
تهدید و تردید 
در برگزاری انتخابات

برگزاری  در  تردید  بر  مضاف 
پیش رو،  ریاست جمهوری  انتخابات 
مسأله  یک  هم  هنوز  آن  امنیت  تأمین 
اصلی است. تصویر روشنی از چگونگی 
تأمین امنیت در روز برگزاری انتخابات 
گذشته  انتخابات های  در  ندارد.  وجود 
امنیت  تأمین  از  برگزاری  از  پیش  هم 
انتخابات اطمینان داده شد، اما در عمل 
قبال  که  رای دهی  مراکز  از  شماری 
بسته  بود،  شده  داده  خبر  آن  امنیت  از 
ماند. نعیم ایوب زاده مسئول تیفا هفته ی 
پیش در میزگردی که در مرکز مطالعات 
انتخابات  پیرامون  افغانستان  استراتژیک 
انتخابات های  در  گفت،  بود  شده  دایر 
امنیت  تأمین  از  واقعی  تصویر  گذشته 
انتخابات از سوی نیروهای امنیتی وجود 
دوباره  نباید  اتفاق  این  است.  نداشته 

تکرار شود.
نظر  از  امسال  انتخابات  برگزاری 
به  نسبت  زیادی  تفاوت های  امنیتی 
تفاوت  این  جهت  دو  از  دارد.  گذشته 
ناامنی ها  گراف  یک،  است:  برجسته تر 
به مراتب نسبت به دورهای قبلی بیش تر 
داده  هشدار  طالبان  گروه  دو،  است. 
است که از برگزاری انتخابات افغانستان 

جلوگیری می کند...

حمالت موشکی پاکستان 
در خاک افغانستان؛ کابل به شورای 

امنیت سازمان ملل شکایت کرد

۷ جنگ جوی داعش 
در ننگرهار کشته شدند

در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
که  کرده اند  اعالم  ننگرهار  والیت 
دولت  گروه  جنگ جوی  هفت 
در  )داعش(  شام  و  عراق  اسالمی 

عملیات نیروهای خاص در...

طالبان سه مسافر 
ربوده شده در بغالن 
را به قتل رساندند

در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
که  می کنند  تأیید  بغالن  والیت 
سه  طالبان  گروه  جنگ جویان 
سادات،  عبدالحلیم  سید  همراه 
عضو شورای والیتی سمنگان را که 

چندی پیش در...

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
که  می کنند  تأیید  جوزجان  والیت 
جنگ جویان  حمله ی  نتیجه ی  در 
پاسگاه های  بر  طالبان  گروه 
در  مردمی  خیزش  نیروهای 

ولسوالی فیض آباد این والیت...

۹ نیروی خیزش مردمی 
در حمله ی طـالبـان در 
جوزجان کشـته شـدند

انتخاباتی  تیم های  دارند،  انتخابات  که  کشورهایی  در 
سعی می کنند شعارهای جذاب و باورپذیری عرضه کنند که 
بر فکر و روان مردم تأثیر حداکثری بگذارند. اما تمام کارشان 
عرضه ی شعار نیست. این تیم ها باید برنامه ها و سیاست های 
خود را نیز پیش چشم مردم بگذارند. مردم از نامزد انتخابات 
کاهش  و  افزایش  درباره ی  که  می پرسند  ریاست جمهوری 
موضعی  چه  جنین  سقط  مورد  در  و  نظری  چه  مالیات 
دارد؛ برای بهبود آموزش چه قدم های مشخصی بر خواهد 
داشت؛ چه تدابیری برای باالبردن دستمزد، افزایش اشتغال 
و توسعه و بهسازی زیربناهای اقتصادی سنجیده است؛ چه 
جایگاه  و  خارجی  روابط  و  داخلی  امنیت  حال  به  فکری 
بین المللی مملکت کرده است؛ سیاستش در زمینه ی واردات 
و صادرات چیست؛ نظرش درباره ی بهبود محیط زیست و 
زنان  کار  ترانسپورت چیست؛  ترافیک و  آلودگی و  کاهش 
آنان در حوزه ی کار و دیگر حوزه های  برابری  و مردان و 
حیات جمعی را چگونه می بیند؛ درباره ی زندان ها و جرایم 
سبک و سنگین چه سیاستی در پیش می گیرد؛ موضعش در 

برابر مساله ی مهاجرت چیست... . 
حال، به افغانستان بیایید. در این مملکت،...

 ،1391 سال  در  کابل  شهر  سوم  حوزه  ابتدایی  دادگاه 
فردی را پس از نوشتن یادداشتی که در هیچ نشریه ای به طور 
رسمی نشر نشده، به جرم »ارتداد و اهانت به مقدسات دین 

اسالم« به 20 سال حبس محکوم کرده است.
است  ساله ای  چهل  مرد  )بودا(،  احمدی  محمدزمان 
و  اسالم«  دین  مقدسات  به  اهانت  و  »ارتداد  جرم  به  که 
سال   20 به  سایرین«  برای  پند  و  جامعه  »اصالح  به هدف 
حبس تنفیذی، بدون استیناف خواهی و دادگاه نهایی محکوم 
شده است. حاال او نزدیک به هفت سال است که در زندان 

پلچرخی زندانی است.
از  میزان 1391 خورشیدی، پس  ماه  در  احمدی  آقای 
نوشتن یادداشتی راجع به عوامل تخریب بودای بامیان قبل 
از این که نشر شود، از سوی ماموران حوزه سیزدهم پولیس 

بازداشت شد.
زمان  منتشرنشده ی  یادداشت  محتوای  به  گزارش  این 
احمدی، چگونگی بازداشت وی، صورت دعوای دادستان، 
حکم  مورد  در  کارشناسان  دیدگاه  قضایی،  هیأت  حکم 

دادگاه، زندگی و خانواده ی آقای احمدی پرداخته است...

سرگرم  مهمان  یک هزار  از  بیش  آگست   17 شب  در 
که  بودند  دبی«  »شهر  عروسی  سالن  در  شادی  و  رقص 
مهمان  ناخوانده ای واسکت انتحاری اش را منفجر کرد. این 
انفجار جان 92 نفر را گرفت و نزدیک به 200 نفر دیگر را 
شیعه  و  هزاره  قومی  گروه  از  عمدتا  قربانیان  کرد.  زخمی 
مذهب بودند. عروس و داماد که هردو شیعه هستند به طور 
معجزه آسایی زنده ماندند. داماد که نامش میرویس علمی و 
هرگز  دیگر  »من  طلوع نیوز گفت:  به  است  شغلش خیاطی 

روی خوش بختی را در زندگی ام نخواهم دید.«
این انفجار یکی از بدترین رویدادهای خونینی بود که در 
جریان 9 دور مذاکرات صلح بین مذاکره کنندگان امریکایی 
و طالبان رخ داده است. ده روز قبل از آن، حمله ی انتحاری 
و  کشته   14 کابل  در  پولیس  حوزه های  از  یکی  بر  طالبان 
145 زخمی برجای گذاشت. در شب یازدهم آگست واحد 
»ضدتروریست«  واحدی  که  خوست«  از  حفاظت  »نیروی 
متشکل از نیروهای افغان است و توسط سازمان سیا اداره 
می شود، 11 غیرنظامی را که همه مردان غیرمسلح بودند در 

ولسوالی زرمت والیت پکتیا در شرق افغانستان...

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
امریکا گفته است که تا کنون هیچ جدول زمانی ای 
برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وجود 

ندارد.
آقای ترمپ دو روز قبل )دوشنبه، 4 سنبله( در 
سران  نشست  حاشیه ی  در  خبرنگاران  با  صحبت 
»جی7« در فرانسه، با اشاره به روند صلح افغانستان 
از  نیروهایش  خروج  برای  امریکا  که  است  گفته 

افغانستان عجله ندارد...

شمال  در  ارتش  نیروهای  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کرده اند که در 24 ساعت گذشته در 
نتیجه ی عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغان در والیت بلخ، 58 جنگ جوی طالب 

به شمول سه فرمانده مهم این گروه کشته شده اند.
گفته  اعالمیه ای  در  شاهین   209 اردوی  قول 
نیروهای  عملیات  در  جنگ جویان  این  که  است 

امنیتی و دفاعی در روستاهای »قلند خلیلی« و...

سّتارالعیوبی به  نام بحران 20 سال زندان به خاطر یادداشت 
منتشرنشده؛ آیا حکم دادگاه عادالنه است؟

دیپلماسی نمی تواند 
همه ی مشکالت افغانستان را حل کند

ترمپ: 
برای خروج نیـروهای 

امریکایی از افغانستان هیچ 
جدول زمانی وجود ندارد

۵۸ جنگ جو به شمول 
سه فرمانده مهم گروه طالبان 

در بلخ کشته شدند

۵ ۴ ۳

۲

۲

۲

۲۲

۲

۲

Wednesday  28 august 2019 
 year 08  Print1796

چهار شـنبه  ۶ سنبله ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره۱۷۹۶



۷ جنگ جوی داعش در ننگرهار کشته شدند
اطالعات روز: منابع محلی در والیت ننگرهار اعالم کرده اند که هفت جنگ جوی 
گروه دولت اسالمی عراق و شام )داعش( در عملیات نیروهای خاص در دو ولسوالی 

این والیت کشته شده اند.
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار دیروز )سه شنبه، 5 سنبله( در اعالمیه ای گفته است 
ولسوالی  مربوطات  و  پچیراگام  ولسوالی  »سلیمان خیل«  روستای  در  عملیات  این  که 

هسکه مینه ی این والیت راه اندازی شده بوده است.
به نقل از اعالمیه، در جریان این عملیات یک ذخیره گاه سالح و مهمات داعش از 
بین برده شده و نُه جنگ جوی دیگر این گروه نیز از سوی نیروهای شامل در عملیات 

زنده بازداشت شده اند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در ادامه افزوده است که در جریان 
این عملیات به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان هیچ آسیبی نرسیده است.

والیت ننگرهار در شرق کشور از والیت های ناامن و در عین حال خاستگاه گروه 
داعش در افغانستان به حساب می آید.

غنی خیل  ولسوالی  به  سفری  در  گذشته  سال  غنی  اشرف  رییس جمهور  هرچند 
ننگرهار، شکست کامل گروه داعش را اعالم کرده بود، اما با توجه به فعالیت دوام دار 
داعش در ننگرهار و شماری از والیات دیگر، به نظر می رسد این گروه هنوز هم شکست 

نخورده است.

www.etilaatroz.comچهار شنبه  ۶ سنبله 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۹۶ خبرهای داخلی

حمالت موشکی پاکستان در خاک افغانستان؛ کابل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد
است  راه جدی  این  در  گفته  طالبان 
اهداف  انتخاباتی  همایش های  و 
مردم  از  طالبان  آن هاست.  نظامی 
خواسته در انتخابات شرکت نکنند و 
نگیرند.  تبلیغاتی سهم  کمپین های  به 
انتخابات  درحالی که گروه طالبان در 
 2014 سال  سال  ریاست جمهوری 
اجازه داد در مناطق تحت کنترل شان 

انتخابات برگزار شود. 
وزارت  امنیتی  پالن  مبنای  بر 
امور داخله قرار است در حدود 72 
هزار نیرو،  امنیت انتخابات را تأمین 
انتخابات  امنیتی  برنامه ی  در  کنند. 
تأمین  از  انتخاباتی  کمیسیون های  به 
مرکز   942 و  چهارهزار  امنیت 
است.  شده  داده  اطمینان  رای دهی 
براساس این برنامه عمل امنیتی، بیش 
از هزار و 500 مرکز رای دهی که قرار 
انتخابات برگزار شود، از  بود در آن 
که  نگرانی  این  می شود.  خارج  دور 
بسته  رای دهی  مراکز  بیش تر  تعداد 
نگرانی  نیست.  انتظار  از  دور  بماند، 
از جایی می آید که در دوره های قبلی 
و  است  افتاده  اتفاق  این  انتخاباتی 
می گوید  انتخابات  کمیسیون  دوم، 
قبال به این کمیسیون از تأمین امنیت 
رای دهی  مرکز   373 و  پنج هزار 
اطمینان داده بود، درحالی که در بسته 
امنیتی که فعلی فقط از تأمین امنیت، 
داده  خبر  مرکز   942 و  چهارهزار 
شده است. یعنی بیش از 400 مرکز 
وضعیت  این  معنای  یک  تفاوت. 
است.  سردرگمی  و  آشفتگی  این 
معنای دیگر آن، عدم هماهنگی میان 
کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی 
برگزاری  امنیت  این رو،  از  است. 
مسأله  و  چالش  مهم ترین  انتخابات 

