 
توافق  به  پاكستانی  مقام های  با  افغان 
انتقال  روند  كه  بود  گفته  او  رسيده اند 
افغانستان  به  تاجران  اموال  كانتينرهای 

آغاز شده است.
اما گفته می شود اين روند دوباره متوقف 

شده است.

جمهور  رييس  كريموف  اسالم 
ازبكستان می گويد كاركنان شبكه ريل 
اين كشور به افغانستان می آيند تا اولين 
فعال  را  افغانستان  شمال  در  آهن  خط 

كنند.
ازبكستان  است،  اسالم كريموف گفته 
بانك  رهبری  و  افغانستان  حكومت  با 
انكشاف آسيايی به توافق رسيده اند كه 
كاركنان شبكه ريل ازبكستان در زمينه 

برداشته است  از 700هزار دالر هزينه 
و  تمويل  آلمان  كشور  سوی  از  كه 
توسط دفتر آغاخان تطبيق مي گردد. 
ماه   9 مدت  در  آن  ساختماني  كار 
بهره برداری  به  از آن   تكميل و پس 
شدن  تكميل  با  شد.  خواهد  سپرده 
مشكل  مكاتب  اين  ساختمانی  كار 
بيشتر از پنج هزار دانش آموز در اين 

نيست كه چه كسی ويا گروهی اين آتش 
سوزی را انجام داده است.

 ازسوی ديگردر يك عمليات مشترک 
از طرف نيروهای ايتالف، اردو، پوليس 
و امنيت ملی در ولسوالی اندر و ده يك 

غزنی، چهار طالب كشته و زخمی شدند.

حل  درسی  مكان  نداشتن  از  مناطق 
خواهد شد.

مناطق  از  در شماری  در حال حاضر 
از  درسی  ساختمان  كمبود  تخار 
شمار  به  اساسی  و  عمده  مشكالت 
می رود. دانش آموزان در اين مناطق، 
زير  هم  بعضا  و  درختان  سايه ی  زير 

آفتاب سوزان آموزش می بينند.  

زندانیان خطرناک 
از گوانتانامو آزاد 
شده و بیگناه ها 

باقی مانده اند
براساس تازه ترين افشاگری صفحه انترنتی 
امريكا  متحده  اياالت  ليكس،  ويكی 
معتبر در  را بدون شواهد  بازداشتی هايی 
در  است،  نگهداشته  گوانتانامو  زندان 
تهديدهای  كه  را  زندانيانی  كه  حالی 
بزرگی را متوجه امنيت می كردند، آزاد 

كرده است.
تايمز،  نيويارک  روزنامه  گزارش  به   
نظامی  محرمانه  سند  صد  هفت  حدود 
كه توسط ويكی ليكس افشا شده، نشان 
می دهد كه صدها تن از بازداشتی ها كه 
معلوم شده است ارتباط جدی با تروريزم 
نداشته اند، براساس اطالعات نادرست در 

بند نگهداشته شده اند. 
 براساس اين اسناد، يك دهقان فقير افغان 
بدون اين كه ارتباطی با طالبان داشته باشد، 
به خاطر اشتباهی در شناسايی او، برای دو 
سال بدون محاكمه در بند نگهداشته شده 
است. همچنان مرد 89 ساله مبتال به مرض 
روانی، برای ده ماه بدون اتهامی در زندان 

گوانتامو نگهداری شده است. 
اما مقام های اياالت متحده امريكا در سال 
2004 تصميم گرفتند كه عبداهلل محسود، 
عضو افراطی گروه طالبان را آزاد كنند. 
عبداهلل محسود با اين استدالل كه طالبان 
او را به عنوان يك راننده به خدمت گرفته 
بودند، بازرسان خود را راضی كرده است 

تا او را آزاد سازند. 
نيويارک تايمز به نقل از يكی از اين اسناد 
در پيوند به قضيه محسود می نويسد: »اين 
متوجه  آينده  در  را  تهديدی  بازداشتی 
اياالت  منافع  يا  امريكا  متحده  اياالت 

متحده نمی كند.«
محسود كه خود را به بازرسان كسی ديگر 
معرفی كرده بود، بعد از آزادی دو باره به 
افغانستان فرستاده شد. او سپس گروهی 
بر  را  حمله ای  داد،  تشكيل  را  طالبان  از 
وزارت داخله پاكستان سازماندهی كرد 
كه جان 31 تن را گرفت و نيز يك حمله 
انتحاری را در سال 2007 در پاكستان راه 

اندازی كرد. 
اياالت  جمهور  رييس  اوباما،  بارک 
متحده امريكا تالش كرد كه بازداشتگاه 
جنجالی گوانتانامو را مسدود كند. اداره او 
انتشار اسناد محرمانه توسط صفحه ويكی 

ليكس را تقبيح كرده است. 
در  امريكا  متحده  اياالت  حكومت 
جورج  و  اوباما  اداره  گفت  بيانيه ای 
بوش، رييس جمهور پيشين اين كشور، 
»هر اقدامی را انجام داده اند تا با نهايت 
احتياط و كوشش پيوسته بازداشتی ها را از 

گوانتانامو انتقال بدهند.« 
كه  گفته اند  بشری  حقوق  گروه های 
اين است كه  از  اسناد فاش شده حاكی 
يكی  هر  عليه  را كه  دادگاه ها شواهدی 

از بازداشتی ها وجود دارد، بازبينی كنند. 
حينا شمسی، از اتحاديه آزادی های مدنی 
اسناد  »اين  امريكا گفت:  متحده  اياالت 
قابل مالحظه هستند، به خاطری كه نشان 
حكومت  مبناهای  اندازه  چه  می دهند 
در بازداشت صدها تن در گوانتانامو، به 
خصوص در دوسيه های مشخصی، سوال 

برانگيز است.« 
اين  از  نقل  به  تيلگراف  ديلی  روزنامه 
اسناد گزارش داده است كه از جمع 779 
بازداشتی كه زمانی را در گوانتانامو سپری 
كرده اند، 150 تن آن ها افغان و پاكستانی  

بی گناه بوده اند. 
 با اين حال، افسران اياالت متحده امريكا 
مظنون  بازداشتی های  از  تن   220 تنها 
گرايان  افراط  را  گوانتانامو  زندان  در 
گزارش  به  كرده اند.  تلقی  خطرناک 
كه  است  شده  پنداشته  چنين  تيلگراف، 
380 تن از زندانيان جنگجويان رده پايين 
بازداشتی   172 جمله  از  بوده اند.  طالبان 
باقی مانده در گوانتانامو، 130 تن از آن ها 
در جمله كسانی طبقه بندی شده اند كه 
»تهديد بااليی« را متوجه امنيت می كنند. 

و  حيرتان  ميان  ريل  آمد  و  رفت  آغاز 
مزارشريف كار كنند.

را  مطلب  اين  ازبكستان  رييس جمهور 
در آغاز اين هفته در يك جلسه خاص 
اول  شبكه  طريق  از  كه  داشت  ابراز 

تلويزيون ازبكستان به نشر رسيد.
كريموف همچنين تاكيد داشته كه يك 
فضای امن می تواند زمينه پيشرفت را در 

افغانستان مساعد سازد.
اين خط آهن 75 كيلومتر طول دارد كه 
شهرک بندری حيرتان واليت بلخ را به 
وصل  شريف  مزار  شهر  هوايی  ميدان 

می كند.
بانك  مالی  كمك  با  آهن  خط  اين 
انكشاف آسيايی بالغ به 129 ميليون دالر 

در ظرف يك سال تكميل شده است.

تهداب ساختمان سه باب مكتب در تخار گذاشته شد

ازبكستان کارکنان شبكه ریل به افغانستان می فرستد 

ACKU



بازداشتگا ه  از  طالب  زندانیان  فرار  افغانستان  سنای  مجلس 
»ش��رم آور«   والیت  این  محلی  مقام های  برای  را  قندهار 
خوانده و از احتمال سازش های بزرگ در این مورد سخن 

گفته  است.
تصمیم   همچنین  روز گذشته خود  نشست  در  مجلس  این 
گرفته است تا هیاتی را برای بررسی فرار زندانی های طالب، 

به قندهار بفرستد.
دستگیری  از  گذشته  روز  قندهار  محلی  مقام های  هرچند 
دوباره ی نزدیک به 70 زندانی فراری از زندان قندهار خبر 
داده اند اما مجلس سنای افغانستان با انتقاد تند از مسووالن 
در  بزرگ  سازش های  که  می گویند  قندهار  در  محلی 

فراری دادن طالبان از زندان قندهار وجود داشته است.
افغانستان در  ایزدیار، معاون اول مجلس سنای  محمد علم 
نیرویی  طالبان  گفت  مجلس  این  گذشته ی  روز  نشست 
نیستند که ظرف پنج ماه مشغول حفر تونل باشند و نیروهای 

امنیتی از آن اطالع نداشته  باشند.
توطیه ی  در  که  دارند  وجود  دست هایی  وی  گفته ی  به 
افغانستان  کامل  بی ثباتی  درصدد  و  دارند  سهم  قندهار 

هستند.

خوانده اند.
طالبان  از  تن  صد  به  نزدیک  که  گفته اند  همچنین  طالبان 

فراری، فرمانده هان این گروه بوده اند.
افغانستان  سنای  مجلس  در  قندهار  سناتور  ترین،  رنا   
نگهداری طالبانی را که برخالف اصول اسالمی، انسانی و 

بشری دست به جنایت می زنند، پرسش برانگیز می خواند.
و  می برند  را  مردم  وبینی  گوش  طالبان  وی  گفته ی  به 
حکومت آن ها را بدون مجازات سخت نگهداری می کند.

خانم ترین می گوید: »چرا در مورد فرمانده هان طالبان پس 
از دستگیری تصمیم گرفته  نمی شود؟ آن ها چرا به جزای 
اعمال خود نمی رسند و نگهداری می شوند؟ برای چه آن ها 
مامور  یک  که  دارند  اداره ی  طالبان  می شوند؟  نگهداری 
او را می کشند.  عادی دولت را می گیرند و در همان روز 
می برند،  را  افراد  بینی  و  گوش  می کنند،  قطع  را  دست ها 
چشم های مردم را بیرون می کنند ودر مقابل زن و فرزندشان 
آن ها را می کشند، اما حکومت آن ها را نگهداری می کند.«

فرار از زندان قندهار تازه نیست، این دومین باری است که 
فرار  زندان  از  گروهی  گونه  به  قندهار  در  طالب  زندانیان 

می کنند. 
بار نخست در سال 2008 میالدی حدود یک هزار زندانی 
پس از انفجاری در برابر دروازه ورودی زندان قندهار، از 

این زندان فرار کردند.
مقام های  که  کردند  تاکید  همچنین  سنا  مجلس  سناتوران 
مسوولیت  و  گردند  برکنار  جمهور  رییس  توسط  محلی 

زندان از وزارت عدلیه به وزارت داخله سپرده شود.
را  افغانستان  زندان های  مسوولیت های  حاضر  حال  در 
وزارت عدلیه به عهده دارد و مقام های این وزارت همواره 
زندانیان  نگهداری  ظرفیت  بودن  پایین  و  مکان  کمبود  از 

شکایت کرده بودند.
در همین حال  شماری از سناتوران می گویند که حکومت 

مرموز،  قضیه ی  قندهار، یک  »قضیه ی  ایزدیار گفت: 
است.  سوال برانگیز  مختلف  جهات  از  و  حیرت آور 
و  زد  احتمال  فرمودید  )سناتوران(  شما  که  طوری 
بند های سیاسی وسازش ها به سطح بزرگ آن ، هم به 
نیروهای  سطح  به  وهم  داخلی  امنیتی  نیروهای  سطح 

سیاسی و امنیتی بین المللی وجود دارد.«
نیرو  و  قوت  ان��دازه  آن  به  »دشمن  اف��زود:  ایزدیار   
ندارد که یک تونل را در طول 5 ماه حفر بکند وهیچ 
و  افغانستان  امنیتی  نیروی  افغانستان،  کشفی  نیروی 
پشت  نشود.  آگاه  قضیه  این  از  منطقه  اداری  نیروی 
دارد  قرار  توطیه هایی  دارد،  قرار  دست هایی  این  سر 
که افغانستان را می خواهند به طرف بی ثباتی کامل و 

درازمدت ببرند.« 
مقام های محلی قندهار پیش از این رقم زندانیان فراری 
را 488 تن خوانده بودند که یک شنبه شب با استفاده 
از تونلی که طول آن بیش از سه صد متر گفته شده، از 

زندان قندهار فرار کرده اند.
طالبان  شمار  رسانه ها  با  تماس  در  طالبان  حال  با  این 
پنج ماه  را  تونل  این  حفر  مدت  و  تن   541 را  فراری 

کنترول زندان ها را نداشته ودر موردی زندانی ها، یک 
زندانی دیگر را در والیت فراه به دار زده اند.

گل احمد اعظمی، سناتور فراه در مجلس سنا می گوید 
گرایش های  دلیل  به  قندهار  محلی  مسووالن  که 
امکان  غیرآن  در  کرده اند  همکاری  طالبان  با  سیاسی 
مسووالن  همکاری  بدون  طالب  زندانیان  که  نداشت 

زندان، فرار کنند.
او تاکید کرد که مقام های محلی  قندهار باید محاکمه 

شوند.
ما،  استخباراتی  »مسوولین  گفت:  اعظمی  آق��ای 
را  مسوولیت  که  پولیس  م��ا،  عدلیه ی  مسوولین 
از یک  نفر  است که 500  برای شان شرم آور  داشت، 
که  ندارد  آن را  جرات  و کسی  می کنند  فرار  محبس 
اف��زود:  اعظمی  کند.«  وممانعت  جلوگیری  آن  از 
دخیل  قضیه   دراین  قندهار  در  که  مسوولینی  »تمام 
هستند، حتما گرایش های سیاسی هم در آنها هست، 
به محکمه سوق  باید آن ها  مصلحت ها هم هست که 

داده شوند.« 
مجلس سنا پس از گفتگوهای پی هم فیصله کرد که 
سناتوران  شامل  که  سنا  مجلس  سناتوران  از  هیاتی 
دفاعی  و  ملی  امنیت  کمیسیون   نمایند  های  و  قندهار 
به  زندانیان  فرار  بررسی  برای  را  می شوند  مجلس 

قندهار می فرستد.
معاون اول مجلس سنا گفت همزمان با فرستادن هیات 
به قندهار با هیات اداری مجلس نمایندگان دیدار کنند 
و پس از دریافت نتیجه ی سفر هیات مجلس سنا، برای 
گفتگو  جمهور  رییس  با  مورد  آن  در  تصمیم گیری 

کنند.

