
جان آلن 
فرمانده نیروهای ناتو 

در افغانستان شد

قوای  فرماندهی  آلن  جان  جنرال  دگر 
پیتریوس  دیوید  جنرال  از  را  بین المللی 
در  این  از  پیش  وی  گرفت.  عهده  به 
خدمت  امریکا  بحری  پیاده  قوای 

می کرد.
جنرال  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
سی آی ای  رییس  حیث  به  که  پیتریوس 
یا اداره  استخبارات مرکزی امریکا تعیین 
فرماندهی   2010 سال  در  است،  شده 
عهده  افغانستان  در  را  بین المللی  قوای 

دار شده بود.
مسوولیت  این  حالی  در  آلن  جنرال 
و  خشونت ها  که  می گیرد  عهده  به  را 
افغانستان  نفوذ  با  و  ارشد  مقامات  ترور 

است. یافته  افزایش 
مناسبت  به  مراسمی  در  آلن   جنرال 
بین المللی  نیروهای  قوماندانی  انتقال 
پیش رو  در  را  دشواری  روزهای  گفت 
»روزهای  داشت:  اظهار  وی  دارد. 
در  من  بود،  خواهد  پیش رو  در  دشوار 
وهمی  مشکالت  و  آزمون ها  این  قبال 
مقابله  یک جا  آن ها  همه ی  با  ما  ندارم، 
مردان  که  دارم  یقین  من  کرد.  خواهیم 
و زنان شجاع 49 کشور، شانه به شانه با 
مهم  ماموریت  این  به  ما،  افغان  شرکای 

ادامه خواهند داد.
ادامه در صفحه 2

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1202

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

 سال پنجم    شماره مسلسل 1202   سه شنبه 28 سرطان 1390    قيمت 5 افغاني

توطيه حذف شخصيت هاي 
سياسي، بازي آي اس آي 
يا دشمني سنتي ـ قبيلوي 

5

وحيد عمر:

انتقام می گيريم
در ادامه قتل های زنجيره ای، مشاور رييس جمهور و يک تن از نمايندگان به قتل رسيدند

نفری   35 از  تن  مقامات دولتی می گویند دو 
شده  ربوده  فراه  والیت  در  گذشته  هفته  که 
بودند، سر بریده شده اند. در همین حال، یک 
فرمانده پولیس به همراه سه پولیس دیگر در 

والیت قندهار کشته شده اند.
قریه  بزرگان  از  یکی  جان،  سیدو  حاجی 
جسد  که  گفت  فراه  والیت  »مغول آباد« 

هفته ی غم انگیز 
برای رییس جمهور 

حامد 
رییس جمهور کرزی هفته غم باری را سپری 
کرد. سه شنبه گذشته خبر مرگ احمدولی 
کرزی نه تنها برای رییس جمهور بلکه برای 
و  سیاسی  شوک  یک  افغان ها  از  بسیاری 
این  بود. هنوز تلخی  یک خبر تکان دهنده 
مصیبت را آقای کرزی از یاد نبرده بود که 
یکی ازهمکاران نزدیک خود را شام روز 

یک شنبه از دست داد. 
رویکرد جدید طالبان به قتل های زنجیره ای 
برای  را  زیاد  نگرانی های  نخبه کشی  و 
است.  کرده  خلق  مردم  و  دولتی  مقام های 
قالب  در  طالبان  سوی  از  رویکرد  این 
عملیات بدر اجرا و عملی می گردد. تعیین 
تاکتیک های  و  عملیات  شیوه های  مهره ها، 
به کار گرفته شده نشان می دهند که رهبری 
دست  در  پیچیده  عملیات های  این گونه 
جریان های قدرتمند استخباراتی منطقه و یا 
جریان های تروریستی مانند القاعده می باشد. 
را  خطرناک  پیامد  چند  ترورها  نوع  این 
از  با  طالبان  این که  نخست  دارد.  همراه  به 
کارآمد  و  موثر  چهره های  برداشتن  میان 
در  را  رییس جمهور  شخص  حکومت، 
فقدان حامیان کارآمد  با  مناطق  از  بسیاری 
و با پایگاه وسیع اجتماعی و مردمی همراه 
افغانستان  قبیله ای  جامعه ی  در  می سازد. 
کرزی  احمدولی  چون  افرادی  موثریت 
فرقه های  از  به مراتب  و حاجی جان محمد 
نظامی و قول اردوها موثر می باشد. این افراد 
به مثابه  در مناطقی چون قندهار و ارزگان 
باالیی  بسیار  نفوذ  از  و  بوده  شهنشاه  یک 

برخوردار بودند. 
با  کرزی  جمهور  رییس  که  هرچند 
را  کرزی  احمدولی  جانشین  تاج گذاری 
تعیین و شاید به زودی جانشین خان محمد 
را برگزیند. اما معلوم نیست که افراد جانشین 
در  بهتر  کارآیی  از  می توانند  میزانی  تاچه 
یاران  کشتن  باشند.  برخوردار  والیات  این 
که  جریانی  هر  سوی  از  کرزی  نزدیک 
باشد به منظور تضعیف موقف آقای کرزی 

صورت می گیرد. 
داخل  در  اکنون  یک سو  از  کرزی  آقای 
سیاسی،  بزرگ  چالش های  با  دولت 
بی اعتمادی و جدال های سیاسی همراه است 
متحدین  سربازان  خروج  با  دیگر  سوی  از 
روبرو  نیز  امنیتی  مسوولیت  انتقال  و  غربی 
می باشد. اکنون معلوم نیست که آقای کرزی 
با تاثر از غم های فرود آمده چگونه می تواند 
بحران های جاری را مدیریت و برای حل آن 

راهبردهای موثری را ارایه نماید. 
فضای  ایجاد  زنجیره ای  قتل های  دوم  پیامد 
مسووالن  برای  روانی  ناامنی های  و  ترس 
دولتی می باشد. اکنون حکومت از یک سو 
و  طالبان  با  نبرد  در  را  امنیتی  نیروهای  باید 
تامین امنیت شاهراه ها و شهرها جابجا سازد 
و از سوی دیگر در حفاظت از جان مقام های 
دولتی نیز اقدام های عاجل را انجام دهند. در 
شبیه  رویدادهایی  تکرار  شاهد  ما  آن  غیر 
حمله به خانه ی جان محمد خان خواهیم بود. 
این مساله سبب می شود تا بخش بزرگی از 
نیروهای امنیتی مصروف تامین امنیت دفاتر، 

ادارات و خانه های مقام ها شود. 
با این همه خوب است که پس از قتل های 
زنجیره ای، حکومت در سیاست مصالحه با 
طالبان تجدید نظر کرده و با درک درست 
تروریزم  و  طالبان  جریان های  واقعیت  از 
دو  این  با  مبارزه  برای  دقیق تری  راهکار 

پدیده خطرناک را جستجو کنند. 

سربریده این افراد که ادعا می شود از دولت 
در  خانواده های شان  به  می کردند،  حمایت 
اتفاق  این  است.  شده  فرستاده  روستا  این 
یک روز پس از آزادی 16 تن از  افراد ربوده 
هنوز  افراد  دیگر  سرنوشت  داد.  رخ  شده، 

نامشخص است.
ادامه در صفحه 2

دو تن از گروگان ها در فراه سربریده شدند

عناوين مطالب امروز:

فصل امتحان و...

تکرار داستان...

دزدان مسلح در...
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]در صفحه 2[

روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛ در بغالن براي خبرنگاران بغالن، بدخشان، کندز و تخار؛ 
در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فارياب و در هرات 

براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت بغالن تا 27 سرطان، در واليت هرات 
تا 14 اسد، در واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

جنگ و صلح
 آقای حامد کرزی

رییس  برادران  قتل  برای  تالش 
و  مشاور  وزیر  یک  کشتن  جمهور، 
هوتل  رویداد  پارلمان،  نماینده ی 
از  نشانه ای  هیچ  و...  کانتیننتال 
را  طالبان  میان  در  صلح  تمایل 
حالت  بهترین  در  نمی نماید.  آشکار 
حلقات  و  حکومت  که  گفت  باید 
از  تعدادی  با  امریکا  استخباراتی 
کدام  حاال  که  طالبان  سابق  مقامات 
مقام رسمی و نظامی شناخته شده در 
صحبت هایی  ندارند،  گروه  این  میان 
می کنند،  عربی  کشور های  و  اروپا  در 
مواضع  که  کرد  باور  نمی توان  ولی 
منعکس کننده ی  آنها  تمایالت  و 
و  طالبان  سیاسی  خواسته های 
حالت  بهترین  در  است.  پاکستان 
آنها کانال های غیررسمی و نه چندان 
بااهمیت با این گروه  بوده که پیام های 
حکومت را انتقال می دهند و حتا مانند 
مال ضعیف، منافع و مواضع طالبان را 
در افکارعمومی داخلی و غربی تامین 
می نمایند.                  ادامه در صفحه 4

ACKU
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کشتار نزدیکترین کسان رییس دولت، 
تاکتیک جدید آی  اس آی

احمدولی  شدن  کشته  از  بیش تر  روز  چند  هنوز 
شورای  رییس  و  دولت  رییس  برادر  کرزی، 
عامل  تروریست های  به دست  قندهار  والیتی 
پاکستان نگذشته بود که یکی از مشاوران نزدیک 
و مورد اطمینان ایشان در یک تهاجم تروریستی 
در خانه اش به قتل رسید. در این حمله ی قاتالنه، 
هاشم وطنوال یکی از نمایندگان پارلمان نیز کشته 
شده است. جان محمدخان که ظاهرا هدف اصلی 
والی  به حیث  براین  قبل  است،  بوده  تروریستان 
ارزگان ایفای وظیفه می کرد و از نفوذ گسترده ای 
کرزی  آقای  با  و  بود  برخوردار  والیت  آن  در 
گفته  گرچه  بود.  سابقه  و  نزدیک  روابط  دارای 
با  همزمان  محمد خان  جان  ترور  که  می شود 
اصلی  هدف  امنیتی،  مسوولیت های  گرفتن  آغاز 
تنها  می رسد  نظر  به  ولی  است،  بوده  مهاجمان 
و بی کس ساختن آقای کرزی، هدف عمده ی این 
کار بوده است. چنانچه کمتر از یک هفته پیش از 
این، تروریست ها توانستند احمدولی کرزی برادر 
والیتی  شورای  رییس  و  دولت  رییس  پرنفوذ 
آقای  اقتدار  و  نفوذ  اگر  نمایند.  ترور  را  قندهار 
شناخته شده  شخصیت  چند  به  محدود  کرزی 
بگیرد،  بر  از آن، مردم را هم در  فراتر  نباشد و 
داشت،  نخواهد  وجود  تهدیدی  چنین  یقینا 
که  نیست  چیزی  مردم،  حمایت  و  حضور  زیرا 
تروریست ها به آن دسترسی داشته باشند. قرار 
از وزارت داخله، مهاجمین دو  اعالمیه ی صادره 
نفر بوده اند که ابتدا یکی از آنها برای عرض مشکل 
خود نزد جان محمد خان رفته و جان محمد خان 
مذکور  مهاجم  بود.  کرده  هم  پولی  کمک  او  به 
جان  منزل  وارسی  از  پس  طبعا  و  بعد  ساعتی 
به منزل جان  با همکار خود مشترکا  محمد خان، 
به  محمد خان  جان  یقینا  کردند.  حمله  محمد خان 
اعتماد این که امنیتش مورد خطر نیست، تشویشی 
گزارش ها،  اساس  بر  است.  نداده  راه  به خود 
و  داشت  ادامه  ساعت  چند  برای  درگیری ها 
عمل  وارد  درگیری ها  این  در  نیز  ناتو  نیروهای 
شده بودند. مهاجمین با اطمینان کامل به موفقیت 
برنامه ی تروریستی شان، در نهایت توانستند جان 
محمد خان را با هاشم وطنوال که مهمان شان بود 
به قتل برسانند و نگرانی های زیادی را در سطح 
مردم و به ویژه کسانی همانند ایشان ایجاد کنند 
را  افغانستان  دولت  علیه  تبلیغاتی  حربه ی  یک  و 
نیز  جنایت  این  پشت سر  مطمینا  آورند.  به دست 
ولی  است،  پاکستان  استخبارات  سازمان  دست 
تبریه  افغانستان را  این مساله نمی تواند حکومت 
کند، زیرا ترتیبات الزم برای مقابله با برنامه های 
این سازمان تروریستی و قاتل که در ظاهر همه 
بدان معترف هستند، ناممکن نیست. معمول شده 
است که گفته شود، چنین برنامه هایی در آن سوی 
و  فهم  اما  می شود،  طراحی  افغانستان  مرزهای 
آمادگی های  ایجاد  موجب  باید  مساله  این  درک 
این که  نه  و  گردد  آن  با  مقابله  در  ما  بیشتر 
بی برنامه گی  و  بی کفایتی  توجیه  برای  وسیله ای 
ابهامی  انتظار نشستن شود. ولی متاسفانه  به  و 
تعریفی  نه  هنوز  ما  دارد.  وجود  مورد  این  در 
تعریفی  نه  و  داریم  صلح  از  روشن  و  مشخص 
قاطع از دشمن که هردو برای ما مبهم است، در 
تاریکی مشت می زنیم به این امیدواری که شاید 
یکی از آنها کارگر شود که نمی شود، بلکه برخی 

از ضربه ها به خود ما برمی گردد.  

زنگ اول
 هاشم محمد  جنازه  کابل:  8صبح، 

در  ارزگان  مردم  نماینده ی  وطنوال، 
مجلس نمایندگان که شب یک شنبه 
مشاور  با  همراه  انتحاری  درحمله ی 
بودند،  رسیده  قتل  به  جمهور  رییس 
به  گذشته  روز  جنازه  تشیع  از  پس 

خاک سپرده شد.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس 
محکوم  با  مراسم  این  در  نمایندگان 
افزایش  گفت  وطنوال  ترور  کردن 
بانفوذ،  و  ملی  ترورشخصیت های 
باعث نگرانی مجلس نمایندگان شده 

است.
نمایندگان  مجلس  اعضای  گفت  او 

مقامات محلی والیت هلمند می گویند 
نیروهای داخلی و بین المللی طی یک 
عملیات مشترک در ولسوالی نهرسراج 
این والیت سه طالب مسلح را پس از 
در یافت گزارش در مورد پنهان شدن 

آنان بازداشت کرده اند. 
گفته می شود این عملیات بدون کدام 
و  زنان  یافته،  انجام  مسلحانه  درگیری 

کودکان مصوون نگه داشته شده اند. 
داخلی  امنیتی  نیروهای  حال  همین  در 
چندین  طی  می گویند  بین المللی  و 
مختلف  والیات  در  مشترک  عملیات 
افغانستان به شمول یک فرمانده طالبان 
بازداشت  را  دیگر  مسلح سیزده طالب 

کرده اند. 
همچنبن نیروهای امنیتی گفته اند که این 
عملیات ها به منظور بازداشت شماری از 

ترور  ادامه ی  با  کابل:  8صبح، 
توسط  سیاسی  بانفوذ  شخصیت های 
طالبان، مقام های دولتی اعالن کرده اند 
از  را  زنجره ای  قتل های  این  انتقام  که 
زمانی  آقای عمر  عامالن آن می گیرد. 
محمد  جان  که  گفت  سخن  انتقام  از 
خان مشاور ارشد رییس جمهور کرزی 
پیشین ارزگان شب دوشنبه در  و والی 
منزلش که در منطقه کارته چهار کابل 
موقعیت دارد، کشته شد. هاشم وطنوال 
نماینده والیت ارزگان که مهمان آقای 
جان محمد خان بود نیز در این حادثه 
به قتل رسید. روز سه شنبه هفته گذشته 
جمهور  رییس  برادر  کرزی  احمدولی 
اعالم  طالبان  و  شد  کشته  قندهار  در 
عملیات  راه اندازی  با  که  کرده اند 
و  قومی  متنفذین  دولتی،  مقامات  بدر، 

اعضای  ترورهای  پیگیری  خواهان 
سوی  از  که  می باشند  ملی  شورای 
سازماندهی  ثبات  و  صلح  دشمنان 

می شود.