اصلی است.
انتخابات  برگزاری  تا 
دقیق  افغانستان  ریاست جمهوری 
یک ماه فرصت باقی است. از طرفی 
امسال همزمان شده  انتخابات  دیگر، 
به صورت  صلح.  گفت وگوهای  با 
انتخابات  سر  بر  صلح  روند  روشن 
از  بسیاری  است.  انداخته  سایه 
پروسه  دو  تقابل  به  وضعیت  این 
در  تردید  این رو  از  می کنند.  تعبیر 
است.  جدی  انتخابات  برگزاری 
سیاسی  طرف های  همه ی  تقریبا 
رقبای  و  مخالفان  عمدتا  که  داخلی 
هستند،  غنی  رییس جمهور  سیاسی 
انتخابات  برگزاری  آن که  از  بیش 
گرفته  جدی  را  ریاست جمهوری 
چشم  صلح  پروسه ی  به  باشند، 
انتخاباتی  تیم  برعکس  دوخته اند. 
غنی  آقای  رهبری  به  دولت ساز 
انتخاباتی  کارزارهای  ظاهرات  که 
تقابل  است.  انداخته  راه  به  وسیعی 
در  انتخابات،  و  صلح  پروسه ی 
با  غنی  رییس جمهور  تقابل  واقع 
و  طالبان  داخلی،  سیاسی  مخالفان 
که  در صورتی  است.  متحده  ایاالت 
امضای  به  افغانستان  صلح  مذاکرات 
متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  توافق 
این  در  می رسد  به نظر  بینجامد، 
تقابل، عقب نشینی و شکست جبهه ی 
و  است  قطعی  غنی،  رییس جمهور 
برگزاری انتخابات منتفی خواهد شد. 
و  تهدید  هم  شک،  بدون 
انتخابات  برگزاری  در  تردید  هم 
جدی  پیش رو  ریاست جمهوری 
است. نظر ما این است که انتخابات 
زمان  در  انتخابات  باید  ندارد.  بدیل 
امنیت  تأمین  شود.  برگزار  آن  معین 
امنیتی  نیروهای  وظیفه  نیز  انتخابات 
تهدیدها  رفع  برای  باید  است. 
برداشته  دقیق  و  محکم  گام های 
ناظر  نهادهای  و  مردم  نگرانی  شود. 
انتخاباتی از تأمین امنیت به رسمیت 

شناخته شود. 

کشور  شمال  در  ارتش  نیروهای  روز:  اطالعات 
نتیجه ی  در  گذشته  ساعت   24 در  که  کرده اند  اعالم 
عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان 
سه  به شمول  طالب  جنگ جوی   58 بلخ،  والیت  در 

فرمانده مهم این گروه کشته شده اند.
قول اردوی 209 شاهین در اعالمیه ای گفته است 
و  امنیتی  نیروهای  عملیات  در  جنگ جویان  این  که 
آب«  »سیاه  و  خلیلی«  »قلند  روستاهای  در  دفاعی 
»زرگرتپه«  و  »بوریاباف«  روستای  شولگره،  ولسوالی 

ولسوالی بلخ والیت بلخ کشته شده اند.

قاری  کشته شدگان،  میان  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
مولوی  و  طالبان  سرخ  قطعه  فرمانده  نورالهدی، 
شیرین، مسئول نظامی و معاون ولسوال نام نهاد طالبان 
عبداالحد،  مولوی  همچنان  و  شولگره  ولسوالی  برای 
چهارکنت  ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال 
شامل کشته شدگان اند. همچنان گفته شده است که در 
گروه  دیگر  جنگ جوی  هفت  عملیات ها  این  جریان 
قاری  زخمی شدگان  میان  در  شده اند.  زخمی  طالبان 
برای  طالبان  تازه تعیین شده ی  ولسوال  صالح الدین، 

ولسوالی چهارکنت نیز شامل است.

آمده است  اردوی 209 شاهین  اعالمیه ی قول  در 
قرارگاه طالبان و هفت عراده  این عملیات یک  که در 
موترسایکل همراه با مقداری سالح و مهمات این گروه 

از بین برده شده است.
در  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای  تلفات  مورد  در 

جریان این عملیات چیزی گفته نشده است.
گروه طالبان نیز تا کنون در این باره چیزی نگفته 
است. والیت بلخ در شمال کشور از والیت های نسبتا 
از  شماری  در  طالبان  گروه  که  می آید  به حساب  امن 

ولسوالی های آن حضور و فعالیت دارد.

۵۸ جنگ جو به شمول سه فرمانده مهم گروه طالبان در بلخ کشته شدند

۹ نیروی خیزش مردمی در حمله ی طالبان در جوزجان کشته شدند
در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
در  که  می کنند  تأیید  جوزجان  والیت 
نتیجه ی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان 
بر پاسگاه های نیروهای خیزش مردمی در 
ولسوالی فیض آباد این والیت، 9 نفر از این 

نیروها کشته شده اند.
والی  سخن گوی  انیق،  فریدون 
روز گفت  اطالعات  روزنامه  به  جوزجان 
که این حمله ی جنگ جویان طالب حوالی 

 4 )دوشنبه،  پیش  شب  دو   8:00 ساعت 
سنبله( در روستای »کوکلداش« آغاز شده 
و تا ساعت 4:00 بامداد دیروز )سه شنبه، 5 

سنبله( ادامه داشته است.
درگیری ها  جریان  در  او،  گفته ی  به 
در این حمله، هفت سرباز دیگر نیروهای 

خیزش مردمی زخمی شده اند.
هم چنان  جوزجان  والی  سخن گوی 
نیز  افزود که 12 جنگ جوی گروه طالبان 

در این درگیری ها کشته و زخمی شده اند.
نیروهای  هم اکنون  که  کرد  تأکید  او 
و  شده اند  اعزام  ساحه  به  کمکی  امنیتی 
شده  دفع  نیز  طالب  جنگ جویان  حمله ی 

است.
در همین حال گروه طالبان نیز با نشر 
ادعا کرده است که در جریان  اعالمیه ای، 
این حمله، 10 سرباز پولیس به شمول یکی 
سرباز  هفت  و  کشته  شان  فرماندهان  از 

دیگر زخمی شده اند.
عضو  یک  تنها  کشته شدن  اما  طالبان 
این گروه در این درگیری ها را تأیید کرده 

است.
کشور  شمال  در  جوزجان  والیت 
می آید.  حساب  به  ناامن  والیت های  از 
ولسوالی های  از  شماری  در  طالبان  گروه 
گسترده ی  فعالیت  و  حضور  والیت  این 

تروریستی دارد.

دولت  روز:  اطالعات 
دلیل  به  پاکستان  از  افغانستان 
به  اخیرش  راکت پراکنی های 
افغانستان  مرزی  ولسوالی های 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به 

شکایت کرده است.
دایمی  نماینده ی  راز،  عادله 
متحد  ملل  در سازمان  افغانستان 
به  که  شکایت نامه ای  متن  در 
ملل  سازمان  امنیت  شورای 
الزم  اقدامات  خواستار  فرستاده، 
جلوگیری  راستای  در  شورا  این 
به  پاکستان  راکت پراکنی های  از 

خاک افغانستان شده است.
دولت افغانستان در حالی از 
که  است  کرده  شکایت  پاکستان 
در  رسانه ها،  گزارش  براساس 
 700 دست کم  اخیر  هفته ی  یک 
راکت از سوی نظامیان پاکستانی 
به ولسوالی های مرزی افغانستان 

شلیک شده است.
حکومت  پیش  روز  چند 
راکت پراکنی های  افغانستان 
را  افغانستان  خاک  در  پاکستان 
محکوم کرده و گفته بود که این 
عمل پاکستان در مخالفت صریح 

با اصول بین المللی است.
صدیقی، سخن گوی  صدیق 
پیام  یک  در  ریاست جمهوری 
»حکومت  بود:  نوشته  تویتری 
اخیر  افغانستان راکت پراکنی های 
افغانستان  خاک  بر  را  پاکستان 
می کند.  محکوم  شدید  به گونه ی 
پاکستان،  عمل  این  ما  باور  به 
اصول  با  صریح  مخالفت  در 
از  نشانه ای  و  بوده  بین المللی 
امر  در  کشور  این  تعهد  عدم 
تأمین صلح و ثبات در افغانستان 

و منطقه می باشد.«

مشاور  محب،  حمداهلل 
امنیت ملی کشور نیز در واکنش 
تمام  از  راکت پراکنی ها  این  به 
ادارات  و  امنیتی  ارگان های 
در  که  بود  خواسته  مربوطه 
»موضوعات  کوچک ترین  برابر 
نداشته  انعطاف پذیری  سرحدی« 

و آن را جدی بگیرند.
یک  در  محب  آقای 
ارگان های  به  امنیتی  نشست 
بود  داده  هدایت  کشور  امنیتی 
به  مرزی  تخطی های  تمامی  که 
به خط  مربوط  موضوعات  ویژه 

فرضی دیورند را مستند و برای 
در  آن  مورد  در  تصمیم گیری 
مطرح  امنیتی  آینده ی  نشست 
کشورهای  از  محب  آقای  کنند. 
راه  که  بود  خواسته  نیز  همسایه 
نکرده  هموار  منازعات  برای  را 
بین  »روابط  اصول  براساس  و 

الدول« عمل کنند. 
نیز  این  از  پیش  افغانستان 
راکت پراکنی های  ادامه ی  به دلیل 
به  افغانستان،  خاک  به  پاکستان 
سازمان ملل متحد شکایت کرده 

بود.

طالبان سه مسافر ربوده شده در بغالن را به قتل رساندند
امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
می کنند  تأیید  بغالن  والیت  در 
که جنگ جویان گروه طالبان سه 
سادات،  عبدالحلیم  سید  همراه 
سمنگان  والیتی  شورای  عضو 
مربوطات  در  پیش  که چندی  را 
شهر پل خمری این والیت ربوده 

بودند، به قتل رسانده اند.
سخن گوی  بشارت،  جاوید 
فرماندهی پولیس والیت بغالن به 

که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
نیروهای پولیس اجساد این افراد 
را صبح دیروز )سه شنبه، 5 سنبله( 
شهر  شیر  چشمه ی  منطقه ی  از 
خانواده های  به  و  پیدا  پل خمری 

آنان تحویل داده اند.
او در مورد هویت این افراد 

جزئیات بیشتر ارایه نکرد. 
گفتنی است که این افراد روز 
سنبله(   2( جاری  هفته ی  شنبه 

همراه با سید عبدالحلیم سادات، 
عضو شورای والیتی سمنگان از 
طالبان  گروه  جنگ جویان  سوی 
در چشمه ی شیر شهر پل خمری 

ربوده شده بودند.
منابع  آن  از  پس  روز  یک 
که  کردند  تأیید  بغالن  در  امنیتی 
آقای سادات و یکی از همراهانش 

از سوی طالبان کشته شده اند.
از سوی  در حالی  افراد  این 

طالبان ربوده شده بودند که سوار 
بر یک عراده موتر مسافربری نوع 
»کروال« بوده و می خواسته اند که 

از سمنگان به کابل بروند.
سخن گوی فرماندهی پولیس 
بغالن در آن زمان گفته بود که این 
موتر »بدون هیچ گونه هماهنگی با 
پولیس« و شرکت های مسافربری 
در  کابل  سمت  به  سمنگان  از 

حرکت بوده است.

در  کنون  تا  اما  طالبان  گروه 
مورد ربودن این افراد و قتل سید 
نگفته  چیزی  سادات  عبدالحلیم 

است.
والیت های سمنگان و بغالن 
در همسایگی یک دیگر در شمال 
کشور از والیت های ناامن می باشد 
که گروه طالبان در قسمت هایی از 
فعالیت  و  حضور  والیات  این 

گسترده ی تروریستی دارد.

