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قتل جنرال داوود 
واکنش کم جان حکومت 

و ترس از تشدید 
اختالف های قومی

برابر  در  واکنش ها  شدیدترین 
از  عمدتا  داوود،  فرمانده  قتل 
صورت  خاص  طیف  یک  سوی 
را  واکنش ها  عمده ترین  گرفت. 
با  قبال  یا  که  کردند  بیان  کسانی 
بودند  همسنگر  داوود  فرمانده 
می کردند  مبارزه  جبهه  یک  در  و 
حتا  بودند.  وی  هم تبار  هم،  یا  و 
با  نیز  وی  جنازه  تشییع  مراسم 
شد  برگزار  شخصیت هایی  حضور 
نسبت  وی   با  تباری  لحاظ  به  که 
داشتند. هرچند حامد کرزی، سفر 
خودش را به ترکمنستان نیمه کاره 
به  حادثه  این  خاطر  به  و  گذاشت 
کابل برگشت، اما واکنش حکومت 
در برابر این رویداد تنها برگزاری 
یک  پخش  و  خبری  کنفرانس  یک 
از  بعد  ساعت ها  آن هم  اعالمیه 
وقوع رویداد بود.      در صفحه 4

درخواست  خالف  بر  آیساف  نیروهای 
عملیات  توقف  بر  مبنی  جمهور  رییس 
از  یکی  را  شبانه  عملیات  اجرای  شبانه، 
مواد اساسی استراتژی مبارزه علیه تروریزم 
ادامه  شبانه  عملیات  به  می گویند  خوانده 

خواهند داد.
حامد کرزی اخیرا به وزیر دفاع دستور داد 
تا از عملیات خود سرانه نیروهای بین المللی 
جلوگیری کرده و عملیات شبانه این نیروها 

را متوقف کند.

انتشار اعالمیه خبری گفته است که  با  ریاست عمومی امنیت ملی 
حمله روز شنبه در والیت تخار ناشی از انفجار بمب های تعبیه شده 

در ساختمان این والیت بوده است.
در این حمله شش تن به شمول دو مقام ارشد پولیس کشته و والی 
به شمول چند تن  نیروهای آلمانی در شمال  فرمانده  با یک  تخار 

دیگر زخمی شدند.
در این انفجار شش تن به شمول جنرال داوود داوود فرمانده پولیس 
در زون شمال کشور و شاه جهان نوری فرمانده پولیس تخار کشته 

شدند.
با این حال، دفتر مطبوعاتی امنیت ملی در اعالمیه خود می گوید که 

این حمله ناشی از انفجار بمب هایی تعبیه شده در دهلیز دفتر کار 
والی تخار بوده که از راه دور کنترول می شده است.

امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی  مشعل  اهلل  لطف  حال  همین  در 
ملی به طلوع نیوز گفته است: »گروه بررسی مشترک عمومی امنیت 
ملی و وزارت داخله که برای بررسی رویداد که منجربه کشته شدن 
جنرال داوود داوود، فرمانده زون ۳۰۳ پامیر و جنرال شاه جهان نوری 
فرمانده پولیس تخار اعزام گردید بود، در نتیجه بررسی های ابتدایی 
مواد  بلکه  نبوده  انتحاری  اثرحمله  از  مذکور  رویداد  که  دریافتند 
انفجاری در دهیلز مقام والیت تخار به گونه ی ماهیرانه به سیتستم 

ریموت کنترول عیار و کارگذاری شده بود.«

8صبح، کابل: ده ها تن از دانشجویان دانشگاه 
به  خواهان  تظاهراتی  اندازی  راه  با  کابل، 
انتحاری  حمله  عامالن  کشانیدن  دادگاه 
والیت تخار شده و گفتند تا خواست های شان 
برآورده نشود، نمی گذارند که دروازه های این 

دانشگاه باز شوند.
هفته  این  شنبه  روز  که  انتحاری  حمله  در 
از  تن  دو  گرفت،  صورت  تخار  والیت  در 
این  پولیس کشته شدند. در  ارشد  فرماندهان 
حمله شش تن به شمول جنرال داوود داوود 
فرمانده پولیس در حوزه شمال کشور و شاه 
جهان نوری فرمانده پولیس تخار کشته شدند. 
همچنین در این حمله عبدالجبار تقوا والی این 
والیت و جنرال مارکوس کنایپ از فرماندهان 
ارشد آلمانی در شمال کشور به شمول چند تن 

دیگر زخمی شدند.
کشته  کابل  دانشگاه  دانشجویان  حال،  این  با 
شدن جنرال داوود داوود را تقبیح و در جلوی 
دروازه های دانشگاه کابل خیمه زده و گفته اند 

روز  آیساف  نیروهای  سخنگوی  اما 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه 
گفت، این عملیات در هماهنگی نزدیک 
با دقت  افغانستان  امنیتی  با مقام های ارشد 

اجرا می شود.
به گزارش رادیو آزادی، آقای بالتس گفته 
مبارزه  جریان  در  که  دستاوردهایی  است 
علیه تروریزم در افغانستان نصیب نیروهای 
اجرای  نتیجه ی  شده،  بین المللی  و  داخلی 

عملیات شبانه در این کشور بوده است.
جنرال جوزیف بالتس سخنگوی نیروهای 
آیساف با ابراز این نکته، همچنان عملیات 
شبانه را نوعی از عملیات نظامی می داند که 
تا حدی  به غیرنظامیان  به گفته وی در آن 

زیاد هیچ آسیب وارد نمی شود.
وی گفت: »ما در جریان شب به طور مستقل 
عملیات اجرا نمی کنیم، تمام این عملیات به 
هر  می شوند.  اندازی  راه  مشترک  صورت 
و  مسوول  مقام های  تایید  به  شبانه  عملیات 
افغانستان  عملیاتی  کننده  هماهنگ  گروه 
اردو  پولیس،  ارشد  افسران  از  متشکل  که 
نیاز  ما  می شود.  اجرا  است،  ملی  امنیت  و 
با افغان ها به  داریم تا در همکاری نزدیک 

راه اندازی عملیات شبانه ادامه بدهیم.«
در  امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای 
اجرای  ادامه ی  بر  آن  از  پس  افغانستان 
می کنند  تاکید  کشور  در  شبانه  عملیات 
جاری  هفته  در  کرزی  جمهور  رییس  که 
راه اندازی  مانع  تا  داد  دفاع دستور  به وزیر 
نیروهای  خودسرانه  و  شبانه  عملیات 

خارجی در کشور شود.
رییس جمهور کرزی همچنان گفته که پس 
از این باید عملیات نظامی به طور مستقل از 

سوی نیروهای داخلی اجرا شود.

تا زمانی که خواست های شان برآورده نشود، 
خیمه ی خود را از جلوی دروازه های دانشگاه 

برنخواهند داشت.
رفته«  خواب  »به  را  حکومت  دانشجویان  این 
قتل های  این  به  باید  نظام  که  گفتند  خوانده 
شعار  دانشجویان  این  دهد.  پاسخ  زنجیره ای 
فسادی  و  ناکارا  نظام  کرزی،  »حامد  می دادند: 
را  زنجیره ای  قتل های  پاسخ  باید  هستند  که 
)جنرال  جوان  این  قتل  کردن  جبران  بدهند. 
تاریخ  نبض  امروز  و  نیست  ساده  کار  داوود( 
فرمانده خود را  امروز  از دست رفته،  افغانستان 
ما از دست دادیم که امنیت را در سمت شمال و 
در کل افغانستان هدفش این بود که تامین بکند.«

کننده  تظاهر  دانشجویان  از  تن  یک  پرویز 
می گوید که این تظاهرات به منظور درخواست 
انتحاری تخار  پیدا کردن عامالن حمله  برای 
این حمله  زمانی که عامالن  تا  و  برگزار شده 
پیدا نشوند، آنان به اعتراض خود ادامه خواهند 

داد. 

آیساف به عملیات شبانه خود ادامه می دهد دانشجویان دانشگاه کابل:
 عامالن حمله انتحاری تخار مجازات شوند

حمالت زنجیره ای 
به هرات رسید

دسترسی به...
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اعالن
نمره های رهایشی 

برای فروش به 
اقساط ماهانه

0795200468
گذشته  شهرک:  آدرس 
شهرک  خیرخانه،  کوتل  از 

نجات مینه
شاهدعمرنوی  دفتر:  آدرس 
تجارتی  مرکز  سوم  منزل  لیمتید، 
مقابل  پسران،  و  سخی اکبر 
سینمای  نزدیک  میوند،  شفاخانه 

پامیر
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سیاست های انفعالی و 
اثرپذیرانه ی دولت

و تحرک طالبان
حمالت  وسعت  و  شدت  درمورد  طالبان  هنوز 
بهاری شان سخنی نگفته بودند که برخی از مقامات 
دولتی و نیز خارجی از احتمال درگیری های بیشتر 
می گفتند.  سخن  جاری  سال  بهار  در  خونین تر  و 
آب  از  صادق  مورد،  دراین  پیش بینی ها  که  ازقضا 
با آغاز بهار آمادگی و تحرک شان  درآمد و طالبان 
را در برهم زدن امنیت و کشتار مردم بی دفاع، حمله 
بر مراکز دولتی و غیردولتی، بمب گذاری ها، عملیات 
نام دار  چهره های  و  شخصیت ها  ترور  انتحاری، 
و  امر  به  سازمان یافته  و  نفوذی  عملیات  مطرح،  و 
هدایت آی اس آی و زمینه سازی مزدوران و چاکران 
پاکستان، نشان دادند. البته درتمام این موارد مواضع 
منفعالنه و تسلیم طلبانه و مبهم و گنگ و ناروشن دولت 
بوده  آی اس آی  عوامل  و  طالبان  توفیق  زمینه ساز 
است. طالبان هرگز دم از مصالحه و آشتی و سازش 
افغانستان  دولت  آنان  نزده اند.  افغانستان  دولت  با 
به عنوان دولت دست نشانده و مزدور خارجیان  را 
معرفی کرده اند و می کنند و آشتی با آن را مرادف به 
تسلیم در برابر آنان می دانند. این در حالی است که 
دولت با اصرار و الحاح و لجاجت طفالنه و استغاثه 
و زاری، آنان را به مصالحه و آشتی و حتا معامله 
دعوت کرده است و بی توجه به انکار آنان کوشیده 
است برای آنان دفتر رسمی باز کند و اسامی رهبران 
و فرماندهان آن را از لیست سیاه بیرون کشد و روی 
سیاه شان را سفید گرداند. چنانچه روی تندیس های 

ثالثه ی شیاطین سه گانه را سفید می نمایند.
دو روز پس از شهادت جنرال داوود و یارانش در 
تخار و به دنبال سایر جنایات و وحشی گری های این 
گروه تروریستی، شهر هرات نیز مانند شهر قندهار 
و مزار شریف و خوست و... آماج حمالت قاتالنه ی 
وحشیان دست پرورده ی آی اس آی قرار گرفت که تا 
را در  باستانی هرات  دیرگاه جریان داشت و شهر 
هاله ای از رعب و وحشت و هراس فرو برد. دولت 
افغانستان از صلح و آشتی سخن می گوید و طالبان 
این اظهارات را دلیلی برعقب نشینی و تسلیم و سر 
امتیازات  گرفتن  خاطر  به  گرفته،  آن  آوردن  فرود 
به چنین  پاکستانی شان، دست  اربابان  برای  بیشتر 
عملیات های زنجیره ای و پیوسته در مناطق گوناگون 
را  شرم آورشان  و  نفرت بار  حضور  تا  می زنند 
نشان دهند و بر اساس آن امتیاز بگیرند؛ که دیده اند 
و  هستند  قدرت  و  زور  تابع  افغانستان  دولتمردان 

معامله گری سیاست رایج شان. 
طالبان و بهتر است گفته شود حکام پاکستان فقط 
می خواهند نشان دهند که در هر کجا هستند و باید 
به عنوان یک جریان فراگیر به رسمیت شناخته شوند 
و به آنان سهم داده شود؛ سهم شان هم در قدم اول 
اعطای یک نوع حکومت فدرال در جنوب است که از 
آنجا بتوانند به فعالیت های تخریبی و تروریستی و 
گسترش فعالیت های انسان کشانه به نفع پاکستان به 
صورت رسمی و علنی بپردازند. کاری را که پاکستان 
هم اکنون انجام می دهد و از امریکا هم باج می گیرد. 
مورد  پاکستان  از  افغانستان  مردم  واقع  در  پس 
تجاوز و حمله قرار می گیرند و در برابر این تجاوز 
سیاه دالن  ندارند.  راهی  سازش  نه  و  مقاومت  جز 
طالب چون سنگ هایی هستند که هیچ میخی در آنها 
ننگ و سرافگندگی  با شرم و  باید  یا  فرو نمی رود. 
تسلیم آنان شد و بی آبرویی ابدی را کمایی کرد، یا 

این که از خود و حیثیت خود دفاع کرد. 
دامن  بر  افتخار  داغ  ما  کفن  که  بود  خواهد  افتخار 
شاه  جنرال  و  داوود  جنرال  همچون  باشد؛  داشته 
جهان نوری و همه شهدای عصر جهاد، تا سیاهی 
شاه  مثل  شاهی  تاج  بر  بی غیرتی  و  ننگ  لکه های 

شجاع. 
بقای ما در تسلیم شدن نیست.   

زنگ اول


در  محلی  مقام های  حال  همین  در 
علم  جسد  می گویند  پکتیکا  والیت 
روز  قومی  بزرگ  یک  زدران  خان 
ارگون  ولسوالی  مربوطات  از  دوشنبه 

این والیت پیدا شده است.
ولسوال  کتوازی  خان  خورشید 
گفته  آزادی  رادیو  به  دیروز  ارگون 
پیش  روز  چهار  زدران  »آقای  است: 
ربوده  ناشناس  مسلح  افراد  سوی  از 

شده بود.«
بزرگ  این  ارگون،  ولسوال  گفته  به 
شخصی  دشمنی  کسی  با  قومی 
نداشت اما آقای کتوازی این رویداد 
قومی  بزرگان  کشتن  از  سلسله ای  را 
این طرف در  به  از چندی  خواند که 
غرب  جنوب  و  جنوب  والیت های 

کشور آغاز شده است.
تاکنون مسوولیت این قتل را کسی به 

عهده نگرفته است.

غزنی  معلمین  از  دیگر  شمار  اما 
این  تاخیر  ریشه  که  دارند  باور 
تا  و  است  نهفته  ناامنی ها  در  برنامه 
توزیع  نشوند،  ریشه کن  ناامنی ها  
شد. نخواهد  آغاز  رهایشی  نمرات 

از  دیگر  تن  یک  محسنی  زهرا 
نظر من  »به  معلمین غزنی می گوید: 
بهتر  غزنی  در  امنیتی  شرایط  اگر 
نه  شهرک  این  است  ممکن  نشود، 
نیز  بعد  سال های  در  که  امسال  تنها 
مقامات  از  ما  شد،  نخواهد  توزیع 
شرایط  که  می خواهیم  کشور  عالی 
سازند،  بهتر  غزنی  در  را  امنیتی 
و  بازسازی  پروژه های  تمام  تا 
عملی  غزنی  در  شهرک سازی 

شود.« 
غزنی  معارف  ریاست  مقامات  اما 
می گویند که در این مدت شهرک 
می گذرانده  خودرا  قانونی  مراحل 

است.
رییس  عزیزی،  حسنی مبارک 
نظر  »به  می گوید:  غزنی  معارف 
است،  نگرفته  صورت  تاخیر  من 
مراحل  شهرک  مدت  این  در 
که  است  کرده  طی  خودرا  قانونی 
توزیع خواهد  نمره ها  این  به زودی 

مخالفان  انتحاری  و 
بخش های  در  مسلح 
شدت  کشور  مختلف 

گرفته است.
شماری  حال  این  در 
نظامی  کارشناسان  از 
کشور از ناتو می خواهند 
کنونی  وضعیت  تا 
افغانستان را با دقت مورد 

بررسی قرار دهند.
امرخیل،  عتیق اهلل  جنرال 
کارشناسان  این  از  یکی 
می گوید: ناتو باید بیشتر 
مجهز  و  آموزش  روی 
ساختن نیروهای افغان با 

تجهیزات مورد نیاز تمرکز کند تا این 
در کشورشان  را  امنیت  بتوانند  نیروها 

به شکل درست تامین کنند. 
نیروهای  امرخیل خروج  باور آقای  به 
نباید شتا ب زده  افغانستان  از  بین المللی 

صورت گیرد.
است  متشنح  بسیار  »وضع  گفت:  وی 
بین  از  پولیس  قوماندانان  بلندترین  و 
در  دقیق  باید  موضوع  این  می روند. 
نظر گرفته شود و درباره خروج نیروها 

یک دقت کامل صورت بگیرد.«
اجالس وزرای دفاع کشورهای عضو 
که  می گردد  برگزار  حالی  در  ناتو 
انتظار می رود روند تدریجی واگذاری 

شد.« 
»از  می گوید:  عزیزی  آقای 
رییس  فرمان  بعداز   1386 سال 
تصمیم  معارف  وزارت  جمهوری 
فرمان  این  به  نسبت  تا  گرفت 
نماید.«  عمل  جدی  جمهور  رییس 

که  دارد  باور  غزنی  معارف  رییس 
رییس  فرمان  به  سال  چند  این  در 
است  نشده  جدی  توجه  دولت 
این  در  غزنی  »در  می گوید:  وی 
صورت  جدی  اقدامات  سال  چند 
بدین سو  گذشته  سال  از  و  نگرفته 
است  نموده  کوشش  غزنی  معارف 
توزیع  شهرک  این  زمین های  تا 

شود.« 
باب  پنج صد  غزنی  والیت  در 
هفتاد  تعداد  که  دارد  وجود  مکتب 
این مکاتب در مرکز غزنی  از  باب 
آن  در  معلم  سه هزار  و  می باشد 

می کنند.  وظیفه  ایفای 
می گوید:  غزنی  معارف  رییس 
ساحه  در  معلمین  رهایشی  »شهرک 
دارد  موقعیت  شهرغزنی  جنگل باغ 
است  زمین  جریب   1000 دارای  و 
درنظر  مرکز  معلم    3000 برای  که 

است.«  شده  گرفته 

نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
ماه  از  افغان  نیروهای  به  بین المللی 
سرطان سال جاری آغاز و تا اخیر سال 

2014 میالدی به پایان برسد.
شهر  هفت  کرزی  جمهور  رییس 
مسوولیت  است  قرار  که  را  کشور 
به  این روند  امنیت آن در آغاز  تامین 
مشخص  شود  سپرده  داخلی  نیروهای 

کرده است.
می گیرد  صورت  همواره  انتقادها  اما 
که نیروهای امنیتی تاکنون از توانایی 
الزم برخوردار نیستند و قادر نخواهند 
عهده  به  را  مسوولیت  این  تا  شد 

بگیرند.