شورشیان شبکه ی حقانی وطالبان مسلح 
راه اندازی  هماهنگی،  مسوولیت  که 
حمالت و استفاده از مواد انفجاری در 
برابر نیروهای امنیتی را در ولسوالی های 
بورکه  پکتیا،  زرمت  خوست،  صبری 
عهده  به  خوست  شهر  در  و  بغالن 

داشتند انجام یافته است. 
بدون  عملیات ها  این  مقامات  گفته  به 
کودکان  و  زنان  یافته  انجام  درگیری 

مصوون نگه داشته شده اند. 

نمایندگان مردم را هدف قرار خواهند 
کرزی  جمهور  رییس  سخنگوی  داد. 
محمد  جان  و  کرزی  احمدولی  گفت 
قراری  بر  در  مهمی  بسیار  نقش  خان 
افغانستان  جنوب  در  امنیت  و  ثبات 

داشتند. 
جمهور،  رییس  سخنگوی  عمر  وحید 
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز 
امور  وزارت  سخنگوی  با  مشترک 
داخله گفت، این قتل ها به منظور ادامه ی 
کشور،  در  بین المللی  نیروهای  حضور 
مختل ساختن روند انتقال مسوولیت های 
امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای 
داخلی و همچنین حذف شخصیت های 

سیاسی و با نفوذ صورت می گیرد. 
رییس جمهور  حال، سخنگوی  این  با 
در  آنان  اگر  که  داد  هشدار  طالبان  به 

نماینده ی  به خاک سپاری  مراسم  در 
هیات  شمول  به  ارزگان،  مردم 
شماری  نمایندگان  مجلس  اداری 
از  تعدادی  ملی،  شورای  اعضای  از 

فرهنگیان  از  برخی  و  کابینه  اعضای 
و عالقه مندان وطنوال حضور داشتند.

فارغ  وطنوال،  هاشم  محمد 
کابل  دانشگاه  ساینس  دانشکده ی 
حزب  پیشین  اعضای  از  یکی  و  بود 
دیموکراتیک خلق افغانستان به شمار 

می رفت.
حزب  حاکمیت  زمان  در  وی 
سمت های  در  خلق،  دموکراتیک 
و  ریاست  والیت،  مانند  دولتی 
معینیت ایفای وظیفه کرده بود و پس 
مهاجرت چندین ساله  از  بازگشت  از 
کاری  دوره ی  دو  برای  کشور،  به 
ارزگان  مردم  نماینده ی  عنوان  به 
شده  انتخاب  نمایندگان  مجلس  به 
معاون  کنونی  دوره ی  در  وی  بود. 
نمایندگان  مجلس  دفاعی  کمیسیون 

بود.
کابل  در  وطنوال  که  می شود  گفته  
تنها با یک پسر خود زندگی می کرده 
است و سایر اعضای فامیلش در حال 

حاضر در سویدن می باشند. 

و  سیاسی  شخصیت های  حذف  پی 
بانفوذ باشند، خودشان حذف خواهند 
شد. وحید عمر، از ترور شخصیت های 
قتل های  عنوان  به  نفوذ  با  و  سیاسی 
»زنجره ای« نام برده افزود که دولت از 
عامالن این قتل ها انتقام خواهد گرفت. 
برابر  در  هستیم  مصمم  »ما  گفت:  عمر 
کسی که به این شکل نامردانه برخورد 
می کند بجنگیم و انتقام شهادت بزرگان 

و متنفذان افغانستان را از ایشان بگیریم.«
قتل ها  این  که  کرد  تاکید  همچنین  او 
مسوولیت  انتقال  روند  اخالل  منظور  به 
امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای 
داخلی انجام می شود، اما به گفته ی آقای 
عمر، این قتل ها نمی تواند هدف دولت 
انتقال  روند  پیشبرد  بر  مبنی  افغانستان 

مسوولیت های امنیتی را تغییر دهد.

جنرال جان آلن...
ادامه از صفحه 1

معاون  حیث  به  این  از  پیش  آلن 
همچنین  و  امریکا  مرکزی  فرماندهی 
تشکیل  در  ارشد  نظامی  های  مقام  در 
عراق  در  امریکا  بحری  پیاده  قوای 

خدمت کرده است.
که  این  از  پیش  آلن  جان  جنرال 
در  را  بین المللی  قوای  فرماندهی 
طرف  از  بگیرد  عهده  به  افغانستان 
مایک مولن لوی درستیز امریکا به رتبه 

جنرال چهارستاره ارتقا کرد. 
هزار   150 حدود  رهبری  آلن  جان 
می گیرد  عهده  به  را  خارجی  سرباز 
و  امریکایی  آن ها  صدهزار  حدود  که 

متباقی از سایر کشورهای جهان اند.
هفته  همین  در  که  حالی است  در  این 
از آیساف  امنیتی  انتقال مسوولیت های 
چهار  و  والیت  سه  در  افغان  قوای  به 
شهر افغانستان آغاز گردیده است و تا 

روز یک شنبه آینده تکمیل می گردد.
افغان  قوای  که  می رود  انتظار 
نقاط  سایر  امنیتی  مسوولیت های 
افغانستان را از قوای بین المللی تا پایان 

سال 2014 به عهده بگیرند. 

دو تن از گروگان ها...
ادامه از صفحه 1

سیدو جان از طریق تلیفون به خبرگزاری 
آدم های  افراد  »این  است:  گفته  رویترز 
ربایان  آدم  اما  بودند.  قریه  در  معمولی 
گفتند که آنها با دولت ارتباط داشته اند.«

آدم ربایی که  این  از  که  طالبان گفته اند 
داده  رخ  جوالی(   11( پیش  هفته  یک 

است، اطالعی ندارند.
عبدالرشید، مقام امنیتی والیت فراه تایید 
تن  و16  شده  سربریده  نفر  دو  که  کرد 
خاطر  همچنین  او  شده اند.  آزاد  دیگر 
روز  همان  در  تن  یک  که  کرد  نشان 

آدم ربایی کشته شد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که انتقال 
بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت 
به نیروهای داخلی آغاز شده است. روز 
یک شنبه )26 سرطان( نیروهای بین المللی 
تحت رهبری ناتو مسوولیت امنیتی را در 
والیت بامیان به نیروهای داخلی واگذار 

کردند.
گزارشی  در  اخیرا  متحد  ملل  سازمان 
روان  سال  اول  نیمه  که  است  گفته 
سال  ده  در  زمان  مرگبارترین  میالدی، 
افراد ملکی بوده است. در  گذشته برای 
شش ماه گذشته حدود 1500 تن کشته 

شدند.
پولیس  قوماندان  همچنین  دوشنبه  روز 
ولسوالی »ریگستان« به همراه سه پولیس 
دیگر در اثر بمب کنارجاده ای در والیت 

قندهار کشته شدند.

ادامه از صفحه 1

جنازه ی محمد هاشم وطنوال با تدابیر سخت امنیتی به خاک سپرده شد

شانزده طالب در علملیات مشترک بازداشت شدند

وحید عمر:

انتقام می گیریم

در ادامه قتل های زنجیره ای، مشاور رییس جمهور و یک تن از نمایندگان به قتل رسیدند

اولین گروه 30 نفری 
پولیس محلی در 

کاپیسا آغاز به کار کرد 
محلی  پولیس  نفری   30 گروه  نخستین 
در والیت کاپیسا به هدف جلوگیری از 
گسترش ناامنی ها در ولسوالی تگاب این 

والیت، آغاز به کار کرد.
تگاب  ولسوالی  آخندزاده  عبدالحکیم 
روز گذشته به رادیو آزادی گفت، این 
تجهیزات  با  که  محلی  پولیس  گروه 
نظامی مجهزاند، در مناطق دوردست این 
توظیف  امنیتی  پوسته های  در  ولسوالی 

شده اند.
قرار  مقام ها در والیت کاپیسا  به گفتهء 
 600 حدود  نزدیک  آینده  در  است 
بخش های  در  نیز  دیگر  محلی  پولیس 

ناامن این والیت گماشته شوند.

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 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در  را  برادری 
نزدیکانش  اقارب و  از  تعداد زیادی  با خود داریم که 
این  میان  و در  داده  از دست  زمان کمونیست ها  را در 
قربانیان مامای مادرش نیز شامل است. او آن حادثه را 
چنین بیان می دارد: »روزها یکی پی دیگر می گذشت و 
مردم در آرامی به سر می بردند، اما زمانی فرا رسید که 
همه گفتند کودتا شده و نظام شاهی به نظام جمهوری 
بودند  خوش  بسیار  مردم  از  تعدادی  گردیده،  مبدل 
بعد  به  این  از  می توانند  کشورشان  مردم  می گفتند  و 
نگذشته  دیری  اما  نمایند.  تعیین  را  سرنوشت خودشان 
بود که بازهم گفتند که کودتا شده درست یادم است 
بودند  متحیر  مردم  دیگر  و یک بار  بود  ثور   7 آن روز 
زمان  باگذشت  اما  است  کودتا  نوع  چه  دیگر  این  که 
این عمل را  به خاطر تصاحب قدرت  فهمیدند که آنها 
نظام  انجام داده اند.  نیروهای روسی اشغالگر  به کمک 
کمونیستی در کشور حکم فرما شد و یاغیان کمونیستی 
زیاد  بی گناه  مردم  و  زدند  عظیم  جنایت های  به  دست 

را به شهادت رساندند. مردم هم در مقابل بی عدالتی و 
ظلمی که از سوی دولت صورت می گرفت ایستادگی 
تعدادی  اما  کردند،  آغاز  را  مقاومت  و  جهاد  نمودند. 

مسوولین والیت بغالن از راه اندازی چندین پروژه ی انکشافی 
در این والیت خبر می دهند.  انجنیر شفیق علم یار رییس احیا 
و انکشاف دهات بغالن به رسانه ها گفته است، کار هشت 
پاک  و  استنادی  دیوارهای  اعمار  شامل  پروژه انکشافی که 
خنجان  ولسوالی  در  شنبه  دو  روز  می باشد  کانال ها  کاری 

ریاست جمهوری مدال عالی دولتی وزیر محمد اکبرخان 
را برای جنرال دیوید پتریوس قوماندان عمومی نیروهای 

بین المللی در افغانستان اعطا کرد. 
خبرنامه ای  پخش  با  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
پاس  به  رییس جمهور کشور  است، حامد کرزی  گفته 

را  طالبانی  از  تن   10 نام های  افغانستان  حکومتی  منبع  یک 
فاش کرده است که به تاز گی از لیست سیاه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد حذف شده اند. این سازمان به روز جمعه 
نام های 14 تن از مقام های سابق رژیم طالبان را از لست سیاه 

بیرون کرد.
رحیم اهلل  آخند زاده،  صدیق  محمد  رفیع اهلل،  ربانی،  محمد 
شمس اهلل  شاهین،  سهیل  محمد  عبدالغفور،  زرمتی، 
و  حسین  محمد  اسیر،  علم الدین  سید  کمال زاده، 
محمد داوود، به گفته یک مقام حکومتی افغانستان 10 مقام 
سابق رژیم طالبان اند، که نام های شان در لیست افراد حذف 
شده از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد درج اند.
در  شود،  گرفته  نام  وی  از  نخواست  که  افغان  مقام  این 
تحریم های  پس  این  از  گفت،  آزادی  رادیو  با  صحبت 

کمونیستی  نیروهای  مانند  هم  جهادی  احزاب  از 
و  سران  و  می دادند  انجام  را  وحشیانه  برخوردهای 
متنفذین قومی را ازبین می بردند. مردم در مصیبت عظیم 

این والیت آغاز گردید. رییس احیا و انکشاف دهات بغالن 
امریکایی  دالر  صدهزار  ارزش  به  پروژه ها  این  می گوید، 
هزینه خواهد داشت و زمینه ی کار برای بیش از یک هزار 

تن از باشندگان این ولسوالی نیز مساعد خواهد شد. 
 
 

برای  که  زیادی  تالش های  و  پتریوس  آقای  خدمات 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  تسریع  و  امنیت  تامین 
در افغانستان انجام داده است، مدال وزیر محمد اکبرخان 

را به وی اعطا کرد. 


سازمان ملل متحد بر این افراد بر طرف شده است. 
سازمان ملل متحد به روز جمعه نام های 14 تن از مقام های 

رژیم طالبان را از لیست سیاه حذف کرد.
به دنبال پخش خبر حذف نام های این افراد از لیست سیاه، 
مقام های افغان تایید کردند، که ارسالن رحمانی، حبیب اهلل 
این  میان  در  محمد  فقیر  و  حقانی  الرحمن  سعید  فوزی، 
چهارده نفر شامل اند. اما به گفته آنان، چون لیست مکملی 
از این افراد در اختیار شان قرار داده نشده، در مورد نام های 

دیگر افراد شامل در این لیست، اطالعی ندارند.
شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد 
تشویق می  را  این کار طالبان  استقبال کرده و گفته است، 
منشی  مظفری  امین الدین  آورند.  بی  رو  صلح  به  تا  کند، 
شورای عالی صلح گفت: »گرچه این 14 نفر عماًل در سنگر 
در کنار طالبان نیستند اما شده نمی تواند که یک بار رابطه 
باشد،  شده  قطع  روابط  همه  باشد  شده  قطع  کسی  نظامی 
افرادی است که مربوط نهادها، خانواده ها  این  بدون شک 
و اقوام و مناطق هستند که رهایی این ها تاثیر خود را دارد.«

به اساس گزارش ها، ظرف چند سال اخیر نام های حد اقل 
15 مقام دیگر رژیم طالبان به شمول وکیل احمد متوکل و 
مال عبدالسالم ضعیف نیز از لیست سیاه سازمان ملل متحد 
حذف شده، اما به باور شماری از کارشناسان افغان این کار 
نتیجه موثر روی تالش های صلح در افغانستان نداشته است.



نیروهای دولت و عساکر  از یک سو  بودند،  مانده  گیر 
نیروهای مجاهدین مسلح بودند  روسی و از طرفی هم 
سخت  روزهای  مردم  می آرودند.  فشار  مردم  باالی  و 
و دشوار را می گذشتاندند، در جریان همین گیرودارها 
کمونیستی  گروه های  از  یکی  که  بود  ثور   14 در 
به  بودن شان  مسلمان  جرم  به  را  مردم  از  زیادی  تعداد 
شامل  نیز  مادرم  مامای  آنها  بین  در  رساندند.  شهادت 
هیچ گاهی  و  فکر می کرد  مردم  به خیر  همیشه  او  بود. 
او صرف  هدف  نبود،  شهرت  و  قدرت  پی کسب  در 
این  در  بود.  مردمش   و  دین  از  دفاع  و  کشور  آزادی 
و  کردند  نثار  را  جان شان  دیگر  انسان  صدها  و  او  راه 
این کشور را از ظلم و اشغال نجات دادند. اما افسوس 
که کسی به صدای بیوه ها و یتیمان ایشان گوش ندادند 
را  بسیار دشوار زندگی شان  آنها در حالت  درحالی که 
سپری می نمایند. و بازماندگان آنها منتظر روزی هستند 
که عدالت تحقق یابد و کسانی که در ویرانی و تباهی 
کشور به هر نحوی سهیم بوده اند باید که به میز محاکمه 
تا  شود،  تفکیک  هم  از  باطل  و  و حق  شوند  کشانیده 

روح شهدای بی گناه آرامش پیدا نماید.«


به خاطر مسلمان بودن شهیدش کردند






در جریان همین گیرودارها در 14 ثور بود که یکی از 
گروه های کمونیستی تعداد زیادی از مردم را به جرم 
مسلمان بودن شان به شهادت رساندند. در بین آنها 

مامای مادرم نیز شامل بود. او همیشه به خیر مردم فکر 
می کرد و هیچ گاهی در پی کسب قدرت و شهرت نبود، 
هدف او صرف آزادی کشور و دفاع از دین و مردمش  

بود. در این راه او و صدها انسان دیگر جان شان را نثار 
کردند و این کشور را از ظلم و اشغال نجات دادند.