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
تا  که  است  گفته  امریکا  رییس جمهوری 
خروج  برای  زمانی ای  جدول  هیچ  کنون 
نیروهای امریکایی از افغانستان وجود ندارد.
 4 )دوشنبه،  قبل  روز  دو  ترمپ  آقای 
سنبله( در صحبت با خبرنگاران در حاشیه ی 
نشست سران »جی7« در فرانسه، با اشاره به 
روند صلح افغانستان گفته است که امریکا 
برای خروج نیروهایش از افغانستان عجله 

ندارد.
او افزوده است که نیروهای این کشور 
حضور  افغانستان  در  صلح  استقرار  برای 
برای  کشور،  این  دولت  هم اکنون  و  دارند 
حکومت  با  افغانستان  در  صلح  استقرار 
افغانستان، گروه طالبان و »دیگران« مشغول 

مذاکره و رای زنی ها است.
کرده  تأکید  امریکا  رییس جمهوری 
نقش  دیگر  هرچیز  از  بیش  »ما  است: 

صلح بانی در افغانستان داریم. وگرنه ما در 
مدتی کم در آن جا پیروز شده می توانیم، اما 

نمی خواهیم ده میلیون انسان کشته شوند.«
نهم  دور  که  است  حالی  در  این 
مذاکرات میان نمایندگان امریکا به رهبری 
وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
افغانستان  خارجه ی این کشور برای صلح 
و گروه طالبان به رهبری شیرمحمد عباس 
استانکزی در دوحه، پایتخت قطر در جریان 

است.
مورد  در  کنون  تا  گرچند  طرف  دو 
چیزی  دور  این  در  بحث  مورد  جزئیات 
نگفته است، اما در دورهای قبلی اعالم کرده 
تضمین  روی  مذاکرات  این  در  که  بودند 
مبارزه با تروریسم، خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان، مذاکرات بین االفغانی که منجر 
به ثبات سیاسی شود و آتش بس دایمی و 

همه جانبه، بحث و تبادل نظر می شود.

ترمپ: 
برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هیچ جدول زمانی وجود ندارد
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نتیجه ی روند صلح 
نامطمیین تر از ناکامی 

از پیش مقدرشده 
راه حل های نظامی است. 
در طی ۴0 سال گذشته، 

»روندهای صلح« 
متعددی که افغان ها 

شاهد آن بوده اند فقط 
به تجدید خصومت ها در 
افغانستان منجر شده 
است. پایان مداخله ی 
شوروی در افغانستان 

پس از توافقات جنیو )و 
در پی آن سقوط خود 

اتحاد جماهیر شوروی( 
صلح را به ارمغان نیاورد. 
ایاالت متحده از مجاهدین 
در مخالفت شان با هرگونه 
مذاکره با »رژیم« تحت 
حمایت مسکو در کابل 

حمایت کرد و دولت های 
منطقه، به ویژه پاکستان، 
جنگ های نیابتی را در 
افغانستان برای دفع 

تهدیدات ناشی از رقبای 
جئوپلیتیکی شان شدت 

بخشیدند.

کـه ایـاالت متحده تا هنـوز در اختیـار دارد، 
بربـاد می دهـد. افغان ها حق دارنـد از توافقی 
بترسـند کـه ممکـن اسـت دسـتاوردهای را 
کـه برخـی از آن هـا در نتیجـه ی تالش هـای 
»ملت سـازی« به دسـت آورده اند، نابـود کند. 
وضعیـت  پیامـد  قریب الوقـوع  خـروج  امـا 
موجود در افغانسـتان و ایاالت متحده اسـت 
نـه نتیجـه تالش هـای صلـح. بی تابـی ترمپ 
بـرای خـروج از یک سـو چشـم انداز صلـح 
تهدیـد  را  آن  دیگـر  سـوی  از  و  ایجـاد  را 

می کنـد.
برخـی از مهم ترین مسـایل آسـیب  پذیر، 
در مذاکـرات مبهـم رهـا شـده اسـت و ایـن 

بـوده  عمـدی  شـاید 
آن هـا  از  یکـی  باشـد. 
بـه  آیـا  کـه  اسـت  ایـن 
خـروج  رسـیدن  انجـام 
از  امریکایـی  نیروهـای 
بـه  مشـروط  افغانسـتان 
سیاسـی  توافـق  تطبیـق 
بیـن حکومت افغانسـتان 
بـود  خواهـد  طالبـان  و 
و  تسلسـل  خیـر.  یـا 
وابسـتگی متقابـل خروج 
و  آتش بـس  نیروهـا، 
هنـوز  سیاسـی  توافـق 
اسـت.  نشـده  روشـن 

اسـت  مسـلم 
توافـق  هرگونـه  کـه 
تمامـی  بـه  نمی توانـد 
امـا  برسـد،  اهدافـش 
ناکامـی  آن  دلیـل 
یـا  مذاکره کننـدگان 
بـرای  ترمـپ  تصمیـم 
تـرک افغانسـتان نخواهد 
بـود. بـرای هجده سـال، 
اسـتراتژی نظامـی ایاالت 
اسـت  نتوانسـته  متحـده 
ثبـات  افغانسـتان  در 
بیـاورد یا تروریسـم را از 
بیـن ببـرد. دلیلـی وجود 
کنیـم  بـاور  کـه  نـدارد 
طوالنی تـر  زمانـی  افـق 
بـه نتایـج بهتـری منجـر 
این کـه  شـد.  خواهـد 
متحـده  ایـاالت  توافـق 

و طالبـان ممکـن اسـت 
نتوانـد منجـر بـه نتایجی 
شـود کـه ارتـش ایاالت 
طـی  در  نیـز  متحـده 
دهـه  دو  بـه  نزدیـک 
حاصـل  را  آن  نتوانسـته 
کنـد، تقصیـر مذاکـرات 
بازتـاب  بلکـه  نیسـت 
اسـتراتژی های  ناکامـی 

اسـت. قبلـی  نظامـی 
نهایـی  توافق نامـه 
و  متحـده  ایـاالت 
طالبـان در نتیجـه 9 دور 
دوحـه  در  مذاکـرات 
می توانـد  هنوزهـم 
بهتریـن فرصـت را برای 
اهـداف  بـه  دسـت یابی 
متحده،  ایـاالت  اساسـی 
خشـونت  کاهـش 
و  افغانسـتان  در 
اقدامـات  ممکن سـاختن 
موثرتـر  ضدتروریسـتی 
طالبـان  دهـد.  ارائـه 
کـه  کرده انـد  موافقـت 
حل شـدن  محـض  بـه 
مسـأله خـروج نیروهای 
حکومـت  بـا  امریکایـی 
سـایر  و  افغانسـتان 
سیاسـی  جناح هـای 
توافـق  و  آتش بـس  مـورد  در  کشـور  ایـن 
سیاسـی مذاکـره کننـد. نـاروی دارد فعاالنـه 
بـرای سـازمان دهی ایـن مذاکرات کـه انتظار 
»اسـلو«  در  پیـش رو  هفته هـای  در  مـی رود 

می کنـد. تـالش  شـود،  آغـاز 
از  نامطمیین تـر  صلـح  رونـد  نتیجـه ی 
ناکامـی از پیش مقدرشـده راه حل های نظامی 
اسـت. در طـی 40 سـال گذشـته، »روندهای 
آن  شـاهد  افغان هـا  کـه  متعـددی  صلـح« 
در  تجدیـد خصومت هـا  بـه  فقـط  بوده انـد 
افغانسـتان منجر شده اسـت. پایان مداخله ی 
شـوروی در افغانسـتان پس از توافقات جنیو 
)و در پـی آن سـقوط خـود اتحـاد جماهیـر 
بـه  را  صلـح  شـوروی( 
ایـاالت  نیـاورد.  ارمغـان 
متحـده از مجاهدیـن در 
مخالفت شـان بـا هرگونه 
»رژیـم«  بـا  مذاکـره 
مسـکو  حمایـت  تحـت 
کـرد  حمایـت  کابـل  در 
منطقـه،  دولت هـای  و 
پاکسـتان،  به ویـژه 
را  نیابتـی  جنگ هـای 
بـرای  افغانسـتان  در 
دفـع تهدیـدات ناشـی از 
جئوپلیتیکی شـان  رقبـای 

بخشـیدند. شـدت 
صلح شکننده

سـناریویی  چنیـن 
شـود.  تکـرار  می توانـد 
و  افغـان  بازیگـران 
وجود  بـدون  بین المللـی 
سیاسـی  نظـام  یـک 
دربرگیرنـده  و  داخلـی 
شـرکای عمـده ی قدرت 
اجمـاع  از  برخـوردار  و 
بین المللـی  حداقلـی 
و  توزیـع  مـورد  در 
و  سیاسـی  تقسـیمات 
افغانسـتان،  در  امنیتـی 
به راحتـی  دارد  امـکان 
بی ثبات کـردن  بـه 
آسـیا  کشـور  فقیرتریـن 
از  نیمـی  از  بیـش  کـه 
خـط  زیـر  آن  مـردم 
می کننـد  زندگـی  فقـر 

و جمعیـت جـوان آن در برابـر تبلیغـات و 
آسـیب پذیر  مسـلح  گروه هـای  سـربازگیری 
هسـتند، بازگردنـد. مهـم اسـت کـه بدانیـم 
حضـور نظامی و اسـتخباراتی ایـاالت متحده 
منطقـه  در  بسـیاری ها  بـرای  افغانسـتان،  در 
تهدیـدی معـادل تروریسـم اسـت. محتـوای 
توافـق  قریب الوقوع هرچه باشـد، افغانسـتان 
امریکایـی  نیروهـای  بـرای  ثابتـی  پایـگاه 
مخالـف  کـه  کسـانی  زیـرا  شـد؛  نخواهـد 
حضـور ایـاالت متحـده هسـتند بـه تحریک 
و دامـن زدن بـه اختالفـات و منازعاتـی کـه 
دولـت را تضعیـف و زمینـه  را بـرای ورود 
تروریسـم بـه صحنـه فراهـم می کنـد، ادامـه 

داد. خواهنـد 
صلح افغانسـتان همچنین به این بسـتگی 
دارد کـه طالبـان چگونـه بـا دشمنان شـان در 
حکومـت، در کابـل، مصالحـه می کننـد. آیـا 
مجـدد  اسـتقرار  بـه  تمایل شـان  از  طالبـان 
»امـارت اسـالمی« بـر ویرانه هـای جمهوری 
دسـت  افغانسـتان  شـکننده ی  اسـالمی 
خواهنـد کشـید؟ درحالی کـه به نظر می رسـد 
حکومـت افغانسـتان و ائتـالف متنوعـی کـه 
فعلـی  اساسـی  قانـون  بـر  مبتنـی  نظـم  از 
حمایـت می کنـد، بـرای پذیرفتـن برخـی از 
خواسـته های طالبـان آمـاده انـد امـا اجمـاع 
گسـترده ی ملـی و بین المللـی بـرای حفـظ 
دسـتاوردهای اجتماعی و سیاسـی جمهوری 
بشـر  حقـوق  گسـترش  جملـه  از  اسـالمی 
گرفتـه  شـکل  زنـان،  بـرای  فرصت هـا  و 
چینی هـا،  اخیـر،  رایزنی هـای  در  اسـت. 
همـه  پاکسـتانی ها  و  ایرانی هـا  روس هـا، 
تاکیـد کرده انـد کـه امـارت اسـالمی بـرای 
آن هـا همچنـان غیرقابل قبـول اسـت. ایجـاد 
رونـد  نفـع  بـه  بین المللـی  اجمـاع  چنیـن 
صلـح یـک موفقیـت دیپلماتیـک نـادر برای 
ایـاالت متحـده بـوده اسـت: ایـاالت متحده 
بـا چیـن، روسـیه، پاکسـتان و اتحادیـه اروپا 
از  حمایـت  بـرای  را  مشـترکی  بیانیه هـای 
ایـن رونـد صـادر کـرده اسـت. همـه ی این 
بازی گـران به شـمول ایـران دعـوت خواهند 
شـد تـا شـاهد اعـالم هرگونـه توافـق بیـن 
ایـاالت متحـده و طالبـان و پـس از آن آغـاز 
مذاکـرات بین حکومـت افغانسـتان و طالبان 

در اسـلو باشـند.
بـا  یکجـا  مذاکـرات  ایـن  در  موفقیـت 
بین المللـی،  گسـترده ی  ائتـالف  حمایـت 
بایـد بـه جنـگ کابـل علیه شـاخه خراسـان 
شـرق  و  شـمال  در  کـه  اسـالمی  دولـت 
اسـت،  کـرده  پیـدا  قـدرت  افغانسـتان 
کمـک کنـد. حکومتـی در کابـل کـه دیگـر 
به خاطـر شـورش طالبـان آشـفته و پریشـان 
بـه شـریک موثرتـری در  نباشـد، می توانـد 
بین  بـردن  از  بـرای  بین المللـی  تالش هـای 

شـود. تبدیـل  منطقـه  در  اسـالمی  دولـت 
مسـتلزم  افغانسـتان  در  صلـح  و  ثبـات 
همکاری هـای بین المللـی بـرای وصل کـردن 
ایـن کشـور محـاط بـه خشـکه بـه بازارهای 
ابتکارهـای  بـا  هماهنگـی  -در  جهانـی 
از جملـه  بین المللـی  مختلـف  بلندپروازانـه 
ابتـکار کمربنـد و راه چیـن، پـروژه مشـترک 
توسـعه  بـرای  افغانسـتان  و  ایـران  هنـد، 
منتهـی  زمینـی  مسـیرهای  و  چابهـار  بنـدر 
سـایر  و  مرکـزی  آسـیای  و  افغانسـتان  بـه 
انـرژی  انتقـال  و  لولـه  خـط  پروژه هـای 
بـه حمایـت ایـاالت متحـده- نیـز خواهـد 
بـود. سیاسـت رویارویـی حکومـت ترمـپ 
ایـن  از قدرت هـای دخیـل در  بـا بسـیاری 
توافـق  هرگونـه  آینـده ی  بـرای  پروژه هـا 
امـا  اسـت،  بدیمـن  افغانسـتان  در  صلـح 
حکومت هـای آینـده ]ایـاالت متحده[ شـاید 
احتمـال  بردارنـد.  دسـت  سیاسـت  ایـن  از 
این کـه شـاهد یـک نتیجـه ی مثبـت از میـز 
مذاکـرات باشـیم بـاال نیسـت، امـا باالتـر از 
احتمـال پیـروزی نظامی ایـاالت متحده پس 

از نزدیـک بـه دو دهـه ناکامـی اسـت.