مورد تیر اندازی مخالفین مسلح باالی 
دست  در  گزارشی  هلی کوپتر  این 
علت  مورد  در  تحقیقات  و  نیست 

وقوع این رویداد ادامه دارد.
هفته پیش نیز یک هلیکوپتر نیروهای 
کرده  سقوط  پکتیکا  والیت  در  ناتو 
این  سرباز  یک  نتیجه  در  که  بود 

نیروها کشته شد.

دیدار یک هیات 
پاکستان  پارلمانی 

از کابل
که  پاکستان  پارلمانی  هیات  یک 
از کابل است، در  سرگرم دیدار 
شورای  با  روابط  تحکیم  مورد 
پاکستان  پارلمان  افغانستان و  ملی 

می کند. بحث 
روز  نفری  دوازده  هیات  این 
و  شده  کابل  وارد  یک شنبه 
با  خود  دیدارهای  به  نیز  دیروز 
ادامه  ملی  شورای  نمایندگان 

داده است.
اعضای  از  یکی  حارث  نثار 
رادیو  به  دیروز  سنا  مجلس 
آنان  که  است  گفته  آزادی 
از  مختلف  مسایل  مورد  در 
تقویت  و  پارلمانی  روابط  جمله 
بحث  کشور  دو  مردمی  نهادهای 

می کنند. و صحبت 
مجلس  از  هیات  یک  نیز  قبال 
شده  کابل  وارد  پاکستان  سنای 
این  که  می رود  انتظار  و  بود 
بیشتر  نزدیکی   به  منجر  دیدارها 
دو  پارلمانی  و  مردمی  نهادهای 

کشور گردد.

از یک انفجار 
در بغالن 

جلوگیري شد
والیت  پولیس  بغالن:  8صبح، 
بغالن پیش از چاشت روز دوشنبه 
بشکه  در  شده  جاسازي  ماین  سه 

را کشف کردند. 
سخنگوي  بشارت  جاوید 
بغالن  والیت  امنیه  قومنداني 
ماین  حلقه  سه  »این  گفت: 
از  بشکه  در  شده  جاسازي 
کشف  بغالن  قندز  شاهراه  مسیر 

گردیده است.«
در  ها  ماین  »این  افزود:  وي 
بود  شده  گذاشته  پلچک  یک 
راه  از  سیم  متر  دوصد  توسط  و 
احتماال  که  مي شد  کنترول  دور 
هم  یا  پولیس  نیروهاي  آن  هدف 

خارجي ها بود.«
مسیر  در  که  نیست  بار  اولین  این 
شاهراه قندز بغالن ماین هاي کنار 
جاسازي  بشکه اي  و  جاده اي 
هم  دیگر  بار  چند  بل  مي شود 
استفاده  روش  این  از  مخالفین 
اکثرا ازسوي پولیس  کرده اند که 
بدون  هم  یا  و  شده  خنثي  بغالن 
ساخته  منفجر  جاني  تلفات  کدام 

شده است.

قندهار  والیت  در  امنیتی  مقام های 
از  تن  دو  طالبان  افراد  می گویند 
بزرگان قومی در آن والیت را کشته 

و چهار تن دیگر را زخمی کرده اند.
ولسوالی  در  گذشته  روز  حادثه  این 

ژری صورت گرفته است.
گفته اند  مطلب  این  رد  با  طالبان  اما 
پولیس  توسط  قومی  بزرگان  این  که 
زمانی کشته شده که حاضر به تالشی 

توسط پولیس نشده اند.
طالبان  ادعای  این  پولیس  مقامات  اما 

را رد کردند.
لوگر  والیت  از  دیگر  خبر  یک  در 
میان  درگیری  اثر  در  که  است  آمده 
طالبان مسلح و محافظین یک کمپنی 
تن  این والیت، هشت  سرکسازی در 

کشته و زخمی شدند.
منطقه  در  شنبه  دو  شب  حادثه  این 

اروند تمور رخ داده است.

مقامات  آنکه  با  غزنی:  8صبح، 
مدت ها  غزنی  والیت  در  معارف 
رهایشی  نمره های  توزیع  وعده  قبل 
داده  والیت  این  معلمین  برای  را 
با گذشت  سال ها  اکنون  اما  بودند، 

نیست.  نمرات  این  از  خبری 
که  می گویند  غزنی  معلمین  اکثر 
چندی قبل رییس معارف غزنی در 
که  بود  داده  وعده  معلمین  جمع 
برای  رهایشی  زمین های  زودی  به 
اما از  معلمین غزنی توزیع می شود؛ 
مدت ها  معارف  مسوولین  گفته  این 
و  شهرک  از  هنوز  تا  می گذرد، 
خبری  والیت  دراین  زمین  توزیع 

نمی باشد.
معلمین  از  تن  یک  احمدعلی، 
است  سال  »چند  می گوید:  غزنی 
شده  داده  وعده  معلمین  برای  که 
اعمار  به خاطر  نمره ها  که  است، 
داده  آنها  برای  رهایشی  منازل 
معارف  رییس  حتا  و  می شود، 
داده  وعده  قبل  دوماه  نیز  غزنی 
به زودی زمین های رهایشی  بود که 
اما  می شود؛  توزیع  معلمین  برای 
کار  شروع  از  نشانه های  متاسفانه  
نمی شود.«  دیده  موضوع  این  باالی 

گویند:  می  کابل  در  ناتو  مقام های 
به  که  ناتو  قریب الوقوع  اجالس  در 
هفته  پنج شنبه  و  چهارشنبه  روزهای 
آینده در مقر این سازمان در بروکسل 
مسایل  کنار  در  می شود،  راه اندازی 
به  مربوط  موضوعات  جهانی،  دیگر 

افغانستان نیز به بحث گرفته می شود.
نماینده  سخنگوی  مدلی  دومنیک 
روز  به  که  افغانستان  در  ناتو  ملکی 
دوشنبه در یک نشست خبری در کابل 
صحبت می کرد، گفت که روند انتقال 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان 
می رود  به شمار  عمده  موضوعات  از 
تمرکز  آن  باالی  نشست  این  در  که 

بیشتر صورت خواهد گرفت.
در  اجالس  در  که  »البته  گفت:  وی 
افغانستان،  در  کنونی  وضعیت  مورد 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
بحث  آن،  به  وابسته  مسایل  سایر  و 
اجالس  این  در  می گیرد.  صورت 
ناتو  ملکی  نماینده  گاس  سایمن 
می کند،  اشتراک  نیز  افغانستان  برای 
سفرای  با  دیدارهای  هم چنان  وی 
در  ناتو  عضو  مختلف  کشورهای 

خصوص افغانستان خواهد داشت.«
اجالس وزرای دفاع کشورهای عضو 
می گردد  برگزار  حالی  در  ناتو  پیمان 
که در این اواخر وضعیت امنیتی کشور 
به وخامت گراییده و حمالت مسلحانه 

در  بین المللی  نیروهای  هلیکوپتر  یک 
جنوب کشور نشست اضطراری کرده 

است.
یک  انتشار  با  آیساف  نیروهای 
این  در  که  گفته اند  خبری  اعالمیه  
آسیب  هلیکوپتر  سرنشینان  به  رویداد 

نرسیده است.
در  تا حاال  آیساف همچنان گفته که 

دو بزرگ قومی در قندهار به قتل رسیدند

شکایت از توزیع شدن شهرک رهایشی معلمین درغزنی

مدلی: 

در نشست ناتو روی انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث می شود 

نشست اضطراری 
یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی

ACKU
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»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 گزارشها که  بدون 
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خانمی را با خود داریم که در گزارش امروز »از ورای 
ما  به  از چگونگی الدرک شدن شوهرش  آتش«  و  دود 
می گوید: »زندگی ما به روند بسیار عادی می گذشت و 
شوهرم مردی بود جوان که کارمند سیلوی مرکزی بود 
خود  خداوند  از  می کردیم.  معاش  امرار  راه  همان  از  و 
نداشتیم،  شکایتی  و  شکوه  هیچ گونه  و  بودیم  راضی 
زیرا خداوند پنج طفل برای ما داده بود و در کنار آنها 
خوش بودیم؛ من دو دختر و سه پسر داشتم. روزها یکی 
هم  کنار  در  زندگی  از  ما  و  می گذشت  دیگری  پی  از 
لذت می بردیم.  آن زمان نظامی به نام کمونیستی حاکم 
نیروهای  زیرا  نبود  خوب  چندان  کشور  وضعیت  بود. 
مجاهدین از بیرون شهر راکت های کور را باالی شهرها 
هم  بیرون  به  کابل  از شهر  مسافرت  و  می کردند  پرتاب 
خالی از خطر نبود. اما در شهر کابل و سایر نقاط کشور 
کسانی که در دولت کار می کردند از لحاظ اقتصادی در 

حالت خوبی قرار داشتند زیرا دولت از طریق کوپون مواد 
مورد نیاز را برای ایشان توزیع می نمود. آن مواد کفایت 
اضافه  فامیل ها  از  بعضی  برای  را می کرد و حتا  روزگار 

در  و  فرهنگ  چوک  در  شهر،  مرکز  در  انتحاری  حمله 
کشته  باعث  که  داد  رخ  بس   ملی  ایستگاه  یک  نزدیکی 
با آن یک  و زخمی شدن چند تن از افراد ملکی. همزمان 
به  مربوط  پی آر تی  نیرو های  مقر  نزدیکی  در  دیگر  انفجار 
کشور های اسپانیا و ایتالیا رخ داد و پس از ان یک تعداد از 

در  می کردند،  مقاومت  پی آر تی  نزدیکی  در  ساختمان 
ساعات پایانی روز از پا در آوردند. هرچند والی هرات از 
داد،  خبر  حادثه  این  در  خارجی  سرباز  شش  شدن  زخمی 
سرباز  چند  خود  چشم  به  می گویند  عینی  شاهدان  ولی 
به  و  بودند  افتاده  حادثه  صحنه  در  که  دیده اند  را  خارجی 
گمان غالب کشته شده بودند. یک شاهد عینی که نخواست 
موتر  انفجار  از  بعد  که  گفت  8صبح  به  شود  فاش  نامش 
مملو از مواد انفجاری سه سرباز  خارجی کشته شده و در 
صحنه انفجار افتاده بودند.  در همین حال شهردار هرات نیز 
می گوید همزمان با این حوادث یک فرد را که می خواست 
انجام دهد،  در داخل ساختمان شهرداری حمله تروریستی 

دستگیر کرده اند . 
ریموت  یک  با  فرد  این  می گوید  تره کی  سلیم  محمد 
بتواند عمل تروریستی  این که  از  کنترول مجهز بود و قبل 
را انجام دهد، توسط نیرو های امنیتی موجود در شهرداری 

دستگیر شد. 
از سوی دیگر طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته 

اند. 
قاری محمد یوسف سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است 
که چهار تن از افراد آنان وارد ساختمانی در مقر پی آر تی 
یا  زنده  از  و  شده  قطع  آنان  با  ارتباط شان  ولی  شده  بودند، 

مرده بودن آنان خبری ندارند . 
سخنگوی طالبان گفته است بر اساس گزارشاتی که به آنان 
رسیده، طالبان در این حمله توانسته اند به نیرو های خارجی 
تلفات زیادی وارد کنند. مقامات دولتی و خارجی در رابطه 

به اظهارات سخنگوی طالبان اظهار نظری نکرده اند. 
تاساعت پنج بعد از ظهر  هم صدای شلیک گلوله و انفجار 

بمب های دستی هر از گاهی از منطقه شنیده می شد. 
مالی  تلفات ملکی خسارات هنگفت  پهلوی  این حادثه در 
نیز بر جای گذارده است و یک تعداد ساختمان های مجاور 
صحنه درگیری، در اتش سوختند و شیشه های تمام منازل و 

دکان های این منطقه از بین رفتند. 
هرات از جمله مناطق امن افغانستان محسوب می گردد  که 
قرار است تا بیشتر از یک ماه دیگر امنیت آن به طور کل به 

نیرو های داخلی سپرده شود. 


8صبح، هرات: شهر هرات روز گذشته  آماج دو حمله 
انتحاری و هجوم چندین تروریست قرار گرفت. 

زخمی  دیگر  سه تن  سی و  و  کشته  تن  پنج  حادثه  این  در 
انتحاری  دو حمله  از ظهر  قبل  یازده  شدند. حوالی ساعت 
لرزاند. نخستین  از پنج دقیقه شهر هرات را  به فاصله کمتر 

تروریست های مسلح که به گفته مسوولین چهارتن بودند با 
اشغال یک ساختمان نیمه کاره در روبروی مقر پی آرتی به 

درگیری با نیرو های خارجی و دولتی پرداختند. 
این درگیری تا اواخر عصر ادامه داشت و نیرو های که در 
به  عصر  اواخر  تا  بودند  شده  مخفی  ساختمان  این  داخل 

مقابله با نیرو های افغان و خارجی پرداختند. 
بیشتری  آمار  هرات  حوزوی  شفاخانه  مسوولین  و  سه  سی  
شیرزی  رفیق  محمد  می دهند.  دست  به  حادثه  قربانیان  از 
ها  رسانه  به  هرات  حوزوی  شفاخانه  عاجل  بخش  مسوول 
این  در  کشته  پنج   و  زخمی  سی  از  بیش  که  است  گفته 

شفاخانه ثبت و راجستر شده اند. 
وخیم  هم  تن  ده  حال  شدگان  زخمی  میان  می گوید  او 
می باشد و احتمال باال رفتن آمار کشته شدگان موجود است.

حوادث  این  مورد  در  عینی  شاهدان  حال  همین  در 
که  ابراهیم  محمد  حاجی  دارند.  گوناگون  روایت های 
می گوید  است  پی آر تی  دفتر  بیرونی  محافظ های  از  یکی 
بود و  بار کرده  )مازدا( که سمنت  موتر  به یک  همکارش 
به سمت دفتر پی آر تی می آمد مشکوک شد و به او دستور 
مذکور  محافظ  به حرف  موتر  این  راننده  ولی  داد،  توقف 
توجه نکرده و به سمت دروازه پی آر تی به سرعت حرکت 
کرد و بعدا مواد انفجاری موجود در موتر را انفجار داد. او 
آنان  بر  از ساختمان روبرو  انفجار  از  بعد  دقیقه  گفت چند 
رگبار گلوله صورت گرفت و آنان مجبور شدند از منطقه 

فرار کنند. 
عبدالظاهر دیگر شهروند هراتی که شاهد هجوم تروریستان 
به  که  دیده  را  چهارتن  او  می گوید  بود،  پی آر تی  دفتر  بر 
به  آنجا  از  و  شدند  داخل  پی آر تی  مقر  روبروی  ساختمان 

گلوله باری پرداختند. 
از سوی دیگر داود شاه صبا، والی هرات، دریک کنفرانس 
این  غالب  به گمان  که  دیروز گفت  ازظهر  بعد  مطبوعاتی 
دو انتحاری توسط یک موتر سایکل و یک موتر نوع مازدا 

صورت گرفته است.
والی هرات همچنان گفت که در این حادثه به چهار تن از 
کارمندان بخش ملکی پی آر تی نیز جراحت های وارد شده 

 است.
یک  در  که  کننده  حمله  سه  معلومات  آخرین  اساس  بر 

هم می شد. به هر صورت زندگی خالی از درد و رنج هم 
نبود.  نظام کمونیستی مردم را به ناحق زندانی و شکنجه 
می کرد و بعدا به شهادت می رساند و در آن طرف دیگر 

از  کسانی که جهاد می کردند هم کسانی که در دولت 
روی مجبوریت به خاطر فامیل شان کار می کردند را ترور 
یا دستگیر می کردند و می کشتند، یا که از راه دور راکت 
شلیک می کردند. به هر صورت بدبختی دامن گیر ملک 
و مملکت ما شده بود و نمی شد از آن چشم پوشی نمود. 
در جریان این حوادث و اتفاقات در یکی از روزها که 
شوهرم به طرف کار رفت دوباره برنگشت و تا به امروز 
نداریم که کجا  از وی خبری  که مدت زیادی می شود 
شد و چه بالیی برسر او آمد. هر قدر که جستجو نمودیم 
از وی خبری به دست ما نرسید و کسی هم به ما جواب 
نداد.  او جوان بود و تازه 27 ساله شده بود. من در حالت 
با پنج  باقی مانده ام و نمی دانم که چه کنم و  بالتکلیفی 
روز  هر  و  است  پاگیرم  و  زیادی دست  اوالد مشکالت 
بر آن افزوده می شود. من از خداوند می خواهم که یک 
راه را برایم نشان بدهد. اما برای کسانی که من و کسانی 
مانند من را به خاک غم نشانده اند می گویم که خداوند 
آنها را نمی بخشد و ما هم نمی بخشیم. باید آنها مجازات 

شوند که چرا مردم را چنین بدبخت ساختند.« 



شوهرم رفت و بر نگشت 
نظام کمونیستی مردم را به ناحق زندانی و شکنجه می کرد و بعدا 
به شهادت می رساند و در آن طرف دیگر کسانی که جهاد می کردند 
هم کسانی که در دولت از روی مجبوریت به خاطر فامیل شان کار 
می کردند را ترور یا دستگیر می کردند و می کشتند، یا که از راه 

دور راکت شلیک می کردند. به هر صورت بدبختی دامن گیر ملک و 
مملکت ما شده بود و نمی شد از آن چشم پوشی نمود. در جریان این 

حوادث و اتفاقات در یکی از روزها که شوهرم به طرف کار رفت 
دوباره برنگشت و تا به امروز که مدت زیادی می شود از وی خبری 

نداریم که کجا شد و چه بالیی برسر او آمد.

 حمالت
 زنجیره  ای

 به هرات رسید

حه )1(
از صف

بر  تروریستان  هجوم  شاهد  که  هراتی  شهروند  دیگر  عبدالظاهر 
ساختمان  به  که  دیده  را  چهارتن  او  می گوید  بود،  پی آر تی  دفتر 
روبروی مقر پی آر تی داخل شدند و از آنجا به گلوله باری پرداختند. 
از سوی دیگر داود شاه صبا، والی هرات، دریک کنفرانس مطبوعاتی 
بعد ازظهر دیروز گفت که به گمان غالب این دو انتحاری توسط یک 

موتر سایکل و یک موتر نوع مازدا صورت گرفته است. 
والی هرات همچنان گفت که در این حادثه به چهار تن از کارمندان 

بخش ملکی پی آر تی نیز جراحت های وارد شده  است.