کار پروژه های انکشافی در بغالن آغاز شد 

مدال دولتی وزیر محمد اکبرخان به جنرال پتریوس داده شد  نام های ده طالب بیرون شده از لیست سیاه 
شورای امنیت فاش شد 

ACKU
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یک  و  جمهور  رییس  وزیرمشاور  خان،  محمد  جان 
درآمدند.  پای  از  کابل  در  ارزگان  والیت  نماینده ی 
واضح  معنای  دارای  جمهور  رییس  به  طالبان  پیام  این 
هستند.  مصمم  او  حکومت  شکست  برای  آنها  است: 
بدون شک، طالبان در قتل احمدولی دست داشتند و در 
بزرگترین دست آورد  به عنوان  را  او  ترور  اوایل،  همان 
حکومت  در  کسی  اکنون  آیا  کردند.  محسوب  خود 
این  از  پس  که  می پرسد  خود  از  صلح  عالی  شورای  و 
ترورها صحبت از »گفتگو های صلح« به مردم به جز از 

یک پروپاگند دولتی، چه معنایی دارد؟
این دو رویداد در زمانی اتفاق می افتد که سازمان ملل 14 
نفر از مقامات سابق طالبان را از لیست سیاه خود بیرون 
جمهور  رییس  نیت  حسن  به  کمک  مهم ترین  که  کرد 
اما  به حساب می آید.  این گروه  به  ارتباط  در  افغانستان 
با  را  ملل  سازمان  و  حکومت  اقدام  این  پاسخ  طالبان 
دادند.  پارلمان  نماینده ی  یک  و  مشاور  وزیر  یک  قتل 
همچنین تالش کردند که در جریان مراسم فاتحه خوانی 

احمدولی، سایر برادران او را نیز به قتل برسانند.
طریق  از  حکومت  که  گرفت  نادیده  نمی توان  آشکارا 
در  سازد که  ثابت  طالبان  به  می خواهد  مختلف  مساعی 
سوی  از  و  است  جدی  مصالحه  برای  خود  تالش های 
دیگر در میان کشور های غربی نیز گرایش سیاسی واضح 
برای توافق با طالبان به چشم می خورد. اما این تالش ها 
به رغم شایعه ی گفتگوی نمایندگان طالبان و حکومت 
کرزی که گاه رسانه های غربی همچون خبر مهیجی نقل 
می کنند، در باتالق جنگ و ترور بیشتر از سوی طالبان 

بی نتیجه می ماند.
به  نسبت  اندازه  این  تا  حکومت  وقتی  که  است  واضح 
و  است  گشاده دست  خویش  تروریست  مسلح  مخالفان 
و  گلوله  با  را  ندای صلح  پاسخ  دیگر  مقابل، جانب  در 
که  رسید  نتیجه  این  به  باید  می دهد،  انتحاری  واسکت 
روند گفتگو های صلح در شرایط فعلی به دالیل مختلف 

ره به جایی نمی برد.
در این ارتباط، قابل ذکر است که کشته شدن جان محمد 
خان روشن می نماید که تمایل طالبان به راه حل صلح آمیز 
نمایندگان حکومت در رسانه ها در  در حد صفر است. 
می زنند.  حرف  طالبان  رهبری  میان  در  اراده  این  مورد 
پیشرفت ها  کمیسیون صلح مدعی است که یک سلسله 
در این مورد صورت گرفته و اگر طالبان نمی خواهند به 
صورت علنی از این مذاکرات حرف زنند، به خاطر یک 

سلسله معذورات سیاسی و امنیتی است.
تالش برای قتل برادران رییس جمهور، کشتن یک وزیر 
مشاور و نماینده ی پارلمان، رویداد هوتل کانتیننتال و... 
آشکار  را  طالبان  میان  در  صلح  تمایل  از  نشانه ای  هیچ 
و  که حکومت  باید گفت  حالت  بهترین  در  نمی نماید. 
سابق  مقامات  از  تعدادی  با  امریکا  استخباراتی  حلقات 
نظامی شناخته شده  و  مقام رسمی  طالبان که حاال کدام 
و  اروپا  در  صحبت هایی  ندارند،  گروه  این  میان  در 
که  کرد  باور  نمی توان  ولی  می کنند،  عربی  کشور های 
خواسته های  منعکس کننده ی  آنها  تمایالت  و  مواضع 

آنها  حالت  بهترین  در  است.  پاکستان  و  طالبان  سیاسی 
گروه   این  با  بااهمیت  چندان  نه  و  غیررسمی  کانال های 
بوده که پیام های حکومت را انتقال می دهند و حتا مانند 
افکارعمومی  در  را  طالبان  مواضع  و  منافع  مال ضعیف، 

داخلی و غربی تامین می نمایند. 
حکومت  تالش،  سال  چند  از  پس  که  می آید  نظر  به 
افغانستان چاره ای جز تجدید در رویکرد خود نسبت به 
طالبان ندارد. این درست است که حکومت در مقطعی 
با  سازنده  ارتباط  از  برخورداری  با  که  می کرد  فکر 
پاکستان و تالش های وسیع جهت اعتمادسازی و حسن 
نیت با طالبان می تواند تنش ها و جنگ با شورشیان مسلح 
خاطر  به  را  متحده  ایاالت  مقابل  در  و  دهد  کاهش  را 
تشدید نبرد نظامی مالمت نماید. اما این بار این حکومت 
است که به خاطر سیاست های یک جانبه، خام و بی نتیجه 

مصالحه جویانه در معرض انتقاد قرار گرفته است.
چه رییس جمهور و تیم مشاورانش بخواهند و یا نخواهند، 
قضاوت رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق، درست بود که 
لحاظ  به  نخورند  نظامی  تلخ  شکست  طالبان  زمانی  تا 
میز مذاکرات  نمی بینند که در پشت  سیاسی هیچ دلیلی 

با نمایندگان حکومت آقای کرزی بنشینند.
طالبان،  تروریستی  عملیات  ادامه ی  و  محمد  جان  قتل 
به  آنها  آقای کرزی می رساند که  به  را  پیام واضح  این 
پیروزی نظامی خود اطمینان دارند. پاسخ آقای کرزی و 
تیم از نفس افتاده و رنگ پریده اش به این پیام گستاخانه 
چیست؟ اگر رییس جمهور و وزیرانش بار دیگر با تملق 
»برادران  و  شده  ظاهر  رسانه ها  در  سیاسی  چاپلوسی  و 
دعوت  گفتگوها  تداوم  و  صلح  به  خودرا  ناراضی« 
چون  شده اند؛  مرتکب  را  استراتژیک  خطای  نمایند، 
روش سیاسی صلح آمیز در برابر دشمنی که به جنگ و 
ترور باور دارد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت. حکومت 
این  نظامی خود  و  نیروهای سیاسی  تقویت  با  ناگزیر  به 
راه  فعلی  شرایط  در  جنگ  که  کند  قبول  را  واقعیت 

ناگزیر با تروریستان و دشمنان آشتی ناپذیر است.
بدون شک، همان گونه که مشاور امنیت ملی افغانستان، 
می گوید،  جانب حکومت  از  سپنتا،  دادفر  رنگین  آقای 
اما  می گردد.  میسر  گفتگو  و  صلح  با  جنگی  هر  پایان 
و جنگ،  تنش  به جای کاهش  مصالحه ای که  سیاست 
آن  از  را  سیاسی  عمل  ابتکار  و  دولت  نفس  به  اعتماد 
اگر حکومت  که  است  واضح  ندارد.  ارزشی  می گیرد، 
بخواهد پاسخ مناسب به شورش طالبان بدهد، باید فشار 
دولت  دستگاه  در  اساسی  اصالحات  با  همراه  را  نظامی 
دستگاه  یک  با  می خواهد  کرزی  که  این  بسازد.  یکجا 
ضعیف و فاسد حکومت، تنها با میانبر مصالحه و تضرع 
پایان بگذارد،  افغانستان نقطه  سیاسی، بر جنگ طوالنی 
ساده دلی ای بیش نیست. برای همگان واضح شده است 
طریق  از  بیاید،  افغانستان  در  نیز  ثباتی  و  صلح  اگر  که 
به  پاسخگو  و  قوی  حکومتداری خوب، یک حکومت 
دالیل  به  کرزی  آقای  که  کاری  است،  آمدنی  دست 

مختلف انجام نداده است. 


 ضیا زیرک

جنگ و صلح
 آقای حامد کرزی

بر اثر حمله ی مخالفان مسلح دولت در مربوطات 
امنیتی شهر کابل، جان محمد خان  حوزه ی سوم 
مشاور رییس جمهور کرزی و والی سابق ارزگان 
ارزگان  نماینده  وطنوال  هاشم  محمد  با  همراه 
شدند.  کشته  ملی،  شورای  ولسی جرگه ی  در 
عهده  به  طالبان  گروه  را  حمله  این  مسوولیت 

گرفته اند. 
چهار ماه پیش منابع خبری اعالم کردند که طالبان 
تاکتیک شان را تغییر داده و پس از این مهره های 
عمده در دولت و جامعه را هدف قرار می دهند. 
به نظر می رسد، کشته شدن این دو مقام دولتی در 
از  تن  این دو  قتل  ادعای مسوولیت  و  شهر کابل 
سوی طالبان و پیش از آن ادعای مشابه از سوی 
طالبان در ماجرای کشته شدن برادر رییس جمهور 
کرزی و پیشتر از آن حمله بر هوتل انترکانتیننتل 
شهر کابل، این شبهه را تقویت می کند که طالبان 

به تاکتیک جدید روی آورده اند.
در  آنان  پیداست،  طالبان  عملکرد  از  که  آنگونه 
اشخاص  تا  تاکتیک، کوشش می کنند  این  قالب 
و افراد معتبر و صاحب  نفوذ را هدف قرار دهند. 
تعدادی  اخیر،  ماه  چند  در  که  است  همین رو  از 
سطح  در  نفوذ  صاحب  و  معتبر  افراد  از  زیادی 

کشور هدف قرار می گیرند و کشته می شوند.
سیاست  به  منفی  پاسخ آشکار  طالبان،  از سوی  برخورد  این 
می کند،  سعی  همواره  که  می باشد  کرزی  جمهور  رییس 
آنان را با لحن نرم و عاطفه آمیز مخاطب قرار داده و به دست 
می کند.  تشویق  مصالحه  به  و روی آوردن  از جنگ  کشیدن 
از سوی دیگر، در کنار این که این برخورد از سوی طالبان، 
بارز  نیز  را  نکته  این  است،  صلح  تالش های  به  بی اعتنایی 
می سازد که طالبان در پی ضربه زدن به دولت می باشند و برای 
مهره های  وارد کنند،  بر دولت  بتوانند ضربه کاری تر  این که 

اصلی را هدف قرار می دهند.
این که  بر  عالوه  اصلی،  مهره های  قراردادن  هدف 
آشتی ناپذیری طالبان را نشان می دهد، این شک و تردید را نیز 
ایجاد می کند که گویا سیاست مدارهای تاثیرگذار بر طالبان 
و حامیان مالی این گروه، با تشویق طالبان بر هدف قراردادن 
در  جامعه،  کلی  اوضاع  بر  و  دولت  در  تاثیرگذار  مهره های 
نظر  از  را  افغانستان  سیاسی  جامعه ی  که  هستند  این  تدارک 
ساختاری نیز ضربه پذیر کنند تا تهاجم و تسلط بر این جامعه 

از پیش نیز ساده تر و سهل تر گردد.
تاثیرگذار  و  عمده  افراد  هدف قراردادن  که  گفت  باید  البته 
مخالفان  کار  دستور  در  آغاز  همان  از  عمومی،  اوضاع  بر 
رسیدن  قتل  به  چنانچه  است.  داشته  قرار  دولت  مسلح 
دوره ی  آغازین  در  عامه  فواید  فقید  وزیر  عبدالقدیر  حاجی 
روی کارآمدن نظام سیاسی جدید می تواند به عنوان نمونه ای 
قتل های  سریال  آغاز  دیگر،  از سوی  که  باشد  برنامه  این  از 
زنجیره ای و در عین زمان عنکبوتی افراد عمده و تاثیرگذار 

در دولت و جامعه نیز محسوب می گردد.
اگر به سریال هدف قراردادن اشخاص مهم و مطرح از سوی 
بیاندازیم، در می یابیم که آنان  مخالفان مسلح دولت نگاهی 
در طول این ده سال کوشش کرده اند تا کسانی را هدف قرار 
بدهند که نقش بارز و تاثیرگذار و مثبت در جهت دهی جامعه 
به سمت و سوی سازوکارهای مبتنی بر همپذیری داشته است. 
قتل  سریال  قربانی  اولین  که  عبدالقدیر  حاجی  میان  این  در 
زنجیره ای مخالفان مسلح محسوب می گردد، یکی از کسانی 
موجود،  رژیم  یا  جدید  سیاسی  نظم  ایجاد  از  پیش  که  بود 
راهی را می پیمود که مبتنی بر همپذیری و عاری از احتساب 

خودی و بی خودی بر اساس قومیت بود.
نیز  گرفته اند  قرار  هدف  سریال  این  در  که  دیگری  کسانی 
بوده اند  اشخاصی  و  افراد  یعنی  داشته اند.  مشابهی  نقش های 
که کشته شدن شان، خالهایی را در عرصه ی تقویت بنیادهای 
سیاسی مبتنی بر هم پذیری ایجاد کرده و روند موجود مبتنی 
نتوانسته است این خال را پر کند. اگر به  بر طی عادی مسیر 
خاطره سهم گیری و یا نقش آفرینی افرادی چون حاجی قدیر، 
خاکریزوال،  جنرال  تنی وال،  حکیم  کاظمی،  مصطفی  سید 
سیدخیلی،  عبدالرحمن  لغمانی،  عبداهلل  عمر،  محمد  انجنیر 
خان محمد مجاهد، جنرال داوود داوود، نگاهی انداخته شود، 
انتخاب سوژه های تعیین شده  به وجود می آید که  این تصور 

از سوی طالبان، هدفمند و برنامه ریزی شده بوده است. البته 
در این مسیر برخی از چهره های متنفذ زنان نیز هدف قرار 
در  برمکی  و حمیده  قندهار  در  عمه جان  بی بی  گرفته اند، 
هدف  زنجیره ای  قتل های  مسیر  در  که  زنانی اند  از  کابل، 

قرار گرفته اند.
احمدولی کرزی و جان محمد ارزگانی که آخرین مورد 
از سوژه های انتخاب شده از سوی گروه های مخالف مسلح 
در  که  بوده اند  کسانی  از  نیز  می گردند،  محسوب  دولت 
مناطق  در  سیاسی  اجتماعی  نظم  تثبیت  و  حفظ  جهت 
خویش از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند. بعد از کشته 
از کارشنان و تحلیلگران  شدن احمدولی کرزی، بسیاری 
نسبت به ثبات اجتماعی سیاسی در قندهار و مناطق ماحول 

آن ابراز نگرانی کردند.
در این میان جان محمد خان ارزگانی مشاور رییس جمهور 
نظم  بود که در حفظ  از کسانی  نیز  ارزگان  والی سابق  و 
عمومی در ارزگان و جلوگیری از نابسامانی های اجتماعی 
و قومی در این والیت، نقش برجسته ای داشت. برخی از 
کارشناسان و تحلیلگرانی که نسبت به ارزگان و ساخت و 
بافت های موجود در این والیت آگاهی دارند، به این باور 
می باشند که جان محمد خان، توانسته بود به ایجاد ثبات در 
منطقه کمک گردیده و مانع از این شود که برهم خوردن 
زد و بندهای قومی، سبب شود تا امنیت در این والیت از 

بین برود.
این  تا  می گردد  باعث  طالبان  سوی  از  کشتار  نوع  این 
سوال پیش بیاید که آیا دست هایی پشت پرده ای در تعیین 
کارشناسان  از  برخی  دارد.  نقش  طالبان  برای  اهداف  این 
افرادی چون  گرفتن  قرار  هدف  که  می باشند  باور  این  به 
حکیم تنی وال و حاجی عبدالقدیر، این احتمال را تقویت 
می کند که این افراد با توجه به حساسیت هایی که در برابر 

آی اس آی داشته اند، انتخاب شده اند. 
البته چیزی که در این مورد قابل توجه است، این می باشد که 
این نوع عملیات از سوی طالبان، تاثیری را بر آسیب پذیری 
ماه  شش  در  این که  علی رغم  است.  نگذاشته  غیرنظامیان 
طالبان روی  از سوی  افراد خاص  دادن  قرار  اخیر، هدف 
در  و  یافته  ادامه  نیز  غیرنظامیان  دست گرفته شده، کشتار 
به نشر  گزارش هایی که اخیرا در مورد کشتار غیرنظامیان 
در  غیرنظامیان  کشتار  افزایش  به  نسبت  آن  در  و  رسیده 
شش ماه اول سال 2011 میالدی هشدار داده شده، تصریح 
گردیده است که طالبان با کارگذاری ماین های کنار جاده 
و انجام عملیات های انتحاری در برخی از مراکز عمومی، 
البته  نقش بسیار زیادی در کشتار غیرنظامیان داشته است. 