در شـب 17 آگسـت بیـش از یک هـزار 
مهمـان سـرگرم رقـص و شـادی در سـالن 
مهمـان  کـه  بودنـد  دبـی«  »شـهر  عروسـی 
 ناخوانـده ای واسـکت انتحـاری اش را منفجر 
کـرد. ایـن انفجـار جـان 92 نفـر را گرفت و 
نزدیـک بـه 200 نفـر دیگـر را زخمـی کرد. 
و  هـزاره  قومـی  گـروه  از  عمدتـا  قربانیـان 
شـیعه مذهـب بودنـد. عـروس و دامـاد کـه 
هـردو شـیعه هسـتند به طـور معجزه آسـایی 
میرویـس  نامـش  کـه  دامـاد  ماندنـد.  زنـده 
علمی و شـغلش خیاطی اسـت بـه طلوع نیوز 
گفـت: »مـن دیگـر هرگـز روی خوش بختی 

را در زندگـی ام نخواهـم دیـد.«
ایـن انفجار یکی از بدتریـن رویدادهای 
خونینـی بود کـه در جریـان 9 دور مذاکرات 
و  امریکایـی  مذاکره کننـدگان  بیـن  صلـح 
از  قبـل  روز  ده  اسـت.  داده  رخ  طالبـان 
آن، حملـه ی انتحـاری طالبـان بـر یکـی از 
حوزه هـای پولیس در کابل 14 کشـته و 145 
زخمـی برجـای گذاشـت. در شـب یازدهـم 
آگسـت واحـد »نیروی حفاظت از خوسـت« 
از  متشـکل  »ضدتروریسـت«  واحـدی  کـه 
نیروهای افغان اسـت و توسـط سـازمان سیا 
همـه  کـه  را  غیرنظامـی   11 می شـود،  اداره 
مـردان غیرمسـلح بودند در ولسـوالی زرمت 
والیـت پکتیا در شـرق افغانسـتان بازداشـت 
قربانیـان  رسـاندند.  قتـل  بـه  بالفاصلـه  و 
قربـان  عیـد  شـب هنگام در جریـان جشـن 
ربـوده شـده و به ضـرب گلولـه، از فاصله ی 
بودنـد.  شـده  کشـته  سرشـان  بـه  نزدیـک 
بمبـاران نیروهـای امریکایـی و افغـان در 20 
و 22 جـوالی در والیـت بادغیـس و لوگـر 
نیـز منجـر بـه کشته شـدن 12 غیرنظامـی از 

جملـه کوچی هـا و کشـاورزان شـد.
ممکـن  کـه  آنچـه  در  اسـالمی  دولـت 
اسـت یـک تقلید ظالمانه از منشـأ خشـونت 
واقعیـت  یـک  بـه  امـا  ـ  باشـد  افغانسـتان 
ظالمانه تـر تبدیـل شـده اسـت ـ بـا صـدور 
اعالمیـه ای بـه زبـان عربـی مسـئولیت حمله 
بـه دوش گرفـت و  را  بـه سـالن عروسـی 
گفـت کـه حملـه را فردی بـه نـام »ابوعاصم 
الپاکسـتانی« انجـام داده، فـردی کـه به نظـر 
می رسـد نامـش بی ارتباط بودن افغانسـتان را 
بـه رنج مردمـش به سـخره می گیـرد. دولت 
اسـالمی ادعـا کـرد کـه مهمان های عروسـی 
»مشـرکان« بودنـد، حکومـت ادعـا کـرد کـه 

قربانیـان ولسـوالی زرمـت »طالبـان« بودند و 
طالبـان ادعـا کردنـد که حـوزه پولیس هدف 
نظامی مشـروعی اسـت کـه غیرنظامیـان باید 

از آن دوری کننـد.
عملیات هـای  و  بمباران هـا 
و  متحـده  ایـاالت  توسـط  »ضدتروریسـتی« 
حکومـت افغانسـتان در چارچـوب قوانیـن 
درگیـری »مالیم شـده« توسـط رییس جمهور 
دونالـد ترمپ صـورت می گیـرد؛ قوانینی که 
ترمـپ در سـال 2017 آن را بـه رخ کشـید 
و گفـت: »مـا دوبـاره ملت سـازی نمی کنیـم. 
مـا تروریسـت های را می کشـیم.« براسـاس 
نیروهـای  متحـد،  ملـل  سـازمان  گـزارش 
امریکایـی و افغـان امسـال بـرای اولین بار از 
زمـان آغـاز جنگ، نسـبت بـه طالبـان تلفات 
بیش تـری را بـر غیرنظامیـان وارد کرده انـد. 
بنابرایـن جـای تعجـب چندانـی نـدارد کـه 
صلـح  توافـق  مـورد  در  خیلـی  افغان هـا 
قریب الوقـوع بیـن ایـاالت متحـده و طالبـان 
خوش بیـن نیسـتند. همین طور جـای تعجب 
نـدارد کـه طـرف داران پروپاقـرص دسـتگاه 
امنیـت ملـی ایـاالت متحده همچـون »دیوید 
پتریـوس«، جنـرال بازنشسـته ارتش و رییس 
خطـرات  مـورد  در  سـیا  سـازمان  سـابق 
»خـروج نظامـی کامل از افغانسـتان« هشـدار 
سـلیم  »عقـل  کـه  می گوینـد  و  می دهنـد 
حکـم می کند کـه ایـاالت متحده نبایـد ابزار 
فشـارش بـر شـبکه های افراطی را از دسـت 

» دهد.
فشـار«  و  »حضـور  سـال   18 از  پـس 
حمایـت  تحـت  حکومـت  درحالی کـه  و 
ایـاالت متحـده افغانسـتان همچنـان در حال 
باخـت در برابـر کشـتار غیرنظامیـان در کابل 
به دسـت طالبـان و دولـت اسـالمی اسـت، 
نسـخه »عقل سـلیم« دسـتگاه امنیـت ملی به 
جای جبـران اشـتباهات، سیاسـت های ناکام 
را تشـدید می کنـد. شـما وقتی در سـوراخی 
وقـف  را  خودتـان  بایـد  می مانیـد  گیـر 

کنیـد. طوالنی مـدت  کنـدن کاری 
چگونه باید بیرون شد

امـا در این کـه پتریـوس و همکارانـش 
از خطـرات خـروِج خیلـی ناگهانـی هشـدار 
می دهنـد، حـق بـا آن هاسـت. خطـر عجله ی 
صلـح  رونـد  همگام بـودن  بـرای  ترمـپ 
افغانسـتان بـا تقویم انتخاباتی ایـاالت متحده 
ایـن اسـت که هرچـه قـدر اهرم فشـاری را 

فارن افرزـ  بارنت روبیندیپلماسی نمی تواند همه ی مشکالت افغانستان را حل کند

مترجم: جلیل پژواک
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آقای فرهنگ تأکید 
می کند که در قانون 
اساسی و کد جزا 
نیامده که حکم 

مجازات ارتداد چیست: 
»دادگاه مطابق ماده 
1۳0 قانون اساسی 
مجازات کرده که 
آن ماده یک سری 

اشکاالت دارد. در این 
مورد قضات می توانند 
حکم های متفاوت و 
متنوع صادر کنند که 
خود می  تواند عادالنه 
نباشد؛ چون محدود و 
مشخص نشده است. 

قاضی می تواند ۲0 سال 
حبس کند یا بیست 

روز. در ضمن شورای 
عالی دادگاه عالی یک 
مصوبه دارد که هیچ 

قاضی نمی تواند به ماده 
1۳0 قانون اساسی 

استناد کند.«

دادگاه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل در 
سال 1391، فردی را پس از نوشتن یادداشتی 
نشر  رسمی  به طور  نشریه ای  هیچ  در  که 
نشده، به جرم »ارتداد و اهانت به مقدسات 
دین اسالم« به 20 سال حبس محکوم کرده 

است.
چهل  مرد  )بودا(،  احمدی  محمدزمان 
اهانت  و  »ارتداد  جرم  به  که  است  ساله ای 
به مقدسات دین اسالم« و به هدف »اصالح 
جامعه و پند برای سایرین« به 20 سال حبس 
دادگاه  و  استیناف خواهی  بدون  تنفیذی، 
نزدیک  او  حاال  است.  شده  محکوم  نهایی 
پلچرخی  زندان  در  که  است  سال  هفت  به 

زندانی است.
 1391 میزان  ماه  در  احمدی  آقای 
راجع  یادداشتی  نوشتن  از  پس  خورشیدی، 
به عوامل تخریب بودای بامیان قبل از این که 
ماموران حوزه سیزدهم  از سوی  نشر شود، 

پولیس بازداشت شد.
یادداشت  محتوای  به  گزارش  این 
چگونگی  احمدی،  زمان  منتشرنشده ی 
دادستان،  دعوای  صورت  وی،  بازداشت 
در  کارشناسان  دیدگاه  قضایی،  هیأت  حکم 
مورد حکم دادگاه، زندگی و خانواده ی آقای 

احمدی پرداخته است.
ماجرای بازداشت زمان احمدی

زمان احمدی یادداشتی را با عنوان »به 
بهانه ی فروریختن دو تندیس با عزمت بودا 
در بامیان« می نویسد و به یک نشریه ی محلی 
در غرب کابل برای نشر می فرستد. روزهای 
می شود،  نشریه دعوت  از طرف  وقتی  بعد، 
قبل  میزان سال 1391  در دفتر نشریه در 9 
امنیتی  نیروهای  توسط  یادداشت،  نشر  از 
برده  پولیس  سیزدهم  حوزه  به  و  بازداشت 
زون  دادستانی  ریاست  به  سپس  می شود. 
بعد  و  نظارت خانه  به  و  شده  اعزام  غرب 
از آن به توقیف خانه انتقال داده می شود. در 
جلسه ی قضایی دادگاه ابتدایی حوزه سوم در 
30 حوت 1391، وی مجرم شناخته می شود 
در  که  است  سال  هفت  به  نزدیک  حاال  و 

زندان پلچرخی زندانی است.
محتوای یادداشت 

یادداشت با نقد بر اعراب که دختران شان 
می شود  شروع  می کردند،  گور  به  زنده  را 
ادامه  بت پرستی  غیرعقالنی خواندن  با  و 
بودیزم  آیین  تاریخ  به  اشارت هایی  می یابد. 
شده  نیز  بامیان  در  آیین  این  شکل گیری  و 
است. بعد به عوامل تخریب بت های بامیان 
تخریب  در  نویسنده  است.  شده  پرداخته 
برمی شمارد:  را  علت  پنج  بامیان  بت های 
ادامه ی  این کار طالبان  اول  او علت  نظر  از 
است  محمد  و  ابراهیم  بت شکنی های  سنت 
تندرو  مسلماناِن  بر  روانی  لحاظ  از  که 
رسالت  نوعی  را  بت شکنی  و  داشته  تأثیر 
می دانند.  دینی  وظیفه ی  ادای  و  مسلمانی 
است  پولدار  یهودیان  دسیسه ی  دوم،  علت 
که با استخدام مسلمانان جاهل برای انفجار 
آثار  و  فرهنگی  مراکز  کشتار،  و  انتحار  و 

ادامه دادستان موظف از دادگاه می خواهد که 
اوراق  و  اسناد  و  بودا  زمان  اعتراف  به دلیل 
موجود و همچنین ارتکاب جرم شرعی، طبق 
و  »ارتداد  جرم  به  اساسی  قانون   130 ماده 
اهانت به دین مقدس اسالم« مجازات شود. 
صورت  شنیدن  از  پس  قضایی  هیات 
دعوای دادستان، از زمان احمدی می پرسد 
یا  تعیین می کند  مدافع  برای خود وکیل  که 
می گوید  پاسخ  در  وی  می کند؟  دفاع  خود 
که به صورت تحریری از خود دفاع می کند. 

