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ماجراهای 
پشت پرده 

سقوط کابل بانک
دست  آن  به  صبح   8 که  اسنادی 
بانک  که  می دهد  نشان  یافته 
گذشته  سال  اواسط  در  مرکزی 
کامال  کابل بانک  که  بود  دریافته 
و  است  حرکت  در  رکود  طرف  به 
سهمداران بانک یا سرمایه بانک را 
داده اند  غیرقانونی  قرضه های  به 
تجارت های  سرمایه  این  با  یا  و 
اما  کرده اند،  آغاز  را  غیرقانونی 
رییس بانک مرکزی در آن زمان تنها 
به کنار زدن شیرخان فرنود رییس 
کابل بانک و خلیل اهلل فروزی معاون 

او اکتفا کرد.
بانک  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
مرکزی، پارلمان کشور را در اوایل 
ماه  یعنی هفت  جاری  ثور سال  ماه 
سفارت  جانب  از  که  هنگامی  بعد، 
امریکا به آنها اسنادی در این رابطه 

ارایه شد، در جریان قرار داد. 
در صفحه 5

عبدالجبار تقوا، والی تخار یک روز پس از 
دفتر کارش گفته  در  انتحاری  انفجار  وقوع 
که او از قبل در مورد برنامه این حمله اطالع 

داشته است.
جوزا   ۷ شنبه،  روز  عصر  که  حادثه  این  در 
در دفتر کار آقای تقوا در شهر تالقان مرکز 
والیت تخار روی داد، او و جنرال مارکوس 
در  ناتو  نیروهای  آلمانی  فرمانده  کنایپ 

شمال کشور زخمی شدند.
فرمانده  داوود  داوود  جنرال  انفجار  این  در 
نیروهای پولیس در شمال کشور و شاه جهان 
نوری فرمانده پولیس تخار به همراه شش نفر 

دیگر کشته شدند.
مقام ها  این  که  داد  روی  زمانی  انفجار  این 
مهم  نشست  یک  در  آن  از  پیش  لحظاتی 
امنیتی در دفتر آقای تقوا شرکت کرده بودند 
و در زمان وقوع انفجار آنها از اتاق جلسات 

حزب  و  طالبان  افراد  میان  درگیری  اثر  به 
ولسوال  وردک،  میدان  والیت  در  اسالمی 
طالبان در ولسوالی نرخ این والیت به همراه 

سیزده تن از افرادش کشته شده اند.
ولسوالی   در  اسالمی  حزب  فرمانده  یک 
کرده،  خودداری  نامش  افشای  از  که  نرخ 
این  که  گفته  پژواک   خبری  آژانس  به 
سینزه  منطقه  در  یک شنبه  شب  درگیری، 

ولسوالی نرخ به وقوع پیوست.
تن  سیزده  درگیری،  این  در  او،  گفته ی  به 
از افراد طالبان به شمول مال محمود ولسوال 
زاخیل  مال  و  نرخ  ولسوالی  برای  طالبان 

سخنگوی رییس جمهور: 
حادثه تخار در خارج 
طرح ریزی شده بود

8صبح، کابل: یک روز پس از حادثه تخار 
داوود  داوود  جنرال  به شمول  آن  در  که 
سخنگوی  شدند،  کشته  دیگر  تن  شش 
کنفرانس  یک  در  کرزی  جمهور  رییس 
در  حمله  این  که  گفت  کابل  در  خبری 
بود.  شده  طرح ریزی  افغانستان  از  خارج 
آقای عمر گفت هدف دشمنان افغانستان 
از راه اندازی این حمالت، ایجاد رعب و 
اهداف شان  برآورده کردن  برای  وحشت 

می باشد. 
را که  رییس جمهور حمالتی  سخنگوی 
محمدعمر  انجنیر  شدن  کشته  به  منجر 
والی پیشین کندز، عبدالرحمان سیدخیلی 
امنیه پیشین کندز، فرمانده پیشین  فرمانده 
امنیه قندهار و در مورد اخیر جنرال داوود 
شد، حوادث ناگوار خواند و گفت: »این 
است  ناگواری  حوادث  سلسله  حمالت 
مورد  کشور  این  صدیق  فرزندان  که 
تهاجم نیروهای بیگانه، نیروهای مزدور و 
الهام  افغانستان  از  خارج  از  که  نیروهایی 
قرار  نیروها  این  تهاجم  مورد  می گیرند 

گرفته  اند.«
وحید عمر در حالی این حمله را به پاکستان 
نسبت می دهد که عمر داوودزی سفیر و 
پاکستان  در  افغانستان  تام االختیار  نماینده 
در  پاکستان  مداخله  نوع  هر  پیش  چندی 

امور افغانستان را رد کرد. 
دولت  گفت  جمهور  رییس  سخنگوی 
خود  مبارزه  که  دهد  می  وعده  مردم  به 
در برابر نیروهای بیگانه و نیروهایی که با 
خواهند  می  تروریستی  شیوه های  بدترین 
روحیه مردم را تضعیف کنند، ادامه خواهد 

داد.
رییس  سخنگوی  اظهارات  براساس 
روزه  چهار  سفر  کرزی  آقای  جمهور، 
خود به ترکمنستان را که برای چهار روز 
برنامه ریزی شده بود، پس از حادثه تخار، 
ناتکمیل گذاشته و صبح روز یک شنبه به 

کابل برگشته است. 
فرمانده  وحید عمر گفت کشته شدن دو 
پیکر  بر  جبران ناپذیری  ضربه  پولیس 
دولت افغانستان وارد کرد. او افزود رییس 
جمهور کرزی » شهادت« این دو فرمانده 
را یک ضایعه بزرگ و جبران ناشدنی برای 

مردم و حکومت دانست. 
رییس  عمر  آقای  اظهارات  براساس 
جمهور این قضیه را پی گیری کرده و روز 
یک شنبه جلسه ای را با اشتراک مارشال 
فهیم معاون اول و مقامات امنیتی در ارگ 
این  تا  نموده  برگزار  جمهوری  ریاست 

قضیه را شخصا تعقیب نماید. 
حمله  جزییات  امنیتی  مقامات  هنوز 
انتحاری تخار را اعالم نکرده و سخنگوی 
حتا  حال  تا  که  گفت  نیز  جمهور  رییس 
دست  در  نیز  اولیه  تحقیقات  جزییات 
نیست که  افزود هنوز مشخص  او  نیست. 
یا ملکی  نظامی  لباس  با چه  انتحار کننده 
حتا  و  شده  تخار  والیت  ساختمان  وارد 
این که آیا این حمله انتحاری بوده یا بمب 
کنترول از راه دور، هنوز تحقیقات در این 

مورد تکمیل نشده است. 
از این مخالفین از  آقای عمر گفت پیش 
لباس نظامی در حمالت شان استفاده کرده 
عملی  تالش  در  امنیتی  مسووالن  و  اند 
کردن شیوه هایی هستند که از نفوذ دشمن 
جلوگیری  امنیتی  نیروهای  صفوف  در 

شود. 

دفتر والی خارج شده بودند.
به  انفجار  این  وقوع  از  پس  که  تقوا  آقای 
تحت  شد،  منتقل  تخار  والیت  شفاخانه 
درمان قرار گرفت و صبح روز یک شنبه در 
باره چگونگی وقوع این حادثه با خبرنگاران 

صحبت کرد.

فرمانده امنیه این گروه کشته شده اند.
این فرمانده حزب اسالمی گفت که در این 
درگیری به افراد حزب اسالمی تلفاتی وارد 

نشده است.
محمد حنیف حنیفی ولسوال نرخ، درگیری 
تایید کرده  را  طالبان  و  اسالمی  میان حزب 
زمانی  درگیری  این  است  گفته  وی  است. 
در  اسالمی  مسلح حزب  افراد  آغاز شد که 
او  کردند.  کمین  طالبان  علیه  سینزه  منطقه 
طالبان  فرمانده  یک  درگیری  این  در  افزود 
افرادش  از  یکی  با  همراه  زاخیل  مال  نام  به 

کشته شد.

چگونگی  مورد  »در  گفت:  تخار  والی 
می کنم  فکر  من  پیشداوری  حادثه  وقوع 
متن  در  خودم  من  که  چرا  نیست،  مناسب 
بود  زمانی  این  و  داشتم  قرار  حادثه  بطن  و 
یا  است  انفجار  این  که  نمی فهمیدم  که 
انتحار است. این مربوط می شود به نیروهای 
امنیتی ما که از مرکز )کابل( تا تخار بررسی 
روشن  آنها  را  حادثه  چگونگی  و  می کنند 

خواهند کرد.«
آقای تقوا در مورد اینکه از این حمله اطالع 
همین گونه  به  ما  »بله.  گفت:  است،  داشته  
کارت  شماره  حتا  بودیم.  گرفته  اطالعات 
و موبایل انتحار کننده هم در اختیار ما قرار 
گرفته بود و این نزد ما کامال محرم و پوشیده 
را شنیده اید که  بود، ولی شما ضرب المثلی 
می گوید دزد از پولیس چند قدم پیشتر است 

و ما این را هرگز پیشبینی نکرده بودیم.«

شاهداهلل شاهد سخنگوی والی میدان وردگ 
نیز این رویداد را تایید کرده گفت که آنان 
تنها در مورد کشته شدن مال زاخیل و یک 

همراه اش معلومات دارند.
اسالمی  میان حزب  بار  چند  نیز  این  از  قبل 
مسلح درگیری صورت گرفته که  طالبان  و 
در این درگیری ها تلفاتی نیز به هر دو طرف 

وارد شده است.
ذات  اختالفات  براساس  درگیری ها  این 
البینی این دو گروه شورشی مخالف دولت 
مناطق  تابستان سال گذشته چندین بار در  از 

مختلف ولسوالی نرخ به وقوع پیوسته است.

والی تخار: 
از برنامه حمله انتحاری اطالع داشتیم

درگیری طالبان با حزب اسالمی، سیزده کشته به جا گذاشت

وزیر داخله:

حلقات معین در حادثه تخار 
دست داشتند
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حادثه ی تخار 
زنگ خطر برای همه

واکنش های  با  تخار  در  قبل  روز  دو  حادثه ی 
برخی  برای  حادثه  این  گردید.  همراه  زیادی 
خطر  زنگ  یک  به عنوان  سیاسی  جریان های 

به شمار می آید.
رهبران ارشد جهادی مانند داکتر عبداهلل، امراهلل 
صالح، کریم خلیلی، مارشال فهیم، محمد محقق 
توصیف  تکان دهنده  را  رویداد  این  یک  هر  و... 
کرده و از روند پرشتاب معامله ی گنگ و مبهم 
افغانستان  حکومت  کرده اند.  انتقاد  طالبان  با 
پای  رد  تا  می کند  تالش  قبل  روال  همانند 
وحید  دهد.  نسبت  کشور  از  خارج  به  را  حادثه 
حمله ها  این  که  می گوید  کرزی  سخنگوی  عمر 
این  می گردند.  طراحی  کشور  از  بیرون  در 
می گیرد  صورت  حالی  در  عمر  وحید  اظهارات 
افغانستان  داوودزی سفیر  آقای  این  از  قبل  که 
افغانستان  به  رابطه  در  پاکستان  مثبت  نقش  از 
پاکستان  مداخله  نوع  هر  و  نموده  یاد  نیکی  به 
حکومت  که  می رسد  نظر  به  بود.  نموده  رد  را 
از مسایل  بسیاری  در  که  همان گونه  افغانستان 
می باشد،  آشکار  و  جدی  تناقض های  دچار 
و  سردرگمی  دچار  نیز  تروریزم  به  رابطه  در 
کدام  افغانستان  مردم  حاال  می باشد.  تناقض 
باور  را  حکومتی  مقام های  از  را  گفته  و  تحلیل 

کنند! 
آیا وحید عمر راست می گوید و یا داوودزی؟

تخار،  در  اخیر  رویداد های  که  می رسد  نظر  به 
پی خواهد  در  را  بزرگ سیاسی  صف بندی های 
جهادی  و  سیاسی  رهبران  پیام های  داشت. 
آنان سیاست های  از  بسیاری  که  می دهد  نشان 
عمده ی  عامل  را  حکومت   غیرشفاف  و  مبهم 
این حوادث می دانند. با تحوالت اخیر در کشور 
جایگاه  از  و  یک جانبه  صلح  که  گردید  روشن 
تضرع و زاری جز آن که دشمنان را صبورتر 
همراه  به  دیگری  دستاورد  نیرومندتر سازد،  و 
که  مالی  هنگفت  مصارف  به رغم  است.  نداشته 
دستاوردهای   است،  داشته  صلح  عالی  شوالی 
عینی و عملی آن در رویکرد طالبان به صلح، به 

چشم نمی خورد.
اکنون به نظر می رسد که تالش های مصالحه نیز 
داده  دست  از  عمال  را  خود  داخلی  حمایت های 
سناتوران  و  سیاسی  رهبران  اظهارات  است. 
جاری  شرایط  در  می باشد.  ادعا  این  بر  گواه 
با طالبان حمایت  از روند معامله  افرادی  صرفا 
در  یا  و  دارند  طالبانی  گرایش  یا  که  می کنند 
می باشند.  شریک  معامله  این  از  سرشار  سود 
چهره های  مرگ  از  پس  نیز  افغانستان  مردم 
نامدار مقاومت، باورهای خود را نسبت به نتایج 
مصالحه از دست داده اند. بدون شک اگر حکومت 
اقدام  شده  خلق  که  احساساتی  به  واکنش  در 
آن  احتمال  نگیرد،  پیش  در  را  جدی  و  اساسی 
می رود که مردم خود در تالش ایجاد هسته های 

مقاومت برای حفظ امنیت خود برآیند.
وضعیت  از  حکومت  که  دارند  انتظار  مردم 
با  و  شود  خارج  مخالفان  با  برخورد  در  ابهام 
این  برابر  در  شفاف،  سیاست  و  قوی  اراده ای 
زمینه های  همه ی  که  اکنون  کند.  برخورد  پدیده 
پدیده  این  با  مبارزه  برای  خارجی  و  داخلی 
نمی تواند  حکومت  چرا  است،  آماده  )طالبانیزم( 

از این فرصت ها به خوبی بهره برداری کند؟

زنگ اول


فعالیت های چشمگیری داشتند. 
دشمنان  را  حمله  این  عامالن  وی 
توصیف  مزدور  طالبان  و  جنایتکار 
حلقات  و  همسایه  کشورهای  و  کرد 
این گونه  داشتن  دست  در  را  معین 

حمالت دخیل خواند. 
این  در  اشتراک کنندگان  از  یکی 
مراسم به وزیر داخله هشدار داد، اگر 
این  تخار(  سیاسی  )حلقات  قاتالن 
خود  آن ها  نکند،  دستگیر  را  حمله 
است  ممکن  و  نمود  خواهند  اقدام 
پیدا  این والیت گسترش  ناامنی ها در 

کند. 
پاسخ  موضوع  این  به  داخله  وزیر 
»برادر  گفت:  و  نکرد  ارایه  روشنی 
جان  داوودخان  که  بکن  افتخار  تو 
از  امنیت شما  به خاطر  شیرین خودرا 
انتقام شهیدان  ما  افزود  و  داد.«  دست 

خودرا می گیریم.
ایتالف  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
تغییر و امید، خودرا هم سنگر و عضو 

را  کودک  هشت  حداقل  اجساد  و 
و  خبرنگاران  به  تا  آورده اند  خود  با 

مقامات دولتی نشان بدهند.
یک سخنگوی ناتو گفت که عملیات 
هوایی در نوزاد در جواب تیراندازی 

به سربازان این نیروها اجرا شد.
عملیات  در  غیرنظامیان  شدن  کشته 
مورد  چندین  در  خارجی  نیروهای 
است.  شده  مردم  خشم  باعث 
بیشتر  موجود،  آمار  براساس  اگرچه 
حمالت  از  ناشی  غیرنظامیان  تلفات 
بمبگذاری های  و  شورشی  گروه های 
شدن  کشته  اما  است،  بوده  انتحاری 
ناتو،  نیروهای  سوی  از  غیرنظامیان 

بیشتر حساسیت برانگیز بوده است.
حامد کرزی از ناتو انتقاد کرده است 
که برای متوقف کردن »عملیات شبانه« 
کرزی  آقای  گفته  به  که  نیروها  این 
غیرنظامیان  تلفات  بروز  باعث  بیشتر 

می شود، کاری نکرده است.

تازه  سند  در  تا  است  کرده  ارایه 
دو کشور  استراتیژیک  همکاری های 

جا داده شود.
روز  مجددی  آقای  حال  همین  در 
خبری  نشست  یک  در  گذشته 
استخبارات  سازمان  که  است  گفته 
از  طالبان  که  نمی خواهد  پاکستان 
به  صلح  تحکیم  کمیسیون  طریق 
عادی  زندگی  به  و  بپیوندند  دولت 

برگردند.
آقای مجددی گفته است تا زمانی که 

تظاهرکنندگان هشدار داده بودند که 
از  امنیه و جنرال داوود  اگر قوماندان 
اقدام  نشوند خود  برکنار  وظایف شان 

خواهند کرد. 
حاال  می گویند  تخار  باشنده های 
به  حمله  این  سازماندهی  با  افراد  این 

هدف شان نایل آمده اند. 
حاجی جمشید، عضو شورای والیتی 
در  عزیزی  لطف اهلل  مولوی  و  تخار 
داوود خان  ضد  بر  تظاهرات  روز 
شعار داده بودند و او را خاین خوانده 

بودند. 
نمی رسد  نظر  به  بعید  مردم  به گفته ی 
که این افراد حمله به جان داوودخان 
کرده  طرح ریزی  را  امنیه  قوماندان  و 

باشند.
موالنا  جنرال  و  داوود  داوود  جنرال 
انتحاری  حمله  یک  در  شاه جهان 
چهار  ساعت  حوالی  شنبه  روز  که 
کار  دفتر  در  عصر  دقیقه ی  بیست  و 
والی تخار با  4 تن دیگر جان باختند 
همراه  تخار  والی  تقوا،  عبدالجبار  و 
مجروح  شدت  به  دیگر  تن  ده  با 

شدند. 
جنرال  که  رخ داد  زمانی  حمله  این 
نیروهای  قوماندان  با  همراه  داوود 
کشور،  شمال  در  بین المللی  ایتالف 
شاه جهان نوری فرمانده پولیس تخار، 
حال  در  دیگر  شماری  و  تخار  والی 
امنیتی  جلسه ی  یک  از  آمدن  بیرون 

در مقر والیت تخار بودند. 
مقام ها  این  شدن  بیرون  محض  به 
در  خودرا  انتحاری  حمله کننده ی 
منفجر  تخار  والیت  ساختمان  دهلیز 

کرد.
این  در  نیز  آلمانی  نظامیان  از  تن  دو 

حمله کشته شده اند. 