ACKU
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با  كه  تراژدی  گذشت.  تخار  تكان دهنده  رويداد  از  روز  سه 
داد  تكان  را  همه  افغانستان،  ملت  از  قرباني  بزرگترين  گرفتن 
از  و  تخار  رويداد  كه  است  اين  پرسش  حاال  كرد.  شوكه  و 
از  كه  كسي  شهيد،  داوود  داوود  جنرال  شدن  برداشته  ميان 
مقابل  در  عملي  مقاومت   ستون  عنوان  به  اين سو  به  سال  يك 
وحشت آفريني و تروريزم در شمال و شمال شرق كشور ايستاد 
بود، در گفتمان سياست بحران زده ی كنوني در كشور چگونه 

معني مي شود. 
انتحاري  حمله  يك  ظاهرا  تخار،  رويداد  كه  است  درست 
طالبان  و  داوود شد  داوود  به كشته شدن جنرال  منجر  بود كه 

مسووليت حمله را به عهده گرفتند. 
اما واقعا، اهميت و چيستي رويداد تخار در چه چيز است؟  چرا 
شمال شرق  و  شمال  جغرافياي  ديگر  يك بار  اخير  ماه هاي  در 
كشور، بدل به هدف طاليي براي دشمن شده است؟  رويداد 
تاثيراتي  با دشمن چه  تخار بر روند مذاكره و برادري كرزي 
خواهد گذاشت؟ دريافت پاسخ به اين پرسش ها چيزي است 
گفتمان  در  تخار  رويداد  كردن  معني  در  را  ما  تواند  مي  كه 

سياسي در وضعيف فوق العاده بحراني كشور، كمك كند. 
سياست سمت محور 

براي فهم درست اهميت و چيستي رويداد تخار نياز است كمي 
انتخابات رياست جمهوري  با اجرا شدن  به گذشته برگرديم. 
گذشته، تغييرات جدي در وضعيت سياسي كشور رونما شد. 
ثابت  اول،  دور  در  كرزي  سياسي  ناكام  مديريت  و  سياست 
كرده بود پيروزي كرزي در انتخابات،  يعني استمرار ناكارايي 
روند  ديگر،  جانب  از  دوم.  دور  در  سياسي  نظام  و  حكومت 
كرزي  سمت محور  سياست  و  خودكامگي  قدرت،  انحصار 
از  قبل  ماه ها  بود كه  وضعيت سياسي كشور را طوري ساخته 
نشان  دوم،  حكومت  انتخاب  براي  انتخاباتی  مبارزات  زمان 
كرزي  از  غير  كسي  دوم  حكومت  انتخابات  برنده  مي داد 
و هم چنين  –سياسي  اجتماعي  واكنش هاي  بود. چون  خواهد 
دو نظرسنجي كه يكي از آن ها در همان زمان توسط بي بي سي 
انجام شده بود، نشان مي داد كه كرزي محبوبيت سياسي خود 
را در افكار عمومي از دست داده است. در يك چنان فضايی 
بود كه با نزديك شدن زمان مبارزات انتخاباتی براي گزينش 
حكومت دوم، موجی از ناآرامي ها و وحشت آفريني ها دامنگير 
يكي از امن ترين بخش های كشور در شمال و شمال شرق شد. 

توطيه انتقال بحران به شمال
در واقع، مديريت در تغيير جغرافياي جنگ و انتقال جغرافياي 
جنگ از جنوب و جنوب شرق،  به شمال و شمال شرق كشور  
يكي از راه  و روش هايی بود كه مي توانست كرزي را در پيروز 
با  كه  توطيه  كند.  كمك  دوم  حكومت  انتخابات  در  شدن 
نتيجه درست روي دست  طراحان و مجريانش  اجرا شدن اش 
جز  بود،  نمانده  ديگری  راه  كرزي  تيم  براي  چون  گذاشت. 
و  شمال  در  تهديدآفريني  و  ناامني  دامنه  گسترش  با  كه  اين 
شمال شرق كشور ميزان اشتراك مردم در انتخابات را كاهش 
بدهد. چيزي كه در جنوب و جنوب شرق، مانع رفتن شهروندان 
ديگر  بخش هاي  در  بايد  بود،  شده  راي  صندوق هاي  پاي  به 
معادله  در  توازن  تا  مي شد  عملي  نيز  افغانستان  جغرافيايي  از 
سياست سمت محور كه در فصل جديد سياسي كشور كرزي 
در جمله های  كه  همان گونه  مي آمد.  به وجود  است،  آن  باني 
پيشتر گفته شد، توطيه تغيير و انتقال جغرافياي جنگ به شمال 
مطلوب  هدف  به  طور  اين  طراحان  و  شد  اجرا  شمال شرق  و 
رسيدند. اما، آنچه براي شمال و شمال شرق كشور باقي ماند، 
ادامه بحران و وحشت آفريني و ريشه گرفتن تروريزم در اين 
بخش از كشور بود. همه ما شاهد اين هستيم كه تا پيش از زمان 
انتخابات حكومت دوم، سمت شمال بعد از افغانستان مركزي 
از امن ترين بخش های كشور به حساب مي رفت. اما، متاسفانه 
آن امنيت و آرامش قرباني پيروزي رييس جمهور كرزي در 
انتخابات شد و ما شاهديم كه از زمان انتخابات، تا زماني كه 
مخدر  مواد  با  مبارزه  معينيت  از  شهيد،  داوود  داوود  جنرال 
وزارت داخله، رهبري قومانداني زون 303 پامير در شمال را 
به عهده گرفت، شمال و شمال شرق كشور در آتش ناامني و 

وحشت آفريني تروريزم شعله ور بود. 
داوود، ستون مقاومت دوم 

اما، رفتن جنرال داوود داوود به فرماندهي زون 303 پامير، آغاز 
مقاومت دوباره عليه تروريزم و دشمن در جغرافياي شمال بود. 
ما ديديم انگيز ه ای كه جنرال داوود براي مبارزه با تروريزم و 
دشمنان قسم خورده ی كشور داشت، سبب شد كه در كمتر از 
يك سال امنيت در شمال و شمال شرق دوباره تحت كنترول 
بيايد. حضور جنرال داوود در شمال و شمال شرق كشور، سدي 
بود در مقابل موج هاي مديريت شده ناامني در شمال. در واقع 
جنرال داوود داوود شهيد، كسي بود كه با عزم قاطع تروريزم 
فهماند  دشمن  به  و  كرد  سركوب  ماموريت اش  حوزه  در  را 
دشمن  براي  او  نيستند.  سازش  و  معامله  اهل  افغان ها  همه  كه 
ثابت كرد كه در اين وطن كساني هستند كه هيچ گاه به خاطر 
منافع شخصي خود، منافع ملي و كشوري و ارزش هاي انساني 

با  تكان دهنده ای  حادثه  داوود،  داوود  جنرال  كشته شدن 
تبعات فراوان و جدی است. 

جهاد  جبهه  به  نخست  سال های  در  هرچند  داوود،  جنرال 
پيوست و در كنار فرمانده احمد شاه مسعود در برابر روس ها 
و بعدها در برابر طالبان و ايادی پاكستان رزميد، اما پيوسته 
رفتارها و باورهايش با رهبران نسل اول مجاهدين كه عمدتا 

سنتی و مذهبی بودند و هستند، تفاوت های جدی داشت. 
پروسه  به  كه  بود  جهادی  فرماندهان  نخستين  از  او  مثال 
كرد  تالش  سرعت  به  و  پيوست  دی دی آر  يا  سالح  خلع 
به  او  عيار سازد.  و  داده  وفق  اوضاع جديد  با  را  تا خودش 
فراگيری زبان انگليسی پرداخت و شامل دانشگاه امريكايی 
و  فيس بوك  از  او  تمام كند.  را  عالی اش  تا تحصيالت  شد 
تويتر استفاده می كرد و برخالف استاد ربانی رهبر سنتی اش، 
می خواست با جوانان از هر طريق ممكن ارتباط ايجاد كند. 

 جنرال داوود هرچند از سوی برخی از رسانه های غربی متهم 
به قاچاق مواد مخدر و حمايت از قاچاقچيان مواد مخدر در 
پست قبلی اش به عنوان معين مبارزه با مواد مخدر شده بود، 
اما من بارها از زبان خودش شنيدم كه می گفت كه كارش 
زيرا  است،  غيرموثر  مخدر  مواد  با  مبارزه  معينيت  پست  در 
ببرد.  پيش  از  كاری  مخدر  مواد  مافيای  برابر  در  نمی تواند 
و  ريشه دار  آن قدر  مخدر  مواد  قاچاق چيان  كه  می گفت  او 
قوی اند كه دستگيری و زندانی ساختن آنها در توان وی و 

همكارانش نيست. 
اما داوود هنگامی كه به شمال رفت تا در پست جديدش به 
وظيفه  ايفای  پوليس  پامير  فرمانده عمومی زون 303  عنوان 
كند، نمی توانست خوشحالی اش را از اين كه به پستی می رود 
كه در آن موثر است، پنهان كند. و چنين هم بود. او در مدت 
كمی در اين پست كار كرد و تغييرات چشمگير و گسترده ای 
ايجاد كرد. تقريبا  تا فارياب  از بدخشان گرفته  را در شمال 
در  اندك اندك  كه  را  القاعده  و  طالبان  شبكه های  تمامی 
جاهايی از شمال داشت استحكام پيدا می كرد، درهم كوبيد 

و بار ديگر اميد و آرامش را برای مردم فراهم كرد.  
ميان  در  را  گسترده اش  محبوبيت  تنها  نه  كارش  اين  با  او 

افغانستان  شمال  مردم 
كرد،  تقويت 
از  نمادی  به  بلكه 
جديت  و  مبارزه 
تروريستان  برابر  در 
در  همراهان شان  و 
سراسر افغانستان مبدل 
و  مصمم  مردی  شد. 
تالش  با  كه  جدی 
ايمان،  و  جديت  و 

نقش  پيوسته  را  سرزمين  اين  دشمنان  پليد  و  نقشه های شوم 
بر آب می كرد و كارنامه سرداران بزرگ اين سرزمين چون 
ابومسلم، يعقوب ليث، طاهر فوشنجی و امان اهلل خان و مسعود 

را زنده می نگهداشت. 
بر  را  جدی  تاثير  می تواند  داوود  فرمانده  قتل  كه  حالی  در 
پوليس  پامير  روحيه همكاران و همسنگرانش در زون 303 
بزرگی  پيروزی  سرزمين  اين  دشمنان  برای  و  كند  ايجاد 
مدت های  تا  نابرابر،  جنگ  اين  در  او  حضور  فقدان  باشد، 
مديد محسوس و هويدا خواهد بود. در كنار اين مساله قتل 
فرمانده داوود كه در پی قتل های زنجيره ای فرماندهانی چون 
خان محمد فرمانده پوليس قندهار، موالنا سيدخيلی فرمانده 
نوری  جهان  شاه  كندز،  والی  عمر  انجينر  كندز،  پوليس 
فرمانده پوليس تخار و... صورت می گيرد، می تواند ذهنيت 
يك بخش از مردم افغانستان را نسبت به سياست های دولت 

در قبال طالبان و برنامه مصالحه به شدت راديكاليزه كند. 
تشدید اختالف های قومی

عمدتا  داوود،  فرمانده  قتل  برابر  در  واكنش ها  شديدترين 
عمده ترين  گرفت.  صورت  خاص  طيف  يك  سوی  از 
واكنش ها را كسانی بيان كردند كه يا قبال با فرمانده داوود 
هم،  يا  و  می كردند  مبارزه  در يك جبهه  و  بودند  همسنگر 
هم تبار وی بودند. حتا مراسم تشييع جنازه وی نيز با حضور 
شخصيت هايی برگزار شد كه به لحاظ تباری با وی  نسبت 
داشتند. هرچند حامد كرزی، سفر خودش را به تركمنستان 
برگشت،  كابل  به  حادثه  اين  خاطر  به  و  نيمه كاره گذاشت 
اما واكنش حكومت در برابر اين رويداد تنها برگزاری يك 

را – با خلط كردن خط فاصل ميان دوست و دشمن – زير پا 
نمي كنند. 

و اين گونه بود كه جنرال داوود داوود، با صداقت و مردانگي 
در مقابل دشمن ايستاد و امنيت را تحت كنترول درآورد. و اين 
گونه بود كه سمت شمال، بار ديگر به نمونه اي از ايستادگي و 
مقاومت در برابر تروريزم بدل شد. و ثابت كرد كه  تروريزم 
و دشمن در كشور جدي نيست، بلكه اراده اي براي مبارزه با 

تروريزم و طالب در حكومت به رهبري كرزي وجود ندارد. 
انتحار یا »توطيه حذف«

طور  هر  كه  است  كرده  جزم  را  عزم  كرزي  كه  حاال  پس، 
شده بايد نظام را طالباني كند و با وجود اين كه اين بار قانون 
اساسي كشور به او اجازه نمي دهد تا در ليست نامزدان رياست 
با سپر كردن طالبان توطيه ديگر و سناريوي  باشد،  جمهوري 
ديگری را روي پرده بياورد. مذاكره و برادري كرزي با طالبان 
در كشور ممكن نيست، مگر اين كه در يك سازش و معامله 
كثيف افغانستان را عمال در كام تروريزم و آي اس آي پاكستان 
مي دانند  نظام  كردن  طالباني  تيوري  طراحان  بدهند.  سقوط 
و آي اس آي سقوط  تروريزم  كام  به  هيچگاهي  افغانستان  كه 
نمي كند مگر اين كه ستون های انگشت شمار مقاومت در برابر 

طرح و توطيه شان  را از ميان بردارند. 
حوزه  در  مقاومت  ستون  عنوان  به  داوود  جنرال  همين  براي 
شمال كشور بايد از ميان برداشته مي شد. ورنه، برنامه طالباني 

كردن نظام امری غيرممكن بود. 
ستون  برداشتن  ميان  از  با  ديگر،  يك بار  بايد  همين  براي 
مقاومت و پاسبان شمال، اين بخش از جغرافياي كشور دوباره 
ناامن مي شد تا دليل موجه به دست طراحان طالباني كردن نظام 
و  ناديده گرفت.  را  نمي شود طالبان  قرار مي گرفت كه ديگر 
اين گونه بود كه سمت شمال بار ديگر به هدف طاليي براي 

تروريزم بدل شد. 
نوش داروي پس از سهراب 

ملت  از  بزرگ  قرباني  كه  اندازه  همان  به  تخار،  رويداد 
افغانستان گرفت، به همان اندازه واكنش هاي جدي مردمي و 
عبداهلل  داكتر  روز،  نخستين  در  داشت.  پي  در  نيز  را  سياسي 
پارلمان  عضو  محقق  محمد  اميد،  و  تغيير  جبهه  رهبر  عبداهلل، 
امراهلل صالح مطرح ترين  و عضو معترض شوراي عالي صلح، 
چهره مخالف مذاكره با طالبان و احمد ولي مسعود رييس بنياد 
جدي ترين  به  تخار  رويداد  به  نسبت  مسعود،  احمدشاه  شهيد 
طالبان  صلح ناپذيري  كه  واكنشی  دادند.  نشان  واكنش  لحن 

وجه مشترك در اظهارات اين شخصيت ها بود. 
پيكر  تشييع  مراسم  روز  در  يا  تخار  رويداد  روز  دومين  در 
وزير  نوري،  جهان  شاه  جنرال  و  داوود  داوود  جنرال  شهيد 
از دشمن خبر  انتقام گيري  از  با جدي ترين لحن  داخله كشور 
داد. هم چنين در دومين روز رويداد تكان دهنده تخار مارشال 
فهيم و عبدالكريم خليلي هر دو معاون رييس جمهور كرزي 
مذاكره  ناشفاف  و  گنگ  روند  از  و  دادند  نشان  واكنش  نيز 
مردم  نمايندگان  از  شماری  هم چنين  كردند.   انتقاد  طالبان  با 
با  پيوند  در  واكنش شان  را  لحن  با جدي ترين  نيز  پارلمان  در 

تراژدي تخار ابراز كردند.
بن بست معامله و اشك تمساح

تا  داوود،  داوود  جنرال  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مي توان  حاال 
ايستاد،  دشمن  مقابل  در  قاطع  و  استوار  بود،  زنده  كه  زماني 
رفتن اش،  و  نداريم، شهادت  ميان خود  در  را  او  كه  امروز  و 
طالباني كردن  توطيه  مقابل  در  خواب رفتگان و سكوت گران 
وجود  با  تخار،  رويداد  يعني،  اين  است.  داده  تكان  را  نظام 
طرح  گرفت،  افغانستان  ملت  از  را  قرباني  سنگين ترين  آن كه 

كرزي براي مذاكره با طالبان را به بن بست مواجه كرد. 
چون از زمان جدي ساختن برنامه مذاكره و برادري كرزي با 
طالبان توسط حكومت، اين اولين بار است كه شخصيت هاي 
سازش  و  معامله  به  نسبت  هماهنگ  به صورت  كشور  سياسي 
اين سو  به  مدتي  از  هر چند،  نشان مي دهند.  واكنش  طالبان  با 
همه  و  سياست  مطرح  شخصيت هاي  كه  مي رفت  انتظار 
بازيگران عرصه سياست در كشور بايد مانند كرزي عمل كنند 
و به همان صداقت كه كرزي موضع خود را اعالم  كرده است 
و از چند سال به اين سو بر سكوي برادري با دشمنان وحشي 
نيز موضع  ايستاده است، ديگران  افغانستان  و تروريست مردم 
خود را اعالم كنند. بلي اين انتظار مي رفت، اما هيچ گاهي اين 
انتظار نمي رفت كه حضرات لم داده بر آدرس ها و ايستگاه هاي 
سياست در كشور، زماني موضع خود را با مردم روشن كنند 
داوود  داوود  جنرال  مردی چون  دادن  از دست  قيمت  به  كه 
تمام شود. هرچند كه هنوز هم، هستند كساني كه روح داوود 
داوود را آرام نمي گذارند و همزمان كه بر صدر سفره سازش 
و معامله قرار دارند و به بهانه رياست شوراي عالي صلح، نقش 
قاتلين  و  تروريزم  با  برادري  زدن  جار  براي  كرزي  بلندگوي 
داوود داوود فرمانده جسور مي كند، در مراسم تشييع اين شهيد 
جنازه  نماز  ناباورانه  و  مي ريزد  تمساح  اشك  شاهد،  هميشه 

مي خواند.

بعد  اعالميه آن هم ساعت ها  و پخش يك  كنفرانس خبری 
انتظار  طبيعی  به صورت  بود. در حالی كه  از وقوع رويداد 
با  و  تمام  هر چه  با شكوه  تشييع جنازه وی  مراسم  می رفت 
تشريفات خاص نظامی برپا شود و حتا شخص رييس جمهور 
با تمامی مقام های ارشد نظامی حكومت در آن شركت كند.