از  تحریری  دفاع  در  احمدی  زمان 
قضایی  جلسه ی  در  که  است  آورده  خود 
من  از  اشتباه  »کدام  است:  خواسته  معذرت 
صورت گرفته باشد، سهوا بوده. اصدار حکم 
از سوی  مقدسات  به  اهانت  و  ارتداد  اتهام 
صورت  بنده  علیه  که  پولیس  استخبارات 
از  عاری  است،  قانون  احکام  مغایر  گرفته، 

حقیقت بوده. من مسلمان هستم.«
هیات قضایی با ارایه چند دلیل، ارتداد 
استنباط  ثابت شده  را  مقدسات  به  توهین  و 
احمدی  زمان  تحریری  اعتراف  و  می کند 
در  احمدی  زمان  این که  اول  نمی پذیرد:  را 
جلسه ی قضایی و همچنین در ورق های 29 
و 33 پرونده اعتراف کرده است که مطالب 
در  این که  دیگر  دلیل  است.  نوشته  او  را 
سراسر نوشته های او به دین »مقدس اسالم« 
خود  تحریری ها  »این  است:  شده  توهین 
دین  به  را  نام برده  اهانت 
می رساند.  اسالم  مقدس 
حاال آن که دین مقدس و 
دین صلح،  اسالم  مبارک 
برابری، نصیحت، برادری 
اتمام کننده  و  مساوات  و 
تمام  تکمیل کننده ی  و 
همواره  و  بوده  ادیان 
و  صلح  به  را  پیروانش 
همین  فرامی خواند.  صفا 
مزایای  از  متهم  نام  زمان 
دین مقدس اسالم بی خبر 
همچون  تحریر  به  بوده، 
انحرافات پرداخته است.«
هیأت قضایی بعد از 
براساس  پرونده،  بررسی 
التعزیر« و  »مسأله شرعی 
اساسی،  قانون   130 ماده 
را  احمدی  زمان  اهانت 
من  »اظهر  اسالم  دین  به 
را  او  الشمس« می داند و 
جامعه  اصالح  هدف  »به 
و پند برای سایرین« قابل 
حکم  و  دانسته  تعزیر 

صادر می کند:
قضایی  هیأت  »ما 
دیوان امنیت عام محکمه 
سوم  حوزه  ابتدایی 
جلسه ی  در  کابل  شهر 
تاریخ  منعقده  قضایی 
خویش   1391/12/30

باستانی را نابود کرده و انسان ها را می کشند. 
زمان  گمان  به  کارشان  این  با  یهودیان 
یکی  می کنند:  دنبال  را  هدف  دو  احمدی 
میان مسلمانان و همچنین میان مسلمانان و 
بوداییان نفاق می اندازند و دیگر این که اسالم 
و مسلمانان را در جهان بدنام می کنند. علت 
خوانده  همسایه  کشورهای  دخالت  سوم، 
شده است که برای نفاق اندازی و خون ریزی 
از مسلمانان جاهل و افراطی استفاده کرده و 
به اهداف شان دست می یابند. علت چهارم، 
است  بین المللی  مافیاهای  و  دزدان  دخالت 
قیمتی،  اشیای  و سرقت  غارت  قصد  به  که 
و  آخری  علت  کردند.  تشویق  را  طالبان 
بامیان  بودای  مجسمه های  تخریب  پنجم 
با  اعراب  همیشگی  دشمنی  و  خون آشامی 

تمدن و کرامت انسانی یاد شده است.
اصلی و محوری  به نظر می رسد حرف 
تحلیل  یادداشت،  این  در  احمدی  زمان 
بامیان  بودای  مجسمه های  تخریب  عوامل 
اما  شد.  گفته  آن  خالصه ی  که  است  بوده 
وی در ادامه ی نوشته اش یادآور می شود که 
عمل  پیامبرشان  گفته های  خالف  مسلمانان 
مثال های  خود  ادعای  این  برای  کرده اند. 
زیاد آورده است که به چند مورد آن اشاره 

می شود:
در این یادداشت آمده است که در قرآن 
مسلمانان  ولی  شده،  یاد  تعقل  و  تفکر  از 
باشد،  تعقل  »اگر  می کند:  عمل  آن  خالف 
جایز  را  بی دفاع  افراد  قتل عام  یا  و  انتحار 
افرادی  که  می بینید  شما  ولی  نمی داند، 
زیادی هر روز در کشورهای اسالمی کشته 
می شوند.« در ادامه به قرآن استناد شده است 
که خودکشی را نفی کرده است،  ولی برخی 
قصد  به  و  انتحاری  حمالت  با  مسلمانان 
همچنین  می کشند.  را  بهشت خود  به  رفتن 
در قرآن آمده که در دین جبری نیست، ولی 
گسترش  را  اسالم  ظلم  و  جبر  با  مسلمانان 
دادند و مسلمان بودن جبری است: »مسلمانان 
بر  حتا  و  نمی کنند  عمل  قرآن شان  به  رسما 
پیامبرشان عمل  ضد کتاب آسمانی و گفتار 
فقط  دین  از  نامی،  فقط  قرآن  از  و  می کنند 

رسمی باقی مانده؛ دیگر هیچ.«
در آخر، ضمن یادآوری از تجاوز مالها 
بر دختران خردسال، تخریب اماکن مذهبی، 
فرهنگی و جاده ها و همچنین تیرباران زنان 
و مسافران بی گناه از سوی مسلمانان افراطی، 
که  است  شده  خواسته  مسلمان  جوانان  از 
و  بین المللی  مافیاهای  چنگ  از  را  دین شان 
حرف  به  یا  و  کنند  خارج  افراطی  مالهای 
قرآن )ال اکراه فی الدین( گوش داده و از این 

دین کوچ دسته جمعی کنند. 
در یادداشت احمدی آیا به مقدسات اسالم 

توهین شده است؟
استاد  و  دین  عالم  حسنی،  محمدسالم 
را  یادداشت  شرعی«  »اشکال  دانشگاه 
در  که  می کند  اشاره  مشخصا  و  می پذیرد 
شده  بی حرمتی  قرآن  و  انبیا  به  یادداشت 
فرق  معتدل  و  افراطی  مسلمانان  میان  و 

حکم های  می توانند 
صادر  متنوع  و  متفاوت 
می  تواند  خود  که  کنند 
چون  نباشد؛  عادالنه 
محدود و مشخص نشده 
است. قاضی می تواند 20 
سال حبس کند یا بیست 
شورای  ضمن  در  روز. 
یک  عالی  دادگاه  عالی 
هیچ  که  دارد  مصوبه 
ماده  به  نمی تواند  قاضی 
130 قانون اساسی استناد 

کند.«
فرهنگ  محمدعلی 
هشتم  ماده  به  استناد  با 
که  می گوید  جزا  کد 
تعیین  و  جرم  تشخیص 
جزا براساس قیاس جواز 
قانون،  »برخالف  ندارد: 
قاضی قیاس کرده است.« 
می کند  تصریح  وی 
برای  جزا  کد  در  که 
نشده  تعیین  جزا  ارتداد، 
ماده  دوم  »فقره ی  است: 

و  جرم شمردن  که  می گوید  جزا  کد  هشتم 
تطبیق هر نوع جزا بر عملی که در این قانون 
جرم شناخته نشده و برای آن جزا تعیین نشده 
باشد، جواز ندارد.« به باور آقای فرهنگ این 
است؛  احمدی  زمان  نفع  به  کد جزا  ماده ی 
و   1396 سال  اسد  ماه  در  جزا  کد  هرچند 
بعد از حکم دادگاه نافذ شده است: »زمانی 
شناخته،  مجرم  را  احمدی  زمان  دادگاه  که 
قانون مشخصی وجود نداشته است. حاال با 
استناد به همین ماده ی کد جزا زمان احمدی 
می تواند پی گیری کند و تجدید نظر بخواهد. 
از سوی  باید  احمدی  آقای  این درخواست 

دادگاه عالی رسیدگی شود.«
به اعتقاد محمدعلی فرهنگ ظاهرا زمان 
احمدی از حق قانونی استیناف خواهی خود 
حق  قانون  طبق  »وی  شده:  گذاشته  بی خبر 
انگار این کار  داشت که فرجام خواهی کند. 
نشده و این فرصت برایش میسر و فهمانده 

نشده است.«
یافته  دست  سندی  به  روز  اطالعات 
ابالغ،  پارچه  در  می دهد  نشان  که  است 
زمان  قناعت  عدم  یا  قناعت  قانون،  خالف 
احمدی گرفته نشده است. این مورد تردید 
را نسبت به این که مرحله ی استیناف خواهی 

به او فهمانده نشده است، بیش  تر می کند. 
وقتی  که  می کند  اضافه  فرهنگ  آقای 
جامعه  در  سوء  تبعات  و  نشده  نشر  نوشته 
نداشته، دلیلی برای بازداشت او وجود نداشته 
دادستانی  تحقیق  و  دادگاه  حکم  »از  است: 
چنین برمی آید که قصد بر محکوم کردن بوده 
و قاضی با پیشداوری و عقده  برخورد کرده 

است.«
در  این که  فرهنگ،  محمدعلی  باور  به 
برای زمان احمدی دو وصف  یک موضوع 
قانونی  اساس  نیز  می شود،   تعیین  جرمی 

ندارد.
سمیرا حمیدی، از دیده ّبان حقوق بشر 
اگر حرف های زمان احمدی جنبه  می گوید 
تطبیقی نداشته و باعث خشونت در جامعه 
نشده، باید قضیه از سر گرفته شده و تجدید 
به  فرد  و  نشود  ثابت  جرم  »اگر  شود:  نظر 
جرم متهم َشده اعتراف نکند، آشکارا حقوق 

بشر نقض شده است.«
زمان احمدی کیست و چه می گوید؟

مالستان  ولسوالی  از  احمدی  زمان 
ادبیات  می گوید  وی  است.  غزنی  والیت 
خوانده و در حوزه ی فقه و شریعت مطالعه 

داشته است.
زمان احمدی مدعی است که جرمی را 
قضایی«  فاسد  »سیستم  در  و  نشده  مرتکب 
کشور با تحقیق و تأیید »چند دادستان تندرو 
دینی« در دادگاه محکوم شناخته شده است. 
می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت  در  او 
سوی  از  همواره  مسلمان بودن  وجود  با  که 

حقیقی  حضورداشت  حال  در  آرا  اتقاق  به 
اسامی  تو  که  نمودیم  حکم  قضیه  طرفین 
ارتداد  قضیه ی  در  را  عبدالواحد  ولد  زمان 
صفحه  مندرج  شرعی  مسأله  هدایت  طبق 
در  علی  المختار  رد  کتاب   361 و   360
اساسی  قانون   130 ماده  رعایت  و  المختار 
کشور به مدت بیست سال حبس تنفیذی و 
دین  مقدسات  به  تحقیر  و  اهانت  قضیه  در 
اسالم طبق هدایت ماده 130 قانون اساسی و 
التعزیر پولیس  با درنظرداشت مسأله شرعی 
به  القاضی،  رأی  الی  مفوض  هو  تقدیر  به 
به  تنفیذی محکوم  مدت بیست سال حبس 
مجازات نمودیم. از این که جرایم فوق الذکر 
 156 ماده  هدایت  طبق  بوده،  مرتبط  باهم 
بلندترین جزاهای فوق الذکر که  قانون جزا، 
همانا بیست سال حبس تنفیذی می باشد، از 
ابتدای ایام نظارت و توقیفی اعتبار از تاریخ 
اصدار  بوده،  تطبیق  قابل  باالیت   1391/7/9

حکم نمودیم.«
کتاب رد المختار علی در المختار، یک 
کتاب فقهی در مذهب اهل تسنن است که 
در دستگاه قضایی دولت جایگاهی ندارد و 