ده طالب در کندز 
کشته و زخمی شدند

در  کندز،  پولیس  کندز:  8صبح، 
وکیل قره ی  روستاهای  به  حمله ای 
این  در  طالبان  از  گروهی  گل تپه ، 
این  را کشته و زخمی کردند.  منطقه 
است  داده  رخ  منطقه ای  در  رویداد 
که گفته می شد طالبان از آنجا رانده 

شده اند.
سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
تایید  با  کندز،  پولیس  فرماندهی 
طالب  ده  ساختن  زخمی  و  کشتن 
در این روستا، به 8صبح گفت: »پس 
از  تن   4 طالبان  شنبه  روز  این که  از 
شهید  حمله  ای  در  را  محلی  پولیس 
دقیقی،  حمله ی  در  پولیس  کردند، 
حمله  آماج  را  طالبان  گروه  یک 
قرار داد که همه ی این گروه 9 نفری 
را، کشته  قوماندان شان  و یک  طالب 

و زخمی کردند.«
شش  جسد  گفت  سروری  آقای 
پولیس  نزد  در  اکنون  همین  طالب 
است و چهار طالب زخمی اکنون در 

هستند. شفاخانه 
اهلل  سمیع  حمله  این  گفت:»در  او 
نیز  کندز  پولیس  فرمانده  قطره، 
شرکت کرده بود و این گونه حمله ها 

پس از این نیز انجام خواهند شد.«
پولیس،  مقام های  نیز  پیش  چندی 
زیر  همگانی  حمله ی  آغاز  از  خبر 
گمان  ولی  بودند،  داده  »امید«  نام 
قراردادن  هدف  که  می شود  برده 
تخار،  والیت  در  پولیس  فرماندهان 

امید می شود. مانع آغاز حمله ی 
حالی   در  کندز  پولیس  مقام های 
تاکید  طالبان  باالی  حمله  برافزایش 
رویداد  می شود  گفته  که  می کنند، 
دو  که  تخار،  در  شنبه  روز  انتحاری 
در  پولیس  ارشد  فرماندهان  از  تن 
قرار  هدف  را  شمال شرق  و  شمال 
منفی  اثر  مردم  روان  روی  داد، 

است. گذاشته 

عبدالحسیب شریفی / تخار
داوود  داوود  محمد  جنرال  پیکرهای 
جنرال  و  پامیر   303 زون  قوماندان 
پولیس  فرمانده  نوری  شاه جهان 
تخار پس از مراسم تشییع جنازه روز 
یک شنبه ساعت 3 پس از چاشت در 

والیت تخار به خاک سپرده شدند. 
در مراسم خاک سپاری این جنراالن، 
شورای  رییس  ربانی  برهان الدین 
وزیر  محمدی،  بسم اهلل  صلح،  عالی 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  داخله،  امور 
امراهلل  امید،  و  تغییر  ایتالف  رهبر 
ملی،  امنیت  پیشین  رییس  صالح 
جار اهلل منصوری وزیر احیا و انکشاف 
دهات، شماری از نمایندگان  وکالی 
از  تن  هزاران  و  والیتی  شورای 
هواداران و داغ داران قربانیان حادثه ی 

حضور به هم رسانیده بودند. 
که  مراسم  اشتراک کنندگان 
نفر می رسید،  به ده ها هزار  تعدادشان 
و  بزدالنه  عمل  یک  را  عمل  این 
ناجوانمردانه توصیف نموده از دولت 
خواستند تا انتقام خون این شهدا را از 

عامالن آن بگیرند. 
برهان الدین ربانی این حمله را مرتبط 
ماه های  در  که  خواند  حمله هایی  به 
اخیر به صورت زنجیره ای و یکی پی 

دیگری به وقوع پیوسته اند. 
او گفت که با حضور جنرال داوود و 
افغانستان،  شمال  در  شاه جهان  جنرال 
ثباتی  با  وضع  به  ناامنی،  چهره ی 
قدرتمند  پایگاه های  که  شد  تبدیل 
تروریستان در بغالن، کندز و حتا در 

تخار و بدخشان از بین برده شد.
داخله ی  امور  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
در  »شهدا«  این  که   گفت  کشور 
امنیت  تامین  به خاطر  افغانستان  شمال 

مقام های محلی در والیت هلمند گفته اند 
کشته  به  منجر  ناتو  هوایی  عملیات  که 

شدن چهارده غیرنظامی شده است.
نوزاد  ولسوالی  در  عملیات  این 
شد  انجام  آن  از  پس  هلمند  والیت 
حمله  مورد  امریکایی  سربازان  که 

قرار گرفتند.
در  ناتو  که  است  حاکی  گزارش ها 
به اجرای  این حمله، دست  به  جواب 
عملیات هوایی زد، اما به جای هدف 
خانه  دو  مسلح،  شورشیان  دادن  قرار 

مسکونی هدف قرار گرفتند.
این  در  گزارش ها،  این  براساس 
کودک  دوازده  و  زن  دو  عملیات 

کشته شده اند.
در  که  گفته اند  افغان  و  ناتو  نظامیان 

حال بررسی این گزارش ها هستند.
از  شماری  می گویند،  خبرنگاران 
به  نوزاد،  ولسوالی  در  محل  مردم 
آمده  هلمند  والیت  مرکز  لشکرگاه، 

جمهور  رییس  فرمان  اساس  به   
رییس  مجددی  صبغت اهلل  کرزی، 
رییس  حیث  به  سنا  مجلس  پیشین 
عنعنوی  جرگه  برگزاری  کمیسیون 

تعیین شده است.
خبرگزاری  باختر،  گزارش  بنیاد  بر 
رسمی دولت افغانستان، این کمیسیون 
توظیف شده است تا برای راه اندازی 
جرگه عنعنوی جهت بحث روی سند 
همکاری های استراتژیک افغانستان و 
ایاالت متحده امریکا آمادگی بگیرد.
رییس جمهور اخیرا گفته بود که دو 
تا سه ماه دیگر جرگه عنعنوی را در 
نهایی  فیصله  و  می کند  برگزار  کابل 
استراتژیک  روابط  ایجاد  راستای  در 
اتخاذ  جرگه  همین  در  امریکا  با 

خواهد شد.
تازگی  به  افغانستان  حکومت 
متحده  ایاالت  به  خودرا  طرح های 

خانواده ی جنرال داوود معرفی کرد و 
گفت: »این ها متعهد بودند که به شما 
ما  کمر  این ها  رفتن  با  کنند،  خدمت 
گفتنی  درد خودرا  من  است.  شکسته 
سیاسی  ملحوظ  درد  این  از  و  هستم 

ندارم.«
بود  این  داوود  دل  »درد  گفت:  او 
اما  می شود،  شهید  روز  یک  او  که 
افسوس که این نظامی که او در دفاع 
از آن قرار دارد، او را متهم می سازد 

که قوم کشی می کند.«
صدیق  فرزندان  »به  افزود:  عبداهلل 
کشور تهمت نبندید که در هر مقام و 
اجازه  را کسی  باشید شما  کرسی که 
نمی دهد. این مسوولیت دولت است، 
با یک تسلیت عرض کردن مسوولیت 

دولت خالص نمی شود.«
در  تالقان  شهروندان  از  شماری 
را  حمله  این  8صبح،  با  مصاحبه 
تخار  در  قبل  هفته ی  تظاهرات  به 
که  می گویند  و  می دهند  پیوند 

داد  دستور  دفاع  وزارت  به  اخیرا  او 
نیروهای  »خودسر«  عملیات های  تا 

خارجی را متوقف کند.
مقامات  دیگر،  گزارش  یک  در 
گفته اند  نورستان  والیت  در  محلی 
ناتو در  که در یک عملیات نیروهای 
هجده  گذشته،  هفته  چهارشنبه  روز 
ماموران  از  تن  بیست  و  غیرنظامی 

پولیس کشته شدند.
مقامات  گفته  به  عملیات،  این  در 
شورشیان  از  نفر  سی  حدود  محلی، 

وابسته به طالبان نیز کشته شده اند.
افراد  که  است  گفته  نورستان  والی 
در  زمانی  غیرنظامیان  و  پولیس 
که  شدند  کشته  آب  دو  ولسوالی 
شورشیان  با  را  آنها  ناتو  نیروهای 

مسلح اشتباه گرفتند.
صحنه  گذشته  هفته  نورستان 
و  طالبان  میان  سنگینی  درگیری های 

نیروهای داخلی بود.

پاکستان  خاک  در  تروریزم  النه های 
از بین نروند، هیچ زمانی در افغانستان 

صلح و ثبات به میان نخواهد آمد.
آقای مجددی افزود با تالش های این 
به  طالبان  افراد  از  تن   120 کمیسیون 
شمول چند تن از فرماندهان این گروه 
به  دست داشته ی شان  سالح  با  همراه 

روند صلح یک جا شده اند.
می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
افراد که در گذشته در مخالفت  این 
لوگر،  ننگرهار،  در والیات  دولت  با 
قرار  کندز  و  غزنی  خوست،  کاپیسا، 
دست  جنگ  از  اکنون  اما  داشتند، 
کشیده و به روند صلح یک جا شدند.

صلح  تحکیم  کمیسیون  مسووالن 
گذشته  سال  پنج  طی  می گویند 
دولت  به  طالبان  افراد  از  تن  هزاران 
عادی شان  زندگی  به  و  شده  یکجا 

ادامه می دهند.

وزیر داخله:
انتقام می گیریم

کشته شدن چهارده غیرنظامی در هلمند

صبغت اهلل مجددی رییس کمیسیون برگزاری جرگه عنعنوی تعیین شد

ادامه از صفحه 1 
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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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روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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آتش« و دود ورای »از گزارش در امروز خواهری
میخواهدکهسرگذشتتلخاشرابیاننماید.اودریک
حادثهپنجتنازاعضایفامیلاشراازدستدادهوچنین
را زندگی سخت »روزهای میدارد: بیان را حادثه آن
که روزی امید به و میکردیم سپری پیدیگری از یکی
بدوندغدغهوجنگزندگینماییمهمیشهوقتحسرت
میخوردیم،اماباآنهمزمانبهجلومیرفتونمیایستاد
کهمنتظرتوباشدویاازیکحادثهشومدیگرجلوگیری
نماید.نظامکمونیستیراباتماممشکالتوبدبختیهایآن
سپرینمودیم،روزهایسختومملوازدردیکههزاران
بعدا و میشدند شکنجه و دستگیر ناحق به بیگناه انسان
و نمودیم سپری را رسیدند شهادت به بیرحمی بسیار به
امیدروزیراداشتیمکهشایداینحکومتتغییرنمایدو
نظامجدیدبهمیانآید،کهچنینهمشد.روسهاشکست
که هم کمونیستی نظام رفتند. بیرون کشور از و خوردند
روز از را کشور دید متزلزل را دولتداریاش پایههای
یک از نظام و نمود تسلیم مجاهدین نیروهای به ناچاری
نیروهای بهرژیمدیگرتبدیلشد.ازحکومتداری رژیم
مجاهدینمدتیسپرینشدهبودکهآنهابرسرقدرتجنگ

ویرانشدن به منجر ودرگیریهایشدید نمودند آغاز را
گروههای شد. ملکی و دولتی مسکونی،اماکن خانههای
درگیردرجنگبدونکدامهدفراکتومرمیشلیک
میکردند.آنهاپروایمردمملکیرانداشتندکهدرنتیجه
همیندرگیریهایشانهزارانانسانمعلولوهزارانانسان
رفتندوشهیدشدندوخانههاودوایر بهکاممرگ دیگر

دروالیاتتخاروکندزفعالیتدارند،معلومنیستکهاز
سویچهگروههاویاکسانیراهاندازیشدهاندوبراساس
گفت: حسن خانم میکنند. تدریس تعلیمی نصاب کدام
در تخارستان بهنام مدرسهای مخصوصا مدرسهها »جریان
کندزیکاندازهناراحتیهارادرمیانخانوادههادرآنجابه
وجودآوردهاست...دخترانیکهبهاینمدرسههامیروند
و نیستند مسلمان که میکنند انتقاد خانوادههایشان از
به دارندکهدخترانشان ایندخترانشکایت خانوادههای
دانشآموز )دختران اینها که میترسند حتا رفتهاند. انزوا
امنیتی تهدیدهای یا و خودکشی مسایل در مدرسهای(
اشتراککنند.«بهگفتهیخانمحسن،ایننگرانیازسوی
باشندگانکندزابرازشدهوازوزارتهایداخلهومعارف
او کنند. توجه مدارس این فعالیتهای به که خواستهاند
گفتکهخانوادههانگراناینمسالههستندکهفرزندانشان

این پیگیری برای »ما اوگفت: نشدهاند. بازداشت میناگل
را مساله که کردیم تعیین را کمیتهای جدی، بسیار قضیه
تعقیبمیکند.ماپیشنهادهایمشخصیبرایشان)مقامهای
محلیتخار(دادیمکهمجرمینواقعیرادستگیربکنندنه
در دختر این قضیه محکمه اینکه دوم را... دیگر کسان
کابلصورتگیردتامابهآندسترسیداشتهباشیموسوم
قربانیبایدازآنمحل)روستایآلوچهمحلتجاوز(بیرون

انتقالدادهشدهوبهیکجایامنبردهشود.«
در جنسی تجاوز واقعات که افزود صبحرنگ ثریا داکتر
در که گفت او است. تکاندهنده کندز و تخار والیات
تجاوز مورد سیزده خورشیدی، گذشتهی سال جریان
و تخار والیات در دختران و زنان قتل مورد نه و جنسی

کندزگزارششدهاست.
زنان حقوق مدافع و بشری حقوق نهادهای حال این با
میگویندکهعدمرسیدگیبهقضایایخشونتعلیهزنان
تاموارد باعثشدهاست برکودکان، وتجاوزاتجنسی
خشونتفزیکیوتجاوزاتجنسیدرکشورافزایشیابد.
به کشور محاکم در بشری، حقوق نهادهای گفتهی به
دوسیههایمربوطبهزناندرتناسبمردان،کمتررسیدگی
میشودواینمسالهباعثشدهاستتااعتمادزناننسبتبه

اجرایعدالتتوسطمحاکم،کاهشیابد.


نهاد بشر، حقوق مستقل کمیسیون از متشکل هیاتی
همبستگیدادخواهیزنانافغانوچندتنازفعاالنحقوق
زنبهمنظوربررسیقضیهتجاوزجنسیبریکدخترسیزده
سفر کشور شرق شمال به اخیرا تخار، والیت در ساله
کردهبود،میگویدتعدادیازمدرسههایدخترانهدراین
والیاتآغازبهفعالیتکردهاندکهاحتماالدخترانرادر
والیتهایتخاروکندزبهتندرویاسالمیتشویقمیکنند.
اعضایاینهیاتمیگویندکهخانوادههایدخترانیکهدر
اینمدرسههادرسمیخوانند،ازاینموضوعابرازنگرانی

کردهوازبرخورددخترانشانشکایتدارند.
پلوشهحسن،یکتنازفعاالنحقوقزنوازاعضایاین
هیات،روزگذشتهدریکنشستخبریمشترکباداکتر
کمیسیون در زنان حقوق بخش کمیشنر صبحرنگ ثریا
که دخترانهای مدارس گفت افغانستان بشر حقوق مستقل

دراینمدارسبهتندروانمذهبیتبدیلشوند.ویهمچنین
اینکه اما »تدریسمسایلدینیکاریخوباست افزود:
مسوولیت میکنند، سواستفاده مدارس این از کسانی چه
وزارتمعارفاستکهبرودببیندکهآنها)مدارسدینی
شدند. نگران مردم چرا و میکنند تدریس چه دخترانه(
خانوادههاشکایتکردندکهاوالدشانبهیکسمتدیگر
اینمدرسههامثلمدرسههایی نخواهدشد میروندودیر
چون و شوند داشتند، فعالیت پاکستان در وقت یک که
مکتبومدرسهنبودمردمفرزندانشانرابهاینمدرسهها
طالبانیزم }جنبش{ به دیدند بعدها اما میکردند، روان
این صورتیکه در کرد تاکید حسن خانم شدند.« تبدیل
و تحقیق مورد مسوول دولتی نهادهای سوی از مساله
بزرگی مشکل آینده در است ممکن نگیرد، قرار ارزیابی

برایمردمافغانستانخلقشود.
بخش کمیشنر صبحرنگ، ثریا داکتر حال همین در
افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون در زنان حقوق
کشور شرق شمال در را زنان وضعیت کنفرانس این در
وخیمتوصیفکردوگفتکهاخیرازناندراینوالیات
خانم شدهاند. مواجه بیشتری تهدیدهای و چالشها با
در زنان برای نیز تاکیدکردکهشرایطکاری صبحرنگ
والیاتشمالشرقکشورتنگترشدهوبسیاریاززنانی
بهدلیل میکردند، کار غیردولتی و دولتی ادارات در که
خانم دادهاند. دست از را وظایفشان امنیتی تهدیدهای
وضعیت روی ناامنیها افزایش که کرد عالوه صبحرنگ
زناندرشمالشرقکشورتاثیرزیادیگذاشتهاست.خانم
دختر یک بر تجاوز قضیه پیگیری مورد در صبحرنگ
تاکنونعامالن تخارگفتگرچند سیزدهسالهدروالیت
اینتجاوزجنسیبازداشتنشدهاند،امامقامهایمحلیاین
والیتبهاعضایاینهیاتاطمیناندادهاندکهاینقضیهرا

بهصورتجدیپیگیریمیکنند.
ازسوی اخیرا دارد، نام میناگل که ساله سیزده دختر این
ششمردمسلحکهگفتهمیشودیکتنازآنانیونیفورم
پولیسبهتنداشتهاست،موردتجاوزگروهیقرارگرفت.
بر تجاوز عامالن تاکنون که میگوید صبحرنگ خانم