 

ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را 
برادر  شهادت  چگونگی  مورد  در  که  داریم  خود  با 
قضیه  چگونگی  او  می دهد.  توضیح  ما  برای  جوانش 
و  خوشی  به  بسیار  ما  »زندگی  می دارد:  بیان  چنین  را 
خوبی سپری می شد و قناعت بخش بود، چون پدرم کار 
می کرد و ما هم احساس راحتی می نمودیم، اما کشور 
درحال بسیار بحرانی قرار داشت و نظام کمونیستی در 
می بردند،  رنج  مردم  ناحیه  این  از  و  بود  حاکم  کشور 
عسکری  سال  دو  مدت  باید  که  جوانانی   به خصوص 
می نمودند. به همین خاطر برادرم را که تقریبا 16 سال 
داشت به کشور ایران روان نمودیم تا در امان باشد. او 
جز  چاره ای  هم  ما  و  نبود  خوش  چندان  آنجا  در  هم 
ما پول می فرستاد  برای  نداشتیم.  او کار می کرد و  این 
بعد  تا باالخره  بابت کمی راحت شود.  این  از  تا پدرم 
دولت  و  نمود  سقوط  کمونیستی  سال حکومت  دو  از 
خوشحال  همه  گرفتند.  به دست  را  قدرت  مجاهدین 
بودند و کسانی که در هجرت به سر می بردند،  بی صبرانه 

منتظر چنین فرصتی بودند، آنان از کشورهای همسایه به 
کشور سرازیر شدند و برادرم نیز از ایران دوباره برگشت. 
از پیروزی مجاهدین کرده برای ما آمدن برادرم بسیار 
زیاد  مدت های  از  بعد  را  او  زیرا  بود،  خوشحال کننده 

انتظار می دیدیم، اما بی خبر از این که او به خاطر مرگ 
از  ماه  سه  هنوز  زیرا  آمده،  شتابان  کشور  آن  از  خود 
آمدن او نگذشته بود که ناگهان جنگ های میان گروهی 
آغاز شد و ما در آن زمان در ساحه قلعه واحد سکونت 

بین  شدیدی  درگیری های  منطقه  این  در  داشتیم. 
احزاب به وقوع پیوست و مردم درست گشت و گذار 
نمی توانستند. در یکی از روزها برادرم که از ایران آمده 
نموده  را سپری  بهار زندگی اش  از  تازه 18 سال  و  بود 
روی  غریب کاری  به  نداشت  دیگری  شغل  چون  بود، 
آورد.  یک روز هنگامی که به طرف کارش می رود از 
باالی بام یکی از پوسته ها او را مورد هدف مرمی قرار 
می دهند که مرمی در قسمت شانه اش اصابت می نماید و 
بعد از چند دقیقه در اثر خونریزی شدید شهید می شود. 
زندگی بعد از آن روز برایم بدون مفهوم شد، زیرا در 
روزه  همه  او  مانند  و  شد  شهید  برادرم  چشمانم  مقابل 
می شوند،  معلول  هم  یا  و  شهید  بی شماری  انسان های 
مردم  چرا  گذاشت؟  زندگی  را  نامش  می شود  را  این 
این سرزمین محکوم به فنا و نیستی شده اند و هر کسی 
می دهد؟!  انجام  مردم  این  باالی  خواست  دلش  هرچه 
من هرگز  مردم محکوم شده اند؟!  این  گناه  به کدامین 
قاتالن برادرم و هم میهنانم را نمی بخشم. کسانی که متهم 
به جنایات جنگی و ضدبشری هستند تا زمانی که آنها 
باید  مردم  فقط  و  دارد  ادامه  روند  این  نشوند  محاکمه 

تاوان این همه بی عدالتی  را بدهند. چرا؟«


برادرم در برابر چشمانم شهید شد 

مجلس سنا: 

زدوبند های 
سیاسی در فرار 
زندانیان طالب 

وجود دارد
: قدرت اهلل جاوید

رنا ترین، سناتور قندهار در مجلس سنای افغانستان نگهداری طالبانی 
را که برخالف اصول اسالمی، انسانی و بشری دست به جنایت می زنند، 

پرسش برانگیز می خواند. به گفته ی وی طالبان گوش وبینی مردم را 
می برند و حکومت آن ها را بدون مجازات سخت نگهداری می کند. خانم 

ترین می گوید: »چرا در مورد فرمانده هان طالبان پس از دستگیری 
تصمیم گرفته  نمی شود؟ آن ها چرا به جزای اعمال خود نمی رسند و 
نگهداری می شوند؟ برای چه آن ها نگهداری می شوند؟ طالبان اداره ی 

دارند که یک مامور عادی دولت را می گیرند و در همان روز او را 
می کشند. دست ها را قطع می کنند، گوش و بینی افراد را می برند، 

چشم های مردم را بیرون می کنند ودر مقابل زن و فرزندشان آن ها را 
می کشند، اما حکومت آن ها را نگهداری می کند.

در یکی از روزها برادرم که از ایران آمده بود و تازه 18 سال از بهار 
زندگی اش را سپری نموده بود، چون شغل دیگری نداشت به غریب کاری 

روی آورد.  یک روز هنگامی که به طرف کارش می رود از باالی بام یکی 
از پوسته ها او را مورد هدف مرمی قرار می دهند که مرمی در قسمت 
شانه اش اصابت می نماید و بعد از چند دقیقه در اثر خونریزی شدید 

شهید می شود. زندگی بعد از آن روز برایم بدون مفهوم شد، زیرا 
در مقابل چشمانم برادرم شهید شد و مانند او همه روزه انسان های 

بی شماری شهید و یا هم معلول می شوند، این را می شود

ACKU
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پنج صد  به  نزديك  توانستند  طالبان  اپريل،   25 دوشنبه 
زنداني را از زندان قندهار،  زنداني كه در قلب شهر قرار 
ابتدا مانند  يك  اين خبر در  دارد، فراري بدهند. شنيدن 
تا  كه  تكان دهنده ا ي  و  تلخ  واقعيت  بود.  اپريلي  جوك 
سخن گوي  مجاهد  مي سوزاند.  را  آدم  استخوان  مغز 
طالبان به رسانه ها گفت كه آنها از پنج ماه به اين سو كار 
از  مواردي  در  و  بودند  كرده  شروع  را  طرح  اين  روي 

متخصصان براي نتيجه بهتر كمك مي گرفتند.
ديگری  تكان دهنده ي  گزارش  اپريل   18 قبل  دو شنبه 
هدف  ملي  دفاع  وزارت  رسيد.  نشر  به  طلوع نيوز  از 
داخل  انتحاركننده  است.  گرفته  قرار  انتحاركنندگان 
وزارت دفاع ملي در كنار ارگ رياست جمهوري شده 
بود و بدتر از همه كه انتحاركننده خود را تا دروازه دفتر 

وزير دفاع رسانده بود.  
اخير  ماه  يك  از  كمتر  جريان  در  نيز  ديگري  حمالت 
در  نظامي  پايگاه  داخل  در  حمله  است.  افتاده  اتفاق 
لباس  از  استفاده  با  اپريل  شانزدهم  در  ننگرهار،  واليت 
با  قندهار،  پوليس  فرماندهي  داخل  در  حمله  ارتش، 
به  حمله  اپريل،  پانزدهم  در  پوليس،   لباس  از  استفاده 
چهاردهم  در  پكتيا  واليت  در  پوليس  آموزش  مركز 
واليت  در  قومي  سران  از  تعدادی  باالي  حمله  اپريل، 
اپريل، حمله در مركز آموزش پوليس  كنر در سيزدهم 
در واليت قندهار در هفتم اپريل، همه مواردي اند كه از 
سوي طالبان سازماندهي شده و هر كدام نتايجي بزرگي 

براي اين گروه داشته است. 
نكته قابل توجه اين است كه طالبان در ماه هاي اخير از 
تاكتيك هايی كار مي گيرند، كه انگار استادان فوق العاده 
را  خارجي  نيروهاي  مواردي  در  حتا  و  دارند  كارآگاه 
خيلي  در  كه  مي رسد  به نظر  است.  كرده  حيران  نيز 
موارد ابتكار جنگ بيشتر در دست طالبان اند تا نيروهاي 
قدم  يك  طالبان  همواره  افغانستان.  دولت  و  خارجي 
به  كرده اند،  حركت  افغان  و  ناتو  نيروهاي  از  پيش تر 
اول طالبان حضور  افغانستان  نقطه ي  معنا كه در هر  اين 
يافتند و بعد نيروهاي خارجي و دولت افغانستان اقدام به 
بمباران و يا حمالت زميني نموده اند. پس در اين صورت 
طالبان پيش قدم بوده اند و اين يك دليل عمده موفقيت و 
حضورشان در ميدان جنگ در مقابل دولت افغانستان و 

بيش از چهل كشور خارجي است. 
اما مشكل اصلي در كجاست؟

يك  در  ملي،  امنيت  پيشين  رييس  صالح  امراهلل  آقاي 
بود  گفته  كابل  استراتژيك  مطالعات  مركز  در  مصاحبه 
كه خارجي ها از ابتداي آمدن شان به افغانستان در مورد 
هم   هنوز  تا  را  اشتباه شان  و  شدند،  اشتباه  دچار  طالبان 
تكرار مي كنند. امراهلل صالح گفته بود به خاطر اشتباهات 
به  افغانستان طالبان اكنون تبديل  جامعه جهاني و دولت 
يك قدرت سياسي شده اند كه داراي اهداف و برنامه هاي 
او  نيز هدف مند هست.  استراتژيك هستند و جنگ شان 
در آن مصاحبه هشدار داده بود كه نمي توان با اين روش 
قدرت مندي  حاميان  طالبان  زيرا  كرد،   غلبه  طالبان  بر 
دارند كه هم جامعه جهاني را فريب داده و هم توانسته 
است در دولت افغانستان نفوذ قابل مالحظه داشته باشد. 
)اشاره به پاكستان( اين گفته هاي امراهلل صالح را حداقل 
در چند جاي ديگر در سيمينار ها و در مصاحبه هايش با 

رسانه ها نيز خوانده و يا شنيده بودم. 
سال هاي 2002 تا 2005، از طالبان خبرهاي خيلي جدي 
و  بود  آرام  نسبتا  هم  افغانستان  اوضاع  نمي شد،  شنيده 
اميدواري ها براي يك افغانستان با ثبات تا جايي ملموس 
به نظر مي رسيد. اما از سال 2005 به بعد نا آرامي ها اوج 
پيدا كردند. مواد مخدر  گرفت و طالبان حضور دوباره 
رو به رشد نهاد، واليت هاي زيادی دوباره ناامني و جنگ 
وارد  جديدي  آرايش  با  نيز  طالبان  و  كردند  تجربه  را 
ميدان شدند. و در نهايت جنگ در افغانستان از جنوب به 
شرق، شمال، غرب و حتا بعضي مناطق مركزي افغانستان 
و  شد  فراگير  افغانستان  در  جنگ  يعني  شد،  كشانيده 
كابل پايتخت نيز هر ازگاهي شاهد بدترين و خونين ترين 

رويداد ها بود. 
عكس العملي  نيز  افغانستان  دولت  و  ناتو  طرف  اين  از 
و  بيشتر شد  افغانستان  در  نيروهاي خارجي  دادند،  نشان 
نيروهاي امنيتي افغانستان نيز افزايش پيدا كرد. در نهايت 
دوباره  افغانستان  تمام شده ي  تقريبا  جنگ  پس لرزه هاي 
موضوع داغ و سرخط رسانه هاي غرب و شرق شد. يادم 
است كه در آن زمان نيز بعضي از افراد رده باالي امنيتي 
تازه جنگ  از ظهور يك دور  افغانستان  در غرب و در 
در افغانستان خبر داده بودند، به خصوص كه منابع توليد 
مواد مخدر زير كنترول نيروهاي شورشي قرار داشت و 
پيش بيني مي شد كه احتماال توليد روز افزون اين پديده 
مي تواند منبع خوبي براي تمويل گروه هاي هراس افگن 
شود. اما اين حرف ها يا ناديده گرفته شد، و يا هم قرار بر 
اين بود كه بايد ناديده گرفته شود. اين هنوز هم مشخص 
نيست، چون حرف هاي جديد در مورد اين ابهامات كه 

در  فقط  مي شود،  شنيده  غربي  مقامات  آدرس  از  حاال 
حدي است كه مي پذيرند اشتباه كرده اند. 

نظامي  نهادهاي  سخنگويان  جنگ،  تشديد  با  همزمان 
افغانستان و حتا آيساف همواره از ضعف نيروهاي طالبان 
اين  روي  كه  است  سال  چهار  حداقل  يا  زدند.  حرف 
مساله تاكيد مي كنند. وقتي در ابتدا جنگ از مناطق مرزي 
به مراكز شهرهاي جنوبي و شرقي افغانستان كشيده شد، 
كه  گفتند  اما  است،  نزديك  خطر  كه  شد  بلند  انتقادها 
اين گونه حمالت در كشوري پس از جنگ طبيعي است. 
انتقادها بلند شد كه مساله را جدي بگيريد، پاسخ دادند 
كه خيلي مهم نيست و موارد مهم تر از اين است كه بايد 
رويش كار شود. اما هيچ وقت،  هيچ فرد مسوول واضح 
در دوران  امراهلل صالح  نزد،  حتا جناب  و روشن حرف 
رياستش كه از همه چيز به قول خودش خبر بود و تا هنوز 
از حرف هاي  براي گفتن خيلي  دارد كه وقت  باور  هم 
ديگر باقيست و بايد زمانش برسد تا رازها پشت پرده را 

بر مال سازد.
اما براستي طالبان چگونه مي تواند اين قدر دقيق باشند و 
اين  دارند؟  نقش  طالبان  قدرت مندشدن  در  عواملي  چه 
متر حفر  با طول صدها  را  تونلي  گروه چگونه مي تواند 
در  سلولي  از  سر  مستقيم  صورت  به  نهايت  در  و  كند 
آورند كه زندانيان سياسي طالبان در آن سلول نگهداري 

مي شوند؟ 
تنها  افغانستان  در  دولت  مخالفان  آيا 

طالبان اند؟
هيچ  كه  است  پرسشی  اساسي ترين  اين ها 
زماني به آن پاسخ داده نشده، نه از سوي دولت 
افغانستان و نه هم از سوي جامعه جهاني كه 
در افغانستان مصروف جنگ هستند. باور من 
به عنوان يك شهروند عادي افغانستان حداقل 
با  جنگ  تنها  افغانستان  جنگ  كه  است  اين 
– سي هزار  بيست  نيست. يك گروه  طالبان 
 140000 از  بيشتر  مقابل  در  نمي تواند  نفري 
داخلي  نيروي  هزار  و صدها  نيروي خارجي 
مقاومت نمايد. اين مطلب را هيچ انسان ديگر 
نيز نمي تواند قبول كند، يعني منطق در نهايت 
در  مشكل  پس  بپذيريم،  كه  نمي دهد  اجازه 

كجاست؟
نظر  به  برجسته  بسيار  نكته  دو  من  ديد  از 

مي رسد:
طالبان  با  تنها جنگ  افغانستان  در  1- جنگ 
افغانستان  از  فراتر  متاسفانه  مساله  و  نيست، 
رفته و ابعاد منطقه اي و حتا فرا منطقه اي را به 
خود گرفته است. وقتي قبول نكنيم كه جنگ 
در افغانستان تنها با طالبان است، معنايش اين 
و  منطقه اي  افغانستان جنگ  است كه جنگ 

گروه هاي  با  طالبان  كنار  در  ما  است.  فرا منطقه اي  حتا 
وابسته به مواد مخدر و القاعده طرف هستيم. مواد مخدر 
نمي تواند يك پديده ي منطقه اي و يا داخلي باشد، يك 
پول  و  تجارت  سر  بر  درافغانستان، جنگ  بخش جنگ 
است تا جنگ با طالبان. القاعده نمي تواند يك پديده ي 
از  فراتر  القاعده  با  جنگ  باشد،  منطقه اي  يا  و  داخلي 

مرزهاي افغانستان و منطقه مي رود. 
2- مشكل دولت افغانستان اين است كه هنوز نمي داند با 
با عوامل پاكستان طرف شود،  كي ها در جنگ اند. اگر 
مواد  مافياي  گروه هاي  با  اگر  طالب اند،  مي كنند  فكر 
با  اگر  طالب اند،  مي كنند  فكر  هم  شوند  طرف  مخدر 
القاعده طرف شوند باز هم فكر مي كنند طالب اند و اگر 
با طالبان طرف شوند، كه طالب اند. وقتي دشمن نامعلوم 
باشد، طبيعي است كه جنگ نتيجه  ای ندارد و برعكس 
كاري  امريكا  يا  و  ناتو  به  است.  بيشتر  آسيب پذيري 
چگونه  افغانستان  جنگ  كه  بدانند  آنها  ممكن  نداريم، 
جنگي است و شايد هم تعمدي در كار باشد و يا شايد 
صالح  امراهلل  نظير  آگاهان  از  بعضي  كه  آن طوري  هم 