اين  به  اعتراض  در  بلخ  دانشگاه  دانشجويان  طرف  آن  در 
روز  نيز  كابل  در  و  بستند  را  دانشگاه  آن  دروازه  رويداد 
دروازه های  برابر  در  برپا كردن خيمه  با  دانشجويان  گذشته 
ورودی اين دانشگاه، خواستار دستگيری و مجازات عامالن 

اين رويداد شدند. 
در همين زمينه كافی است تا سری به فيس بوك زد و حجم 
خشم و انزجاری را كه نسبت به اين رويداد در ميان جوانان 
صفحه  در  خودم  من  كرد.  بررسی  است،   آمده  وجود  به 
فيس بوكم شاهدم كه صدها تن عكس پروفايل خودشان را با 
عكس جنرال داوود تعويض كرده اند و صدها ديدگاه روزانه 
از طرف اين جوانان در ارتباط به اين رويداد كه عمدتا متاثر 
از احساسات تباری است، در دنيای مجازی فيس بوك پست 

می شود. 
به  واكنش ها  كه  است  اين  نشانگر  حركت ها،  اين  مجموع 
و  قومی  شدت  به  افغانستان،  در  دست  اين  از  رويدادهايی 
تباری است. در حالی كه تشديد اختالفات قومی، به نفع هيچ 
از  افغانستان نيست و تنها عده ای معدود می توانند  كسی در 
آن كمال استفاده را ببرند؛ دشمنان قسی و سفاك افغانستان 
قومی  نظر های  اختالف  اين هستند كه  انتظار  در  نيز هر آن 
هرچه بيشتر تشديد شود تا آنها از اين طريق ماهی مراد خود 

را از اين آب گل آلود صيد كنند. 
قوی شدن صف مخالفان مصالحه 
و تضعيف روحيه نيروهای امنيتی

در حالی كه برنامه مصالحه حكومت و شورای عالی صلح با 
طالبان هنوز دارای ابهام های گوناگون است، در عين حال ما 
شاهد برخورد چندگانه از سوی طيف های مختلف با مساله 
كه  است  اين  عمده  تصور  يك  هستيم.  طالبان  با  مصالحه 
حكومت مساله مصالحه و مذاكره با طالبان را كه به صورت 
قطع شريك شدن آنان 
را در قدرت سياسی به 
داشت،  خواهد  دنبال 
صرفا  مسايل  منظر  از 
مطرح  تباری  و  قومی 
می كند.  دنبال  و  كرده 
ظالمانه  كه  حالی  در 
غيرمنصفانه  كامال  و 
طالبان  كه  بود  خواهد 
به يك گروه قومی  را 
خاص منسوب نماييم. يك گروه ديگر تصورشان اين است 
كه حكومت به خاطر مصالحه با طالبان در صدد كنار زدن 
است.  افغانستان  در  قدرت  سياسی  ساختار  از  ديگر  اقوام 
و  مساله مصالحه  با  برخورد حكومت  دليل كه  اين  به  آنهم 
مذاكره، سبب شده است كه واكنش های رسمی مقام ها در 
قلمداد  كم اهميت  طالبان  سوی  از  مردم  قتل  و  كشتار  برابر 
شده و در عين حال طالبان تبريه شوند. تنها كافی است در 
اين مورد به عنوان نمونه به سخنرانی آقای كرزی در مورد 
در  ملكی  مردم  مورد كشتار  در  طالبان  اظهارات سخنگوی 
صورت  توجه  جالل آباد  شهر  در  بانك  كابل  واليتی  شعبه 
گيرد. يا به اظهارات عجيب و غريب آقای فاروق وردك، 
وزير معارف و يكی از مجريان اصلی مصالحه و مذاكره با 
طالبان، در مورد سوزاندن مكاتب از نو نظری انداخته شود. 

بی تفاوتی حكومت در رابطه به قتل های زنجيره ای فرماندهان 
پوليس و از همه عمده تر به قتل جنرال داوود، را نيز می توان 

در همين راستا ديد. 
حاميان و طرفداران جنرال داوود كه شاهد واكنش سطحی و 
كم جان حكومت در برابر اين رويداد بودند، فرض می كنند 
كه حكومت به خاطر مساله مصالحه و مذاكره با طالبان و از 
منظر قومی و تباری، اين گونه برخورد را پيشه كرده است. از 
سوی ديگر اين گونه برخورد روحيه جنگی نيروهای امنيتی 
افغانستان را به شدت آسيب پذير ساخته و جسارت آن عده از 
افرادی را كه می خواهند در صفوف نيروهای امنيتی كشور از 

شدت عمل در برابر طالبان كار بگيرند، می كاهد.  


 پامير گودرزی

تراژدی تخار
 بن بست براي معامله
شنا و برادري با دشمن 

ف آ
آص
 


قتل جنرال داوود 
واکنش کم جان حکومت 

و ترس از تشدید اختالف های قومی
برخورد ضعیف حکومت نسبت به رویداد قتل جنرال داوود، به تشدید 

اختالف های قومی، تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و تقویت صف مخالفان 
مصالحه با طالبان می انجامد

ACKU
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افشای  و  پیگیری  می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 
پرونده  های عامالن بحران کابل بانک، زندگی را برای او و 

هیات رهبری بانک مرکزی، جهنم ساخته است. 
افغانستان  مرکزی  بانک  کل  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
و  دولتی  بانک های  فعالیت های  از  نظارت  صالحیت  که 
اقدام هایی را که  افغانستان را دارد، می گوید  خصوصی در 
است  بوده  دشوار  داده،  انجام  بانک  کابل  بحران  مورد  در 
بانک  از عملکرد  به جای ستایش  نظارت کننده  نهاد های  و 

مرکزی، این اداره را به کتمان حقایق متهم می کنند.
گفته های رییس بانک مرکزی یک روز پس از آن مطرح 
می شود که کمیسیون مشترکی که به رهبری عزیزاهلل لودین، 
اداری  فساد  استراتژی  برتطبیق  نظارت  اداره عالی  رییس 
بررسی کرد، گزارش خودرا  را  بحران در کابل  چگونگی 

بارسانه ها در میان گذاشت.
بر بنیاد گزارش کمیسیون یاد شده و شواهدی که در اختیار 
متهم  افغانستان  مرکزی  بانک  است،  گرفته  قرار  8صبح 
غیرقانونی  فعالیت های  مورد  در  را  حقایقی  که  است  شده 
سوی  به  بانک  این  آن که  از  قبل  بانک  کابل  سهم داران 
آن  از  جلوگیری  برای  اما  بود  کرده  دریافت  برود،  بحران 

اقدام نکرد. 
بانک  که  است  شده  گفته  همچنین  تحقیق،  دو  این  در 
مرکزی به اطالعاتی که اداره ی 74 امنیت ملی و اداره عالی 
توجه  داده اند،  مرکزی  بانک  تحویل  اداری  بافساد  مبارزه 

نکرده است.
به  واکنش  در  گذشته  روز  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 
گزارش  کمیسیون تحقیقی در مورد کابل بانک و گزارش 
سال  سنبله ی  ماه  در  مرکزی  بانک  گفت  8صبح  روزنامه 
گذشته با استناد به اطالعات استخبارات سفارت امریکا در 
بانک  این  عمده   سهامداران  که  بانک  کابل  رهبری  کابل، 

بودند را برکنار کرد و متولی تعیین کرد.

داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ می گوید 
دسترسی به معلومات حق اساسی مردم و خبرنگاران است. 
آقای رهین روز گذشته در نشست یک روزه ای که از سوی 
با اشتراک ده ها تن از خبرنگاران  گروه هماهنگی رسانه ها 
روی  بحث  منظور  به  خبرنگاران  حقوق  مدافع  نهادهای  و 
به معلومات در کابل راه اندازی  قانون دسترسی  پیش نویس 
شده بود، افزود که پس از جمع آوری نظرات پیرامون قانون 
به  تصویب  جهت  پیش نویس  این  معلومات،  به  دسترسی 

مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.
از  معلومات  به  قانون دسترسی  برای  نویس  پیش  اکنون دو 
گروه  همچنین  و  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه  سوی 
هماهنگی رسانه ها آماده شده و قرار است پس از بحث، این 
وزارت  به  نهایی  عنوان مسوده ی  به  و  توحید  پیش نویس ها 
اطالعات و فرهنگ داده شود. به گفته ی وزیر اطالعات و 
فرهنگ، اکنون کار باالی تهیه پیش نویس قانون دسترسی به 
معلومات از سوی خبرنگاران و نهادهای مدنی شدت گرفته 

و بزودی پیش نویس آن نهایی خواهد شد.
با این حال، وزیر اطالعات و فرهنگ دسترسی خبرنگاران 
به معلومات را از حقوق اساسی آن ها توصیف کرد اما گفت 
که شکایت خبرنگاران از عدم دسترسی به معلومات، ناشی 
و  »اطالع رسانی  گفت:  او  است.  کنونی  بحرانی  شرایط  از 
باید  خبرنگار  است،  خبرنگاران  و  مردم  حق  اطالع گیری، 
}مساله{  این  بگیرند.  اطالع  باید  مردم  و  برساند  اطالع 
خصایصی  از  یکی  و  ماست،  قرن  مدنی  حیات  از  جزیی 
ظهور  می سازد،  متمایز  پیشین  زمان های  از  را  ما  قرن  که 
حق اطالع رسانی و حق اطالع یابی است.« وزیر اطالعات و 
روزگار  مسلمات  از  را  اطالع یابی  و  اطالع رسانی  فرهنگ، 
کنونی توصیف کرد و افزود: »گاهی اطالع رسانی به دالیلی 
از  ناشی  است  ممکن  اختالل  این  می شود.  اختالل  دچار 
کار خرابی کرده  آدم  بار یک  باشد، یک  مختلف  عوامل 
زمانی  برساند.  مردم  اطالع  به  خبرنگار  که  نمی خواهد  و 

را تطبیق کرده است.« 
را  اطالعاتی  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس کل  به گفته ی 
فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  اداره  و  ملی  امنیت   74 اداره ی  که 
بانک  به  بانک  کابل  در  بحران  از  نگرانی  مورد  در  اداری 
آن  به  بانک  کابل  تحقیق  کمیسیون  و  بودند  داده  مرکزی 
در  که  بوده   بازاری  و  کوچه  اطالعات  است،  کرده   اشاره 

زبان همه ی مردم بوده است.
که  را  شواهدی  و  اسناد  کدام  یادشده  اداره های  گفت  او 

بازگوکننده ی فعالیت غیرقانونی کسی باشد، ارایه نکردند.
فطرت می گوید در گزارش تحقیقی کمیسیونی که ریاست 
از  بود، مشخص نشده که چه کسی  تعیین کرده  جمهوری 
بانک مرکزی و در چه زمانی در کارشان غفلت  مقام های 

کرده اند.
وی پذیرفت که ظرفیت نظارتی بانک مرکزی در سال های 
از  دقیقی  نظارت  که  است  ممکن  و  بوده  ناچیز  گذشته 

فعالیت بانک های خصوصی نکرده باشد.
او همچنین گفته های عزیزاهلل لودین را که گفته بود که آقای 
فطرت با افشای عامالن بحران کابل بانک »به دروغ خود را 

اختیار رسانه ها قرار دهند.«
در همین حال دانش کروخیل مسوول آژانس خبری پژواک 
نبود  مانند  به معلومات،  می گوید عدم دسترسی خبرنگاران 
او  است.  شده  خبرنگاران  برای  بزرگ  مشکل  یک  امنیت 
گفت با افزایش ناامنی ها و فساد اداری در کشور، دسترسی 
گفت:  او  است.  شده  محدود  معلومات  به  نیز  خبرنگاران 
»خبرنگاران این حق را دارند که بتوانند در مورد مشکالت 
مردم، فساد اداری و دیگر مسایل به معلومات دسترسی پیدا 

کنند.«
قانون دسترسی  آقای توحیدی می  گوید که در پیش نویس 
به معلومات، به خبرنگاران حق داده شده تا از کسانی که از 
دادن معلومات خودداری می کنند، شکایت کنند. او گفت 
مقام هایی  معلومات،  به  دسترسی  قانون  پیش نویس  براساس 
که از دادن معلومات به خبرنگاران خودداری کنند، تحت 
پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی افزود در پیش نویس 

پارلمان  اعضای  و  خود  به  توهین  را  است«  ساخته  قهرمان 
افغانستان خواند.

افغانستان در اوایل ماه ثور سال روان  رییس بانک مرکزی 
و  سهامداران  از  شماری  نام  کشور  نمایندگان  مجلس  در 
مقروضین کابل بانک را بیان کرد که این مساله با واکنش 

جدی برخی از سهامداران کابل بانک مواجه شد.
فطرت با اشاره با افشای عامالن بحران کابل بانک می گوید 
بسیار  برایت  زندگی  کنی  صداقت  افغانستان  در  که  وقتی 

مشکل می شود.
آقای فطرت گفت: »من تمام حقایق را به پیشگاه نمایندگان 
در  من  که  حقایقی  تمام  از  کردم.  ابراز  افغانستان  ملت 
ولسی جرگه به پیشگاه نمایندگان معزز ملت گفتم، پشیمان 
تعجب  من  است.  بوده  حقایق  بر  مبتنی  همه اش  نیستم. 
می کنم که شخصیتی مانند جناب آقای لودین نه تنها که من 
را توهین کرده، بلکه حتا قضاوت 249 نفر نمایندگان معزز 

ملت افغانستان را زیر سوال قرار داده است.«
اجازه ی  به  بانک،  کابل  تحقیق  کمیسیون  گزارش  بنیاد  بر 
از سهامداران  یکی  فرنود  افغانستان شیرخان  مرکزی  بانک 
کابل بانک، 52 میلیون دالر پول نقد که مندرس خوانده شده 

بود را به دوبی انتقال داده است.
درصورتی  کرد  تاکید  افغانستان  مرکزی  بانک  کل  رییس 
که اسنادی وجود داشته باشد که او و یا سایر مقام های بانک 
آماده ی  باشند،  داده  را  پولی  چنین  انتقال  اجازه ی  مرکزی 

مجازات هستند.
بحران  به  منجر  که  بانک  کابل  در  غیرقانونی  فعالیت  های 
در کابل بانک و تغییرات عمده در رهبری و مدیریت این 
دولتی  ارشد  مقام های  نزدیکان  حضور  دلیل  به  شد،  بانک 

بحث برانگیز بوده است.
را  بانک  کابل  سهامداران  از  شماری  افغانستان  حکومت 
بودند،  قرضه گرفته  بانک  این  از  غیرقانونی  به صورت  که 
عامالن بحران در کابل بانک شمرده اند و تعدادی از آن ها 

را ممنوع الخروج ساخته اند.
هرچند کمیسیون تحقیق کابل بانک میزان قرضه ها و تکتانه ی  
آن ها را 912 میلیون دالر خوانده  است ولی مسووالن بانک 

مرکزی افغانستان آن را 910 میلیون دالر می دانند.
نثار یوسفزی، مدیرتصفیه ی کابل بانک می گوید که از کل 
579 میلیون دالری که از کابل بانک قرض گرفته شده 371 
میلیون دالر آن شناسایی شده و از این رقم 60 میلیون دالر آن 

بازپس گرفته شده  است.
مقام های بانک مرکزی می گویند از 910 میلیون دالری که 
از  بیش  شده،  شمرده  بانک  کابل  قرض های  کل  عنوان  به 

300 میلیون دالر تکتانه قرض های داده شده است.

نیز  اداره سراسری  ایجاد یک  معلومات،  به  قانون دسترسی 
در نظر گرفته شده که از تطبیق درست این قانون در سراسر 

کشور نظارت داشته باشد.
تصویب  با  که  هستند  خوشبین  خبرنگاران  وجودی که  با 
قانون دسترسی به معلومات، آنان می توانند به معلومات مورد 
نظر خود دست یابند، اما از سوی دیگر نگران هستند که از 

این قانون نیز مانند دیگر قوانین کشور پیروی نشود. 
احتمال برگشت به عقب

دیپلوماسی  و  ارتباط  رییس  اینسور،  داوید  حال  همین  در 
عامه سفارت امریکا در کابل با آن که فعالیت رسانه ها را طی 
اما  افغانستان چشمگیر توصیف می کند،  چند سال اخیر در 
می گوید با کم شدن کمک های جامعه جهانی ممکن است 
فعالیت رسانه ها در آینده کمتر شود. او در این نشست یک 
روزه گفت رسانه ها در افغانستان در برمال کردن نارسایی ها 
کشورهای  از  خیلی  با  مقایسه  در  و  داشته  خوبی  فعالیت 
حال  عین  در  اینسور  آقای  اما  کرده اند.  عمل  بهتر  همسایه 
و  جهانی  جامعه  اگر  بعد  سال  چندین  »طی  کرد:  تاکید 
ما  بکنند،  قطع  را  خود  کمک های  امداد رسان  موسسات 
رسانه های  در  برگشت  کمی  که  می توانیم  گفته  برای تان 
طریق  از  زمان  آن  در  تنها  داشت،  خواهد  وجود  افغانستان 

اعالنات شان به کار خود ادامه خواهند داد.«
همچنین داوید اینسور از دولت افغانستان خواست تا برخی 
به  زیرا  کند  تعدیل  را  همگانی  رسانه های  قانون  مواد  از 
افراد  از  رسانه ها شماری  از  برخی  او، آن طوری که  گفته ی 
را مورد انتقاد قرار می دهند، ممکن است در آینده این افراد 
قدرتمندتر شوند و در کار رسانه ای موانعی را ایجاد نمایند. 
به  دسترسی  از  جلوگیری  که  کرد  تاکید  حال  عین  در  او 
معلومات سانسور نشده، مسایل گنگ و تاریکی را در ذهن 
مردم به وجود می آورد که این مساله می تواند تاثیر منفی در 

قبال داشته باشد.