درگیریها این صورت هر به رفتند. تاراج به همه دولتی
طالبان بهنام سیاهدل گروهی که شد سبب برادرکشیها و
ظهورکندواینبارنوبتایشانبودکهمردمراموردآزار
اما بودند نشده کابل وارد ایشان هنوز دهند. قرار اذیت و
ایشاناحساسمیشد.دریکی ازطرف خطراتاحتمالی
ازروزهاهمهدرخانهگردهمجمعبودیموخالهامنیزدر

خانهماآمدهبود.منودیگراندربیرونازخانهمصروف
به کدام هر که طفلاش سه با همراه خالهام و بودیم کار
سنهای3،2و5سالهبودند،ویکخواهرمکهنامزدشده
بودو18سالداشتدرخانهنشستهبودندکهناگهانصدای
مهیبیهمهجاراتکاندادوبعدازآنصدایشکستنشیشه،
همراهباگردودودهمهفضاراپوشانید.همهجیغمیزدیم
وفریادمیکشیدیمامافایدهنداشتزیراراکتدرخانهما
اصابتنمودهبودواحتمالزندهماندنکسنبود.همسایهها
بهکارشدیم.راکتدر همواردحویلیماشدندودست
خانهمااصابتنمودهبودودرنتیجهآنخالهامهمراهباسه
طفلمعصومویکخواهرمکه18سالداشتپنجنفردر
یکلحظهبهخاکوخونغلتیدندودنیاراباالیماقیامت
ازآن نمیشدکه بودو راکوبیده ما ساختند.غمدروازه
چشمپوشینمود.واقعیتتلخبودوبایدقبولمیکردیمکه
دیگرآنهازندهنیستند.افسوسمندراینجاستکهامروز
دولتماباهمانقاتالنتوافقنمودهتعدادشانرابهمقامو
منصببلندنصبوتعییننمودهوعدهایدیگررانیزبهنام
صلحوبرادرانناراضیمیخواهددرکنارشانداشتهباشد.
پسمفهومعدالتواسالمیتکجاشد؟!کسانیکهجنایت
کردندومردمراآزارواذیتنمودندامروزمعافشوند،
اینکاردرستنیستوعواقبآنبهخوبینمیانجامد.«



دنیا را برای ما قیامت ساختند
در یکی از روزها همه در خانه گردهم جمع بودیم و خاله ام نیز در 

خانه ما آمده بود. من و دیگران در بیرون از خانه مصروف کار بودیم 
و خاله ام همراه با سه طفل اش که هر کدام به سن های 2، 3 و 5 ساله 

بودند، و یک خواهرم که نامزد شده بود و 18 سال داشت در خانه 
نشسته بودند که ناگهان صدای مهیبی همه جا را تکان داد و بعد از آن 
صدای شکستن شیشه، همراه با گرد و دود همه فضا را پوشانید. همه 
جیغ می زدیم و فریاد می کشیدیم اما فایده نداشت زیرا راکت در خانه 

ما اصابت نموده بود و احتمال زنده ماندن کس نبود. همسایه ها هم 
وارد حویلی ما شدند و دست به کار شدیم.

نگرانی  از افراطی شدن 
دختران  در شمال شرق

ــــــــــــــــــــــــ :ظفرشاهروییــــــــــــــــــــــــ

خانم حسن گفت: »جریان مدرسه ها 
مخصوصا مدرسه ای به نام تخارستان 
در کندز یک اندازه ناراحتی ها 
را در میان خانواده ها در آنجا به 
وجود آورده است... دخترانی 
که به این مدرسه ها می روند از 
خانواده های شان انتقاد می کنند 
که مسلمان نیستند و خانواده های 
این دختران شکایت دارند که 
دختران شان به انزوا رفته اند. 
حتا می ترسند که این ها )دختران 
دانش آموز مدرسه ای( در مسایل 
خودکشی و یا تهدیدهای امنیتی 
اشتراک کنند.« به گفته ی خانم 
حسن، این نگرانی از سوی 
باشندگان کندز ابراز شده و 
از وزارت های داخله و معارف 
خواسته اند که به فعالیت های این 
مدارس توجه کنند.

ACKU
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تعمير  داخل  در  شنبه  انتحاری که عصر روز  در حمله ی 
داود  داود  جنرال  گرفت،  صورت  تخار  واليت  مقام 
قوماندان زون 303 پامير همراه با شاه جهان نوری قوماندان 
امنيه ی تخار کشته شدند. کشته  شدن اين دو مقام امنيتی 
در کنار اين که يک ضربه از سوی طالبان به دولت آقای 
به رييس شورای عالی  کرزی می باشد، يک جواب تلخ 
صلح می باشد که هنوز هم با خوشبينی تمام بر مذاکره و 

مصالحه با طالبان تاکيد دارد.
اين  به  سال  دو  از  کرزی  آقای  رهبری  تحت  حکومت 
طرف تالش های خودرا برای ترغيب طالبان به متارکه و 
به اين سو،  اندی  مصالحه شدت بخشيده و از يک سال و 
تشکيل  صلح  عالی  شورای  عنوان  تحت  را  تشکيالتی 
برای  وسيع تری  امکانات  آن  طريق  از  تا  است  داده 

عالقمندسازی طالبان به مذاکره ايجاد نمايد.
اين  که  است  اين  می رسد  مشاهده  به  آنچه  عمل  در  اما 
تالش ها نتيجه مثبت نداده است. نه تنها طالبان متمايل به 
دولت  سوی  از  تپ و تالش ها  اين  بلکه  نشده اند،  مذاکره 
عمل  شدت  و  کرده  محاسبه  دولت  ضعف  نشانه ی  را 
عمليات های  اجرای  و  سازماندهی  جهت  در  خويش را 
رييس  ميان  اين  در  کرده اند.  بيشتر  انفجاری  و  انتحاری 
شورای عالی صلح نيز بسياری از افراد نزديک به خودرا از 
دست داده است. تاکنون حداقل دو تن از مقامات امنيتی 
که در گذشته در صف بندی های سياسی در کنار رييس 
رسانده اند.  قتل  به  را  داشته اند  قرار  صلح  عالی  شورای 
بازی  که  نظراند  اين  به  کارشناسان  از  برخی  همين رو  از 
نتيجه ای  يابد،  ادامه  با طالبان هرچه  گرگ و ميش صلح 
بهتر از آنچه تاکنون و به خصوص بعد از تشکيل شورای 

عالی صلح به دست آمده، به دست نخواهد آمد.
جالب اين که عليرغم ايجاب تغيير رويکرد مسالمت جويانه 
ادامه  هنوز  اين سياست  طالبان،  برابر  در  از جانب دولت 
در  اين  يابد.  ادامه  نيز  آينده  در  است  ممکن  و  يافته 
حاليست که برای تثبيت مشروعيت دولت به عنوان نهادی 
برخاسته از رضايت مردم به دليل بناشدن بر مبنای قانون 
اساسی، بسيار ضروری به نظر می رسد که دولت در برابر 

مخالفان مسلح خود برخورد جدی داشته باشد.
انتخابات های  در  که  نقايصی  عليرغم  افغانستان  دولت 
است،  داشته   1389 پارلمانی  و   1388 جمهوری  رياست 
باز هم رنگ و بوی مردمی دارد. زيرا عليرغم ضعف های 
رضايت  با  نحوی  به  آن  به  وابسته  نهادهای  و  نظام  اين 
که  حاليست  در  اين  دارد.  کار  و  سر  مردم  مشارکت  و 
دولت  مخالف  مسلح  گروه های  به  مربوط  تشکل های 
اراده  کننده ی  منعکس  اسالمی،  حزب  و  طالبان  شامل 
که   می باشد  گروه ها  اين  رهبران  از  محدودی  شماری 
اين نظر هستند  به  به صورت شخصی تصميم می گيرند و 

که بايد جامعه نيز از تصميم های آنان پيروی کنند.
می تواند  مسلحش  مخالفان  و  دولت  ميان  تفاوت  همين 

مجلس سنای افغانستان در واکنش به کشته شدن جنرال 
مجازات  و عدم  پامير  فرمانده زون 303  داوود،  داوود 
از دادگاه  از سوی حکومت،  بازداشت شده  تروريستان 
عالی کشور خواهان مجازات علنی طالبان جنايتکار شد.

سنا همچنين شماری  نشست روز گذشته ی مجلس  در 
صلح،  عالی  شورای  مسووالن  از  انتقاد  با  سناتوران  از 
خوش باوری  نتيجه ی  را  داوود  جنرال  کشته شدن 
طالبان  به  صلح  شورای  مسووالن  خوش خدمتی  و 

تروريست خواندند.
خالقداد بالغی، سناتور کابل در مجلس سنا گفت کشته 
برنامه ی  و  نيست  فراموش شدنی  داوود  فرمانده  شدن 

صلح حکومت با طالبان نيز تاکنون نتيجه نداده است.
عالی  شورای  ايجاد  افغانستان  سنای  مجلس  عضو  اين 
صلح از سوی رييس جمهور کرزی را با هزينه کالنی 
که برای پيوستن مخالفين دولت به آن پرداخت می  شود، 
نه تنها برای حفظ نظام موجود مفيد نمی داند بلکه عامل 

روحيه دادن به طالبان تروريست می داند.
آقای بالغی گفت: »من اين حادثه را بهای شورای عالی 
ناکارآمد صلح می پندارم. ما در سال گذشته هم اعالم 
کرديم که اين شورا به جز اين که خون فرزندان قهرمان 
اين وطن را بريزانند کار ديگری از اين ها برنخواهد آمد. 
والبته بهای سنگينی را که مردم ما پرداخت می کنند از 
خوش باوری های  و  خوش خدمتی ها  خوش بينی ها، 

شخص جناب برهان الدين ربانی می باشد.« 
در حمله ی تروريستی روز شنبه به شمول جنرال داوود 
نوری،  شاه جهان  و  پامير   303 زون  فرمانده  داوود، 
فرمانده پوليس تخار، يک محافظ و يک دستيار والی 

تخار نيز کشته شدند.
تقوا والی  به شمول عبدالجبار  اين حمله تروريستی  در 
تخار و فرمانده آلمانی ايساف در شمال کشور، ده تن 

ديگر زخمی شدند.
در  تخار  سناتور  عرفان،  عبدالوهاب  ديگر،  جانب  از 
مجلس سنای کشور جنرال داوود را که از يک سال به 
اين سو به عنوان فرمانده زون 303 پامير تعيين شده بود، 
و  جهاد  دوران  در  که  خواند  شجاع  و  استثنايی  فردی 
مقاومت مردم افغانستان در مقابل اشغالگران شوروی و  

تجاوز پاکستان از طريق طالبان، ايستاد گی کرد.
شمال  به  داوود  جنرال  اين که  از  پس  گفت  عرفان 
فرستاده شد، با عمليات های پيهم در واليت های بغالن، 
بين  از  اين مناطق  پايگاه های آن ها را در  کندز و تخار 

برد و در تامين امنيت آن سهم گرفت.
انگشت شمار  جمله ی  از  داوود  »جنرال  افزود:  عرفان 
فرماندهان مشهور و در عين حال بسيار اديب، شريف و 
باديانت نسبت به مردم افغانستان و نسبت به آبادی وطن 
سخت عالقمند بود. او هميشه در فکر  اين بود که چطور 
می توانيم امنيت و آرامش را در وطن بياوريم. از جرات 

برابر  در  تنها  نه  که  کند  فراهم  دولت  برای  را  زمينه  اين 
مخالفان مسلح خود، باج پردازانه برخورد نکند، بلکه آنان 
و  تسليم  به  مجبور  تا  دهد  قرار  مضاعف  فشار  تحت  را 
نتوانسته  استفاده  امتياز  اين  از  دولت  اما  گردند.  تن دهی 
است. جالب اين که در مقام عمل و به خصوص در عرصه 
تقابل تبليغاتی با طالبان، مردم شدت عمل بيشتری به خرج 
به دنبال جلب  دولت مردان  و  دولت  حاليکه  در  می دهند. 
رضايت طالبان برای مشارکت در قدرت هستند، اين مردم 
در  و  می دهند  نشان  مخالفت  طالبان  برابر  در  که  هستند 
برابر برنامه های باز شموليت آنان در قدرت ابراز مخالفت 

می کنند.
از  يکی  تخار،  واليت  تعمير  داخل  در  انتحاری  عمليات 
اين  می باشد.  طالبان  برای  دست آورد  پر  عمليات های 
منصب داران  از  تن  دو  شدن  کشته  باعث  هم  عمليات 
در  اين که  به  توجه  با  هم  و  شد  دولت  امنيتی  عالی رتبه 
گرفته،  صورت  شمال  واليت های  از  يکی  تعمير  داخل 
بخش  در  امنيت  شکنندگی  آمدن  در  نمايش  به  باعث 

شمالی کشور گرديد.
که  می باشد  توجه  قابل  نيز  جهت  اين  از  رويداد  اين 
مکرر  درخواست های  به  تکراری  پاسخگويی  نوع  يک 
کرزی،  حامد  رهبری  تحت  دولت  مذاکره ی  و  صلح 
تا  طالبان  اين که  با  می گردد.  محسوب  طالبان  جانب  از 
با  و  داده  رد  دولت جواب  پيشنهاد صلح  به  باربار  کنون 
بی اعتنايی  آن  به  انفجاری  و  انتحاری  عمليات های  انجام 
عليرغم شدت عمل  از دولت  اما  داده اند،  نشان  خويش را 
طالبان، در تالش بوده است تا رهبران اين گروه را به صلح 

و مذاکره ترغيب کند. 
باور می باشند که تالش های  اين  به  از کارشناسان  برخی 
جدی دولت برای ترغيب رهبران طالبان به مذاکره، باعث 
گرديده است تا سران طالبان به اين تفکر بيافتند که  دولت 
آقای کرزی در مقابله با آنان احساس ضعف می کند. اين 
احساس در طالبان باعث گرديده تا حمالت اين گروه نيز 
شدت يابد. از سوی ديگر طالبان سعی می کنند تا در اين 
اواخر حمالت خودرا نسبت به گذشته هدفمند تر کرده و 
سوژه های مورد نظر برای عمليات خويش را دقيق انتخاب 

کنند.
به اين نظر می باشند که اين تغيير  عده ای از کارشناسان 
در روش عملياتی طالبان تجربه ای است که به صورت غير 
اين گروه رسيده  به  عالی صلح  از سوی شورای  مستقيم 
فعال شدن شورای  از  است. در يک سال گذشته و پس 
عالی صلح و روی دست گرفته شدن تالش ها برای آزادی 
اعضای گروه طالبان از زندان های دولتی، طالبان به بازيابی 
پيدا  دست  خويش  دست داده  از  توانمندی های  مجدد 
کردند و توانستند نيروهای از دست رفته خويش را دوباره 
را  انتحاری شان  عمليات های  نتيجه  در  و  آورده  به دست 

شدت بخشند.

و شجاعت استثنايی برخوردار بود.« 
نفوذ  بدون  که  کرد  تاکيد  سنا  مجلس  عضو  اين 
تروريستان در نهاد های امنيتی افغانستان ممکن نبود که 

جنرال داوود هدف قرار می گرفت.
انتحارکننده   متفاوتی در مورد هويت  اظهارات  هرچند 
گفته  بيشتر  آن چه  اما  دارد  وجود  انتحارکننده ها  يا  و 
امنيتی  نيروهای  لباس  از  تروريستان  است که  اين  شده 

افغانستان در حمله بر دفتر والی تخار استفاده کرده اند.
رهايی  سناتوران  از  زيادی  شمار  ديگر،  سوی  از 
از سوی حکومت و عدم  بازداشت شده  تروريست های 
مجازات آن ها را باعث روحيه دادن به طالبان تروريست 
خواندند و نهادهای عدلی و قضايی را درعدم پيگيری 

پرونده های تروريستی متهم ساختند.
سناتوران مجازات نکردن عامالن حمله ی تروريستی را 
نمايندگی  در  تن  ده ها  باعث کشته و زخمی شدن  که 
از  نمونه ای  شد،  ننگرهار  واليت  در  بانک  کابل 
پيگيری  به  قضايی  نهادهای  و  حکومت  بی توجهی 

پرونده های تروريستی در کشور برشمردند.
مجلس  اول  معاون  ايزديار،  محمدعلم  حال،  درهمين 
طالب  جنايتکاران  نکردن  مجازات  افغانستان  سنای 
می داند  حکومت  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  باعث  را 
علنی  مجازات  خواهان  کشور  دادگاه عالی  از   و 

سازمان د هندگان حمله های تروريستی در کشور شد.
افغانستان خواهش  از ستره محکمه ی  »ما  ايزديار گفت: 
می کنيم چنين افراد جانی را هرچه عاجل در مال عام به 
جزای اعمال شان برسانند تا از يک طرف دولت ما مورد 
اعتماد مردم قرار بگيرد و از طرف ديگر، پند و عبرت 
باشد به کسانی ديگر که به چنين اعمال دست می زنند.« 
معاون مجلس سنا گفت هرچند دولت دست دوستی را 
برای صلح با طالبان دراز کرده است اما اين طالبان هستند 

که دست دوستی را قطع می کنند.
فاجعه ای  و  را ضايعه   داوود  فرمانده  ايزديار کشته شدن 
جبران ناپذير  که  می داند  افغانستان  مردم  برای  بزرگ 

است.
نفوذ  افزايش  به  نسبت  افغانستان  سنای  مجلس  معاون 
افغانستان  امنيتی  نيروهای  صف  در  تروريست  طالبان 
می خواهد  امنيتی  ارشد  مقام های  از  و  می دهد  هشدار 
نفوذ  از  جلوگيری  برای  را  نظامی  امنيت  رياست  تا 

تروريستان در نيروهای امنيتی بار ديگر فعال کنند.
به  امنيتی  ارشد  مقام های  فراخوانی  ايزديار،  گفته ی  به 
مجلس سنا برای تامين صلح در کشور موثر نبوده  است.