مدعي اند،  ناتو را پاكستان اغفال كرده است.
نظير  افغانستان شناسان خارجي،  و  تحليلگران  از  بسياري 
روبين  بارنت  و  روسي  افغانستان شناس  سرينكو  اندري 
كه  دارند  باور  غرب،  دنياي  مشهور  افغانستان شناسان  از 

نوع  از  و  پيچيده  و  مغلق  بسيار  افغانستان، جنگ  جنگ 
آن  خاتمه دادن  براي  كه  است  استخباراتي  جنگ هاي 
منطقه  كشورهای  دولت مردان،  )صداقت  الزم  صداقت 
و جامعه جهاني منظور است( و برنامه ي واضح جنگي،  
ضرورت است اما دولت افغانستان هنوز نمي داند با كي 
حالت  در  نيز  ناتو  موارد  بسياري  در  و  است  جنگ  در 
با  تندرو،  و  افراط  گرا  گروه هاي  دارد.  قرار  سردرگمي 
حمايت كشورهاي منطقه براي بي ثبات كردن افغانستان 
فرستاده  افغانستان  خاك  به  و  گرديده  تجهيز  و  تمويل 
مي شوند. طبيعي است كه موفقيت زماني حاصل خواهد 
باشد.  داشته  وجود  دشمن  از  حداقل  شناختي  كه  شد 
كه  ندارد  باور  قطعي  طور  به  هنوز  افغانستان  دولت  اما 
اصلي  دشمن  پاكستان  خصوص  به  همسايه  كشورهاي 

افغانستان است.
در  زنداني  چهارصد  از  بيش  فرار  به  ارتباط  در  اما  و 
رسانه ها  به  رسمي  منابع  بعضي  كه  جايي  تا  قندهار، 
 108 تا   100 حدود  در  زندانيان  اين  جمع  از  گفته اند، 
نفر، يعني بين بيست تا بيست و پنج درصد از زندانيان، 
به عنوان  آن ها  از  كه  بوده  طالبان  مشهور  فرماندهان 
زنداني هاي سياسي نام مي گرفتند. بقيه كساني اند كه يا به 
نحوي عمال طالبان بوده اند و يا هم در بقيه جنجال ها اسير 
مافياي  شبكه هاي  اجيران  بيشترشان  احتماال  كه  شده اند 
مواد مخدر هستند كه در مخالفت با دولت افغانستان به 
كرايه گرفته شده بودند. اما مهم همان صد نفر است كه 
تاكيد  آنها  آزادي  بر  چندين بار  نيز  صلح  عالي  شوراي 
كرده بودند و در همين نزديكی ها نيز به اين خواست شان 

بيشتر اصرار مي كردند. 
در  دست هاي  كه  مي رسد  نظر  به  بعيد  صورت  هر  در 
در  زنداني ها  اين  فرار  قضيه  با  افغانستان  حكومت  ميان 
كار نباشد. چگونه مي توان تصور كرد كه تونلي به طول 
بر  در  را  وقت  ماه ها  كار  اين  و  گردد،   حفر  متر  صدها 
و  افغانستان  امنيتي  نهادهاي  در  فردي  هيچ  اما  بگيرد، 
از  كه  ناتو  عضو  كشورهاي  استخبارات  از  كسي  يا 
حادثه  اين  از  آگاه اند،  طالبان  شب هنگام  حركت هاي 
در  افغانستان  زندان هاي  عمومي  رييس  باشند.  بي خبر 
نگهداري  مشكل  بارها  كه  نيوز گفت  طلوع  با  مصاحبه 
زندانيان قندهار را با مقامات باال مطرح كرده اند اما اين 
جدي  مسايل  اين  چرا  است،   نشده  گرفته  جدي  مساله 
كه  بگويد  مي خواهد  چرا ها  اين  شايد  نمي شود،  گرفته 
تنها طالبان فعاليت پنج ماهه نداشته اند، بل اين يك پروژه 
مشترك با بعضي از مقامات در حكومت افغانستان بوده 
است ورنه پنج ماه به قول ذبيح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان 
خاك هاي حاصل از حفر تونل را توسط موترها، به بازار 
براي فروش انتقال مي دادند ولي در اين مدت هيچ نهاد 
امنيتي از اين مساله اطالع نداشته است. چطور باور كرد، 
زنداني كه تجربه فرار زندانيان را يك بار ديگر نيز داشته 

است، اين گونه مورد بي توجهي قرار مي گيرد.
از كجا معلوم كه اين فرار با تقاضاهاي شوراي عالي صلح 
نهادهاي  چرا  و  كيست  مقصر  حاال  باشد،  نداشته  پيوند 
امنيتي غفلت مي كنند، و يا به مردم دورغ مي گويند،  خدا 
مي داند و آن ها، اما واقعيت اين است كه اين فرار يك 
پيروزي براي طالبان و يك شرمساري بزرگ براي دولت 
افغانستان و حتا نيروهاي خارجي محسوب مي گردد. اين 
يك  بلكه  فرار  يك  نه  اين  كه  دارد  وجود  نيز  احتمال 
با  طالبان  گروه  و  افغانستان  حكومت  ميان  كه  بود  قرار 
در  و  بود  شده  گذاشته  صلح  عالي  شوراي  پادرمياني 
نهايت به بهانه ي فرار، زندانيان طالبان 

را آزاد نمودند. 
از گوشه هاي حرف هاي  حاال خيلي 
يك  نتيجه  در  كه  صالح،  امراهلل 
بركنار  كارش  از  خطرناك  بازي 
به  طالبان  كه  مي گردد،  روشن  شد، 
و خطرناك  نهايت قوي  قدرت  يك 
كه  را  چيزي  است.  شده  تبديل 
اين  فهميد  رويداد  اين  از  مي توان 
حرف هاي  به  نمي شود  كه  است 
داخله  يا  و  دفاع  وزارت  سخنگويان 
باور كرد،  طالبان  امنيت ملي  ويا هم 
بر  هم  هرروز  و  شده اند  قدرت مند 
امكان  اين  و  مي افزايند.  قدرت شان 
نيز وجود دارد كه اگر ناتو و امريكا 
در استراتژي جنگي شان در افغانستان 
حلقات،  از  بعضي  نياورند،  تغييراتي 
از جمله افراد وابسته به حزب اسالمي 
مواردي  در  كه  حكومت  دوران  در 
حمالت انتحاري را توجيه مي كنند، 
به دست طالبان خواهند  افغانستان را 
سپرد و يا هم به نابودي سوق خواهند 

داد. 


سناريوي زندان قندهار

 فرار يا قرار؟
  مختار پدرام
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هم  عمرشان  و  می  کنند  زندگی  افغانستان  در  که  آنانی 
هشتم  و   1357 ثور  هفتم  روز  که  می دهد  را  اجازه  این 
را  دو روز  هر  آغاز  معموال  بیاورند،  یاد  به  را  ثور 1371 
یکسان دیده اند. آنان می گویند که در هر دو روز مردمی 
که از پیامد های بعدی این روز ها خبر نداشتند غرق شادی 
هفتم  در  بودند.  سیاسی  بحران  یک  از  نجات  از  حاصل 
ثور 1357 مردم فکر می کردند به طور کامل از زیر یوغ 
استبداد سلطنتی رهایی یافته اند و آن طوری که قدرتمندان 
جدید فریاد می زدند پس از این زمان رفاه زحمت کشان 
کشور فرا رسیده است. همین مردم باز هم در هشت ثور 
1371 هلهله و شور و شادی از خود نشان دادند زیرا فکر 
میلیون ها  که  پوشالی  رژیم  یک  ختم  زمان  می کردند 
شهروند این کشور را یا کشت یا معلول ساخت و یا هم 
کشور  این  در  دیگر  و  رسیده  فرا  کرد،  آواره  کشور  از 
صدای وحشتناک هیچ گلوله ای شنیده نمی شود. ولی هر 
دو پندار بر خطا بود. نیرو هایی که خود را فرزندان دهقانان 
و کارگران این مرز و بوم می دانستند و دم از مرحله نوین 
و تکاملی می زدند، در پای دوستی انترناسیونال و رفاقت 
سرخ با اتحاد جماهیر شوروی خون های زیادی را ریختند 
و ارتش سرخ را نیز بر این کار ترغیب کردند. و برادران 
مجاهدی هم که دم از برقرار نظام عدل اسالمی می زدند بر 
سر تصاحب چوکی آن قدر جنگیدند که نه چوکی در این 

مملکت ماند و نه هم کسی که چوکی های شان را ببیند. 
خاطرات  روز  دو  این  مورد  در  نیز  هرات  شهروندان 
از  یکی  عبدالصبور  می کنند.  بیان  را  متفاوتی  و  جالب 
شهر  در  گذشته  سال های  در  که  است  هرات  شهروندان 
که  وقتی  می گوید  او  است.  می کرده  تکسی رانی  هرات 
بعد از کودتای هفت ثور از رادیو ها می شنید که می گفتند 

هفت و هشت ثور، دو روز مهم و با پیامدهای متفاوت در 
تاریخ سیاسی افغانستان به شمار می رود. در روز هفتم ثور 
1357، حزب دموکراتیک خلق که از سوی اتحاد جماهیر 
رژیم  نظامی،  کودتای  با  می شد،  حمایت  سابق  شوروی 

داوود خان را از قدرت خلع کرد.
حزب دموکراتیک خلق که رژیم داوود خان را به عنوان 
به دست  از  پس  می شناخت،  مستبد  سلطنتی  نظام  یک 
گرفتن قدرت، به مردم افغانستان اطمینان داد که از این به 
بعد حاکمیت از آن مردم خواهد بود. این حزب، دفاع از 
دستاورهای انقالب و از بین بردن هواداران داوود خان را 

یکی از اهداف مهم خود قلمداد کرد.
جماهیر  اتحاد  حمایت  تحت  نظامی  آمدن  کار  روی  با 
شوروی سابق در کابل، جنگ سرد میان امریکا و شوروی 
سابق در افغانستان آغاز شد. دولت کابل که عمال از مسکو 
هدایت می گرفت، امریکا را واداشت تا از طریق مجاهدین 
در  را  روس ها  همسایه،  کشورهای  از  برخی  کمک  با  و 
افغانستان زمین گیر کند. باالخره این جنگ تا سال 1371 
ادامه یافت و نارضایتی ها نیز در طول حاکمیت رژیم تحت 
افزایش  حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق روز به روز 
مجاهدین  نارضایتی ها،  و  جنگ ها  این  ادامه  در  یافت. 
توانستند داکتر نجیب اهلل رییس جمهور وقت را بازداشت 

هشت ثور نظر دیگری دارد. او می گوید در سال های 71 
تا 73 در کابل زندگی می کرده و خود شاهد جنایت های 

بی شمار در پایتخت بوده است: 
توسط  کابل  اطراف  ثور  هشت  به  مانده  روز  چند  »از 
تلویزیون  طریق  از  روز  هر  گردید.  محاصره  مجاهدین 
محصلین  حتا  می شنیدیم،  متفاوتی  خبر های  ما  رادیو  و 
دانشکده های نظامی را هم به سنگر های اطراف کابل برده 
بودند. باالخره در روز هشت ثور ما چهره های مجاهدین 
را دیدیم که به طور پراکنده آهسته آهسته گوشه و کنار 
شهر را تصرف می کردند و سربازان را خلع سالح کرده به 
خانه های شان می فرستادند. این تغییر مسالمت آمیز قدرت 
شایعات  علی رغم  که  بود  ساخته  خوشبین  کامال  را  ما 

سیاسی  مسایل  تحلیلگر  و  روزنامه نگار  دشتی  فهیم  اما، 
خشونت ها  تمام  سرآغاز  ثور  هفتم  که  می گوید  کشور، 
در  او،  گفته ی   به  بود.  افغانستان  مردم  بدبختی های  و 
ممکن  نمی گرفت،  صورت  ثور  هفتم  حادثه  صورتی که 
بود بسیاری از مشکالتی که مردم طی چند دهه اخیر با آن 
می افزاید:  دشتی  آقای  نمی داشت.  وجود  بوده اند،  مواجه 
»در واقع مشکالتی را که ما در تاریخ معاصر خود در سه 
می شود.  آغاز   1357 ثور  هفت  از  داشتیم،  گذشته  دهه 
نمی داد  رخ   1357 ثور  هفت  حادثه  که  کنیم  تصور  اگر 
از  بسیاری  ممکن  می کرد،  دوام  خان  داوود  جمهوری  و 
نمی داشتیم.  دیدیم،  بعد  سال های  در  ما  که  را  مشکالتی 
در  سرخ  ارتش  که  شد  سبب  و  افتاد  اتفاق  این  ولی 
افغانستان سرازیر شود و جهاد آغاز شد و این جهاد باعث 
و  شوند  مهاجر  همسایه  کشورهای  به  افغان ها  که  شد 

مبارزات مسلحانه  خود را از آنجا سازماندهی کنند.«
ارتش  علیه  مردم  جهاد  آغاز  که  می افزاید  دشتی  آقای 
سرخ، باعث شد که برخی از کشورهای همسایه و منطقه 
پیدا  نفوذ  افغانستان  نظامی  و  سیاسی  گروه های  داخل  در 
کنند و به خود حق می دهند که در مسایل داخلی کشور 
ثور  هشتم  از  بعد  که  آنچه  کرد  عالوه  او  کنند.  مداخله 
در دهه هفتاد در کشور رخ داد، بیشتر ناشی از مداخالت 
که  شد  باعث  مداخالت  این  و  بود  همسایه  کشورهای 
از هشتم  او گفت: »پس  از کنترول خارج شود.  وضعیت 
ثور با آن که نیروهایی تالش می کردند وضعیت را کنترول 
بیرون شد و سبب شد که  از کنترول شان  کنند، وضعیت 
جان های  دیگر  تعداد  و  شده  پناهنده  افغان ها  از  تعدادی 
خود را از دست دادند و درگیری های بسیار شدید رخ داد 

و مشکالت و تنش های قومی بیشتر شد.«
در همین حال داکتر عبدالکبیر رنجبر، عضو پیشین مجلس 
سکه«  یک  روی  »دو  را  ثور  هشت  و  هفت  نمایندگان، 

قدرت  از  همیشه  برای  یحیی  ال  ظالم  و  سفاک  خاندان 
محو شدند، او با این که نمی دانست این خاندان ال یحیی 
کی بوده و چگونه بر این کشور حکومت می کرده ولی 
است:  خوب  خیلی  حرف ها  این  که  می کرد  احساس 
»رادیو ها می گفتند که بعد از این زمین برای دهقان است. 
هرکس به اندازه توانش باید کار کند و به اندازه ضرورتش 
افغانستان مسیر  و  فیودال، دشمن مردم است  باشد.  داشته 
خیلی  گپ ها  ازاین  ما  است.  گرفته  پیش  را  پیشرفت 
را  ما  زندگی  می کردیم  فکر  زیرا  می شدیم  خوشحال 
دیدیم روس ها  وقتی  ولی  می دهد.  به سوی خوبی سوق 
دیدیم  وقتی  و  می کنند  این حکومتی ها حرکت  در جلو 
آن وقت  می کشند،  خوردن  آب  مثل  را  ما  فرزندان  که 
را  آنان  نرم  و  چرب  گفته های  فریب  نباید  که  فهمیدیم 
بخوریم. من یک فرزند خود را از دست کمونیست ها از 
دست دادم و خودم مجبور شدم برای سال های زیاد از این 

کشور مهاجرت کنم.« 
هرات  به   1371 ثور  هشت  از  بعد  می گوید  عبدالصبور 
تا چند سال  و  تکسی رانی شد  مشغول  دوباره  و  برگشت 
داد. عبدالصبور  ادامه  این شغل  به  توان داشت،  پیش که 
در مورد هشت ثور دیدگاه مشخصی ندارد. او می گوید 
مثل  افغانستان  جا های  دیگر  از  شنیده هایش  برخالف 
کابل که می گفتند کوچه به کوچه و خانه به خانه جنگ 
در  می دهند،  جان  راکت  و  توپ  زیر  در  مردم  و  است 
هرات این گونه نبود؛ مجاهدین آمدند و بدون خونریزی 
حکومت را گرفتند و به اعضای حکومت سابق هم کاری 
هیچ گونه  گرفتند،  را  هرات  طالبان  وقتی  حتا  و  نگرفتند 

 خون ریزی صورت نگرفت. 
ولی محمد گل اسحاق زی شهروند دیگر هراتی در مورد 

کنند و در هشتم ثور سال 1371 قدرت را از دست رژیم 
کمونیستی وقت گرفتند و به پیروزی رسیدند.