طالبان این گزارش را رد کرده اند.
از این رو می توان گفت که کشتار مهره های کارآ به معنای 
بخش  یک  بلکه  نمی باشد،  طالبان  تاکتیک  کامل  تغییر 
جدیدی است که در رویکرد جنگی این گروه ایجاد شده 

است. 

طالبان  و تاکتیک فشار 
بر مهره ها

احساناهللدولتمرادی

ACKU
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ناحیه چهارم شهر کابل می گویند که  ریاست  مسوولین 
آقای بصیر سالنگی والی والیت پروان، در مربوطات این 
ناحیه با استفاده از قدرت دولتی و رنجرهای پولیس، یک 
ساحه ی سبز را که در نزدیکی بادام باغ قرار دارد، غصب 

کرده است.
این ساحه در سرکی که از جانب کارته پروان به بادام باغ 
می رود، جوار تانک تیل نزدیک خانه های رهایشی قرار 
دارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا های 
مکرر آنان از آقای سالنگی به خاطر توقف کار احاطه این 
ساحه، افراد او شبانه به این ساحه می آیند و اطراف آن 

را احاطه می کنند.
انجنیر محمد انور اصولی رییس ناحیه چهارم شهر کابل 
کنار  در  سالنگی  بصیر  آقای  که  را  »ساحه ای  می گوید: 
است،   کرده  احاطه  بادام باغ  نزدیک  در  خودش  خانه ی 

ساحه ی سبز می باشد.«
و  زدم  زنگ  سالنگی  آقای  به  »من  افزود:  اصولی  آقای 
گفتم که والی صاحب افرادش را بیرون کند و ساختمان 
را  افرادش  صاحب  والی  روز  همان  بدهد،  توقف  را 
کشید، ولی روز پنج شنبه و جمعه گذشته باز هم افراد او 

دیوار احاطه  را رنگ کردند.«
موقت  اداره ی  با  همزمان  دولتی  زمین ها  غصب  مساله 
بلند رتبه ی  اراکین  توسط  شیرپور  زمین های  غصب  با  و 
و  از والیات  در شماری  نیز  تااکنون  و  آغاز شد  دولتی 
سبز  ساحه ی  غصب  که  دارد  جریان  کابل  شهر  در  حتا 

رویدادهاي امنیتيـ  سیاسي اخیر در کشور به گونه ای اتفاق 
مي افتد که مي شود بیش از پیش به این واقعیت پي برد که 
دشمني طالبان و آي اس آي پاکستان با حامد کرزي خیلي 
عمیق تر از آن است که کرزي و هم تیمي هایش بتوانند از 

پس تصور آن برآیند.
از سال دو هزار و پنج تا حال کرزي همواره تالش کرده 
است هویت بدلي از طالبان ارایه کند و آن هویت بدلي را 
به گونه ای در ادبیات سیاسي و ساختارهاي نظام و سیاست 
در کشور رسمیت بدهد. تالش کرزي براي جعل هویت 
واقعي طالبان تروریست هم به خوشبیني هاي این مرد در 
از  درست  فهم  عدم  در  هم  و  دارد  بستگي  طالبان  مورد 
منطق دوستي و دشمني سنتيـ  قبیلوي در عرصه ی سیاست 

و دولت داري در افغانستان. 
ـ  سنتي  ریشه هاي  به  بي آن که  او  که  است  همین  براي 
قبیلوي این دوستي و دشمني اش با طالبان فکر کند، روي 
جاده ی یک طرفه مي دود و انرژي صرف مي کند. مهم تر 
این که او با آن که در سال 2011 رییس جمهور کشوری 
به  باوري  اندك  مي رسد   نظر  به  است،  افغانستان  به نام 

سیاست مدرن و ارزش هاي امروزین سیاست ندارد. 
اما، در پهلوي دیگر که طالبان و رقیبان سنتي ـ قبیلوي او 
ایستاده است، رنگ و بوي همه ماجراها فرق مي کند. آن 
دیگرها مي دانند که با رقیب و دشمن چون کرزي چطور 
اقتصاد و سیاست  بازي قدرت،  مبارزه کنند و چطور در 
ابتکار عمل را به دست بگیرند و کرزي را همواره پا به پا 

به دنبال برنامه هاي خود بکشانند. 
امر  یک  نمي شود  را  اخیر  سیاسي  ـ  امنیتي  رویدادهاي 
طالبان  سوي  از  که  کرد  حساب  اتفاقي  هدف  و  معمول 
به  طالبان  نیست.  طوري  این  نه!  باشند.  شده  گرفته  نشانه 
عنوان رقیب سیاسي و دشمن داخلي کرزي و آي اس آي 

اما مسوولین شهرداری کابل نیز غصب این ساحه توسط 
آقای سالنگی را تایید می کنند.

کابل  شهرداری  اساسی  ساختمان های  کنترول  ریاست 
برای جلوگیری از ادامه کار در ساحه ی غصب شده ، چند 

مکتوب هم عنوانی مقامات پولیس ارسال کرده است. 
شهرداری  اساسی  ساختمان های  کنترول  ریاست  معاون 
قوماندانی  و  کابل  شهر  امنیتی  مقامات  به  »ما  می گوید: 
مراجعه  و  فرستاده ایم  مکتوب هایی  کابل  شهر  امنیه ی 

کردیم، اما آنها هم همکاری نمی کنند.«
عنوانی  جاری  سال  سرطان   21 به تاریخ  که  مکتوبی  در 
جانب  از  کابل  آسمایی   101 ساحوی  زون  قوماندانی 
نیازی رییس  انجنیر محمد یاسین  به امضا  این ریاست و 

رویداد،  دو  در  پاکستان  آي اس آي  کمک 
میان  از  را  حامدکرزي  جدي  پشتوانه  دو 
برداشتند؛ در رویداد اولي در قندهار احمد 
از  یکي  و  کرزي  حامد  برادر  کرزي،  ولي 
بازیگران جدي و مطرح سیاسي  و  چهره ها 
رویداد  در  را  افغانستان  در  سنتي –قبیلوي 
خان،  جان محمد  خانه ی  بر  حلمه  با  دومي 

مشارو کرزي را از میان برداشتند. 
از  عظیم  بخش  که  نیست  شکي  این  در 
کشنده  هدف گیري هاي  و  بازي ها  این 
براي کرزي را طالبان به دستور و به پشتواني 
آي اس آي انجام مي دهند. اما نیت و اهداف شان خیلي از 

هم متفاوت است. 
به  و  است  افغانستان  به  آسیب زدن  پي  در  آي اس آي 
عملي  هر  از  دلیل  همین  به  افغانستان.  کشاندن  بیچارگي 
که به یک چنین نتیجه منجر شود در قبال افغانستان دریغ 
نمي کند. شناخت که آي اس آي از افغانستان و از قوت ها 
استخباراتي  دستگاه  دارد،  افغانستان  نقطه ضعف هاي  و 
قاتل را در موقعیتی قرار مي دهد که همواره کلیدي ترین 
آدرس ها را هدف قرار بدهد و از این طرق در قدم اول 
به مجریان کنوني حکومت افغانستان ضربه هاي کشنده و 
کمرشکن بزند و بعد با ضعیف ساختن مجریان سیاست در 

افغانستان، این کشور را در کام بحران ویرانگر فروببرد. 
ما  هرازگاهي  گذشته  سال  ده  در  که  است  همین  براي 
بوده ایم. شخصیت هایی  شاهد خذف شدن هاي کمرشکن 
سرمایه هاي  عنوان  به  افغانستان  براي  زیادشان  شمار  که 
از  دیگرشان  شمار  و  مي رفتند  حساب  به  سیاست  عرصه 

شهرداری  اساسی  ساختمان های 
کاپی  و  گردیده  ارسال  کابل 
 8 روزنامه  دسترس  در  آن 
است:  آمده  گرفته،  قرار  صبح 
 3365 نمبر  مکتوب  تعقیب  »به 
یک  خویش  مورخ20 /4 /1390 
بار دیگر یادآور می شویم که در 
کنار سرك بادام باغ جوار تانک 
رهایشی  خانه های  قریب  تیل 
زورمند  اراکین  از  که  شخصی 
موتر های  و  مسلح  افراد  با  بوده 
خانه اش  اطراف  احاطه  به  رنجر 
ملکیت  و ساحه کنار سرك که 
دولتی می  باشد به طور خودسرانه 
کار  که  است  ورزیده  مبادرت 

آن جریان دارد.
آن  به  دیگر  یک بار  موضوع  بنا 
به  نگاشته شد،  محترم  قوماندانی 
همیشگی  همکاری های  سلسله 
حصه  در  دیگر  یک بار  خویش 
غصب  از  جلوگیری  و  توقف 
اداره  این  دولتی،  زمین های 
به کاپی  و  نموده  همکاری  را 
ناحیه  محترم  ریاست  به  مکتوب 
تا  که  می شود  نگاشته  چهارم 
جدی  مراقبت  تحت  را  ساحه 
صورت  در  و  داده  قرار  خویش 
امنیتی خویش  به آمریت محترم حوزه چهارم  ضرورت 
در تماس شده جلو این گونه زورمندان را گرفته همکاری 

نمایید.« 
شهرداری  اساسی  ساختمان های  کنترول  ریاست  معاون 
کابل گفت: »از طرف روز از کار آنها جلوگیری شد، اما 
از طرف شب کار می کنند، لذا ایستاد شدن در مقابل شان 
مشکل است، زیرا با استفاده از لباس و رنجر های پولیس 

کارشان را پیش می برند.«
یا  و  چهارم  حوزه  امنیتی  مقامات  نظر  تا  کردیم  تالش 

قوماندانی امنیه کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.


ستون هاي  عنوان  به  او  تیم  و  کرزي  آقاي  شخص  براي 
در  که  کساني  نیستند  کم  مي کردند؛  عمل  قدرت  سنتي 
این چند سال گذشته هدف توطیه حذف قرار گرفتند و 
حاجي  مثال،  عنوان  به  نداریم.  میان  در  را  آنها  دیگر  ما 
عبدالقدیر، عبدالحق، سید مصطفي کاظمي، جنرال داوود 
داوود، موالنا سید خیلي، احمد ولي کرزي و در تازه ترین 
مورد جان محمد خان مشاورآقاي کرزي. البته باید گفت 
که سلسله توطیه حذف که آي اس آي در افغانستان اجرا 
کرده است و بعد از این اجرا خواهد کرد، فقط به همین 
شخصیت هاي نامبرده خالصه نمي شود. چون زیاد هستند 
چهره هاي مطرح از شخصیت هاي دیني که در این مدت 
برداشته  میان  از  آي اس آي  دستور  به  و  طالبان  توسط 

شده اند. 
آي اس آي  شد،  اشاره  پیشین  جمالت  در  که  همان گونه 
با اجراي یک چنین برنامه ی در پي کشاندن افغانستان به 
کام بحران است. حاال هر راه ممکن که باشد؛ حمایت از 
تروریستان طالب یا کشته و از میان برداشتن شخصیت هاي 

تاثیرگذار سیاسي افغانستان. 
اما بازي طالبان با کرزي کمي فرق مي کند؛ چون طالبان 
افغانستان دشمني دارند، درگیر یک  با مردم  همزمان که 
دشمني تعریف نشده و ابهام آلود سنتي ـ قبیلوي با شخص 
در  طالبان  که  است  همین  براي  هستند.  نیز  کرزي  حامد 
میان  از  را  یاران جدي کرزي  از  تن  اخیر دو  دو رویداد 
سنتي  و  سیاسي  شخصیت  کرزي  ولي  احمد  برداشتند. 
ـ  سیاسي  شخصیت  محمد  جان  و  قندهار  در  قبیلوي  ـ 
قبیلوي جدي  از موقعیت و جایگاه  ارزگان  سنتي که در 

برخوردار بود. 
تصمیم گیري هاي  بر  که  است  کرزي  حامد  بر  حاال، 
از  بدور  و  بدهد  انجام  بازبیني  گذشته  در  سیاسي اش 
مشوره ها و نظریات مهره هاي آي اس آي، موضع جدید در 

قبال طالبان و آي اس آي اختیار کند. 

نزدیک بادام باغ توسط آقای بصیر سالنگی، یکی از این 
نمونه هاست.

عمر محمدی یک تن از باشندگان ساحه می گوید آقای 
بصیر سالنگی همان گونه که بنیان گذار غصب زمین های 
شیرپور بود و تا هنوز پول دونمره زمینی که در این ساحه 
دولتی  زمین های  غصب  به  بازهم  است،  نداده  را  دارد 
را  خانه اش  نزدیک  دولتی  ساحه سبز  بار  این  و  پرداخته 

غصب کرده است.
از آقای سالنگی  باشندگان محل  »بار ها  محمدی گفت: 
زمین  که  ساحه  این  دیوارکشی  از  که  کرده اند  تقاضا 
صراحتا  سالنگی  آقای  اما  بردارد،  دست  است  دولتی 
این کار دست  از  باید  گفت که هر کسی که می گوید 

بکشم، بیاید و امنیت مرا تامین کند.« 
اما سکرتر آقای بصیر سالنگی این ادعا را رد می کند.

