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زلمی خلیل زاد در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 8صبح:

امریکا و افغانستان به یک دیگر 
ضرورت دارند

6

وزیر داخله:

 ترور شخصیت های ملی
از پاکستان سازماندهی می شود

پولیس  امنیتی  مسوولین  غزنی:  8صبح، 
شرکت های  از  شماری  غزنی  والیت  در 
اخالل  به  متهم  را  غزنی  امنیتی  خصوصی 
از  شماری  که  می گویند  کرده  نظم عامه 
همراه  یونیفورم  بدون  کمپنی ها  این  افراد 
با سالح به آزار و اذیت مردم می پردازند.

دیروز  غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد،  زرآور 
مسلح  »افراد  گفت:  خبری  نشست  یک  در 
اخالل  باعث  امنیتی  خصوصی  شرکت های 

نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در  افغانستان  داخله  وزیر 
همچنین گفت که تماس های تیلفونی یک تروریستی که جان محمد خان، 
بودند،  رسانده  قتل  به  را  وطنوال  هاشم  محمد  و  جمهور  رییس  مشاور 
انجام  پاکستان  از خاک  تروریستی  نشان می دهد که سازماندهی حمله 

شده بود.
به گفته ی وی بر بنیاد آخرین ردیابی به دست آمده از تلیفون، افرادی از 
داخل افغانستان با سازماندهندگان حمله ی تروریستی درخاک پاکستان 

تماس گرفته اند و از موفقیت برنامه ی تروریستی شان سخن زده اند.

شهر  امنیتی  مسوولیت  داخلی  نیروهای 
مهترالم، مرکز والیت لغمان را نیز برعهده 

گرفته اند.
دومین  بامیان،  والیت  از  پس  مهترالم، 
امنیتی  مسوولیت های  که  است  منطقه ای 
آن از نیروهای ناتو تحویل گرفته می شود.

والیات  امنیتی  مسوولیت  است  قرار 
پنجشیر و کابل )به جز ولسوالی سروبی( و 
شهرهای هرات، مزار شریف و لشکرگاه، 
نیروهای  به  آینده  روزهای  ظرف  نیز 

داخلی سپرده شود.
ناتو  نیروهای  می گویند،  دولتی  مقامات 
خواهند  حضور  مناطق  این  در  کماکان 
سهم  نظامی  عملیات  در  اما  داشت، 

نمی گیرند.
به  ارایه ی آموزش  بیشتر  نیروها  این  نقش 

امریکا در  ایاالت متحده  امور خارجه  وزیر 
راس یک هیات سیاسی به دهلی جدید رسید. 
قرار است هیالری کلنتون در جریان دیدار با 
مقامات هندی مساله ی امنیت در افغانستان و 

صلح با طالبان را مورد بحث قرار دهد.
هیالری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایاالت 
متحده امریکا با مقامات هندی مساله ی مبارزه 

با تروریزم را بررسی می کند.
در  کلینتون  خانم  سه روزه ی  اقامت  طی 
تروریزم،  با  مقابله  پیشرفته  شیوه های  هند، 
وضعیت  اتومی،  دوجانبه  همکاری های 

نظم و ایجاد تشویش در اذهان عامه شده اند.«
فرمانده پولیس غزنی افزود: »13 تن از این 
خصوصی  شرکت های  مربوط  که  افراد 
می باشند،  »ساالرزی«  و  »کمپاس«  امنیتی 
در  شخصی  لباس  با  و  یونیفورم  بدون 
در  زراعتی  زمین های  و  باغ ها  داخل 
حرکت بودند که توسط پولیس بازداشت 

شدند.«
ادامه در صفحه 2

نیروهای داخلی و سهم گرفتن در 
برنامه های توسعه ای خواهد بود.

با  همزمان  گزارش ها،  براساس 
انتقال  رسمی  مراسم  برگزاری 
مهترالم،  امنیتی  مسوولیت های 
تدابیر امنیتی در این شهر گسترده 
در  زیادی  نیروهای  و  است 
مستقر  شهر  مختلف  بخش های 

شده اند.
بخش هایی  خبرنگاران،  گفته  به 
از بازار اصلی مهترالم نیز مسدود 
کمتر  شهر  در  مردم  آمد  و  رفت  و  است 

شده است.
شرق  در  ناامن  نسبتا  والیات  از  لغمان 
کشور است که گروه های شورشی مسلح، 
فعال  آن  مرزی  ولسوالی های  در  به ویژه 

هستند.
لغمان،  در  امنیتی  نگرانی های  به  توجه  با 
انتقال مسوولیت های امنیتی در این والیت 
تنها محدود به شهر مهترالم، مرکز والیت 
نیروهای  می گویند،  مقامات  و  است 
از  بیرون  در  نظامی  عملیات  در  خارجی 
شهر مهترالم کماکان سهم خواهند داشت.
انتقال  برنامه ی  رسمی  آغاز  با  همزمان 
داخلی،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
مناطق  در  مسلح  گروه های  حمالت 

مختلف شدت گرفته است.

جنگ در افغانستان و شرایط آشفته امنیتی در 
پاکستان از مسایل مهم است که  مورد بررسی 
نمایندگان امریکا و نمایندگان کشور میزبان 
قرار خواهد گرفت.            ادامه در صفحه 2

فرمانده پولیس غزنی:
شرکت های امنیتی باعث بی نظمی شده اند

مسوولیت تامین امنیت مرکز لغمان هم 
به نیروهای داخلی واگذار شد

گفتگوی کلنتون با مقام های هندی درباره افغانستان

عناوین مطالب امروز:

باشندگان...

زرداری خسارت...

زرداری و سفری...
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]در صفحه 3[

روزنامه8صبحبرگزارميکند

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

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

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

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

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

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

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

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

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

روسای جمهور 
افغانستان و پاکستان 
باهم دیدار کردند 

8صبح، کابل: آصف علی زرداری، رییس جمهور 
پاکستان طی دیدار با حامد کرزی رییس جمهوری 
کشور تسلیت و همدردی مردم این کشور را در 
مورد کشته شدن احمد ولی کرزی به رییس جمهور 

بیان داشته است.
رییس جمهور پاکستان که روز گذشته وارد کابل 
کرزی،  حامد  با  دیروز  چاشت  از  پس  بود،  شده 
افغانستان  دولت  مقام های  سایر  و  جمهور  رییس 

گفتگو کرده است.
از دفتر ریاست جمهوری  بنیاد خبرنامه ای که  بر   
دو  جمهور  روسای  شده،  فرستاده  رسانه ها  به 
کشور همچنین روی مسایل منطقه ای، بین المللی، 
روابط افغانستان و پاکستان در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، تجاری و مبارزه مشترک علیه تروریزم نیز 

صحبت کرده اند. 
در این دیدار که وزیران دفاع و داخله دوکشور نیز 
حضور داشتند، دو جانب بر اهمیت صلح و ثبات در 
منطقه صحبت کرده و بر حفظ ثبات در دو کشور 

تاکید کردند.
در خبرنامه گفته شده است که روسای جمهور دو 
و  افغانستان  میان  ترانزیتی  مشکالت  روی  کشور 
پاکستان نیز گفتگو داشته اند که در نتیجه آن رییس 
جمهور پاکستان متعهد شده است تا هر چه عاجل 
تجاران  خوراکی  مواد  محموله های  انتقال  دستور 

افغان را به افغانستان دهد.
که  کرده اند  موافقت  جانب  دو  ترتیب  همین  به 
وزیر تجارت افغانستان برای رفع مشکل ترانزینی به 
پاکستان برود و با همتای پاکستانی خود گفتگو کند.

ACKU
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آصف علی خان زرداری
رد گم می کند

آصف علی زرداری رییس جمهور نام نهاد پاکستان 
بعدازظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری مورد 
افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد  استقبال 
قرار گرفت. وی ضمن اظهار تاثر عمیق به خاطر 
والیتی  شورای  رییس  کرزی  احمدولی  شهادت 
قندهار، تسلیت مردم پاکستان را به رییس جمهور 
و  دفاع  وزرای  که  مالقات  این  در  کرد.  ابراز 
داخله ی پاکستان و متقابال وزرای دفاع و داخله 
حضور  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  نیز  و 
داشتند، روی مسایل منطقه ای و بین المللی، روابط 
اقتصادی،  سیاسی،  عرصه های  در  کشور  دو 
تروریزم بحث  علیه  مبارزه ی مشترک  و  تجاری 
و تبادل نظر صورت گرفت. روسای جمهور هردو 
هردو  مبرم  نیاز  را  صلح  این که  ضمن  کشور 
مشترک  مبارزه ی  اهمیت  بر  می دانستند!  طرف 
دو  هر  که  گفتند  و  ورزیده  تاکید  تروریزم  علیه 
کشور باید اجازه ندهند که ثبات در افغانستان و 
پاکستان برهم بخورد. این در حالی است که وزیر 
چگونگی  توضیح  در  افغانستان  کشور  داخله ی 
قتل های اخیر رهبران و شخصیت های ملی، برای 
رهبران  »ترور  می گوید:  ولسی جرگه  اعضای 
سازماندهی  پاکستان،  از  ملی  شخصیت های  و 
زرداری،  خان  آصف علی  ظاهرا  ولی  می شود.« 
خبر  ماجرا  از  پاکستان  نام نهاد  جمهور  رییس 
خبر  نیز  دیگر  چیزهای  خیلی  از  چنانچه  ندارد، 
شرقی  مناطق  راکت باران  از  پس  وقتی  ندارد. 
افغانستان از پاکستان از وی سوال صورت گرفت، 
وقتی  نیز  سفر  همین  در  و  کرد  بی خبری  اظهار 
افغانستان  میان  ترانزیتی  مشکالت  رفع  عدم  از 
داده شد، آصف علی خان  او خبر  به  پاکستان  و 
زرداری ضمن اظهار عدم آگاهی از این موضوع، 
وعده داد که به محض رسیدن دستور خواهد داد 
اجازه ی  افغانستان،  ارتزاقی  محموله های  به  که 
حرکت داده شود. چنین معلوم می شود که آقای 
رییس جمهور از خیلی چیزها بی خبر است، او فقط 
به نام رییس جمهور است و زمام اصلی امور در 
دست نظامیان است که استراتژی سیاست خارجی 
پاکستان را مشخص می کنند. از همین سبب است 
رد  برای  زرداری  خان  آصف علی  می گوییم  که 
اظهار  با  تا  افغانستان سفر می کند،  به  گم کردن 
احمدولی  شهادت  به  نسبت  همدردی  و  تسلیت 
غم شریکی  افغانستان  رییس جمهور  با  کرزی، 
اظهار  و  نماید  دعا  اتحاف  وی  روح  به  و  کند 
نداریم.  خبر  و  نبودیم  ما  که  نماید  عمیق  تاسف 
و  جمهوریم  رییس  فقط  بی خبر.  و  بی تقصیریم 
قاتالن  با  می داشتیم  اختیار  اگر  که  بی اختیار 
نمی شدیم.  هم داستان  و  همدست  خود،  همسر 
اجازه  باید  کشور  »دو  می گوید:  خان  آصف علی 
برهم  پاکستان  و  افغانستان  در  ثبات  که  ندهند 
افغانستان نیز همانند پاکستان در  بخورد.« گویا 
نقش  پاکستان  ثبات  برهم زدن  و  برهم خوردن 
دارد و هر دو کشور در موقع و موضع مساوی 
قرار دارند، در حالی که این یک دروغ محض است 
ثبات  که  است  پاکستان  تروریست  دولت  این  و 
منطقه را برهم زده است و تروریست می پرورد و 
به دنیا صادر می کند. پاکستان اگر خواستار ثبات 
منطقه است باید اسباب تروریزم، یعنی گروه های 
متعدد تروریستی اش را جمع کند و ریاکارانه به 
اظهار تسلیت و همدردی نپردازد که حامد کرزی 

به تسلیت گویی او نیازی هم ندارد.  

زنگ اول


قطره،  سمیع اهلل  جنرال  کندز:  8صبح، 
بهانه ی  به  که  کندز  پولیس  فرمانده 
سال  آغاز  از  پولیس  کاری  گزارش 
می کرد،  صحبت  اینک  تا   1390
همکاری های مردم کندز به این اداره ی 
امنیتی را ستایش کرد و گفت که مردم 
موفقیت های  در  مالحظه ای  قابل  سهم 

پولیس در کندز داشته اند.
مسووالن  که  گفت  قطره  جنرال 
تالش  در  کندز،  پولیس  فرماندهی 
مردم،  همکاری های  و  هم  با  مشترک 
از آغاز سال روان خورشیدی تا اینک، 
مواد  بشکه    100 از  بیش  توانسته اند 
واسکت های  ساخت  در  که  شیمیایی 
را  می شود  گرفته  کار  آن  از  انتحاری 

دریافت و ضبط کنند.
بر بنیاد گفته های فرمانده پولیس کندز، 
مشترک  همکاری های  همین گونه، 
که  است  شده  باعث  مردم،  و  پولیس 
 60 مهارسازی  و  کشف  به  موفق  آنان 
جاهای  در  جابه جاشده  ماین  حلقه 
این  به  و  شوند  کندز  والیت  مختلف 
زیاد  ناگوار  رویدادهای  از  ترتیب 

احتمالی جلوگیری کنند.
خبر  کندز  پولیس  فرمانده  همین گونه، 
می دهد که آنان از آغاز سال 1390 به 
تروریست  جرم  به  که  تن   53 این سو، 
تن  آنان زخمی و دو  بودن، که ده تن 
را  بوده اند  خارجی  شهروندان  آنان 

 وی اضافه نمود که سالح های این افراد 
 2 و  کالشینکوف  میل   13 شامل  که 
میل پیکا می باشد در جدول مخصوص 

کمپنی مربوط ثبت نمی باشد. 
مسلح  افراد  که  نمود  تاکید  زاهد 
به  امنیتی  خصوصی  شرکت های 
جریان  در  بدون  خودسر،  صورت 
 O.C.C.P و  غزنی  پولیس  گذاشتن 
و  افغان  نیروهای  )مرکزهماهنگی 
یک  نمبر  شاه راه  مسیر  در  خارجی( 

سفر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
هیالری کلنتون به هند همچنین با هدف 
مذاکرات  از  دور  دومین  در  شرکت 
می باشد  دهلی  واشنگتن-  استراتژیک 

که امروز برگزار خواهد شد.
هند  خارجه ی  امور  وزارت  سخنگوی 
طی بیانیه ای گفت: »ما همچنان در حال 

کار کردن باالی این برنامه هستیم.«
وزارت خارجه ی هند جزییاتی در مورد 
محور گفت و شنوهایی که قرار است 
بگیرد  قرار  نشست  این  کار  دستور  در 
ارایه نکرد، اما انتظار می رود بحث امنیت 
منطقه ای در اولویت دستور کار آنها قرار 

گیرد.

کاری  امسال  گزارش  کندز:  8صبح، 
فرماندهی پولیس کندز، در حالی ارایه شد 
که برای بار دوم، ده ها تن از موسفیدان و 
متنفذان شهرستان قلعه ی زال والیت کندز، 
پس از این که به گفته ی آنان به فریادشان 
توجه نه شده است، به شهر کندز آمدند تا 
در دنباله شکایت های شان از مسلح سازی 
طالبان توسط شورای صلح، با مسووالن 
بلند پایه ی دولتی این والیت دیدار کنند. 

پیش  روز  چند  قلعه ی زال،  موسفیدان 
برابر  در  شهرشان،  در  همایشی  در  نیز 
دولت،  به  پیوسته  طالبان  مسلح سازی 
واکنش نشان داده، گفته بودند که آنان 
نمی خواهند »طالبان دزد« بر سرنوشت شان 

فرمان روا شوند.
به  که  قلعه ی زال  ولسوالی  موسفیدان 
ستم  و  رفتاری  بد  از  خودشان،  گفته ی  
مال پیرو، یک تن از قوماندان طالبان که 
به دولت پیوسته است، به تنگ آمده اند، 
نخستین بار نیست که شکایت می کنند. 

دادستانی  به  آن،  از  پس  و  بازداشت 
والیت معرفی کرده اند.

دیگر  شمار  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
دست آوردهای فرماندهی پولیس کندز 
در امسال را، پیوستن 33 طالب با 26 میل 

سالح به این ارگان خواند.
و  سالح ها  شمار  مورد  در  او 
جنگ افزارهایی که در جریان امسال به 
دست پولیس کندز یافت و ضبط شده 
سالح  میل   30 تعداد  »به  گفت:  است، 
زیکویک  میل  یک  شمول  به  مختلف 

این که  بدون  و  می کنند  حرکت 
در  باشند  داشته  مخصوص  یونیفورم 
داخل باغ ها و زمین های زراعتی موضع 
می گیرند که این موضوع باعث اخالل 
امنیتی  ناگوار  برخوردهای  و  نظم عامه 

شده است. 
این  موارد  برخی  در  حتا  وی  گفته  به 
مورد  ایتالف  نیروهای  سوی  از  افراد 

حمله ی هوایی قرار گرفته اند. 
تمام  به  غزنی  پولیس  فرمانده 

هند  به  امریکا  نزدیکی  پاکستان  دولت 
تلقی  خود  ملی  امنیت  علیه  تهدید  را 

می کند.
متقابال، هند نیز تنها کشوری است که 
دالر  میلیون   800 تعلیق  اعالم  از  پس 
پاکستان،  به  امریکا  نظامی  کمک های 
نسبت به این موضوع ابراز رضایت کرد.