کشور،  در  اسالمی  رژیم  استقرار  و  مجاهدین  پیروزی  با 
بهبود  به  رو  روند  که  داشتند  انتظار  افغانستان  مردم 
می گذارد و در شرایط بهتری پس از آن زندگی خواهند 
سیاسی  آگاهان  از  برخی  طوری که  آن  اکنون  اما،  کرد. 
اتفاق  ثور در کشور  از هشتم  وقایعی که پس  می گویند، 
افتاد، حوادث جریان حاکمیت رژیم کمونیستی را پشت 

سر گذاشت.
بلقیس روشن، یکی از اعضای مجلس سنا می گوید رژیم 
از  بعد  اما  شد،  زیادی  »جنایات«  دچار  وقت  کمونیستی 
به  را  افغانستان  مردم  رهبران، جهاد  از  ثور شماری  هشتم 
یغما بردند. خانم روشن می افزاید: »بعد از آن وقت )هشتم 
ثور(، یک تعداد از کسان و رهبران ، جهاد ملت افغانستان 
ساختمان  و  قدرت  چوکی،  خاطر  به  و  بردند  یغما  به  را 
ساختن برای خود، زور تفنگ خود را نشان دادند و به خانه 
خدا رفتند قسم خوردند اما دوباره آمدند سوگند شکستند. 
فراموش  هرگز  افغانستان  مردم  و  تاریخ  را  واقعیت  این 
نخواهند کرد.« خانم روشن معتقد است که کارکرد برخی 
از رهبران جهادی پس از هشتم ثور، باعث شد که »امروز 

افغانستان به چهل و شش کشور دنیا تسلیم داده شود.« 

به وجود نخواهد آمد و همه چیز در  هیچ گونه درگیری 
که  افسوس  ولی  رفت  خواهد  پیش  آرامش  و  سکوت 
از  بعد  روز  چند  فقط  بود.  طوفان  از  پیش  سکوت  این 
خانه  و  کوچه  به  کوچه  جنگ های  قدرت،  تسلیم گیری 
به خانه شروع شد. در همین وزارت داخله چنان جنگی 
در گرفته بود که فکر می کردی همه شهر کابل در آتش 
سال  تا  گاهی  هیچ  جنگ  این  است.  رفته  فرو  جنگ 
توپ  و  راکت  صدای  دیگر  وقتی  فقط  و  نشد  ختم   75
چهارراه ها  سر  در  طالبان  سیاه  دستار های  که  نشنیدیم  را 
کابل  از  سال  چهار  ظرف  در  مجاهدین  گردید.  نمایان 
یک ویرانه کامل ساختند و نصف نفوس کابل را قتل عام 
کردند. فجایعی که در کابل صورت گرفت به هیچ وجه 

قابل توصیف نیست و من شاهد بیشتر این فجایع بودم.«
آقای اسحاق زی می گوید هفت و هشت ثور برای او یک 
اسارت در داستان کمونیست ها  ثور  دارد. هفت  را  معنی 
او  اما  مجاهدین.  دستان  با  جنایت  ثور  هشت  و  بود 
می گوید هسته این تباهی از هفت ثور 57 شروع می شود: 
و  سالم  افغانستان  در  را  قریه ای  و  ده  هیچ  »کمونیست ها 
برای  دهات  در  چیزی  که  مجاهدینی  و  نگذاشتند  آباد 
این  به  و  کردند  ویران  را  شهر ها  ندیدند  کردن  ویران 
نصف  باید  ولی  شد  تکمیل  کشور  ویرانی  روند  ترتیب 
را  گرفت  صورت  مجاهدین  زمان  در  که  جنایت هایی 
بودند که زمینه  این ها  پای کمونیست های نوشت زیرا  به 

چنین وضعیتی را به وجود آوردند.« 
در همین حال محمد نعیم جاودان، دیگر شهروند هراتی 
می توان  ثور  و هشت  هفت  میان  که  را  تفاوتی  می گوید 
و  خلق  رژیم  که  جنایت هایی  که  است  این  کرد  بیان 
پرچم انجام دادند آگاهانه و ایدیولوژیک بود و خطرش 
حفظ  برای  تمامیت خواه  ایدیولوژی های  زیرا  بیشتر،  هم 
قدرت حاضر اند تمام اتباع کشور خود را قربانی نیات شان 
صورت  مجاهدین  زمان  در  که  جنایت هایی  ولی  کنند 
خارجی  کشور های  دستور  به  و  ناآگاهانه  بیشتر  گرفت 
که هر کدام تنظیمی را زیر نفوذ خود داشتند، انجام شد. 
البته که در کنار همه این ها نباید از ارزش های جهاد برای 

آزادی افغانستان سرسری گذر کرد. 
با تمام این احوال برای خیلی از شهروندان کشور این دو 
روز پی در پی تداعی گر درد و رنجی عظیم است زیرا هر 

دوی این روزها تبعاتی جز مرگ و غارت نداشتند.  

دموکراتیک  حزب  آن که  با  می گوید  کرده  توصیف 
افغانستان  در  ارزش های دموکراسی  خلق می خواست که 
مورد تطبیق قرار گیرد، اما یک گروه کوچک در درون 
با  او،  گفته ی  به  کرد.  سواستفاده  زمینه ها  از  حزب ،  این 
این گروه کوچک در درون حزب  تحمیل خواست های 
رفتند  بین  از  روشنفکران  از  شماری  خلق،  دموکراتیک 
آقای  مساعد شد.  افراطی  نیروهای  برای ظهور  زمینه ها  و 
رنجبر گفت: »در هشتم ثور نیروهای افراطی راست خود 
آزادی ها  همان  و  تحمیل کردند  افغانستان  مردم  باالی  را 
داکتر  رهبری  به  وطن  حزب  سوی  از  که  معیارهایی  و 
پلورالیزم سیاسی  و  بود  ایجاد شده  افغانستان  نجیب اهلل در 
و  بود،  شده  عملی  دموکراتیک  اساسی  قانون  بر  مبتنی 
ملل  سازمان  وقت  )نماینده  بنیسوان  صلح  برنامه  همچنین 
آن  تحقق  راستای  در  و  بود  شده  قبول  افغانستان(  برای 
مبارزه صورت می گرفت، همه دستاوردها را همین حادثه 
هشت ثور که در واقعیت یک کودتا بود، از بین برد و یک 
وسطایی  قرون  اندیشه های  دارای  که  توتالیتر  مستبد  نظام 

بود، بر مردم افغانستان تحمیل شد.«
آقای رنجبر عالوه می کند حوادث هفتم و هشتم ثور برای 
مردم پیامدهای ناگواری داشت و در تاریخ کشور غمناک 

است.
گرچند شماری از مردم و رهبران جهادی از هشتم ثور به 
یاد  افغانستان  مردم  برای  تاریخی  و  مهم  روز  یک  عنوان 
داخلی  جنگ های  که  شد  باعث  حادثه  این  اما  می کنند، 
آغاز شود، هزاران تن از مردم جان های خود را از دست 
بدهند و میلیون ها تن دیگر راه مهاجرت را در پیش گیرند. 
با این حال، کارشناسان می گویند که پس از حادثه هشتم 
کشور  در  مذهبی  و  لسانی  قومی،  اختالفات  دامنه ی  ثور 

گسترده تر شد.


دو روز متفاوت ولی با یک پیامد 
7 و 8 ثور

ند
آژ

 
 
 
 
 

هفت ثور ناگوار
 و هشت ثور ناگوارتر

گرچند شماری از مردم و رهبران جهادی از هشتم ثور به عنوان یک روز مهم و 
تاریخی برای مردم افغانستان یاد می کنند، اما این حادثه باعث شد که جنگ های 
داخلی آغاز شود، هزاران تن از مردم جان های خود را از دست بدهند و میلیون ها 

تن دیگر راه مهاجرت را در پیش گیرند. با این حال، کارشناسان می گویند که 
پس از حادثه هشتم ثور دامنه ی اختالفات قومی، لسانی و مذهبی در کشور 

گسترده تر شد.

 ظفرشاه رویی
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مردم  تاریخی  و  تلخ  روزهای   71 سال  ثور  هشت  تا   57 سال  ثور  هفت 
افغانستان شمرده می شوند. هزاران نفر کشته و ده ها هزار نفر آواره شدند و 
صدها خانه در این سال ها ویران شدند. اکثر باشندگان غزنی از این روزها 
خاطره خوشی ندارند. از شهروندان غزنی که خاطرات این روزها را جویا 
زندگی شان حرف  و  خانه  ویران  شدن  یا  و  معلول  شهید،  از یک  شوی 
مجاهدین  پیروزی  روز  را  ثور  هشت  که  این  با  باشندگان  این  می زنند. 
مردم  این  نمی دانند.  سال57   ثور  هفت  از  بهتر  را  روز  این  اما  می دانند 
با پیروزی مجاهدین بعد از چهارده سال جنگ و تباهی،  باور دارند که 
علیه  سال  چهارده  که  مردمی  شد،  شروع  مردم  برای  تازه  بدبختی های 
تجاوز شوروی سابق جنگیدند به امید روزی که دیگر کشورشان مستقل 
باشد و از مرگ، انفجار، انتحار و آوارگی در زندگی شان خبری نباشد. 
این مردم می گویند هفت و هشت ثور دو روز مشابه می باشند. هر دو روز 
ناگوارش عده ای  پیامدهای  اما آغازی که  بودند؛  مردم  برای  آغاز  یک 

کثیر از مردم را به سوگ نشانده است.
تاریخ هفت  تنها  »من  لیسه های غزنی می گوید:  معلمین  از  کبیر یک تن 
ثور را خوانده و شنیده ام، اما هشت ثور سال 1371 با این که روز پیروزی 
مجاهدین می باشد ولی نمی توان این روز را روز پیروزی نامید، چون بعد 
شوروی  علیه  جنگ  قومندانان،  و  رهبران  نفسانی  هواهای  ثور  هشت  از 
اگر  کشاند.  قدرت طلبی  و  داخلی  خانمان سوز  جنگ های  به  را  سابق  
ما  امروز  کنند  تحمل  را  یک دیگر  می توانستند  مردم  به خاطر  مجاهدین 

شاهد این وضعیت در کشور نبودیم.« 
»میزان  می گوید:  غزنی  دیگر  باشنده  یک 
کشتار و ویرانی ها بعد از هشت ثور کمتر 
 57 سال  ثور  هفت  از  بعد  سال های  از 
تباهی  نمی باشد. هر دو روز سرآغاز یک 
برای مردم  بوده است، پس جا ندارد که ما 

این روز را جشن بگیریم.«
حکومت  مسلح  قوای  افسران  از  یکی 
»شب  می گوید:  خاطراتش  از  نجیب اهلل 
یک  با  که  زمانی   1371 سال  ثور  هشتم 
من  ـ  می رفتم  خانه  به  دولتی  موتر  عراده 
بودم  همراه  دیگر  عسکر  ودو  دریور  با 
ما  موتر  رسیدم   4 کارته  به  که  وقتی  ـ 
و  سر  که  مسلح  افراد  تعدادی  طرف  از 
بودند  پیچانده  دستمال  با  را  صورت شان 
خیریت  پرسیدم  که  زمانی  شد،  متوقف 
است، با لحن خشن یکی از آنها گفت شما 
ندارید!  خبر  مجاهدین  پیروزی  از  خاینین 
این  گرفتند.«  را  ما  اسلحه های  و  موتر 
می گوید:  وقت  حکومت  صاحب منصب 
نزدیک مراجعه کردم  به حوزه  »وقتی که 
دیدم که پولیس های حوزه درشی های شان 
را بیرون می کنند، لباس شخصی می پوشند 
باور  می بندند،  سرهای شان  به  دستمال  و 
نکردم خود را عاجل به فرقه خود رساندم، 
حوزه  عمل  نیز  فرقه  سربازان  که  دیدم 
کارته 4 را انجام می دهند. یکی از سربازان 
خاینین  شما  زمان  گفت  من  به  پایین رتبه 

تمام شد، حاال نوبت ماست.« 
روز  این  نمی دانستند که  اما  بودند  مجاهدین خوشحال  پیروزی  از  مردم 
سرآغاز یک انقالب داخلی و جنگ های خانمان سوز قدرت طلبی می شود.

»اگر  می گوید:  غزنی  والیتی  شورای  وکیل  اکبری،  محمدصافی  آقای 
موضوع را دینی فکر کنیم هشت ثور روز پیروزی مجاهدین است، چرا 
که مجاهدین توانستند نظام کمونیستی را شکست دهند. کسانی که برای 
اضافه  اکبری  آقای  شدند.«  پیروز  می کردند  مبارزه  وطن شان   و  اسالم 
می کند: »اگر از زاویه دیگر نگاه کنیم هشت ثور و هفت ثور هر دو برای 
مردم روزهای  خوش آیندی نبودند چون بعد از هر دو روز مردم رنج های 
زیادی دیده و بدبختی ها و ویرانی های زیادی را متحمل شده اند، بنابراین 
مردم افغانستان از هر دو روز یعنی هفت و هشت ثور خاطره خوبی ندارند.« 
به باور مردم غزنی هفت ثور 57 و هشت ثور 71 دو روی یک سکه اند، 

چرا که هر دو روز سرآغاز درد و رنج مردم با اهدافی متفاوت بودند.