کابل  تصفیه ی  شده،  دریافت  اطالعات  براساس  گفت  او 
پیش  را که  اطالعاتی  ثور شروع شده است و  ماه  بانک در 

از آن دریافت کرده بودند، مستند نبوده است.
رییس بانک مرکزی افغانستان گزارش کمیسیون تحقیق در 
مورد بحران کابل بانک را که از سوی رییس جمهور ایجاد 

شده بود، یک جانبه و غیرمتوازن می داند.
از  تحقیق  کمیسیون  گزارش  نتیجه ی  هرچند  گفت  فطرت 
به صورت رسمی دریافت نکرده اند  بانک را   بحران کابل 
که  تحقیق  گروه  اعضای  از  شماری  که   کرد  تاکید  ولی 
نتیجه ی  درپای  نبوده  اند،  موافق  یادشده  تحقیق  نتیجه ی  با 

تحقیق امضا نکرده اند.
 فطرت گفت: »اقدامی که ما در کابل بانک کردیم، آسان 
برای  امروز  تا  را  زندگی  بود،  سخت  بسیار  اقدامی  نبود، 
رهبری  هیات  و  من  برای  خصوصا  است.  ساخته  جهنم  ما 
بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی. عوض این که یک 
ارگان نظارتی دیگر بگوید که خدا خیرتان بدهد، به جای 
این که بگوید که کی مالمت است؟ کی از قانون سواستفاده  
کرده؟ به جای آن می آید کسی را متهم می کند که او قانون 

نمی دهد  حق  مردم  به  اصال  که  می باشد  استبدادی  نظام 
دسته بندی های  زمانی هم  یا  بکنند.  دخالت  کار  هر  به  که 
}از  زور  اعمال  با  که  می باشند  غیرقانونی  سیاسی-نظامی 
اطالع رسانی{ جلوگیری می کنند. اما یک بار نفس شرایط 
موانع را به بار می آورد. اگر در جامعه ی ما اختاللی در این 

زمینه وجود داشته، بیشتر برآمده از شرایط حاضر است.«
وزیر اطالعات و فرهنگ می گوید که این وزارت طی یک 
زمینه ها  ساختن  آسان  برای  زیادی  تالش های  گذشته  سال 
او،  گفته ی  به  زیرا  است،  کرده  خبرنگاران  فعالیت  برای 
با  مبارزه  دموکراسی،  ساختن  نهادینه  قبال  در  خبرنگاران 

زورگویی ها و تامین حقوق انسانی مسوولیت زیادی دارند.
نبود قانون دسترسی به معلومات، کار خبرنگاری را در کشور 
نهادهای  مسووالن  خبرنگاران،  گفته ی  به  و  ساخته  دشوار 
دولتی و غیردولتی معلوماتی را که نیاز است به اطالع مردم 
رسانده شود، در اختیار خبرنگاران قرار نمی دهند. به گفته ی 
صدیق اهلل توحیدی مسوول دیدبان رسانه ها در موسسه »نی«، 
نبود  صورت  در  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
قانون دسترسی به معلومات، بیشتر مسووالن دولتی از دادن 
به خبرنگاران خودداری می کنند. آقای توحیدی  معلومات 
گفت: »نبود قانون دسترسی به معلومات طی سال های گذشته 
سبب شده بود تا خبرنگاران بارها به مقام های دولتی مراجعه 
و  نمایند  معلومات خودداری  دادن  از  مقام ها  این  اما  بکنند 
و  می کنند  فکر  تفننی  کار  یک  را  خبرنگاران  کار  هم  یا 
هرگاه دل یک مقام دولتی نخواست، مصاحبه نمی کند. در 
حالی که مطابق قانون مکلف هستند معلوماتی که در مغایرت 
با قانون اساسی و قانون رسانه ها نباشد، این معلومات را در 

فطرت: 

نظارت از کابل بانک
 زندگی را برایم جهنم ساخته است

دسترسی به اطالعات حق اساسی مردم
 و خبرنگاران است

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی

رهین:
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نیروی  تربیه ی  دانشگاه ها  اصلی  رسالت 
علم  تولید  و  کشور  یک  نیاز  مورد  انسانی 
نه  است،  جامعه  برای  آن  کاربردی کردن  و 
را وارد کند و  تکنالوژی  این که مرتب علم و 
دانشجوی  که  بپذیریم  باید  نماید.  خریداری 
امروز را نمی توان با علم دیروز برای فردا آماده 
کرد. زیرا دانشجویان امروز نیازمند علوم امروز 
هستند و ما باید خود را با علم روز تطبیق دهیم. 
به  عمدتا  ما  پوهنتون های  آموزشی  ساختار 
تحقیق  از  بیشتر  آن  سهولت  دلیل  به  تدریس 
توجه می کنند. این در حالی است که ماموریت 
دوم دانشگاه ها که تحقیق است در طی سه دهه 
اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده است. به اهالی 
دانشگاه ها روشن است که امروز شاخص های 
میزان  را  دانشگاه ها  درجه بندی  در  عمده 

اختراعات و مقاالت علمی تشکیل می دهند. 
بی پاسخ  علم  اهل  از  بسیاری  برای  که  سوالی 
دانشگاه های  جای  چرا  که  است  این  مانده، 
دانشگاه های  درجه بندی  لیست  در  افغانستان 
درجه بندی  معیار  زیرا  است؟  خالی  جهان 
علمی  مقاالت  تعداد  اساس  بر  دانشگاه ها 
منتشر  بین المللی  معتبر  نشریه های  در  که  است 
نیز  دیگری  دالیل  افغانستان  در  اما  می شود. 

دارد. 
1ـکیفیتمقاالتعلمی

زیادی  پارامترهای  کیفیت،  تعیین  بررسی  در 
آنها  به  توجه  با  متخصصین  که  دارد  وجود 
یک  یا  دانشگاه  یک  در  علمی  رشد  کیفیت 
مهمترین  از  یکی  می کنند.  تعیین  را  کشور 
پارامترها که کیفیت یک مقاله علمی را  تعیین 
طرف  از  که  است  ارجاعاتی  تعداد  می کند 
دیگر محققان در همان زمینه به این مقاله شده 
و  مهمتر  زمینه  تحقیقات در یک  است. هرچه 
مقاله  آن  به  بیشتری  محققان  باشد،   باارزش تر 
همین  به  می کنند.  استفاده  آن  از  و  رجوع 
علمی  مقاله های  ارزیابی  برای  شاخصی  دلیل 
برخورد  ضریب  آن  به  که  است  شده  ابداع 
این  هرچه  می گویند.   impact factor یا 
مقاله  اهمیت  نشان دهنده  باشد  بزرگتر  ضریب 
و کار علمی مرتبط به آن است. از سوی دیگر، 
ارجاعات )ریفرنس( به یک مقاله از کشورهای 
موضوع  آن  که  است  این  نشان دهنده  مختلف 
درجهان علم از اهمیت بیشتری برخوردار است 
در  دلیل  همین  به  است.  روز  مساله  حداقل  یا 
حتی المقدور  مقاله  یک  علمی  ارزش  ارزیابی 
گرفته  نادیده  اثر  آن  به  داخلی  ارجاعات 

می شود. 
2ـعنعنهعددپرستی

به  نسبت  دانشگاه   عددی  جنبه  افغانستان  در 
کیفی آن مهمتر است و در حالت کلی، عنعنه 
از  یکی  می کند.  غلبه  کیفیت   عنعنه  بر  تعداد 
اساس  بر  دانشگاه   که  است  این  دالیل اش 
مختلف  رشته های  در  نیازمندی کدری کشور 
ایجاد نمی شود بلکه در اثر یک گروه فشار که 
گاهی به نام قوماندانان  جهادی و زمان دیگری 
در  می شود.  ظاهر  می شود،  یاد  وکال  نام  به 

این جا به دو نمونه  اشاره می شود. 
نمونهاول:

و  معارف  فرهنگی،  دینی،  امور  کمیسیون 
تحصیالت عالی پارلمان ذریعه پیشنهاد شماره 
مقام  به  مستقیما   1385 حمل   26 مورخ   5
فی صد   85 جذب  خواهان  جمهوری  ریاست 
 20 و  عالی  نیمه  موسسات  به  کانکور  ناکامان 
بود.  گردیده  عالی  موسسات  به  آنها  فی صد 

تحقیق
روزنامه 8 صبح با معذرت خواهی از داکتر حسن یار 
و خواندگان محترم به خاطر اشتباه فنی روز گذشته 

مطلب »تحقیق؛ حلقه مفقوده در تحصیالت عالی«
را بازنشر می کند.

 هرات برق دارد
و برق ندارد

حلقه مفقوده در تحصیالت عالی

مورخ   274 شماره  حکم  طی  دولت  ریاست 
27 حمل 1385 جذب 20 فی صد ناکامان را به 
موسسات عالی منظور فرمودند و هشتاد فی صد 
که  کردند  ماکول  کمیسیون  یک  به  را  دیگر 
در آن کمیسیون یک وکیل نیز شرکت داشته 
کانکور  است  معلوم  همه  به  که  طوری  باشد. 
در  خبره  و  نخبه  افراد  پذیرش  و  گزینش  در 
قرن  نیم  طی  در  دانشگاهی  مختلف  رشته های 
گونه  این  است.  داشته  به سزایی  نقش  اخیر 
و  می برد  سوال  زیر  را  کانکور  اعتبار  احکام 
من  اگرچه  می زند.  را ضربه  اکادمیک  آزادی 
در مقابل این حکم مقاومت کردم، اما نمی دانم 

بعد از برکناری من چه شد. 
نمونهدوم:

می گویند  عالی  تحصیالت  وزارت  مقامات 
نهاد   45 و  دولتی  عالی  تحصیالت  نهاد   24 ما 
این  به  اگر  داریم.  عالی خصوصی  تحصیالت 
عددی  تفاوت  یک  اوال  کنیم،  نگاه  رقم  دو 
بین نهادهای تحصیالت عالی دولتی و  فاحش 
غیردولتی وجود دارد و ثانیا یک تفاوت زمانی 
به  به مشاهده می رسد.  نهاد  این دو  بین  نیز در 
تا  دربرگرفت  را  سال   78 حدود  مثال  عنوان 
اما   برسد.   24 به  دولتی  عالی  موسسات  تعداد 
تعداد موسسات تحصیالت عالی خصوصی در 
دانشگاه ها  این  آیا  به 45 رسید.  دهه  طی یک 
کدری  تحقیقی،  تحصیلی،  الزم  استندردهای 
و زیرساخت های دانشگاهی را پوره کرده اند؟ 

جواب این سوال منفی است. 
بزرگ ترین  و  معتبرترین  این که  در  اما 
دانشگاه های  زمره  در  جهان  دانشگاه های 
نیست،  شکی  جای  غیردولتی اند  و  خصوصی 
دانشگاه های  در هیچ کشوری  دیگر،  از سوی 

خصوصی به این سرعت رشد نکرده اند. 
از  عبور  به  قادر  دلیلی  هر  به  که  جوانانی  اما 
در  نیستند،  دولتی  دانشگاه های  کانکور  مانع 
فیس  پرداخت  با  )خصوصی(  دانشگاه ها  این 
فردی  بین  تفاوتی  چه  پس  می شوند.  پذیرفته 
شده،  دانشگاه  وارد  علمی  رقابت  مسیر  از  که 
با فردی که از مسیر پرداخت پول وارد دانشگاه 
تحصیل  فراغت  از  پس  آیا  دارد؟   وجود  شده 
بازار کار  در  دانشگاه های دولتی  فارغان  مانند 

جذب خواهند شد؟ و ده ها سوال دیگر؟ 
توسط  اکثرا  خصوصی  دانشگاه های 

دانشگاه های  آیا  می شوند.  ایجاد  سرمایه داران 
تبدیل  تجارتی  دانشگاه های  به  خصوصی 
نخواهند شد؟ اجازه دادن به کشورهای خارجی 
که دانشگاه های خصوصی در افغانستان تاسیس 
مشخص  حوزه های  به  را  افغانستان  نمایند، 

فرهنگی تقسیم نخواهد کرد؟ 
سیاست تحصیالت عالی دولت موجوده ظاهرا 
مکاتب  فارغان  فریادهای  ساختن  خاموش 
مراتب  به  فریادهایی  این که  از  غافل  اما  است. 
طوافان،  توسط  آینده  در  امروز  از  بلندتر 
و دست فروشان تحصیل کرده ی  سبزی  فروشان 
بی کار بلند خواهد شد. همان طوری که فریاد 
انقالب های کشورهای عربی توسط یک جوان 
تحصیل کرده سبزی فروش تونسی بلند گردید. 
3ـعدمتوجهدولتبهمسایلتحقیقاتی

به  تحقیقاتی  عقب ماندگی  این  دیگر  جنبه 
برمی گردد.  دولت  سیاست  گذاری های 
شتاب زدگی و سطحی نگری در تدوین قوانین، 
دولتی،  بودجه  به  تحقیقاتی  بودجه  وابستگی 
پروژه های کالن  در جذب  پوهنتون ها  ناتوانی 
تحقیقاتی بین المللی، دخالت های نابجای افراد 
غیرمتخصص و  ناآگاه در سیاست گذاری های 
میان  هماهنگی  عدم  تحقیقاتی،  و  آموزشی 

موسسات تحقیقاتی و وزارت خانه ها. 
4ـمتوندرسیکهنه

کتابچه در افغانستان از عناصر اصلی آموزشی 
بسیاری شان 20 سال  این کتابچه که  اما  است. 
محصالن  عینی  جهان  و  زندگی  با  دارد،  عمر 
ندارد. هشتاد فی صد کتاب های درسی  ارتباط 
میان آن 20  نبوده و در  پوهنتون ها موجود  در 
را  دارد، کمتر کتابی  فی صد که کتاب وجود 
متون آن در طی یک  نمود که  می توان سراغ 
آموزش  بنابراین  باشد.  کرده  تغییر  اخیر  دهه 
است.  نو  دنیای  در  کهنه  دانش  انتقال  کنونی 
فقط  نه  اخیر  سال  ده  طی  در  دیگر  سوی  از 
از  بسیاری  بلکه  عالی  تحصیالت  متخصصین 
و  تنظیم  شیوه ی  محتوا،  از  نیز  دولتی  مقامات 
درسی  کتاب های  کیفیت  و  گرافیک  تدوین، 
عقب ماندگی  کرده اند.  انتقاد  دانشگاه ها 
علمی  تحوالت  از  درسی  کتاب های  محتوای 
شیوه های  از  کتاب ها  این  بودن  دور  و  جهان 
تربیه  دالیل  از  یکی  آموزشی،  و  علمی  نوین 

نکردن جوانان مطابق روز است.

برای بسیاری از خانواده های هراتی مدرن که 
بیشتر از لوازم برقی برای راحتی خود استفاده 
بی برقی،  مشکل  افزایش  با  اکنون  می کنند، 
این وسایل تبدیل به اشیای زینتی شده اند که 
در گوشه و کنار خانه قرار گرفته و کاری از 

آنان ساخته نیست. 
با  برابر  برق  کمبود  و  هرات  برق  ولتاژ 
نیاز های مردم، این وسایل را تبدیل به وسایل 
ناکارآمد ساخته است که جز تنگ ساختن 

جای دیگر استفاده نمی شوند. 
شهر هرات از سال های نخست دهه هشتاد با 

برق وارداتی روشن گردیده بود.
گسترش  عدم  دلیل  به  نخست  سال های  در 
از  تعدادی  و  شهر  همه  به  برق  شبکه 
باال  برق در شهر  ولتاژ  ولسوالی های هرات، 
بود به حدی که مردم می توانستند از هر نوع 

وسیله برقی در منازل خود استفاده کنند. 
باعث  استاندارد  برق  وجود  به  اعتماد  این 
خانه های شان  سیستم  مردم  اکثر  تا  گردید، 
مردم  اکثر  که  حدی  تا  بسازند،  برقی  را 
کندند  عمیق  چاه های  خود  خانه های  برای 
منابع  از  بهتر  آب  خود  برای  واترپمپ  با  و 
گذشت  با  ولی  می کردند؛  تهیه  زیرزمینی 
و  شهر  تمام  به  برق  شبکه  توسعه  و  زمان 
تعدادی از ولسوالی های هرات، کم کم برق 
برق  از ولتاژ  نهاد و  به کاهش  استاندارد رو 
کاسته شد تا حدی که امروزه در تابستان و 
از  تنویر خانه های خود  به جز  زمستان مردم 
این برق هیچ استفاده دیگر کرده نمی توانند. 
موجود  برق  هراتی  شهروندان  از  بسیاری 
و  می دانند  خود  زندگی  برای  ناکافی  را 
هیچ  درد  به  اصال  برق  این  که  می گویند 

کاری نمی خورد. 
نظیف اهلل شهروند هراتی می گوید که تا حال 
آنان  و  شده  خراب  آنان  یخچال  چندین بار 
مجبور شده اند که آن را به تعمیرگاه ببرند، 
زیرا باال و پایین رفتن ولتاژ برق باعث نوسان 

و تخریب لوازم برقی می گردد. 
از  نمی توان  اصال  زمستان  »در  می افزاید:  او 
برق  ولتاژ  زیرا  کرد،  استفاده  برقی  بخاری 
چنان کاهش می یابد که حتا المپ های برق 
همین  اگر  و  نمی گردد  روشن  درست  هم 
المپ ها کم مصرف نباشد، در شب حتا پیش 

روی خود را دیده نمی توانیم.«
نیز  سید ناصر حیدری دیگر شهروند هراتی 

حرف های نظیف اهلل را تایید می کند. 
او می گوید مجبور شده اند برای کارآیی هر 
همین  حتا  ولی  بخرند،  ترانس  برقی  وسیله 
برق  کامل  طور  به  نمی تواند  نیز  ترانس ها 

استاندارد را تهیه کنند. 
در همین حال مسوولین برق هرات نیز وجود 
را  هرات  برق  سیستم  در  متنوع  مشکالت 

تایید می کنند. 
معاونت  سرپرست  فروتن  فریدون  آقای 
برق  حاضر  حال  »در  می گوید:  هرات  برق 
وجود  میگاوات   82 ظرفیت  به  هرات  در 
برق  به  مردم  ضرورت  که  حالی  در  دارد، 
به  همین خاطر  به  و  می باشد  میگاوات   340
از سوی  کافی شکایت هایی  برق  نبود  دلیل 

شهروندان هرات مطرح شده است.«
آقای فروتن می گوید: »در حال حاضر بیش 
شهروندان  برای  برق،  میتر  هزار   170 از 
هراتی توزیع گردیده و این روند روز به روز 

در حال گسترش است.«
آقای فروتن می افزاید که در پهلوی مشکل 
نیز  دیگری  چالش های  برق  ظرفیت  کمبود 
از کشور  مسافتی  بعد  از جمله  دارد؛  وجود 
باعث  که  هرات  شهر  الی  ترکمنستان 

از  سو استفاده  و  می گردد  برق  ضایع شدن 
برق در زمان اوج مصرف که باعث تخریب 

ترانسفارمرها می گردد. 
هرات  برق  شبکه  معاونت  سرپرست 
به صنعت کاران  می گوید: »علی  رغم هشدار 
در داخل شهر خصوصا فلزکاران، در زمینه 
ولدینگ کاری  برای  برق  از  استفاده  عدم 
برق  از  ولدینگ کاری  برای  آنان  هم  هنوز 

شهری استفاده می کنند.« 
فوق العاده  ترانس های  وجود  فروتن  آقای 
مشکل  ایجاد  در  نیز  را  خانه ها  در  زیاد 
این  که  می گوید  و  می داند،  سهیم  برق 
بر  فشار  و  برق  باعث ضعیف شدن  ترانس ها 

ترانسفارمرها می گردد. 
آنان  که  می گویند  هرات  برق  مسوولین 
در  را  بررسی  گروه های  تا  شده اند  مجبور 
از  صنعتی  استفاده  از  تا  دهند،  وظیفه  شهر 
و  آورند  عمل  به  جلوگیری  شهری  برق 
افرادی را که به این کار مبادرت می ورزند، 

جریمه کنند. 
از  برق  »تمدید  می گوید:  فروتن  آقای 
برای روشنی خانه  تنها  به هرات  ترکمنستان 
ابعاد  در  مردم  امروزه  ولی  گرفته  صورت 

مختلف از برق استفاده می کنند.« 
برق در کنار ظرفیت  این حال کارشناسان  با 
بر  مضاف  نیز  را  دیگری  مشکالت  پایین، 

مشکالت موجود می دانند. 
کرده  تحصیل  برق  رشته  در  که  عبدالسالم 
شبکه  سیستم  در  »متاسفانه  می گوید:  است، 
برق هرات از ابزار نامرغوب نظیر کیبل های 
ضعیف  ترانسفارمر های  و  غیراستاندارد 

استفاده شده است.« 
»شرکت های  می افزاید:  عبدالسالم  آقای 
هرات  در  برق  تمدید  برای  قرارداد،  طرف 
استفاده  باکیفیت  و  اصلی  ابزار  از  تنها  نه 
نیز  برق رسانی  سیستم  در  حتا  که  نکرده اند 

مشکالتی وجود دارد.«
 به عقیده عبدالسالم بازبینی کامل در شبکه 
از  جلوگیری  راه های  از  یکی  هرات  برق 

ضایع شدن بیش از حد برق است. 
قرارداد،  انجام  حین  در  باید  می گوید  او 
تا  شوند  ملزم  قرارداد  طرف  شرکت های 
استفاده  آنها  اصلی ترین  و  بهترین وسایل  از 

کنند. 
اظهار  هرات  برق  مسوولین  این حال  با 
ایجاد  با  زودی  به  که  می کنند  امیدواری 
یک استیشن قوی برق در غرب شهر هرات 
بند  به بهره برداری رسیدن پروژه  و همچنین 

برق سلما وضعیت برق بهتر خواهد شد. 
دیگر  سال  یک  تا  می گویند  مسوولین 
هرات  در  برق  عرصه  در  مشکلی  هیچ گونه 
با  هم  هنوز  مردم  ولی  ماند.  نخواهد  باقی 

تردید به این وعده ها نگاه می کنند. 