از طرف دیگر امریکا عالقمند است که 
از  پس  افغانستان  مجدد  اعمار  در  هند 
پایان جنگ در این کشور، نقش فعالی 
ایفا کند. طی مذاکرات خود در دهلی، 
هیالری کلینتون مقامات هند را در جریان 

مذاکرات با طالبان نیز قرار خواهد داد.
کاری  مناسبات  داشتن  بر  عالوه  هند 

این دومین باری است که آنان مال پیرو 
بلکه وی را  تنها طالب می خوانند،  نه  را 
به جرم های دیگری نیز متهم می کنند و 
می گویند که مال پیرو، هر ستمی که در 
توانش بوده، بر مردم قلعه ی زال، روا داشته 

است.
موسفیدان،  و  نمایندگان  این  گفته ی  به 
به  این سو،  به  سال  چهار  از  پیرو  مال 
همراه نزدیک به 30 نفر تفنگ دارش، به 
خانه های مردم در این ولسوالی نیز تجاوز 

کرده است.
این موسفیدان ادعا کردند که مال پیرو از 
چهار سال به این سو، هر ناروایی را که در 
ولسوالی  این  مردم  بر  است،  داشته  توان 

دریغ نکرده است.
در پاسخ به این نگرانی ها و ادعاها، جنرال 
کندز  پولیس  فرمانده  قطره  سمیع اهلل 
گفت که فرماندهی پولیس کندز به مال 
مثل  پیرو  مال  و  است  نداده  سالح  پیرو 
شمار زیادی از افراد پیوسته به دولت، به 

و جنگ افزارهای گوناگون از 
جمله 4 ریموت کنترول و یک 
عملیات  پی  در  مخابره  پایه 
پولیس از نزد دشمن به دست 

آمده است.«
ضبط  و  دریافت  قطره،  آقای 
6700 لیتر شراب و مواد مورد 
گرام  کیلو  آن، ضبط 14  نیاز 
هیرویین و 52 کیلوگرام چرس 
دست آوردهای  دیگر  از  را 
یاد  کندز  پولیس  فرماندهی 
کرد و افزود که 38 نفر عامالن 
انتقال این مواد با 7 عراده موتر 

بازداشت شده اند.
موترهای  که  شده  یادآور  او 
و  شده  داده  توقف  یادشده 
به دادستانی های  نفر عامل   38

مربوط معرفی شده اند.
همچنین به همکاری مردم، پولیس کندز 
نفر   300 روان،  سال  در  است  توانسته 
مظنون را در پیوند به رخدادهای جنایی 

بازداشت و به مراجع دادستانی بسپارد.
کاری  مهم  فعالیت های  دیگر  از 
برهم زدن دو  پولیس کندز،  فرماندهی 
باند ربایند گان خوانده شد. جنرال قطره 
گفت که آنان در جریان امسال، چهار 
که  داشته اند  ربایندگی  رخداد  مورد 
توانسته اند همه ی ربوده شد گان را آزاد 

و عامالن آن را بازداشت کنند.

مربوطات  در  که  امنیتی  شرکت های 
هشدار  دارند  مسوولیت  غزنی  والیت 
مسلح  افراد  اگر  این  از  بعد  که  داد 
بدون  امنیتی  خصوصی  شرکت های 
تروریزم  مدیریت  درجریان گذاشتن 
مربوطات  در    O.C.C.P و  غزنی 
خلع  و  بازداشت  کنند،  غزنی حرکت 
سالح می شوند و کاروان اکماالتی که 
از آن محافظت می کنند نیز توقف داده 

می شود.

ساختن  مهار  سیاست  کابل،  با  خوب 
پاکستان را از این مسیر نیز دنبال می کند.

پاکستان از توسعه این روند و نزدیکی 
کابل به دهلی بسیار ناراضی است.

به  هند  و  امریکا  مذاکرات  اول  دور 
منظور توسعه همکاری های ستراتیژیک 

در ماه مارچ برگزار شد.
در سفر سه روزه ی هیات سیاسی امریکا 
به هند، عالوه بر رابرت هورمتس، معاون 
با  مبارزه  ارشد  مقامات  خارجه،  وزیر 
تروریزم، از جمله جیمز کالپر، مسوول 
وزیر  معاون  و  امریکا  ملی  استخبارات 
را  کلینتون  هیالری  نیز  داخلی  امنیت 

همراهی  می کنند.

فرماندهی پولیس نه، بلکه به شورای عالی 
صلح پیوسته است.

ادعای  برابر  در  کندز،  پولیس  فرمانده 
جنایت های مال پیرو باالی مردم شهرستان 
در  کندز  پولیس  که  گفت  قلعه ی زال 
خدمت مردم است، ولی هیچ کس را تنها 
بازداشت کرده  به شایعات و بدون سند 

نمی تواند.
تا زمانی  نیز  پیرو  آقای قطره گفت: مال 
که شواهدی در دست نباشد، مثل دیگر 
فرماندهی  دارد.  زندگی  حق  شهروندان 
است،  نداده  به وی سالح  پولیس کندز 
که  کسی  هر  باالی  ادعایی  که  کسانی 
عریضه های شان  و  درخواست ها  دارند، 
دادگاهی  و  عدلی  اداره های  عنوانی  را 
بفرستند و پولیس در خدمت شان است، 
پیش از این هم قوماندان هایی که مرتکب 
بازداشت کرده ایم و  جرم شده بودند را 
هر کسی که مجرم بوده باشد، بازداشتش 

می کنیم و به پنجه ی قانون می سپاریم.

يك دانش آموز 
با سه ماين کنارجاده 

بازداشت شد
بغالن  پولیس  مقامات  بغالن:  8صبح 
یک دانش آموز مکتب را با سه ماین 
کنار جاده و یک ریموت کنترول در 
بازداشت  مرکزي  بغالن  مربوطات 

کرده اند. 
رحیمي  عبدالرحمان  پاسوال  مل 
»این  مي گوید:  بغالن  پولیس  فرمانده 
که  شد  بازداشت  زمانی  دانش آموز 
جاسازي  ماین هاي  کنترول  ریموت 
شده در کنار جاده از نزدش دریافت  

گردید.«
»این  گفت:  بغالن  پولیس  فرمانده 
ماین ها در حال خنثا گردید که دقایق 
بعد یک کاروان پولیس از آن ساحه 
عبور مي کرد و اگر این ماین ها منفجر 
نیروهاي  به  سنگین  تلفات  می شد، 

امنیتي وارد مي شد.«
خودرا  که  بازداشت شده  پسر 
دانش آموز  کرد،  معرفي  عبدالکریم 
قریه  در  مکتب،  یازدهم  صنف 

وردک هاي بغالن مرکزي است.
دخیل  قضیه  این  در  که  مي گوید  او 
به  دانش آموزان  از  تن  یک  و  نیست 

نام حبیب او را فریب داده است.
او گفت: »حبیب ریموت را برایم داد 
فردا  و  است  رادیو  این  که  گفت  و 

دوباره از پیشت مي گیرم.«
او  اظهار کرد زماني که او را گرفتار 
زیادی  فاصله  ماین  محل  از  کردند، 

داشت. 
یک  هم  دیگر  جداگانه   رویداد  در 
ساحه  در  یازدهم،  صنف  دانش آموز 
ولسوالي  مربوطات  از  دندغوري 
سوي  از  بغالن،  مرکز  پلخمري 
بعدا  و  زخمي  اول  پولیس  نیروهاي 

بازداشت شد. 
فرمانده پولیس بغالن مي گوید که این 
دانش آموز با استفاده از کالشینکوف 
حمله  پولیس  امنیتي  پایگاه  باالي 
کرده بود که از تبادله آتش با پولیس 
مجروح شده  بازداشت گردید و فعال 

تحت مراقبت هاي صحي قرار دارد.  

پنج تن از افراد 
گروه طالبان در 

تخار دستگیر شدند
8صبح، تخار: مقامات امنیتي در تخار 
گروه  افراد  از  تن  پنج  گرفتاری  از 

می دهند.  خبر  طالبان 
ملی  امنیت  ریاست  خبرنامه ی  در 
عملیاتی  طی  که  است  آمده  تخار 
پنج  تالقان،  شهر  مربوطات  در 
گروه  به  وابسته  افراد  از  تن 
فعالیت های  مصروف  که  طالبان 
بودند،  والیت  این  در  تخریبی 

ند.  دستگیرشده ا
مولوی  که  می افزاید  خبرنامه 
گروه  یک  قومندان  حبیب اهلل، 
»بورکه«  ولسوالی  در  بیست نفری 
انجام  غرض  به  که  بغالن  والیت 
والیت  این  به  تخریبي  ماموریت 

آمده بود، نیز دستگیر شده است.
دیگر  خبر  یک  طبق  همچنین 
تخار  والیت  در  امنیتي  مقامات 
جداگانه  عملیات  طی  که  می گویند 
این  ولسوالی های  از  شماری  در 
مخدر  مواد  قاچاقبر  یک  والیت، 
مواد  کیلوگرام   40 مقدار  و  دستگیر 

مخدر کشف گریده است.
تخار  ملی  امنیت  خبرنامه ی  در 
مواد  و  قاچاقبر  این  که  است  آمده 
در  جداگانه  عملیات  طی  مخدر 
این  چاه آب  و  درقد  ولسوالی های 
والیت دستگیر شده اند و از نزد این 
به دست  نیز  سالح  میل  دو  قاچاقچی 

است. افتاده  پولیس 

جنرال سمیع اهلل قطره فرمانده پولیس کندز:
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری را با خود 
داریم که او با یک دنیا امید و آرمانی که داشت، اما متاسفانه 
از دست  او در جنگ های میان گروهی یک دستش را  که 
داده و هنوز هم به زندگی امیدوار است، او چگونگی آن 
حادثه ی تلخ و ناگوار را چنین بیان می کند: »ما مدت تقریبا 
45 سال قبل به در کابل مسکن گزین شدیم و زندگی جدید 
خودرا آغاز نمودیم، اما با گذشت زمان اوضاع کشور روز 
به روز خراب تر می شد و جوانان را جبرا به عسکری سوق 
می کردند. به همین سبب من از کشور به سوی ایران مجبور 
به مسافرت شدم، مدت ها یعنی 13 الی 15 سال عمر خویش 
را در دیار غربت سپری کردم، اما با گذشت زمان در زمان 
حکومت کمونیستی که داکتر نجیب بر سرقدرت بود، آنها 
و  نمودند  اعالم  را  مهاجرین  عودت  و  ملی  مصالحه  مشی 
به سر  هجرت  دیار  در  وطن  دوری  از  خسته  که  هم  ما 
می بردیم، شتابان به کشور برگشتیم و نظر به قانون عودت 
باید آزاد گشت و  مهاجرین، مدت 6 ماه وقت داشتیم که 
در  داشت  قرار  تنگنا  در  دولت  چون  اما  می کردیم،  گزار 
به دیدن  اقاربم  بودم، هنوز  از روزها که من در خانه  یکی 
دو  با  منصب  صاحب  یک  جریان  همین  در  می آمد،  من 

عسکر وارد خانه ی ما شده و مرا با خود می بردند من هر قدر 
اصرار کردم که این خالف قانون است اما آنها مرا با خود 
درکندک تجمع در دهن چمن بردند و مرا سوق عسکری 
ساحه ی  در  زیادتر  یا  کمتر  سال  یک  مدت  که  نمودند 
پوسته تالشی میدان شهر بودم و موتر هایی که می آمدند را 
بازرسی می کردیم. اما زمانی که نیروهای مجاهدین آمدند 
خانه  به  دوباره  ما  و  شدند  تسلیم  را  ما  پوسته های  و  سالح 
آمدیم، بعد از چند روز یک کراچی پیدا نمودم و مصروف 

منابع  بررسی های  نتیجه ی  می گوید  کشور  داخله ی  وزیر 
قتل جان  در  که   مهاجمانی  می دهد  نشان  افغانستان  امنیتی 
محمد خان، مشاور رییس جمهور و محمد هاشم  وطنوال، 
نماینده ی ارزگان در مجلس نمایندگان، سهم داشته اند، از 

پاکستان سازماندهی شده بودند.
با  همراه  که  افغانستان  داخله ی  وزیر  محمدی،  اهلل  بسم 
داکتر ضیا، معاون ریاست عمومی امنیت ملی برای توضیح 
و  جمهور  رییس  مشاور  خان،  محمد  جان  قتل  چگونگی 
به  کشور  نمایندگان  مجلس  عضو  وطنوال،  هاشم  محمد 
نشست عمومی این مجلس فراخوانده شده بود گفت یکی 
از تروریستانی که قصد قتل مشاور رییس جمهور را داشت 
به بهانه ی آن که برادر زاده جان محمد خان وی را از کار در 
کمپنی امنیتی اش بیرون ساخته است و مشاور رییس جمهور 

محمد خان و محمد هاشم وطنوال می کنند.
سربازان  مهاجمان،  تیراندازی  با  همزمان  گفت  محمدی 
نتیجه ی  در  که  می رسانند  رویداد  محل  به  خودرا  پولیس 
دومی  مهاجم  و  می شود  کشته  اولی  مهاجم  نخست  آن 
مقاومت  بود،  داشته  خود  با  را  بسیاری  دستی  بم های  که 
نیز  را  وی  ساعت  چندین  از  پس  امنیتی  نیروهای  و  کرده 

از پادرآوردند.

میوه فروشی شدم، روزها می گذشت اما با گذشت چندی از 
یکی  در  شد.  آغاز  احزاب  بین  مجاهدین جنگ  حکومت 
برگشته و مصروف کار  از مارکیت  از سحرگاهان که من 
بودم ناگهان صدای مهیب در ساحه ی ده افغانان همه جا را 
لرزانید و من فکر کردم که مرا برق گرفته باشد، به طرفی 
از  قسمتی  با  همراه  راستم  متوجه شدم که دست  اما  افتادم 
شدم  متوجه  که  زمانی  و  دارد  عجیب  سوزش  پایم  پنجه 
دیدم که دستم در اثر اصابت همان پارچه که نمی دانم بمب 

وارد  بسپارد،  برادرزاده اش  به  را  تقرر دوباره ی وی  دستور 
خانه ی جان محمد خان، مشاور رییس جمهور شده بود.

به گفته ی وزیر داخله نتیجه ی تحقیقات به دست آمده از یک 
خدمتگار جان محمد خان نشان می دهد که این حمله کننده 
خودرا باشنده ی ارزگان معرفی کرده بود و جان محمد خان 
پس از شناسایی وی 3 هزار افغانی را همراه با نامه ای برای 

تقرر دوباره  به وی داده بود.
فرد  انجام شده،  تحقیقات  بنیاد  بر  که  گفت  داخله  وزیر 
یادشده شخص دیگری را که تاهنوز هویتش روشن نشده، 
وارد خانه ی مشاور رییس جمهور ساخته بود و پس از آن که 
نامه را به دست آورده بود، 25 دقیقه بعد هردو فرد مهاجم 
با دو میل کالشینکوف و بم های دستی باردیگر وارد خانه ی 
به سوی جان  تیراندازی  به  و شروع  جان محمد خان شده 

نداشتند  را  انتحار  قصد  مهاجم  فرد  دو  گفت  داخله  وزیر 
وطنوال  هاشم  محمد  و  خان  محمد  جان  کشتن  از  پس  و 

تصمیم به فرار داشتند.
وی تایید کرد که مشاور رییس جمهور و نماینده ی ارزگان 
وارد  موانع  کدام  بدون  تروریستان  و  نداشته اند  محافظ 

خانه ی جان محمد خان شده بودند.
به گفته  ی او در نتیجه ی درگیری پولیس با مهاجمان چهار 

سرباز پولیس زخمی و یک افسر پولیس کشته شده است.
وی همچنین گفت که تنها دو عضو خانواده ی جان محمد 
زمینی  زیر  در  کشور  امنیتی  نیروهای  عملیات  تاپایان  خان 
اعضای  سایر  و  بودند  گیرمانده  خان  محمد  جان  خانه ی 
ساخته  بیرون  خودرا  خانه ی  عقب  راه  از  وی  خانواده ی 

بودند.
توجه ی  حاضر  درحال  تروریستان  که  گفت  داخله  وزیر 
بانفوذ،  ملی،  رهبران  دادن  قرار  هدف  به  را  بیشتری 

شخصیت های جهادی وعالمان دینی افغانستان کرده اند.
نشانه گیری  و  هدف  بیشتر  اواخر  این  »در  گفت:  محمدی 
شان رهبران و شخصیت های مهم و معزز در کشور است، 
چه در بخش نظامی، چه در بخش قومی، سران قوم، علما.«

او گفت قتل احمد ولی کرزی، بردار رییس جمهور، جان 
محمد خان و محمد هاشم وطنوال ادامه ی جنایات دشمان 

مردم  افغانستان بوده است.
پیش از این، خان محمد خان، فرمانده پیشین کندهار، انجینیر 
سیدخیلی،  عبدالرحمان  جنرال  کندز،  والی  عمر  محمد 
زون  فرمانده  داوود  داوود  جنرال  کندز،  پولیس  فرمانده 
303 شمال و موالنا شاه جهان نوری از شخصیت های دوران 

مقاومت نیز توسط طالبان به قتل رسیده بودند.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در  افغانستان  داخله  وزیر 
یک  تیلفونی  تماس های  که  گفت  همچنین  نمایندگان 
و  جمهور  رییس  مشاور  خان،  محمد  جان  که  تروریستی 
محمد هاشم وطنوال را به قتل رسانده بودند، نشان می دهد 
انجام  پاکستان  خاک  از  تروریستی  حمله  سازماندهی  که 

شده بود.
از  به دست آمده  ردیابی  آخرین  بنیاد  بر  وی  گفته ی  به 
تلیفون، افرادی از داخل افغانستان با سازماندهندگان حمله ی 
از موفقیت  تروریستی درخاک پاکستان تماس گرفته اند و 

برنامه ی تروریستی شان سخن زده اند.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان که تعدادی از 
اداره ی  معاون  بودند،  یافته  حضور  نیز  پولیس  فرمانده هان 
مجلس  نمایندگان  به  بیشتر  توضیحات  برای  ملی  امنیت 
بررسی  که  نشد  و مشخص  خواهان سری شدن جلسه شد 
بوده  چه  اخیر  تروریستی  حمله ی  مورد  در  نیز  ملی  امنیت 

است.
متهم  باوجود  که  می شود  مطرح  درحالی  اظهارات  این   
شدن پاکستان به سازمان دهی حمله های تروریستی درخاک 
بودن دشمنان  مبهم  از  افغانستان  مقام های دولت  افغانستان، 

مردم افغانستان سخن گفته اند.