که  مشترکی  ديدار  در  کرد  اميدواری  ابراز  ايزديار 
قرار است اعضای هر دو مجلس شورای ملی با رييس 
جمهور داشته باشند، بتوانند راه هايی را برای بيرون رفت 

از وضعيت کنونی امنيتی در کشور جستجو کنند.

مجلس سنا:

 قدرت اهلل جاوید

طالبان
 و پاسخ منفی دیگر
 به پروسه ی صلح

 احسان اهلل دولت مرادی

جنایتکاران طالب 
مجازات شوند

ACKU



5سال پنجم   شماره مسلسل 1166    دو شنبه 9 جوزا 1390  

به خاطر  جمهور  رییس  جانب  از  که  کمیسیونی  مقامات 
بود، دیروز در  تعیین گردیده  بررسی مشکالت کابل بانک 
رییس  به  را  گزارش شان  که  گفتند  خبری  کنفرانس  یک 

جمهور ارایه کرده اند.
روز  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره  رییس  لودین،  عزیزاهلل 
یاسین  محمد  با  مشترک  خبری  نشست  یک  در  گذشته 
فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  کمیته  رییس  عثمانی 
اداری و احمد بیک قادری نماینده لوی سارنوالی گفت تمام 
شده  ترتیب  سی صفحه ای  دوسیه  یک  در  بانک  مشکالت 
و نتیجه ارزیابی های خود را هفته گذشته به رییس جمهور 

تحویل داده اند.
بعد از این که در اوایل ماه ثور سال جاری عبدالقدیر فطرت 
قرضداران  و  سهامداران  نام های  مرکزی  بانک  رییس 
کابل بانک را به عنوان عاملین ورشکستگی این بانک معرفی 
درآورد،  مرکزی  بانک  متولیت  در  را  کابل بانک  و  کرد 
رییس جمهور کمیسیونی را موظف بررسی قضیه کابل بانک 

ساخت.
آقای لودین رییس این کمیسیون دیروز در یک کنفراسن 
خبری هم قرضداران کابل بانک و هم بانک مرکزی را در 

این قضیه مقصر دانست. 
کمیته  و  ملی  امنیت   74 ریاست  جانب  از  که  گفت  او 
است،  آن  راس  در  عثمانی  آقای  اداری که  فساد  با  مبارزه 
بانک  به  هشدارهایی در مورد ورشکست شدن کابل بانک 
توجه  هشدار ها  این  به  بانک  این  اما  شد  فرستاده  مرکزی 
نکرد و گفت که شما )امنیت ملی و کمیته مبارزه با فساد( به 

این مسایل دخالت نکنید.
اسنادی دست یافته که نشان می دهد، عمده ترین  به  8 صبح 
ناجایز  استفاده های  کنار  در  کابل بانک  سقوط  دلیل 
مردم،  سپرده های  از  بانک  این  قرضداران  و  سهمداران 
ماجرای  افشای  برای  به موقع  اقدام  در  مرکزی  بانک  تعلل 

کابل بانک، بوده است. 
اسنادی که 8 صبح به آن دست یافته نشان می دهد که بانک 
کابل بانک  بود که  دریافته  اواسط سال گذشته  در  مرکزی 
بانک  به طرف رکود در حرکت است و سهمداران  کامال 
یا سرمایه بانک را به قرضه های غیرقانونی داده اند و یا با این 
رییس  اما  آغاز کرده اند،  را  غیرقانونی  تجارت های  سرمایه 
بانک مرکزی در آن زمان تنها به کنار زدن شیرخان فرنود 

رییس کابل بانک و خلیل اهلل فروزی معاون او اکتفا کرد.
را  پارلمان کشور  مرکزی،  بانک  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
در اوایل ماه ثور سال جاری یعنی هفت ماه بعد، هنگامی که 
از جانب سفارت امریکا به آنها اسنادی در این رابطه ارایه 

شد، در جریان قرار داد. 
در میان اسنادی که در دسترس روزنامه 8 صبح قرار گرفته 
مکتوبی با شماره 857 /632 وجود دارد که از جانب بانک 
عبدالقدیر فطرت  امضای  به  به تاریخ 1389/06/16  مرکزی 
ارسال  کابل بانک  عامل  هیات  رییس  به  بانک  این  رییس 
بانک  افغانستان  »د  است:  چنین  آن  متن  که  است  گردیده 
شیر  آقای  از  که  می دهد  هدایت  کابل بانک  به  بدینوسیله 
خان فرنود خواسته شود تا عاجل دفتر کابل بانک را ترک 
نام  به  نام خود  از  قباله های تضمینی را  کند و هرچه عاجل 

کابل بانک منتقل نماید.«
مکتوب  با شماره 677/908   1389/  06/ به تاریخ 28  سپس 
دیگری از جانب بانک مرکزی به روسای بانک های تجاری 
کشور صادر گردیده است که درپایین شماره  این مکتوب 

»اشد محرم« نیز گنجانیده شده است.
نگاشته  است،  فطرت  آقای  امضای  به  که  مکتوب  این  در 
بانک های  تمام  به  وسیله  بدین  بانک  افغانستان  :»د  شده 
عاجل  هرچه  تا  می دهد  هدایت  کشور  در  تجاری  محترم 
حسابات محترمین هریک: شیرخان فرنود، خلیل اهلل فروزی، 
فرنود،  فریده  محترمه  طاهر،  محمد  حاجی  فهیم،  حسین 
حاجی شیرین خان، زاهد فهیم، غالم فاروق نصیب، احمد 

یادشده ثبت می باشد؛
– اکثریت سهامداران در کابل بانک سهم خریده اند، اما   7

عمال تاکنون سهم سرمایوی خویش را پرداخت نکرده اند؛
8 – به کمپنی خراسان که مالک آن برادر فروزی و شاید 
پرداخت  مصارف  ساالنه  دالر  میلیون   4.4 باشند،  خود شان 
می شود، بدون این که منافع بانک در نظر گرفته می شد که 

بانک از این ناحیه میلیون ها دالر خساره مند شده است.
گلبهار  از  که  آپارتمان هایی  قرعه کشی  پروسه  در   –  9
اکثریت  برندگان داده می شود،  به  استقالل  سنتر و شهرک 
ملکیت آقایان فرنود و فروزی هستند که قیمت تمام شد آنها 
به  بانک  باالی  بیشتر است که  یا کمی  دالر  حدود40 هزار 

120 هزار دالر به فروش می رسید.
10 – در جریان نظارت ها بار بار دیده شده که یک نفر تا 50 
نفر را تضمین کرده است و تعداد زیادی از این شرکت ها 
است  نامعلوم  آدرس های شان  ندارند،  معاون  یا  و  رییس 
به  نه  و  کرده اند  ارایه  تضمین  برای  جایی  نه  بیشتر شان  و 

مقصدی که قرضه را گرفته اند از آن استفاده کرده اند.
بعد از ذکر این موارد آقای فطرت ادامه می دهد که این ها 
نمونه کوچکی از کارکرد های سوال بر انگیز و خالف قانون 
کابل بانک است، درحالی که 50 تا 60 مورد دیگر نیز در این 

زمینه موجود است.
گزارش هایی  مقابل  در  فطرت  آقای  گفتگوها،  این  از  بعد 
که در روزنامه های امریکایی به نشر رسید، واکنش سختی 

نشان داد.
او در 29 دلو سال گذشته گفت که: »روزنامه نیویارک تایمز 
به تاریخ 30 جنوری 2011 )10 دلو( در یک مقاله خویش 
گفته  و  کرده  استناد  مجهول الهویت  مقامات  و  اشخاص  به 
دیده،  خساره  دالر  میلیون  نه صد  حدود  کابل بانک  گویا 
درحالی که قرضه های کابل بانک چیزی باالتر از پنج صد و 

چهل میلیون دالر است.« 
کابل بانک  قروض  فطرت  نمایندگان،  مجلس  در  بعدا  اما 
را بیشتر از نه صد میلیون دالر گفت و همچنین آقای لودین 
دیروز میزان قرض های کابل بانک را 912 میلیون دالر تعیین 

کرد.
فطرت، نیویارک تایمز را به گزافه گویی و دروغ گویی متهم 
کرد و به حیث رییس بانک مرکزی افغانستان ضمانت کرد 
که کابل بانک به حیث یک بانک قانونمند به کار خود ادامه 

می دهد. 
هم چنین کسانی که از جانب بانک مرکزی متولی کابل بانک 
کنفرانس  این  محتوای  زمان  آن  در  بودند،  شده  تعیین 
آگهی  به گونه  خصوصی  تلویزیون  چند  در  را  مطبوعاتی 
تجارتی به نشر رساندند تا نظر مشتریان شان را دوباره جذب 

کنند.
اما این تالش ها نتوانست جلوی سقوط کابل بانک را بگیرد 
و در اوایل ماه ثور کابل بانک دیگر از صحنه اقتصادی کنار 
رفت و مساله کابل بانک به کمیسیونی که  به اساس حکم 

ریاست جمهوری تشکیل گردید، واگذار شد.
لودین رییس این کمیسیون گفت: »بانک مرکزی در حدود 
هفت ماه قبل کابل بانک را در حالی که رو به شکست بود، 

از رتبه چهار به رتبه سوم ارتقا داد.«
اما سخنگوی بانک مرکزی دلیل تاخیر در اقدام به موقع را 
قرار گرفتن بانک مرکزی در مقابل یک حیله عنوان می کند.

»دلیل  می گوید:  مرکزی  بانک  سخنگوی  هاشور،  ایمل 
بانک  که  است  این  در  نشد  اقدام  زمانش  در  چرا  این که 
مرکزی در مقابل یک حرکت حیله گرانه قرار گرفت، زیرا 
وقتی به ذخیره معلومات یا سیستم مراجعه می کردیم، هیچ 

مشکلی وجود نداشت.«
مورد  در  اسناد  »دقیق ترین  مرکزی گفت:  بانک  سخنگوی 
بدون  و  داده شد  ما  به  امریکا  از طرف سفارت  کابل بانک 
شیرخان  که  شد  فیصله  و  شدند  خواسته  سهم داران  تعلل 
بانک  اداره  از  باید  روز  همان  فیروزی  خلیل اهلل  و  فرنود 

استعفا بدهند.«
مقروضین  و  سهمداران  از  عده ای  که  حالیست  در  این 
در  را  نگرانی شان  قبل  ماه ها  که   می گویند  نیز  کابل بانک 
مورد کابل بانک با رییس بانک مرکزی در جریان گذاشته 

بودند. 
یک  با  گفتگویی  در  کابل بانک،  سهمدار  کرزی  محمود 
تلویزیون خصوصی گفت: »من بار ها به آقای فطرت گفتم 
که کابل بانک به طرف بحران می رود، ولی آنها گفتند که 
کابل بانک خیلی خوب پیش می رود، درحالی که کابل بانک 

در خریداری شرکت پامیر 100 میلیون دالر نقص کرد.«
کرزی اضافه کرد که در مساله کابل بانک، بانک مرکزی و 
آقای فطرت مقصر استند، زیرا بی کفایتی آنها باعث شد که 

بانک ورشکسته شود.
عبدالفغار داوی رییس شرکت داوی اویل که به گفته آقای 
فطرت یکی از قرضداران کابل بانک است، اظهار می دارد: 
»در همان زمان من بارها اظهار داشتم که کابل بانک زمانی 
الماسی می شود که گوش را خواهد خورد، اما هیچ کسی به 

حرف های من توجه نکرد.« 
تحلیل گران مسایل سیاسی و اقتصادی، کندی در روی دست 
گرفتن اقدامات جدی در برابر این بانک را ارتباط مقامات 

آن با دایره قدرت عنوان می کنند.
نمایندگان  مجلس  در  بلخ  والیت  نماینده  عظیمی  فرهاد 
اظهار می دارد: »افشای حیف و میل هایی که صورت گرفته 
باعث بدنامی حلقاتی در داخل حکومت افغانستان می شود، 

لذا این مساله پوشیده نگهداشته می شد.«
گفت:  کابل  دانشگاه  در  اقتصاد  استاد  سیحون  سیف اهلل 
»بانک مرکزی توانایی نظارت بر این مسایل را نداشت، زیرا 

این ها خودشان وابسته به اراکین قدرت بودند.«
بانک مرکزی در مقابل  سیحون معتقد است که  مسوولین 
داشت،  جریان  کابل بانک  در  که  دزدی هایی  و  غارت 
مرتکب  را  اهمال  و  خطا  بزرگ ترین  و  کردند  تمکین 
شده اند، زیرا اینها منتظر بودند تا این که خارجی ها عیب کار 

را افشا کردند و بعدا بانک مرکزی دست به کار شد.
اعطایقرضهغیرقانونیبهکابلبانک

بعد از این که بانک مرکزی متولیت کابل بانک را به عهده 
کابل بانک  به  دالر  میلیون   400 حدود  بانک  این  گرفت، 
قرضه تصویب کرد و کابل بانک را با نام کابل بانک جدید با 

جواز دولتی به کار انداخت.
این درحالیست که مجلس نمایندگان افغانستان اعطای این 

قرضه را خالف قانون اساسی و نقض این قانون می داند.
فرهاد عظیمی می گوید: »در قانون اساسی پیشبینی شده که 
اعطای قرضه و گرفتن قرضه از صالحیت های شورای ملی 
است و حکومت وقتی می خواهد قرضه بدهد و یا بگیرد، باید 
شورای ملی آن را تایید کند، متاسفانه در 
قضیه کابل بانک همچو تاییدی از شورای 

ملی گرفته نشد.«
بانک  »مسوولین  داشت:  اظهار  عظیمی 
قرار  اساس  را  بانکداری  قانون  مرکزی، 
می دهند که قبل از انفاذ قانون اساسی به 
تصویب رسیده بود و تا هنوز نافذ است، 
می گردد،  نافذ  اساسی  قانون  وقتی  اما 
قوانینی که با قانون اساسی مغایرت دارد، 

قابلیت تطبیق را نمی یابند.«
اساسی  قانون  »در  می دهد:  ادامه  عظیمی 
افغانستان صراحتا این مساله پیشبینی شده 
قانون  با  مغایرت  در  که  قانونی  هر  که 
نافذ  است  اسالم  ارزش های  و  اساسی 
آقای  عمل  این  با  و  نمی شود  شمرده 

فطرت به نقض قانون اساسی متهم شد.«
عظیمی تاکید می دارد که استدالل رییس 
به  اگر  که  بود  مصلحتی  مرکزی  بانک 
نمی دادند، یک بحران  کابل بانک قرضه 
می آمد  وجود  به  کشور  در  عمیق  بسیار 
که  می شد  نظام  پاشیدن  هم  از  باعث  و 
مالیه  وزیر  جمهور،  رییس  تصمیم  این 
نگرفتن  اما  بود،  مرکزی  بانک  رییس  و 
قانون  صریح  نقض  ملی  شورای  تایید 

اساسی است.
معضل  کمیسیون  رییس  هرچند 
که  می کند  امیدواری  اظهار  کابل بانک 
خواهند  استرداد  حدودی  تا  را  قرضه ها 
سرمایه  و  قرضه ها  سرنوشت  اما  کرد، 

کابل بانک متوفا تا هنوز معلوم نیست.
ادامهدرصفحه8 

جاوید، جمال خیل، صوفی نثار احمد، عبدالرب، حیات اهلل، 
محمد احسان، شکراهلل شکران، و ربیع اهلل کاکر و حسابات 
شرکت های: شهرک گلبهار تاور، شهرک استقالل، شهرک 
فرنود  خان  شیر  لمتد،  نفت  کابل  آریا،  شهرک  دوستی، 
هیوادوال،  شرکت  لمتد،  ولید  زاهد  لمتد،  تریدنگ  جنرل 
نصیب  لمتد،  نصیب  داوود  تریدنگ،  جنرل  هیوادوال 
انترنشنل، نصیب فود اندستریز، نیو توفان صحرا لمتد، ظاهر 
لمتد و شرکت امنیتی خراسان را منجمد ساخته و از حسابات 
بیالنس موصوفین و شرکت های شان در زودترین فرصت به 

دافغانستان بانک اطالع بدهید.«
مجلس  در  فطرت  آقای  بعدا  که  کرزی  محمود  نام  اما 
کابل بانک  قرضدار  و  سهمدار  منحیث  را  او  نمایندگان 

معرفی کرد، در این مکتوب ذکر نگردیده است.
سال1389  سنبله  هفتم  در  مکتوب ها  این  ارسال  از  قبل 
با  بانک  دافغانستان  سرنوشت ساز  »جلسه  عنوان  با  جلسه ای 
مجمع عمومی سهامداران کابل بانک« در اتاق کنفرانس های 

رییس کل د افغانستان بانک دایر گردید.
گرفته،  قرار  8 صبح  اختیار  در  آن  اسناد  که  جلسه  این  در 
شیرخان  فطرت،  عبدالقدیر  میان  زیادی  بحث های  جرو 
فرنود، خلیل اهلل فروزی و محمود کرزی رد و بدل می شود 
و رییس بانک مرکزی می گوید: »در معلومات  و اعترافاتی 
یا  و  رسیده  سمع  به  کابل بانک  سهامداران  از  کنون  تا  که 
و  میلیون  ده ها  به  که  می رسانند  پخش شده،  رسانه های  در 
شاید هم صدها میلیون دالر معامالت مخفی توسط عده ای 
از  اکنون  تا همین  اسناد آن  از سهمداران صورت گرفته و 
است که  نگهداشته شده  مرکزی مخفی  بانک  ناظرین  نظر 

فهرست ذیل شامل این اقدام است:
توسط  و مجلل  لوکس  از 18 جایداد  بیشتر  1 - خریداری 
شیرخان در دوبی و عمدتا در منطقه جمیره پام بیچ به قیمت 

میلیون ها دالر؛
)جمیره پام منطقه خیلی مجللی است که در 
اصل نقشه آن به یک درخت خرما می ماند 
که بر روی آب بحر با استفاده از تکنالوژی 

پیشرفته مهندسی، بنا شده است.(
جدید  )برج(  تاور  دو  اعمار  تصمیم   –  2
پول  از  دوبی  در  ویفز  و  دالفین  نام های  به 
تضمین  به  اضافی  قرضه  اخذ  و  کابل بانک 