از سوی دیگر در طی 
ده سال اخیر نه فقط 

متخصصین تحصیالت 
عالی بلکه بسیاری از 

مقامات دولتی نیز از محتوا، 
شیوه ی تنظیم و تدوین، 

گرافیک و کیفیت کتاب های 
درسی دانشگاه ها انتقاد 
کرده اند. عقب ماندگی 

محتوای کتاب های درسی 
از تحوالت علمی جهان 
و دور بودن این کتاب ها 
از شیوه های نوین علمی 
و آموزشی، یکی از دالیل 

تربیه نکردن جوانان مطابق 
روز است.

آقای فریدون فروتن 
سرپرست معاونت برق هرات 
می گوید: »در حال حاضر 
برق در هرات به ظرفیت 82 
میگاوات وجود دارد، در حالی 
که ضرورت مردم به برق 
340 میگاوات می باشد و به 
همین خاطر به دلیل نبود برق 
کافی شکایت هایی از سوی 
شهروندان هرات مطرح شده 
است.«

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 حمايت: 
داراي  اشخاص  بشري  حقوق  از  حمایت  ب��راي   
داراي  اف��راد  حقوق  از  حمایت  بخش  معلوليت، 
و  دول��ت  که  دارد  وظيفه  کميسيون،  معلوليت 
قانون  تا  ترغيب کند  و  تشویق  را  نهادهاي ذي ربط 
حقوق و امتيازات ویژه ي اشخاص داراي معلوليت، 
نفع  به  که  استراتژي هایي  و  برنامه ها  قوانين،  سایر 
افراد داراي معلوليت بوده و حقوق بشري شان را در 
را که متضمن  عامه  پاليسي هاي  و  باشند  نظر گرفته 
افراد  انساني  کرامت  و  حقوق  بهبود  و  حمایت 
در  و  رسانده  تصویب  به  مي گردد  معلوليت  داراي 
عمل پياده کند، به خصوص به کنوانسيون بين المللي 
حقوق افراد داراي معلوليت که تا هنوز بيش از 100 

کشور جهان به آن پيوسته است، ملحق گردد. 
افراد  بشري  حقوق  نقض  موارد  به  رسيدگي  براي 
داراي معلوليت درهر سطحي که باشد، با همکاري 
بخش  کميسيون چون:  دیگر  بخش هاي  همياري  و 
بخش  بشر،  تخطي هاي حقوق  از  بررسي  و  نظارت 
بشر،  حقوق  تعليمات  بخش  و  اطفال  بخش  زنان، 
اج��راآت  گرفته،  ص��ورت  نظارت  و  هماهنگي 
مقتضي به عمل مي آید همچنين موارد نقض حقوق 
داراي  اف��راد  حقوق  اع��اده ي  جهت  را  بشري شان 
معلوليت به ارگان هاي مربوط عدلي و قضایي کشور 

سه  و...  اقتصادي  از وضعيت  نظارت  درپي  نتیجه: 
قریه )گرماب سفلي، صاحب اختيار و قره باغي این 
ولسوالي( مشخص گردید؛ که حد متوسط عایدات 
یك فاميل دراین ولسوالي قریب سه دالر امریکایي 
است و خانواده ها در این ولسوالي در زیر خط فقر 

به سر مي برند. 
  دالیل یاد شده فوق طبعا برمشکالت اقتصادي مردم 
این ولسوالي بي تاثير نبوده، مهاجرت هاي خانوادگي 
و مجردي را به دليل فقر مزمن، بي کاري و گرسنگي 

به وجود آورده است.
مهاجرت کارگران

به  رو  آخر  سال هاي  در  اقتصادي  مهاجرت  پدیده 
فزوني گذاشته است؛ سيالب سال 1389 که تلفات 
به  آورد؛  بار  را  نکردني اي  باور  وخسارات   جاني 
دولت  عدم توجه  است.  افزوده  مهاجرت  این  روند 
وفقدان  سيالب ها  از  خسارت دیده  فاميل هاي  به 
خالي شدن  باعث  سيالب  از  پس  الزم  کمك هاي 
است  گردیده  ولسوالي  این  از  زیادي  روستاهاي 

ارجاع مي نماید. 
 به طور خالصه حمایت مستقيم و غير مستقيم به طرق 

ذیل صورت مي گيرد:
به  آن  ارجاع  و  پيگيري  شکایات،  به  رسيدگي   
ارگان هاي  سایر  و  قضایي  و  عدلي  مربوط  مراجع 

دولتي
رفع  پيرامون  دول��ت،  براي  پيشنهادها  ارای��ه ي   
مشکالت، اصالح لوایح، مقررات و مواد تبعيض آميز 
در ارتباط با افراد داراي معلوليت بر مبناي ارزش هاي 

حقوق بشري
ایجاد  براي  معلوليت  داراي  اف��راد  از  حمایت   
زمينه هاي کاریابي، تعليم و تربيت، تعليمات باهمي، 
آموزش حرفه اي متناسب با توانمندي و ظرفيت آنان 

و برخورداري از امتيازات مسکن
به  رابطه  در  مکمل  ارق��ام  و  آمار  جمع آوري   
دسترسي افراد داراي معلوليت به فرصت هاي کاري، 
و  آموزشي  خدمات  صحي،  خدمات  به  دسترسي 

دسترسي محيطي فزیکي
که  بين المللي  اسناد  و  اساسي  قانون  مواد  تطبيق   
در مورد رفع کليه ي انواع تبعيض به نفع افراد داراي 

معلوليت صراحت دارد.
 تشویق و ترغيب براي تصویب کنوانسيون حقوق 

افراد داراي معلوليت الحاق افغانستان به آن

وآهنگ مهاجرت به سوي شهر هاي کالن و والیات 
سال هاي  به  نسبت   1389 درسال  کشور  اول  درجه 
محمد  مورد  دراین  است.  بوده  برابر  چند  گذشته 
لعل  ولسوالي  معارف  اعضای  از  پژوهش  جمعه 
عالوه   گذشته  سال  »سيالب  مي گوید:  وسرجنگل، 
به جا  نيز  آتي  خسارت  مالي،  و  جاني  خسارات  بر 
بسيار  نهرها  و  جوي ها  م��زارع،  تخریب  گذاشت؛ 
عایدات  مرجع  که  سيل زده،  زمين هاي  و  بود  وسيع 
به علت عدم  این ولسوالي محسوب مي گردد؛  مردم 
و  نمي شود  کشت  دیگر   آبياري  سيستم  بازسازي 
به دليل  هم  »مالداري  افزود:  وي  ندارد.«  حاصالتي 
بسي  پي در پي،  بي رویه و خشك سالي هاي  چرا هاي 

دشوار شده است!«
لعل  ولسوالي  م��ردم  مهاجرت  دیگر  دليل  البته 
از یك طرف ضعف  به شهر هاي کالن،  وسرجنگل 
این  در  تعليمات  کيفيت  پایين  سطح  و  معارف 
وافر  عالقمندي  دیگر  سوي  از  و  است  ولسوالي 
مردم به تعليمات اطفال و نوجوانان، عامل و انگيزه 

فاميل هایی  بنابراین  است.  داده  افزایش  را  مهاجرت 
براي  دارن��د  را  شهري  زندگي  و  اداره  ت��وان  که 
راهي  فرزندانان شان،  بهتر  تحصيل  و  تعليم  ادامه 
شهر هاي درجه اول کشور مي گردند. جمعه پژوهش 
این  منطقي  به صورت  »اگر  مي گوید:  مورد  دراین 
مهاجران  و  خانواده ها  گردند؛  درك  مهاجرت ها 
در  و  گردند  بيشتر  سهولت  خواهان  دارن��د؛  حق 
جستجوي انواع سهولت هاي مقدماتي زندگي باشند. 
از  افغانستان  نيست که شهروندان دیگر  این عدالت 
برتر  امکانات  به خصوص  و   21 قرن  سهولت هاي  
تعليمي، تحصيلي و رفاهي برخوردار باشند و مردم 
مالداري  و  کشتگري  قریه ها  در  دوردست  والیات 
استفاده تکنولوژي روز را  کنند و درعين حال حق 

نداشته باشند.«
پیشنهاد و نتیجه:

تا  نمود  پيشنهاد  صاحب نظر  یك  به عنوان  پژوهش 
براي این که قریه ها بيشتر تخليه نگردند:

الزم  توجه  ولسوالي  این  معارف  وضعيت  »به   -1
صورت گيرد؛ با استخدام معلمين مسلکي وافزایش 

تشکيل این مشکل قابل رفع است.«
آب  آبياري،  سيستم  به  دول��ت  مجموع  »در   -2
آشاميدني، بازار کار و حمایت از زراعت و مالداري 

اهتمام جدي نماید.«
این  بين  مواصالتي  راه ه��اي  تمدید  به  »نسبت   -3
ولسوالي،  این  محصوالت  عرضه  وبازار  ولسوالي 

والیت غور ودیگر والیت توجه جدي نماید.«



 تطبيق و نظارت از کنوانسيون حقوق افراد داراي 
معلوليت در صورت تصویب از جانب افغانستان. 

 نظارت:
بر اساس نقش نظارتي که بخش حمایت از حقوق 
 ،6 مواد  به  تاسي  با  و  دارد  معلوليت  داراي  افراد 
 25 ماده ي  کشور،  اساسي  قانون   84  ،53  ،22  ،7
اعالميه ي جهاني حقوق بشر، ماده ي 23 کنوانسيون 
حقوق کودك )CRC( ، ماده ي 11 کنوانسيون رفع 
کنوانسيون   25 ماده ي  زنان،  عليه  تبعيض  هرگونه 
حقوق مدني سياسي و مواد 6 و 7 کنوانسيون حقوق 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مراکز و نهادهاي 
و  نظارت  بخش  همکاري  به  غيردولتي  و  دولتي 
بررسي بر تخطي هاي حقوق بشري، بخش انکشاف 
حقوق زنان، بخش اطفال نظارت و رسيدگي به عمل 
کامل  اطمينان  حصول  تا  نظارت ها  این  م��ي آورد.  
و  بشري  حقوق  نقض  و  تبعيض  هرگونه  رفع  از 
مي یابد.  ادامه  معلوليت  داراي  افراد  حقوق  اعاده ي 
از نهادهاي آتي در باره ي وضع حقوق بشري افراد 

داراي معلوليت نظارت به عمل مي آید:
 آسایشگاه هاي افراد داراي معلوليت

 شفاخانه هایي که افراد داراي معلوليت در آن جا 
تحت معالجه قرار دارند.

 مکاتب و مدارس مخصوص افراد داراي معلوليت
 اتحادیه هاي افراد داراي معلوليت

افراد  بشري  حقوق  تامين  پيرامون  که  نهادهایي   
داراي معلوليت کار و فعاليت دارند.

افراد  براي  مراکز آموزش حرفه اي  و   کارگاه ها 
داراي معلوليت

افراد  پوليس و سایر  بر نحوه ي عملکرد  نظارت   
امنيتي در مقابل افراد داراي معلوليت

 دفاتر عدلي و قضایي جهت پي گيري دوسيه هاي 
قضایي افراد داراي معلوليت 

 نظارت بر توقيف گاه ها و زندان ها 
 کمپ هاي مهاجرین و بيجاشدگان داخلي. 

ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي 
كميسيون مستقل  حقوق بشر 

افغانستان

مبانی  و سیر تحول 
حق آزادی  و امنیت 

شخصی

در یك جمع بندی کوتاه درباره ی سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی 
در جهان، باید گفت که این حق که ابتدا آرمانی و غيرقابل وصول به نظر 
مورد  جهان  بيشتر  در  بشر  اوليه ی  حق  یك  به عنوان  هم اکنون  می رسيد 
با  حقی  و  شده  خارج  صرف  کلی گویی  یك  از  و  قرارگرفته  پذیرش 
تعریف مشخص و مرزهایی رو به گسترش است. هرفرد انسانی از این حق 
بهره مند بوده و براثر بهره مندی از آن صاحب حقوقی می گردد که از وی 
همواره و به ویژه در هنگام توجه اتهام کيفری به او حمایت می نمایند. با 
این وجود هم چنان خودسری و دیکتاتوری دشمن اصلی آزادی و امنيت 
از  با استفاده   تا  فردی است و حکومت های دیکتاتوری تالش می نمایند 
ابزار گوناگون هرچه بيشتر امنيت فردی را محدود نمایند. اما سير تاریخ 

جهان شکست چنين تالش هایی را حتمی نشان می دهد.
با توجه به مطالبی که در این نوشتار به آنها پرداخته شد، در یك برآیند 
کلی در مورد مبانی و سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
از مهمترین حقوق بشری است که  امنيت شخصی یکی  1- حق آزاد و 
از همه ی انسان ها به صرف انسان بودنشان پشتيبانی می نماید. حقوق بشر 
تضمينی است برای برخورداری همه ی افراد از آزادی و امنيت شخصی، 
خاستگاه  مذهب،  قوميت،  نژاد،  جنسيت،  دليل  به  نمی توان  را  هيچ کس 
اجتماعی یا نوع اتهام متوجه به آن از حق آزادی و امنيت شخصی محروم 
ساخت. حتا توقيف، دستگيری و زندانی ساختن قانونی افراد نيز به منزله ی 
بلکه شخص  نيست.  از شخص حبس شده  فردی  امنيت  و  سلب آزادی 
بازداشت شده حتا کسی که به دليل حکم قطعی قضایی زندانی گردیده 
است نيز به طور مطلق از آزادی و امنيت فردی محروم نيست. حق اعتراض 
انسانی  رفتاری  وی  با  اینکه  از  زندانی  شخص  حق  یا  بازداشت  قرار  به 
صورت بگيرد، شاهدی بر این مدعا است که هيچ  گاه نمی توان فردی را 

محروم از حق آزادی و امنيت فردی دانست.
2- اولين گام در راه پذیرش حق آزادی و امنيت شخصی در جامعه ای، 
به رسميت شناخته شدن این حق به طور کامل است. بدین معنا که فراتر از 
نظام  امنيت شخصی در  به صراحت حق آزادی و  بایستی  چند مصداق، 

حقوقی کشورها مورد شناسایی قرار گيرد.
3- در تعریف سه سده ی اخير از آزادی محور اساسی فرد و حقوق وی 
امنيت فردی مهمترین جلوه ی آزادی است.  این ميان احساس  است. در 
این نکته بایستی مورد توجه قرار گيرد که امنيت فردی یکی از معياهاری 

بنيادین وجود آزادی در هر جامعه ای است.
4- فرض برایت از حقوق ناظر بر آزادی متهم پشتيبانی می نماید. فرض 
تلقی کردن  استثنایی  آنها  عمده ترین  که  دارد  مشخصی  آثار  برایت 
بازداشت، ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم در 
یك  به  بازداشت  قرار  از  شکایت  به  متهم  حق  رسيدگی،  از  مرحله  هر 
دادگاه بی طرف، آزادی متهم به دنبال صدور حکم برایت اوليه ی دادگاه 
و سرانجام حق جبران خسارت متهم هستند. شناسایی آثار فرض برایت 

اقدامی الزم در جهت پاسداری از حق آزادی و امنيت شخصی است.
با  تنگاتنگ  پيوندی  وی،  آزادی  بر  ناظر  حقوق  از  متهم  بهره مندی   -5
حقوق دفاعی متهم دارد، هرگاه یکی از این دو طيف از حقوق محدود 
شوند این امر بر طيف دیگر نيز تاثيرگذار می گردد. در راستای برگزاری 
یك دادرسی عادالنه و منصفانه که در آن متهم از حقوق دفاعی برخوردار 
باشد، بهره مندبودن متهم از حق آزادی و  امنيت شخصی ضروری است.

واقعيت  یك  از  جهان  در  شخصی  امنيت  و  آزادی  حق  تحول  سير   -6
بيشتر  انکار حکایت می کند در هر جامعه ای که آزادی سياسی  غيرقابل 
بهره مند  فردی  امنيت  از  گسترده تری  ميزان  به  جامعه  آن  مردم  باشد 
می گردند و در هرجامعه ای که دیکتاتوری حاکم باشد این امر تهدیدی 
به گونه ای که می توان آزادی و  امنيت فردی است،  برای  غيرقابل مهار 
امنيت فردی را دارای رابطه ای مستقيم با آزادی سياسی و نسبتی معکوس 

با دیکتاتوری دانست.
شخصی،  امنيت  و  آزادی  حق  پيرامون  اخير  دهه های  تحوالت  در   -7
را  فردی  امنيت  نمی توان  دیگر  است.  یافته  توسعه  حق  این  گستره ی 
امروز  فردی  امنيت  دانست.  متهم  آزادی های  بر  ناظر  حقوق  به  منحصر 
از  او  بهره مندبودن  خود،  بدن  کنترل  بر  فرد  حق  با  نزدیك  پيوندی  در 
ایمنی شخص در  نيز  اقتصادی و  امکانات الزم برای کسب حداقل رفاه 
نمونه  برای  که  تهدیدی  است.  وی  سالمت  به  نسبت  تهدیدی  هر  برابر 

می توان براساس آزمایش های نظامی متوجه فرد گردد.
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لعل و سرجنگل 
ولسوالي اي با  شش ماه زمستان!