افتاده است، در همان  بود یا راکت، قطع شده و در کنارم 
حالت خدای خودرا یاد کردم و از خداوند خواستم که به 
الی  تقریبا 20  باشد، مدت  خاطر اوالدهایم مرا زنده داشته 
30 دقیقه در همان حالت در روی زمین افتاده بودم و بعدا 
در  را گشودم خودرا  که چشمم  زمانی  اما  بی هوش شدم، 
شفاخانه یافتم و مدت پنج ماه اصال در وضعیت خوب قرار 
نداشتم، اما بعد از مدتی که خارج شدم و به زندگی خود 
ادامه دادم، چندین بار از یک مکان به مکان دیگر به خاطر 
همین جنگ ها فرار نمودیم و مال و خانه ی ما به تاراج رفت، 
توان مالی نداشتم که به کشور های همسایه برویم مجبور در 
همین جا ماندیم، اما در زمان طالبان نیز مورد شکنجه قرار 
گرفتم، زیرا یکی از همسایه هایم از کنارم کوچ نموده بود به 
همین جرم که من اطالع نداده بودم مرا بسیار اذیت و آزار 
نمودند. حال هم چندان وضعیت خوب ندارم زیرا نیروهای 
حوزه امنیتی من را که یک معلول هستم به کار نمی گذارند، 
گرچند من که مزاحم کار روند جریان ترافیک هم نیستم. 
تا  کند  کمک  مرا  که  می کنم  خواهش  خود  دولت  از  اما 
کار نمایم از آنها کدام توقع مالی و سایر چیزی را ندارم، 
زیرا خود کار می کنم و نفقه فامیلم را از راه حالل به دست 
می آورم صرف به کار و غریبی بگذارند، از جنگ سخت 
نفرت دارم. خداوند تمام کسانی را که با این کار مردم را 

بدبخت می سازند جزای شان را بدهد.«


هنوز هم به زندگی امیدوارم 

وزیر داخله:

 ترور شخصیت های ملی
 از پاکستان سازماندهی می شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قدرت اهلل جاوید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشست  در  افغانستان  داخله  وزیر 
نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز 
تماس های  که  گفت  همچنین 
جان  که  تروریستی  یک  تیلفونی 
جمهور  رییس  مشاور  خان،  محمد 
قتل  به  را  وطنوال  هاشم  محمد  و 
که  می دهد  نشان  بودند،  رسانده 
از  تروریستی  حمله  سازماندهی 
بود.به  شده  انجام  پاکستان  خاک 
ردیابی  آخرین  بنیاد  بر  وی  گفته ی 
به دست آمده از تلیفون، افرادی از 
داخل افغانستان با سازماندهندگان 
حمله ی تروریستی درخاک پاکستان 
موفقیت  از  و  گرفته اند  تماس 

برنامه ی تروریستی شان 
سخن زده اند.





از دولت خود خواهش می کنم که مرا کمک کند تا کار نمایم 
از آنها کدام توقع مالی و سایر چیزی را ندارم، زیرا خود 
کار می کنم و نفقه فامیلم را از راه حالل به دست می آورم 
صرف به کار و غریبی بگذارند، از جنگ سخت نفرت دارم. 

خداوند تمام کسانی را که با این کار مردم را بدبخت 
می سازند جزای شان را بدهد.

از صفحه )1(
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داريم،  پاكستان  دشمني  و  دوستي  از  ما  كه  تجربه ای 
و  ديپلوماتيك  روابط  در  پاكستان  كه  مي دهد  نشان 
همسايه داري اش همواره در پي برتري طلبي از افغانستان 
براي  هيچ گاهي  كه  است  كرده  ثابت  پاكستان  است. 
مناسباتش  و  روابط  در  كه  نبوده  همسايه  افغانستان 
تالش  همواره  كشور  اين  بلكه  كند.  عمل  صادقانه 
به  افغانستان هم  بحران آفريني در خاك  با  است  كرده 
خواست هاي برتري طلبانه اش نسبت به افغانستان دست 
بيابد و هم از بحران خلق كرده اش در افغانستان از جامعه 

جهاني سود اقتصادي ـ سياسي ببرد. 
دشمني  و  دوستي  از  ما  تجربه ی  كه  ديگري  چيزي 
پاكستان بازگو مي  كند، اين است كه در تمام مدت بعد 
از سقوط طالبان، مقام هاي عالي پاكستان در دو حالت 
افغانستان  كه  زماني  يكي  كرده اند.  سفر  افغانستان  به 
درگير يك بحران سياسي در داخل بوده است و ديگر 
زماني كه پاكستان خواسته است سناريوي يك بحران 

تازه  را در افغانستان اجرا كند. 
وقتي افغانستان درگير بحران داخلي بوده است، مقام هاي 
عالي دولت پاكستان به افغانستان سفر كرده اند تا ظاهرا 
اداي يك همسايه نيك را بازي كنند و به بهانه دلجويی 
و همدردي با مقام هاي حكومت افغانستان، كاري كنند 
كه منجر به وابستگي بيشتر مقام هاي حكومت افغانستان 

به پاكستان شود. 
كه  هرگاه  دوم،  حالت  در  كه  داريم  ياد  به  ما  همه ی 
افغانستان  به  پاكستان  عالي حكومت  مقام هاي  از  يكي 
حتما  برگشت شان،  از  بعد  روز  چهار  سه  در  آمده اند، 
يك رويداد امنيتي و يا يك بحران سياسي در افغانستان 
داخل  در  را  افغانستان  يا  كه  بحران  است.  شده  خلق 
مناسبات  و  روابط  به  يا  و  است  ساخته  درگير خودش 
افغانستان با متحدين بين المللي اش آسيب جدي رسانده 
و  افغانستان  مناسبات دوستانه  و  روابط  با  به ويژه  است. 

امريكا. 
و  دوستي  از  ما  كه  شناخت  تجربه ،  با يك چنين  حاال، 
دشمني پاكستان داريم، وارد شدن آصف علي زرداري 
پيامد هايی  و  معنا  چه  كابل  به  پاكستان  جمهور  رييس 

مي تواند داشته باشد؟ 
سفر زرداري به كابل دقيقا در زماني انجام مي شود كه 
از يك سو افغانستان در روزهاي بحراني به سر مي برد و 
از سوي ديگر روابط پاكستان و اياالت متحده امريكا 
گرفته  قرار  پاكستان  براي  ناخوشايند  وضعيت  در  نيز 

است.
در يك هفته آخر دو رويداد امنيتي مهم و يك رويداد 
رويداد  در  است.  داده  رخ  افغانستان  در  سياسي  مهم 
و  كرزي  حامد  برادر  كرزي  ولي  احمد  اولي،  امنيتي 
افغانستان  جنوب  در  سياسي  مطرح  چهره هاي  از  يكي 
امنيتي  دومي، جان محمد خان  كشته شد. در رويداد 
با  سياسي  چهره هاي  از  يكي  و  كرزي  مشاور  وزير 
افغانستان،  در  سياست  قبيلوي  ـ  سنتي  ساختار  در  نفوذ 
قتل  مسووليت  طالبان  چند  هر  شد.  ترور  منزلش  در 
احمدولي كرزي و جان محمد خان را به عهده گرفتند، 
رسمي  بيانه هاي  در  كابل  در  حكومتي  مقام هاي  اما 
شان اعالم كردند كه اين ترورها و قتل هاي زنجيره اي 
از  يكي  كه  اين  گفتن  با  و  نيست،  طالبان  تنهايي  كار 
كشورهاي همسايه نيز در اين ترورهاي زنجيره اي دست 
دارد، تلويحا رساندند كه پاكستان و آي اس آي مسوول 
افغانستان  نفوذ  با  شخصيت هاي  حذف  و  ترور  اصلي 

است. 

از  يكي  سلطاني  هما  سياسي،  و  سوم  رويداد  در 
حكومت  كه  نامه ای  يك  ارايه  با  پارلمان،  نمايندگان 
آنها چندي  ادعا كرد كه  آنرا جعلي خواند،  افغانستان 
كابل  كيلومتري  پنجاه  و  يك صد  در  مالعمر  با  پيش 

ديدار داشته اند. 
حاال كه پاي پاكستان در ميان است، ديگر فرق نمي كند 
يا راست و  ادعاي هما سلطاني كذب مطلق است  اين 
درست  سلطاني  هما  كه  است  اين  مهم  حقيقت؛ چون 
سازمان هاي  كه  است  كرده  را  ادعا  اين  زماني  در 
اياالت  و  پاكستان  افغانستان،  كشور  سه  استخباراتي 
را  مالعمر  كه  كردند  اعالم  پيش  ماه هاي  در  متحده 

باري  حتا  كرده اند.  گم  پاكستان  در  جابجاي  هنگام 
ما  نيز در رسانه ها آمد  خبر مرگ مالعمر رهبر طالبان 
از سوي هيچ كدام از اين سه كشور تاييد نشد و از آن 

زمان تا هنوز مالعمر الدرگ بود.
مالعمر  رد  كشور  هرسه  استخبارات  ظاهرا  كه  آن  با 
و  امريكا  استخبارات  ادعاي  هنوز  اما  كرده اند،  گم  را 
پاكستان  داشتند كه مالعمر در خاك  تاكيد  افغانستان 
در  نيز  طالبان  سران  ديگر  مالعمر  بر  عالوه  و  است 
پاكستان زندگي مي كنند و از سوي آي اس آي حمايت 

مي شوند. 
مالعمر،  با  مالقاتش  بر  مبني  سلطاني  هما  ادعاي  اما، 
عمال برگ برنده را بدست پاكستان داد. اين ادعا يعني، 
است  تاييد كرده  افغانستان  پارلمان  نمايندگان  از  يكي 
كليومتري  پنجاه  و  در صد  و  افغانستان  در  كه مالعمر 

كابل زندگي مي كند. 
است  موقعيت  بهترين  پاكستان  براي  نگاه،  اين  از  پس 
كه از اين ادعاي هما سلطاني به عنوان يك سند استفاده 
كرده و وانمود كند كه ديگر مالعمر و رهبران طالبان 
در پاكستان نيستند، بلكه در افغانستان زندگي مي كنند. 
پاكستان  به دست  بر سند كه هما سلطاني  فشاري  پا  با 
داده است، ممكن است پاكستان يكبار ديگر روابط به 
وخامت كشيده شده اش با اياالت متحده را ترميم كند و 
افغانستان را بعد از اين محل رسمي زندگي مالعمر به 

ثبت برساند. 
و  پاكستان  كه  تاثيرگذاري  و  نفوذ  ديگر،  سوي  از 
آي اس آي در داخل ارگ رياست جمهوري افغانستان 
دارد، اين سفر زرداري تالشي است كه به منظور رفع 
پاكستان  داشتن  دست  خصوص  در  ترديد  و  شك 
انجام  خان  محمد  جان  و  كرزي  احمدولي  مرگ  در 

می شود. 
حاال، به درايت و تعهد مقام ها در ارگ رياست جمهوي 
افغانستان به سرنوشت و سعادت افغانستان بستگي دارد 
كه از چه موضع با زرداري گپ بزنند. و اين كه گول 
را  پاكستان  محور  فريب  ديپلوماسي  دغل بازي هاي 
ميز  پشت  زرداري  با  كشوري  موضع  از  يا  مي خورند 

مذاكره مي نشينند. 

 آصف آشنا 

زرداري و سفري ديگر 
در ادامه ديپلوماسي 

دغل محور  
بر  می تواند  قدر  چه  كابل،  به  زرداری  علی  سفر آصف 
وضعيت موجود در روابط بين افغانستان و پاكستان تاثير 
كند؛ برخی از كارشناسان سياسی به اين باورند كه آصف 
وضعيت  می خواهد،  افغانستان  به  سفر  با  زرداری  علی 
عاطفی و احساسی به وجود آمده از ناحيه راكت باران از 
با  قرار داده و  افغانستان را تحت شعاع  به  پاكستان  خاك 
مطرح كردن موضوعات ديگر و ايجاد زمينه های توجيهی 
جديد، تمركز توجهات از راكت باری از خاك پاكستان 
اين  اما  تغيير دهد.  افغانستان را  به ولسوالی های سرحدی 
چندان پذيرفتنی به نظر نمی رسد؛ زيرا با توجه به وضعيت 
خاص روانی مبتنی بر وطندارگرايی و همبستگی كه در 
افغانستان وجود دارد، سفر گيالنی نمی تواند تالمات ناشی 
را  افغانستان  به  پاكستان  داخل  از  راكت   800 پرتاب  از 

جبران كند.
رييس  زرداری  علی  آصف  می دهد،  نشان  كه  چيزی 
تغيير  را  اذهان  سفر  اين  با  می خواهد  پاكستان،  جمهور 
به  اين كشور در مسايل مربوط  داده و دست اندازی های 
وزارت  سوی  از  كه  است  اين  كند،  پنهان  را  افغانستان 
كابل،  به  زرداری  سفر  از  هدف  پاكستان،  خارجه ی 
ابراز تسليت به رييس جمهور كرزی به خاطر كشته شدن 
قندهار  در  گذشته  هفته  كه  كرزی  احمدولی  برادرش 
كشته شد، عنوان شده است. بسيار جالب است كه رييس 
ناحيه  از  افغانستان  جمهور  رييس  تالم  پاكستان  جمهور 
تالمات  در  اما  می پندارد،  مهم  را  برادرش  شدن  كشته 
ناشی از كشته شدن ده ها تن بر اثر راكت هايی كه از داخل 
و  احساس  شده اند،  شليك  افغانستان  به  پاكستان  خاك 

ابراز همدردی نمی كند.
در  است  قرار  كه  است  شده  گفته  زمان  عين  در  البته 
جريان سفر زرداری به كابل، روسای دو كشور افغانستان 
و  اقتصادی  سياسی،  موضوعات  مورد  در  پاكستان،  و 
تجارتی نيز گفتگو كنند. با توجه به اين كه در اين سفر، 
احمد مختار وزير دفاع، رحمان ملك وزير امور داخله  و 
شماری از مقامات ديگر زرداری را همراهی می كردند، 
می توان گفت كه اين سفر بر مبنای اهداف استراتژيك و 

نظامی نيز عيار بوده است.
صورت  زمانی  در  دقيقا  سفر  اين  كه  آنجايی  از  البته 
می گيرد كه پروسه ی انتقال مسووليت امنيتی به نيروهای 
نيز  ترديد  و  شك  اين  است،  گرديده  آغاز  عمال  افغان 
ايجاد می شود كه سفر زرداری پوششی برای آگاه شدن 
مقامات نظامی و امنيتی پاكستان از وضعيت امنيتی موجود 
در افغانستان محسوب می گردد. در واقع اين سفر به اين 
جهت طراحی و تدارك شده است كه رحمان ملك و 
بر روند آغاز و نحوه اجرای پروسه  بتوانند  احمد مختار 
و  كنند  حاصل  آگاهی  افغانستان  در  مسووليت  انتقال 
برنامه ريزی های بعدی پاكستان در عرصه سياست گذاری 

نسبت به افغانستان را با اعتنا به وضعيت موجود با در نظر 
گرفتن روند پروسه انتقال مسووليت امنيتی به نيروهای 
داخلی افغانستان عيار كنند. با توجه به اين ذهنيت، بايد 
پيش بين بود كه نتيجه اين سفر به تغيير مجدد تاكتيك 
از سوی گروه های مسلح مخالف افغانستان ممكن است 

منجر گردد.
ذهنيتی كه در افغانستان نسبت به پاكستان وجود دارد 
اين است كه پاكستان از طريق دستگاه استخباراتی اش، 
در تالش است تا استيالی بسيار گسترده و تعيين كننده 
را  عده ای  اساس،  همين  بر  باشد.  داشته  افغانستان  بر 
باور بر اين است كه حضور رهبران گروه های مخالف 
دولت چون حزب اسالمی و طالبان در خاك پاكستان، 
نشان می دهد كه پاكستان قلبا از مخالفان مسلح دولت 
اين  بر  كشور  اين  سياستمداران  و  می كند  حمايت 
كابل،  در  حاكميت  به  طالبان  بازگرداندن  كه  باورند 

می تواند تامين كننده ی منافع پاكستان باشد.
افغانستان،  در  موجود  ذهنيت های  از  برخی  البته 
پاكستان را در دست يابی به اين هدف كمك می كند. 
يكی از اين ذهنيت ها، تالش های گسترده ای است كه 
دولت  سوی  از  تشكيالتی  و  سازمان يافته  صورت  به 
تا  می شود  كوشش  آن  قالب  در  و  می گيرد  صورت 
دعوت  اگرچه  شوند.  تشويق  جنگ  ترك  به  طالبان 
اما  نيست،  ناپسندی  كار  اصل  در  مصالحه  به  طالبان 
اجرا گذارده  به  اين زمينه  روندی كه دولت كابل در 
ناتوانی دولت كابل  است، باعث شده تا طالبان آن را 
را  فعاليت های خويش  و  كرده  تلقی  نظامی  مقابله  در 
می شود  ديده  اواخر  اين  در  چنانچه  كنند.  تشديد 
تشديد  حتا  و  شده  گسترده  طالبان  فعاليت های  كه 
مهره های  بر  تمركز  باعث  گروه  اين  فعاليت های 

كارآمد در دولت شده است.
اگرچه پاكستان با لشكركشی به بخش های شمالی اين 
گروه های  با  جنگ  در  عمال  كه  است  مدعی  كشور، 
تفكيك  به  توجه  با  اما  دارد،  قرار  طالبان  با  همسو 
موجود بين طالبان افغانستان و پاكستان از نظر كاركرد 
و اهداف و حتا ماهيت، بسياری به اين باورند كه جنگ 
نظاميان پاكستانی در قلمروهای شمالی اين كشور، فقط 
طالبان  زيرا  می گيرد،  صورت  پاكستانی  طالبان  برضد 
و  دارند  پاكستان  دولت  با  مخالف  كاركرد  پاكستانی 
و  كرده  دستگير  را  آنان  پاكستان،  نظاميان  به  حمله  با 
شعله  و  آتش  می كنند.  اعدام  دسته جمعی  صورت  به 
ساير  و  افغانستان  طالبان  هرگز  جنگ،  اين  گزند  و 
نمی رساند؛  صدمه  را  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان 
محسوب  پاكستان  برای  خطری  افغانستان  طالبان  زيرا 

نمی گردند.
    