این جنگ علی رغم تحمیل خساراتی زیاد 
بر مردم، در سرانجام به نفع مردم تمام شد. 
حوصله ی  که  بودند  افغانستان  مردم  این 
شوروی را  به سر آوردند و خروج نیروهای 
به سران کرملین  را  افغانستان  از  را  روسی 
تحمیل کردند. خروج روس ها از افغانستان 
و ناتوانی حکومت تحت حمایت روس ها 
اقتدار حکومت  تا  باعث گردید  کابل  در 
برخاسته از برنامه ریزی های هفت ثور زایل 

گردد.
هشتم ثور که با ورود رهبران مجاهدین به 
خوشبینی های  علی رغم  خورد،  رقم  کابل 
داشت،  وجود  مردم  میان  که  اولیه ای 
در  زندگی  بر  مبنی  مردم  نتوانست رویای 
سایه حکومت عادالنه از نوع مجاهدینی را 
از ورود  بعد  مدتی  در کوتاه  محقق کند. 
در  داخلی  کابل، جنگ های  به  مجاهدین 
مجاهدین  رهبران  گردید.  آغاز  کشور 
نتوانستند در تقسیم منافع و مشارکت دادن 
یک دیگر در قدرت، به توافق برسند. این 
کام  در  افغانستان  تا  گردید  باعث  کار 

جنگ های خانمانسوز داخلی فرو رود.
جالب این است وضعیتی که از هشتم ثور 
1371 تهداب گذاری شده بود، قاعدتا باید 
در ماه جدی سال 1380  خاتمه یافته تلقی 
از آنجایی که در نظام سیاسی  اما  می شد. 
افراد  میان  در  نحوی  به  قدرت  نیز  جدید 
دخیل در بازی های بعد از هشتم ثور 1371 
نیز  توزیع گردید، وضعیت سیاسی جدید 
سال  ثور  هشتم  از  بعد  تاریخی  مرحله  به 
از  بسیاری  باور  به  و  1371 عطف گردید 
باعث  تفکیک  عدم  همین  کارشناسان، 
بعد  افغانستان  نظام سیاسی  تغییر  تا  گردید 
نوع حاکمیت در  نتواند  نیز  از سال 1380 

افغانستان را تغییر دهد.
این  به  سیاسی  کارشناسان  از  بسیاری 
کارها  ضروری ترین  از  یکی  که  باورند 
این  افغانستان  مثبت در  تغییر  برای آوردن 
است که وضعیت سیاسی که بعد از جدی 
سال 1380 در افغانستان بنیان گذاری شده 
تاریخی  مقطع  یک  عنوان  به  باید  است، 
جدید و یک آغاز جدید محسوب گردد 
تا بتواند زمینه ساز تغییر مثبت در افغانستان 
از  بعد  سیاسی  نظام  جداانگاری  گردد. 
آن  از  قبل  تاریخی  مرحله ی  از   1380
باعث می گردد تا بازیگران مرحله ی پیش 
را مدعی سهم گیری مطلق  از 1380 خود 
در سیاستگذاری های این مرحله محسوب 
نکنند و اجازه دهند تا رهبران جدید با طرز 
را  افغانستان  سیاسی  جامعه  جدید،  فکری 

رهبری کنند.
تفکیک  این  برای  اکنون  می رسد  نظر  به 
رهبرانی  همان  زیرا  است.  شده  دیر  بسیار 
که کشور را در دوره ی تاریخی بین 1371 
نیز  اکنون  می کردند،  رهبری   1380 تا 
رهبری  نقش  بلکه  رهبری  ادعای  تنها  نه 
واقعیت  این  طرح  با  می توان  اما  دارند. 
افغانستان  مردم  شایسته ی  آنان  که حضور 
وضعیت  مثبت  تغییر  به  می تواند  نیست، 

کمک بکند.


یکی از افسران 
قوای مسلح حکومت 

نجیب اهلل از 
خاطراتش می گوید: 

»شب هشتم ثور 
سال 1371 زمانی 

که با یک عراده 
موتر دولتی به خانه 

می رفتم ـ من با 
دریور ودو عسکر 

دیگر همراه بودم ـ 
وقتی که به کارته 
4 رسیدم موتر ما 

از طرف تعدادی 
افراد مسلح که سر 
و صورت شان را با 

دستمال پیچانده 
بودند متوقف شد، 
زمانی که پرسیدم 

خیریت است، با 
لحن خشن یکی 

از آنها گفت شما 
خاینین از پیروزی 

مجاهدین خبر 
ندارید! موتر و 

اسلحه های ما را 
گرفتند.«
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دولت،  در  شریک  سیاسی  رهبران  فردا 
هشتم ثور را جشن می گیرند. اعضای دولت 
سرمست از سهم داری در قدرت، از هشتم 
تجلیل کنندگان  شاید  می کنند.  تجلیل  ثور 
از هشتم ثور، دالیل متعددی برای خویش 
در  آنان  تحریک  باعث  که  باشند  داشته 
شک  بدون  اما  گردد،  روز  این  از  تجلیل 
مردم خواهند پرسید که این روز برای آنان 
در درون  آنان  و  دارد  مفهومی  و  معنا  چه 
و  روز  این  به  نسبت  حسی  چه  خویش 

تبعات ناشی از آن دارند.
قابل  جهت  این  از  روز  این  رهبران  برای 
ادامه ی   در  آنان  که  می باشد  تجلیل 
وضعیت  به  ثور  هشتم  و  هفتم  تحوالت 
فعلی رسیده اند. آنان خود را در محوریت 
داده اند  قرار  افغانستان می گذرد،  در  آنچه 
از  زیرا  می شوند.  مستفید  ناحیه  این  از  و 
جامعه  سوی  از  صورت گرفته  کمک های 
از  و  می برند  نفع  افغانستان  به  جهانی 
امتیازات سیاسی احاله شده به نام افغانستان 

سود می جویند.
برخی از کارشناسان به این باور هستند که 
هفتم و هشتم ثور برای کسانی که اکنون در 
قدرت قرار دارند، روزهای فراموش نشدنی 
از  متفاوت  این دو روز  اگر  می باشد. زیرا 
تاریخ  در  دیگر  نظر  از  مشابه  و  نظر  یک 
افغانستان رقم نمی خوردند، زمینه ی برتری 
فراهم  قدرت  در  موجود  رهبران  برای 

هشتم ثور که با ورود رهبران 
مجاهدین به کابل رقم خورد، 

علی رغم خوشبینی های اولیه ای 
که میان مردم وجود داشت، 

نتوانست رویای مردم مبنی بر 
زندگی در سایه حکومت عادالنه 
از نوع مجاهدینی را محقق کند. 

در کوتاه مدتی بعد از ورود 
مجاهدین به کابل، جنگ های 
داخلی در کشور آغاز گردید. 

رهبران مجاهدین نتوانستند در 
تقسیم منافع و مشارکت دادن 
یک دیگر در قدرت، به توافق 
برسند. این کار باعث گردید 
تا افغانستان در کام جنگ های 

خانمانسوز داخلی فرو رود.

در  بودند  مجبور  نیز  آنان  و  نمی گردید 
شرایط مشابه با دیگران زندگی کنند. این 
از  بعد  به  مرتبط  حوادث  که  حالیست  در 
برای  ثور، صفحه ای جدید  هفت و هشت 
رهبران گشود و بسترسازی ویژه ای را برای 

این رهبران در پی آورد.
تا  داده اند  چه  مردم  برای  روز ها  این  اما 
آنان  که  دهند  انگیزه  به خود  نیز  مردم 
سرخوشی های  و  لبخند ها  با  همراه  نیز 
خوشی ها  در  را  )رهبران(   آنان  رهبران، 
دیده  کنند.  همراهی  شادباش های شان  و 
می شود که این روزها برای مردم چندان پر 
سال  به تاریخ چهل  اگر  نبوده اند.  دستاورد 
دیده  شود،  انداخته  نگاهی  افغانستان  اخیر 
برای  که حداقل  دوره ای  تنها  که  می شود 
مردم ارزش معنوی داشته است و می تواند 
ارزشمند بوده و به عنوان بخشی از خاطره 
طالیی تاریخ زندگی شان محسوب گردد، 
دوره ای بوده است که در برابر اشغالگران 
با آنهم وقتی  به مبارزه پرداخته اند.  روسی 
مورد  بخواهند  را  مبارزه  آن  محصول 
که  دریافت  خواهند  دهند،  قرار  ارزیابی 
بار نگرفته است  مبارزه شان خوب  درخت 
و یا به عبارت دیگر بادامی که آنان در آن 
دوره کاشته اند، دانه تلخ به بار آورده است.

با نگاه واقع بینانه به اوضاع موجود افغانستان 
و به خصوص با مکث بر وضعیت اقتصادی، 
گفت  می توان  کشور  سیاسی  و  اجتماعی 
و  سی  در  افغانستان  سیاسی  جامعه ی  که 
چند سال اخیر، نتوانسته است در مدیریت 
به  وقایع  سازماندهی  و  احوال  و  اوضاع 
وقتی  این رو  از  کند.  عمل  موفق  عام،  نفع 
به  نسبت  خوشی  ابراز  بر  مبنی  تظاهری 
برخی از این وقایع صورت بگیرد، نمی تواند 
چندان واقعی بوده و رنگ مردمی بودن و 

عام بودن را به نمایش بگذارد.
بین  تقابلی  تا  گردید  باعث  ثور  هفتم 
مردم و حکومت صورت گیرد. حکومت 
این  پی  در  ثور  هفتم  از کودتای  برخاسته 
بود که برنامه های خود را بر مردم تحمیل 
نداشتند.  این حکومت را قبول  کند. مردم 
همین مساله باعث گردید تا اتحاد جماهیر 
شوروی وقت به افغانستان نیرو بفرستد و در 
حمایت از حکومت تحت حمایت خود در 
افغانستان، با مردم کشور وارد جنگ شود.

گفته های مردم غزنی از 

هفت و هشت ثور
 محمد هاشم قیام

 محمدضیا حسینی

هشت ثور
ونگاهمتفاوتمردموسهامداران
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

وجود  با  افغانستان،  تحليلگران  شبکه  گزارش  به 
هنوزهم  درافغانستان،  بي عدالتي  ده��ه  چند 
نيستند  قادر  بی عدالتي ها  اين  از  آسيب ديدگان 
شبکه ملي آسيب ديدگان افغانستان را ايجاد کنند.

 به روز 30 و 31 ماه مارچ »کنفرانس ملي آسيب 
تا  بود  آن  شد. هدف  برگزار  کابل  در  ديدگان« 
شهدا،  و  ديدگان  آسيب  سازمان هاي  نمايندگان 
افغانستان  مناطق  از همه  جامعه مدني و حکومت 
گ��روه  توسط  کنفرانس  اي��ن  آي��ن��د.  گ��رده��م 
شبکه  يک  که  انتقالي  عدالت  هماهنگ سازي 
مدني  جامعه  سازمان   25 سازمان يافته  چندان  نه 
بود.  شده  ترتيب  مي باشد،  خارجي  و  افغانستان 

هدف اين بوده است تا عالقمندي به مساله تاسيس 
را  افغانستان«  آسيب ديدگان  ملي  »شبکه  يک 
برانگيخته وشرايطي را که به اين امر کمک کند، 
ارزيابي نمايد. ساري کوفو و عبيدعلي، دو تن از 
نمايندگان »شبکه تحليل گران افغانستان« نيز دراين 
اجالس شرکت کرده بودند و ديدگاه هاي شان را 
و  اهميت  بنابر  اينجا  در  که  داده اند  بيرون  آن  از 
آن  از  فشرده اي  ما  ديدگاه ها،  اين  بودن  جالب 
دو  اين  گفته  به  مي کنيم:  تقديم  شما  خدمت  را 
آسيب  اين همه  کردن  شرکت  نفس  تحليل گر، 
آنچه  از  آگاهي  براي  خود  کنفرانس  در  ديده، 
اما  داش��ت.  اهميت  بسيار  بود  گذشته  آنها  بر 

درآن  که  عنعنه اي  طور  به  کنفرانس  سازماندهي 
سخنران و يک هيات کارشناس )پوديوم( بايد در 
اين  به  بگويند،  چيزي  وقت  دقيقه  ده  محدوده ی 
امر چندان کمک نمي کرد. بيشتر شرکت کنندگان 
از صحن صالون به جاي پرسيدن مطلبي يک نوع 
آنچه  اول  روز  در  بنابراين  مي کردند.  سخنراني 
بسيار مي توانست جالب باشد، همان پارچه تياتري 
آن  مرکز  که  بشر  حقوق  سازمان  توسط  که  بود 
درکابل است تهيه شده بود. در اين تياتر درمورد 
مراحل مختلف منازعه افغانستان وآنچه بر قربانيان 
گروه هاي  مي شد.  داده  شهادت  است،  گذشته 
کاري در روز دوم براي شرکت کنندگان فرصت 
تاسيس  ضرورت  تا  ساختند  فراهم  طوالني  نسبتا 
را  چالش هايي  و  آسيب ديدگان  ملي  شبکه  يک 
قرار  بحث  مورد  گرفته اند،  قرار  آن  روي  فرا  که 
دهند. اما بسياري از گروه هاي شرکت کننده به اين 
پالتفورم  يا  منشور  يک  بدون  که  رسيدند  نتيجه 
ملي که خواهان تدابير مشخص براي پياده ساختن 
اظهار  و  حقيقت يابي  بازجويي،  انتقالي،  عدالت 
خاطرات باشد، نمي توان به اين کار توفيق يافت. 
اين در حالي بود عده اي رسيدن به توافق در مورد 
يک منشور ملي را مشکل و مساله ساز مي دانستند. 
بنابراين برخي از موارد مهم در مورد منشور ملي 
به طور علني بيان نشد. نمايندگان شبکه تحليلگران 
جامعه  جدوجهدهاي  اين  به  توجه  با  افغانستان 
مدني افغانستان در مورد رعايت عدالت انتقالي به 

طور محتاطانه اي اظهار دلچسپي کرده اند. 



5.ساحه تحقیق 
معيار انتخاب محل تحقيق )واليات تحت پوشش(، 
با توجه به گزارش هاي  به تعداد اطفال معتاد  بسته 
ارسالي از دفاتر ساحوي و واليتي کميسيون مستقل 
افغانستان مي باشد. يعني سعي گرديده  حقوق بشر 

است والياتي که بيشترين اطفال معتاد را دارا 
مي باشند، مورد مطالعه اين تحقيق قرار گيرد. 
تحت  واليات  مي توانيد   1 شماره  جدول  در 

پوشش را مطالعه نماييد.
6. مشکالت تحقیق

مشکل  و  معضله  هر  در  تجسس  و  تحقيق 
موانع  و  مشکالت  از  ع��اري  اجتماعي، 
نمي باشد. اين پروژه تحقيقاتي نيز با مشکالت 
و موانع متعددي همراه بوده است که در ادامه 

به آن پرداخته مي شود:
را  تحقيق  اي��ن  مشکل  عمده ترين   .1
مي توان نبود ارقام دقيق از تعداد اطفال معتاد 
گذشته  سال  يک  در  افغانستان  سطح  در 
مشخص.  آماري  جامعه  نبود  يعني،  دانست؛ 
در گزارش انکشاف بشري سال 2007، تعداد 
نفر  هزار  شصت  افغانستان  در  معتاد  اطفال 
نيز  تحقيق  اين  در  بود.1  شده  داده  گزارش 
سعي گرديده است با استفاده از رقم ذکرشده 
کارمندان  گزارش هاي  و  مشاهدات  اساس  بر  و 
ساحوي کميسيون، نمونه آماري اين پروژه تحقيقي 

مشخص گردد. 
بسيار  کار  معتاد  اطفال  با  صحبت  و  دسترسي   .2

دشوار و نيازمند صبر و حوصله وافر و مدت زماني 
نامحدود بوده است. کارمنداني که از بيرون جهت 
موضوع  بودند  شده  استخدام  پ��روژه  اين  انجام 
مشکالت  از  را  معتاد  اطفال  به  دسترسي  عدم 
به  حاضر  اطفال  از  کمي  تعداد  مي دانستند،  عمده 
مصاحبه مي شدند و اکثريت اطفال معتاد از شرم يا 
اطفالي  نمي گرديدند.  مصاحبه  به  حاضر  ترس،  از 
که مورد مصاحبه قرار گرفته اند از لحاظ روحي و 
رواني در حالت درست به سر نمي بردند در هنگام 
و  معطل مي گذاشتند  را  پرسشگر  سوال و جواب، 
پرسشگران  و  مي پرداختند  مخدر  مواد  استعمال  به 
بايد همچنان منتظر مي ماندند تا طفل دوباره آماده 
مصاحبه گردد و اين مساله خود، مدت زمان زيادي 
هنگام  در  اطفال  از  عده اي  يا  دربرمي گرفت،  را 
به  شروع  گذشته،  خاطرات  يادآوردن  با  مصاحبه 
مصاحبه  انجام  روند  حاالت  اين  که  کردند  گريه 
را با کندي روبه رو نموده از طرفي براي خود طفل 

نيز آزاردهنده بود.
پرسشگران  دامن گير  که  ديگري  مشکل جدي   .3
اطفال  مالي  بود، درخواست هاي  ساحوي گرديده 
معتاد بوده است. چنانچه عده اي از اطفال معتاد در 

بدل پول حاضر به انجام مصاحبه گرديده بودند.
4. طبق گفته هاي پرسشگر ساحوي کميسيون، در 
اين  امالشده  پرسشنامه   20 تعداد  غزني،  واليت 
پروژه، در مربوطات ولسوالي قره باغ واليت غزني، 
و  شده  برده  بين  از  ناشناس  مسلح  مردان  توسط 
نرسيده  صدمه اي  پرسشگر  شخص  به  خوشبختانه 

بود.
کميسيون  جانب  از  که  پرسشگري  همچنان   .5
استخدام  باميان  والي��ت  در  بشر  حقوق  مستقل 
از  مدتي  از  بعد  نامعلومي  داليل  به  بود،  گرديده 
آمدن فصل سرما  با  داد. چون  انصراف  کار  ادامه 
بود،  ناممکن  ساحه  از  پرسشنامه ها  تکميل  روند 
بنابراين، بخش تحقيق کميسيون مستقل حقوق بشر 
افغانستان به دليل جلوگيري از اتالف وقت و نشر 
به موقع اين گزارش، به تعداد پرسشنامه اکتفا نمود. 