صحبت  تیلیفون  طریق  از  که  سالنگی  آقای  سکرتر 
درحالی که  بگویید  را  نامش  آن که  بدون  می کرد، 
بنا  آنجا  سابق  از  دیوار  »آن  می زد گفت:  صریح حرف 
نکرده  بنا  دیگری  دیواری  هیچ  والی صاحب  بود،  شده 
است و هرکسی که چنین ادعایی را کرده است، دروغ 

می گوید.«
سکرتر آقای سالنگی به اصرار خبرنگار به خاطر مصاحبه 
»والی  گفت:  و  نکرده  توجه  سالنگی  جناب  خود  با 
من  که  است  همین  حقیقت  و  دارند  جلسه  صاحب 

می گویم که آنها دروغ می گویند.«

پاکستان به عنوان دشمن بیروني کرزي و افغانستان، دیگر 
مي دانند با کسي چون کرزي چطور باید بجنگند تا هم او 

را و هم افغانستان را به زانو در آورند. 
از بازي که آي اس آي و مزدوران طالبش با کرزي انجام 
طالبان  و  آي اس آي  که  کرد  استنباط  مي شود  مي دهند، 
پیش  و  است  سنتي  سیاست مدار  یک  کرزي  مي دانند 
کند،  سیاست  امروز  و  علمي  اصول  و  معیار  با  آن که  از 
سیاست،  قبیلوي  ـ  سنتي  و خط کشي هاي  قواعد  براساس 
طول  در  که  است  همین  براي  است.  شده  معرکه  وارد 
این مدت هرگاه طالبان و آي اس آي خواسته اند به حامد 
کرزي به عنوان یک دشمن و رقیب سنتي ـ قبیلوي ضربه 
وارد کنند؛ درست آدرس هایی را نشانه گرفته اند که براي 

کرزي جدي ترین پشتوانه ها حساب مي شدند. 
این دست،  از  نزدیک ترین رویدادهایی  مثال در  به عنوان 
طالبان که هم با مردم افغانستان دشمني دارند و هم آشکارا 
به  دارند،  با شخص حامد کرزي  قبیلوي  ـ  سنتي  دشمني 

 

 میرمحمد صدیق ذلیق

توطيه حذف شخصيت هاي سياسي، بازي آي اس آي 
يا دشمني سنتي ـ قبيلوي 

 آصف آشنا

تکرار داستان شيرپور 
بصیر سالنگی به غصب زمین های 

دولتی ادامه می دهد

خانه حاجی جان محمد که از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت.
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 سید روح اهلل رضوانی

 رادفر - مزارشریف

به بهانه ایام امتحانات

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1202    سه شنبه 28 سرطان 1390

لطیف وقتی سواالت امتحانی را می خواند چیزی 
از برخی سوال متوجه نمی شود. با نگرانی دستش 
سوال  مورد  در  استاد  از  بتواند  می کند،  بلند  را 
دست  چندبار  از  بعد  بگیرد.  توضیح  و  راهنمایی 
 بلند کردن باالخره استاد با نگاهی سرزنش آمیز به 
سراغ لطیف می آید و با همان  نگاهش به لطیف 
فرصت  لطیف  بپرسد.  را  سوالش  که  می فهماند 
می گیرد،  باال  را  برگه اش  و  می شمارد  غنیمت  را 
و  می دهد  نشان  استاد  به  را  نظر  مورد  سوال 
می پرسد: ببخشید استاد ما این سوال را نفهمیدیم. 
در کدام درس بود؟ استاد مانند این که فرصتی را 
شکار کرده با نوعی بی اعتنایی جواب می دهد که:  
تقصیر  بود؟  کجا  حواست  می دادم  درس  وقتی 
خودت است. دیگه سر کالس ما بی دقتی نکنی. 
همان طور  بعد  می گرفتی.  یاد  می خواندی  خوب 
تنبلی شاگردان  از  و  که زیرلب غر و غر می کند 
لطیف  می گذرد.  لطیف  کنار  از  می کند  شکایت 
عقده های  تا  یافته  فرصتی  استاد  می کند  احساس 

خودش را نسبت به او تالفی کند. 
و  لیسه ها  سمستر  پایان  امتحانات  روزهای 
دانشجویان  و  محصالن  یوم الحساب  دانشگاه ها، 
این زمان،  باورند که  براین  است. برخی محصالن 
بی توجهی ها،  تمام  کردن  تالفی  دنبال  به  اساتید 
خود  دانش آموزان  تنبلی های  و   نشناسی ها  قدر 
فرصتی  را  سواالت  طراحی  اساتید  برخی  هستند. 
دیگر برای اثبات برتری و توانایی خود در حرفه 
با طراحی سواالت عجیب،  آنها  می دانند.  معلمی 
محصالن  و  همکاران   به  نکته سنجانه  و  متفاوت 
خود مهارت امتحان و تخصص شان را در امتحان 

گرفتن نشان می دهند.
سوال پرسیدن مانند هر پدیده دیگر مرتبط با انسان 
بسیاری  دارد.  غیراخالقی  و  اخالقی  جنبه های 
انتقام گیری،  سرزنش،  همچون،  انگیزه هایی  با 
 .... و  اثبات خود، فخر فروشی  تحقیر،  بازجویی، 
ممکن است دیگری سوالی را بپرسند. در بسیاری 
پرسیدن  سوال  فرصت  این  ونقش ها  مشاغل  از 
مانند،  مشاغلی  می شود.  فراهم  بیشتر  دیگران  از 
ناظران  و  بازجویان  اساتید،  و  معلمان  خبرنگاران، 
دولتی یکی از ابزارهای کارشان سوال پرسیدن از 

دیگران است.
چنانچه از مقدمه این نوشته بر می آید، من می خواهم 
به موضوع سوال پرسیدن در حرفه معلمی بپردازم. 
از  پرسید  سوال  برای  زیادی  فرصت های  معلمان 
محصالنشان در طول سال تحصیلی دارند. اما نقطه 
عطف و اوج پرسشگری را می توان در برگزاری 
توسط  بود. سواالت طراحی شده  امتحانات شاهد 
اساتید یکی از موثرترین عواملی است که ممکن 
است احساسات و قضاوت های محصالن را نسبت 

به اساتید تغییر دهد. 
درس  استاندار دهای  باید  محصالن  که  همانطور 
خواندن و محصل بودن را تمرین و رعایت کنند، 
از  را،  خود  شغل  استانداردهای  باید  نیز  اساتید 
نظر  در  امتحانات  برگزاری  و  طراحی  در  جمله 
مجازند  تنها  سواالت  طراحی  در  اساتید  بگیرند. 
اهداف ارزشیابی تحصیلی همان درس را در نظر 
می تواند  امتحان  یک  برگزاری  از  هدف  بگیرند. 

موارد زیر باشد: 
در  توانایی خودش  به  نسبت  1- شناخت محصل 

درس مورد نظر
به  نسبت  دانشگاه  مدیریت  و  استاد  شناخت   -2

محصل
3- شناخت و مقایسه محصالن نسبت به یکدیگر

درس  به  نسبت  محصالن  در  انگیزه  ایجاد   -4
خواندن

5- تشخیص نقاط ضعف و قوت محصالن نسبت 
به آنچه باید یاد می گرفتند.

که  است  امتحانی  خوب  امتحان  یک  معیار های 
شرایط زیر را داشته باشد:

1- اثرگذار باشد.
 امتحانی که هیچ تغییری در محصل ایجاد نکند و 
نتیجه اش برای محصل هیچ اهمیت و تاثیری نداشته 
بود.  خواهد  روش  و  هدف  در  نقص  دارای  باشد 
یک  امتحانات  می شود  باعث  که  عواملی  از  یکی 
است  این  بدهد  دست  از  را  اثرگذاری اش  استاد 
که اساتید امتحان می گیرند اما نتایج آن را به طور 
واضح و به موقع به اطالع محصالن نمی رسانند و در 
برخی  یا اصوال  نمی کنند؛  لحاظ  پایانی  نمره  نتایج 
سمستر  طول  در  امتحانات  و  پرسش ها  اساتید  از 
تمامی  باید  استاد  نمی کنند.  لحاظ  یا  و  را تصحیح 
اطالع محصالن  به  را  امتحانات گرفته شده  اثرات 

برساند.
2- منصفانه باشد.

آسان،  سواالت  دارای  امتحانات  که  معنا  بدین 
با  استاندارد  امتحان  یک  باشد.  سخت  و  متوسط 
سواالت  با  می شود،  شروع  آسان  بسیار  سواالت 
به  با سواالت سخت  نهایتا  و  می یابد  ادامه  متوسط 
پایان می رسد. البته در بین سواالت متوسط و سخت 
در  شد.  خواهد  لحاظ  نیز  آسان  سواالت  تعدادی 
یک امتحان معیاری، محصالن ضعیف نمره ضعیف، 
محصالن متوسط نمره متوسط و محصل قوی باید 
بیشترین نمره را بگیرد. اگر امتحان بیش ازحد آسان 
می کنند  بی انصافی  احساس  قوی  محصالن  باشد 
ضعیف  محصالن  باشد  سخت  از حد  بیش  اگر  و 

احساس بی انصافی خواهند داشت.
3- نحوه نمره خوب گرفتن شفاف باشد.

بداند  دقیقا  باید  استاندارد محصل  امتحان  در یک 
نمره خوب را از چه راه  و پاسخ دادن به چه سواالتی 
منظم نوشتن،  به  استاد  اگر  آورد.  خواهد  بدست 
امالی درست کلمات و یا دست خط محصل نمره 
می دهد باید قبال به محصل این موضوع گفته شده 
باشد. نمره سواالت باید در پارچه امتحان مشخص 
از  ای  نمره  می شود  باعث  که  نیز  عاملی  هر  باشد. 
محصل کم شود )مانند غیبت ها و یا بی انضباطی در 

صنف(، باید قبال به اطالع محصل برسد.
4- سواالت مناسب داشته باشد.

باید  سواالت  طراحی  در  که  نکته ای  مهمترین 
لحاظ شود دقیق بودن آن است. یک سوال خوب 
فقط  را  محصل  ذهن  که  می شود  طرح  نحوی  به  
انرژی  نباید  محصل  کند.  خودش  جواب  درگیر 
خودش را بیش از حد صرف فهم منظور استاد از 
سوال کند. اصوال اگر تعداد زیادی از دانش آموزان 
معنا  بدین  نفهمیدند  سوال  یک  از  را  استاد  منظور 
است که سوال خوب طرح نشده است. سوال باید 

بسیار خوانا، واضح و صریح باشد. 
ویژگی های یک سوال خوب

1- نباید به نحوی باشد که بتوان به آن بیش از یک 
جواب صحیح داد.

به عنوان مثال: 
سوال  است؟  شده  تشکیل  ماده ای  چه  از  سگریت 
مواد  تنباکو  بر  عالوه  سیگار  زیرا  نیست.  خوبی 
اشاره  مواد  آن  به  کسی  اگر  که  دارد  نیز  دیگری 

کرد جواب نادرستی نداده.
سوال دقیق این است:

مهمترین ماده تشکیل موجود در قهوه چیست؟ این 
سوال یک جواب مشخص دارد: کافیین

2- سوال باید به موضوع مهمی از مطلب موردنظر 
اشاره داشته باشد.

کیست؟  از  شناختی  تعارض  نظریه  بد:  سوال 
فستینگر.

در  را  مهمی  نظریه  چه  فستینگر  خوب:  سوال 
تعارض  نظریه  داد؟  ارایه  اجتماعی  روانشناسی 

شناختی.
عنوان نظریه از نام خود نظریه پرداز مهمتر است پس 
بهتر است نام نظریه، نه نظریه پرداز هدف سوال قرار 

گیرد. 
3- سوال نباید بیش از دو جز داشته باشد.

سوال بد: سیستم عصبی چیست؟ از چه قسمت هایی 
را  هرقسمت  کار  مهمترین  است؟  شده  تشکیل 

بنویسید.
باید  که  مجزاست  سوال  سه  اصل  در  سوال  )این 

بطور جداگانه نیز طرح شود(
مختلف  قسمت های  کار  مهمترین  خوب:  سوال 
سیستم اعصاب مرکزی را به طور جداگانه بنویسید.
)این سوال هرچند دو قسمت است. اما ترکیب شده 
و دقیق است. با توجه به کلمات مهمترین و سیستم 

اعصاب مرکزی
4- باید دقیق و محدود باشد.

توضیح  طالبان  دوره  حکومت  مورد  در  بد:  سوال 
دهید؟ )سوال بسیار کلی و بیش از حد باز است(

لحاظ  از  را  طالبان  دوره  حکومت  خوب:  سوال 
توضیح  سطر  پنج  در  حداکثر  مدنی،  آزادی های 

دهید.
توضیح  یا  و  مثال  به  نیاز  سوال  صورتی که  در   -5

دارد، باید تاکید شود.
سوال بد: تفاوت قوانین حقوقی و جزایی چیست؟ 
توضیح  یا  و  مثال  با  دارید  انتظار  شما  حالیکه  )در 

بیشتر پاسخ داده شود(
سوال خوب: دو تفاوت بین قوانین حقوقی و جزایی 

را با ذکر مثال توضیح دهید. 
6- در زیر قسمت های مهم، غافلگیرکننده و یا بدور 
از انتظار سوال خط بکشید. به خصوص عبارت های 
نیست.  مانند:  گزینه ای.  چهار  سواالت  در  منفی 

نمی باشد. 
حکومت  انقراض  علل  جز  گزینه  کدام  بد:  سوال 

امان اهلل خان محسوب نمی شود؟
سوال خوب: کدام گزینه جز علل انقراض حکومت 

امان اهلل خان محسوب نمی شود؟

افغانستان  بلخ می گویند که دولت  مسووالن تصدی سیلوی والیت 
در نظر دارد تا کار بازسازی این فابریکه را به هزینه دو و نیم میلیون 
ابراز  مقامات  این  نماید.  بانک جهانی آغاز  از سوی  امریکایی  دالر 
البراتوار  یک  و  گدام  اعمار  شامل  بلخ  سیلوی  بازسازی  می دارند 
افزایش  آن  تولیدات  کارخانه،  این  بازسازی  با  که  می باشد  جدید 
یافته و زمینه ی کاریابی برای تعداد افراد بیکار در این والیت  فراهم 

می شود. 
می گوید:  بلخ  سیلوی  کارخانه  تصدی  ریسی  جالل  عمر  محمد 
»دولت افغانستان در نظر دارد که سیلوی بلخ را تحت عنوان ریاست 
و  جمع آوری  ارتزاقی  مواد  تنها  که  کند  اعمار  استراتژیک  ذخایر 

نگهداری گردد تا در موقع ضرورت توزیع شود.«
وی افزود که این بازسازی ها از سوی بانک جهانی به هزینه دو و نیم 
میلیون دالر امریکایی در نظر گرفته شده که شامل اعمار گدام بزرگ 
البراتوار  یک  اعمار  با  همراه  ارتزاقی  مواد  تن  هزار  ده  ظرفیت  با 

جدید می باشد.
وی عالوه کرد که در حال حاضر دو بخش این فابریکه که شامل 
ذخیره گاه گندم و آسیاب می باشد، فعال بوده، اما بخش نان پزی آن 
نان سیلوی دولتی  از  تا  نیستند  این که قطعات نظامی حاضر  به دلیل 

استفاده نمایند، غیرفعال است.
مالی  همکاری  به   1358 سال  در  بلخ،  سیلوی  تولیدی  کارخانه 
به  در سال 1362  و  تهداب گذاری شد  اتحاد شوروی وقت  کشور 
بهره برداری سپرده شد که دارای سه بخش اساسی ذخیره گاه گندم، 

آسیاب و بخش نان پزی بود.
در گذشته ها همه قطعات نظامی مستقر در والیت بلخ از نان همین 

فابریکات اکمال می شدند.
حکومت  از  پیش  متذکره   فابریکه  آن که  با  است  یادآوری  قابل 
مجاهدین یکی از فعال ترین فابریکات کشور به شمار می رفت، اما به 
اثر جنگ های داخلی این فابریکات صدمات زیادی را دیده، ولی با 
آن هم طی دو سال اخیر تقریبا هشتاد درصد از سوی دولت بازسازی 

شده است.
رییس سیلوی بلخ می گوید که در حال حاضر هژده هزار تن گندم و 

پنج هزار تن برنج در بخش ذخیره گاه این سیلو موجود است.
نفر   520 به  کارخانه  این  قبلی  تشکیل  جالل،  گفته های  اساس  به 
کار اند،  مصروف  تصدی  این  در  تن   40 حدود  حال  اما  می رسید، 
این  در  بیکار  فرد   500 حدود  گردد،  باز سازی  فابریکه  این  هرگاه 

فابریکه صاحب کار خواهند شد.
در  که  فاریکه  این  سابقه دار  کارگران  از  شماری  دیگر  سوی  از 
این کارخانه  حال حاضر هم مصروف کار اند می گویند که هرگاه 
دوباره سازی گردد، بیشتر افراد فقیر و بینوا استخدام به کار می شوند.

از  دارد،  دولتی  فابریکه  این  در  که  سابقه کاری  با  محسن  محمد 
»در  می گوید:  نموده  یاد  به خوشی  فابریکه  این  تولیدات گذشته ی 
گذشته این فابریکه تولید خوبی داشت، ولی با تاسف که اکنون در 

حال نیمه رکود قرار دارد.«
دولتی  کارخانه های  چنین  بازسازی  به  تا  می خواهد  دولت  از  وی 
توجه نموده و زمینه کار را برای اشخاص بیکار که درآمد زند گی 

خویش را ندارند مهیا سازد.
به اساس سخنان رییس تصدی فابریکه سیلوی والیت بلخ، عبیداهلل 
 1386 سال  در  کشور،  مالداری  و  زراعت  پیشین  وزیر  رامین، 

خورشیدی، تصمیم به فروش آن گرفته بود.
دالر  یک  بدل  در  کارخانه  این  آهن  تن  هر  بود  »قرار  گفت:  وی 
امریکایی و هر متر مربع زمین آن به بهای دو دالر امریکایی به فروش 
از  مالداری  و  زراعت  وزارت  مردم،  انتقادهای  اثر  در  اما  برسد، 

تصمیم خود مبنی بر فروش این کارخانه خودداری کرد.«

فصل امتحانات
و انتقام گیری استادان

تصدی سیلوی بلخ  
بازسازی می شود

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

  سال پنجم  شماره مسلسل 1202     سه شنبه 28 سرطان  1390 متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

ماده اول اعالمیه حقوق بشر و شهروند:

بشر آزاد تولد می شود، آزاد زیست می کند و از حیث حقوق با یک دیگر برابر 
است. برتری های اجتماعی جز بر پایه  ی سود مندی عام استوار نمی باشد. 