زرداری
 خسارت راکت باری ها را 

بررسی می کند؟
احساناهللدولتمرادی
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خالصه: 
با وجود افزایش هزینه های انرژی که تجهیزات سیستم های 
به آن مواجه اند، امکانات و فرصت های  تصفیه ی فاضالب 
به  و  نموده  ذخیره  را  پول  چگونه  تا  است  موجود  زیادی 
طریق  از  امر  این  تطبیق  البته  نماییم.  کمک  زیست  محیط 
صرفه جویی  شیوه های  روی  بر  نمودن  تمرکز  و  روآوردن 
انرژی، امکان پذیر است. تجهیزات مدرن امروزی تصفیه ی 
به  برای  نوآورانه  روش های  ارایه  با  فاضالب  آب های 
مواد  و  آب  انرژی،  از  پایدار  استفاده ی  رساندن  حداکثر 

فاضالب و بهبود توانایی فعالیت آنها عمل می نمایند. 
امروزی  فاضالب  آب های  تصفیه  پالن شده  سیستم های 
دارای شیوه ها و میتودهای قناعت بخش که توام با هزینه های 
و  مهندس  هر  می نمایند.  اندام  عرض  است،  اندک  مالی 
انجنیر با طرح مواجه می گردد که چگونه می توان به استفاده 
توسعه  کرد.  حل  را  فاضالب  مشکل  مختلف  شیوه های  از 
برای  مشکالت  ایجاد  باعث  سیاحت  و  گردشگری  سریع 
فاضالب  تصفیه آب های  یافتن یک شیوه ی رضایت بخش 
تصفیه  مختلف  سیستم های  دارای  هوتل ها  می گردد. 
انفزادی می باشند و آب های تصفیه شده  فاضالب  آب های 
داخل  به  نیست  الزمه  کیفیت  دارای  همیش  که  خودرا 
نتیجه این عمل می  تواند  محیط های آبی جریان می دهند و 

باعث تهدید جدی برای محیط های آبی شود. 
پیشگفتار: 

چند دهه از آن زمان سپری شد که بشر متوجه آن شد که 
اثر تولید فاضالب  خود آنها در معرض  محیط زیستش در 
خطر و تخریب قرار دارد.  اولین گام پیشرفت در این عرصه 
همانا درک این که آب های فاضالب منبع گسترش بیماری 
که  نمود  کمک  را  آنها  حقیقت  درک   این  و  بود  است، 
یک  تحت  دسته جمعی  شکل  به  را  فاضالب  آب های  این 
دریاها  مانند  زمین  روی  جاری  آب های  به  واحد  سیستم 

انتقال بدهند. 
همانا   آشامیدنی  آب های  اصلی  منبع  عموما  گذشته  در 
زیرزمینی  آب های  یعنی  آشامیدنی  آب های  چاه های 
شمرده می شد و از همین رو بود که در آن مقطع زمان انتقال 
فاضالب  به آب های جاری روی زمین مانند دریاها کاری 

خیلی ساده و آسان قلمداد می گردید. 
گام خیلی مثبت دیگری که در این عرصه برداشته شد، به 
کار گرفتن سیستم و یا شیوه ی بود که چگونه فاضالب را 

تصفیه و پاک نموده و دوباره آن را به طبیعت برگرداند. 
نقطه عطف در انکشاف سیستم تصفیه فاضالب، رو آوردن 
به تصفیه بیولوژیکی فاضالب و تعیین مقدار معین نورم های 
ادغام  زیرزمینی  به آب های  تصفیه  از  بعد  بتواند  انتشار که 

نماید، پنداشته می شود. )1( 
از  عمده  و  اساسی  بخش  یک  فاضالب  تصفیه  ضرورت 
اساسات حفاظت و نگهداری و بهبود محیط زیست به شمار 

می آید. 
یا  و  نشود  برداشته  گامی  فاضالب  دفع  عرصه ی  در   اگر 
در صورتی که بیشتر مورد بی  توجهی قرار گیرد امر نه تنها 
منجر به خراب شدن آب های زیرزمینی می شود، بلکه اثرات 
خیلی ناگوار آن منجر به خرابی تدریجی محیط زیست که 
غیرممکن  و  دشوار  خیلی  اولی  حالت  به  آن  برگرداندن 

خواهد بود می انجامد. 
چوکات  در  فاضالب  تصفیه  حل  فعلی  شرایط  در  گرچه 
یک میکانیزم و سیستم واحد در شهرها و دهات در  اولویت 
فاضالب  تصفیه  سیستم  آن،  با  همگام  ولی  است،  مطرح 
اواخر  این  در  را  مالحظه  قابل  رشد  نیز  انفزادی  شکل  به 
همراه داشته و مهم بودن خود را منحیث یک راه حل در 

کشورهای پیشرفته به اثبات رسانده است. 
در اروپا عموما در قریه هایی که جمعیت اهالی الی 2000 نفر 
و قریه فاقد سیستم تصفیه فاضالب مدرن و مرکزی باشد و 
امکان اعمار سیستم تصفیه مرکزی نظر به هزینه های باالی 
انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم  از  نباشد  موجود  اقتصادی 

کوچک استفاده صورت می گیرد. 
بهبود  در  مهم  بخش  یک  حاضر  حال  در  فاضالب  تصفیه 
کشور  که  جایی  آن  از  و  می رود  شمار  به  زیست  محیط 
سلواکیا یک سرزمین غیرهموار بوده و قریه ها از همدیگر 
سیستم  اتصال  دارند،  قرار  مختلف  ارتفاعات  و  فاصله ها  به 
واحد تصفیه فاضالب در یک واحد مرکزی تصفیه شهری 

کار دشوار و پرهزینه می باشد. 
با  کوچک  انفزادی  فاضالب  تصفیه ی  سیستم  این رو  از 

ذخیره این سیستم وارد می شود براساس باشندگان موجوده 
معلوم  افراد  این  اگر شمارش  ساختمان صورت می گیرد و 
نباشد پس برای هر آپارتمان 4ـ5 نفر باشنده تخمین می شود، 
محیط  حفاظت  و  بهداشتی  حفاظت  معین  سرحد  یک   •
دربرگیرنده  که  ذخیره  چاه  جابجایی  پیشنهاد  در  زیستی 
البته  شود.  گرفته  مدنظر  باید  باشد  سیستم  این  کل  اطراف 
مشخص شدن این سرحد تعلق به رسوم و قوانین موجوده ی 

ساحه مربوطه می گردد؛ 
ساختمان  بین  حفاظتی  تعیین شده سرحد  فاصله ی  حدود   •
مسکونی و محل جابجایی چاه فاضالب، ذخیره این سیستم 

عموما براساس نکات ذیل تعیین می گردد؛
ـ ذخیره چاه فاضالب که سربسته می باشد باید در فاصله 20 

متری از ساختمان مسکونی قرار بگیرد، 
ـ ذخیره فاضالب که سرباز می باشد باید در فاصله 50 متری 

از ساختمان مسکونی قرار بگیرد. 
ساختمان  طرف  به  همواره  باد  وزش  که  صورتی  در   •
سرحد  تعیین شده  فاصله  باید  باشد  جریان  در  مسکونی 
ساختمان  و  فاضالب  چاه  ذخیره  بین  جابجایی  حفاظتی 

مسکونی را بیشتر بسازیم، 
می  تواند  حفاظتی  سرحد   تعیین شده  فاصله  در   •

ساختمان های غیرمسکونی دیگر قرار بگیرد. 
• زمینی که در فاصله تعیین شده سرحد  حفاظتی قرار دارد 

می توان از آن در زراعت استفاده  نمود. 
آب  چاه  و  سیستم  این  فاضالب  چاه  ذخیره  بین  در   •
آشامیدنی باید حداقل 5 تا 10 متر نظر به شیب زمین و رسوم 

و قوانین محل فاصله ایجاد شود. 
امکان  از  اطراف  مسکونی  ساختمان های  حفاظت  برای   •
فاضالب  تصفیه  سیستم  توسط  بد  بوی  و  تعفن  انتشار 

توصیه های ذیل پیشنهاد می گردد: 
شود  جابجا  طوری  باید  سیستم  این  فاضالب  چاه  ذخیره  ـ 
که وزش باد این تعفن را از ساختمان مسکونی دور نماید؛ 

ـ غرس درخت ها و کشت گیاه ها در فاصله تعیین شده سرحد 
حفاظتی بین ساختمان مسکونی و ذخیره چاه فاضالب این 

سیستم باید انجام بگیرد؛ 
ـ اعمار ساختمان های غیرمسکونی )گراچ ها، گدام، و غیره( 
بین  حفاظتی  سرحد  تعیین شده  فاصله  در  سد  یک  منحیث 

ساختمان مسکونی و ذخیره چاه فاضالب این سیستم؛ 
ـ استفاده تخنیکی از بیوگاز. 

• برای طرح و ساختار سیستم های تصفیه آب های فاضالب 
در  را  محیطی  موجوده ی  شرایط  باید  کوچک،  انفزادی 
تا آسان ترین شیوه را  نظر گرفت و کوشش صورت گیرد 
انتخاب کرده و از استفاده تتجهیزات و تکنولوژی بغرنج و 
پیچیده پرهیز نموده و از سیستم های تصفیه استفاده شود که 

به حفظ و مراقبت حداقل ضرورت داشته باشد؛ 

فاضالب  تصفیه ی  سیستم های  تمام  ساختار  و  طرح   •
به  دسترسی  امکان  که  باشد  طوری  باید  کوچک  انفزادی 
تخلیه آن  داشته که سیستم  را  از تصفیه  بعد  فاضالب  مواد 
خیلی ساده انجام گیرد و فرد اجراکننده تصفیه باید حداقل 

تماس مستقیم با این مواد داشته باشد؛ 
تصفیه شده ی  فاضالب  مواد  انتقال  و  تخلیه  هنگام  در   •

ذخیره، نباید محیط اطراف چاه ملوث شود؛ 
بسته  امکان  که  باید طوری طرح گردد  فاضالب  • ذخیره 
چاه  داخل  به  مسکونی  ساختمان  از  اتصالی  لوله های  شدن 
یا  و  ترمیم  به  ضرورت  صورت  در  که  چرا  گردد،  میسر 

حفظ و مراقبت بتوانیم دوباره آن را ببندیم. 
برای بررسی تخنیکی و توانایی سیستم، ذخیره فاضالب باید 
طوری طرح گردد که بتوان مقدار فاضالب  داخل چاه را 
اندازه نموده و همچنین امکان گرفتن نمونه از داخل چاه به 

آسانی میسر باشد. 
فاضالب  تصفیه  بندی سیستم  تقسیم  و  اساسی  ویژگی های 

انفزادی کوچک 
از  انفزادی کوچک  در سیستم های  فاضالب  تصفیه  جهت 
میکروارگانیزم ها  این  می گردد.  استفاده  میکروارگانیزم ها 
بیودیسک ها  یا  بیوفیلترها و  قبیل  از  در سیستم های مختلف 
بر  عالوه  می گردند.  غوطه ور  فاضالب  در  شده  مستحکم 
آن از سیستم های اکتیف یا »الی« )سلج( شناور که در آن 
ذرات الی با فاضالب و هوا مخلوط می گردند نیز  استفاده 
بر اساس طریقه  اکثریت تصفیه خانه های فاضالب  می شود. 
ایروب فعالیت می نمایند. در این طریقه جهت تجزیه ی مواد 
عضوی مخلوطی از میکروارگانیزم هایی استفاده می شود که 

برای زندگی به اکسیجن هوا نیاز دارند. 
پاک سازی  از سه بخش  فاضالب عمدتا  هر سیستم تصفیه 

تشکیل شده است. 
ـ پاک سازی اولیه، در این مرحله اجسام و ذرات بزرگی از 

فاضالب جدا می گردند؛ 
ـ مرحله ایروب، در این مرحله اصل پاک سازی بیولوژیکی 
جدا  شده  پاک  آب  از  الی  متعاقبا  و  می گیرد  صورت 

می گردد؛ 
ـ محل گدام کردن مواد تولید شده در اثر پاک سازی. 

از  استفاده  بودن  مثبت  بر  که  شرایطی  و  اساسی  الزامات 
سیستم تصفیه فاضالب انفزادی کوچک تاکید دارد می توان 

به شکل فشرده به طور ذیل جمع بندی نمود: 
• بیشتر از 95 درصد تصفیه فاضالب داخل ذخیره چاه. 

• یک سیستم بدون سروصدا. 
برای  ساعت  فی  کیلووات  یک  از  کمتر  برق   مصرف   •

 .1kwh/m3 به دست آوردن یک متر مکعب آب پاک
انتشار تعفن و  • عایق بودن ذخیره چاه فاضالب در مقابل 

بوی بد به ساحه اطراف، 
جریان  هیچ گونه  بدون  حتا  سیستم  طوالنی  بودن  فعال   •

داشتن فاضالب. 
مقابل  در  سیستم  فعالیت  فوری  العمل  عکس  توانایی   •
جاری شدن یک بارگی مقدار زیاد فاضالب به داخل چاه. 

و  سیستم  از  فرد  دایمی  سرپرستی  به  ضرورت  بدون   •
حداقل هزینه برای حفظ و مراقبت. 

برای  ضرورت  عدم  گونه  هیچ  گفت  حتا  و  کمترین   •
ارایه خدمات تخنیکی و مسلکی برای پیشبرد و فعال بودن 

سیستم. 
• استفاده کامل سیستم از مواد که عاری از زنگ زدن است. 

• امکان ذخیره و نگهداری مواد فاضالب بعد از  تصفیه الی 
3 ماه در داخل چاه ذخیره. 

بیولوژیکی فاضالب  یاحد آلودگی  به طور عموم درجه و 
می گردد.  تعیین  بیولوژیکی آکسیجن(  )نیاز  مقیاس  توسط 
این مقدار در فاضالب معمولی به رقم ذیل می باشد: 200-

 mg/l 400
توسط  تصفیه شده  آب های  در  آکسیجن  بیولوژیکی  نیاز 
-15 رقم  به  فاضالب  تصفیه آب های  درست  سیستم  یک 

30mg/l می باشد. 
نیاز بیولوژیکی اکسیجن برای جریان دادن آب های تصفیه 
شده فاضالب به آب های روی زمین مانند جوی ها و دریاها 

باید کمتر از 50mg/l باشد. 
نیاز بیولوژیکی اکسیجن برای جریان دادن آب های تصفیه 
 8mg/l از  کمتر  باید  زیرزمینی  به آب های  فاضالب  شده 

باشد. 
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درنظر داشت کیفیت و تکنولوژی درست با حفظ نورم های 
موجوده منحیث یک راه حل منطقی در جامعه پذیرفته شده 

است. 
واحد  از سیستم  قریه هایی که  برای  راه حل دیگر که  البته 
اعمار چاه های ذخیره  استند،  دور  مرکزی  فاضالب  تصفیه 
فاضالب به شکل انفزادی در هر واحد مسکونی است. ولی 
در  ساحات  دیگر  به  فاضالب  این  انتقال  شدن،  پر  از  بعد 
برگیرنده هزینه مالی هنگفت خواهد بود. از این جهت است 
انفزادی کوچک  به سیستم تصفیه فاضالب  که رو آوردن 

یک گزینه به شمار می آید. 
سیستم تصفیه فاضالب  انفزادی کوچک

سیستم تصفیه فاضالب انفزادی کوچک یک سیستم تصفیه 
باید  نفوس جمعیت آن در یک ساختمان  معادل  است که 
الی 500 نفر باشد و این سیستم فاضالب را در ساختمان های 
ادارات،  رستورانت ها،  هوتل ها،  مسکونی،  خانه های  مانند 

کودکستان ها و مکاتب کوچک تصفیه می نماید. 
ذیل  شکل  به  کوچک  انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم 

تعریف می گردد: 
جمعیت  برای  کوچک  انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم   •

معادل الی 500 نفر در یک ساختمان مدنظر می باشد؛ 
در  کوچک  انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم   •
فاضالب  اتصال  امکان  که  می گردد  اعمار  جایی 
وجود  مرکزی   کانالیزاسیون  سیستم  به  ساختمان 

ندارد؛
• اعمار، نصب و  جابجایی سیستم تصفیه فاضالب 
هرگاه  که  باشد  طوری  باید  کوچک  انفزادی 
جوار  در  مرکزی  کانالیزاسیون  سیستم  آینده  در 
این  مشکل  بدون  بتوان  می گردد  اعمار  ساختمان 
وصل  عمومی  کانالیزاسیون  سیستم  به  را  سیستم 

نمود؛ 
باید  کوچک  انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم   •
طوری در همجواری ساختمان  جابجا گردد که در 
صورت ضرورت امکان تخلیه مواد آن بدون موانع 

فراهم شود؛ 
طوری  باید  ذخیره  چاه  تحتانی  و سطح  دیوارها   •
انتشار  و  ورود  امکان  که  شود  عایق  و  ساخته 
آب های فاضالب به خارج از چاه غیرممکن باشد؛ 
انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم  ایجاد  پیشنهاد   •
الزامات  و   6402  75  STN نورم  به  نظر  کوچک 

عمومی و ضروری این سیستم به شکل ذیل است: 
در  کوچک  انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم   
سیستم  اتصال  امکان  که  می گردد  اعمار  جای 
کانالیزاسیون  مرکزی  سیستم  به  فاضالب ساختمان 

و یا به سیستم تصفیه مرکزی موجود نباشد. 
 در سیستم تصفیه فاضالب انفزادی کوچک تنها آب های 
باران  نباید آب های  و   فاضالب ساختمان تصفیه می گردد 
که از ساختمان و اطراف آن جاری می گردد به داخل این 

سیستم وصل شود. 
انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم  ایجاد  و  طراحی  برای   

کوچک این نکات عمده را باید مدنظر گرفت: 
ـ چگونگی کیفیت آب تصفیه شده 

ـ الزامات ترکیب آب تصفیه شده 
ـ مقدار فاضالب 

خواص  جابجایی،  محل  ارتفاع  جابجایی،  محل  موقعیت  ـ 
جیولوژیکی محل جابجایی، خواص اقلیمی محل جابجایی، 

تثبیت ارتفاع سطح آب زیرزمینی 
در  پاک  آب  از  استفاده  مقدار  به  نظر  فاضالب  مقدار   
یک ساختمان محاسبه می گردد. طراحی و محاسبه ظرفیت 
استفاده  حداکثر  به  نظر  سیستم،  این  فاضالب  چاه  ذخیره 
به فاضالب صورت  بعدی آن  تبدیل شدن  از آب پاک و 
استفاده آب پاک  ترتیب مقدار متوسط  به همین  می گیرد. 
در یک ساعت توسط یک نفر در ساختمان محاسبه گردیده 
و بعدا توسط ضریب مشخص مقدار فاضالب آن نیز محاسبه 

می شود؛ 
را  فاضالب  آب  که  سیستم  این  کاری  پاک  تجهیزات   •
پیش بینی شده  مقدار  و  براساس ظرفیت  باید  می کند  پمپ 

آب فاضالب ساختمان طرح و نصب گردد. 
داخل چاه  به  فاضالب که  پیش بینی شده  مقدار  • محاسبه 