ــــــــــــــ محمد علی بهمنی ــــــــــــــ
ــــــــــــــ تلخیص شده ــــــــــــــ

ــــــــــــــ قسمت یازدهم و پایانی  ــــــــــــــ
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احساناهللدولتمرادی

شریفی

هم  کنار  در  خیمه  به شکل  که  پرده هایی  و  خیمه  چند 
جلب  خود  به  را  تازه واردی  هر  توجه  شده اند،  دوخته 
و  شده اند  زده  حویلی  صحن  در  خیمه ها  این  می کند. 

پیاده روها را به کلی تنگ ساخته اند.
نامرتب در کنار هم  با سرو وضع  در هر خیمه چند تن 
لمیده اند و بوی عرق، بوی کفش های آلوده که با بوی 
از  بعد  که  لباس هایی  بوی  است،  شده  یکجا  پا ها  عرق 
گذاشته  آفتاب  در  خیمه ها  این  کنار  در  شدن  شسته 
آفتاب  در  که  دوشک هایی  و  لحاف  بوی  شده اند، 
تشخیص شان  که  دیگر  بوی  چند  با  شده اند  گذاشته 
مشکل است، درآمیخته و هوای زندان تخار را آلوده و 

بیرون از تحمل ساخته است.   
در زندان تخار که بیشتر به خیمه های مهاجرین شباهت 
نبود  مانند  به مشکالت مختلف  زندانیان  زندان،  تا  دارد 
و  رشوت  اخذ  پرونده ها،  به  بی توجهی  مناسب،  جای 

حق تلفی مواجه اند.
محمد وزیر از ولسوالی ینگی قلعه، باشی عمومی زندان 
تخار چهارونیم سال می شود که در زندان تخار زندانی 

است. 
این  است.  جای  نبود  ما  مشکل  »مهم ترین  می گوید:  او 
از  بیشتر  اکنون  مگر  دارد؛  جای  نفر   200 برای  محبس 

500  نفر در این محبس زندگی می کنند.«
جای  تنگی  و  تعفن  زندانیان،  بی حد  شمار  موجودیت 
بیماری های زیادی در زندان شده است که  بروز  باعث 
کلینیک صحی  زندان تخار با چند نفر پرسونل محدود 

نمی توانند به این بیماران رسیدگی کنند.
داکتر سلطانی آمر صحی محبس تخار می گوید: »امراض 
بلند  فشار  اعصاب،  تکالیف  اضطراب،  روانی،  آفات  و 
امراضی  جمله  از  تنفسی،  و   جلدی  تکلیف های  خون، 

است که در این زندان زیاد دیده می شود.«
صحی،  خدمات  عرضه ی  چوکات  در  می افزاید:»ما  او 
پرسونل و داشتن بخش های واکسین، نرس  نفر  با شش 
قابلگی و داخله با امکانات دست داشته بیماران زندان را 
نیاز های صحی  همه  به  نمی توانیم  اما  می نماییم،  تداوی 

زندانیان پاسخ بگوییم.« 
مسوولین نیز زندان این گفته ها را تایید می کنند.

تورن جنرال سیدعمر، مدیر محبس والیت تخار گفت: 
»در این زندان  517 نفر زندانی در جایی که گنجایش 
بیشتر از 200 نفر را ندارد، نگهداری می شوند که باعث 
برهم ریختن نظام زندان گردیده و زندانیان را در حالت 

بدی قرار داده است.«
 32 با  تخار  زندان  در  نیز  زندانی  زن   42 او  گفته  به 
داخل  در  حتا  که  می شوند  نگهداری  کودک شان 
باقی  هم  خیمه  یک  برپاکردن  جایی  زندان  محوطه ی 
از  پوشیده  مکمل  صورت  به  زندان  صحن  و  نمانده 

خیمه های زندانیان شده است.
انواع  آمدن  وجود  به  باعث  زندان  »ازدحام  گفت:  او 
مراجع  و  افغانستان  دولت  اگر  که  می گردد  بیماری ها 
دیگر در این زمینه توجه نکنند و جایی را برای زندان در 

طالبان اخیرا دست به انجام حمالت انتحاری و انفجاری 
است  مناطقی  از  یکی  هرات  زده اند.  هرات  و  تخار  در 
سال  ماه سرطان  در  آن  امنیتی  مسوولیت  است  قرار  که 
جاری به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. تخار نیز پیش 
از این یکی از قلمروهای امن کشور بود. حمالت اخیر 
طالبان در این دو والیت هم نشان دهنده این است که آنها 
می خواهند با گسترش عملیات خویش در قلمروهای امن 
کشور، این مناطق را نیز با بحران امنیتی روبرو کنند و هم 
باعث می گردد که پروسه انتقال مسوولیت امنیتی با اما و 

اگرهایی روبرو شود.
محسوب  کشور  غرب  در  امن  شهرهای  از  یکی  هرات 
می گردید. پیش از این که رییس جمهور این شهر را به 
مسوولیت  انتقال  برای  نظر  مورد  مناطق  از  یکی  حیث 
امنیتی اعالم کند، بسیاری از کارشناسان با اعتنا به امنیت 
قانع کننده در این والیت، هرات را یکی از مناطق دارای 
قابلیت واگذاری امنیت به نیروهای دولتی یاد می کردند. 
اما اینک دیده می شود که همین شهر امن به صحنه حمله 
مسلحانه و درگیری میان طالبان و نیروهای  امنیتی تبدیل 
امنیت  هرات،  به  حمله  با  می توانند  طالبان  و  می گردد 
این شهر را با مشکل مواجه سازند. شهرهای دیگر چون 

وی  که در کنج خیمه محقرش نشسته بود، گفت: »من 
یک دریور بودم، شخصی با یک بوجی به موتر من سوار 
بوجی  همان  از  کرد  تالشی  را  موتر  پولیس  وقتی  شد، 
مواد مخدر پیدا شد، ما را به این جا آوردند، اما شخص 
قاچاقبر اصلی با دادن پول به سارنوالی و محاکم بعد از 
یک ماه رها شد، اما همه ی اتهام باالی من وارد شد چون 

من نه واسطه داشتم و نه پول.«
دو  که  ساله ای   44 مرد  اشکمش  ولسوالی  از  یارمحمد 
قتل در زندان تخار زندانی است،  اتهام  به  سال می شود 
می گوید: »یک قتل در قریه ی ما صورت گرفت و مردم 
باالی من اشتباه داشتند. برادر و پسر مرا هم به همین اتهام 
دستگیر کردند. قتل در موقعیتی صورت گرفته که نه تنها 
من؛ بلکه شش نفر دیگر نیز حاضر بودند و سارنوالی و 
محاکم یک بار هم از آنان پرسان نکرد که واقعه چگونه 
بود. هنوز دو سال می گذرد و دوسیه ی ما از محکمه ی 
به سر  زندان  این  در  بی سرنوشت  من  و  نشده  نهایی  سه 

می برم.«
عدم  از  شکایت هایی  نیز  تخار  زندان  در  زن،  زندانیان 

رسیدگی به دوسیه ها و اخذ رشوه دارند.
جمیله، خانم پاکستانی که به جرم قتل شوهرش محبوس 
است، می گوید: »مرا هشت بار تا هنوز محکمه خواسته، 
اما تاهنوز برای من یک وکیل گرفته نشده و قضیه ی من 

این مفکوره ایجاد شود که وضعیت امنیت در افغانستان 
شکننده  می کردند،  تصور  امنیتی  مقامات  آنچه  از  بیش 
که  می باشند  نظر  این  به  کارشناسان  از  برخی  می باشد. 
تهاجم های اخیر طالبان باعث گردیده است تا بحث ها در 
مورد عهده دارشدن مسوولیت امنیتی در حاشیه قرار گیرد 
بیافتند که چگونه  این فکر و تالش  به  امنیتی  و مقامات 

می توانند امنیت شخصی خویش را تامین نمایند.
که  دالیلی  از  یکی  می گویند،  کارشناسان  از  برخی 
قلمروهای  گسترش  برای  طالبان  انگیزه  گردیده  باعث 
به تحرکات  این است که  عملیاتی شان مضاعف گردد، 
نشده  داده  نشان  واکنشی  پاسخ  دولت  سوی  از  آنان 
در  دولت  تدابیر  تمام  اخیر،  سال  یک  طول  در  است. 
گروه  این  با  مذاکره  بر  طالبان  با  تعامل  یا  مقابله  عرصه 
متمرکز بوده و همین سیاست نیز تاثیر منفی بر جنگ و 
جبهات جنگ برضد طالبان گذاشته است. رهبران طالبان 
با استفاده از همین وضعیت توانسته اند قلمروهای عملیاتی 
نسبتا  مناطق  به خصوص  و  افغانستان  سطح  در  خویش را 

امن شمال و غرب گسترش بدهند.
حمله  و  تخار  در  سازمان یافته  انفجار  می رسد  نظر  به 

به نظر می رسد انفجار سازمان یافته در تخار و 
حمله گروهی و انفجاری طالبان در هرات، این 
ضرورت را ایجاب می کند که دولت در تعامل 

خود در برابر طالبان تجدید نظر کرده و وضعیت 
امنیتی، سیاسی و اجتماعی افغانستان را یکبار 
دیگر با توجه به واقعیت های موجود در جامعه 
مورد بررسی قرار دهد. در حقیقت باید این 
نکته مورد بررسی قرار گیرد که چرا طالبان 

توانسته اند، مناطق شامل در پالن های عملیاتی 
خویش  را گسترش دهند و چرا دولت نتوانسته 

است از این پالن طالبان جلوگیری کند.

نظر نگیرند؛ امکان دارد که در آینده به مشکل بزرگتری 
مواجه شویم.«

مورد  این  در  که  می گویند  تخار  والیت  مقامات  اما 
اقداماتی را روی دست دارند.

ما  جای  نبود  »در  کرد:  ابراز  تخار  والی  تقوا  عبدالجبار 
درخواست و پیشنهاداتی داریم و یک بخشی از نیروهای 
را  کار  این  که  هستند  پیشقدم  رابطه  این  در  امریکایی 

انجام بدهند.« 
تقوا می گوید: »تا دو ماه آینده با درنظرداشت تخصیص 
دست داشته و امکانات، یکی دو اتاق برای پرورشگاه و 
کودکستان در داخل محوطه ی محبس آباد کنیم و تمام 

تجهیزات کودکستان را با معلمان شان فراهم کنیم.«
نبود جای چه وقت حل  این که مشکل  او در مورد  اما 
خواهد شد چیزی نگفت و ادامه داد که چون تخصیص 
زمان گیر  موضوع  این  ممکن  است،  دیگران  دست  به 

باشد.
اما تنها مساله کمبود جای، نگرانی زندانیان نیست، بلکه 
شمار زیادی از زندانیان والیت تخار از عدم رسیدگی به 
دوسیه های شان، و اخذ رشوه توسط سارنواالن و قاضی ها 

شکایت دارند.
محمد امین، 35 ساله از ولسوالی رستاق سه سال است که 

به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان تخار زندانی است.

امنیتی  مسوولیت  است  قرار  که  نیز  لشکرگاه  و  مهترالم 
آنها به نیروهای داخلی واگذار گردد نیز وضعیت امنیتی 
بهتر از هرات ندارند. همین باعث می گردد تا چشم انداز 

انتقال مسوولیت پیچیده به نظر برسد.
آیا  پیش می آید که  این سوال  این حوادث،  به  با توجه 
این رویدادها و انفجارها تاثیر منفی بر این پروسه نخواهد 
گذاشت؟ اگرچه مقامات مسوول در دولت در این زمینه 
نشان می دهد که  اما ظواهر  نکرده اند،  ارایه  نظر خاصی 
ابراز  از سوی دولتمردان  انگیزه شدیدی که در گذشته 
می گردید، تا اندازه ای تحت تاثیر قرار گرفته است. پیش 
دفاع  وزارت  مقر  بر  طالبان  سوی  از  حمله  تدارک  از 
ملی، رییس جمهور کرزی در بسیاری از سخنرانی هایش 
با انگیزه تمام از انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی سخن 
عرصه  در  دولت  دستاوردهای  از  یکی  آن را  و  گفته 
قدم گذاری در راستای نیل به محقق سازی حاکمیت ملی 

عنوان می کرد.
رییس  از  تبع  به  نیز  امنیتی  عرصه  در  مسوول  مقامات 
تامین  مسوولیت  عهده دار شدن  برای  همواره  جمهور 
امنیت ابراز آمادگی خویش را اعالم می کردند. اما حمله 
از سوی طالبان به مقر وزارت دفاع ملی، باعث گردید تا 

هنوز حل نشده است.«
لطیفه، زن دیگری است که از روستای قره پرچو والیت 

تخار به جرم قتل یک دزد، زندانی شده است.
من  خانه  »در  گفت:  می کرد،  انکار  قتل  انجام  از  که  او 
دزدان داخل شدند و عمل زنا را باالی من به زور انجام 
افغانی  دادند، یک تخته قالین، سیت طال و دوصد هزار 
بندی  مرا  و  کردند  عرض  سارنوالی  در  بعد  بردند،  مرا 
و  کرد  تقاضا  پول  آزادی ام  مقابل  در  سارنوال  ساختند. 
اینجا  در  که  است  سال  سه  اکنون  نداشتم  پول  که  من 

زندانی ام.«
اما مقامات دادگاه تخار این ادعا ها را رد می کنند.

غالم فاروق شیرزادی، رییس دادگاه تخار اظهار می دارد: 
از  زندانی  هیچ گاه  و  دارند  شکایت  همیشه  »زندانی ها 
قاضی و سارنوالی راضی نیست زیرا به اساس حکم قاضی 

در زندان است.«
اصول  قانون  در  و  افغانستان  جزای  قانون  »در  افزود:  او 
یک  در  بیشتر  ماه  دو  دوسیه  هیچ  ما  جزایی  محاکمات 

محکمه باقی مانده نمی تواند و ما چنین مواردی نداریم.«
تا  ماه  سه  من  که  است  گفته  کسی  »اگر  افزود:  شیرزاد 
پنج ماه بدون سرنوشت مانده ام، می تواند که در محکمه 

شکایت کند.« 
که  استثنایی  موارد  در  تخار  دادگاه  رییس  گفته  به 
برای  محکمه  یا  خواسته  وقت  شاهد  آوردن  برای  متهم 
تحقیقات مجدد واخذ معلومات بیشتر از سارنوالی اقدام 
دوسیه  به  رسیدگی  در  تاخیر  روزی  چند  ممکن  کرده، 

وجود داشته است.
او رشوت ستانی در محکمه تخار را رد کرده می گوید: 
»تا هنوز کسی به این جا مراجعه نکرده که فالن قاضی از 
من رشوت خواسته است. صرف یک مورد وجود داشت 
که یک قاضی ما از این محکمه به محکمه دیگر تبدیل 

شد.«
اما والی تخار اخذ رشوه و کندی کار در سارنوالی ها و 

محاکم را رد نمی کند.
کندی  و  رشوه  گرفتن  »در  داشت:  اظهار  عبدالجبارتقوا 
کار، هیچ جای تردید نیست و این مشکل در همه ادارات 

ما وجود دارد.« 
او گفت: »چیزی که به ما کمک می کند، شکایت مردم 
است، تا زمانی که مردم شکایت نکنند گراف باال خواهد 

بود.«

را  ضرورت  این  هرات،  در  طالبان  انفجاری  و  گروهی 
ایجاب می کند که دولت در تعامل خود در برابر طالبان 
تجدید نظر کرده و وضعیت امنیتی، سیاسی و اجتماعی 
به واقعیت های موجود  با توجه  افغانستان را یکبار دیگر 
این  باید  حقیقت  در  دهد.  قرار  بررسی  مورد  جامعه  در 
نکته مورد بررسی قرار گیرد که چرا طالبان توانسته اند، 
مناطق شامل در پالن های عملیاتی خویش  را گسترش 
طالبان  پالن  این  از  است  نتوانسته  دولت  چرا  و  دهند 
نیز  سوال  این  به  باید  دیگر  سوی  از  کند.  جلوگیری 
پاسخ واقع بینانه ای پیدا شود که آیا در چنین وضعیتی و 
انتقال  اگر تغییری در اوضاع امنیتی پیش نیاید، پروسه ی 
طالبان  به  وسیع تر  مناطق  واگذاری  به  امنیتی،  مسوولیت 

منجر نخواهد گردید؟
کنار  در  کشور  اجتماعی  وضعیت  مطالعه  که  چیزی 
است  این  می کند،  ایجاب  را  امنیتی  و  سیاسی  اوضاع 
که اخیرا و بعد از کشته شدن شماری از مسووالن امنیتی 
از  سیاست مداران  از  برخی  تخار،  و  قندهار  کندز،  در 
برخی  امنیت  در  ادعا کرده اند که  و  انتقاد کرده  دولت 
از مسووالن بی توجهی صورت می گیرد. این که در تامین 
امنیت تفکیک وجود داشته باشد، می تواند سرآغاز یک 

بحران اجتماعی در کشور گردد.
اخیرا منابع امنیتی در کشور خبر داده اند که انفجار روز 
شنبه هفته جاري در تعمیر والیت تخار که به کشته شدن 
قوماندان زون 303 پولیس منجر شد، انتحاری نبوده بلکه 
ناشی از انفجار ماین جاسازی شده در محل بوده است.  
رسانه ها به نقل از مقامات امنیت ملی گزارش داده اند که 
ساختمان  ورودي  محل  کنار  در  پیش  از  انفجاري  مواد 
روز  در  و  شده  کارگذاري  ماهرانه ای  طور  به  والیت 
جلسه امنیتی تخار، از راه دور انفجار داده شده است. با 
توجه به این خبر، برای بسیاری ها سوال پیش می آید که 
چطور مخالفان مسلح می توانند مواد منفجره را تا داخل 
تعمیر والیت انتقال دهند. از این رو بحث در مورد عوامل 

اجتماعی توسعه   پالن های طالبان بسیار مهم می باشد.
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زندان های خیمه ای تخار

تاثیر افزایش حمالت
بر پروسه انتقال
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راتکو مالديچ به حکم تحويل خود به دادگاه الهه اعتراض کرد 

تشديد تدابیر امنیتی در مغولستان چین

راتکو مالديچ، متهم کليدی در کشتار مردم سربرنيتسا و 
نيز جنايات جنگی ديگر در بوسنی که پس از يک دهه 
به حکم تحويل خود  بازداشت شد، روز دوشنبه  اختفا 
به دادگاه بين المللی الهه اعتراض و درخواست تجديد 

نظر کرد.
اعالم  دادگاه  نهايی  تصيم  بود  گفته  صربستان،  دولت 
برای محاکمه تحويل دادگاه  را  شده و جنرال مالديچ 
الهه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعيد به 
نظر می رسد دادگاه صربستان در رای خود تجديد نظر 

کند.
در  کليدی  نقش  ايفای  به  متهم  مالديچ،  راتکو  جنرال 
قتل عام حدود هشت هزار مرد و پسر ساکن سربرنيتسا 
است. او ارشدترين مقام بازداشت شده متهم به جنايات 
جنگی در خالل جنگ بوسنی است که از زمان بازداشت 

رادوان کاراجيچ در سال 2008 دستگير شده است.
جنرال مالديچ که فرماندهی نظامی صرب های بوسنی را 
برعهده داشت از سال ها پيش به دليل قتل عام و ارتکاب 
جنايت جنگی از سوی ديوان کيفری الهه تحت پيگرد 

بود.