آنها از بانک های محلی؛
فرنود،  توسط  پامیر  شرکت  خریداری   –  3
اول  معاون  )برادر  حسین  حاجی  و  فروزی 
افغانستان  د  اطالع  بدون  جمهوری(  ریاست 
قانون  خالف  عمل  یک  این  که  بانک 

بانکداری تلقی می شود؛
که  می رساند  آمده  به دست  اطالعات   –  4
دالر  میلیون   360 مبلغ  به  نزدیک  تاکنون 
دارایی کابل بانک از طریق شاهین ایکسچینج 
)دفتر تبادله پول مربوط شیرخان فرنود( و حتا 
در بعضی موارد توسط شرکت »نیوانصاری« 
یونایتد  بانک  مالک  شرکت،  این  )مالکین 
صرف  بعد  و  شده  منتقل  دوبی  به  استند( 
خریداری جایداد ها شده و تاکنون دوباره به 

کابل بانک پرداخت نشده است؛
مقررات  و  موازین  تمام  برخالف   –  5
به نام  جایداد ها  این  تمام  قباله  بانکداری، 
فریده  خانم شان  یا  و  فرنود  آقای  شخص 

فرنود ثبت شده است؛
تخمین زده می شود که حدود  – تاکنون   6
از سرمایه کابل بانک تحت  میلیون دالر    70
به  مجهول الهویه  شرکت   18–  17 عنوان 
و  شده  پرداخت  قرضه  گاز گروپ  شرکت 
شرکت  نام  به  آن  محدود  میلیون  چند  تنها 

تعلل بانک مرکزی
یکی از عمده ترین دالیل سقوط کابل بانک

ماجراهای پشت پرده 
سقوط کابل بانک

 گزارشتحقیقیازروزنامه8صبح
صدیقذلیق
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نیروی  تربیه ی  دانشگاه ها  اصلی  رسالت 
و  علم  تولید  و  کشور  یک  نیاز  مورد  انسانی 
این که  نه  است،  جامعه  برای  آن  کاربردی کردن 
مرتب علم و تکنالوژی را وارد کند و خریداری 
را  امروز  دانشجوی  که  بپذیریم  باید  نماید. 
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. 
ساختار آموزشی پوهنتون های ما عمدتا به تدریس 
به دلیل سهولت آن بیشتر از تحقیق توجه می کنند. 
دانشگاه ها  ماموریت دوم  این در حالی است که 
تقریبا  اخیر  دهه  سه  طی  در  است  تحقیق  که 
دانشگاه ها  اهالی  به  است.  بوده  صفر  به  نزدیک 
در  عمده  شاخص های  امروز  که  است  روشن 
و  اختراعات  میزان  را  دانشگاه ها  درجه بندی 

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

دالیل دیگری نیز دارد. 
1ـکیفیتمقاالتعلمی

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

نادیده گرفته می شود. 
2ـعنعنهعددپرستی

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

می شود. 
نمونهاول:

و  معارف  فرهنگی،  دینی،  امور  کمیسیون 
شماره  پیشنهاد  ذریعه  پارلمان  عالی  تحصیالت 
5 مورخ 26 حمل 1385 مستقیما به مقام ریاست 
ناکامان  فی صد   85 جذب  خواهان  جمهوری 
کانکور به موسسات نیمه عالی و 20 فی صد آنها 
دولت  ریاست  بود.  گردیده  عالی  موسسات  به 
 1385 حمل   27 مورخ   274 شماره  حکم  طی 
عالی  موسسات  به  را  ناکامان  فی صد   20 جذب 
منظور فرمودند و هشتاد فی صد دیگر را به یک 
کمیسیون ماکول کردند که در آن کمیسیون یک 

تحقیق
حلقه مفقوده در تحصیالت عالی

وکیل نیز شرکت داشته باشد. طوری که به همه 
افراد  پذیرش  و  معلوم است کانکور در گزینش 
نخبه و خبره در رشته های مختلف دانشگاهی در 
طی نیم قرن اخیر نقش به سزایی داشته است. این 
گونه احکام اعتبار کانکور را زیر سوال می برد و 
آزادی اکادمیک را ضربه می زند. اگرچه من در 
مقابل این حکم مقاومت کردم، اما نمی دانم بعد 

از برکناری من چه شد. 
نمونهدوم:

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

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

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

شد؟ و ده ها سوال دیگر؟ 
دانشگاه های خصوصی اکثرا توسط سرمایه داران 
به  خصوصی  دانشگاه های  آیا  می شوند.  ایجاد 
تبدیل نخواهند شد؟ اجازه  دانشگاه های تجارتی 
دانشگاه های  که  خارجی  کشورهای  به  دادن 
افغانستان  نمایند،  تاسیس  افغانستان  خصوصی در 
را به حوزه های مشخص فرهنگی تقسیم نخواهد 

کرد؟ 
ظاهرا  موجوده  دولت  عالی  تحصیالت  سیاست 
فارغان مکاتب است.  فریادهای  خاموش ساختن 
بلندتر  مراتب  به  فریادهایی  این که  از  غافل  اما 
توسط طوافان، سبزی  فروشان  آینده  امروز در  از 
بلند  بی کار  تحصیل کرده ی  دست فروشان  و 
انقالب های  فریاد  که  طوری  همان  شد.  خواهد 

سیاست تحصیالت عالی دولت 
موجوده ظاهرا خاموش ساختن 
فریادهای فارغان مکاتب است. 
اما غافل از این که فریادهایی به 
مراتب بلندتر از امروز در آینده 
توسط طوافان، سبزی  فروشان 
و دست فروشان تحصیل کرده ی 

بی کار بلند خواهد شد. همان 
طوری که فریاد انقالب های 
کشورهای عربی توسط یک 

جوان تحصیل کرده سبزی فروش 
تونسی بلند گردید.

کشورهای عربی توسط یک جوان تحصیل کرده 
سبزی فروش تونسی بلند گردید. 

3ـعدمتوجهدولتبهمسایلتحقیقاتی
جنبه دیگر این عقب ماندگی تحقیقاتی به سیاست 
و  شتاب زدگی  برمی گردد.  دولت   گذاری های 
سطحی نگری در تدوین قوانین، وابستگی بودجه 
پوهنتون ها  ناتوانی  دولتی،  بودجه  به  تحقیقاتی 
بین المللی،  تحقیقاتی  پروژه های کالن  در جذب 
دخالت های نابجای افراد غیرمتخصص و  ناآگاه 
تحقیقاتی،  و  آموزشی  سیاست گذاری های  در 
و  تحقیقاتی  موسسات  میان  هماهنگی  عدم 

وزارت خانه ها. 
4ـمتوندرسیکهنه

آموزشی  اصلی  عناصر  از  افغانستان  در  کتابچه 
سال   20 بسیاری شان  که  کتابچه  این  اما  است. 
محصالن  عینی  جهان  و  زندگی  با  دارد،  عمر 
ارتباط ندارد. هشتاد فی صد کتاب های درسی در 
پوهنتون ها موجود نبوده و در میان آن 20 فی صد 
می توان  را  کتابی  کمتر  دارد،  وجود  کتاب  که 
اخیر  دهه  یک  در طی  آن  متون  که  نمود  سراغ 
انتقال  کنونی  آموزش  بنابراین  باشد.  کرده  تغییر 
دانش کهنه در دنیای نو است. از سوی دیگر در 
نه فقط متخصصین تحصیالت  اخیر  طی ده سال 
عالی بلکه بسیاری از مقامات دولتی نیز از محتوا، 
کیفیت  و  گرافیک  تدوین،  و  تنظیم  شیوه ی 
کرده اند.  انتقاد  دانشگاه ها  درسی  کتاب های 
از  درسی  کتاب های  محتوای  عقب ماندگی 
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. 
حصار شکسته شده به نظر می رسد و رفتار طالبان 
مقام  در  گروه  این  که  می دهد  نشان  پاکستانی 
تبعیت از فرمان مقامات رهبری کننده آی اس آی 
به عملیات های  نشان نمی دهند و دست  وفاداری 
خارج از محدوده تعیین شده از سوی آی اس آی 

می زنند.
دولت  با  رودررو  پاکستانی  طالبان  گرفتن  قرار 
اسالم آباد باعث می گردد تا ثبات و امنیت داخلی 
پاکستان و حتا امنیت هسته ای این کشور با خطر 
افکار  که  می کند  ایجاب  این رو  از  شود.  مواجه 
عمومی در منطقه نیز در این جهت متمرکز گردد 
که پاکستان باید رفتار خود در مبارزه با تروریسم 
را شفاف کند. اگر پاکستان توانایی الزم را برای 
نشان  عمل  در  باید  دارد،  گروه ها  این  سرکوب 
دهد و اگر از چنین توانایی محروم می باشد، باید 
با شفافیت و صراحت آن را با کشورهای درگیر 
مشترک  تدابیر  تا  سازد  شریک  مبارزه  این  در 
برای انجام عملیات مشترک منطقه ای و بین المللی 

برای امن سازی این کشور  انجام شود.
وزیر  کلینتون  هیالري  که  است  آمده  خبرها  در 
با  دیدار  در  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور 
و  پاکستان  جمهور  رییس  زرداري،  علي  آصف 
امریکا  که  است  گفته  پاکستاني،  مقامات  دیگر 
را  کشور  دو  روابط  از  خود  قوي  بسیار  حمایت 
حفظ مي کند. اما چیزی که بسیار ضروری است، 
نباید  این می باشد که حمایت امریکا از پاکستان 
به اندازه ای افراطی باشد که برخی از این حمایت 
سازمان  درازمدت  ریزی های  برنامه  قالب  در 
بین المللی  امنیتی  منافع  برضد  دوباره  آی اس آی 

در منطقه بکار بسته شود.
در  که  متفاوتی  زاویه های  به  توجه  با  اگرچه 
از  پاکستان  و  امریکا  منفعت برداری  راستای 
دنبال  به  اینکه  تصور  است،  قابل تصور  یکدیگر 
پس  پاکستان،  و  امریکا  مقامات  میان  تنش  بروز 
پاکستان،  خاک  در  بن الدن  اسامه  کشته شدن  از 
را  کشور  دو  روابط  تا  کند  تالش  واشنگتن 
ادامه  اما  می باشد،  پیش بینی  قابل  بخشد،  بهبود 
ارایه  بر  بایستی مبتنی  از پاکستان  امریکا  حمایت 
ضمانت های الزم از سوی پاکستان در این مورد 
باشد که این حمایت ها در راستای مبارزه قاطع و 

شفاف با تروریسم مورد استفاده قرار گیرد.
نقش  موثریت  عدم  از  باربار  امریکایی  مقامات 
کرده  شکایت  تروریسم  با  مبارزه  در  پاکستان 
خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری  شخص  حتا  و 
و  واشنگتن  روابط  بهبود  برای  که  کشور  این 
تصریح کرده  قبال  آمده،  اسالم آباد  به  اسالم آباد 
امریکا  مدنظر  که  چیزهایي  پاکستان،  که  بود 
نداده است.  انجام  را  بوده  تروریسم  با  مبارزه  در 
چنین ابرازنظری ایجاب می کند که ایاالت متحده 
بر  مبتنی  استراتژی  پاکستان  به  رابطه  در  امریکا 

فشار را به کار گیرد.

 شهروندستان

آنارشی در سرک 
دموکراسی در تختخواب

نام گذاری  نیست.  وضعیت  تعیین  و  تشریح  فقط  وضعیت  پیرامون  گفتن  سخن 
وضعیت هم هست. این نام گذاری فراخور موقف و منصب سخنران، دعوتی است 
به »از این گونه دیدن« و فهمیدن آنچه در مناسبات اجتماعی جریان دارد. از این 
رهگذر وقتی همه ی جناح های درگیر در قدرت، در بعد جامعه شناختی، وضعیت 
حاکم در افغانستان را آنارشی می نامند، و تقابل های دوتایی این معده ی بدهضم 
را تعاملی آنارشیک قلمداد می کنند، بدیهی است که چیزهایی در پس و پشت 

این نام نهادن، پنهان می شوند تا چیز های دیگر دیده و فهمیده شوند و پذیرفته.
قوم گراهای  جهادی ها،  اصولگرا،  تکنوکرات های  و  محافظه کار  دموکرات های 
افغانستان  قدرت  معادله ی  در  که  گروه ها  این  همه ی  و...  ملی گراها  فاشیست، 
این مورد  بسیار می گویند، در  و  پیرامون وضعیت سخن می گویند  و  شریک اند 
مصداق های  شاید  است.  آنارشی  موجود،  اجتماعی  وضعیت  که  متفق  القول اند 
وجود  کنونی  جامعه  در  آنارشی  از  تعبیر  این  توجیه  برای  هم  بی شماری  عینی 

داشته باشد. 
افغانستان  ادبیات چپ در  قبل از همه بدیهی است که کلمه ی »آنارشی« میراث 
است )چپ به معنی دهه ی شصتی آن( این کلمه هم نشین های فراوان دیگری هم 
داشت که کم کم از خاطر ها زدوده شده است. مشخص نیست که ابتدا چه جریان 
یا فردی این واژه را برای نام گذاری وضعیت اجتماعی این کشور استفاده کرده 
است اما بدون شک عقاید چپی داشته است. اما این نام گذاری که پس از 30 سال 
همچنان به غلط و متوهمانه استفاده می شود، افشاکننده ی سوتفاهمی عجیب در 

آگاهی جامعه شناختی در این مملکت است. 
آن  کردن  ومنحرف  واقعیت  پیچاندن  لفافه  در  برای  حقیقت  در  نام گذاری  این 
صورت گرفته است. در این تعبیر از آنارشی، به هرگونه هرج و مرج و بی سامانی 
و  سطحی  پاسخ های  تهیه ی  برای  حربه  این  حقیقت  در  گفت.  آنارشی  می شود 
کار  دولتی خوب  سیستم  است.  آمده  به وجود  معضالت کالن  برای  فکر  بدون 
نمی کند؟ این آنارشی است، نهاد های مدنی یک صدا نیستند؟ این آنارشی است، 
فقروبیکاری بیداد می کند؟ این آنارشی ست، حتا گاهی سوتفاهم تا آنجا گسترش 
میابد که حتا در سطوح باالیی و در میان دانایان مملکت نیز، حتا تنوع قومی هم 

به معنای آنارشی تعبیر می شود.
کجا  از  تفاهم  این سو؟  شود  مشخص  تا  شصت  دهه  همان  به  برمی گردم  حاال 
آغاز شده است. در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق که لقب یک حزب 
مردمی کمونیست لنینیست را با خود حمل می کرد، حربه ی تیوریک در محافل 
حزبی برای سرکوب سایر گرایش های چپ )مااوییست ها، طرفداران تروتسکی، 
استالینیست ها و...( آنارشیست خواندن آنان بود. با این تعبیر و با توجه به عملکرد 
الهام  آنان  از  خلق  دموکراتیک  حزب  که  روسی  تیوریسین های  و  اسالف 
شوروی  در  اقتدار  برسر  حزب  و  لنین  مخالف  گروه های  )سرکوب  می گرفت، 
سابق تحت عنوان آنارشیست ها(  حزب بر سر اقتدار در افغانستان نیز این واژه را 
برای گروه های چپ معترض به وضعیت حاکم به کار می برد و اقدام به سرکوب 

و کشتار آنان می کرد.
از آن  اعتراضی  اما در دوران حاضر چون دیگر جریان های سازماندهی شده ی 
نوع وجود ندارد، قدرت حاکم، کل وضعیت اجتماعی را آنارشی می خواند. که 
به  تمام جامعه شباهت  نام گذاری  این  منظر  از  دارد.  را در خود  کنایه ی عجیبی 
گروهک های معترض چپ دهه های 50 و 60 دارد. حاال ببینید سوتفاهم تا کجا 

ادامه می یابد. 
نام گذاری جامعه کنونی  این سوتفاهم در مورد  این که  به  دادن  برای وضاحت 
مورد  نکاتی چند در  ناشی می شود،  از کجا  تاریخی  و  تیوریک  منظر  از  افغانی 

آنارشی و آنارشیسم را بیان می کنم.
در لغت نامه ها و تواریخ اندیشه و سیاست، »آنارخوس« )بدون رییس( و »آنارشیا« 
اما در  )نبود حکومت( دو واژه ای هستند که آنارشیسم از آن مشتق شده است. 
تعریف دقیق تر آنارشی به نظامی اجتماعی و سیاسی بدون دولت  یا به طور کلی به 
جامعه ای گفته می شود که فاقد هرگونه ساختار طبقاتی ویا سلسله مراتب حکومتی 

است. 
حاال مشخص شد که این سوتفاهم حاصل کم دانی و توهم است. خارج از ساحه ی 
تعارف ارایه شده و بحث های تیوریک، از نظر عملی آنارشیست ها در قرن 18 و 
19 دسته های خودانگیخته و خودسازماندهی بودند که مطالبات ضدقدرت داشتند 
و  طبقه  و  حاکم  قدرت  بدون  جامعه ی  تحقق  برای  رادیکال  تاکتیک های  با  و 

جامعه ی مبتنی بر عدالت مبارزه می کردند. 
برای تیوریسین های نظام موجود چه تکنوکرات و جهادی و دموکرات و ملی گرا 
و... فعلیت جامعه ی افغانی، آنارشی ای خطرناک است. چون آنان از جامعه هراس 
دارند و در آن نیستند. به همین دلیل دموکراسی عبارت از مقوله ای است که از 

تختخواب شان باید به سرک که جغرافیای آنارشی است، صادر شود.