الزم االجرا نیست.
آیا حکم دادگاه عادالنه و قانونی است؟

دادگاه  در  احمدی  زمان  این که  از  بعد 
وکیل  می شود،  مجازات  به  محکوم  ابتدایی 
مرحله ی  حیدر  محمدحیدر  به نام  مدافعی 
تجدیدنظرخواهی او را به عهده می گیرد. آقای 
حیدر در صحبت با اطالعات روز می گوید 
تجدیدنظرخواهی  به  اقدام  قانون  مطابق  که 
نسبت  که  به دلیل حساسیت های  ولی  کرده، 
به این قضیه بود، از سوی ارگان های عدلی 
دادگاه  »وقتی  شد:  گرفته  نادیده  قضایی  و 
حرف مرا نشنید، به کمیسیون سمع شکایات 
به  را  حرفم  تا  کردم  مراجعه  جرگه  ولسی 
برساند؛ چون حکم  آن زمان  قاضی القضات 

دادگاه ظالمانه بود.«
آقای حیدر تأکید می کند که حق قانونی  
و  است  نشده  گرفته  نظر  در  احمدی  زمان 
شرعی،  قوانین  خالف  دادگاه  فیصله ی 
است:  بین المللی  کنوانسیون های  و  وضعی 
»وقتی زمان احمدی در جلسه ی قضایی وارد 
می شود و سال نو را تبریک می گوید، قاضی 
و  می زند  را  احمدی  زمان  قفاک  با  جاوید 
جلسه  از  را  خبیث  و  مرتد  این  می گوید 
بکشید. قفاک زدن خودش جرم است.« زمان 
احمدی نیز می گوید که بارها از سوی قاضی 

جاوید تحقیر و توهین شده است.
و  مدافع  وکیل  فرهنگ،  محمدعلی 
و  دادگاه  حکم  که  است  معتقد  حقوق دان 
خالف  کامال  احمدی  زمان  مجرم شناختن 
و  معیار  هیچ  و  است  نافذه ی کشور  قوانین 
مالک و دلیل قانونی ندارد. وی می گوید در 
دفاع  بیان  آزادی  از  اساسی  قانون   34 ماده 
شده و آمده که آزادی بیان از تعرض مصئون 
به  را  خود  فکر  دارد  حق  افغان  »هر  است: 
وسایل  یا  تصویر  نوشتار،  گفتار،  وسیله ی 
دیگر با احکام مندرج این قانون اساسی ابراز 
به  قانون  احکام  به  مطابق  همچنین  و  کنند 
نشر مطالب بدون ارایه ی قبلی آن به مقامات 

دولتی بپردازد.«
مطابق  فرهنگ،  محمدعلی  گفته ی  به 
دادگاه  در  باید  متهم  اعتراف  و  اقرار  قانون، 
ادعا  »می شود  باشد:  قاضی  حضور  در  و 
کرد که دادستان موظف اظهارات بودا را از 
خود نوشته است؛ چون در ورق ششم حکم 
دادگاه آمده که زمان احمدی مسلمان است و 

کلمه شهادت را در دادگاه می خواند.« 
متهم  وقتی  که  می افزاید  فرهنگ  آقای 
ارتداد  بگوید مسلمانم، مرتد نیست و جرم 
آمده که  فقه  »در شریعت و  منتفی می شود: 
شما مرتد را به اسالم دعوت کنید، نه این که 

او را مجازات کنید.«
آقای فرهنگ تأکید می کند که در قانون 
نیامده که حکم مجازات  اساسی و کد جزا 
 130 ماده  مطابق  »دادگاه  چیست:  ارتداد 
ماده  آن  که  کرده  مجازات  اساسی  قانون 
یک سری اشکاالت دارد. در این مورد قضات 

تفکیک  بدون  »نویسنده  است:  نشده  قایل 
از معتدل، همه ی جنایات  افراطی  مسلمانان 
به  را  تروریستی  گروهک های  ضدبشری 
اسالم و مسلمانان نسبت داده است که خود 

دارای اشکال است.«
می شود  یادآور  همچنان  حسنی  آقای 
از لحاظ علمی و روشمندی دقیق  که مقاله 
وی  ندارد.  واضح  و  صریح  بیان  و  نیست 
می افزاید که عدم صراحت در کالم نویسنده، 
»اگر  نمی کند:  ثابت  را  وی  ارتداد  و  جرم 
صراحت می داشت، نویسنده در حکم مرتد 
نمی توانیم  ندارد،  صراحت  چون  اما  بود؛ 

نویسنده را مرتد تلقی کنیم.« 
وی اضافه می کند که در شروع یادداشت 
واقعیت های اعراب جاهلی بیان شده که »به 
مسلمانان  و  اسالم  به  توهین  عنوان«  هیچ 
حساب نمی شود. سالم حسنی حکم دادگاه 
را نا عادالنه یا دست کم سخت گیرانه می داند 
خود  باورهای  بیان  در  »افراد  می افزاید:  و 
دیگران  تحقیر  و  توهین  باعث  که  آن جا  تا 
نشود، آزاد است. اگر از صحت روانی فرد 
اطمینان وجود دارد، باید توبه داده شود و با 

تعهد و ضمانت آزاد شود.«
فرهنگ،  محمدعلی  حال،  همین  در 
وکیل مدافع با بررسی یادداشت می گوید این 
نشان تراوش فکری زمان احمدی است و از 
یادداشت چنین برنمی آید که او بودایی باشد: 

از ریشه  »در مقاله اسالم 
بلکه  است؛  نشده  نفی 
نقد شده  دین  متولیان  بر 
اسالم،  به  استناد  با  که 
را  بدرفتاری  و  خشونت 
تبلیغ می کنند و در نتیجه 
بار  سلفی ها  و  افراطی ها 
نهایت  در  که  می آیند 
دست به انتحار و انفجار 

می زنند.« 
دادگاه  آخرین  و  اولین 

احمدی
به  روز  اطالعات 
دادگاه  حکم  کامل  متن 
احمدی  زمان  آن  در  که 
حبس  سال  بیست  به 
محکوم شده، دست یافته 
است. خالصه ی صورت 
جلسه ی دادگاه ابتدایی و 
قرار  قضایی  هیأت  حکم 

زیر است:
در نخست، دادستان 
جلسه ی  در  موظف 
زمان  که  می گوید  دادگاه 
تحقیق  جریان  در  بودا 
بودایی  که  کرده  اعتراف 
شده است و وقتی که از 
سوی »مستنطقین« دوباره 
به اسالم دعوت می شود، 
بودیزم  به  همچنان  وی 
پافشاری داشته است. در 

20 سال زندان به خاطر یادداشت منتشرنشده؛ 
آیا حکم دادگاه عادالنه است؟
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سخیداد هاتف 

زحل 1۳ ساله، صنف 
هفتم است. او می گوید 

که در نبود پدرش 
بی کسی دیده و در 

برابر هم صنفانش کم 
آورده است. وقتی 
حرف از پدر زحل 

می شود، او به گریه 
می افتد و از دولت و 
مسئولین می خواهد 

که پدرش را آزاد کند 
تا مشکالت شان حل 
شود. زحل هم مانند 

خواهرش آرزو دارد که 
کورس برود و انگلیسی 

یاد بگیرد، ولی با 
کم پولی مواجه است.

مردم از نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری 

می پرسند که درباره ی 
افزایش و کاهش 

مالیات چه نظری و در 
مورد سقط جنین چه 

موضعی دارد؛ برای بهبود 
آموزش چه قدم های 
مشخصی بر خواهد 
داشت؛ چه تدابیری 

برای باالبردن دستمزد، 
افزایش اشتغال و توسعه 

و بهسازی زیربناهای 
اقتصادی سنجیده است؛ 
چه فکری به حال امنیت 
داخلی و روابط خارجی و 
جایگاه بین المللی مملکت 

کرده است؛ سیاستش 
در زمینه ی واردات و 

صادرات چیست؛ نظرش 
درباره ی بهبود محیط 

زیست و کاهش آلودگی 
و ترافیک و ترانسپورت 

چیست؛ کار زنان و 
مردان و برابری آنان 
در حوزه ی کار و دیگر 

حوزه های حیات جمعی را 
چگونه می بیند؛ درباره ی 
زندان ها و جرایم سبک و 
سنگین چه سیاستی در 
پیش می گیرد؛ موضعش 

در برابر مساله ی 
مهاجرت چیست... .

سّتارالعیوبی به  نام بحران

همسایه های شان را تک تک کنند.
مهدی احمدی 29 ساله و خیاط، برادر 
زمان احمدی می گوید که در هفت سال نبود 
زمان احمدی، خانواده ی او بدون سرپرست 
بسیاری  مشقتی های  ضعیف  اقتصاد  با  و 
می خواهد  دولت  از  او  است.  شده  متحمل 
بررسی کند که جرم برادرش چه بوده است: 
ندارم.  خبر  برادرم  زندانی شدن  ماجرای  »از 
در سال اول که برادرم زندانی شد، چند بار 
به کمیسیون حقوق بشر رفته ام. حقوق بشر 
گفت که برایش وکیل مدافع تعیین می کند، 

ولی کار به جایی نرسید.« 
به گفته ی مهدی احمدی برادر دیگر او 
است.  کرده  مراجعه  کل  دادستانی  به  بارها 
»چاره ای  که  داده  پاسخ  او  به  دادستانی 
بعد  بکشد«.  را  جرمش  این که  مگر  نیست، 
از آن، این خانواده از آزادی زمان احمدی به 

کلی ناامید می شوند.
مژگان  دارد:  دختر  دو  احمدی  زمان 
هشتم  صنف  و  ساله   15 مژگان  زحل.  و 
مکتب است. او در مدت هفت سال بیش تر 
که  مژگان  است.  ندیده  را  پدرش  دوبار  از 
زمان دست گیری پدرش را به صورت واضح 
به یاد نمی آورد، می گوید: »آرزویم این است 
برویم  خرید  هم  با  و  شود  آزاد  پدرم  که 
کند.«  ثبت نام  کورس  در  را  زحل  و  من  و 
مژگان می افزاید که هیچ کسی را نمی شناسند 
و واسطه هم ندارند که بتوانند برای پدرش 

کاری کند.
او  است.  هفتم  صنف  ساله،   13 زحل 
می گوید که در نبود پدرش بی کسی دیده و 
برابر هم صنفانش کم آورده است. وقتی  در 
گریه  به  او  می شود،  زحل  پدر  از  حرف 
می خواهد  مسئولین  و  دولت  از  و  می افتد 
که پدرش را آزاد کند تا مشکالت شان حل 
شود. زحل هم مانند خواهرش آرزو دارد که 
با  ولی  بگیرد،  یاد  انگلیسی  و  برود  کورس 

کم پولی مواجه است.
دیدگاه نهادهای عدلی و قضایی

زمان  پرونده ی  پی گیری  شروع  از 
احمدی در اطالعات روز، همواره با دادگاه 
را  آن ها  نظر  تا  گرفتیم  ارتباط  دادستانی  و 
با  باشیم.  داشته  پرونده  این  خصوص  در 
از سوی  بار وعده  تماس های مکرر و چند 
در  را  دادگاه  دیدگاه  نشدیم  موفق  دادگاه 
گفت وگوهای  در  بگیریم.  حکم  این  مورد 
دادگاه  سخن گوی  ایمان،  امان اهلل  غیررسمی 
هم  رییس جمهور  حتا  هیچ کسی،  که  گفت 
نظر  ابراز  دادگاه  حکم  مورد  در  ندارد  حق 
آخرین  در  بخواند.  غیرقانونی  را  آن  و  کند 
صورت  در  که  گفت  ایمان  آقای  تماس  
انگار  می کند.  مصاحبه  مقامات،  اجازه ی 

مقامات این اجازه را به او ندادند.
رسولی،  جمشید  با  گفت وگو  در 
نشد  حاضر  وی  کل  دادستانی  سخن گوی 
در مورد حکم دادگاه و عادالنه بودن/ نبودن 
آن حرف بزند و تأکید کرد که ابراز نظر در 
آقای  نیست.  او  صالحت  از  خصوص  این 
رسولی به اطالعات روز گفت که دادستانی 
مطابق قانون وظیفه ی تطبیق قانون و تطبیق 
احکام محاکم را دارد و در مورد حکم دادگاه 

دخالت ندارد.
»دادستانی  شد:  یادآور  رسولی  آقای 
تأمین  به خاطر  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 
تجدید  احمدی  زمان  اگر  است.  عدالت 
شرایط  از  قانون  مطابق  و  بخواهد  نظر 
آماده  ما  باشد،  برخوردار  تجدیدنظرخواهی 
کنیم.«  پی گیری  را  قضیه  که  حاضریم  و 
در  تجدیدنظرخواهی  »کمیته ی  افزود:  او 
دادستانی فعال بوده و متعهد به پی گیری تمام 
پرونده ها است، در صورت که قانون اجازه 
درخواست  احمدی  آقای  سوی  از  و  بدهد 
مطابق  که  می دانیم  خود  وظیفه ی  ما  شود. 
قانون به شهروندان و زندانی ها کمک کنیم.«

از  که  می گوید  رسولی  آقای 
جبین  با  قانونی  و  مشروع  خواست های 
به  قانون  مطابق  و  می کنند  استقبال  گشاده 

آن ها رسیدگی می شود.