مقدمه
از  شایسته،  ح��ک��وم��ت داری  و  ق��ان��ون  حاکمیت 
پیش شرط های اصلی انکشاف و توسعه در عرصه های 
جامعه ی  یک  در  قانون  حاکمیت  می باشد.  مختلف 
نظم،  تحقق  برای  ض��رورت   نخستین  دموکراتیک 
امنیت و تامین عدالت به شمار می رود و تنها در چنین 
پاسداری  و  رعایت  به  می توان  که  است  وضعیتی 
حقوق  تامین  بود.  امیدوار  مردم  آزادی های  و  حقوق 
نظم  تحقق  و  بشر  مردم، رعایت حقوق  آزادی های  و 
امکان پذیر  قانون  حاکمیت  سایه  در  تنها  عدالت  و 

رفتیم،  داخل  به  و  شد  باز  دروازه  قفل،  بازشدن  با 
همه جا بوي خاك و وهم مي داد. حس مي کردم 
در دنیایي مردگان گام گذاشتم و زماني که از همه 
فکر  نموده؛  تنهایی  احساس  و  مي زدم  قدم  جلوتر 
از  شده ام.  وارد  خانه  این  در  من  تنها  که  مي کردم 
آن،  شیشه ی  بدون  پنجره  از  و  رفتم  باال  پله هایش 
رنگ  سفید  و  منظم  دیوارش  در  شدم.  اتاق  وارد 
بود فقط در قسمت پایین دیوار ها لکه هاي قهوه اي 
مي شد  مشاهده  مي گراید،  سیاهي  به  که  پررنگي 
که یکي از زنان شروع به معرفي محل حادثه کرد، 
خانواده  این  حامله دار  عروس  همان  »اینجا  گفت: 
گذاشت  طرف تر  آن  قدمي  است.«  رسیده  قتل  به 
لکه  ببین  بود؛  »اینجا خشو کشته شده  داد:  ادامه  و 

خونش دیده مي شود!«
نشدم.  آثاري  متوجه کدام  دقیق تري کردم  نگاهي 

می باشد.
مبتنی برحاکمیت  نظام حقوقی و سیاسی دموکراتیک 
مرم  و مستلزم  به حقوق و آزادی های  معتقد  و  قانون 
و  ابزار ها  وجود  پاسخگو،  و  بشر  حقوق  رعایت  به 
ساختار های الزم برای تامین و تضمین اصل حاکمیت 
از  کارآمد  و  مترقی  مستقل،  قضایی  نظام  و  قانون، 
براین  بنا  می باشند.  قانون  حاکمیت  اصلی  عناصر 
با  تنگاتنگ  رابطه  قضایی  سیستم  عملکرد  و  وضعیت 
اصل حاکمیت قانون و میزان رعایت و تضمین حقوق 

بشر و تامین عدالت دارد.

روزنه اي از »موري« یا پنجره ای که در سقف تنور 
خانه ایجاد شده بود به این لکه روشني مي انداخت. 
گوشم  به  صحبت ها  ادام��ه  ب��ود!  خونی  لکه  بله! 
ما  که  شب  آن  همین جا  دقیقا  »همین جا  مي رسید: 

آمدیم و دیدیم خشو افتاده بود.«
برگشتم و به اتاق دیگر رفتم که یکي از زنان که قد 
دود زده  سفیدرنگي  کالني  چادر  و  داشت  میانه اي 
با  را  لباس هایی  و  لحاف  چند  داشت،  سرش  بر  را 
پایین مي کرد که گرد و خاك آن  باال و  دستانش 
لباس ها و مالفه هاي خونین تا سقف ها بلند شده بود 
را  آنها  مي کردم.  حس  را  خون  کهنه ی  بوي  حتا 

نشانم داده گفت:
شب  آن  ک��ه  اس��ت  ک��ودک��ان ش��ان  لحاف  »ای��ن 
مي خواستند بخوابند و این را به باالي شان بیاندازند 

که این حادثه اتفاق افتاد.«

طور  به  و  قضایی  سیستم  عملکرد  و  وضعیت  بررسی 
و  موفقیت ها  یک سو،  از  محاکم  عملکرد  خ��اص 
عدالت  تحقق  و  تامین  در  را  دستگاه  این  ناکامی های 
بشر  رعایت حقوق  میزان  دیگر  از سوی  و  داده  نشان 
به  نتیجه  به نمایش می گذارد و در  را در سطح کشور 
کمک  موجود  وضعیت  به  نسبت  نگرش ها  تصحیح 

می کند.
  به همین منظور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
مشاور  روحانی؛  علی رضا  از  متشکل  کاری  کمیته ی 
قاضی  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ارشد 
ارزیابی  و  نظارت  ب��ورد  مشاور  حکاك؛  غالم نبی 
هماهنگ کننده  معین؛  علی  حسین  گزارش دهی،  و 
سلطانی؛  لطیفه  تخطی ها،  از  بررسی  و  نظارت  بخش 
هماهنگ کننده بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، 
و  تخطی ها  از  نظارت  بخش  آمر  منیرخاشی؛  محمد 
حقوق  از  حمایت  بخش  آمر  رحیمی؛  پروین  قاضی 
زنان دفتر ساحوی کابل را غرض جمع آوری، تجزیه، 
و  وضعیت  از  تحلیلی  گزارش  تدوین  و  تهیه  تحلیل، 
عملکرد محاکم به وجود آورد. این کمیته قبل از همه، 
پرسشنامه هایی را تهیه و با راه اندازی جلسات رهنمودی 
برای همکاران دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل 
از  بررسی  و  نظارت  بخش های  افغانستان،  بشر  حقوق 
تخطی های حقوق بشر، حمایت و انکشاف حقوق زنان 
تا  دادند  را وظیفه  اطفال  انکشاف حقوق  و  و حمایت 
ضروری  معلومات  شده،  تهیه  پرسشنامه های  به  مطابق 
و مورد نیاز را جمع آوری نموده و غرض تهیه گزارش 
تحقیقی نظارت از وضعیت وعملکرد سیستم قضایی به 

کمیته ارسال نمایند.
ادامه دارد



آن سو زني نسبتا جواني درحالي که از گرد و خاك 
که ایجاد شده بود، بیني اش را با گوشه ی چادرش 
محکم گرفته بود، سرش را کمي کج کرد و افزود: 

»آه دیگه! وقت خواب بود!« 
کودکان  خونین  لباس هاي  ب��ه  ک��ه  چشمانش 
برگشتم  گردید.  ساکت  شد،  میخکوب  کشته شده 
لباس  پسرانه ی  تنبان  خصوصا  لباس ها  به  نگاهي  و 
بود  ساله اي  ونیم  یک  کودك  ان��دازه  که  وطني 
قسمت  در  کهنه  و  تیره رنگ  خوني  لکه هاي  و 
زانوهایش مشاهده مي گردید؛ دیدیم که لباس های 

خونی کامال قاغ شده بود.
کامره را مهیا نموده چند عکس از هر نقطه   گرفتم. 
از  رضایت،  احساس  مي گرفتم  که  عکسي  هر  با 
مي رسید  نظر  به  مي شد؛  نمایان  مختلف  چهره هاي 
تا  باشند؛  نداشته  توقع  کسي  از  هم  قدر  همین  که 

کسي به همین اندازه هم توجه کند. 
فکر  و  نگریستم  اطرافم  به  کرده؛  مکث  لحظه اي 
و  این خانه  مهمان  امروز  کردم که من مي خواستم 
خانواده باشم. اما نمي دانستم که این خانواده سفري 

به ابدیت نموده اند. 
با کامره اي که در دست داشتم؛ از پله ها پایین آمدم 
گرفتم  را  عکس هایی  نیز  حویلي  خود  داخل  از  و 
کودکانه ي  و  زنانه  چپلک هاي  ج��وره  چند  که 
آفتاب خورده، رنگ و رورفته، پاره و کهنه به چشم 
این که گلویش بغض  با  از زنان  مي خورد که یکي 
از  چپلک ها  »این  نالید:  آه  و  اشک  با  بود؛  گرفته 

همین کشته شده هاست.« 
قریه  این  در  که  بي عدالتي  بر  نفرین  دنیا  یک  با 
اتفاق افتاده؛ گام هایم را به پیش برداشتم و به ادامه 
این حادثه مشغول  را  اما ذهنم  پرداختم.  مصاحبه ها 
ساخته بود: از چه طریقي دادخواهي صورت گیرد تا 
حق این مقتولین بازخواست گردد و قاتلین دستگیر 
خودم  از  باز  ش��ود.  سپرده  عدالت  پنجه  به  شده 

پرسیدم: کدام عدالت؟
ناآگاهان این آیت شریف بر ذهنم فشار آورد: وبای 

ذنب قتلت....



گزارش نظارت از وضعیت 
و عملکرد محاکم و سیستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 

)بهار سال 1390(

در پشت دروازه بسته 
چه گذشته است؟

ما امید مهمان  نوازي 
داشتیم!
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 جستاری
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 حقوق بشر
  بهرام محیی
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قسمت چهارم 
زادگاه اندیشه حقوق بشر در مغرب زمین است. یونان 
باستان و فلسفه ی آن را گهواره حقوق بشر می دانند. 
این یونانی ها بودند که برای نخستین بار موضوع »انسان 
خودمختار« را در رابطه پر تنش آن با جامعه و دولت 
ارسطو  و  افالطون  دادند.  قرار  بررسی  و  توجه  مورد 
هر دو انسان را موجودی صاحب عقل می دانستند که 
آن  در  باشد.  داشته  مشارکت  حکومت  امور  در  باید 
زمان معیار هرنوع نظم اجتماعی، حقوق طبیعی انسان 
بود که از ذات انسان به مثابه موجودی خردمند ناشی 
می شد. در کنار آن، حقوق موضوعه )positiv( نیز 
مکتوب  و  ایجاد  انسان ها  توسط  که  حقوقی  مثابه  به 
بر  تکیه  با  قرار می گرفت. درست  شده بود مورد نظر 
که  بود  شده  وضع  حق  و  طبیعی  حق  آمیزه ی  همین 
نابرابری انسان ها و از جمله نهادهای برده داری توجیه 
حقوق  از  بخشی  عنوان  به  طبیعی  حقوق  می شد.)۵( 
 CiCero اندیشه ی کسانی چون سیسرو  رومی، در 
نیز  روم  امپراتوری  معروف  سیاستمدار  و  حقوقدان 
مطرح شده است. در سده های میانه، اندیشه ی یونانی 
حقوق بشر، زیر سیطره ی مخوف کلیسا در محاق افتاد. 
طبق روایات کتاب مقدس )عهد عتیق(، خدا انسان را به 
که  گناهی  ولی  بود  کرده  خلق  خود  از  قرینه ای  مثابه 
راندن  باعث  شد،  مرتکب  ممنوع  میوه  خوردن  با  آدم 
او از بهشت و دوری از خدا گردید. زندگی زمینی در 
نقطه مقابل زندگی در بهشت قرار گرفت ولذا انسان ها 
به مثابه فرزندان آدم و حوا در زندگی این جهانی خود 
هرگز قادر به دستیابی به حقوق انسانی نمی شدند. آنان 
کلیسا،  به آموزش های  ایقان  و  ایمان  با  صرفا می باید 
را  جهانی«  آن  »ملکوت  در  واقعی  زندگی  یک  تدارک 
ببینند. آزادی فرد در سده های میانه، صرفا آزادی در 
روی آوردن به خدا آنهم در چارچوبی بود که کلیسا 
در  برابری  جز  نیز  انسان ها  برابری  از  می کرد.  مقرر 
این  از  خارج  نمی شد.  مستفاد  چیزی  خداوند  مقابل 
سده های  در  بود.  شیطانی  و  شر  همه چیز  چارچوب، 
میانه دگراندیشان )اعم از مرتدان یا کافران( از حق حیات 
و مالکیت برخوردار نبودند و در آتش کلیسا سوزانده 
میانه،  سده های  نشوند!  جهنم  آتش  دچار  تا  می شدند 
علیرغم حاکم کردن دورانی تاریک بر تاریخ بشریت، با 
به  انسان  خلق شدن  بر  مبنی  تورات،  روایات  بر  تکیه 
مثابه قرینه ای از خداوند، و نیز آموزش های مسیحیت 
مبنی بر امر تجسد یعنی حلول روح خداوندی در کالبد 
عیسی که فرزند او بود، زمینه ساز دگرگونی از تصویر 
از خواب سده های  بیداری  انسان، در عصر  و جایگاه 
در  )هومانیسم(  انسانگرایی  معنوی  جنبش  شد.  میانه 
ساله ی  هزار  سیطره ی  علیه  میالدی،  پانزدهم  قرن 
و جالل  برافراشت  علم طغیان  قرون وسطا،  مسیحیت 
این جنبش  و جبروت کلیسا را به چالش خواند. هدف 
بیش از هرچیز رهایی هنر و علم از چنگال کلیسا بود. با 
نوزایش )رنسانس(، میراث معنوی یونان باستان یعنی 
اندیشه ی آزاد مبتنی بر خرد و تجربه دوباره در مرکز 
توجه قرار گرفت. هومانیسم از این راه در پی دستیابی 
توانست  جنبش  این  چه  اگر  بود.  واالتر  انسانیتی  به 
لرزه درآورد و راهگشای  به  را  کلیسا  اقتدار  پایه های 
از  اما  گردد،  )رفورماسیون(  پیرایی  دین  جنبش  ایجاد 
فکری  در محدوده ی محافل  ماندن  باقی  دلیل  به  جمله 
و نخبگان عصر خود، قادر نشد آزادی فرد از قیمومیت 
مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق سازد. الزمه ی این 

کار تولد دولت مدرن بود. )۶( 
ادامه دارد

ACKU



دزدان مسلح
در ولسوالی کشم بدخشان 

وحشت ایجاد کرده اند

روند کند بازسازی
در کندز

8 سال پنجم    شماره مسلسل 1202    سه شنبه 28 سرطان 1390

 سیحون ـ بدخشان

 نورالعین - کندز

شماری از باشندگان در ولسوالی کشم والیت بدخشان از 
نموده  نگرانی  ابراز  ولسوالی  این  در  مسلح  دزدان  حضور 
می گویند که شب هنگام یک تعداد افراد مسلح غیرمسوول 
به خانه های مردم داخل شده و از آنها پول نقد و زیورات 

مطالبه می نمایند.
محمد یاسین حسینی یک تن از باشندگان در این ولسوالی 
می گوید: »از مدت ده روز به این طرف می شود که دزدان 
خانه های  شب  هر  می رسد  نفر   20 به  تعداد شان  که  مسلح 
مردم را به منظور دریافت پول و زیورات تالشی نموده و با 

این مطالبات مردم را تهدید به مرگ می کنند.«
موضوع  از  ولسوالی  این  در  امنیتی  مقام های  وی  گفته  به 
آگاهی کامل دارند و هرباری که مردم برای نجات شان از 
می شوند  تماس  در  پولیس  فرماندهی  به  مسلح  دزدان  شر 
آنها از رفتن به محل واقعه خودداری می کنند و حتا خود 
که  می کنند  اعتراف  نیز  ولسوالی  این  در  امنیتی  مقام های 

توانایی جلوگیری از فعالیت های دزدان مسلح را ندارند.
وی اضافه کرد که مردم فعال در یک تشویش مطلق به سر 
می برند و از این که امید شان نسبت به اقدامات حکومت در 
جهت نابودی دزدان مسلح قطع شده است خودشان دست 
به کار شده با پهره داری شبانه از خانه ها و حریم خود دفاع 

می کنند.
برای دفاع  نفر زمانی که  از شب ها دو  افزود: »در یکی  او 
یک  اثر  به  بودند  نشسته  دزدان  کمین  در  خانه های شان  از 
این که  به گمان  باالی بچه کاکای خودش  اتفاقا  سوتفاهم 
دزد است تیراندازی می کند و او را شدیدا مجروح می سازد 