 مسعودحسنزاده
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

حمایت از افراد معلول
هدف: 

بخش حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، براي 
بشري  حقوق  وضعيت  انکشاف  و  بهبود  حمايت، 
افراد داراي معلوليت و شموليت موثر و خودکفايي 
آنان در جامعه و احترام به کرامت انساني شان، مانند 

ساير شهروندان کشور فعاليت مي نمايد.
از حقوق  فوق، بخش حمايت  اهداف  به  نيل  براي 
نظر  مد  را  ذيل  فعاليت هاي  معلوليت  داراي  افراد 

گرفته است: 
در  بخش  اين  کارمندان  کاري  ظرفيت  ارتقاي   

راستاي تحقق برنامه هاي حقوق بشري به طور موثر
در  معلوليت  داراي  افراد  حقوق  از  دادخواهي   
راستا،  همين  در  و  کشور  سطح  در  زمينه ها  تمام 

حمايت از جامعه ي مدني
حقوق  وضعيت  بر  نظارت  و  شکايات  تحقيق   
بخش  همکاري  با  معلوليت  داراي  اف��راد  بشري 

نظارت و بررسي از تخطي هاي حقوق بشر
موضوعات  شموليت  مورد  در  مشوره ها  ارايه ي   
حقوق بشري افراد داراي معلوليت در نصاب تعليمي 

مشكالت مدیریت معارف: 
محمد  وسرجنگل  لعل  ولسوالي  معارف  مدير 
را  ولسوالي  اين  معارف  مشکالت  اميني  اسماعيل 

چنين بر شمرد:
درسي  کتب  فقدان   حتا  و  درسي  کتب  »کمبود 
را  مشکالت  به شدت  درس��ي  مضامين  بعضي  از 
معلمان  کمبود  سويی  از  و  اس��ت   نموده  خلق 
را  سو  تاثيرات  نيز  آموزشي  کيفيت  در  مسلکي 
وسايط  نبود  ادام��ه،  در  وي  اس��ت.«  گذاشته  به جا 
براي  وسيله  نبود  معارف،  نظارتي  هيات  براي  نقليه 
حمل و نقل کتب درسي و عدم رسيدن کمك هاي 
و  خواند  چالش برانگيز  را  ولسوالي  اين  به  معارف 
عدم  و  معارف  رياست  در  بي نظمي  »به دليل  افزود: 
مکتب هاي  مديران  و  سرمعلم ها  مسووليت پذيري؛ 
مواد  و  کتاب  نقل  و  هزينه های حمل  مديريت  اين 
سوي  از  و  مي پردازند  از جيب خودشان  را  درسی 
نمي گردند.« وي  اجرا  غور  معارف واليت  رياست 
معارف،  وزارت  قرطاسيه باب  کمك هاي  مورد  در 
و موسسات کمك کننده گاليه مندانه عالوه  نهادها 
کرد: »به علت اقتصاد پايين خانواده ها، تعداد زيادي 
مواجه  قلم  و  کتابچه  کمبود  با  شاگردان شخصا  از 
و  سهميه  براساس  کمك ها  اين  متاسفانه  هستند؛ 
لعل  ولسوالي  معارف  مديريت  به  شاگردان  تعداد 

مکاتب
به  افغانستان  الحاق  براي  تبليغات  راه ان��دازي   
همچنين  و  معلوليت  داراي  افراد  حقوق  کنوانسيون 
تصويب و انفاذ ساير قوانين در عرصه ي معلوليت در 

کشور 
تقويت و همکاري، کميته ي دادخواهي از حقوق 

اشخاص داراي معلوليت 
اسناد  معلوماتي  منابع  مرکز  انکشاف  و  تقويت   
حقوق بشري و ساير اسناد ملي و بين المللي مربوط 

به معلوليت
افراد   مطالعه و شناسايي مشکالت و چالش هاي 

داراي معلوليت در جامعه
 هماهنگي الزم براي اعاده ي حقوق بشري افراد 
عرصه ي   همکار  نهادهاي  ساير  با  معلوليت  داراي 

معلوليت
 جمع آوري آمار و ارقام مکمل در رابطه به سطح 
دسترسي افراد داراي معلوليت به فرصت هاي کاري، 
و  آموزشي  خدمات  صحي،  خدمات  به  دسترسي 

دسترسي محيطي فزيکي
 ترجمه، چاپ، نشر و توزيع اسناد ملي و بين المللي 

وسرجنگل نمي رسند.« نامبرده از چالش هاي ديگري 
روحيه  غيرمسلکي  »معلمين  گفت:  و  کرد  ياد  نيز 
تنبيه نمودن شاگردان را دارند؛  که در عوض ايجاد 
و  لت  مورد  را  کودکان  درس��ت،   ودرك  انگيزه 

کوب قرار مي دهند.«
پیشنهادات مدیریت معارف

وسرجنگل،  لعل  ولسوالي  معارف  مدير  پايان  در 
تدوير  عدم  در  را  ولسوالي  اين  بداقليمي  شرايط 
موثر  ولسوالي  اين  مکاتب  درسي  صنوف  به موقع 
معارف  مکاتب  براي  سرپناه  ايجاد  خواهان  دانسته، 
نماينده  از  و  گرديد  وسرجنگل  لعل  ولسوالي 
غور  واليتي  دفتر  در  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
با  را  ولسوالي  اين  معارف  »مشکالت  خواست: 
و  ساخته  شريك  غ��ور  والي��ت  معارف  رياست 
به نشر  اين مشکالت را  امکان  همچنين در صورت 
بسپاريد؛ تا شايد مراجع باالتر و نهادها و موسسات 
به اعمار مکاتب معارف اين ولسوالي فراموش شده 

توجه واقدام  نمايند.« 
نتیجه: مديريت معارف اين ولسوالي با چالش هاي 
زيادي مواجه است. نداشتن سرپناه، کمبود تشکيل، 
کمبود معلم مسلکي، دوري مکاتب از قريه ها )قريب 
مثل  اطفال  برگشت  و  رفت  پياده روي  ساعت  پنج 
فاصله قريه صاحب اختيار تامکتب گرماب سفلي(، 

کمبود و بعضا فقدان کتب درسي و مواد آموزشي 
و... اين همه  مشکالت و چالش ها فراروي مديريت 

معارف اين ولسوالي بود.
وضعیت اقتصادي 

عايدات مردم ولسوالي لعل و سرجنگل واليت غور، 
عمدتا از دو منبع زراعت و مالداري به دست مي آيد. 
کشورهاي  به  ولسوالي  اين  جوان هاي  اکثر  اما 
همجوار )ايران و پاکستان( و شهرهاي بزرگي چون 
و  اقتصادي  مهاجرت  نيز  و...  غزني  و  کابل  هرات، 
فصلي دارند و مقداري قابل توجه ديگري از عايدات 
ولسوالي يادشده است؛ که توسط مهاجرين اقتصادي 
قابل توجهي  ولي  اندك  تعداد  البته  تامين مي گردد. 
بهبودي  دليل  به  آن هم   آخر  سال هاي  در  مردم  از 
و  کوچك  تجارت هاي  مواصالتي،  راه هاي  نسبي 
موسسات  موجوديت  سويي  از  و  دارند  دکانداري 
ملي،  اردوي  جذب  و  جلب  و  خارجي  و  داخلي 
تا  نيز  دولتي  ادارات  ديگر  و  معارف  ملي،  پوليس 
نبوده  بي تاثير  ولسوالي  اين  مردم  براقتصاد  حدودي 

است.
حيوانات  سرجنگل  و  لعل  ولسوالي  قريه هاي  در 
اهلي اي، که نگهداري مي گردند: گاو، گوسفند، بز، 
مرغ خانگي و فيل مرغ مي باشد. البته اسب، قاطر و 
مردم  مي باشند که  اهلي اي  از  حيوانات  نيز  مرکب 
اين ولسوالي در حمل و نقل و ترانسپورت محلي از 

آن استفاده مي کنند.
مردم  دسترسي  درص��دی  خصوص  در  پژوهش 
افزود:  آشاميدني  آب  به  سرجنگل  و  لعل  ولسوالي 
دسترسي  صحي  آب  به  مردم  في صد   70 »ح��دود 
مي کنند؛  استفاده  دريا   و  جوي  آب  از  و  ندارند 
که  چاه هايی  نمي باشند.  صحي  و  پاك  اصال  که 
در بعضي مناطق حفر گرديده اند؛ يا کم عمق بوده؛ 
يا  و  مي شود  خشك  کوتاه،  مدت  يك  از  بعد  که 
پمپك هايي که خراب مي گردد؛ از طرف موسسات 

دوباره ترميم نمي گردند.«
ادامه دارد



به خصوص  معلوليت  داراي  اف��راد  بشري  حقوق 
کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت به زبان هاي 

رايج کشور و همچنين به زبان هاي اشاره و بريل
ايجاد  کاري  کميته ي  با  هماهنگي  و  همکاري   
داراي  افراد  براي  مناسب  اصطالحات  و  فرهنگ 
زبان هاي  به  معلوليت  به  مربوط  مسايل  و  معلوليت 

قابل استفاده ي افراد داراي معلوليت
در  آگاهي دهي  مختلف  برنامه هاي  راه ان��دازي   
برنامه هاي  سمينارها،  )کارگاه ها،  معلوليت  با  رابطه 

راديويي تلويزيوني(
فلم  قبيل:  از  آگاهي بخش  مواد  توليد  و  تهيه   
همکار  نهادهاي  از  مستند  فلم   فلم  مستند،   هنري، 
اسپات ها،  دادخواهي،  و  در عرصه ي خدمت رساني 
پوسترها، بروشورها، بيلبوردها و جزوه هاي معلوماتي

نهادهاي  ديگر  به  الزم  مشوره هاي  اراي��ه ي   
انکشاف  براي ترويج، حمايت و  عرصه ي معلوليت 

حقوق بشري اشخاص معلول
 راه اندازي کمپاين هاي )تبليغات( گوناگون براي 
کارآمد،  و  موثر  طرزالعمل هاي  و  پاليسي ها  ايجاد 
و  معلوليت  داراي  افراد  بشري  حقوق  تامين  براي 

هماهنگي با ساير نهادهاي همکار در اين زمينه
 قابل دسترس ساختن مواد و اسناد ملي و بين المللي 

حقوق بشر براي افراد ناشنوا و نابينا
 تجليل از سوم دسامبر روز جهاني اشخاص معلول 
 بخش حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت همه ي 
فعاليت هاي خويش را روي چهاربخش عمده ي ذيل 

تمرکز مي دهد:
 حمايتي
 نظارتي

 آگاهي دهي
 هماهنگي و ارتباطات 

ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي 
كميسيون مستقل  حقوق بشر 

افغانستان

مبانی  و سیر تحول 
حق آزادی  و امنیت 

شخصی

هم اکنون به عنوان يك حق اوليه ی بشر در بيشتر کشورهای جهان مورد 
با  از يك کلی گويی صرف خارج شده و حقی  قرارگرفته و  پذيرش 
اين  از  انسانی  است. هرفرد  رو به گسترش  مرزهايی  و  تعريف مشخص 
می گردد  حقوقی  صاحب  آن  از  بهره مندی  اثر  بر  و  بهره مندبوده  حق 
که از وی همواره و به ويژه در هنگام توجه اتهام کيفری به او حمايت 
می نمايند. با اين وجود هم چنان خودسری و ديکتاتوری دشمن اصلی 
آزادی و امنيت فردی است و حکومت های ديکتاتوری تالش می نمايند 
تا با استفاده  از ابزار گوناگون هرچه بيشتر امنيت فردی را محدود نمايند. 

اما سير تاريخ جهان شکست چنين تالش هايی را حتمی نشان می دهد.
با توجه به مطالبی که در اين نوشتار به آنها پرداخته شد، در يك برآيند 
کلی در مورد مبانی و سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی می توان 

به موارد ذيل اشاره کرد:
1- حق آزاد و امنيت شخصی يکی از مهمترين حقوق بشری است که 
پشتيبانی می نمايد. حقوق  بودن شان  انسان  به صرف  انسان ها  از همه ی 
امنيت  و  آزادی  از  افراد  همه ی  برخورداری  برای  است  تضمينی  بشر 
شخصی، هيچ کس را نمی توان به دليل جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب، 
امنيت  و  آزادی  از حق  آن  به  متوجه  اتهام  نوع  يا  اجتماعی  خاستگاه 
شخصی محروم ساخت. حتا توقيف، دستگيری و زندانی ساختن قانونی 
افراد نيز به منزله ی سلب آزادی و امنيت فردی از شخص حبس شده 
قطعی  دليل حکم  به  بازداشت شده حتا کسی که  بلکه شخص  نيست. 
قضايی زندانی گرديده است نيز به طور مطلق از آزادی و امنيت فردی 
محروم نيست. حق اعتراض به قرار بازداشت يا حق شخص زندانی از 
اينکه با وی رفتاری انسانی صورت بگيرد، شاهدی بر اين مدعا هستند 
فردی  امنيت  و  آزادی  حق  از  محروم  را  فردی  نمی توان  هيچ  گاه  که 

دانست.
2- اولين گام در راه پذيرش حق آزادی و امنيت شخصی در جامعه ای، 
به رسميت شناخته شدن اين حق به طور کامل است. بدين معنا که فراتر 
امنيت شخصی در  به صراحت حق آزادی و  بايستی  از چند مصداق، 

نظام حقوقی کشورها مورد شناسايی قرار گيرد.
3- در تعريف سه سده ی اخير از آزادی محور اساسی فرد و حقوق وی 
است. در اين ميان احساس امنيت فردی مهمترين جلوه ی آزادی است. 
اين نکته بايستی مورد توجه قرا گيرد که امنيت فردی يکی از معياهاری 

بنيادين وجود آزادی در هر جامعه ای است.
4- فرض برايت از حقوق ناظر بر آزادی متهم پشتيبانی می نمايد. فرض 
تلقی کردن  استثنايی  آنها  عمده ترين  که  دارد  مشخصی  آثار  برايت 
متهم  از  آزادی  قضايی جهت سلب  مقام  بازداشت، ضرورت دخالت 
به  بازداشت  قرار  از  شکايت  به  متهم  حق  رسيدگی،  از  هرمرحله  در 
يك دادگاه بی طرف، آزادی متهم به دنبال صدور حکم برايت اوليه ی 
دادگاه و سرانجام حق جبران خسارت متهم هستند. شناسايی آثار فرض 
برايت اقدامی الزم در جهت پاسداری از حق آزادی و امنيت شخصی 

است.
تنگاتنگ  پيوندی  وی،  آزادی  بر  ناظر  حقوق  از  متهم  بهره مندی   -5
حقوق  از  طيف  دو  اين  از  يکی  هرگاه  دارد،  متهم  دفاعی  حقوق  با 
محدود شوند اين امر بر طيف ديگر نيز تاثيرگذار می گردد. در راستای 
از حقوق  متهم  آن  در  که  منصفانه  و  عادالنه  دادرسی  يك  برگزاری 
امنيت  و   آزادی  حق  از  متهم  بهره مندبودن  باشد،  برخوردار  دفاعی 

شخصی ضروری است.
6- سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی در جهان از يك واقعيت 
غيرقابل انکار حکايت می کند در هرجامعه ای که آزادی سياسی بيشتر 
بهره مند  فردی  امنيت  از  گسترده تری  ميزان  به  جامعه  آن  مردم  باشد 
می گردند و در هرجامعه ای که ديکتاتوری حاکم باشد اين امر تهديدی 
آزادی  می توان  که  به گونه ای  است،  فردی  امنيت  برای  مهار  غيرقابل 
نسبتی  و  سياسی  آزادی  با  مستقيم  رابطه ای  دارای  را  فردی  امنيت  و 

معکوس با ديکتاتوری دانست.
امنيت شخصی،  پيرامون حق آزادی و  اخير  7- در تحوالت دهه های 
را  فردی  امنيت  نمی توان  ديگر  است.  يافته  توسعه  حق  اين  گستره ی 
منحصر به حقوق ناظر بر آزادی های متهم دانست. امنيت فردی امروز 
در پيوندی نزديك با حق فرد بر کنترل بدن خود، بهره مندبودن او از 
امکانات الزم برای کسب حداقل رفاه اقتصادی و نيز ايمنی شخص در 
برابر هر تهديدی نسبت به سالمت وی است. تهديدی که برای نمونه 

می توان براساس آزمايش های نظامی متوجه فرد گردد.
ادامه دارد

بند دال ماده بیست ودوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

برانگيختن احساسات قومی، مذهبی، لسانی، 
منطقوی و تبعيض نژادی مجاز نيست.

�������������������������������� قسمت هفتم    ��������������������������������

لعل و سرجنگل 
ولسوالي اي با  شش ماه زمستان!

ــــــــــــــ محمد علی بهمنی ــــــــــــــ
ــــــــــــــ تلخیص شده ــــــــــــــ

ــــــــــــــ قسمت يازدهم  ــــــــــــــ
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نمایندگان  مجلس  به  ثور  ماه  اوایل  در  فطرت  آقای 
گفت: »شیرخان فرنود 504 میلیون دالر، خلیل اهلل فیروزی 
گلهبار  دالر،  میلیون   78 فهیم  حسین  دالر،  میلیون   66،9
حبیبی39،7 میلیون دالر و عبدالغفار داوی 37 میلیون دالر 

را غیرقانونی گرفته اند.«
دالر،  میلیون   27 کرزی  محمود  که  کرد  اضافه  فطرت 
صوفی نثار 14 میلیون دالر،  طاهر ظاهر 11 میلیون دالر، 
از  دالر  میلیون  هیوادوال 15  و  دالر  میلیون   9 نصیر  داود 

کابل به طریقه غیرقانونی قرضه گرفته اند. 
او گفت: »تمام سرمایه های مالکین کابل بانک را منجمد 
اول  درجه  مسووالن  مستقیما  کسانی که  و  دادیم  قرار 
بودند، تحت نظارت قرار دارند و ممنوع الخروج هستند.«

نام های  هستند  الخروج  ممنوع  که  کسانی  میان  در  اما 
حسین فهیم و محمود کرزی وجود ندارد.