تصفیه فاضالب در یک سیستم واحد مرکزی
 و یا استفاده از سیستم تصفیه فاضالب انفزادی کوچک 

دیپلوم انجنیر محمد عمر تیموری، داکتر انجنیر مارتینا زیلنیکوفه 
فاکولته ساختمانی پوهنتون تخنیکی کوشتسی ـ سلواکیا 

صیغتکٌالْژی ّ هذیشیت هقافش صفاؽت هضیظ ت   

، کاتل افغاًغتاى1166اپشیل  61الی  66اص    
  

 
 

چک خاًگی کَ دس یک گْدال دس داخل صهیي راتزا گشدیذٍ عیغتن تقفیَ فضالب کًْوًَْ ای اص  -6تقْیش ؽواسٍ 
 [.6]اعت

 
رِت راتزایی،  عیغتن تقفیَ فضالب کْچک خاًگی صذ الل عاصَ سا اؽغال هیٌوایذ ّ اص ایٌکَ عیغتن داسای فذم عش ّ 

. هٌاصل هغکًْی فشاُن هیغاصد ًضدیکیاهکاى راتزایی آًشا دس  ،تذ ًویگشدد ّ تْی تقفيفذا اعت ّ تافج ایزاد 
تقْست فوْم راتزایی ایي عیغتن دس فوك صهیي فْست هیگیشد،  الثتَ دس فْست اهکاى هیتْاى آًشا دس عثمَ 

 .صیشصهیٌی عاختواى ُن راتزا ًوْد
ّ یا اگش رخیشٍ ایي عیغتن کَ هتؾکل اص پالعتیک ّ یا فلض تاؽذ ّ تخْاُین دس فوك صهیي راتزا ًواین تایذ یک تغتش 

دس فْستیکَ عغش استفاؿ آب صیش صهیي تلٌذ . افواس ًواینآى عاًتی هتش لثل اص گزاؽتي  61تِذاب کاًکشیتی تَ ضخاهت 
 .تاؽذ تایذ دس اعشاف رخیشٍ یک عذ  اص کاًکشیت دس هماتل فؾاس ایي آب افواسؽْد

ی کَ عاختواى هغکًْی تذاخل ّ لْلَ  اصتقذ اص راتزا ًوْدى دسعت رخیشٍ هیپشداصین تَ اتقال لْلَ یی کَ فضالب سا 
ُوچٌاى استثاط تشلی سا تیي هٌثـ تشق ّ عیتن تشلشاس هیغاصین ّ . آب تقفیَ ؽذٍ سا تَ تیشّى اص رخیشٍ رشیاى هیذُذ

 .سا تَ لْلَ ُْا ّفل هیٌواین( ایش تلْایش)دهٌذٍ ُْا 
عاًتی  31عشاف رخیشٍ تَ ضخاهت ا دسایی رخیشٍ عْسی فْست هیگیشد کَ پشکاسی گْدال هْرْدٍ تقذ اص راتز
پک کاسی پشکاسی تتا  اعشاف آًشا تا خاک اّلیَ کَ لثال کٌٌذکاسی ًوْدٍ تْدین "هتشسیگ تذّى رغل هیٌذاصین ّ تقذا

 .هیٌواین
 

 یکاربرد مثال
تخت خْاب دس  51کَ تا  یُْتل هخال اص  یک تقفیَ آتِای فضالب اًفضادی هضایای اعتفادٍ عیغتنتشای آگاُی تِتش اص 

 .ؽِش کاتل هْلقیت داسد ّ تَ عیغتن کاًالیضعیْى ؽِشی ّفل ًویثاؽذ تَ تضلیل هیپشداصین
ُا ّعایش عاختواًِای هغکًْی ّ  ُْتلاص آًزایکَ ؽِش کاتل فالذ یک عیغتن ّاصذ ّ هشکضی تقفیَ فاضالب هیثاؽذ ّ 

قی کٌذکاسی ؽذٍ ّ یغیش هغکًْی ّ عاختواًِای فاهَ الوٌفقَ فاضالب سا تذاخل چاٍ ُای رخیشٍ کَ فوْها تؾکل عث
لتش ّ تقمیَ تذاخل صهیي رزب ص ایي فضالب تقذ اص ایٌکَ تذّى فصیاد االثتَ همذاس .تذّى فایك هیثاؽذ رشیاى هیذٌُذ

یغت  آًمذس دسدًاک ّ صایي فول اص لضاػ  ضشتَ تَ هضیظ  آتِای صیش صهیٌی هیشعاًٌذ کَ فْالةهیگشدد خْد سا تَ 
استکاب ُوچْ فول دس رْاهـ اسّپا  لاتل یادآّسی اعت کَّلی  .فارقَ تاس اعت کَ اص رکش آى دس ایي همالَ فارضین

ّ صتی هیتْاى گفت تقْس استکاب  هٌضیج یک رشم ًاتخؾْدًی پٌذاؽتَ ؽذٍ ّتا هزشم تشخْسد عخت لاًًْی هیگشدد
 .ُوچْ فول غیش لاتل تاّس اعت ّ ُیچکظ تخْد ایي صك سا ًویذُذ تا چٌیي رشهی سا هشتکة ؽْد
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 مصاحبه کننده: ظفرشاه رویی

 پاکستان عجله دارد که افغانستان را خراب کند
 تروریزم هنوز هم یک مشکل است

 افغانستان هنوز هم مهم است و پروژه  ساختن یک افغانستان نو ختم نشده است

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1203    چهار شنبه 29 سرطان 1390

همزمان  مساله  چند  حاضر  حال  در  8صبح: 
انتقال  روند  آغاز  دارد،  جریان  افغانستان  در 
بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
به نیروهای داخلی، خروج نیروهای امریکایی 
بحران های  وجود  همچنین  و  کشور،  از 
حکومت  مشکل  جمله  از  اقتصادی  و  سیاسی 
با  حکومت  مشکل  همین طور  و  پارلمان  با 
ادامه  و  آی ام اف  یا  پول  بین المللی  صندوق 
ترور شخصیت های سیاسی و با نفوذ. با توجه به 
این مسایل مهم، شما آینده افغانستان را چگونه 

پیش بینی می کنید؟
افغانستان  برای  حساس  وقت  یک  این  خلیل زاد: 
دارند،  وجود  که  مشکالتی  به  شما  گرچند  است. 
هم  پیشرفت هایی  اینها،  پهلوی  در  ولی  کردید  اشاره 
برای  مهم  مسایل  من،  نظر  به  اما  است.  صورت گرفته 
فعال سه چیز است. اول، ضرورت به ترمیم رابطه میان 
افغانستان و امریکاست. با درنظرداشت آغاز روند انتقال 
امنیتی  نهادهای  شدن  ساخته  و  امنیتی  مسوولیت های 
تا  بتواند  نرسیده که  بجایی  این کشور  افغانستان، هنوز 
با  شود.  استوار  خود  پای  به  کلی  به  آینده  سال  دوسه 
رقابت ها و مداخله های منطقوی که وجود دارد، به یک 
مشکالتی  است.  نیاز  مدت طوالنی  برای  قوی  دوست 
کم  مثل  آمده،  بوجود  افغانستان  و  امریکا  میان  که 
این  از  برخی  که  دوطرف  شکایت های  اعتماد،  شدن 
براساس  شان  بعضی  و  دارند  خوب  دالیل  شکایت ها 
علیای  منفعت  می شوند.  بیان  اشتباهاتی  و  غلط فهمی ها 
افغانستان تقاضا می کند که احساسات را کنار بگذاریم 
و به یک تفاهم طویل المدت که معقول و به نفع هردو 

طرف باشد، برسیم. 
اشاره  شما  که  را  مشکالتی  است.  داخلی  دوم  مساله 
کردید، درست است و دشمن هم تالش دارد که نفاق 
را زیاد و حس ناامنی  را بیشتر کند و حس عدم اعتماد را 
در بین مردم به وجود آورد، و در آینده دفاتر و تشکیالت 
مختلف را فلج و جنگ های داخلی را راه اندازی کند. 
به همین خاطر فکر می کنم که ضرورت به یک حرکت 
براساس  حرکت  این  و  است  سیاسی  بزرگ  تفاهم  و 
بهتر  کار  و  بیشتر  اتفاق  ممد  که  منظم  برنامه ی  یک 
قوی  افغان ها حس  این هم  بدون  شود، صورت گیرد. 
حرکت را دارند اما در جهت دادن این حرکت با یک 
مشکالتی  بگیرد.  صورت  موفقیت  برای  برنامه ریزی 
بین المللی  و صندوق  پارلمان  با  مانند مشکل حکومت 
پول باید معقوالنه هرچه زودتر براساس قانون حل شود 
تا ممدی برای رشد اقتصادی و از بین بردن بحران های 

سیاسی در کشور شود.
در  افغانستان  بدبختانه  که  همسایه ها،  مورد  در  اما 
آدم  اگر  است.  گرفته  قرار  مشکل  از  پر  منطقه  یک 
افغانستان  می کرد،  انتخاب  خودش  را  جغرافیایش 
بعضی  می داد.  قرار  دیگر  جای  یک  در  را  خود  حتما 
که  می کنند  دشمنی  افغانستان  با  همسایه  کشورهای 
همین طور برای مدت طوالنی کرده اند و نمی خواهند 
کشور  یک  و  باشد  داشته  خوب  اقتصاد  افغانستان  که 
قوی و مستقل باشد. گرچند اقتصاد خوب افغانستان به 
فایده شان است. اما به هر صورت، باید دروازه ی صلح، 
و  باشد  باز  همیشه  برای  بودن  خوب  همسایه  و  تفاهم 
برای مقاومت طویل المدت هم آمادگی بگیرد. به نظر 
من صلح وقتی بوجود می آید که راه دیگر موفقیت در 
صورتی  که آنان صلح نخواهند، هم باید در پیش باشد. 
اگر این راه وجود نداشته باشد، دشمن هیچ وقت کسی 
را کمک نمی کند، بخصوص در شرایط سخت. دشمن 

در این شرایط به نفع خود استفاده می کند. بنا روی این 
سه موضوع کالن حرکت صورت گیرد.

استراتیژیک  قرارداد  8صبح: چندی قبل بحث 
میان افغانستان و امریکا داغ بود، اما این مساله تا 
حال روشن نشده و مبهم مانده است. اطالعات 
شما در این زمینه چیست که کار تا چه حد در 
این زمینه به پیش رفته و چه مسایل مهمی قرار 
گنجانیده  استراتیژک  قرارداد  این  در  است 

شود؟
خلیل زاد: مساله قرارداد استراتیژیک زیر بحث است، 
اما در قلب موضوع، به فکر من دو چیز است که یکی 
حضور دوامدار امریکا از نگاه امنیتی برای مدت مشخص 
افغانستان مشترک است  و  امریکا  منافع  در مراکزی که 
افغانستان که  امنیتی  قوای  به  و دیگری کمک داوامدار 
حاال  بگیرند.  را  امنیتی  مسوولیت  بتوانند  باالخره  اینها 
یک خالی بزرگ بین ضرورت و آن چیزی که وجود 
همکاری های  که  است  سیاسی  مساله  دوم  است.  دارد، 
مشکالت  بلکه  افغانستان  مشکالت  نه تنها  دیپلوماتیک 
منطقه را شامل می شود. و سوم مسایل اقتصادی است که 

یک مساله کلی می باشد.
تقاضاهایی  افغانستان  حتما  امنیتی  مسایل  قسمت  در 
دارد که شامل دادن اسلحه و کمک به معاش مسوولین 
اسلحه و  برای یک مدت طوالنی می شود. چون  امنیتی 

بیلیون  نه  نظامی قیمت است و ساالنه هشت-  تجهیزات 
افغانستان است. همچنین نوع  امنیتی  دالر مصرف قوامی 
در  که  است  مسایلی  این  باشد،  چقدر  و  چطور  اسلحه 
که  است  این  مهم  مساله  اما  می شود.  بحث  آن  مورد 
اعتماد متقابل به وجود بیاید، این مساله از همه چیز مهم تر 
جریان  بحث  آن  مورد  در  که  استراتیژیک  سند  است. 
دارد، می تواند یک وسیله  برای تحکیم روابط  بهتر باشد. 
و  نو  جنرال  مثال  می آید  هم  امریکایی  جدید  تیم  یک 
سفیر نو که می شود از این تیم جدید برای ترمیم و قوی 

ساختن رابطه استفاده شود.
8صبح: آیا فکر می کنید که افغانستان با وضعی 
استراتژیک  خوب  شریک  یک  دارد،  فعال  که 

برای امریکا در آینده باشد؟
خلیل زاد: خوب. به نظر من امریکا و افغانستان به یک 
امریکا  به  افغانستان  ضرورت  اما  دارند،  ضرورت  دیگر 
امریکا  نخواسته  خدای  اگر  این که  برای  است.  بیشتر 
ممکن  داخلی  شدید  جنگ  یک  برآید،  کشور  این  از 
گذشته  در  که  تجربه ای  و  بگیرد  صورت  افغانستان  در 
داشته ایم، تکرار شود. در این صورت مداخله ی دشمنان 
افغانستان بیشتر خواهد شد و خدای نخواسته امکان دارد 
اینجا صورت بگیرد. پس دشمنان  که تباهی بزرگی در 
افغانستان، امریکا و افغانستان را تشویق می کنند که این 
دو کشور به یک موافقه نرسند تا لقمه را برای خود تیار 

روابط  ابتدا  که  کرد  خواهند  تالش  دشمنان  این  کنند. 
افغانستان و امریکا را خراب کنند و بعد کارهای بدی که 

در نظر دارند در افغانستان را تطبیق کنند. 
مبارزه  است.  مهم  افغانستان  هم  امریکا  برای  اما، 
می گیرد  صورت  افراطیت  و  تروریزم  با  که  دوامداری 
از  دارد،  وجود  منطقه  این  در  مهمش  مراکز  از  یکی  و 
برای  دوم،  است.  مهم  امریکا  برای  افغانستان  همین رو 
اگر  است،  مهم  افغانستان  هم  منطقه  استحکام  و  ثبات 
تاثیر می کند.  هم  منطقه  باالی  افغانستان خراب می شود 
سوم، یکی از مشکالت بزرگ این منطقه این است که 
که  دارد  عجله  پاکستان  می شود.  چه  پاکستان  بالخره 
در حال خراب شدن  کند، خودش  را خراب  افغانستان 
است. این یک رقابت است که چه چیز را زودتر خراب 
به همین  یا که زودتر خراب می شود.  خواهد ساخت و 
نه  کند،  رفتار  هوشیارانه  افغانستان  که  است  مهم  دلیل 
این که بخواهد پاکستان خراب شود. خرابی یک همسایه 
ضرر می رساند و فایده ای ندارد و بدبختانه این فکر در 
این منطقه مثل فکر  نیست. فکر حاکم در  منطقه حاکم 
اروپای قرن هفده، هجده و نوزده است که هر کس در 
مشکالت همسایه منفعت خود را می بینند. اما، افغانستان 
باید عاقالنه و معقوالنه رابطه خود با دوست قوی اش را 
قوی تر کند، وضع داخلی خودرا بهتر بسازد و برای یک 
همسایه ها  از  بعضی  چون  بسازد،  آماده  دوامدار  رقابت 
باز  همیشه  را  تفاهم  دروازه  اما  دارند.  منفی  فکرهای 

نگهدارد.
8صبح: شما در امریکا حضور دارید و از اذهان 
عامه، امریکا هم آگاه هستید. امریکایی ها چقدر 
مصمم هستند که افغانستان را پس از سال 2014 

از نگاه نظامی و اقتصادی حمایت کنند؟
خلیل زاد: این یک سوال بسیار مهم است. یک بحث 
بزرگ در امریکا جریان دارد. و آن این است که وضع 
نیست و برخی ها می گویند چرا  امریکا خوب  اقتصادی 
به  توجه  احساس  و  نشود  مصرف  امریکا  به  بیشتر  پول 
هستند  فکر  این  به  دوم  است.  شده  زیاد  آنجا  در  خود 
نیست، چون  بود و حاال  بزرگ  تروریزم یک خطر  که 
اسامه بن الدن کشته شده است. اما من موافق این نظریه 
در  کارشان  آیا  که  ناامید شده اند  برخی ها  نیستم. سوم، 
افغانستان نتیجه خواهد داد یا نه. همین طور بعضی وقت ها 
مورد  در  افغانستان  در  امور  از مسوولین  تبصره هایی  که 
افغانستان  در  کشور  این  تالش های  و  امریکا  با  روابط 
اذهان  باالی  منفی  تاثیر  تبصره ها  این  می گیرد،  صورت 
ضعیف  را  دوامدار  کمک  ریشه های  و  می کند  عامه 

می سازد. 
افغانستان  می کنند  فکر  که  هستند  من  مثل  کسانی هم 
هنوزهم مهم است و پروژه ساختن یک افغانستان نو ختم 
افغانستان  و  تروریزم هنوزهم یک مشکل است  و  نشده 

می توانند ممد امریکا قرار بگیرد.
8صبح: به نظر شما دولت افغانستان تا سال 2014 

چه کارهای مهم و اساسی باید انجام بدهد؟
تشکیالت  باید  اول  مهم  کارهای  جمله  از  خلیل زاد: 
امنیتی قوی ایجاد کند. دوم تشکیل یک جبهه ی بزرگ 
است که عناصر ترقی خواهی این کشور را سوق و جهت 
باید  از حکومت  اندازه ای خارج  تا  این کار  البته  بدهد. 
شود  گرفته  کار  به  تشکیالتی  همچنین  بگیرد.  صورت 
تحکیم  طور  همین  باشد.  دموکراسی  ضامن  و  ممد  که 
از  یکی  قضاییه،  و  اجراییه  قوای  و  پارلمان  میان  روابط 
پیاده  برای  بردن ظرفیت ها  بلند  مسایل مهم دیگر است. 
اقتصادی  وضع  در  هم این که  و  قانون  حکومت  کردن 
توجه بیشتر صورت گیرد. گرچند وضع اقتصادی نسبت 
بیچاره و  اما مردم غریب،  بهتر است،  به چند سال پیش 
بیکار هستند. دولت باید یک سیاست اقتصادی در پیش 
گیرد که هرچه بیشتر مردم را به کار بی اندازد. تولیدات 

داخلی زیاد شود.
و  گیرد  صورت  صلح  برای  تالش هایی  ترتیب  این  به 
افغانستان روابط خود با همسایه ها و دوستانش تحکیم و 
در  گذشته  سال  دو  طی  که  تالش هایی  اما  کند.  ترمیم 
مورد تحکیم روابط با همسایه ها صورت گرفته، تاجایی 
ممد  می توانند  هم  همسایه ها  است؛ چون  نبوده  کامیاب 
این  وقت  حاال  بنا  شوند.  افغانستان  مشکالت  شدن  حل 
خود  سوق الجیشی  همکار  با  را  روابط  که  است  رسیده 
قوی بسازیم و دروازه تفاهم و همکاری را باز نگهداریم. 
طوری که پیشتر هم گفتم، نه براساس یک امید و آرزو، 
بنا  گیرد.  صورت  روابط  تحکیم  حق بینی  براساس  بلکه 
خود آدم خانه خود را باید بسازد و دشمن در این قسمت 
و  ملی  وحدت  تقویت  به  همین رو  از  نمی کند.  کمک 

حکومتداری خوب توجه بیشتر شود.