که فعال در حال کوما به سر می برد.«
آقای حسینی خاطرنشان ساخت که اگر مقام های امنیتی این 
بلکه  دزدان  تنها  نه  نکنند  رسیدگی  مشکل  این  به  والیت 

مردم خود به جان همدیگر می افتند.
»دزدان  می گوید:  کشم  صدای  رادیو  مسوول  مدیر  نوری 
مسلح از طریق تفنگچه های مخصوص دواپاشی، مواد سمی 
بیهوش کننده و خواب آور را به خانه های مورد نظر شان از 
راه دورتر پاش می دهند و بعد داخل خانه ها می شوند و به 

تالشی آغاز می کنند.«
شب  چند   که  شد  یادآور  وی 
خانه ی  به  دزدان  که  هنگامی  پیش 
همسایه ی شان آمدند و مواد سمی پاش 
آنجا  به  ساعت  چند  از  بعد  آنها   دادند 
مواد  تاثیرات  و  بد  بوی  هنوز  که  رفتند 

سمی وجود داشت.
دزدان  این  که  کرد  اضافه  نوری  آقای 
پول دار  که  خانه های  تشخیص  برای 
به  را  زن  یک  روز  طرف  از  هستند 
سرطان  مرض  به  پسرش  این که  بهانه ی 
مبتال است و توانایی تداوی او را ندارد 
جهت دریافت کمک به خانه های مردم 
تثبیت  محل  که  زمانی  و  می کنند  روان 
اقدام  وارد  شب  همان  وقفه  بدون  شد، 

شده و اموال مردم  را می ربایند.
ولسوالی  در  محلی  مقام های  این حال  با 
کشم حضور دزدان مسلح را تایید نموده 
مسلح  افراد  پیش  چندی  که  می گویند 
و  آزار  سبب  از طرف شب  غیرمسوول 

نوری مدیر مسوول رادیو صدای کشم می گوید: »دزدان مسلح از طریق 
تفنگچه های مخصوص دواپاشی، مواد سمی بیهوش کننده و خواب آور را به 

خانه های مورد نظر شان از راه دورتر پاش می دهند و بعد داخل خانه ها می شوند 
و به تالشی آغاز می کنند.«

وی یادآور شد که چند  شب پیش هنگامی که دزدان به خانه ی همسایه ی شان 
آمدند و مواد سمی پاش دادند آنها  بعد از چند ساعت به آنجا رفتند که هنوز 

بوی بد و تاثیرات مواد سمی وجود داشت.

مسووالن شهرداری کندز می گویند که آنان بودجه ی زیاد ندارند، ولی 
این مشکل را با نهادهای بیرونی در میان گذاشته اند و در این اواخر، 
موسسه ی آلمانی »بی ام زید«، پذیرفته است که به هزینه بیشتر از 8 

میلیون دالر، برخی از جاده های شهر را قیرریزی کند.
با این حال، محمد یوسف می گوید که مسووالن امور بازسازی و 

نهادهای همکار، پیوسته وعده خالفی کرده اند و تا اینک کاری نکرده اند 
و نیز گمان نمی شود این وعده ی آنان جامه ی عمل بپوشد.

از  کندز،  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
نهادهای  و  دولتی  مقام های  وعده خالفی های 

همکار بازسازی در این والیت، شکایت دارند.
کار  است  شده  گفته  بارها  که  می گویند  آنان 
برنامه های بازسازی مورد نیاز مردم در این والیت 
آغاز خواهد شد، ولی دیده شده است که تا هنوز 

نشانی از این برنامه ها به چشم نمی خورد.
به  که  والیتی  شورای  منشی  یوسف،  محمد 
نمایندگی از این شورا حرف می زند، به روزنامه ی 
تاریخ های آغاز  بار  بار  آنان  به  8صبح گفت که 
ولی  است،  شده  اعالم  بازسازی  برنامه های  کار 
کارهای  آغاز  از  نشانی  هنوز  ماه ها،  گذشت  با 
بازسازی در شهر کندز و برخی جاهای مورد نیاز 

که وعده  شده  بود به چشم نمی خورد.
نماینده و منشی شورای والیتی کندز، جاده های 
و  باالحصار  پهلوی  آزادی،  دانشگاه،  سردوره، 
فاطمه الزهرا را از شمار جاده هایی یاد می کند که 
قیرریزی  کار  حمل   11 تاریخ  به  بود  شده  گفته 
آنان آغاز شود، ولی حاال که بیشتر از سه ماه از 
تاریخ تعیین شده برای آغاز کار آن ها می گذرد، 
هیچ چیز تغییر نکرده است و برنامه ای آغاز نشده 

است.
اما شهرداری کندز دلیل تاخیر در این برنامه ها را 

نبود بودجه می داند.
آنان  که  می گویند  کندز  شهرداری  مسووالن 
با  را  مشکل  این  ولی  ندارند،  زیاد  بودجه ی 
این  در  و  گذاشته اند  میان  در  بیرونی  نهادهای 
پذیرفته  »بی ام زید«،  آلمانی  موسسه ی  اواخر، 
برخی  دالر،  میلیون   8 از  بیشتر  هزینه  به  است که 

از جاده های شهر را قیرریزی کند.
با این حال، محمد یوسف می گوید که مسووالن 
پیوسته  همکار،  نهادهای  و  بازسازی  امور 
وعده خالفی کرده اند و تا اینک کاری نکرده اند 
جامه ی  آنان  وعده ی  این  نمی شود  گمان  نیز  و 

عمل بپوشد.
وعده خالفی  این  تنها  که  می گوید  یوسف  آقای 
آورده  ستوه  به  را  نمایندگان  و  مردم  که  نیست 
است، بلکه برخی از برنامه های بازسازی، با آن که 
خیلی برنامه های کوچک هستند، کارشان با بسیار 
اینک،  تا  زمانی  دیر  از  و  پیش می رود  به  کندی 

تمام نشده اند.
او می افزاید: »جاده ی ولسوالی چهاردره – کندز، 
از چند سال به این سو، کارش جریان دارد، ولی 

تاهنوز کامل نشده است.«
شهروندان کندز نیز از کمبود برنامه های بازسازی 
در شهرشان از حکومت، نهادهای بازسازی کننده 
که  می گویند  آنان  دارند.  شکایت  بازرگانان  و 
که  را  داخلی  و  بیرونی  نهادهای  باید  حکومت 
به  وادار  هست،  دوششان  به  بازسازی  مسوولیت 
کار خوب و سریع در این شهر کند و از بازرگانان 

نیز برای بازسازی شهر، همکاری بخواهد.
محمد عظیم ندیم، فارغ دانش سرای کندز، به این 
باور است که نهادهای داخلی و خارجی، باید با 
استفاده از فضای نسبی امنیت کنونی، برای بهبود 

وضعیت در این والیت کار کنند.

پولیس  فرماندهی  اما حاال تالش های  می شدند،  مردم  اذیت 
این ولسوالی فعالیت های آنان را متوقف ساخته است.

محمد شعیب عزیزی، مدیر اداری و سرپرست ولسوالی کشم 
طی تماس تیلفونی به 8صبح گفت: »در این اواخر یک تعداد 
از سارقین از طرف شب به خانه های مردم داخل می شدند و 
وضع  این  ادامه ی  با  که  می بردند  خود  با  را  اموال شان  تمام 

مردم ما با بی خوابی شب ها را پهره داری می کردند.«
به همکاری  این ولسوالی  پولیس در  فرماندهی  به گفته وی 
مردم محل سه تن از دزدان مسلح را بازداشت نمودند که فعال 
در توقیف به سر می برند و دوسیه های آنها از طریق فرمانده 

پولیس پیگیری و به سارنوالی ارجاع شده است.
وی ادعا های مردم را مبنی بر این که نیروهای امنیتی توانایی 
تایید  ندارند،  را  افتاده است  اتفاق  به محلی که دزدی  رفتن 
نموده می گوید: »در مرکز هر حادثه ای که رخ دهد نیروهای 
در  اما  دارند،  را  شهر  داخل  کنترول  توانایی  فقط  امنیتی 
آن  از  بیشتر  یا  و  ساعت   2 ولسوالی  مرکز  از  که  قریه هایی 
فاصله دارد طبیعی است از طرف شب نیروهای امنیتی به آنجا 

رفته نمی توانند.«
او ادامه داد که در نقاط دوردست این ولسوالی مردم خود در 
تامین امنیت نقش دارند و امنیت شان را خود تامین می نمایند.

او وضعیت فعلی را در ولسوالی کشم خوب توصیف نموده 
اظهار می دارد که بعد از بازداشت سه تن از دزدان فعالیت های 

آنها متوقف شده است.
دانسته  نفر  از 20  بیشتر  را  تعداد دزدان  باشنده های محل  اما 
است  نشده  متوقف  آنها  فعالیت های  هنوز هم  می گویند که 
و هر شب اموال مردم را دزدی می کنند و در بسیاری قریه ها 
به سر  بی خوابی  در  روز  تا  مسلح شب  دزدان  ترس  از  مردم 

می برند.
تعداد  که  می گوید  کشم  ولسوالی  باشندگان  از  یکی  قدیر 
آنان مشکل  تن  یا سه  دو  با دستگیری  و  است  بیشتر  دزدان 
باید  زمینه  این  در  کشم  امنیه ی  قوماندانی  و  نمی شود  حل 

جدی تر عمل کند.

بازسازی  در  که  »نهادهایی  می گوید:  ندیم  آقای 
مردم  جدی  مشکل   به  باید  می گیرند،  سهم  کندز 
حتا  این که  تنها  نه  حاال  همین  باشند،  داشته  توجه 
قیرریزی  کندز  شهر  جاده های  از  بزرگی  بخش 
نشده است، بلکه قسمتی از این جاده ها که قیرریزی 

شده بودند، در حال ویران شدن هستند.«
به  هنوز  کندز،  در  جاده ها  ساخته نشدن  مشکل 
شدت خود باقی ست و شهروندان کندز می گویند 
خارجی،  و  داخلی  نهادهای  وعده خالفی های  که 
باور  آنان  گفته های  به  دیگر  که  است  باعث شده 

نداشته باشند.
می گوید  کندز  شهردار  عمرخیل  نجیب اهلل 
را  می شوند  کندز  شهر  به  مربوط  که  جاده هایی 

یک موسسه ی آلمانی قیرریزی خواهد کرد.
او همچنین می گوید: »ما از بودجه توسعه ای خود، 
مصروف ساخت و ساز چندین پل هستیم و از هیچ 

امکانی، نمی گذاریم که استفاده نشود.«
ولی این تنها شهر کندز نیست که در شمار زیادی 
از جاده های آن تغییری رونما نشده است، جاده ی 
گل تپه –شهر کندز، جاده ی قلعه ی زال – کندز و 
جاده هایی  شمار  از  کندز  شهر  جاده ی چهاردره- 
از وعده هایی ساخت  با آنکه مدت زیادی  استند، 

آنان می گذرد، ولی هنوز کار آن پیدا نیست.
قلعه ی زال  ولسوال  ارشد،  حشمت اهلل  این  از  پیش 
قلعه ی زال،   – کندز  مواصالتی  جاده ی  نبود  از 

شکایت کرده بود.
این  به  موترهایی  که  گفت  قلعه ی زال  ولسوال 
و  می آیند  آبدان،  دشت  بیراهه های  به  ولسوالی، 

جاده ی مشخصی در دسترس آنان قرار ندارد.
یک  آنان  که  می گویند  عامه  فواید  مقامات  اما 
جاده ی جغل اندازی شده برای ولسوالی قلعه ی زال 

در دسترس دارند.
عامه ی  فواید  رییس  جوان شیر،  فریدون  انجنیر 
ولسوالی  برای  آنان  که  می گوید  شمال شرق  زون 
قلعه ی زال جاده ای را به گونه ی اساسی جغل اندازی 
علت  به  که  است  استفاده  قابل  هنوز  و  کرده اند 

ناامنی، از آن کار گرفته نمی شود.
او به 8صبح گفت: »ما نمی توانیم که با خراب شدن 
امنیت یک جاده، جاده ی موازی دیگر را بسازیم، 

مردم باید نگذارند راه های شان ناامن شود.«
در  کار  کندبودن  باره ی  در  جوان شیر،  انجنیر 
دیگر  اینک  که  افزود  کندز   - چهاردره   جاده ی 
کار در آن جا ُکند نیست، برای این که ما نامه هایی 
جاده سازی  موسسه ی  کار  شدن  سریع  برای  را 

فرستادیم و مشکل برطرف شده است.
او گفت که در برمه  کاری های یک پل در مسیر 
ساخت  کار  که  موسسه ای  چهاردره؛  جاده ی 
رو  به  رو  مشکل  به  داشت،  به دوش  را  جاده  این 
شده بود، ولی حاال مشکلی وجود ندارد و کار به 

گونه ی خوب به پیش می رود.
درحالی  کندز  والیتی  شورای  نمایندگان  انتقاد 
طرح می شود که پیش از این نیز آنان از بی اعتنایی 
سکتوری  نهادهای  سوی  از  مشورت های شان  به 

دولت شکایت کرده بودند.
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اصالحات سياسی، تهديد کرده که از مذاکرات 

کنار خواهد رفت.
مذاکره کننده ی  گروه  رهبری  که  مزروق  خليل 
جمعيت وفاق با دولت بحرين را به عهده داشت 
به  بايد  مذاکرات،  از  برای خروج  تصميم  گفت 
تاييد عالی ترين نهاد تصميم گيری جمعيت وفاق 

برسد.
اجرای  برای  ملی  گفتگوی  برای  دولت  طرح 
ماه  اوايل  از  کشور  اين  در  سياسی  اصالحات 

جاری ميالدی آغاز شد.
سه صد نفر از گروه ها و احزاب در اين گفتگوها 
اختيار  در  کرسی   35 تنها  و  می کنند  شرکت 

جمعيت وفاق قرار داده شده است.
ضد  اعتراض های  ماه ها  از  پس  بحرين  مقامات 
دولتی در اين کشور که به کشته شدن بيش از سی 

تن انجاميد، مذاکره با مخالفان را آغاز کردند.
صدها نفر از هواداران مخالفان کماکان در زندان 
به سر می برند و بسياری از افراد بازداشت شده، از 

شيعيان اين کشور هستند.
پيش از آغاز اين گفتگوها، شيخ حمد بن عيسی 
برای  بود که  اين کشور گفته  پادشاه  آل خليفه، 
قرار  نظر  مد  گزينه ها  تمام  مخالفان،  با  گفتگو 

خواهند گرفت.
بود  گفته  وفاق  رهبر جمعيت  سلمان،  علی  شيخ 
تا خواسته های  که در مذاکرات شرکت می کند 

اصلی اين گروه را مطرح کند.
بحرين  دولت  که  بود  کرده  تاکيد  سلمان  آقای 

بايد نمايانگر خواست مردم باشد.

کلیپ ويديويی کشته شدن 
۱۶ پولیس پاکستانی 

اصل است
ارتش پاکستان می گويد که يک کليپ ويديويی 
به  اين کشور  پوليس   16 آن کشته شدن  در  که 
اصل  ظاهرا  می شود،  داده  نشان  طالبان  دست 

است.
گرفته  موبايل  تليفون  دوربين  با  که  کليپ  اين 
شده است نشان می دهد که افراد پوليس  به صف 
متهم  را  آنها  طالبان  فرمانده  يک  و  می شوند 

می کند که دشمن اسالم هستند.
نيروهای  که  می شود  ديده  سپس  کليپ  اين  در 

مسلح طالبان به اين افراد شليک می کنند.
اين اتفاق ماه گذشته در منطقه »دير« پاکستان، در 

نزديکی مرز افغانستان رخ داده است.