پی نوشت:
1.گزارش انکشاف بشري افغانستان، سال، فصل سوم، 

پخش قاچاق مواد مخدر- چوکات)3-1( 2007، 
صفحه 59.

ادامه دارد
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آسيب ديدگان 
بی عدالتي ها 

و تقاضاي جدي بازخواست 

بررسي وضعيت 
اطفال معتاد در 
افغانستان 1388

تحقيقی از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

قسمت پنجم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رويکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

مستندات حقوقی برایت ذمه
الزم الرعايه ی  اسناد  در  هم  و  افغانستان  تقنينی  اسناد  در  هم  برايت الذمه  حق 
بين المللی حق دايمی و زوال ناپذير و هميشگی انسان است. اين حق را هيچ 
کسی زايل نمی تواند. هيچ نهادی نمی تواند از انسان افغانستانی بگيرد. زيرا از 
نيز  انسانی  و  اين حق ضامن حيات درست و صحيح  و  آنهاست.  ذاتی  جزو 
می باشد. اين حق هرگونه گمان ها، بدگمانی ها، تهمت ها و افتراها را نيز دفع 

خواهد کرد. 
مستند ملی و داخلی قانون اساسی است که در ماده ی 25 اين حق را از جزو 
به صورت  چه  الزم الرعايه  اسناد  در  اما  است.  کرده  اعالم  شهروندی  حقوق 
توصيه ای و چه به صورت الزام آور نيز به رسميت شناخته شده است. از جمله 
ارتکاب  به  بين المللی حقوق مدنی و سياسی می گويد که هرکس که  ميثاق 
جرمی متهم شده است اين حق را دارد که بی گناه فرض شود تا مگر جرم او 
نيز تصريح می کند  بر طبق قانون ثابت شود.30 اعالميه ی جهانی حقوق بشر 
که هرکس به بزهکاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي 
براي  الزم  تضمين هاي  کليه  آن  در  که  عمومي  دعواي  يک  جريان  در  که 
اعالميه ی  همچنين  گردد.31  محرز  قانونا  او  تقصير  باشد،  شده  تامين  دفاع 
محکوميتش   اين که   تا  است   بي گناه   متهم ،  که  می رساند  بشر  حقوق  اسالمی 
از راه  محاکمه  عادالنه اي  که  همه  تضمين ها براي  دفاع  از او فراهم  باشد ثابت  

گردد.32
حق شخصی بودن جرم

مجازات  و  جرم  شخصی بودن  اصل  افغانستان  اتباع  اساسی  حقوق  از  يکی 
است.  شخصي  عمل  يک  جرم  که  است  کرده  تصريح  اساسی  قانون  است. 
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت 

نمی کند.33
بررسی ماده ی 26 قانون اساسی

عمل  جوابگوی  هرکس  جرم  شخصی بودن  شهروندی  حق  الگوی  طبق 
مجرمانه ی خويش است. قانون اساسی نيز همين مساله را تبيين کرده است. اما 
قانون اساسی به ابعاد کيفری کسی که عمل مجرمانه نقض حقوق شهروندی 
شخصی بودن جرم را مرتکب می گردد هيچ اشاره ای نکرده است. جای اين 
سوال هست که اگر پوليس يا حکومت، شهروند افغانستانی را به جرم اتهام 
گرچند  می کند؟  حکم  چه  قانون  کند،  مجازات  يا  بازداشت  ديگر  شهروند 
قانون اساسی در اين مورد حکم صريح ندارد. اما می توان گفت که بر اساس 
پوليس  دستگاه  خودسرانه  بازداشت  منع  همچنين  و  موثر  رجوع  حق  اصل 
حساب  به  کشور  شهروندان  اتباع  اساسی  حقوق  نقض  مرتکب  حکومت  يا 

می آيد.
حق رجوع موثر

ماده ی51 قانون اساسی افغانستان اعالم کرده است که هرشخص که از اداره ای 
برای  می تواند  و  می باشد  مستحق جبران خسارت  متضرر شود  بدون موجب 
حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثنای حاالتی که در قانون تصريح 
به تحصيل  با صالحيت  بدون حکم محکمه  نمی تواند  گرديده است،  دولت 

حقوق خود اقدام کند.
حق رجوع موثر يک مفهوم نو است. اين حق، يکی از حقوق شهروندی است 
که با اين عنوان و با اين نام در ادبيات حقوقی افغانستان ذکر نشده است. تنها 
در ماده ی 51 قانون اساسی فغانستان مفهوم و محتوای آن آمده است. آنجا که 
قانون اساسی افغانستان حکم می کند که هرشخص که از اداره  بدون موجب 
متضرر شود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند برای حصول آن در 
محکمه دعوا اقامه کند. به استثنای حاالتی که در قانون تصريح گرديده است،  
تحصيل حقوق خود  به  با صالحيت  محکمه ی  بدون حکم  نمی تواند  دولت 
شده  تصريح  نيز  بين المللی  الزم الرعايه  اسناد  در  حق،  همين  کند."34  اقدام 
است. اعالميه ی جهانی حقوق بشر در اين زمينه می گويد که در برابر اعمالي 
که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون 
اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع موثر به 

محاکم ملي صالحه دارد.35 
 در حق رجوع موثر، دو طرف فرد عادی نيست. بلکه يک طرف شهروند قرار 
دارد و طرف ديگر دولت. شهروند در اين نهاد دو ضلعی، متضرر و زيان ديده 
به عبارت ديگر، ممکن است حق  است و دولت ضرررسان و زيان رساننده. 
رجوع موثر را در دو مثال بيان می کنيم. در مثال اول فرد از دستگاه حکومتی 

يا اداره يا مراجع رسمی حکومتی ضرر ببيند.
ادامه دارد
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 دوران و  طالیی  دوران  با  که  جاپان  سینمای  از  غیر 
به  قبلی  نوشته  در  ما  و  می شود  شناخته  نواش  موج 
آسیا  بزرگ  قاره  در  پرداختیم.  آن  طالیی  دوران 
هر  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  سینمایی  کانون های 
کدام در دورانی رونق و درخشش داشته یا چهره های 

قابل تاملی در آن ظهور کرده است.
ایران و سینمای  سینمای چین، سینمای هند، سینمای 
انکشاف  با  البته  اخیرا  است.  کانون ها  این  از  کوریا 
هانگ  ماندد  آسیا  شرق  کشورهای  سایر  در  رشد  و 
کانگ، سنگاپور، تایلند، ویتنام و... در کنار کوریا و 
چین و جاپان بهتر است که سینمای شرق آسیا را به 
قرار  نظر  مورد  گسترده  و  بزرگ  کانون  یک  عنوان 

داد.
که  رسید  خود  اوج  به  دورانی  در  چین  سینمای  اما 
گذاشت.  پای  صحنه  به  چین  سینمای  پنجم«  »نسل 
این دوران که از نیمه هاي دهه  ۸۰  میالدي آغاز شد، 
سینمای  اصلي  مشخصه هاي  دارد.  ادامه  امروز  به  تا 
آثار  کنترل  سانسور  با  رویي  در  رو  پنجم،  نسل 
سینمایي چین و نگاهي منتقدانه به سیاست هاي حزب 
کمونیست و شکستن تابوهاي جامعه سنتي چین است. 
این گروه برای مدت ها مغضوب مقامات دولتی چین 
بودند وبرای ساخت و نمایش فلم های شان با مشکالت 

فراوانی رو به رو بودند.
سینماگران  پنجم  نسل  که  گروهی  فلمساز  مهم ترین 
زرد«  »زمین  است.  کایگه«  »چن  گرفتند،  نام  چینی 
اولین ساخته او در جشنواره لوکانو، پلنگ نقره ای را 
گرفت و نام این فلمساز را در محافل بین المللی مطرح 
کرد. کایگه روند صعودی خود را ادامه داد و با فلم 
»وداع با محبوبه ام« موفق شد نخل طالی جشنواره کن 
را نیز دریافت کند. تا سال ها او به تنهایی مطرح ترین 
و شاخص ترین چهره سینمای چین بود ولی به تدریج 
اغواگر«،  »ماه  پیوستند.  او  به  دیگری  فلمسازان 
ساخته های  دیگر  از  »قول«  و  آدمکش«  و  »امپراتور 

شاخص کایگه هستند.
یکی دیگر از کارگردانان شاخص این دوران سینمای 
ییمو در خانواده اي  ییمو« است. ژانگ  چین، »ژانگ 
کمونیست  حزب  ترمینولوژي  در  که  آمد  دنیا  به 
که  گروهي  یعني  مي شوند،  نامیده  »بدسابقه«  چین 
داشتند.  بازدارنده  نقشي  چین  انقالب  در  پدران شان 
ییمو، در دوران انقالب فرهنگي چین، درس و مدرسه 
را رها کرد و ابتدا به عنوان کارگر مزرعه و سپس در 

یک کارخانه نساجي به کار مشغول شد.
با بازگشایي آکادمي فلم پکن، ژانگ ییمو با پیگري ها 
در  توانست  چین  فرهنگ  وزارت  از  درخواست  و 
او  این آکادمي درآید.  به عضویت  فلم برداري  رشته  
ابتدا به عنوان دستیار کارگردان وارد دنیاي سینما شد 
و با استعداد هایي که در او کشف شد، این فرصت را 
»زمین زرد«  فلم  فلم بردار در  به عنوان مدیر  یافت که 
باشد؛ فلمي  چن کایگه در سال 19۸4 حضور داشته 
پنجم  نسل  کارگردانان  فلم  اولین  به عنوان  آن  از  که 

چین یاد مي شود.
اولین تجربه  کارگرداني خود را در سال 19۸7  ییمو 
مورد  سخت  که  آورد  به دست  سرخ«  »ذرت  فلم  با 
استقبال منتقدین قرار گرفت. این فلم موفق به کسب 
خرس طالي جشنواره  برلین شد و شهرت جهاني براي 
این فلم ساز چیني به همراه آورد.  دو سال بعد او فلم 
طالي  نخل  نامزد  که  کرد  کارگرداني  را  دو«  »جو 
جشنواره  کن بود و اولین فلم سینماي چین نام گرفت 

که نامزد جایزه  اسکار بهترین فلم غیرانگلیسي شد. 
به فلم تحسین برانگیز  این فلم، نوبت  پس از موفقیت 
یک  واقعیات  که  رسید  بیافروز«  را  سرخ  »فانوس 
زندگي ثروتمندانه را به تصویر کشیده است. سینماي 
اسکار  جایزه   نامزد  دومین بار  براي  فلم  این  با  چین 
غرب  دنیای  استقبال  شد.  غیرانگلیسي  فلم  بهترین 

آثار  به  چینی  مقامات  حساسیت  باعث  فلم ها  این  از 
تعدادی  به  ان  از  بعد  که  طوری  به  شد.  فلم ساز  این 
 ) 199۵( شانگهاي«  »نغمه هاي  از جمله  او  فلم های  از 
اما حضور  نشد.  داده  عمومی  نمایش  اجازه  چین  در 
پربار ییمو در جشنواره های معتبر جهانی ادامه یافته و 

موفقیت های بی شماری را به دست آورد.
سینمای  از  ناگهانی  چرخشی  با  ییمو   2۰۰2 سال  در 
ریالیسم که با زباني تلخ به انتقاد از سنت هاي اجتماعي 
و  اسطوره گرا  روایت هایی  به  مي پرداخت،  چین 
به  اگرچه  آورد.  روی  رزمی  هنرهای  از  استفاده 
کارگیري هنرهاي رزمي در سینماي اخیر دنیا با »ببر 
کارگردان  لي«  »آنگ  ساخته  پنهان«  اژدهاي  غران، 
اخیر  تریلوژي  اما  شد  شروع  امریکایی  تبار  تایوانی 
ییمو به دلیل غناي تصویري آنها ارزش متفاوتي دارند. 
فلم »قهرمان« که در سال 2۰۰2 ساخته شد اولین فلم از 
این سه گانه او است. در سال 2۰۰4 فلم دیگرش »خانه 
دومین  فوق العاده،  جهانی  فروش  با  پران«  خنجرهاي 
فلم این گونه او بود که چشم ها را به خود خیره کرد. 
شکوه  با  فلم  براي  پیش درآمدي  که  فلم  دو  دراین 
با  او  مي آیند،  حساب  به  زرد«  گل  »نفرین  دیگرش 
داستان هاي  و  فولکلور  بازسازي  به  زیبایي  و  ظرافت 
هفت  باشکوه  تاریخ  و  مي پردازد  کشورش  حماسي 
هزارساله چین را به رخ مي کشاند. مشخصه هاي اصلي 
مطلق گرا  فضاسازي  دوباره  به کارگیري  فلم  این سه 
براي داستان سرایي از اسطوره هاي تاریخي است. در 
و  نمایي مي کنند و دکورها  فلم ها رنگ ها جلوه  این 
تفاوت  مي شوند.  طراحي  دقت  به  باشکوه  لباس هاي 
اصلي سه گانه آخر ژانگ ییمو با کارهای قبلی او در 
زباني شیرین  با  او  اخیر،  است. در سه گانه  پیام آن ها 
عظمت تاریخ و فرهنگ کشورش را به رخ جهانیان 
در  گانه  سه  این  آخرین  زرد  گل  نفرین  مي کشاند. 
این  است.  چین  تاریخي  هویت  بازسازي  چارچوب 
فلم که پرهزینه ترین فلم تاریخ سینماي چین است به 
دوران  از  بعد  سال  صد  چند  یعني  قرن  12  میالدي، 
هم  از  داستان  و  مي گردد  باز  پرنده  خنجرهاي  خانه 
پاشیدن دروني سلسله تانگ در چین را بیان مي کند. 
ییمو در این فلم با دکور و صحنه آرایی بسیار وسیع و 
سینمای  عظکت  نوعی  به  بی عیب و نقص  میزانسنی  با 
به چالش  را  هالیوود  به رخ کشانده و  را  امروز چین 
این فلم نشان از دورخیز بزرگ چین برای  می کشد. 
که  همانگونه  دارد؛  جهان  سینمای  سالن های  فتح 
این  نیز  عرصه ها  دیگر  و  صنعت  و  اقتصاد  در  چین 
است.  گذاشته  نمایش  به  را  چشمگیر  و  سریع  رشد 
بازتری که  با فضای  ییمو و  این چرخش  با  از طرفی 
دولت چین به وجود آورده، دیگر حکومت نیز مانع 
ییمو به حساب نمی آید. آخرین ساخته مهم ییمو که 
کاری بازهم متفاوت است، »هزاران مایل تنها راندن« 
ساختن  اندیشه  در  را  زیادی  سال های  ییمو  که  است 

و  اخالقی  درونماییه ای  که  فلم  این  است.  بوده  آن 
تاثیر گذار سفر مردی است در  اجتماعی دارد، قصه  
و  پدر  تفاهم یک  بعد  و  ماجرای جدایی  قلب چین؛ 
افسانه ای  بازیگر  تاکاکورا  کن  را  پیرمرد  نقش  پسر. 