یک بحث بزرگ در امریکا جریان دارد. و آن این است که وضع اقتصادی 
امریکا خوب نیست و برخی ها می گویند چرا پول بیشتر به امریکا مصرف 
نشود و احساس توجه به خود در آنجا زیاد شده است. دوم به این فکر 

هستند که تروریزم یک خطر بزرگ بود و حاال نیست، چون اسامه بن الدن 
کشته شده است. اما من موافق این نظریه نیستم. سوم، برخی ها ناامید 
شده اند که آیا کارشان در افغانستان نتیجه خواهد داد یا نه. همین طور 
بعضی وقت ها که تبصره هایی از مسوولین امور در افغانستان در مورد 

روابط با امریکا و تالش های این کشور در افغانستان صورت می گیرد، این 
تبصره ها تاثیر منفی باالی اذهان عامه می کند و ریشه های کمک دوامدار را 

ضعیف می سازد.

زلمی خلیل زاد در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 8صبح:

امریکا و افغانستان به یک دیگر 
ضرورت دارند
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بانک  از  تحقیقی  این گزارش  درتهیه  آن  بر  افزون 
از  اعم  کمیسیون،  در  موجود  )دیتابیس(  اطالعات 
حقوق  رعایت  وضعیت  از  نظارت  شکایات،  ثبت 

)روایتی از یک دوست که تازه از شمال کشور برگشته 
و خاطره ای را برایم قصه می نمود.(

وزش  با  پلخمری،  رودخانه  کنار  گرم  هوای  اگرچه 
بود، ولی طوالنی  قابل تحمل  تا حدودی  شمال آب، 
بودن صف کسانی که در کنار هم منتظر نوبت غسل 
شهر،  این  دوم  بند  حوالی  در  شفا  چشمه ی  آب  با 
رسیده  نظر  به  خسته کننده  کمی  برایم  بودند،  ایستاده 
و حوصله ام را سر برده بود. در این لحظه تمام آرزویم 
از  و  رسیده  من  نوبت  زودی  به  خداکند  که  بود  این 
شوم.  خالص  طوالنی  صف  این  در  ایستادن  عذاب 
ناگهان سروصدای از اول صف بگوشم رسید. جوانی 
خوش لباسی که احتماال تازه از راه رسیده بود، قصد 
ورود به غسل خانه را بدون رعایت نوبت داشت که با 
اعتراض کسانی که در اول صف ایستاده بودند مواجه 

شده و سرو صدا ایجاد نموده بود.
در میان کسانی که از ورد این جوان که ظاهرا خیلی 
مغرور به نظر می رسید ممانعت می کرد، سرباز جوانی 
بود که با هیکل و قد رشید و رسایش نمونه ی خاصی 

از جوان افغان به حساب می آمد. 
جوان نورسیده با غرور و سر و صدا درحالی که چشمه 
را از خودش می خواند فریاد می زد: »من وقت زیادی 
اینجا در  نیست که چقدر آدم  برایم مهم هم  ندارم و 
خانه  عسل  داخل  حاال  همین  من  ایستاده اند.  صف 
می روم و دوست هم ندارم کسی مزاحم من شود. پس 

قضایی،  و  عدلی  ارگان های  اجراات  روند  در  بشر 
جلسات  در  اشتراک  و  قضایا  رسیدگی  و  تعقیب 
دفتر  هشت  در  کمیسیون  ناظرین  توسط  قضایی 
ساحوی و شش دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان کار گرفته شده است.
منابع  و  طرق  از  به دست آمده  معلومات  کمیته  این 
دفاتر  از  گزارش شده  یافته های  و  داده ها  و  مختلف 
برسی، تجزیه  را مورد  ساحوی و والیتی کمیسیون 
و تحلیل قرار داده و موضوعاتی که ایجاب دریافت 
از  مجددا  می نمود،  را  بیشتر  و  دقیق  معلومات 
همکاران کمیسیون و سایر مسوولین مراجع عدلی و 
قضایی مطالبه نموده و غرض غنامندی و دقت الزم 

از آن استفاده به عمل آوردند.
امیدوار  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
است نشر این گزارش تحلیلی بتواند ضمن انعکاس 
و  تامین  زمینه ی  در  به دست آمده  موفقیت های 
کاستی ها  نقایص،  محاکم،  توسط  عدالت  تضمین 
رابطه ی  که  محاکم  کار  در  موجود  چالش های  و 

بهتر است صرو صدا نکرده و آرام باشید.« ظاهرا تهدید 
را  خودش  تاثیر  اعتراض کنندگان  روی  جوان  این 
داشت و تقریبا تمام کسانی که در صف بودند ساکت 
شده و به نحوی اجازه ی بی نوبتی به این جوان را دادند. 
این  نزدیک  تقریبا  ولی سرباز جوانی که در آن زمان 
جوان ایستاده بود با صدای آرام خودش برای چندمین 
ایستادن  و  دیگران  رعایت حقوق  به  را  مرد جوان  بار 
با تاکید اظهار داشت:  در آخر صف، توصیه نموده و 
»اصال درست نیست که تمام این مردم را نادیده گرفته 
و با استفاده از زور بدون رعایت نوبت، وارد غسل خانه 
شوی. پس خواهش می کنم برو و آخر صف که حقت 

است بی ایست و دیگران را ناراحت نکن.«
من  که  آنچه  خالف  بر  ج��وان  سرباز  این  اعتراض 
و  نرم  کامال  داشتم،  انتظار  تفنگ بدست،  پولیس  از 
دوستانه بود. ولی برخورد پرخاش گرانه ی شخصی که 
قصد بی نوبتی را داشت اورا وادار نمود تا کمی جدی تر 
سخن گفته و به او بفهماند که توانایی هرگونه برخورد 
با او را دارد. ولی اصولی وجود دارد که به او، به عنوان 
یک سرباز پولیس ملی، حدی مشخصی در برخورد با 

مردم را تعریف و تعیین می کند.
او به مردم برگشته و با صدای بلندتری می گوید: »شما 
این  دارم.  هم  تفنگ  و  پولیسم  من  که  می بیندید  همه 
اصول  و  انسانیت  اخالق،  اگر  که  است  معنای  این  به 
در  هرکاری  می توانم  نگیرم،  نظر  در  را  بشر  حقوق 

قانون و رعایت حقو ق  با وضعیت حاکمیت  عمیق 
بشر در کشور دارد را  بیش از پیش آشکار ساخته 
امور،  دست اندرکاران  تمامی  تا  گ��ردد  باعث  و 
گام های اساسی و اقدامات عملی، موثر و همه جانبه 
به وضعیت  برای اصالح وضعیت موجود و رسیدن 

مطلوب بردارند.
کلیه  از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
از  به ویژه  غیردولتی  و  دولتی  نهاد های  و  ادارات 
و  مسوولین  ستره محکمه،  اداری  عمومی  آمریت 
قضات محترم محاکم استیناف و ابتداییه در والیات، 
قضایی،  و  عدلی  ارگ��ان ه��ای  محترم  مسوولین 
بورد  عدلیه،  وزارت  حقوقی  مساعدت های  ریاست 
موسسات  افغانستان،  حقوق  مساعدت های  مستقل 
ارایه دهنده ی  با سیستم قضایی و  نهاد های همکار  و 
خدمات حقوقی در کشور، شهروندان نجیب کشور 
با ارایه معلومات الزم  که حاضر به مصاحبه شده و 
همکاران ما را در تهیه این گزارش یاری  نمودند، 

سپاس گزار است.
در  مربوط  بخش های  همکاران  تمام  از  همچنین 
حقوق  مستقل  کمیسیون  والیتی  و  ساحوی  دفاتر 
بشر افغانستان که توانستند با انجام مصاحبه ها و تهیه 
معلومات الزم از سراسر کشور در تهیه این گزارش 
با کمیته تهیه وتدوین گزارش، همکاری نمایند و از 
که  منیر خاشی  آقای  به ویژه  کمیته،  اعضای  تمامی 
در توحید و تدوین اولیه گزارش و آقای علی رضا 
روحانی  که در تدقیق، بازنویسی و تدوین نهایی آن 

نقش موثر ایفا نمودند، سپاس گزاری می نماید. 
ادامه دارد



هیچ  حرمت  و  نموده  بی نوبتی  که  جوان  این  برابر 
یکی از شما را در نظر نمی گیرد، انجام دهم. می توانم 
تفنگم  کنداق  با  او  با  می توانم  بزنم.  سلی  را  او 
باید  ولی  کنم.  فیر  او  به  می توانم  حتا  و  کنم  برخورد 
وقتی  خوشبختانه  که  است  این  در  کار  خوبی  بگویم 
پولیس  صفوف  در  سرباز  یک  عنوان  به  می خواستم 
ملی استخدام شوم دوره های آموزشی را گذراندم که 
سربازان  تمام  به  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  توسط 
اگر  دوره ی  دراین  ما  می شد.  تدریس  ما  همدوره ی 
چگونه  مردم  با  که  گرفتیم  یاد  آموزشی  کوتاه  چند 
قانونی  مسوولیت های  و  و صالحیت ها  نموده  برخورد 
ما به عنوان پولیس ملی چیست؟ بنابراین من به خودم 
هر  که  قبل  سال های  و  دوره ها  مثل  تا  نمی دهم  اجازه 
تفنگ بدوشی صالحیت هرگونه برخورد با مردم عادی 
را داشت، برخورد نموده و از زور کار بگیرم. به همین 
دلیل می خواهم باز هم و برای چندمین بار از این جوان 
دوستانه خواهش نمایم تا حق دیگران را در نظر داشته 

و به نوبت خودش داخل غسل خانه شود.«
برایم جالب بود. سخنان او نه تنها بر ما بلکه بر روحیه 
نوبت وارد غسل خانه  این جوان که می خواست بدون 
شود، تاثیر عمیقی داشته و او را وادار نمود تا از تمام 
مردم معذرت خواسته و با تشکر از سرباز جوان به نوبت 

خودش در قطار بی ایستد. 


گزارش نظارت از وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 
)بهار سال 1390(

اكنون می دانيم كه صالحيت ها 
و مسووليت های قانونی ما 

به عنوان پوليس چيست!
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الف. زایش دولت مدرن 
»نیکوال ماکیاولی« متفکر فلورانسی، در اوایل قرن شانزدهم میالدی در 
اثر مهم خود »شهریار«، آموزه ی »مصلحت حکومت« را به میان کشید. 
اگرچه این آموزه متوجه استیالی کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود 
از  اسطوره زدایی  با  اما  داشت،  نظر  در  را  حاکمان  مصلحت  بیشتر  و 
مفهوم قرون وسطایی و آسمانی حکومت و زمینی کردن آن به مثابه ی 
نهادی برای سیطره ی حاکمان بر انسان ها، گام مهمی در راستای عرفی 

کردن نظام سیاسی به پیش برداشت.)۷( 
ایده ی  بدن«  »ژان  فرانسوی  حقوقدان  ماکیاولی،  از  بعد  دهه  چند 
خود،  ایده ی  در  »بدن«  ساخت.  مطرح  را  اختیار  صاحب  حاکمیت 
حکومت را بر فراز همه زیردستان قرار داد و آنرا از وابستگی به هرگونه 
مرجع اقتدار دیگر بی نیاز ساخت. اگرچه حکومت در این سپهر فکری، 
از  اما صاحب اختیارات ویژه و  الهی و طبیعی قرار داشت،  تحت حق 
حفظ  وظیفه ی  آن،  مقابل  نقطه ی  در  و  بود  قهر  اعمال  انحصار  جمله 
شد.  عهده دار  را  مالکیت  و  خانواده  جمله  از  اجتماعی  نظم  بنیادهای 
انحصار اعمال قهر توسط حکومت، یکی از سنجیدارهای دولت مستقل 
و مدرن است. هردو نظریه ی »مصلحت حکومت« و »حاکمیت مستقل 
و صاحب اختیار« پایه های نظری حکومت مطلقه را ساختند که در کنار 
نیز در  را  قانونگذاری  و  اقتصاد  ارتش، مذهب،  اینک  اداری،  دستگاه 
چنگ خود می گرفت. به این ترتیب، زمینه برای فیلسوفان و متفکران 
در  طبیعی،  حق  آموزه های  کمک  با  تا  بود  شده  آماده  جدید  دوران 
رابطه ی پرتنش میان فرد با جامعه یا دولت، تناسب را به نفع اولی برهم 
زنند. بدین منظور دو نظریه ی »قراردادحکومتی« و »قرارداد اجتماعی« 
از طرف متفکران این دوره مطرح شد. مبدای حرکت هردو نظریه این 
واقعیت بود که انسان ها در حالت طبیعی اولیه خود آزاد و برابر بوده اند 
از حقوق خودرا  یا بخشی  ناچار تمام  به  ایجاد اجتماعات  و در هنگام 
در  انگلیسی  فیلسوف  »تامس هابس«  کردند.  واگذار  جمع  یا  حاکم  به 
اواسط قرن هفدهم با اثر معروف خود به نام »لویاتان« که در میان آتش 
و خون جنگ های داخلی در انگلستان به نگارش درآمده بود، هنوز در 
پی تحکیم پایه های حکومت مطلقه بود. او انسان ها را در وضعیت طبیعی 
به گرگ هایی تشبیه می کرد که در پی دریدن یکدیگرند و استفاده از 
به  رو  از همین  منجر می گردد.  علیه همه«  به »جنگ همه  آنان  آزادی 
به یک  اختیارات  انتقال همه  و  انسان ها  میان  قرارداد  »هابس«  عقیده ی 

حاکم قاهر، برای بقای انسان امری ضروری بود.)۸( 
ب. حقوق بشر در عصر روشنگری 

دوره ی  در  انسانی،  حقوق  به  طبیعی  حقوق  از  گذار  در  اصلی  گام 
روشنگری اروپا برداشته شد که به گفته ایمانویل کانت فیلسوف بزرگ 
آلمانی، در پی پایان دادن به »نابالغی خودکرده ی انسان ها« بود. فلسفه ی 
روشنگری با اعتماد کامل بر نیروی خرد انسانی، می خواست بشریت را 
به قول ژان ژاک  قیمومیت کلیسا و دولت وارهاند، چرا که  از زنجیر 
همه جا  و  می شود  زاده  آزاد  »انسان  عصر:  این  مشهور  فیلسوف  روسو 
با »دو رساله درباره حکومت« و  در زنجیر است.« جان الک انگلیسی 
به ویژه ژان ژاک روسو با »قرارداد اجتماعی«، تفسیر جدیدی از قرارداد 
انسان ها  میان  داوطلبانه  قراردادی  آن  از  که  ساختند  مطرح  حکومتی 
حقوق  دو،  این  نظریات  طبق  بر  می شد.  مستفاد  حکومت  و  جامعه  و 
انسان ها حتا هنگامی که خودرا تحت سیطره ی یک حکومت  بنیادین 
قرار می دهند، می بایست محفوظ بماند. به این ترتیب »الک«و »روسو« 
ایده ی حاکمیت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کامال جدید 
و خودویژه بود و آن این که اگر قدرت حکومتی با تکیه بر زور و قهر به 
زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای این حق 
دیگر  منتسکیو«  دو  »شارل  کنند.  فسخ  را  قرارداد حکومتی  که  هستند 
متفکر فرانسوی به دنبال یافتن وثیقه ی مطمین برای تضمین آزادی های 
انسان بود. او به این منظور در اثر معروف خود »روح القوانین« ایده ی 
تقسیم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرایی، قضایی و قانونگذاری 
را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمین آزادی ها و حقوق 
شهروندی نقش مهمی ایفا کرد. به این ترتیب راه برای اندیشه ی حقوق 

بشر گشوده شد. 
ادامه دارد
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باشندگان »پالن سوم« شهر 
غزنی از آب آشامیدنی 
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مرکزی و یا استفاده از سیستم تصفیه 
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 حسینی ـ غزنی

از صفحه 5

»پالن سوم«  منطقه ی  باشندگان 
مسوولین آب  و  غزنی  شهر 
پروژه ی  والیت،  این  رسانی 
این  آشامیدنی  آب  نل کشی 
منطقه را غیرمعیاری دانسته اند و 
می خواهند،  والیت  مقامات  از 
آب  مشکالت  به  نسبت  تا 
آشامیدنی این ناحیه توجه جدی 

داشته باشند. 
پروژه ی نل کشی آب آشامیدنی 
در »پالن سوم« شهر غزنی توسط 
و  گوربد  »افغان  شرکت های 
سال  یک  شریف«  معرووف 
دو  این  اما  شد،   داد  قرار  پیش 
نل کشی  کار  خصوصی  شرکت 
را به شکل غیرمعیاری انجام داده 

و از غزنی فرار کرده اند.
سوم«  »پالن  باشندگان  از  برخی 

شرکت های  می گویند  غزنی  شهر 
این  پالن  نل کشی  کار  که  خصوصی 
منطقه را قرارداد نموده بودند، کارشان را 
انجام داده و باشندگان پالن سوم  ناقص 
از ناحیه نبود آب با مشکالت زیاد روبرو 

هستند. 
می گوید:  سوم  پالن  باشنده ی  نجیب اهلل 
ما  کوچه های  که  است  سال  »یک 
وجود   آب  اما  است،  شده  نل کشی 
به خاطر یک سطل آب  ما  اطفال  ندارد، 