هاشور می گوید: »یک عده ای از این افراد که پذیرفته اند 
قروض شان را بپردازند ممنوع الخروج نیستند، کار روی 
استرداد کسانی که در بیرون از کشور استند جریان دارد، 

اما کسانی که در اداره قرار داشتند، ممنوع الخروج اند.«
او گفت: »برادر مارشال فهیم، حسین فهیم گفته است که 
مارکیت طال، شرکت گاز گروپ و چند سرمایه دیگر را 
به تضمین گذاشته است، لذا ممنوع الخروج اعالم نشد.«

پرداخت  به  داد که عبدالغفار داوی حاضر  ادامه  هاشور 
که  نگذاشته  هم  تضمینی  هیچ  و  نشد  کابل بانک  پول 

ناگزیر ممنوع الخروج اعالم شد. 
اما آقای داوی و شماری دیگر از کسانی که رییس بانک 
این  کرده،  اعالم  کابل بانک  قرضدار  را  آنان  مرکزی 

ادعا ها را رد می کنند.
به خاطر  ما   1386 سال  »در  می گوید:  داوی  عبدالغفار 
از  پول  مقدار  یک  می دادیم  آریانا  شرکت  به  که  تیلی 
کابل بانک قرضه گرفتیم و پول ما نزد آریانا موجود است 

که باید به کابل بانک انتقال داده باشند.«
او گفت: »از همان زمان دیگر هیچ چیزی از کابل بانک 
قرضه نگرفته ام، اما این که در این مدت از نرسیدن پول 

آریانا به ما خبر نداده اند، بی تفاوتی خودشان است.«
داوی گفت: »حکم قاطع رییس جمهور نزد من موجود 
است که مقروضیت شرکت داوی باید از جانب شرکت 
استند که مسایل  متاسفانه دست هایی  اما  ادا شود،  آریانا 

تجارتی را با مسایل سیاسی مخلوط می سازند.« 
او گفت که: »حتا در چند سال گذشته کابل بانک تعمیر 
ملکیت مرا به کرایه گرفته که سه سال می شود کرایه آن 

را هم به من نداده اند.«
با همان جهالت  رییس داوی اویل گفت: »آقای فطرت 
موجه  دلیل  کدام  بدون  نیز  مرا  داشت،  که  لجوجانه ای 
و  ملی  سطح  به  من  اما  کرد،   اعالن  ممنوع الخروج 

بین المللی اعاده حیثیت می خواهم.«
به  جهانی،  محکمه  به  »من  داشت:  اظهار  داوی 
اعاده  درخواست  پارلمان  مجلس  هردو  و  لوی سارنوالی 
به  حیثیت داده ام و از آقای فطرت خواسته ام که دوباره 

پارلمان بیایند و اسناد ارایه کنند.«
دریک  و  ندانست  مقروض  را  خود  نیز  کرزی  محمود 
برنامه تلویزیونی گفت: »من از کابل بانک قرضدار نیستم 
و تمام قرضه شان را با تکتانه 9 درصد پرداخت کرده ام.«

از کابل بانک قرضدار  افزود: »تمام پولی که من  کرزی 
نه  بود،  دالر  میلیون  نیم  و  چهار  به  نزدیک  چیزی  بودم 

22 میلیون دالر.«
همچنین گلبهار حبیبی که به گفته آقای فطرت بیش از 
7 میلیون دالر قرضدار است طی نشر چند آگهی متواتر، 

مدعی شد که از کابل بانک هیچ مقروضیتی ندارد.
که  استند  فروزی  و  فرنود  آقایان  میان  این  در  اما 

پذیرفته اند، مشکل از آنها بوده است.
را  همدیگر  دو  این  خصوصی  تلویزیون  یک  برنامه  در 

خاین خطاب  کردند و طعن و دشنام  دادند.
سال  سنبله  هفت  »سرنوشت ساز«  جلسه  در  همچنین 
گذشته، بعد از این که رییس بانک مرکزی موارد ده گانه 
ذکرشده را بیان داشت، شیرخان فرنود گفت: »چیز هایی 
درست  آن  از  باالتر  یا  صد  در   50 تا  گفتید،  شما  که 
است، ولی یک مقدار مبالغه شده است، درست است که 

مسوولیت درجه اول این کار را من و خلیل داریم.« 
مبلغ  بار  یک  که  گفت  دیروز  کنفرانس  در  نیز  لودین 
پنجاه و دو میلیون دالر به نام پول های مندرس به صورت 
نقدی توسط شیرخان فرنود و خلیل اهلل فروزی با تصدیق 
بانک مرکزی به دوبی انتقال یافته است. به گفته ی لودین، 
این مساله قابل بازخواست است و از طرف سارنوالی باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
کابلبانکجدیدبیسرمایهوبیجایداد

می گوید:  جدید  کابل بانک  رییس  غازی  خان  موسی 
»سرمایه کابل بانک قبلی را همه سهمداران آن به قرض 
برده بودند و در کابل بانک جدید هیچ سرمایه ای از بانک 

قبلی وجود ندارد.«
و  کابل بانک  نمایندگی های  »تمام  می دهد:  ادامه  غازی 
لحاظ  از  و  است  گرفته شده  کرایه  به  آن  مرکزی  دفتر 
در  و  نداشت  وجود  کابل بانک  در  چیزی  هیچ  جایداد 

کابل بانک جدید نیز هیچ جایدادی وجود ندارد.«

در جمع کسانی که از این بانک قرضه گرفته اند، تعدادی 
از وزرا و اعضای پارلمان نیز هستند.

شیرخان  گذشته  هفته  در  که  می گوید  عظیمی  فرهاد 
در  نام شان  که  کسانی  دیگر  و  کرزی  محمود  فرنود، 
برده  کابل بانک  دارایی های  میل  و  عامالن حیف  لیست 

شده بود، در کمیسیون های اقتصادی حاضر بودند.
او ادامه داد که بحث ادامه دارد و در آینده نزدیک که 
نیز  عمومی  جلسه  در  موضوع  ببینند،  الزم  کمیسیون ها 

مورد بحث قرار می گیرد.
اما کارشناسان مسایل اقتصادی به این باور اند که نهاد های 
عدلی و قضایی توانایی جمع آوری قرضه های کابل بانک 

را ندارند.
به  رو  کابل  سرمایه های  »وقتی  می دارد:  اظهار  سیحون 
به  کردند  شروع  کابل بانک  سهمداران  می رفت،  هدر 
کاندیدان  پارلمان،  وکالی  به  پولی  و  مالی  وجوه  دادن 
ریاست جمهوری و وزرای کابینه که این به همه روشن 

بود.«
خانواده هایی  که  می دانند  »همه  داشت:  ابراز  سیحون 
چهل  تا  سی  حدود  در  سرمایه هایی  که  کرزی  مانند 
هزار دالر داشتند، امروز شهرک هایی را در قندهار ایجاد 
پول  دالر  میلیون ها  برادر شان  کمپاین  در  یا  می کنند، 
مصرف می کنند و یا قانونی که با صراحت گفت که از 
نشان می دادند که  اینها  کابل بانک پول دریافت کرده،  

کابل بانک مصروف چه کاری است.«
به باور سیحون نهاد های عدلی و قضایی کنونی افغانستان 

نمی توانند در قضیه کابل بانک اقدام جدی نمایند.
بزرگترین قرضدار و سهمدار کابل بانک شیرخان فرنود 
صرف  را  بانک  این  دالر  میلیون   500 از  بیش  که  است 
کرده  غیرقانونی  تجارت های  و  مسکن  فروش  و  خرید 

است.
»دو  داشت:  اظهار  »سرنوشت ساز«  جلسه  در  فرنود  اما 
در دوبی، شرکت گاز  در می سی سی پی، 18 خانه  تاور 
گروپ، شرکت زاهد ولید و خانه حسین فهیم که تضمین 
قرضه هایش است و به نام او می باشد را به همراه هرچیز 
نام  به  را  حیرتان  ذخیره  و  دارد  کابل  در  که  دیگری 

کابل بانک می کند.«
ارزش  اندازه  چه  تا  ملکیت ها  این  که  نساخت  معین  اما 

پولی دارند.
چرا  که  تایمز  نیویارک  سوال  این  جواب  در  فرنود 
ملکیت های افراد بلندرتبه دولت افغانستان در دوبی به نام 
او ثبت است، گفته بود که او می داند کاری که می کند 
هیچ کس  و  است  افغانستان  اینجا  اما  نیست،  درست 

نمی خواهد هویتش فاش شود.
فرنود و خانمش در دوبی  از خانه های ملکیت  در یکی 
که بیش از دومیلیون دالر قیمت دارد، خانواده احمد ضیا 

مسعود، معاون اسبق ریاست جمهوری زندگی می کرد. 

فرنود در اظهاراتش گفته است که پول کرایه این خانه 
نزد احمد ضیا مسعود قرض است که باید بپردازد و در 

غیر آن، این خانه را به فروش می رساند.
اما این که آقای فرنود در چه مدت زمانی به گفته هایش 
را  نه  یا  کرد  خواهد  عمل  اصال  یا  و  کرد  خواهد  عمل 

گذشت زمان پاسخ خواهد گفت.
سیحون می گوید: »ما هیچ مورد معین از جنایتکارانی که 
صریحا دزدان سر گردنه استند را ندیده ایم که به محاکمه 
کشانیده شوند، لذا هیچ اداره و دستگاه قضایی افغانستان 

توانایی به محاکمه کشانیدن اینها را ندارد.«
او می افزاید: »در این دستگاه دولتی که به شکل شرکت 
سهامی قدرت عمل می کند، به هیچ وجهه عاملین سقوط 
قروض  و  نمی شوند  محاکمه  کابل بانک  و ورشکستگی 

آن جمع آوری نخواهد شد.«
پسلرزههایبررسیمعضلکابلبانک

اظهار  دیروز  کشور،  مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  حضرت 
قضیه  حل  خصوص  در  مرگ  تهدید های  با  که  داشته 

کابل بانک روبرو شده است.
افغانستان،  مالیه ی  وزیر  که  داده  گزارش  تایمز  روزنامه 
از  خارج  به  جدی  تهدید های  از  پس  را  خود  خانواده 

کشور فرستاده است.
زاخیلوال از سوی صندوق وجهی بین المللی تحت فشار 
قرار دارد تا رسوایی یک میلیارد دالری کابل بانک را به 

زودی بررسی کند.
وزیر مالیه افغانستان هفته گذشته دستور رسیدگی قانونی 
به مساله ی کابل بانک که معاش در حدود سه صد هزار 
سرباز و پولیس افغان و هم چنین مامورین دولتی را اجرا 

می کرد، را صادر کرد.
در تحقیقات هشدار داده شده که از چگونگی قرضه های 
کابل بانک و این که چطور مدیران و سهم داران این بانک 
بزرگ ترین  در  دولتی  ارشد  مقامات  اقارب  شمول  به 
بانک خصوصی افغانستان برای مفاد خود دخیل بوده اند، 

پرده برداشته خواهد شد.
به نوشته روزنامه تایمز، اتهاماتی وجود دارد که مقامات 
کابل بانک به وزرای کابینه افغانستان رشوت داده اند تا از 

برخورد با فساد در این بانک جلوگیری کنند.
صندوق وجهی بین المللی کمک هایش را به افغانستان به 
حالت تعلیق درآورده تا زمانی که مطمین شود حکومت 
عمل  جدیت  با  کابل بانک  قضیه  مورد  در  افغانستان 

می کند.
این نهاد همچنین از وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا که 
معاش های معلمین، کارمندان صحی و مامورین حکومت 
به  خود  کمک های  تا  است  خواسته  می پرداخت،  را 
افغانستان را تا زمان تعیین شدن سرنوشت کابل بانک به 

حالت تعلیق درآورد.


اکنون حسابات و سپرده های مردم در کابل بانک جدید 
محاسبه می گردد، ولی سپرده گذاران از کار کابل بانک 

جدید نیز شکایت دارند. 
می گوید:  محمدخان  دوست  امیر  مکتب  در  معلم  هدیه 
»اکنون در نمایندگی های کابل بانک به مراجعه کنندگان 

بعد از یک یا دو روز مراجعه پول پرداخت می گردد.«
می دارد:  اظهار  هرات  والیت  در  موترفروش  رحیم اهلل 
»متاسفانه بیشتر وقت ها کابل بانک نمی تواند یا نمی خواهد 
_ چهل هزار دالری  با چک سی  ما را بدهد و  که پول 

انتظار ما گاهی بیش از یک روز طول می کشد.«
معامله های  که  کسانی  اکثر  خاطر  همین  »به  افزود:  او 
استفاده  از سیستم کابل بانک  دارند، حاال دیگر  کالن تر 

نمی کنند.«
اما غازی می گوید: »سپرده گذاران کابل بانک، اکنون در 
کابل بانک جدید به صورت عادی به معامالت شان ادامه 
می دهند، هیچ شکایتی از سپرده گذاران نداریم و روزانه 

تا حدود یک میلیون دالر هم داد و گرفت داریم.«
بانک مرکزی حساب داریم و  نزد  »ما  افزود که:  غازی 
را  پول های شان  همه  که  بخواهند  ما  سپرده گذاران  اگر 

بیرون کنند ما پول داریم.«
اما عده ای از سپرده گذاران از تعلل در دادن پول برای شان 

شکایت می کنند.
عبدالغفور تاجر در هرات می گوید: »کابل بانک از چندی 
به این طرف کال به هم ریخته است، به درستی نمی تواند 
تسهیالت بانکی در اختیار مشتریانش بگذارد، مبالغ زیاد 

را اجرا کرده نمی تواند.«
او ادامه می دهد که دفتر های این بانک حتا از اجرای ده 
دالر هم عاجز اند و شما مجبور می شوید ساعت ها  هزار 
یا کدام مشتری  برسد  از جایی  نقد  تا پول  باشید،  منتظر 

پول زیادی را به کابل بانک واریز کند. 
سرنوشتنامعلومقروضکابلبانک

با آن که تصمیم بر این بود که باید در ظرف یک ماه همه 
قرضداران کابل بانک حسابات شان را تصفیه کنند، اما تا 

هنوز این حسابات تصفیه نشده است. 
سخنگوی بانک مرکزی ایمل هاشور می گوید: »مدیریت 
که  فرستاده اند  ما  به  را  گزارش هایی  کابل بانک  تصفیه 
هم چنین  می رسند،  نظر  به  خوش  قرضه  جمع آوری  از 
 49 می کرد،  کار  کابل بانک  در  متولیت  تیم  زمانی که 

میلیون دالر جمع آوری گردیده بود.«
لودین اظهار داشت: »جایدادهایی که از پول کابل بانک 
در کابل و دوبی خریداری شده، به ضمانت گرفته شده و 
اگر قرضداران قرض خود را نپردازند، دوصد تا دوصد و 
پنجاه میلیون دالر از لیالم یا فروش این جایدادها به دست 

می آید.«
آقای لودین در کنفرانس دیروز ادامه داد: »467 میلیون 
دالر از جمع 912 میلیون دالر قرض های کابل بانک، بدون 
بانک  اما اکثر قرضداران  سند و مدرک پرداخت شده، 
و جمعا 347  می پردازند  را  قرضه های خود  گفته اند که 

میلیون دالر به بانک برگردانده خواهد شد.«
اما او زمان مشخصی را برای پرداخت این قرضه ها تعیین 

نکرد.
کابل بانک  از  را  دالر  میلیون   467 نفر،   207 او  گفته  به 

بدون سند قرضه گرفته اند.
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آقای لودین در کنفرانس دیروز ادامه 
داد: »467 میلیون دالر از جمع 912 

میلیون دالر قرض های کابل بانک، 
بدون سند و مدرک پرداخت شده، 
اما اکثر قرضداران بانک گفته اند که 
قرضه های خود را می پردازند و جمعا 
347 میلیون دالر به بانک برگردانده 

خواهد شد.«
اما او زمان مشخصی را برای 

پرداخت این قرضه ها تعیین نکرد.
به گفته او 207 نفر، 467 میلیون 

دالر را از کابل بانک بدون سند قرضه 
گرفته اند.

در جمع کسانی که از این بانک 
قرضه گرفته اند، تعدادی از وزرا و 

اعضای پارلمان نیز هستند.
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پشت  جلسه  و  تاخیر  هفته ها  از  پس  اخیر،  روزهای  در 
برای  را  فهرستی  لیبیا  شورشیان  رهبران  بسته،  درهای 
سمت های جدید اعالم کردند. در این میان همچنین نام 
چشم  به  زیربنایی«  امور  و  »بازسازی  و  »دفاع«  وزیر  دو 
می خورد. آن ها همچنین اعضایی را به شورای ملی اضافه 
لیبیا  غربی  و  مرکزی  جنوبی،  نواحی  نماینده  تا  کردند، 

باشند. 
 همه این کار ها، تالش در مسیر ایجاد یک پشتوانه برای 
انقالب، بازنمایی کشور به مثابه یک کلیت و آن طور که 
هرنوع  صورت  در  داده اند-  توضیح  شورشیان  رهبران 
عدم  قذافی-  دگروال  جانب  از  سرکوبگرانه  حرکت 

امکان بروز جنگ داخلی است.
است:  شده  گرفته  نادیده  گروه  یک  فقط  میان  این  در   

به  شورشیان  نونهال  دولت  اندازه  که  حالی  در  زنان. 
دوبرابر فعلی رسیده است، زنان تنها دو پست از میان ۴۰ 
پست رهبری را دارند. انتظار می رفت که یک زن وزیر 
از  شماری  این که  از  پس  اما  شود،  پرورش  و  آموزش 
نامزد ها نادیده گرفته شدند و شماری نیز از پذیرفتن این 
شغل سر باز زدند. اکنون انتظار آن می رود که رهبری این 

وزارتخانه را نیز یک مرد برعهده بگیرد.
آن  طی  و  شد  آغاز  زنان  توسط  لیبیا  انقالبی  جنبشی 
کشته  قذافی  دگروال  زندان های  در  که  مردانی  بستگان 
کنار  دلیل  همین  به  زدند.  اعتراض  به  دست  بودند  شده 
گذاشتن زنان در سطوح باال، فعالیت طوالنی مدت فعاالن 
دموکراسی خواه را به بی راهه کشانده و به نگرانی ها درباره 
روند تصمیم گیری در این جنبش سه ماهه، افزوده است؛ 

جنبشی که به نظر می رسد روزبه روز عمیق تر می شود.
به  که  لیبیا  در  بشر  حقوق  پیشروی  وکیل  الگالل،  هانا   
او پیشنهاد نامزدی پست وزارت آموزش و پرورش داده 
شده بود می گوید: »ما این روز ها یک مشکل داریم: در 
رژیم گذشته در بخش های آموزشی و سیاسی، صدای ما 
انعکاس نمی یافت. اکنون در این دو بخش ما دیگر حتا 

هیچ گونه حضوری نداریم.«
 سلوا بوغیغیس، وکیلی که در ابتدای انقالب یک نقش 
رهبری به او واگذار شده بود نیز می گوید: »باید نقش های 
رهبری بیشتری به ما واگذار شود. فکر می کنم مهم است 