0777625262

بزرگترين حزب بحرين از 
گفتگوهای ملی کناره گیری 

مناسبات استراتژيک امريکا با هندمی کند
محور اصلی مذاکرات کلینتون در دهلی نو 

 
رضا تقی زاده 

رييس  زرداری،  آصف علی  بازگشت  از  پس  روز  دو 
جمهور پاکستان از تهران، هيالری کلينتون، وزير خارجه ی 
امريکا، به منظور هدايت دور دوم مذاکراتی که هدف آن 
عازم  است،  هند  با  استراتژيک  همکاری های  برقراری 

دهلی نو مي شود. 
پيشرفته  شيوه های  هند،  در  کلينتون  سه روزه  اقامت  طی 
مقابله با تروريسم، همکاری های دو جانبه اتومی، وضعيت 
جنگ در افغانستان و شرايط آشفته امنيتی در پاکستان، از 
و  امريکا  نمايندگان  بررسی  مورد  که  است  مسايلی  اهم 

نمايندگان کشور ميزبان قرار خواهد گرفت. 
عليه  تهديدی  را  هند  به  امريکا  نزديکی  پاکستان  دولت 
امنيت ملی خود تلقی مي کند. متقابال، هند نيز تنها کشوری 
از اعالم تعليق 800 ميليون دالر کمک های  است که پس 
ابراز  موضوع  اين  به  نسبت  پاکستان،  به  امريکا  نظامی 

رضايت کرد.
 هند عامل تعادل قدرت در منطقه

با توجه به وسعت خاک،  بيشتر به هند،   سياست نزديکی 
به  کشور،  آن  سياسی  جغرافيای  شرايط  و  جمعيت  تعداد 
عنوان عامل ايجاد توازن در برابر قدرت رو به رشد چين در 
منطقه، از زمان رياست جمهوری جورج دبليو بوش، مورد 

توجه واشنگتن قرار گرفت.
تکنولوژی پيشرفته ی  ارايه  و  اتومی،  همکاری های  توسعه 
جمله  از  هند،  نياز  مورد  انرژی  تامين  به منظور  هسته ای، 
مهم ترين بخش های مورد گفتگو ميان دو کشور در زمان 

دولت بوش بود.
نسبت  کمتری  عالقه  هند  يادشده،  گفتگوهای  آغاز  با 
را  تدريجا خود  و  داد  نشان  ايران  از  طبيعی  گاز  به خريد 
با  مشارکت  و  مربوط  لوله  خط  احداث  طرح  اجرای  از 
پاکستان و ايران کنار کشيد. عامل بازدارنده ی دوم از نگاه 
هند، برای کنار کشيدن از طرح خريد گاز ايران، وضعيت 
مابين  سياسی  تنش های  ادامه  و  پاکستان  بی ثبات  امنيتی 

دهلی و اسالم آباد بود. 
ايران توسط هند،  لغو موافقت خريد گاز طبيعی  با وجود 
که مورد درخواست واشنگتن در زمان بوش قرار داشت، 
که  بهانه  اين  به  هند،  به  اتومی  پيشرفته  تکنولوژی  فروش 
هند تاکنون از پيوستن به معاهده ی منع گسترش سالح های 
متوقف  امريکا  کنگره ی  در  ورزيده،  خودداری  هسته ای 
با حضور اکثريت جمهوری خواهان در  اوباما  ماند. دولت 
کنگره، اميدوار است تحقق اين همکاری ها با مخالفت های 

کمتری روبرو شود. 
 هند نيز طی دور دوم مذاکرات استراتژيکی با نمايندگان 
ارشد امريکا، خواستار ضمانت های تازه برای عبور از موانع 

احتمالی در کنگره خواهد شد. 
 همکاری های امنیتی

 يک هفته پيش از آغاز دور دوم مذاکرات راهبردی امريکا 
و هند، بمبيی در 13 ماه جوالی جاری، هدف يک انفجار 
تروريستی قرار گرفت. در نتيجه انفجار 19 نفر جان خودرا 

از دست داده و بيش از يک صد نفر زخمی شدند.

 هند عموما منابع خارجی را در تدارک اقدامات تروريستی 
اگرچه  مي دهد  قرار  اتهام  مورد  کشور  آن  داخل  در 
افراطيون مذهبی داخلی آن کشور نيز تاکنون در اقدامات 

متعدد تروريستی عليه يکديگر دست داشته اند.
امنيتی دهلی،  پس از تعطيل عمليات تاميل ها، نگرانی های 
و  پاکستان  متوجه  ديگر،  منبع خارجی  هر  از  بيشتر  اينک 
ادامه  تالفی  به  کشور،  آن  در  مسلمان  افراطيون  اقدامات 

حضور هند در کشمير است.
نمايندگان  از  تعدادی  امريکا  خارجه ی  وزير  با  همراه 
بخش خصوصی آن کشور نيز عازم هند شده اند تا ضمن 
مربوط  پيشرفته  محصوالت  و  روش ها  نوآوری ها،  معرفی 
زمينه  تروريستی،  اقدامات  کنترول  و  مبارزه  پيشگيری،  به 

فروش تجهيزات خودرا به هند فراهم سازند.
نيويورک به کسب   امريکا از زمان حادثه 11 سپتامبر در 
مقابله  زمينه  پيشرفت هايی در  تجارب و ساخت تجهيزات 
اين  بيشتر  چه  هر  است  مايل  و  يافته  دست  تروريسم  با 
تجارب و تجهيزات را در اختيار ساير کشور های دوست 

قرار دهد.
اطالعات  مبادله  که  است  عالقمند  متقابال  نيز  هند  دولت 
متحد  کشور های  سطح  در  را  امريکا  امنيتی  موسسات  با 

واشنگتن، افزايش دهد. 
 مناسبات استراتژيک           

امريکا و هند، عالوه  استراتژيک  طی دور دوم مذاکرات 
و  آب  تروريسم،  با  مقابله  انرژی،  به  مربوط  مسايل  بر 

بهداشت،  امور  و  علوم  و  آموزش  زيست،  محيط  و  هوا 
همکاری های دفاعی نيز قرار است مطرح شوند.

 نيروهای نظامی هند عموما به تجهيزات قديمی توليد داخل 
ارتش  نوسازی  با  همزمان  مجهزاند.   روسيه  ساخت  يا  و 
تجهيزات  از  برخورداری  با  است  عالقمند  نيز  هند  چين، 
تازه نظامی، تا حدود ممکن فاصله موجود با رقيب بزرگ 

خود را کاهش دهد. 
 امريکا همچنين عالقمند است که هند در نوسازی افغانستان 
پس از پايان جنگ در آن کشور، نقش فعالی ايفا کند. طی 
مذاکرات خود در دهلی، هيالری کلينتون مقامات هند را 
قرار  نيز  طالبان  متعادل  شاخه های  با  مذاکرات  جريان  در 

خواهد داد.
هند عالوه بر داشتن روابط کاری مناسبی با کابل، سياست 
مي کند.  دنبال  نيز  مسير  اين  از  را  پاکستان  ساختن  مهار 
پاکستان از توسعه اين روند و نزديکی کابل با دهلی بسيار 

ناراضی است. 
توسعه ی  به منظور  هند  و  امريکا  مذاکرات  اول  دور   
همکاری های استراتژيک در ماه مارچ برگزار شد. در سفر 
سه روزه ی هيات بزرگ سياسی امريکا به هند که دور دوم 
رابرت  بر  آورد، عالوه   به عمل خواهند  را  مذاکرات  اين 
با  مبارزه  ارشد  مقامات  خارجه،  وزير  معاون  هورمتس، 
تروريسم، منجمله جيمز کالپر، مدير اطالعات ملی امريکا 
و معاون وزير امنيت داخلی نيز هيالری کلينتون را همراهی 

مي کنند.  

ACKU
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سوریه  در  حماه  شهر  شهروندان 
که  معترضانی  از  نفر  پنجاه  می گویند 
نیروهای  توسط  گذشته  هفته های  طی 
امنیتی بازداشت شده بودند، اکنون آزاد 
شده اند و ادارات دولتی در این شهر پس 
از چند هفته تعطیلی بار دیگر بازگشایی 

شده اند.
در  گذشته  ماه  سوریه  امنیتی  نیروهای 
پی باال گرفتن اعتراضات مردمی از شهر 

حماه خارج شدند و از آن زمان تا به حال برخی 
شهر  این  در  امنیت  برقراری  در  فعاالن سوری  از 

نقش داشتند.
گفته اند،  بی بی سی  به  منابع  از  برخی  که  آنطور 
روحانیان  از  یکی  میانجی گری  با  تحوالت  این 
محلی به وجود آمده است که بر اساس آن فعاالن 
سوری پذیرفته اند در ازای توقف حمالت از سوی 
سطح  از  را  تالشی  پوسته های  امنیتی،  نیروهای 
دیگر  بار  دهند  اجازه  و  کنند  جمع آوری  شهر 
از سر  فعالیت عادی خودرا  اداره ها  فروشگاه ها و 

گیرند.
به  نزدیک  روزنامه های  از  یکی  حال  همین  در 
که  است  نوشته  دوشنبه،  روز  سوریه  حکومت 
شرقی  مرز  نزدیکی  در  ابوکمال  شهر  ساکنان 
مقابل  این کشور خواسته اند در  ارتش  از  سوریه، 
»گروه های مسلح« از آنها دفاع کنند و وارد عمل 

شوند.

این  شنبه  روز  می گویند  فعاالن سوری  از  عده ای 
توسط  ابوکمال  شهر  در  معترضان  از  یکی  هفته 

نیروهای امنیتی کشته شده است.
در طی چند ماهی که از بروز ناآرامی ها در سوریه 
می گذرد،  اسد  بشار  حکومت  به  اعتراض  در 
معترضان  شدن  کشته  کشور  این  امنیتی  نیروهای 
و  داده اند  نسبت  مسلح  گروه های  از  برخی  به  را 
بروز  عامل  را  خارجی«  »دخالت  و  »بیگانگان« 

ناآرامی در کشورشان دانسته اند.
امنیتی  نیروهای  سوری  سیاسی  فعاالن  مقابل،  در 
این کشور را مسوول مستقیم این کشتارها معرفی 

می کنند.
روزنامه ی الوطن نزدیک به دولت سوریه در این 
مطلب از شهر ابوکمال به عنوان گذرگاهی برای 
وارد کردن سالح و پول به سوریه نام برده و نوشته 
با خطر  است این موضوع ثبات که این کشور را 

جدی روبرو کرده است.

خارجه ی  وزارت  آمادگی  اعالم  از  آرژانتین 
ایران برای همکاری با پرونده انفجار سال ۱۹۹۴ 
مرکز یهودیان در بوینوس آیرس استقبال کرده 

است.
سارنوال های آرژانتین تعدادی از مقام های ایران 
این  در  را  دفاع  وزیر  وحیدی،  احمد  جمله  از 
بین الملل  پولیس  از  و  می دانند  دخیل  پرونده 

خواستار دستگیری و تحویل آنها شده اند.
در اثر انفجاری که در هجدهم جوالی ۱۹۹۴ در 

ساختمان مرکز یهودیان رخ داد، ۸۵ نفر کشته و 
بیشتر از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

ایران این اتهام ها رد می کند.
صدور  با  اخیرا  ایران  امورخارجه ی  وزارت 
با  سازنده«  گفتگوی  و  »همکاری  برای  بیانیه ای 

آرژانتین درباره این ماجرا اعالم آمادگی کرد.
طی  آرژانتین  خارجه ی  وزیر  تیمرمن،  هکتور 
درباره ی  رسمی  نامه ی  هنوز  که  گفت  بیانیه ای 

این پیشنهاد ایران دریافت نکرده است.
داشته  صحت  ایران  پیشنهاد  خبر  اگر  گفت  وی 

باشد،گامی »بی سابقه و بسیار مثبت« است.
صدور  با  )آمیا(  آرژانتین  یهودیان  انجمن  اما 
بیانیه ای اعالم کرد که اعتقاد ندارد ایران صادقانه 

قصد همکاری داشته باشد.
خوبی  به  را  ایران  »ما  شد:  گفته  بیانیه  این  در 
جوک  یک  را  )پیشنهاد(  این  و  می شناسیم 

می دانیم.«
با  همزمان  که  بیانیه ای  در  ایران  خارجه  وزارت 

از  کرد،  صادر  انفجار  این  سالگرد  هفدهمین 
این که »هویت مرتکبان و عامالن واقعی آن در 

هاله ای از ابهام قرار دارد« ابراز تاسف کرد.

با ناآرامی های چند هفته ای حماه آرام شد

استقبال آرژانتین از آمادگی ایران 
برای همکاری در پرونده آمیا

فرصت آموزش 

1- اساسات خبر نگاری
تا ختم این کورس شما :

• قادر خواهید بود تا نقاط مهم و کلیدی را در یک گزارش خبری 
ساده شناسایی کرده و لید یا بخش آغازین خبر را بنویسید.

• قادر خواهید بود تا بگویید خبر از کجا بدست میاید
• در مورد نقش کاری کارمندان اتاق خبر خواهید آموخت.

• در مورد نقش یک خبرنگاری مسلکی خواهید آموخت.
• در مورد اهمیت اصول رفتاری خبرنگاران خواهید آموخت.

افغانستان  های  رسانه  محیط  و  خبرنگاران  مصئونیت  مورد  در   •
خواهید آموخت.    

2- خبرنگاری رادیویی
آنچه در این کورس میآموزید :

 .Editorial معرفی، ارزشهای خط مش نشراتی یا •
های  برنامه  )گویندگی(  ارایۀ  و  رادیویی  استدیوی  با   معرفی    •

رادیویی.  
کار  با  ویرایش صدا(  )برنامه  اودیشن  ادوب  معرفی  نویسی،  خبر   •

های عملی.
• معرفی وسایل سیارضبط صدا.

•  واکس پاپ )مصاحبه های مردمی(. 
• گزارش نویسی همراه با کارعملی. 

• تکنیک های مصاحبه به صورت عملی.

• پیوند دادن توته صدا )سوند بایت( با متن گزارش. 
• چگونه سوژه های گزارش را بیابیم.

.) Life Reporting( گزارشدهی زنده •
3- خبرنگاری تلویزیونی

آنچه در این کورس میآموزید :
• آموزش معیار های خبرنگاری تلویزیونی. 

•  تصویر برداری توسط کمرۀ تلویزیونی.
• انتقال تصاویر به کامپیوتر و ادیت یا ویرایش آن.

• اسکرییت"متن" نویسی تلویزیونی.
• انواع خبر وگزارش تلویزیونی. 

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

 برای معلومات بیشتر به ایمل  آدرس ویا شماره تیلفون های دفتر نی 
حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به تماس شوید.

کابل : 
ماریا اکبری 

maria.akbari@nai.org.af  آدرس ایمیل:
شماره تیلفون :۰7۰67۸۰۸۰/۰77۹۴۴6۰62   

آدرس دفتر :ایستگاه شرکت سرک عمومی داراالمان جوار موسسه 
تحصیالت عالی گوهرشاد و نارسیده به تلویزیون آریانا نمبر خانه۹۹

جالل آباد: 
محمد آصف

asif.amin@nai.org.af :ایمیل آدرس
شماره تلیفون: ۰77۹۰2۵۴2۵/۰7۹۸۴۱۰۵۸۹

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

کندهار :
 سمع غیرتمل 

 sami.ghairatmal@nai.org.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون:۰7۹۵۹۱۹6۱۳/۰77۳۱۳62۹۰  

دفتر  ،مقابل  میرویس  شفاخانه  سرک  دفتر:  آدرس 
دبلیو، اف، پی، چارهی  ŕģŔ شهر کندهار.

زمان ختم پذیرش درخواست نامه ها 31 جوالی سال 2011 میالدی. 

هرات:
 احمد شریف بهروزیان 

shafiq.behroozian@internews.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون :۰7۹۴۱۳۱۱67  

آدرس دفتر: سرک والیت، روبروی ریاست زراعت، داخل 
کوچه کلینیک رازی )دروازه سیاه( 

مزارشریف :
 نور آغا

 nooragha.sharifi@nai.org.af :ایمیل آدرس
 شماره تیلفون: ۰7727۴۳۰۵۱/۰7۹۹26۹۵۸۰  

ریاست  مقابل  پاسپورت  ریاست  سرک  دفتر:  آدرس 
لوژستیک پولیس بلخ ناحیه سوم شهری 

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در نظر دارد تا در ماه آیندۀ میالدی"اگست " 3 کورس جدید خویش را که 
در زیر مشخصات آن ها درج است  آغاز کند:

ACKU
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