در کوچه ها سرگردانند.« 
»قراردادی ها،  می افزاید:  نجیب اهلل 
درست  را  سوم  پالن  ساحه ی  نل کشی 
دارد  وظیفه  دولت  حاال  نداده اند،  انجام 

که به این مشکل رسیدگی نماید.« 
امان اهلل یکی دیگر از باشندگان منطقه ی 
پالن سوم شهر غزنی می گوید: »نل کشی 
درست انجام نشده در بسیاری از کوچه ها 
از  فاضالب  حتا  است  شکسته  پیپ ها 

کوچه ها وارد پیپ ها شده است.« 
باید  »دولت  باشنده:  این  گفته  به 
تا  سازد   مجبور  را  قراردادی ها 

کم کاری های شان را جبران نمایند.«
مسوولین  که  است  درحالی  این 
می گویند  غزنی  شهر  در  آب رسانی 
نل کشی  پروژه ی  از  نظارت  این که  با 
ساحه ی پالن سوم شهر غزنی از وظایف 
بی کیفیت  از  آنها  اما  است،  نبوده  آنها 
بودن و غیرمعیاری ساختن پروژه به مقام 
والیت و منابع تمویل کننده خبر داده اند.  
آب رسانی  آمر  مسلم جار  عظیم  محمد 
نل کشی  »پروژه ی  می گوید:  غزنی 
سوم  پالن  ساحه  در  که  آشامیدنی  آب 
شد،  تطبیق  پیش  سال  یک  غزنی  شهر 
با  انجام شده  کار های  و  بوده  غیرمعیاری 
مشکالت تخنیکی زیاد روبرو می باشد.« 

می گوید:  غزنی  آب رسانی  آمر 
معرووف  و  گوربد  »افغان  »شرکت های 
پروژه  این  تطبیق کننده ی  که  شریف« 
غیرمعیاری  صورت  به  را  پروژه  بودند، 

انجام داده اند.«  
از  که  پیپ هایی  مسلم جار،  گفته ی  به 
مقاومت  و  کیفیت  از  شده  استفاده  آن 
پیپ ها  برعالوه  و  نیستند  برخوردار  الزم 

فاضالب  آب های  تصفیه  سیستم 
کوچک خانگی 

پرمفادترین سیستم از لحاظ اقلیمی و اقتصادی 
همانا سیستم تصفیه فاضالب کوچک خانگی 

مکانیکی ـ بیولوژیکی می باشد. 
سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضالب آسان ترین 
شیوه ی تصفیه از لحاظ میکانیکی و ارزان ترین 

راه از لحاظ اقتصادی قلمداد می گردد. 
سیستم  به  زیاد  خیلی  شباهت  سیستم  این 
خود  در  که  طبیعی  شکل  به  آب ها  تصفیه 
با  ولی صرف  می باشد.  دارد،  طبیعت جریان 
تفاوت این که این سیستم اداره می شود و به 

آن سرعت بخشیده می شود. 
حد اوسط تولید فاضالب در یک روز توسط 
درنظرداشت  با  می باشد.  لیتر   104 فرد،  یک 
مسکونی  منزل  یک  در  نفری   5 فامیل  یک 
سال  یک  در  که  نمود  پیش بینی  می توان 
که  لیتر   189800 فاضالب  تولید  مجموع 
مساوی است به 186.0 متر مکعب آب پاک 
تنها  و  نماید  تصفیه  مجموعی  محتوای  از  را 
3800 لیتر که مساوی است به 3.8 متر مکعب 
بهداشتی  لحاظ  از  که  را  خالص  فاضالب 

غیرمضر می باشد از خود به جا بگذارد. 
خانگی  کوچک  فاضالب  تصفیه  سیستم 
استفاده کننده  نفر   50 الی   5 برای  عموما 
طرح و دیزاین می گردد و از لحاظ اقتصادی 
مسکونی  واحد  چندین  که  بود  خواهد  بهتر 
شکل  به  سیستم  همچو  اعمار  و  خرید  برای 

دسته جمعی داخل اقدام شوند. 
تجهیزات این سیستم به داخل چاه ذخیره که 
می تواند از پالستیک دارای مقاومت باال، از 
آهن و یا فلز ضد زنگ و یا آهن کانکریت 
باشد جابجا گردد. در صورتی که این ذخیره 
از پالستیک باشد، مواد و ساختار این ذخیره 
عمق  در  بتواند  که  گردد  طرح  طوری  باید 
زمین  همه جانبه  فشارهای  مقابل  در  زمین 

مقاومت نماید.
خانگی  کوچک  فاضالب  تصفیه  سیستم  از 
خانه های  فاضالب  تصفیه  برای  می توان 
استفاده  رستورانت ها  و  هوتل ها،  مسکونی، 
کرد. سیستم تصفیه فاضالب کوچک خانگی 
از ذخیره است که در آن سه ساحه  متشکل 
وجود دارد )ساحه هوادار، ساحه غیرهوادار، 
ویژگی های  از  یکی  تقسیم کننده(  ساحه 
سیستم  خوداکتفایی  همانا  سیستم  این  خوب 
اداره  شخص  یا  و  فرد  به  ضرورت  عدم  و 
کننده با حداقل ضرورت به حفظ و مراقبت 

می باشد. 
فاضالب  تصفیه  سیستم  جابجایی،  جهت 
اشغال  را  ساحه  حداقل  خانگی  کوچک 
عدم  دارای  سیستم  این که  از  و  می نماید 
بوی  و  تعفن  ایجاد   باعث  و  است  سروصدا 
در  را  آن  جابجایی  امکان  نمی گردد،  بد 
به  می سازد.  فراهم  مسکونی  منازل  نزدیکی 
این سیستم در عمق  صورت عموم جابجایی 

جهت جابجایی، سیستم تصفیه فاضالب کوچک خانگی 
حداقل ساحه را اشغال می نماید و از این که سیستم 

دارای عدم سروصدا است و باعث ایجاد  تعفن و بوی بد 
نمی گردد، امکان جابجایی آن را در نزدیکی منازل مسکونی 
فراهم می سازد. به صورت عموم جابجایی این سیستم در 
عمق زمین صورت می گیرد، البته در صورت امکان می توان 

آن را در طبقه زیرزمینی ساختمان هم جابجا نمود.

باعمق بسیار کم جابجا  در سطح زمین و 
شده اند طوری که در بسیاری کوچه ها در 

اثر عبور وسایط شکسته اند. 
نامبرده  شرکت های  مسووالن  افزود  وی 
انجام  این که کار را به صورت درست  با 

نداده اند، از شهر غزنی فرار نموده اند.
می کند،  اضافه  غزنی  آب رسانی  آمر 
حق  آب رسانی  اداره  این که  علی الرغم 
این  اما  نظارت در کار پروژه را نداشت، 
کم کیفیتی  و  تخنیکی  مشکالت  از  اداره 
اداره  مختلف  مکتوب های  ذریعه  کار،  
کشورپولند  پی آر تی  دفتر  غزنی،  والیت 
می کردند  تمویل  را  پروژه  که  غزنی  در 
و حتا سفارت پولند را در جریان گذاشته 

است. 
والی  اکبرزاده،  خان  موسی  پیش  چندی 
آب  مشکالت  به  پاسخ  در  نیز  غزنی 
آشامیدنی باشندگان پالن سوم شهر غزنی 
درک  را  آنها  مشکالت  که  بود  گفته 
به خاطر  مشکالت  تمامی  که  می کند 
نل کشی  پروژه  در  که  است  نواقصی 

وجود دارد.
والی غزنی به مردم این ساحه وعده داده 
بود که حداکثر تا فرا رسیدن ماه رمضان 
اما  می کند،  حل  آشامیدنی  آب  مشکل 
مبارک  ماه  به  بیشتر  روز  چند  که  اکنون 
مشکل آب  از حل  است،  نمانده  رمضان 

آشامیدنی در این ناحیه خبری نیست.
این  غزنی،  آب رسانی  مسوولین  گفته  به 
با هزینه هفت  به طول 18 کیلومتر  پروژه 
صد هزار دالر امریکایی از بودجه پی آرتی 

کشور پولند در غزنی تمویل شده بود.
برای  نل کشی  این مسووالن کار  به گفته 
حدود  که   غزنی  شهر  سوم  پالن  منطقه 
6000 تن در آن زندگی می کنند، در بهار 
شرکت  دو  اما  شد،  شروع  گذشته  سال 
خصوصی متذکره کار را به شکل معیاری 

انجام نداده و فرار کرده اند.
این که  دلیل  به  غزنی  والیت  در  مقامات 
این شرکت ها از غزنی رفته اند و بر عالوه 
پولند  »پی آرتی«  را گروه  تمویل  و  قرار  
اقدام جدی  هنوز کدام  تا  داده اند،  انجام 

در این زمینه نکرده اند.


زمین صورت می گیرد، البته در صورت امکان 
می توان آن را در طبقه زیرزمینی ساختمان هم 

جابجا نمود. 
از  متشکل  که  سیستم  این  گاه  ذخیره  اگر 
عمق  در  بخواهیم  و  باشد  فلز  یا  و  پالستیک 
زمین جابجا نماییم باید یک بستر و یا تهداب 
از  قبل  متر  سانتی   10 ضخامت  به  کانکریتی 
که  صورتی  در  نماییم.  اعمار  آن  گذاشتن 
بلند باشد باید در  سطح ارتفاع آب زیرزمینی 
اطراف ذخیره یک سد از کانکریت در مقابل 

فشار آب اعمار شود. 
بعد از جابجا نمودن درست ذخیره می پردازیم 
ساختمان  از  را  فاضالب  که  لوله ای  اتصال  به 
تصفیه  آب  که  لوله ای  و  داخل   به  مسکونی 
می دهد.  جریان  ذخیره   از  بیرون  به  را  شده 
همچنین ارتباط برقی را بین منبع برق و سیستم 
برقرار می سازیم و دمنده هوا )ایربلوایر( را به 

لوله هوا وصل می نماییم. 
جابجایی  از  بعد  موجوده  گودال  پرکاری 
ذخیره طوری صورت می گیرد که در اطراف 
به ضخامت 30 سانتی متر ریگ بدون  ذخیره 
جغل می اندازیم و بعدا اطراف آن را با خاک 
اولیه که قبال کندن کاری نموده بودیم با تپک 

کاری پرکاری می نماییم. 
مثال کاربردی: 

سیستم  استفاده  مزایای  از  بهتر  آگاهی  برای 
تصفیه آب های فاضالب انفزادی یک مثال از 
کابل  شهر  در  خواب  تخت   50 با  که  هوتلی 
موقعیت دارد و به سیستم کانالیزاسیون شهری 

وصل نمی باشد به تحلیل می پردازیم. 
از آنجایی که شهر کابل فاقد یک سیستم واحد 
مرکزی تصفیه فاضالب می باشد و  هوتل ها و 
سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و 
ساختمان های عام المنفعه فاضالب را به داخل 
طبیعی  شکل  به  عموما  که  ذخیره  چاه های 
کندن کاری شده و بدون عایق می باشد جریان 
البته مقدار زیاد از این فاضالب بعد  می دهند. 
زمین  داخل  به  تصفیه  و   فلتر  بدون  این که  از 
زیرزمینی  به آب های  می گردد خودرا  جذب 
می رسانند که عواقب این عمل از لحاظ ضربه 
به محیط زیست آن قدر دردناک و فاجعه بار 
عاجزیم.  مقاله  این  در  آن  ذکر  از  که  است 
همچو  ارتکاب  که  است  یادآوری  قابل  ولی 
جرم  یک  منحیث  اروپایی  جوامع  در  عمل 
برخورد  مجرم  با  و  شده  پنداشته  نابخشودنی 
گفت  می توان  حتا  و  می گردد  قانونی  سخت 
تصور ارتکاب همچو عمل غیرقابل باور است 
تا  نمی دهد  را  حق  این  خود  به  هیچ کس  و 

چنین جرمی را مرتکب شود. 
حال با تصور بر این که یک هوتل در کابل با 
که  حقیقت  این  درک  با  و  خواب  تخت   50
جریان دادن فاضالب به گودال های طبیعی به 
اعمار  به  دست  می رساند  ضرر  زیست  محیط 
ذخیره از پالستیک، فلز و یا کانکریت می زند. 
ولی مشکل این هوتل تخلیه و انتقال فاضالب 

تانکر  موترهای  توسط  شهر  از  بیرون  به 
همچنین  می باشد.  مالی  لحاظ  از  فاضالب 
دود  از  ناشی  که  هوا  آلودگی  نماند  ناگفته 
سوی  به  حرکت شان  درجریان  موترها  این 
زیست  محیط  به  می آید  به وجود  شهر  بیرون 

و بهداشت ضرر می رسانند. 
نفر  یک  توسط  فاضالب  ایجاب  اوسط  حد 
لیتر که مساوی  در یک روز یک هوتل 112 
نفر   50 می باشد.  است،  مکعب  متر   0.112 به 
مکعب  متر   2044 کل  طور  به  سال  یک  در 

فاضالب را در این  هوتل تولید می نمایند.
انتقال  تانکر  موتر  یک  ترانسپورت  قیمت 
با ظرفیت 24  بیرون از شهر کابل  به  فاضالب 
دالر   133 با  معادل  افغانی   6000 مکعب  متر 

امریکایی می باشد. 
در جریان یک سال این هوتل یادشده باید 85 
مرتبه از خدمات این  تانکر جهت تخلیه ذخیره 
مصارف  مجموع  که  نماید  استفاده  فاضالب 
افغانی   510000 بر  بالغ  تخلیه  ازبابت  هوتل 

معادل با 11305 دالر می گردد.
 98 می تواند  انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم 
درصد از محتوای این ذخیره را تصفیه نموده به 
آب پاک که  جهت آبیاری گیاهان و درختان 
استفاده می شود تبدیل نماید که در مثال فوق 
می توان 2003 متر مکعب آب پاک و 41 متر 
دست  به  را  بی ضرر  خالص  فاضالب  مکعب 

آ ورد. 
که  می توان گفت  مالی  لحاظ صرفه جویی  از 
تخلیه  جهت  ترانسپورت  مرتبه   85 عوض  به 
انتقال  بار   2 به  نیاز  صورت  این  در  انتقال  و  
است که این خود مصارف هوتل را از 11305 
یعنی هوتل  دالر کاهش می دهد.  به 266  دالر 
 11039 سال  یک  ظرف  در  می تواند  مذکور 
دالر ذخیره  نماید و بر عالوه این مفاد می تواند 
جهت  پاک  آب  مکعب  متر   2033 مقدار  از 
سرسبزی  اطراف ساحه هوتل  استفاده نماید. 

انفزادی  فاضالب  تصفیه  سیستم  از  استفاده 
مرکزی  واحد  سیستم  که  شهرهایی  در 
کانالیزاسیون و تصفیه  وجود ندارد، از لحاظ 
مراقبت  و  زیست  محیط  حفظ  اقتصادی، 
حفظ الصحه ی ساکنان شهر از اهمیت به سزایی 

برخوردار است. 
تخلیه  و  انتقال  در  کاهش  مثبت  اثرات 
شهر  از  خارج  به  تانکرها  توسط  فاضالب 
کابل متوجه محیط زیست و آب و هوای این 
شهر خواهد بود. از همه مهمتر این که کاهش 
متذکره مستقیما آن ساحات شهر کابل را که 
می گردند  تخلیه  آن  در  فاضالب  تانکرهای 
این  تخلیه  که  چرا  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت 
تانکرها در نزدیکی ساحات مسکونی تاثیرات 
ناگوار صحی را بر اهالی منطقه و آب چاه های 

آشامیدنی از خود به جا می گذارد. 
نتیجه گیری: 

و  فاضالب جزو  تصفیه  و  کانالیزاسیون  اعمار 
شمار  به  زیست  محیط  حفاظت  اساسی  رکن 
زندگی  اصلی  شاخص های  از  یکی  می آید. 
و  آشامیدنی  از آب  استفاده  انسان،  کیفیت  با 
حفاظت از منابع آن می باشد. کیفیت آب های 
آشامیدنی در طبیعت تحت تاثیر اثرات ناگوار 
آن  آمدن  وجود  به  عامل  انسان  که  فاضالب 

است می باشد. 
از اینرو مدیریت درست تنظیم و جریان دادن 
پاک  و  تصفیه  مراکز  به  فاضالب  آب های 
دادن  برگشت  و  مضر  عناصر  از  آن  نمودن 
آن دوباره به طبیعت باعث از بین نرفتن آب با 
کیفیت در منابع آنها می گردد، محیط زیست 
نتایج  که  آفاتی  از  را  زیرزمینی  آب های  و 
خیلی ناگوار بر زندگی و سالمتی بشریت دارد 

نجات می دهیم.

ACKU
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در حالی که پيشتر شماری از نمايندگان مجلس 
درباره ی  روسيه  پيشنهاد  با  اسالمی  شورای 
با  هسته ای  گفتگوهای  »گام به گام«  ازسرگيری 
وزارت  سخنگوی  بودند،  کرده  مخالفت  ايران 
از  پس  تهران  است،  گفته  ايران  خارجه ی  امور 

دريافت اين پيشنهاد آن را بررسی خواهد کرد.
مهمانپرست  رامين  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخن  خبرنگاران  با  تهران  در  سه شنبه  روز  که 
»اين  است:  داشته  اظهار  باره  اين  در  می گفت، 
طرح هنوز به دست ما نرسيده )اما( بعد از دريافت 

آن را بررسی خواهيم کرد.«
وی همچنين اظهار داشته است: »اگر کشورها به 
دنبال حل مساله هستند، بايد به سمتی گرايش پيدا 

بکنند که حقوق ملت ما را به رسميت بشناسند.«
آقای مهمانپرست همچنين از  نصب نسل جديد 
سانتريفيوژها با سرعت باالتر و کيفيت بهتر خبر 

داد. 
وزير  الوروف،  سرگيی  گذشته  هفته  چهارشنبه 
امور خارجه ی روسيه، در  جريان ديدار خود از 
واشينگتن پيشنهاد کرده بود، گفتگوهای هسته ای 
با ايران به صورت گام به گام از سر گرفته شود 
و در ازای هر گامی که ايران در راه شفاف سازی 
بر می دارد، جامعه جهانی نيز مرحله به مرحله  از 

شدت تحريم ها عليه اين کشور بکاهد.
کلينتون،  هيالری  پيشنهاد  اين  طرح  دنبال  به 
نيز در يک کنفرانس  امريکا،  امور خارجه  وزير 
خبری مشترک با همتای روس خود اعالم کرد، 
گام به گام  هسته ای  گفتگوی  پيشنهاد  کشورش 
از  گروهی  زودی  به  و  کرده  بررسی  را  ايران  با 
کارشناسان را برای رايزنی های بيشتر در اين زمينه 

به روسيه اعزام خواهد کرد.
برای ازسرگيری گفتگوهای گام  پيشنهاد روسيه 
از آن اعالم  اندکی پس  ايران  با  به گام هسته ای 
شده بود که علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه 
کل  مدير  با  ديدار  از  پس  اسالمی،  جمهوری 
اعالم  وين  در  اتومی،  انرژی  بين المللی  آژانس 
برای  آژانس  با  آماده همکاری  ايران  بود،  کرده 
يافتن »مکانيزم های تازه ای« به منظور حل مسايل 
اعالم  آژانس  که  آن  شرط  به  است،  باقی  مانده 
موضوع  شش  و  يافته  پايان  نخست  »مرحله  کند 

باقی مانده حل و فصل شده است.«
سال  در  که  بود  توافقی  به  صالحی  آقای  اشاره 
مساله  حل  برای  آژانس  و  ايران  ميان   2007
هسته ای ايران صورت گرفته و بر اساس آن توافق 
هسته ای  پرونده  به  مربوط  مسايل  که  بود  شده 
ايران در قالب شش موضوع اصلی مورد بررسی 

قرار گيرد.