حکم های  می توانند 
صادر  متنوع  و  متفاوت 
می  تواند  خود  که  کنند 
چون  نباشد؛  عادالنه 
محدود و مشخص نشده 
است. قاضی می تواند 20 
سال حبس کند یا بیست 
شورای  ضمن  در  روز. 
یک  عالی  دادگاه  عالی 
هیچ  که  دارد  مصوبه 
ماده  به  نمی تواند  قاضی 
130 قانون اساسی استناد 

کند.«
فرهنگ  محمدعلی 
هشتم  ماده  به  استناد  با 
که  می گوید  جزا  کد 
تعیین  و  جرم  تشخیص 
جزا براساس قیاس جواز 
قانون،  »برخالف  ندارد: 
قاضی قیاس کرده است.« 
می کند  تصریح  وی 
برای  جزا  کد  در  که 
نشده  تعیین  جزا  ارتداد، 
ماده  دوم  »فقره ی  است: 

و  جرم شمردن  که  می گوید  جزا  کد  هشتم 
تطبیق هر نوع جزا بر عملی که در این قانون 
جرم شناخته نشده و برای آن جزا تعیین نشده 
باشد، جواز ندارد.« به باور آقای فرهنگ این 
است؛  احمدی  زمان  نفع  به  کد جزا  ماده ی 
و   1396 سال  اسد  ماه  در  جزا  کد  هرچند 
بعد از حکم دادگاه نافذ شده است: »زمانی 
شناخته،  مجرم  را  احمدی  زمان  دادگاه  که 
قانون مشخصی وجود نداشته است. حاال با 
استناد به همین ماده ی کد جزا زمان احمدی 
می تواند پی گیری کند و تجدید نظر بخواهد. 
از سوی  باید  احمدی  آقای  این درخواست 

دادگاه عالی رسیدگی شود.«
به اعتقاد محمدعلی فرهنگ ظاهرا زمان 
احمدی از حق قانونی استیناف خواهی خود 
حق  قانون  طبق  »وی  شده:  گذاشته  بی خبر 
انگار این کار  داشت که فرجام خواهی کند. 
نشده و این فرصت برایش میسر و فهمانده 

نشده است.«
یافته  دست  سندی  به  روز  اطالعات 
ابالغ،  پارچه  در  می دهد  نشان  که  است 
زمان  قناعت  عدم  یا  قناعت  قانون،  خالف 
احمدی گرفته نشده است. این مورد تردید 
را نسبت به این که مرحله ی استیناف خواهی 

به او فهمانده نشده است، بیش  تر می کند. 
وقتی  که  می کند  اضافه  فرهنگ  آقای 
جامعه  در  سوء  تبعات  و  نشده  نشر  نوشته 
نداشته، دلیلی برای بازداشت او وجود نداشته 
دادستانی  تحقیق  و  دادگاه  حکم  »از  است: 
چنین برمی آید که قصد بر محکوم کردن بوده 
و قاضی با پیشداوری و عقده  برخورد کرده 

است.«
در  این که  فرهنگ،  محمدعلی  باور  به 
برای زمان احمدی دو وصف  یک موضوع 
قانونی  اساس  نیز  می شود،   تعیین  جرمی 

ندارد.
سمیرا حمیدی، از دیده ّبان حقوق بشر 
اگر حرف های زمان احمدی جنبه  می گوید 
تطبیقی نداشته و باعث خشونت در جامعه 
نشده، باید قضیه از سر گرفته شده و تجدید 
به  فرد  و  نشود  ثابت  جرم  »اگر  شود:  نظر 
جرم متهم َشده اعتراف نکند، آشکارا حقوق 

بشر نقض شده است.«
زمان احمدی کیست و چه می گوید؟

مالستان  ولسوالی  از  احمدی  زمان 
ادبیات  می گوید  وی  است.  غزنی  والیت 
خوانده و در حوزه ی فقه و شریعت مطالعه 

داشته است.
زمان احمدی مدعی است که جرمی را 
قضایی«  فاسد  »سیستم  در  و  نشده  مرتکب 
کشور با تحقیق و تأیید »چند دادستان تندرو 
دینی« در دادگاه محکوم شناخته شده است. 
می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت  در  او 
سوی  از  همواره  مسلمان بودن  وجود  با  که 

ــی  ــات. در انتخابات ــورد مالی ــت در م دول
ــار  ــران بی مه ــک بح ــه ی ی ــه در میان ک
ــط  ــردم فق ــود، م ــزار می ش ــی برگ امنیت
آن  و  می کننــد  فکــر  یــک چیــز  بــه 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــت اس ــز امنی چی

زندانی ها  و  مسئولین 
تحقیر  و  بدگمانی  با 
اهانت  با  و  شده  بدرقه 
روبه رو  بدرفتاری  و 
بالک  »در  است:  بوده 
پل چرخی  محبس  دوم 
ظن  به  طالبان  سوی  از 
عیسوی بودن مورد حمله 
قرار  شتم  و  ضرب  و 

گرفته ام.«
احمدی  آقای 
به  که  می کند  تصریح 
از  بازجویی،  از  جز 
دیگر فرایند قانونی حکم 
دادگاه و دادستانی اطالع 
دقیق و واضح ندارد: »این 
بنده  غیاب  در  فیصله 
است.«  گرفته  صورت 
قانون  طبق  می گوید  او 
آزاد  زندان  از  می خواهد 

شود.
از  احمدی  زمان 
که  دوری های  و  رنج ها 
دخترانش  و  خانواده  از 
این  »در  می شود:  یادآور  نیز  شده  متحمل 
مدت دوری از خانواده ی فقیر که در شرایط 
بوده  دشوار  برایم  می کند،  زندگی  سخت 
از  بیش  که  سال  هفت  حدود  این که  است. 
دو بار قادر به دیدار عزیزان و دختران خود 

نشده ام، سخت و طاقت فرسا بوده است.«
امنیتی  نهادهای  اتهام  می گوید  او 
دادگاه  حکم  همچنین  و  استخباراتی  و 
مقامات  از  و  است  بی اساس  و  غیرمنطقی 
تصمیم گیرنده در ارگان های عدلی و قضایی 
توجه  پرونده اش  خصوص  در  می خواهد 
خشنودی  و  خداوند  رضای  »برای  کند: 
است،  متالشی شدن  شرف  در  که  خانواده ام 
در  مقنع  و  الزم  اقدامات  فوری تر  هرچه 
در  معضل  این  از  بیرون رفت  خصوص 
حق حقیر مرحمت و عنایت کنند. آنچه که 
باب تعزیر در قوانین شرعی و نظام کیفری 
کرده،  منظور  را  عدالت گونه  مجازات  آمده، 
دلیل  هیچ  بدون  را  فردی  زندگی  این که  نه 
قانونی از هم بپاشاند، بلکه هدف از مجازات 
مجرم  شخص  تأدیب  و  اصالح  تعزیری 

است، نه مضمحل کردن آن.«
زمان احمدی می گوید که حکم دادگاه 
»در  است:  تعزیری  مجازات  خالف  حتا 
برای  قسم صالحیت  پنج  تعزیری  مجازات 
قاضی داده شده: اخبار، اخطار، عتاب، تبعید، 

حبس از سه ماه تا یک سال.«
روزنامه  به  خود  پیام  آخرین  در  او 
»احساس  است:  نوشته  روز  اطالعات 
می دهد.  آزارم  زندان  در  شب  و  روز  مبهم 
می میرد،  روز  و  می شود  آغاز  غروب  وقتی 
درگوشه ای می نشینم و به فکر فرو می روم. 
بگویم  باید  به جرأت  ولی  نکنید،  باور  شاید 
زندان است.  غم انگیزترین غروب ها غروب 
رنگ پریده  غروب  هنگام  زندان  در  هرچیز 
نیز  صداها  حتا  می آید؛  به نظر  مرده  و 
می رسد،  پایان  به  روز  که  وقت  این  در 
زندان  غروب  می رسد.  گوش  به  محزون تر 
و  می کشد  آتش  به  مرا  خصوصیات  این  با 
به شدت غمگین ام می کند. با این که می گویند 
غم انگیزترین غروب ها غروب زندگی است، 
زندان  غروب  از  غمناک تر  دارم  عقیده  من 
غروبی وجود ندارد. با غروب زندگی انسان 
برای همیشه به دنیای خاموشی می رود، ولی 
در زندان این غروب جانکاه هر روز تکرار 

می شود.«
وضعیت بد اقتصادی خانواده ی احمدی 

زمان  دختر(  دو  و  )همسر  خانواده  
شهرک  پس کوچه های  از  یکی  در  احمدی 
دوازده  امام در غرب کابل زندگی می کند؛ در 
بقیه ی همسایه های  خانه ای که آب ندارد و 
خانه  این  از  دلیل  همین  به  خانواده  این 
احمدی  یا دختران زمان  کوچیده اند. همسر 
دروازه ی  آب،  تهیه ی  به خاطر  مجبورند 

ــی به صــورت  ــان نامزدهــای انتخابات گریب
صدهــا  و  ده هــا  چنــگ  از  خــودکار 
می شــود.  رهــا  دیگــر  مهــم  ســوال 
ــت  ــن اس ــخن ای ــن س ــر ای ــای دیگ معن
ــد  ــما می توانی ــی ش ــن فضای ــه در چنی ک
مطلــق  بی ســواد  عرصه هــا  اکثــر  در 
ــرار  ــورد پرســش ق ــا هرگــز م باشــید، ام
ــما  ــای ش ــام عیب ه ــران تم ــد. بح نگیری
را می پوشــاند. بحــران نمی گــذارد کــه 
ــه  ــند ک ــوال هایی بپرس ــما س ــردم از ش م
ــن  ــه همی ــد. ب ــان را ندانی ــما جواب ش ش
خاطــر، میــان کســی کــه از نظــر فکــری 
و علمــی شایســتگی ریاســت جمهوری 
را داشــته باشــد و کســی کــه تقریبــا 
بی ســواد باشــد تفاوتــی دیــده نمی شــود. 
ــت  ــث امنی ــت. از بح ــد امنی می مان
هیــچ نامــزدی نمی توانــد فــرار کنــد. امــا 
ــرای  ــی ب ــش عموم ــز عط ــا نی در این ج
برقرارشــدن فــوری امنیــت بــه نامزدهــای 
بی ســواد و کم ســواد مجــال می دهــد 
ــه معــاف  کــه از ارایه کــردن فکــر و برنام
ــاد بکشــند کــه  ــی اســت فری شــوند. کاف
بــه هیــچ کــس اجــازه نخواهنــد داد امنیت 
ــه هــم بزنــد. چطــور؟ معلــوم  مــردم را ب
خســته اند،  مــردم  می گوینــد  نیســت. 
دردِ  نمی توانــد  ایــن  از  بیــش  وطــن 
برادرکشــی را تحمــل کنــد و شــهروندان 
نمی گوینــد  امــا  می خواهنــد.  امنیــت 
ــد  ــع می کنن ــن خســتگی را رف ــه ای چگون
و چگونــه امنیــت را بــاز می آورنــد و 
ــردم  ــد. م ــف می کنن ــی را متوق برادرکش
هــم از »چگونگــی« عملی شــدن ایــن 
احساســات نیکــو نمی پرســند. گویــی 
همــه می داننــد کــه چــون به هرحــال 
ــه  ــن ک ــی در راه نیســت، همی ــر خوب خب
فریــاد  ریاســت جمهوری  نامزدهــای 
ــه  ــد داد« ک ــازه نخواهن ــه »اج ــند ک بکش
بــاز خانــه ی  اســت«...  بــس  »دیگــر 

ــاد.  ــان آب پدرش
ــتارالعیوب  ــا س ــک م ــران در مل بح
کــه  همان هایــی  یعنــی  اســت. 
می خواهنــد بــه ایــن بحــران خاتمــه 
عیب های شــان  آن کــه  بــرای  بدهنــد، 
برآفتــاب افگنــده نشــوند بــه ادامــه ی ایــن 