سینمای جاپان بازی می کند.
از زندگي  توانا است که  ییمو« داستان سرایي  »ژانگ 
روستایي دو قرن پیش چین گرفته تا زندگي مدرن و 
شلوغ امروز پکینگ و تا حماسه هاي کهنه کشورش، 

قصه براي گفتن دارد. 
چین  سینمای  دوران  این  مطرح  کارگردان  دیگر 
»فنگ  ژیایو گنگ« است. فنگ  که سال 19۵۸ به دنیا 
که  چین  فلمسازان  از  بسیاری  برخالف  است،  آمده 
تحصیالت آکادمیک دارند، در هیچ مدرسه سینمایی 
درس کارگردانی نخوانده و فقط تجربه عملی کاری 
دارد. او با آن که در خانواده ای کمونیست بزرگ شده 
و با آنکه خودش هم گرایش های چپ گرایانه دارد، 
این  از  است.  نبوده  هیچ وقت عضو حزب کمونیست 
فلمساز به عنوان پول سازترین کارگردان چین نیز نام 
برده می شود. فنگ  اولین کارگردان در تاریخ سینمای 
در  باالیی  فروش  چنین  با  فلم هایش  که  است  چین 
سالن های سینما روبه رو بوده اند؛ فلم هایی مثل »مراسم 
»انجمن«،  تلفن«،  »اتاقک  سینما«،  ستاره  یک  تدفین 
»بانکوت« و »اگر تو همان باشی« این موفقیت بزرگ 
سال گذشته  در  کرده اند.  فنگ ژیایو گنگ  نصیب  را 
فروش  سلطه  در  همه  جهان  سینمای  سالن های  که 
باورنکردنی »آواتار« بود در چین فلم »پس  از شوک« 
آخرین ساخته فنگ که زلزله ویرانگر سال 197۶ چین 
دیگر کشورهای شرق  و  چین  در  می کند  روایت  را 
آسیا با فروشی نزدیک به آواتار  عنوان پرفروش ترین 
فنگ  فلم  این  در  به دست آورد.   را  تارخ چین  فلم 
ژیایوگنگ با پس زمینه قراردادن این زمین لرزه، قصه 
دلیل  به  به تصویر می کشد که  را  زندگی خانواده ای 

این اتفاق، برای سال ها از یکدیگر دور می افتند.
در سینمای آسیا کانون دیگری که با شکل و شمایلی 
است.  بالیوود  یا  هند  سینمای  است،  فعال  متفاوت 
سینما  کانون  این  دارد.  را  خود  مشخصه های  بالیوود 
کمتر  آن  در  که  است  معروف  عامه پسند  سینمای  به 
به تم هنری در ساختار و درونمایه به شدت مقلد آن 
توجه می شود. تکیه این سینما تنها و تنها بر تماشاگران 
استوار  آسیا  جنوب شرقی  کشورهای  و  هندی  عامه 
هنری  سینمای  فقدان  دلیل  به  که  تماشاگرانی  است. 
و  محدود  حد  همان  در  سالیق-شان  حوزه  این  در 
از  که  هندی  فلمساز  تنها  است.  مانده  باقی  ابتدایی 
این امر معمول سینمای هند  فراتر رفته و حالتی استثنا 
کارگردان  تنها  است.  رای«  جیت  »ساتیا  است،  یافته 
هندی که آثارش در تقریبا تمام جهان شناخته شده و 
توانسته است ویژگی های ملی هند را در آفرینش های 

سینمایی خود به شکل هنری مستقل منعکس کند.
ساتیا جیت رای در سال 1922در شهر کلکته  به دنیا 
بار جایزه  سینمایی اش ۳2  فعالیت  دوران  در  او  آمد. 
ملی فلم را از دولت هند دریافت کرد و دو بار برنده 
جایزه خرس نقره ای از جشنواره فلم برلین و یک بار 

نیز برنده جایزه شیر طالیی از جشنواره فلم ونیز شد.
شهرت رای بیشتر به دلیل سه گانه او با عنوان »سه گانه 
گانه  سه  این  فلم های  است.  آمده  دست  به  آپو« 
ـ  رو«(  پیاده  در  )»زندگی  پانچالی  پاتر  از:  عبارت اند 
19۵۳ـ، آپاراجیتو 19۵7 و آپورسانسار ـ 19۵9. رای 
در این فلم ها به عنوان فلم سازی با استعداد استثنایی و 

بر  ناپذیر شناخته می شود که  نیز آفرینشگری سازش 
تعارضات درونی کشورش آگاه است و می داند آنها 

را چگونه از نظر هنری شکل دهد.
پانچالی«، »آپو«ی خردسال در یک دهکده  »پاتر  در 
می کند:  ایفا  را  فرعی  نقشی  واقع  در  بنگالی،  فقیر 
مزارع  و  دشت ها  در  خواهرش  مسن ترین  همراه  او 
را  قطاری  عبور  تمام،  اعجاب  با  و  می شود  سرگرم 
زندگی  مشکالت  آن،  کنار  در  اما  می کند؛  کشف 
در  می شود.  ظاهر  خانوادگی  مسایل  و  روستایی 
»آپاراجیتو«، آپو به مدرسه می رود و با کمک هزینه 
این  در  و  می شود  دانشگاه  وارد  کلکته  در  تحصیلی 
فلم  این  می گویند؛  زندگی  بدرود  والدینش  زمان 
در  می شود.  تقسیم  جداگانه  اپیزودهای  شماری  به 
»آپورسانسار« سرانجام »آپو« تصمیم می گیرد نویسنده 
عمیق  بحران  درگیر  همسرش  مرگ  دنبال  به  و  شود 
در  که  ظاهری  رویدادهای  این  همه  می شود.  روحی 
واقع چارچوبه فلم را تشکیل می دهند، منعکس کننده 
رویدادهای واقعی اند. در این »سه گانه« ـ که همیشه با 
متنوع  ـ سطوح  مقایسه می شود  »سه گانه« »گورکی« 
و مکملی وجود دارد. بیش از هرچیز سه گانه »آپو«، 
رمان رشد و نمو یک فرد است. درام »پاتر پانچالی« 
کوشش  نیز  و  کودک  یک  چشمان  در  دنیا  کشف 
تدریجی او است برای یافتن جایی در دنیا که بتواند 
»آپو«  رویای  در  بکوشد.  خود  زندگی  برای  آن  در 
شکل  طبیعت  بر  انسان  سلطه  از  او  تصور  قطار،  از 
می گیرد؛ از همین زمان است که ستیز با خرافه پرستی 
موضوع  این  می شود.  بیدار  او  در  دانش  به  نیاز  و 
آگاهی  بر  »آپو«  می کند:  پیدا  ادامه  »آپاراجیتو«  در 
فزونی  نیز  عرفان  به  وی  گرایش  اما  می افزاید،  خود 
می گیرد، و این، مایه آن می شود که او از واقعیت ها 
پسرش،  با  برخوردش  سرانجام  اما  گزیند.  دوری 
این  در  رای  بازمی گرداند.  زندگی  به  دوباره  را  وی 
آخرین مرحله رشد قهرمان داستانش، تعارضی را که 
از مشخصات هند معاصر است، تصویر می کند، تضاد 
چهار  میان  که  غیرعقالیی  ـ  عرفانی  دیدگاهی  میان 
به شناختی  نیاز  پنجم توده های بی سواد رایج است و 
که جامعه صنعتی و پیشرفته هند آن را ایجاب می کند. 

قهرمان تری لوژی از این تعارض به شناخت می رسد.
اما آنچه فلم های ساتیا جیت رای را بیشتر از نظر تنوع 
ساده،  پرداخت  می کند،  اهمیت  دارای  ساختاری 
ظریف  فوق العاده  حال  عین  در  و  بی پیرایه  واقعی، 
آنها است. رمز شکل گیری آنها در آن است که رای 
و  برمی گزیند  را  حوادث  عادی ترین  و  طبیعی ترین 
می سازد.  آشکار  را  هستی  ابعاد  ژرف ترین  آنها،  در 
رای در این شیوه سنت نیوریالیسم را تداوم می بخشد 
که خود آشکارا بر زبان آورده است: »دزد بایسکل« 
سینما  به  بیدار کرد که  من  در  را  آرزو  این  »دسیکا« 

روی بیاورم. 
شاعرانه  و  آرام  ریتمی  از  برخوردار  »آپو«  گانه  سه 
است، که مخاطب عجول آن را خسته کننده می پندارد، 
ولی می توان در آن، حضور صبورانه در رویدادهای 
نامریی را تشخیص داد. در نگاه ها، حرکات و زوایای 
نکته مرکزی  واقعی شکل می گیرد.  دوربین، رویداد 
سه گانه »آپو« تاکید بر بافت دراماتولوژی روایت است 
که در مقابل جریان سینمای بدنه بالیوود قرار می گیرد. 
اغراق شده،  روایت های  هندوستان،  بدنه  سینمای  در 
همراه  باورناپذیر  روایت های  متکلف،  دیالوگ های 
هستند.  فلم  الینفک  اجزای  دراماتیک  اغراق  با 
برابر  در  ایستادن  رای  جیت  ساتیا  فلمسازی  شاخصه 
هیچگونه  فلم  سراسر  در  است.  دامنه  پر  جریان  این 
اغراق و سعی در منکوب کردن احساسات مخاطب 
اساسی  تفاوت های  از  دیگر  یکی  نمی شود.  دیده 
با سینمای غالب هند، شخصیت پردازی  سینمای رای 
کاراکترها است. در سراسر فلم شخصیتی مطلقا سیاه 
ریالیستی  باورپذیری  در  امر  این  و  نمی بینیم  سفید  یا 
ایفا می کند.  شخصیت ها و فضای فلم نقش عمده ای 
این نوع شخصیت پردازی جدا از تاثیرات ریالیستی اش 
مبین نکته ای اساسی در نسبی بودن اخالق انسان ها در 
برخورد با موقعیت های مختلف زندگی - به خصوص 
 – فقر  و  فرهنگی  و  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
می-گوید  خود  که  همانگونه  رای  جیت  می باشد. 
حقیقت  کردن  آشکار  را  فلمسازی اش  از  »هدف 
تمامی  بافت  در  نکته  این  و  می داند«  انسان  کردار 

آثارش به خصوص سه گانه مشهود است.
دوربین رای بیشتر در جایگاه نمای نقطه دیدگاه ناظر 
به  رای،  زیبای  و  زیاد  میدان های  عمق  و  می نشیند 
میزانسن های فلم شکوه دیگری می دهد. عمق میدانی 
که گاه با دو یا سه عمق میدان به نوعی قضیه نسل ها 

را نیز مد نظر دارد.


سینمای آسیا
تولدی دیگر

یکی دیگر از کارگردانان شاخص این 
دوران سینمای چین، »ژانگ ییمو« است. 
ژانگ ییمو در خانواده اي به دنیا آمد که در 

ترمینولوژي حزب کمونیست چین »بدسابقه« 
نامیده مي شوند، یعني گروهي که پدران شان 

در انقالب چین نقشي بازدارنده داشتند. 
ییمو، در دوران انقالب فرهنگي چین، درس 
و مدرسه را رها کرد و ابتدا به عنوان کارگر 

مزرعه و سپس در یك کارخانه نساجي به کار 
مشغول شد.

با بازگشایي آکادمي فلم پکن، ژانگ ییمو با 
پیگري ها و درخواست از وزارت فرهنگ چین 
توانست در رشته  فلم برداري به عضویت این 

آکادمي درآید.
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معلمین ولسوالی های مرزی بدخشان:

از امتیاز رتب معاشات محروم هستیم
سمیع اهلل سیحون

سفر جیمی کارتر به کوريای شمالی برای حل مناقشه هسته ای

 معلمين ولسوالی های مرزی واليت بدخشان نسبت دوری 
راه طی چندين دوره ای که آزمون ملی معلمين جهت بلند 
گرديد،  برگزار  واليت  اين  مرکز  در  معاشات  رتب  بردن 
از  هنوز  تا  و  ماندند  محروم  آزمون ها  اين  در  اشتراک  از 

امتيازات رتب معاشات بی بهره هستند.
معارف  مقام های  کم توجهی  از  معلمين  اين  از  شماری 
نسبت  آنها  اگر  داشته می گويند که  زمينه شکايت  اين  در 
آزمون  در  اشتراک  توانايی  راه  دوری  و  دشوار  جغرافيای 
ملی معلمين را نداشتند، مقام های معارف بايد بادرنظرداشت 
مشکالت شان يک حوزه برگزاری اين آزمون را در يکی 

از ولسوالی های مرزی در نظر می گرفتند.
و  شکی  نسی،  مايمی،  ولسوالی های  معلمين  می شود  گفته 
کوفاب خواهان، طی چندين دوره که آزمون ملی معلمين 
از  هنوز  تا  و  مانده  محروم  اشتراک  از  گرديد،  برگزار 

معاشات رتب چيزی دريافت نکرده اند.
مايمی  ولسوالی  مکتب های  از  يکی  آموزگار  شيرين اهلل، 
آزمون  تا  داشتيم  انتظار  که  وجودی  »با  می گويد:  درواز 
سهولت  برای  دروازها  مشخص  حوزه  در  معلمين  ملی 
نسبت  متاسفانه  شود،  ايجاد  ولسوالی  آن  معلمين  اشتراک 
کم توجهی  و  واليت  اين  در  معارف  مقام های  ضعف 
وزارت معارف تا هنوز بيش از شش صد معلم از امتياز رتب 

معاشات محروم هستند.«
نکنند  توجه  زمينه  در  معارف  مقام های  اگر  وی  گفته  به 
عالقه مندی  نگردند،  برخوردار  امتياز  اين  از  معلمين  و 
آموزگاران به تدريس کم شده و ديگر نمی توان اميدی به 

معارف ولسوالی های يادشده بست.
از  که  نبود  ما  مردم  محروميت  اولين  »اين  می افزايد:  وی 
اشتراک در آزمون ملی معلمين محروم ماندند، بلکه هزاران 
عدم  فقر،  مواصالتی،  راه های  نبود  چون  ديگر  محروميت 
دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی و معارف را سال ها 
است که بردوش می کشند و هر باری که مشکالت مان را با 

مقام ها در ميان می گذاريم به صدای ما گوش نمی دهند.«
واليتی  شورای  در  مردم  نماينده  فاروقی،  عارف  محمد 
نسبت  مجموع  در  مرزی  ولسوالی های  »معلمين  می گويد: 
معلمين  معاشات  رتب  آزمون  در  که  نتوانستند  راه  دوری 
از  معارف  رياست  به  بارها  را  مساله  اين  و  نمايند  اشتراک 