روز  بامداد  اوليه  ساعات  در  وی 
در  ويودينا  ايالت  در  گذشته  پنجشنبه 

شمال صربستان بازداشت شد.
مالديچ  آقای  وکيل  و  خانواده 
مخفيانه  که  مدتی  در  او  می گويند 
قلبی  حمله  بار  سه  می کرده،  زندگی 
است  بيمار  قدر  آن  و  کرده  تجربه  را 
مدت  پايان  تا  ماندن  زنده  توانايی  که 

محاکمه را ندارد.
پايتخت  بلگراد  يک شنبه،  روز 
صربستان شاهد تظاهرات هزاران تن از 
طرفداران جنرال مالديچ بود که او را 
»قهرمان« خوانده و نسبت به دستگيری 

وی اعتراض کردند.
و  بود  همراه  درگيری  با  تظاهرات  اين 

پوليس و 11  نيروی  به گزارش خبرگزاری رويترز، 23 
تن از معترضان در اين درگيری ها زخمی شده و پوليس 
تظاهرات  اين  جريان  در  را  تن   180 حدود  صربستان 

دستگير کرده است.

گزارش ها حاکی است شمار زيادی از افرادی که برای 
آمدند،  بلگراد  جاده های  به  مالديچ  راتکو  از  حمايت 
بسيار جوان بودند و حتا پس از سال های 1992 تا 1995 
که درگيری و جنگ داخلی در يوگسالوی سابق جريان 

داشت، به دنيا آمده اند.

تدابير امنيتی در مغولستان داخلی چين به دنبال 
روزها تظاهرات تشديد شده است.

مرگ يک چوپان باعث شد تا اعتراضات در 
اين منطقه شکل بگيرد.

حضور  پوليس  دوشنبه  روز  گزارش ها،  طبق 
چشمگيری در منطقه به خصوص در هوهوت، 

پايتخت مغولستان چين داشت.
سنگ  ذغال  حامل  الری  توسط  چوپان  اين 
کشته شد. او درصدد آن بود تا مانع از ورود 

اين الری به چمنزارش شود.
می گويد  گاردين  روزنامه  خبرنگار 

تظاهرات  به  که  دانشجويانی  و  دانش آموزان 
را شهيد  اين چوپان  پيوسته اند، خاطرنشان کرده اند که 
شيوه  از  دفاع  سر  بر  خودرا  جان  که  می کنند  تلقی 

زندگی سنتی از دست داد.
اين  و  است  معدنی  مواد  از  سرشار  داخلی  مغولستان 

امر در برخی مواقع منجر به درگيری ميان گله داران و 
شرکت های معدنی شده است.

روز يکشنبه، رييس حزب کمونيست منطقه خودمختار 
با  اخير  ناآرامی های  دنبال  به  مغولستان داخلی در چين 

دانش آموزان و معلمان ديدار کرد.

چينی  مقام  اين  ديدار  می گويند  تحليلگران 
اعتراض ها و خشم  برای آرام کردن  با مردم 

مردم است.
دارند  قرار  اقليت  در  منطقه  اين  در  مغول ها 
را  آن  جمعيت  اکثريت  »هان«  چينی های  و 

تشکيل می دهند.
مخالفان حکومت چين، عمدتا دولت مرکزی 
را متهم می کنند که به منظور تغيير در ترکيب 
بومی،  فرهنگ  محو  و  مختلف  مناطق  قومی 
مختلف  مناطق  به  مهاجرت  به  را  »هان« ها 

تشويق می کند.
اين مخالفان همچنين می گويند دولت چين با 
تغيير راه و روش  از منابع معدنی، در حال  بهره برداری 
به  دشت ها  در  عمدتا  که  مغول هاست  زندگی  سنتی 
ميليون  شش  به  نزديک  چين  در  مشغولند.  گله داری 

مغول زندگی می کنند.

دبیرکل ناتو: 
حکومت وحشت و هراس قذافی رو به 

پايان است 
 

آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل سازمان آتالنتيک شمالی، ناتو روز 
دوشنبه گفت که استقبال تشکيالت معمر قذافی از طرح خروج نشان 
پايان  به  ليبيا  در  قذافی  از  هراس  و  دوران وحشت، سرکوب  می دهد 

خود رسيده است.
گفت:  می کرد  سخنرانی  بلغارستان  »وارنا«ی  در  که  راسموسن  آقای 
»دوران وحشت و هراس حکومت قذافی به پايان خود نزديک شده و 
او چه در داخل ليبيا و چه خارج از مرزها، در انزوای جدی فرورفته و 
حتا نزديکان او هم در حال خروج از حلقه اطرافيان او هستند. زمان کنار 

رفتن معمر قذافی فرا رسيده و بهتر است خودش هم کنار برود.«
زوما،  جيکوب  که  می گيرد  صورت  زمانی  در  ناتو  دبيرکل  اظهارات 
رييس جمهور افريقای جنوبی روز دوشنبه راهی ليبيا شد تا گفتگوهايی 
درباره استراتژی های احتمالی خروج معمر قذافی از قدرت انجام دهد.

آقای راسموسن همچنين از افزايش حمالت اخير نيروهای ناتو در ليبيا 
ليبيا  در  ما  برای  دسترسی  قابل  »اهداف  است:  گفته  و  کرده  حمايت 
کامال مشخص است و ما در يک عمليات مشترک به دنبال آن هستيم. 
به  اهدافی است که معمر قذافی می خواهد  از  ما هم جلوگيری  برنامه 

آن ها برسد.«
دبيرکل ناتو افزود: »ما به هدف های زيادی طی دو ماه گذشته رسيده ايم 
و توانايی ارتش قذافی برای کشتار مردم ليبيا را فلج کرده ايم. اين فشار 
تا وقتی که هرگونه خطر عليه شهروندان کشور ليبيا وجود داشته باشد، 
نيروهای  که  می شود  متوقف  وقتی  ناتو  داشت. حمالت  خواهد  ادامه 
نظامی به پايگاه های نظامی خود برگردند و به مردم کار نداشته باشند 
و امکان ارسال کمک های بشردوستانه به تمامی شهروندان ليبيا فراهم 

باشد.«
آقای راسموسن گفت: »ولی به هر حال گزينه نظامی جوابگوی کامل 
مساله نيست و نمی توان فقط با فشار نظامی مساله ليبيا را حل کرد. زمانی 
که صلح کامل در اين کشور برقرار شود، آن زمان می توان گزينه های 

سياسی را به کار گرفت.«

کوريای شمالی ارتباط خود 
با کوريای جنوبی را قطع کرد

دولت کوريای شمالی گفته است که همکاری خود با دولت کوريای 
دفتر  با جنوب،  نظامی  ارتباط  قطع  متوقف می کند و ضمن  را  جنوبی 

رابط در يک تفريحگاه مشترک دو کشور را بسته است.
با کوريای جنوبی چند  تصميم دولت کوريای شمالی در قطع ارتباط 
روز پس از بازگشت کيم جونگ ايل، رهبر کوريای شمالی، از ديداری 

رسمی از چين اتخاذ شده و دليل آن مشخص نيست.
سر  بر  جانبه  شش  مذاکرات  سرگيری  از  به  اميد  باعث  ديدار  اين 
جنوبی،  کوريای  امريکا،  که  شد  شمالی  کوريای  هسته ای  برنامه های 

جاپان، چين، روسيه و کوريای شمالی در آن شرکت داشته اند.
به گفته ناظران، ممکن است تصميم کوريای شمالی موانعی را بر سر 
راه اين مذاکرات ايجاد کند و از سوی ديگر، باعث شود درخواست 
کوريای شمالی برای دريافت کمک های غذايی از امريکا و کوريای 

جنوبی با سردی مواجه شود.

 اعالن مفقودی!
سرنوشت کودکان و نوجوانان گم شده است

بدين وسيله به اطالع شما رسانيده می شود که طی هفتاد و ششمين جلسه گفتگو پلی ميان نخبگان و شهروندان بنياد آرمان شهر که با همکاری 
انستيتوت فرانسوی افغانستان در کابل برگزار می شود با همفکری هم می خواهيم قدمی در راستای پيدا کردن اين سرنوشت گم شده برداريم. 
بهترين مناسبتی که برای برگزاری اين مراسم پيدا کرديم روزجهانی کودکان قربانی است. در اين جلسه برعالوه به اشتراک گذاشتن حرف 
های همه ما با هم خانم فتانه گيالني )موسس و رييس اجتماع زنان افغانستان و فعال حقوق زن(، آقای محمد سرور حسينی )معين سوادآموزی 
و تعليمات غير رسمی وزارت معارف(، آقای محمد اسلم جوادی )آمر بخش جامعه شناسی دانشگاه کاتب( و خانم مزاري صفا )رييس عمومي 

پرورشگاه( سخنرانی خواهند کرد. 
گفتگو گردان: اجمل بلوچ زاده

همراه با نمايش فيلم
زمان: روز پنج شنبه، 12 جوزای 1390 ساعت 2 بعد از چاشت

مکان: روبروی شهرداری کابل، ليسه استقالل، تاالر انستيتوت فرانسوی افغانستان 
در اين جلسه چهار عنوان کتاب جديد از سلسله نشرات آرمان شهر نيز توزيع خواهد شد

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com آدرس الکترونيک

توجه، توجه!
انستيتوت فرانسوی افغانستان از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه معذور است

لطفاً هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود داشته باشيد
اين برنامه با حمايت مالی اتحاديه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما  به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.

بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.
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مجلس ایران 
اسامی ۲۶ فرمانده و مقام امریکایی مورد تحریم را منتشر کرد 

تصمیم آلمان به تعطیلی نیروگاه های هسته ای خود تا پایان سال ۲۰۲۲ 

از  فهرستی  ایران  اسالمی  شورای  مجلس 
نام ۲۶ مقام امریکایی که این قصد »تحریم 
بیشتر  کرد.  اعالم  دارد  را  آنها  تعقیب«  و 
نظامی  فرماندهان  به  مربوط  نام ها  این 
پیشین و فعلی امریکایی از جمله ۱۶ جنرال 

ارتش ایاالت متحده است.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
را  طرحی  کلیات  جوزا  سوم  روز  ایران 
برخی  تعقیب  و  تحریم  »طرح  عنوان  با 
و  رساند  تصویب  به  امریکایی«  مقامات 
برخی  موثر  »نقش  را،  آن  تصویب  علت 
بشر  حقوق  نقض  در  امریکایی  مقامات 
و  قاچاق  تولید،  و  بشریت  علیه  و جنایت 

ترانزیت مواد مخدر« اعالم کرد.
سوی  از  گذشته  روز  که  فهرستی  در 

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  جاللی،  کاظم 
خارجی مجلس اعالم شد، از جمله به نام دیوید پتریوس، 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  کنونی  فرمانده 
جنرال  نام  همچنین  فهرست  این  در  است.  شده  اشاره 
استنلی مک کریستال، فرمانده پیشین نیروهای ناتو به چشم 
می خورد که به ادعای نمایندگان مجلس ایران، »در قاچاق 

مواد مخدر« و دیگر جرایم دست دارد.
دفاع  وزیر  رامسفلد،  دونالد  نام  ایران،  فهرست مجلس  در 
وزارت  پیشین  معاون  ولفوویتز،  پل  متحده،  ایاالت  پیشین 
نیز  امریکا  مالیه  پیشین وزیر  استوارت لوی، معاون  دفاع و 

منتشر شده است.
در  امریکا  نظامی  فرماندهان  از  شماری  فهرست  این  در 
سانچز،  ریکاردو  ماتیوس،  جیمز  برمر،  پل  جمله  از  عراق 
به چشم می خورند که  نیز  تامی فرانکس، ریموند اودیرنو 
فعالیت های  از  حمایت  و  بشر  حقوق  »نقض  به  افراد  این 

تروریستی« متهم شده اند.
جی  »فرانک  نام  به  فردی  از  همچنین  فهرست  این  در 
گاردنر« با عنوان »نخستین فرماندار نظامی امریکا در عراق 
می تواند  آن  از  منظور  که  شده  برده  نام   ،»۲۰۰۳ سال  در 
»جی مونتگمری گارنر«، مدیر دفتر کمک های بازسازی و 

بشردوستانه عراق در سال ۲۰۰۳ باشد.
افراد  درباره  جاللی  کاظم  ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
نام برده در این فهرست گفته است: »ما این افراد را شناسایی 
کردیم و مستندات محکم و قوی در خصوص جنایات آنها 
وجود دارد، معتقدیم این اشخاص باید در مجامع بین المللی 
شود،  صادر  حکم  علیه شان  و  شوند  محاکمه  حقوقی  و 

جمهوری اسالمی ایران بررسی جنایات آنان را در مجامع 
حقوقی پیگیری خواهد کرد.«

اسالمی  شورای  مجلس  فهرست  از  دیگری  بخش  در 
پیشین  رییس  پیکارد،  جی.  توماس  چون  افرادی  ایران، 
اف.بی.آی، جنرال میلر، فرمانده زندان گوانتانامو، دریادار 
ویلیام  و  گوانتانامو،  بازداشتگاه  کنونی  فرمانده  هریسون، 
مسافربری  هواپیمای  که  وینسنس،  کشتی  فرمانده  راجرز، 
ایران را در سال ۱۳۶۷بر فراز خلیج فارس منفجر کرد، به 

»نقض حقوق بشر« متهم شده اند.
جنرال ها  جمله  از  دیگر  امنیتی  و  نظامی  مقام  چند  برای 
ریچارد پرل، جان کین، جرج کیستی، جانس کاربینسکی، 
جک بریگز، جیمز جونز، و پیتر شومیکر و دو رییس پیشین 
سازمان سیا، با نام های لویس فری و رابرت مولر اتهام هایی 

چندگانه ذکر شده است.
جزییات  و  ماهیت  درباره  اسالمی  جمهوری  مقام های 
تحریم های مورد نظر خود علیه این مقامات توضیح بیشتری 
نداده اند اما انتظار می رود تحریم مالی یا ممنوعیت سفر به 
ایران برای فرماندهان و مقام های امریکایی قرار گرفته در 

این فهرست وضع شود.
انتشار این فهرست در حالی صورت می گیرد که از زمان 
تقریبا  امریکایی  دولتمردان  ایران،  در   ۵۷ دلو  انقالب 
بانکی در  یا حساب  نداشته اند  ایران  به  هیچ گونه مسافرتی 

این کشور ندارند.
امنیت ملی مجلس همچنین در مورد  سخنگوی کمیسیون 
برای  اسالمی  جمهوری  تالش های  پیگیری  چگونگی 
و  حقوقی  و  بین المللی  مجامع  در  افراد  این  شدن  محکوم 

مشخصات و نام این مجامع توضیحی نداد.

آلمان روز دوشنبه اعالم کرد که تصمیم دارد تا پایان سال 
۲۰۲۲ کلیه نیروگاه های هسته ای اش را به تدریج تعطیل و 

فعالیت تمامی ۱۷ رآکتور هسته ای خود را متوقف کند.
دوشنبه  روز  آلمان  زیست  محیط  وزیر  روتگن،  نوربرت 
از هفت ساعت  میانه پس  ایتالفی راست  گفت که دولت 
اولیه  ساعات  در  مرکل،  آنگال  دفتر  در  بررسی  و  بحث 

بامداد روز دوشنبه بر سر این اقدام به توافق رسیدند.
وی تاکید کرد که این تصمیم »تغییر ناپذیر« است.

از  که  است  جهان  بزرگ  صنعتی  قدرت  نخستین  آلمان 
زمان  یک  در  خود  هسته ای  نیروگاه های  شدن  تعطیل 

مشخص سخن به میان آورده است.
به دنبال بروز  این تصمیم آلمان پس از آن گرفته شد که 
هسته ای  فاجعه  آن  متعاقب  و  جاپان  در  سونامی  و  زلزله 
نیروگاه اتومی فوکوشیما، بحث ها بر سر ایمنی نیروگاه های 

باال  آلمان  در  هسته ای 
گرفت.

آلمان در مجموع دارای 
هسته ای  رآکتور   ۱۷
تعداد،  این  از  که  است 
شبکه  به  نیروگاه  هشت 

برق متصل نیستند.
از  است  واقع  آلمان  شمال  در  که  راکتورها  این  از  یکی 
شده  خارج  دور  از  فنی  مشکالت  دلیل  به  پیش  سال ها 

است.
نیروگاه های  کهنه ترین  زمره  در  نیز  دیگر  راکتور  هفت 
آلمان هستند که دولت فدرال آلمان سه ماه پیش از این و 
به دنبال فاجعه اتومی جاپان، فعالیت آن ها را به حال تعلیق 

در آورد.

فرصت آموزش 
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در نظر دارد ۳ کورس جدید خویش را آغاز کند که عبارت از :

• اساسات خبر نگاری
• خبرنگاری تلویزیونی

• خبرنگاری رادیویی
این کورس ها را می توانید در زمان های مختلف و به اساس فرصت های زمانی خود بیآموزید 

 برای معلومات بیشتر می توانید به ایمل  آدرس ویا شماره تیلفون دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان مراجعه 
نماید . 
کابل: 

ماریا اکبری 
maria.akbari@nai.org.af  آدرس ایمیل

شماره تیلفون :۰۷۰۰۶۷8۰8۰   
آدرس دفتر :ایستگاه شرکت سرک عمومی داراالمان جوار موسسه تحصیالت عالی گوهرشاد و نارسیده به تلویزیون آریانا 

نمبر خانه99
جالل آباد: 
محمد آصف

asif.amin@nai.org.afایمیل آدرس
۰۷۷9۰۲۵4۲۵/۰۷984۱۰۵89شماره تیلفون:

آدرس دفتر : سرک داکتر جمعه خان گوالی عربها ناحیه سوم شهری 
مزارشریف:

 نور آغا
nooragha.sharifi@nai.org.afایمیل آدرس 

 شماره تیلفون : ۰۷۷۲۷4۳۰۵۱/۰۷99۲۶9۵8۰  
آدرس دفتر:  سرک ریاست پاسپورت مقابل ریاست لوژستیک پولیس بلخ ناحیه سوم شهری 

زمان ختم پذیرش درخواست نامه ها ۲3 جون سال ۲۰11 میالدی .
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