ما در جایگاهی باشیم که در آن تصمیم گیری می شود.«
 کنار گذاشتن زنان در سطوح باالی جنبش انقالبی لیبی، 
فعالیت طوالنی مدت فعاالن دموکراسی خواه را به بی راهه 
کشانده و به نگرانی ها درباره روند تصمیم گیری در این 

جنبش سه ماهه، افزوده است
رهبری  نقش های  در  زنان  بودن  کم  از  اما  دیگر  زنان   
ناراحت نیستند. آن ها می گویند این ساختارهای حکومتی 
مناطق در  نیروهای شورشی سعی دارند  موقتی هستند و 
حفظ  مرج  و  هرج  در  فروغلتیدن  از  را  خود  دسترس 

کنند.
مالی طرحونی، یک تحلیلگر مستقل در بنغازی که روی 
می گوید:  زمینه  این  در  می کند  کار  انقالبی  جنبش های 
»من نگران نیستم. این مسایل موقتی و گذری است. فکر 
کنم منصفانه نباشد که بگوییم این موارد نمونه کوچکی 
تصور  من  افتاد.  خواهد  اتفاق  آینده  در  آن چه  از  است 
خواهند  آینده  دولت  در  پررنگی  نقش  زنان  می کنم 

داشت.«
»توسل«  عنوان  با  را  گروهی  سرپرستی  مغیربی،  امینه   
خدمات  جوانان  و  زنان  برای  گروه  این  دارد.  برعهده 
او  می کند.  ارایه  این دست  از  خدماتی  و  آموزشی 
می گوید: »ما نیاز به افراد باکفایت داریم. انقالب را زنان 
رهبری کردند. من مطمینم که ما در دولت بعدی نقش 

مهمی خواهیم داشت.« 
زنان لیبیا پیش از این با خطرهای فزاینده ای مواجه بودند. 
مقامات رسمی در سازمان های بهداشتی عمومی می گویند 
نشان  را  زنانی  شمار  که  رسیده  آن ها  دست  به  آماری 
شده  تجاوز  آن ها  به  قذافی  نیروهای  توسط  که  می دهد 
بود. پس از آن چندین سازمان اقدام به تشکیل گروه هایی 
برای کمک به قربانیان تجاوز کردند. این تالش ها اما با 
شکست مواجه شد و هیچ کس رهبری مرکزی این کار را 
نپذیرفت. پزشکان می گویند، این جنگ حتا به باال رفتن 
خشونت های خانگی هم منجر می شود. برخی از زنان هم 
اخیرشان،  دهه های  پیشرفت های  که  هستند  این  نگران 
سرکوب  علی رغم  شوند.  مواجه  دوباره  عقبگرد  با 
قذافی،  دوران  در  سیاسی  مخالف  نیروهای  خشونت بار 
و  برداشتند  بلندی  گام های  او  حاکمیت  تحت  اما  زنان 
توانستند به شکل وسیعی وارد لیسه ها و دانشگاه ها شوند. 
بسیاری از آن ها پزشک، وکیل و قاضی شده اند. چندین 

زن نیز سمت های مهم دولتی را از آن خود کرده اند.
زنان اما می خواهند بیشتر از این سهم داشته باشند. به تازگی 
در کنفرانسی در بنغازی که پیرامون نقش زنان در انقالب 
برگزار شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان به ذکر مثال 
ایمان العبیدی پرداختند که در ماه مارچ گذشته، یک باره 
از  دهد چگونه  شرح  تا  شد  خبرنگار  از  پر  هوتلی  وارد 
جانب مردان ارتش قذافی مورد تجاوز قرار گرفته است.

ساکت  »ما  گفت:  مراسم  آن  در  سخنگو ها  از  یکی 
نخواهیم ماند«، اما بیشتر صحبت های آن کنفرانس حول 
مسایل مربوط به جنگ بود و نیز در این زمینه که باید از 
مردانی که در خط مقدم مبارزه می کنند پشتیبانی به عمل 
نصیحت  تنها یک  هم  مادران  برای  کنفرانس  این  آید.  
داشت: »دیکتاتور دیگری پرورش ندهید!« به این ترتیب 

در آن کنفرانس بازهم زنان در حاشیه بودند!
 

9سال پنجم   شماره مسلسل 1166   دو شنبه 9 جوزا 1390

، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشریف:دروازه  	

تیلفون: ۰7۰59627۴1 - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰797۴16۰62	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰799۰۰۰262	

، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت.  • کندز: نورالعین، تیلفون: ۰793۴۰5599	
• تخار: حسیب شریفي، تیلفون: ۰7۰۰7۰85۴6	

 • بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰5538۰8۴	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴595283	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰555851۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نویسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     ۰79929۰۴۰7	

 • معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰799۰37۰83	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰7۰۰228988	

•خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي 	
•ویراستار: تقي حسني 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰79931953۴	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰81۴۴۰۴7	

   • پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰779262۴58	
•صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا - خیبر رحیمي 	

• 	

8

www.8am.af :وب سايت

انقالبلیبیازنانراازصحنهخارجمیکند
کریم فهیم 

برگردان: نون- الف 

افشای پهلوگیری چندين کشتی اسرايیلی در بنادر ايران وضعیت کودکان در سودان نگران کننده است
چند روز پس از آنکه دولت امریکا برای دومین بار 
بزرگ  گروه  از شرکت های  یکی  که  کرد  تکرار 
یک  عوفر«  »برادران  بین المللی  اسراییلی-  تجاری 
شود،  تحریم  باید  و  فروخته  ایران  به  را  کشتی 
عوفر«  »برادران  یکشنبه  روز  اسراییل  رسانه های 
آنها  نفت کش  از  شماری  که  کردند  متهم  را 
لنگر  ایران  بنادر  در  بار  چند  اخیر  سال های  در 

انداخته اند.
نهاد  یک  نیز  و  اسراییل  رسانه های  گزارش  بر  بنا 
این  به  متعلق  شرکت  این  کشتی های  بین المللی، 
رفته  ایران  به  بار   13 تا  هفت  اسراییلی  بازرگانان 

بودند.
موسسه  به  وابسته  اقتصادی  روزنامه  مارکر«،  »د 
نهاد  »اکواسیس«،  از  نقل  به  یک شنبه  هاآرتص، 
 13 انداختن  لنگر  از  بین المللی  داده های کشتیرانی 
ایران  در  اخیر  سال های  در  »عوفر«  خاندان  کشتی 

سخن می گوید.

روزنامه مهم اقتصادی دیگر اسراییل، »کالکالیست« 
)اقتصادی( نیز یک شنبه نوشته است که بی احتیاطی 
تنها  بین المللی شان  معامالت  در  عوفر«  »برادران 
محدود به آن نبوده که یکی از نفت کش های شان 
سرانجام به شرکت ملی کشتیرانی ایران تحویل شده 
است، بلکه در سال های 2۰۰۴ تا 2۰1۰، دست کم 
هفت نفت کش وابسته به این گروه عظیم تجاری، 

در بندرهای ایران پهلو گرفتند.
در  که  تحقیقاتی  نوشت  »کالکالیست«  روزنامه 
که  می دهد  نشان  آورده،  عمل  به  اخیر  روزهای 
نفت کش هایی که به ایران رفته اند، متعلق به همان 
پاییز  معامله  که  بودند  پاسیفیک«  »تانکر  شرکت 
موجب  دوبی،  امیرنشین  در  شرکتی  با  گذشته اش 
شد که یک نفت کش این خانواده اسراییلی به بهای 
ملی  شرکت  به  دالری  میلیون  نیم  و  هشت  حدودا 

کشتیرانی ایران فروخته شود.

بریتانیا  در  کودکان  خیریه  مهم  سازمان  یک 
می گوید سی و پنج هزار کودک در سودان 
نفت خیز  شهر  در  اخیر  ناآرامی های  دلیل  به 
به  مجبور  جنوب  و  شمال  مرز  در  واقع  ابیی 

ترک خانه و کاشانه خود شده اند.
می گوید  دهید«  نجات  را  »کودکان  گروه 
خانواده های  از  شرایط  این  در  که  کودکانی 
خود جدا شده اند، در وضعیت نابسامانی قرار 

دارند.
مالکیت این شهر از موارد اختالف میان شمال 
و جنوب سودان است و تنش ها اخیرا بر سر 

آن شدت گرفته است.
وارد  شمالی  سودان  تانک های  پیش  هفته 
این شهر شده و ساکنان شهر، مجبور به فرار 

شدند.
می گوید  دهید«  نجات  را  »کودکان  گروه 

تقریبا تمام جمعیت این شهر، فرار کرده اند.

را  »کودکان  گروه 
هشدار  دهید«  نجات 
داده که احتمال دارد 
سو  کودکان  این  از 
استفاده جنسی شوند 
و یا به عنوان سرباز به 

کار گرفته شوند.
این  از  گزارش ها 
از  حاکی  شهر 
درگیری ها،  افزایش 

غارت  و  تیراندازی 
کشیده  آتش  به  نیز  خانه ها  از  بسیاری  است. 

شده اند.
این سازمان خیریه می گوید، قصد به قربانیان 
کمک کند اما درگیری ها مانع از آن می شود 

که کمک ها به دست مردم برسد.
در پیمان صلح سال 2۰۰5 بین جنوب و شمال 

و  نشد  اتخاذ  ابیی  شهر  مورد  در  تصمیمی 
رفراندومی که قرار بود برای تعیین سرنوشت 
مدت  برای  شود  برگزار  جنوری  درماه  آن 

نامحدودی به تعویق افتاده است.
نهم  قراراست منطقه جنوب سودان رسما در 
به صورت  و  شود  جدا  شمال  از  ماه جوالی 

یک کشور مستقل در آید.

ACKU
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اعالن
اداره بازسازی دهات افغانستان یک 
تعداد وسایط داغمه خویش را لیالم 
می نمائید. بنًا از عموم عالقمندان که 
خواهش خریداری وسایط فوق را 

داشته باشند جهت داوطلبی بتاریخ و  8 
و 9 ماه جوزا 1390 در قریه فاضل بیگ 

واقع ناحیه پنجم شهر کابل به ساعت 
9 صبح حاضر شوند. جهت معلومات 
بیشتر به شماره ذیل به تماش شوند. 

0706800824

حمایت اتحادیه عرب از اعالم موجودیت فلسطین یک دیپلومات ایرانی به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شد
را  ایرانی  دیپلومات  یک  می گویند  مصر  امنیتی  مقام های 
دستگیر  کشور  این  پایتخت  قاهره  در  جاسوسی،  ظن  به 

کرده اند.
این در حالی است که نمایندگی دیپلوماتیک ایران در مصر 

این موضوع را تکذیب کرده است.
به  مصر  در  ایران  منافع  از  حفاظت  دفتر  مسووالن  از  یکی 
او  که  است  گفته  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
اطالعی از این موضوع که یکی از دیپلومات های ایرانی به 

اتهام جاسوسی دستگیر شده باشد ندارد.
العربیه مدعی شده بود که فرد دستگیر  پیشتر شبکه خبری 

شده که یکی از کارکنان دفتر حفاظت منافع ایران در مصر 
بوده، اخبار و تحوالت مصر را به خارج از این کشور انتقال 

می داده است.
دیپلومات  این  نام  العربیه،  شبکه  نیز  و  مصری  خبری  منابع 
ایرانی را »قاسم حسینی« ذکر کرده اند اما شبکه خبری عرب 
به نقل از یک منبع مطلع  ایران  به دولت  العالم متعلق  زبان 
کارش  محل  در  اکنون  هم  حسینی  آقای  که  کرده  اعالم 

حاضر و مشغول فعالیت های کاری روزمره خود است.
این منبع مطلع به شبکه العالم گفته است که ایران در حال 

پی گیری این ماجرا است.

اطالعیه مدیریت تصفیه کابلبانک
مدیریت تصفیه کابلبانک در نظر دارد به تعداد 40 کانکس کانتینری را که دارای مشخصات ذیل میباشد: 

1. کانکس ها در کانتینر های 40 فوت اعمار گردیده
2. هر کانکس دارای 2 باب اتاق میباشد 

3. هر کانکس دارای 2 تشناب مجهز میباشد 
4. کانکس ها دارای کلکین و دروازه PVC میباشند 

5. کانکس ها دارای سیستم مجهز برق بوده و در تعداد از آنها ایر کندیشن نیز موجود میباشد 
6. هر کانتینر دارای )12.30( مترطول، )2.45( مترعرض، و )2.85( متر ارتفاع میباشد 

المللی که خواهش خریداری کانکس های  بین  انفرادی، موسسات ملی و  به فروش برساند، اشخاص   از طریق داوطلبی 
به مدیریت تصفیه کابلبانک مقابل  الی مدت 15 یوم  از تاریخ 8 جوزا 1390  باشند، درخواست های شانرا  فوق را داشته 
اعالن  دفتر پروگرام غذائی جهان )WFP( تسلیم نموده، شرطنامه را مالحظه نمایند، تضمین اخذ و تاریخ داوطلبی بعداً 

میگردد. 
برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس و شماره های ذیل در تماس شده حل مطلب نمائید: 

مبایل: 0772159191 – 0776601130
                receiver@kabulbank.af. dy.receiver@kabulbank.af  :آدرس الکترونیکی

آدرس دفتر: مدیریت تصفیه کابلبانک، مقابل دفتر پروگرام غذایی جهان )WFP(، شهر نو کابل افغانستان 
 

تنها اندکی پس از آن که محمود عباس، رییس تشکیالت 
خودگردان فلسطینی یک بار دیگر بر تصمیم خود مبنی بر 
اعالم موجودیت یک کشور فلسطین در نشست پیش روی 
اتحادیه  است،  کرده  تاکید  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
عرب نیز حمایت خود را از عضویت کامل کشور فلسطین 

در سازمان ملل متحده اعالم کرده است.
انتشار  با  عرب  اتحادیه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیانیه ای اعالم کرده است، از درخواست مقام های فلسطینی 
در  فلسطین  کشور  تشکیل  شناختن  رسمیت  به  »برای 
مرزهای سال 1967 و عضویت کامل آن در سازمان ملل 

متحد« حمایت می کند.
بیانیه اتحادیه عرب در حمایت از اعالم موجودیت کشور 
فلسطینی به پایتختی بین المقدس شرقی تنها اندکی پس از 
آن منتشر شده است، که محمود عباس، رییس تشکیالت 
در  بود،  کرده  تاکید  دیگر  بار  یک  فلسطینی  خودگردان 
درباره  گفتگوهای  آغاز  از  اسراییل  خودداری  صورت 
مجمع  روی  پیش  نشست  جریان  در  اساسی«،  »مسایل 
عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، تشکیل کشور فلسطینی 

را اعالم خواهد کرد.
این در حالی است که جوزف دایس، رییس مجمع عمومی 
فلسطین  کشور  که  بود،  گفته  پیش  روز  دو  ملل،  سازمان 
امنیت، به عضویت کامل  نمی تواند بدون موافقت شورای 

سازمان ملل متحد پذیرفته شود.
همچنین باراک اوباما، رییس جمهور امریکا نیز اعالم کرده 
است، فلسطینی ها نمی توانند از طریق سازمان ملل به تشکیل 
تنها  باید  کشوری  چنین  و  ورزند  مبادرت  فلسطین  کشور 

برآمده از پیمان نهایی صلح با اسراییل باشد.
کرده اند  اطمینان  ابراز  فلسطینی ها  که  است  درحالی  این 
که از میان 192 عضو سازمان ملل، اکثریت قاطعی حامی 
مجمع  در  رای گیری  دریک   فلسطین  کشور  استقالل 

عمومی سازمان خواهند بود.
و  شناخته اند  رسمیت  به  را  فلسطین  کشور،   112 کنون  تا 
فلسطینی ها امیدوار هستند که تا ماه سنبله، این شمار به 135 
کشور افزایش یابد، که بیش از دو سوم از اعضای مجمع 

عمومی سازمان ملل است.
با این حال در صورت حمایت اعضای مجمع عمومی سازمان 
ملل از استقالل فلسطین نیز، بدون تایید نهایی شورای امنیت 
این کشور نمی تواند به عضویت کامل سازمان ملل درآید و 
انتظار می رود، ایاالت متحده از حق وتوی خود برای مقابله 
مقام های  دیگر  از سوی  کند.  استفاده  با چنین درخواستی 
به درخواست  واکنش  در  و  در روزهای گذشته  اسراییلی 
باراک اوباما، رییس جمهور امریکا مبنی بر آغاز گفتگوها 
بر مبنای مرزهای 1967، یک بار دیگر عقب نشینی اسراییل 

به پشت این مرزها را رد کرده اند.

اطالعیه
ادارۀ خبرگزاری "بست باستان" درنظر دارد که ویب سایت خبری - تحلیلی ویژه خبرگزاری را 
با شکل وشمایل جدید نوسازی کند. نمایه وساختار ویب سایت مورد نظر، باید ازظرفیت های الزم 
برای ارایۀ خدمات چند رسانه ای )شامل عکس، متن، صدا وویدئو(، طراحی وآرایۀ جدید بهره مند 
باشد. شرکت ها ونهاد های عالقه مند که درزمینۀ طرح وبازآرایی ویب سایت از مهارت وکاردانی 

الزم برخوردار باشند، می توانند به این آدرس درتماس شوند:
همچنین این خبرگزاری به یک نفر کارمند حرفه ای را که دارای ویژگی های ذیل باشد، به حیث 

مدیراجرایی وناظر امور یومیۀ خبرگزاری استخدام می کند:
یک: فرد متقاضی دورۀ آموزش عالی درعرصۀ ژورنالیزم را سپری کرده باشد.

 دو: حداقل درفعالیت های عملی روزنامه نگاری، از سه تا پنج سال تجربۀ عملی داشته باشد. 
سه: خبرنویس، درست نویس و با مسئولیت باشد.

زبان  به  نوشتن وصحبت کردن  توانایی  پشتو،  و  فارسی دری  زبان های  بر  تسلط  اضافۀ  به  چهار: 
انگلیسی را نیز داشته باشد.

پنج: دارای شخصیت جاذب، انتقاد پذیرو پاسخگو باشد.
نشانی:

دفترخبرگزاری بست باستان- از مسیرمدینه بازار، سرک پنج قلعه فتح اهلل- شمارۀ ساختمان 530
 شماره تلفن: 0752050500 
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