آدرس مردم در ميان گذاشتيم که متاسفانه تا حال هيچ گونه 
اقدام در زمينه صورت نگرفته است.«

نمايندگان شان  طريق  از  مرتبه  چندين  آنها  وی  گفته  به 
رياست  حتا  و  معارف  رياست  مقام واليت،  به  را  موضوع 
عمومی تربيت معلم که مسووليت برگزاری اين آزمون را 
عهده دار بود، در ميان گذاشتند تا به مشکالت شان رسيدگی 
امتياز  اين  از  افغانستان  مانند ديگر معلمين  صورت گيرد و 
 5 معلمين  سرنوشت  به  راجع  متاسفانه  که  شوند  بهره مند 

ولسوالی مرزی هيچ اقدامی روی دست گرفته نشده است.
در  معلمان  از  تن  شش صد  از  بيش  »تقريبا  می افزايد:  وی 
در  که  هستند  محروم  معاشات  رتب  امتياز  از  واليت  اين 
سطح افغانستان هيچ واليتی به اين پيمانه محروميت نکشيده 

است.«
با  راه  از 500 کيلومتر  بيش  پيمودن  وی اضافه می کند که 
باشندگان  ناممکن که  پياده کاری است دشوار و حتا  پای 
آزمون  در  اشتراک  از  دليل  همين  به  متذکره  ولسوالی 
و  معارف  مقام های  درحالی که  مانده اند  محروم  معلمين 
آن  به  سفر  جرات  چرخبال  بدون  دولتی  نهاد های  ديگر 

ولسوالی ها را ندارند.
با  بدخشان  معارف  رييس  ودودی،  عبدالمعبود  اين حال  با 
»در  می گويد:  مرزی  ولسوالی های  معلمين  ادعا های  تاييد 
جريان برگزاری آزمون رتب معاشات معلمين پنج ولسوالی 

نتوانستند که در اين آزمون اشتراک کنند.«
مقام های  با  بارها  را  معلمين  مشکالت  آنها  وی  گفته  به 
هنوز کوچکترين  تا  ولی  معارف درميان گذاشتند  وزارت 

اقدامی از طرف آنها در زمينه صورت نگرفته است.
به  توجه  با  بدخشان می گويد  در  معارف  رياست  مقام  اين 
مشکالت معلمين ولسوالی های مرزی در تالش هستند که به 
کمک وزارت معارف يک حوزه مشخص برای برگزاری 
آزمون ملی معلمين در نظر گيرند تا آنها بتوانند از اين امتياز 

مثل ديگر معلمين کشور بهره مند شوند.
بردن  بلند  منظور  به  معارف  است که وزارت  اين درحالی 
معاشات  رتب  وزارت  اين  برنامه های  در  آموزشی  کيفيت 
با سويه  پيوند  در  معلمين  آن،  اساس  به  که  نمود  شامل  را 

تحصيلی شان طی يک آزمون شامل اين امتياز می شدند. 

جيمی کارتر، رييس جمهور سابق امريکا، برای کمک 
به حل مناقشه هسته ای کوريای شمالی، به پيونگ يانگ 

سفر کرده است.
جهانی  سابق  رهبران  از  نفر  چند  سه روزه  سفر  اين  در 
عنوان  با  گروه  اين  می کنند.  همراهی  را  کارتر  آقای 
ماموريت  اين  در  که  می شوند  شناخته  »ريش سفيدان« 
خود اميدوارند با کيم جونگ ايل، رهبر کوريای شمالی 

ديدار کنند.
مارتی آتيساری و مری رابينسون، روسای جمهور سابق 

فنالند و ايرلند نيز در اين گروه حضور دارند.
کارتر  آقای  پرس  آسوشيتد  خبرگزاری  گزارش  بر  بنا 
ريش سفيدان  گروه  که  گفت  امريکا  ترک  از  پيش 
اميدوار است با کيم جونگ اون، پسر و جانشين احتمالی 

کيم جونگ ايل نيز ديدار کند.
اين  که  نيست  مطمين  گفت  کارتر  آقای  حال  اين  با 

ديدار انجام شود.
اين گروه از رهبران سابق تا روز پنج شنبه و پيش از سفر 

به کوريای جنوبی در پيونگ يانگ خواهند ماند.
اساس  بر  و  سفر  اين  مدت  طول  در  می رود  انتظار 
گروه،  اين  سول،  و  يانگ  پيونگ  پکن،  در  مذاکرات 
گزارشی را به کشورها و نهادهای دخيل در مذاکرات 

هسته ای کوريای شمالی ارايه کند.
مذاکرات شش جانبه که هدف آن پايان دادن به برنامه 

هسته ای کوريای شمالی است، مدت هاست که متوقف 
شده است.

از غرق شدن يک  بعد  دو کوريا  ميان  فوق العاده  تنش 
باران  گلوله  و  گذشته  سال  در  جنوبی  کوريای  کشتی 
مرز کوريای جنوبی توسط کوريای شمالی در ماه نوامبر 
را  مذاکرات  اين  ازسرگيری  برای  تالش ها  گذشته، 

بی نتيجه گذاشته است.
انتظار می رود کمبود مواد غذايی نيز از جمله موضوع های 
مورد مذاکوريای گروه ريش سفيدان در کوريای شمالی 

باشد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد يک چهارم جمعيت 
کوريای شمالی، معادل بيش از شش ميليون نفر از عدم 

دسترسی مناسب به مواد غذايی رنج می برند.
جيمی کارتر پيش از اين در تابستان سال 2010 ميالدی 
امريکايی  برای مذاکره درباره آزادی يک شهروند  نيز 
که به اتهام ورود غير قانونی در کوريای شمالی زندانی 

بود، به اين کشور سفر کرده بود.
جنوبی  کوريای  خبرگزاری  به  کارتر  آقای  بار  اين  اما 
گفته که قصد ندارد درباره يک تبعه ديگر امريکايی که 
زندانی  شمالی  کوريای  در  تبليغی  فعاليت های  اتهام  به 

است، با مقام های اين کشور مذاکره کند.
گروه ريش سفيدان چهار سال پيش توسط نلسون ماندال، 

رييس جمهور سابق افريقای جنوبی شکل گرفت.
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بس های حامل پرسونل نیروی 
دریایی پاکستان مورد حمله قرار 

گرفتند
در جریان دو حمله به بس های حامل پرسونل نیروی دریایی 
پاکستان در شهر کراچی، دست کم چهار نفر کشته و بیش از 

۵۰ نفر زخمی شده اند.
جاده،  کنار  در  بمب  دو  پیاپی  انفجار  اثر  بر  پولیس،  گفته  به 
عالوه بر بس هایی که در حال عبور بودند، به چندین ساختمان 

در اطراف محل انفجار هم آسیب وارد شده است.
مهم ترین پایگاه نیروی دریایی پاکستان در کراچی واقع شده 
و تا کنون این شهر چندین بار هدف عملیات نیروهای القاعده 

و طالبان قرار گرفته است.

امریکا و اروپا به دنبال اقدام علیه 
حکومت سوریه 

 در حالی که نیروهای ارتش سوریه برای سرکوب معترضان با 
ادوات سنگین به شهر درعا گسیل شده و گزارش ها از افزایش 
کشته ها حکایت دارد، امریکا به دنبال اعمال تحریم علیه مقام 
سوری و کشورهای اروپایی نیز به دنبال محکومیت دمشق در 

شورای امنیت هستند.
تانک، روز دوشنبه روانه شهر درعا  با پشتیبانی  ارتش سوریه 
شهر  این  در  نفر   ۲۵ کم  دست  عینی  شاهدان  گفته  به  و  شد 

کشته شده اند.
را  معترضان  علیه  خشونت  اعمال  تاکنون  که  متحده  ایاالت 
این  مقام های  بر  اعمال تحریم  بررسی  محکوم کرده در حال 

کشور است.
ایاالت  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  ویتور،  تامی  گفته  به 
متحده، واشینگتن می تواند با اعمال تحریم به »خشونت سبعانه« 

حکومت سوریه پاسخ دهد.
تامی ویتور در این باره گفت: »ایاالت متحده در حال پیگیری 
طیفی از گزینه های ممکن و از جمله تحریم های هدفمند برای 
به این سرکوب است و امریکا تصریح کرده است که  پاسخ 

این رفتارناپذیرفتنی است.«
خواست  افزود  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی 
مردم سوریه برای آزادی بیان و اجتماعات و همچنین قابلیت 

انتخاب رهبران خود، باید شنیده شود.
در همین حال ناوی پیالی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل نیز توسل به قوای قهریه آن هم پس از وعده اصالحات 

گسترده در این کشور را محکوم کرد.
کشورهای اروپایی نیز  به دنبال اقدام علیه حکومت سوریه در 

شورای امنیت سازمان ملل هستند.
در  را  قطعنامه ای  تالشند  در  پرتگال  و  آلمان  فرانسه،  بریتانیا، 
شورای امنیت  و در محکومیت  کشتن ده ها معترض سوری 

به تصویب برسانند.
مقیم   دیپلومات های  از  نقل  و  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
نیویارک در پی کشته  شدن شمار زیادی از معترضان سوری 
در روزهای اخیر، این چهار کشور اروپایی پیش نویس قطعنامه 
قرار  امنیت  شورای  عضو   ۱۵ اختیار  در  را   خود  پیشنهادی 

داده اند.
به گفته دیپلومات ها در این پیش نویس خشونت ها در سوریه 

محکوم شده و  همچنین دعوت به خویشتن داری شده است.
مون،  بان کی  درخواست  از  با حمایت  همچنین  قطعنامه  این 
سوریه  خشونت های  درباره  مستقل  تحقیقات  انجام  خواهان 

شده است.

تهدید ایران در مورد اخراج یک دیپلومات دیگر از بحرین 

چین به نهادهای امنیتی تاجیکستان کمک می کند

در پی دستور بحرین به اخراج یک دیپلومات ایرانی از 
این کشور، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به 
این خبر گفت که جمهوری اسالمی »حق خود در اقدام 

متقابل را بر اساس عرف دیپلوماتیک« محفوظ می داند.
با  ارتباط  بحرین  از  ایرانی  اخراجی  دیپلومات  این  اتهام 

»یک هسته جاسوسی« عنوان شده است.
بیانیه ای  انتشار  با  خبرگزاری رسمی بحرین روز دوشنبه 
به حجت اهلل رحمانی،  بحرین  خبر داد که وزیر خارجه 
دبیر دوم سفارت ایران در منامه، ۷۲ ساعت مهلت داده 

است تا بحرین را ترک کند.
بنا بر این گزارش، وزیر خارجه بحرین علت این اقدام را 
»ارتباط حجت اهلل رحمانی با یک هسته جاسوسی« عنوان 

کرده است.
با  دوشنبه  روز  بحرین  خارجه  وزیر  بیانیه،  این  برپایه 
کشور،  آن  در  ایران  کاردار  اسالمی،  مهدی  احضار 
این  از  تا  می خواهد  ایران  از  »بحرین  که  گفت  وی  به 
که  بین الملل  روابط  استانداردهای  از  تخلف های جدی 
تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه ایجاد می کند دست 

بکشد.«
ایرنا،  اسالمی،  به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری 

این  به  واکنش  در  مهمان پرست  رامین 
امور  وزارت  تازه  »اقدام  گفت:  خبر 
خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم 

توجه به واقعیات صورت گرفته  است.«
ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ایران  سفارت  دوم  دبیر  به  که  اتهامی 
»این  افزود:  و  کرد  رد  را  شده  زده  
حسن  مغایر  و  بی اساس  اتهامات  قبیل 
و  ثبات  برای  تالش  و  همجواری 
منویات  راستای  در  و  منطقه ای  امنیت 
خارجی  طرف های  برخی  تفرقه افکنانه 

است.«
ماه   ۲۳ در  بحرین  دولت  این  از  پیش 
حمل اعالم کرد که دو شهروند ایرانی و 

یک تبعه بحرین را به اتهام جاسوسی برای 
سپاه پاسداران محماکمه کرده است، اتهامی که وزارت 

خارجه ایران آن را »عاری از صحت« دانسته است.
سرکوب  گرفتن  شدت  موازات  به  اخیر  هفته های  در 
دچار  نیز  ایران  و  بحرین  روابط  بحرینی،  معترضان 
تنش شده  است و دو طرف چندین وابسته دیپلوماتیک 

یکدیگر را از خاک خود اخراج کرده اند.
ایران به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان 
و چند کشور عربی دیگر در درگیری های اخیر بحرین 
است، اما بحرین می گوید که این نیروها نیروهای شورای 
همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران 

برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.

سه  مبلغ  به  تاجیکستان  انتظامی  نهادهای  به  چین  دولت 
امریکایی(  دالر  هزار   46۰ از  بیش  )معادل  یوان  میلیون 

کمک فنی شامل تجهیزات و وسایل نقلیه کرده است.
وزیر  سوی  از  کمک ها  این  ارایه  سند  امضای  مراسم 
داخله تاجیکستان و مان سزیانچ ژو، وزیر امنیت چین در 

شهر دوشنبه برگزار شد.
ولی آقای سزیانچ ژو پس از دیدار پس درهای بسته خود 
با امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، در دوشنبه 
جزییات  و  کرد  خودداری  خبرنگاران  با  صحبت  از 

مسایل مطروحه در این دیدار ناروشن است.
تحلیلگران می گویند این نکته که امامعلی رحمان آقای 
سزیانچ ژو را در »قصر ملت« پذیرفت و این جا معموال 
همتایان  با  تاجیکستان  رییس جمهور  مالقات های  محل 
دولت  که  می دهد  گواهی  آن  از  است،  خارجی اش 
توجه  چین  امنیت  وزیر  با  مالقات  این  به  تاجیکستان 

خاصی می کند.
با این حال، طبق اطالع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری 

با وزیر  تاجیکستان در دیدار آقای رحمان 
میان  همکاری های  مسایل  چین  امنیت 
و  تروریزم  با  مبارزه  زمینه  در  کشور  دو 
اسلحه  و  مخدر  مواد  قاچاق  و  افراطگرایی 

بررسی می شود.
به گفته کارشناسان، در چند سال اخیر چین 
رسان  کمک  عمده  کشورهای  از  یکی  به 
و  امنیتی  انتظامی،  زمینه  در  تاجیکستان  به 

نظامی تبدیل شده است.
گذشته از این، تعداد زیاد ماموران انتظامی 
ویژه  دانشگاه های  در  تاجیکستان  امنیتی  و 

دوره های  در  و  کرده  تحصیل  چین  نظامی  و  امنیتی 
بازآموزی در چین فرا گرفته می شوند.

با  چین  دولت  که  دارند  ادعا  کارشناسان  از  برخی 
و  تاجیکستان  میان  مشترک  مرز  وجود  درنظرداشت 
به  امنیتی  و  نظامی  بیشتر  کمک های  ارایه  به  افغانستان 
تاجیکستان عالقه مند است، تا از این راه از ورود مخالفان 

به والیت سینجان چین جلوگیری  اسالمی و جدایخواه 
کند.

گروه  یک  جاری  سال  اوایل  در  که  حالیست  در  این 
در  تاجیکستان  سفارت  مقابل  در  ترکیه  تباران  اویغور 
خواستار  تجمع گران  بودند.  کرده  گردهمایی  انقره 
رسیدگی به قضیه سه برادر اویغور تبار ترکیه شدند که 

به گفته آنها در دوشنبه ناپدید شده اند.

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

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

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