0777625262

بررسی طرح روسیه توسط 
ايران برای ازسرگیری 

گفتگوهای هسته ای 

حمله بر پوسته پولیس چین چهار کشته برجای گذاشت

مخالفان قذافی کنترول شهر نفتی بريقه را بدست گرفتند

دولت اسرايیل بدلیل زندانی کردن کودکان فلسطینی مورد انتقاد قرار گرفت

مقام های رسمی حکومت چين روز سه شنبه اعالن کردند 
که درگيری در پوسته پوليس در شرق  اين کشور، حمله ی 
درگيری  اين  در  است.  بوده  سازمان يافته  تروريستی 
به  را  ايغورها  پکينگ  شدند.   کشته  تن  چهار  دست کم 

همکاری با القاعده متهم می سازد.
خبرگزاری  رخ داد.  جيانگ  شين  درمنطقه  درگيری  اين 
شينهوا روز سه شنبه گزارش داد، در اين درگيری »پوليس 
پوليس  پوسته  باالی  که  را  آشوبگران  از  زيادی  شماری 
حمله کردند، از پا درآورد.« اين بدترين خشونتی بود که 

شين جيانگ از يک سال به اينسو تجربه کرده است.
»روزنامه  به  منطقه ای  اطالعات  دفتر  رييس  هاوهانمين،   
چين  کمونيست  حزب  که  اين  به  توجه  »با  گفته،  مردم« 
يافته  سازمان  تروريستی  حمله  يک  اين  است،  محبوب 

است.«
مواد  که  آشوبگران  و  تروريستان  گفتند،  محلی  مقام های 
پوليس  پوسته  بر  داشتند،  خود  با  نارنجک  و  انفجاری 
با مواد  حمله کردند. هاوهانمين گفت: »آشوبگران مجهز 
انفجاری و نارنجک نخست دروازه های دفتر پذيرش يک 

شرکت صنعتی و اداره ماليه را که در جوار پوسته پوليس 
حمله  پوليس  پوسته  به  آن  از  پس  و  شکستند  قراردارد، 

کردند.«  او افزود: »آنها دو نفر را در آنجا زخمی کردند.«
هاو هانمين گفت: »وقتی آنها )آشوبگران( متوجه شدند که 
طبقه دوم  باالی  طبقه همکف  از  بعدا  است،  اشتباه  هدف 
پوسته پوليس حمله کردند. آنها بيرقی را نشان می دادند که 

پيام جدايی طلبی داشت.«
جريان  در  کنندگان  حمله  پوليس،  مقام های  گفته ی  به 
را  گروگان ها  شورش  ضد  نيروهای  برابر  در  مقاومت 

کشتند.
در  که  درتبعيد«  ايغورها  »گنگرس  حادثه،  اين  پی  در   
آلمان مستقراست، اين ادعای حکومت را رد کرده، گفت: 
»پوليس بر اجتماع ايغورها که به شکل صلح آميز گردهم 
آمده بودند، شليک کرد. در پی درگيری ميان دو طرف 14 

تن کشته 70 تن ديگر توسط پوليس بازداشت شدند.«
اين گروه در بيانيه ای اعالم کرد: »برای جلوگيری از افزايش 
بی ثباتی، مقام های چينی بايد فورا سرکوب سيستماتيک را 

متوقف سازند.«

در  که  رويداد  آخرين  در  گفت،  چين  دولتی  تلويزيون 
بيابان هوتان اتفاق افتاد، »اوباش ها باالی پوسته های پوليس 

حمله کردند، گروگان گرفتند و شليک کردند.«
براساس گزارش تلويزيون دولتی دوگروگان، يک پوليس 
شبه نظامی، يک نگهبان و همين گونه شمار زيادی از حمله 
کنندگان کشته شدند. شش تن از گروگان ها در پايان آزاد 

شدند.

مخالفان مسلح حکومت ليبيا می گويند که در پی نبردهايی 
در  بريقه  شهر  اعظم  بخش  کنترول  مسکونی،  نواحی  در 

شرق اين کشور را به دست گرفته اند.
آنها می گويند که نيروهای وفادار به معمر قذافی رهبر ليبيا 

به سوی شهر راس النوس در غرب عقب نشينی می کنند.

نيروهای  و  شده  ماين گذاری  شدت  به  بريقه  شهر 
مقاومت  مشغول  آن  از  بخش هايی  در  هنوز  دولتی 

هستند.
سواحل  طول  در  قذافی  دولت  عليه  مسلحانه  قيام 

مديترانه در ماه فبروری شروع شد.
بريقه در اين مدت چند بار ميان دو نيروی متخاصم 

دست به دست شده است.
پايتخت  اين شهر در 750 کيلومتری شرق طرابلس 

ليبيا قرار دارد.
ليبيا  نفتی  تاسيسات  بزرگترين  از  يکی  دارای  بريقه 
به  مخالفان  سخنگوی  موال  عبدل  شمس الدين  است. 
قذافی  نيروهای  اعظم  بخش  که  فرانسه گفت  خبرگزاری 
به راس النوف عقب نشينی کرده اند. تاييد مستقل ادعاهای 

مخالفان مسلح آقای قذافی ممکن نيست.
در  ضدنفر  مين  زيادی  بسيار  تعداد  سخنگو  اين  گفته  به 

جاده  های بريقه پراکنده است که برقراری امنيت اين ناحيه 
را دشوار کرده است.

او افزود حدود 150 تا 200 نفر از نيروهای معمر قذافی در 
ساختمان های صنعتی سنگر گرفته اند و تدارکات آنها رو 

به پايان است.
اين سخنگوی مخالفان اظهار اميدواری کرد که اين نيروها 

بدون خونريزی دست از نبرد بردارند.
شود  تاييد  اگر  بريقه  سقوط  که  می گويند  خبرنگاران 

پيشرفتی عمده برای نيروهای ضد قذافی خواهد بود.
آنها علی رغم آتش سنگين توپخانه نيروهای دولتی، در چند 

روز گذشته مشغول پيشروی به سوی اين شهر بوده اند.
اخير  روزهای  در  ناتو  هواپيماهای  رويترز  گزارش  به 

نيروهای قذافی را در اطراف بريقه هدف گرفته اند.
برای چند هفته به نظر می رسيد که مناقشه ليبيا دچار يک بن 

بست طوالنی شده باشد.

اين کشور  از دولت  اسراييل  بشری در  يک گروه حقوق 
انتقاد  شدت  به  فلسطينی  کودکان  کردن  زندانی  بخاطر 

کرده است.
انسانی  حقوق  که  کرده  متهم  را  اسراييل  دولت  بتسلم 
بازداشت  با آنها در دوران  و  اين کودکان را نقض کرده 

بدرفتاری می کند.
سوی  به  سنگ  پرتاب  دليل  به  کودکان  اين  از  بسياری 

سربازان ارتش اسراييل بازداشت می شوند.
دادگاه های اسراييلی، زندانی کردن کودکان زير چهارده 
سال را منع کرده اند اما گروه حقوق بشری بتسلم می گويد 
بازداشت می شوند،  فلسطينی که در کرانه غربی  کودکان 

در دادگاه های نظامی مورد محاکمه قرار می گيرند.
بتسلم می گويد اين دادگاه ها در اغلب موارد، مجازات تا 

دو ماه حبس را برای کودکان فلسطينی در نظر می گيرند.
هشت صد  از  می گويد  اسراييل  بشری  حقوق  گروه  اين 
 2010 و   2005 سال های  حدفاصل  که  فلسطينی  کودک 

بازداشت شده اند، تنها يک نفر تبريه شده است.
اين  خواندن  يک سويه  ضمن  بيانيه ای  در  اسراييل  ارتش 

پرتاب  که  است  گفته  گزارش 
سنگ، يک جرم است و بسياری 
از اين کودکان توسط گروه هايی 
تروريستی«  »گروه هايی  که 
سواستفاده  مورد  شده،  خوانده 

قرار می گيرند.
در  که  فلسطينی  کودکان 
شهرک های  به  نزديک  نواحی 
اشغالی  اراضی  در  يهودی نشين 
کرانه غربی و بيت المقدس شرقی 
مرتب  طور  به  می کنند،  زندگی 
دليل  به  امنيتی  نيروهای  توسط 
پرتاب سنگ بازداشت می شوند.

گزارش گروه حقوق بشری بتسلم، بر اساس گفتگو با 50 
از آنها  نفر  کودک و نوجوان فلسطينی تنظيم شده و سی 
پوليس  و  شده اند  بازداشت  شب  ساعات  در  که  گفته اند 
به مقر  نداده که همراه آنها  اجازه  به والدين آنها  اسراييل 

پوليس بروند.

نوزده نفر هم به بتسلم گفته اند که با آنها به خشونت رفتار 
شده و در حين بازجويی، تهديد شده اند.

اجازه  آنها  به  که  گفته اند  هم  کودکان  اين  از  نفر   23
دست رسی به دستشويی داده نشده است.

ACKU
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دعوت نامه

بنياد آرمان شهر با همکاری موسسه دكتوران حقوق بشر و انستيتوت فرانسه در افغانستان شما را به 79مين 
)سال پنجم( برنامه »گفتگو، پلی ميان نخبگان و شهروندان« دعوت می نماید. 

در جستجوی حقيقت و عدالت
بررسی نيم قرن بحران در افغانستان

سخنرانان: آقاي علي رضا روحاني )مشاور ارشد كميسيون مستقل حقوق بشر و استاد دانشكده حقوق 
موسسه تحصيالت عالي ابن سينا(،آقاي محمد رفيق شهير )نماينده مردم در مجلس( ، آقاي اشميت استفن 
)مدير برنامه بين المللي عدلي در موسسه دكتوران حقوق بشر( و آقاي عزيز رفيعي )رييس مجتمع جامعه 

مدني افغانستان(
گفتگو گردان: اجمل بلوچ زاده

زمان: پنجشنبه 30 سرطان 1390 ساعت 2:00 بعد از چاشت

نشانی: انستيتوت فرانسه در افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری كابل
شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونيک
http://www.armanshahropenasia.wordpress.com

انستيتوت فرانسه در افغانستان از قبول شركت كنندگان بدون كارت دعوت و از ورود وسایط به داخل 
محوطه معذور است

لطفًا هنگام ورود كارت و یا كاپی آن را با خود داشته باشيد

این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا و سفارت فرانسه در كابل برگزار می شود اما  به هيچ وجه بازتاب 
مواضع این نهاد ها به شمار نمی رود.

بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.

حامل  كشتی  يک  وارد  اسراييلی  نيروهای 
فعاالن دفاع از حقوق فلسطينيان شده و مانع 

از عزيمت آن به سوی غزه شده اند.
از  يكی  از  فرانسه  پرچم  با  »كرامت«  كشتی 
جزاير يونان به سمت غزه حركت كرده بود.

فلسطينان،  حقوق  مدافع  گروه  اين  هدف 
شكستن محاصره ی غزه بود.

سربازان اسراييلی با ورود به كشتی، آن را به 
سوی بندر اشدود هدايت كردند.

يک سخنگوی وزارت دفاع اسراييل گفته است 
ورود سربازان اسراييلی به اين كشتی در آرامش 
را  غزه  آبی  قلمروی  اسراييل  گرفت.  صورت 
كنترول می كند و تاكيد كرده كه اجازه نخواهد 

داد هيچ كشتی در غزه پهلو بگيرد.
در  كه  دارند  حضور  كشتی  اين  در  نفر  هفده 
يک  و  فرانسه  مجلس  نماينده  يک  آنها،  ميان 

روزنامه نگار اسراييلی نيز ديده می شوند.
كشتی  به  اسراييلی  كماندوهای  پيش  سال  حمله 
»ماوی مرمره« تركيه كه حامل مواد امدادی برای 

نوار غزه بود، بيش از ده كشته بر جای گذاشت.
بين المللی، حمله  نهادهای  و  از كشورها  بسياری 
مواد  حامل  كشتی های  به  اسراييلی  كماندوهای 

امدادی برای نوار غزه، را محكوم كردند.
از  پس   ۲۰۰۷ سال  جون  از  حماس،  گروه 
كنترول  فتح،  جنبش  نيروهای  با  درگيری هايی 

نوار غزه را در دست گرفت.
دولت اسراييل در واكنش به دليل آنچه كه ادامه 
عمليات تندروهای مسلح فلسطينی از داخل نوار 
به  دست ساز  موشک های  پرتاب  جمله  از  غزه، 

داخل خاک اسراييل خواند، حمل و نقل كاال به 
اين منطقه را تحت نظارت شديد قرار داد و غزه 

را عمال در محاصره اقتصادی قرار داد.
و كمک های  غذا  می دهد  اجازه  اكنون  اسراييل 

انساندوستانه به مردم اين منطقه برسد.

جلوگيری از ورود كشتی فعاالن فلسطينی به غزه 
توسط اسرایيل

فرصت آموزش 

1- اساسات خبر نگاری
تا ختم اين كورس شما:

•قادر خواهيد بود تا نقاط مهم و كليدی را در يک گزارش خبری 
ساده شناسايی كرده و ليد يا بخش آغازين خبر را بنويسيد.

• قادر خواهيد بود تا بگوييد خبر از كجا بدست ميايد.
• در مورد نقش كاری كارمندان اتاق خبر خواهيد آموخت.

• در مورد نقش يک خبرنگاری مسلكی خواهيد آموخت.
• در مورد اهميت اصول رفتاری خبرنگاران خواهيد آموخت.

افغانستان  های  رسانه  محيط  و  خبرنگاران  مصئونيت  مورد  در   •
خواهيد آموخت.    

2- خبرنگاری رادیویی
آنچه در اين كورس می آموزيد :

. Editorial معرفی، ارزشهای خط مش نشراتی يا •
های  برنامه  )گويندگی(  ارايۀ  و  راديويی  استديوی  با   معرفی    •

راديويی.  
كار  با  صدا(  ويرايش  )برنامه  اوديشن  ادوب  معرفی  نويسی،  خبر   •

های عملی.
• معرفی وسايل سيارضبط صدا.

•  واكس پاپ )مصاحبه های مردمی( .

• گزارش نويسی همراه با كارعملی .
• تكنيک های مصاحبه به صورت عملی.

• پيوند دادن توته صدا )سوند بايت( با متن گزارش .
• چگونه سوژه های گزارش را بيابيم.

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

آنچه در اين كورس ميآموزيد :
• آموزش معيار های خبرنگاری تلويزيونی .

•  تصوير برداری توسط كمرۀ تلويزيونی .
• انتقال تصاوير به كامپيوتر و اديت يا ويرايش آن .

• اسكرييت"متن" نويسی تلويزيونی .
• انواع خبر وگزارش تلويزيونی .

 برای معلومات بيشتر به ايمل  آدرس ويا شماره تيلفون های دفتر نی 
حمايت كنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به تماس شويد.

اين كورس ها را می توانيد در زمان های مختلف و به اساس فرصت 
های زمانی خود بيآموزيد. 

 برای معلومات بيشتر به ايمل  آدرس ويا شماره تيلفون های دفتر نی 
حمايت كنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به تماس شويد.

جالل آباد: 
محمد آصف امين

asif.amin@nai.org.af :ايميل آدرس
شماره تليفون: ۰۷۷9۰۲54۲5/۰۷9841۰589

آدرس دفتر: سرک داكتر جمعه خان گوالی 
عربها ناحيه سوم شهری 

كابل: 
ماريا اكبری آدرس ايميل: maria.akbari@nai.org.af  شماره تيلفون :۰۷۰6۷8۰8۰/۰۷۷9446۰6۲   

آدرس دفتر :ايستگاه شركت سرک عمومی داراالمان جوار موسسه تحصيالت عالی گوهرشاد و نارسيده به تلويزيون آريانا نمبر خانه99

كندهار :
 عبدالسميع غيرتمل 

 sami.ghairatmal@nai.org.af :ايميل آدرس
 شماره تيلفون:۰۷95919613/۰۷۷3136۲9۰  

دفتر  ،مقابل  ميرويس  شفاخانه  سرک  دفتر:  آدرس 
دبليو، اف، پی، چارهی  ŕģŔ شهر كندهار.

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

هرات:
 احمد شفيق بهروزيان 

shafiq.behroozian@internews.af :ايميل آدرس
 شماره تيلفون :۰۷9413116۷  

آدرس دفتر: سرک واليت، روبروی رياست زراعت، داخل 
كوچه كلينيک رازی )دروازه سياه( 

مزارشریف :
 نور آغا شريفی

 nooragha.sharifi@nai.org.af :ايميل آدرس
 شماره تيلفون: ۰۷۷۲۷43۰51/۰۷99۲6958۰  

رياست  مقابل  پاسپورت  رياست  سرک  دفتر:  آدرس 
لوژستيک پوليس بلخ ناحيه سوم شهری 

نی حمایت كنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در نظر دارد تا در ماه آیندۀ ميالدی"اگست " 3 كورس جدید خویش را كه 
در زیر مشخصات آن ها درج است  آغاز كند:
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