ــد. ــاز دارن ــران نی بح

در کشــورهایی کــه انتخابــات دارنــد، 
می کننــد  ســعی  انتخاباتــی  تیم هــای 
شــعارهای جــذاب و باورپذیــری عرضــه 
ــر  ــردم تأثی ــر فکــر و روان م ــه ب ــد ک کنن
ــا تمــام کارشــان  ــد. ام ــری بگذارن حداکث
عرضــه ی شــعار نیســت. ایــن تیم هــا 
ــود را  ــت های خ ــا و سیاس ــد برنامه ه بای
نیــز پیــش چشــم مــردم بگذارنــد. مــردم 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  از 
و  افزایــش  دربــاره ی  کــه  می پرســند 
کاهــش مالیــات چــه نظــری و در مــورد 
ــرای  ــی دارد؛ ب ــن چــه موضع ســقط جنی
بهبــود آمــوزش چــه قدم هــای مشــخصی 
بــر خواهــد داشــت؛ چــه تدابیــری بــرای 
ــتغال و  ــش اش ــتمزد، افزای ــردن دس باالب
توســعه و بهســازی زیربناهــای اقتصــادی 
ــال  ــه ح ــری ب ــه فک ــت؛ چ ــنجیده اس س
امنیــت داخلــی و روابــط خارجــی و 
کــرده  مملکــت  بین المللــی  جایــگاه 
اســت؛ سیاســتش در زمینــه ی واردات 
ــاره ی  ــرش درب ــت؛ نظ ــادرات چیس و ص
بهبــود محیــط زیســت و کاهــش آلودگــی 
چیســت؛  ترانســپورت  و  ترافیــک  و 
ــان در  ــری آن ــردان و براب ــان و م کار زن
حــوزه ی کار و دیگــر حوزه هــای حیــات 
جمعــی را چگونــه می بینــد؛ دربــاره ی 
زندان هــا و جرایــم ســبک و ســنگین 
می گیــرد؛  پیــش  در  سیاســتی  چــه 
ــرت  ــاله ی مهاج ــر مس ــش در براب موضع

ــت... .  چیس
حــال، بــه افغانســتان بیاییــد. در ایــن 
هیــچ  انتخاباتــی  تیم هــای  مملکــت، 
نیــازی ندارنــد کــه در بــاره ی هیــچ یــک 
از ســواالت بــاال فکــر کننــد. چــرا؟ بــرای 
ــت.  ــرق اس ــران غ ــور در بح ــه کش این ک
مــردم چنــان شــب و روز بــر جــان خــود 
بیمناک انــد کــه بــه مســایل فراتــر از 
ــی« هیــچ نمی رســند. کســی  »امنیــت جان
کــه از نقطــه ی الــف در پایتخــت حرکــت 
ــرود و در  ــه ی ب ب ــه نقط ــا ب ــد ت می کن
ایــن فاصلــه ذهــن و روانــش درگیــر 
انفجــاری اســت کــه ممکــن اســت اتفــاق 
بیفتــد و بــه زندگــی او پایــان دهــد، 
ــط  ــه محی ــه ب ــد ک ــال می یاب ــا مج کج
ــه سیاســت های  ــا ب ــد ی زیســت فکــر کن

شیر مهریار

20 سال زندان به خاطر یادداشت منتشرنشده؛ 
آیا حکم دادگاه عادالنه است؟
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Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 9, A)  FLAT BOTTOM GRAIN STEEL SILO 
STORAGE PLANT:

Part 1, 3 Bid Document, Page 64 – Section III – Evaluation and Qualification Criteria.
Paragraph 2.7 Subcontractors:
Note: Sub-contractor must meet the following requirements of sub contracted parts 
of the contract:
• Similar contract in construction of Grain Steel Silo: 60% 
• Annual turnover: 110%
• Available balance: 30%

art 1, 3 Bid Document, Section III – Evaluation and Qualification Criteria, Page 57, 
Chart 4 Experience, 4.1 General Experience: 

Original Bid Opening Date and Time  

Date: September 05, 2019
Time: 10:00 AM, Kabul Local Time

Modified  Bid Opening Date and Time  

Date: September 11, 2019
Time: 10:00 AM, Kabul Local Time

Civil works:
Site Plan and Building civil Work Design 
and Construction, Construction of Flat 
bottom Grain Steel Silo RCC foundation 
Quantity min 50,000 MT  

Civil works:
Design of Grain Steel Silo Site Plan Civ-
il Work and Design of Flat bottom Grain 
Steel Silo RCC foundation, Total quantity 
min 50,000 MT  

Must 
meet 

require-
ment

Must 
meet 

require-
ment

Must 
meet 

require-
ment

Must 
meet 

require-
ment

N / A N / AN / A N / A

The following point is added on existing paragraph of Bid document: 
1. Grain Bypassing system.
2. Grain Recycling system in bins. 

It has been decided after discussion that Sub-contractor must meet the following re-
quirements of sub contracted parts of the contract:
• Similar contract in construction of (Civil Work): 90% 
• Annual turnover: 110%
• Available balance: 30% 
• At least one similar contract in construction of site plan civil work, utilities and 
facilities of site plan in the last 5 years.

Position Position Position

T e a m 
L e a d e r 
for design 

T e a m 
L e a d e r 
for design 

Quality 
Control 
Manag-
er for 
i m p l e -
m e n ta -
tion  

C o n -
s t r u c -
t i o n 
T e a m 
L e a d e r 
for im-
plemen-
tation 

Electro 
Mechan-
ical En-
g i n e e r 
for im-
plemen-
tation   

Electri-
cal En-
g i n e e r 
for im-
plemen-
tation   

G e o -
techni-
cal En-
gineer

Materi-
al Engi-
neer 

S t r u c -
ture de-
signer 

R o a d 
Designer 

S t r u c -
ture de-
signer 

Road De-
signer 

Mechani-
cal Engi-
neer 

E l e c t r o 
Mechani-
cal Engi-
neer for 
design 

Electr i -
cal Engi-
neer for 
design 

W a t e r 
s u p p l y /
sewer sys-
tem de-
signer en-
gineer 
Geotech-
nical En-
gineer

Material 
Engineer 

S t r u c -
ture de-
signer 

Road De-
signer 

Mechani-
cal Engi-
neer 

E l e c t r o 
Mechani-
cal Engi-
neer for 
d e s i g n 
and imple-
mentation   
Electr i -
cal Engi-
neer for 
d e s i g n 
and imple-
mentation   

W a t e r 
s u p p l y /
sewer sys-
tem de-
signer en-
gineer 
Q u a l i t y 
Control 
Manager 
for imple-
mentation  

C o n -
s t r u c -
tion Team 
L e a d e r 
for imple-
mentation 

No. No. No.

1 1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Minimum Qualifications Minimum Qualifications Minimum Qualifications

Must have a Master Degree holder 
in Civil engineering with minimum 
experience of 15 years in Grain Steel 
Silos and related structures field 
design and technical design team 
management. Must be fluent in En-
glish language

Must have a Master Degree holder 
in Civil engineering with minimum 
experience of 15 years in Grain Steel 
Silos and related structures field 
design and technical design team 
management. Must be fluent in En-
glish language

Responsibility of quality control man-
agers is to ensure products meet qual-
ity and efficiency standards set by the 
in design document and specification. 
They are typically required to possess 
a bachelor's degree in civil Engineer-
ing and experience in manufacturing 
or production of Grain Steel silo. 
Must be fluent in English language

The role of a team leader is to be able 
to inspire and encourage their team 
towards construction of Steel Grain 
Silo. Their job is to ensure that the 
standards of the team are always high 
and the tasks that have been assigned 
are to be done on time.
They are typically required to 
possess a bachelor's degree in civil 
Engineering and experience in man-
ufacturing or production of Grain 
Steel silo. Must be fluent in En-
glish language

Must have a Bachelor Degree in Elec-
tro Mechanical system with minimum 
experience of 10 years in Grain Steel 
Silos Electro Mechanical machinery 
and in related system implementation 
of the project. Must be fluent in En-
glish language

Must have a Bachelor Degree in Elec-
trical engineering with minimum ex-
perience of 10 years in Grain Steel 
Silos and building electrical systems 
implementation of the project. Must 
be fluent in English language

Must have a Bachelor Degree in Geo-
technical Engineering with minimum 
experience of 10 years in geotechnical 
Engineering construction project. 
Must be fluent in English language

Must have a Bachelor Degree in mate-
rial engineering with minimum experi-
ence of 10 years in civil engineering 
material testing Engineering project. 
Must be fluent in English language

Must have a Bachelor Degree in Civil 
engineering with minimum experience 
of 10 years in construction of Grain 
steel silos and related structures 
and implementation of steel silo. Must 
be fluent in English language

Must have a Bachelor Degree in Road 
and related structures with minimum 
experience of 10 years in road and re-
lated structures design. Must be flu-
ent in English language

Must have a Bachelor Degree in Civ-
il engineering with minimum experi-
ence of 10 years in design of Grain 
steel silos and related structures 
and implementation of steel silo. 
Must be fluent in English language
Must have a Bachelor Degree in 
Road and related structures with 
minimum experience of 10 years in 
road and related structures design. 
Must be fluent in English language
Must have a Bachelor r Degree in 
HVAC system with minimum experi-
ence of 10 years in Grain Steel Silos 
mechanical system in related system 
design. Must be fluent in English 
language
Must have a Bachelor Degree in 
Electro Mechanical system with 
minimum experience of 10 years in 
Grain Steel Silos Electro Mechan-
ical machinery and in related system 
design of the project. Must be flu-
ent in English language
Must have a Bachelor Degree in 
Electrical engineering with mini-
mum experience of 10 years in Grain 
Steel Silos and building electrical 
systems design of the project. Must 
be fluent in English language

Must have a Bachelor Degree in Wa-
ter supply & sanitation with minimum 
experience of 10 years in design of 
Grain Steel Silos and building wa-
ter supply/sewer system design. Must 
be fluent in English language
Must have a Bachelor Degree in Ge-
otechnical Engineering with mini-
mum experience of 10 years in design 
geotechnical Engineering project 
design. Must be fluent in English 
language

Must have a Bachelor Degree in 
material engineering with minimum 
experience of 10 years in civil engi-
neering material testing Engineer-
ing project. Must be fluent in En-
glish language

Must have a Master Degree in Civil 
engineering with minimum experi-
ence of 10 years in design of Grain 
steel silos and related structures 
and implementation of steel silo. 
Must be fluent in English language
Must have a Master Degree in Road 
and related structures with mini-
mum experience of 10 years in road 
and related structures design. Must 
be fluent in English language
Must have a Master Degree in HVAC 
system with minimum experience of 10 
years in Grain Steel Silos mechani-
cal system in related system design. 
Must be fluent in English language

Must have a Master Degree in Elec-
tro Mechanical system with mini-
mum experience of 10 years in Grain 
Steel Silos Electro Mechanical ma-
chinery and in related system design 
and implementation of the project. 
Must be fluent in English language
Must have a Master Degree in Elec-
trical engineering with minimum ex-
perience of 10 years in Grain Steel 
Silos and building electrical sys-
tems design and implementation of 
the project. Must be fluent in En-
glish language
Must have a Bachelor Degree in Wa-
ter supply & sanitation with minimum 
experience of 10 years in design of 
Grain Steel Silos and building wa-
ter supply/sewer system design. Must 
be fluent in English language
Responsibility of quality control 
managers is to ensure products meet 
quality and efficiency standards 
set by the in design document and 
specification. They are typically re-
quired to possess a bachelor's degree 
in civil Engineering and experience 
in manufacturing or production of 
Grain Steel silo. Must be fluent in 
English language
The role of a team leader is to be 
able to inspire and encourage their 
team towards construction of Steel 
Grain Silo. Their job is to ensure 
that the standards of the team are 
always high and the tasks that have 
been assigned are to be done on time.

Key International Staff During Implementation 
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(a)  Participation as contractor or management contractor, or subcontractor, in at least 
one (1) contract within the last five (5) years, each with a value of at least: 4,7 Million 
US Dollar, that have been successfully and substantially completed (the bidder must pro-
vide a certificate for at least two years of satisfactory operation for one project) and 
that are similar to the proposed Steel Grain Silo Storages and Installation Services. The 
similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other 
characteristics as described in Section VI, Employer’s Requirements.
In case a bidder presents its similar experience, which have been performed as subcontrac-
tor, the percentage value of the subcontracting must meet the minimum requirement  

(a) Prime contract at least one (1) contract within the last five (5) years, each with a 
value of at least: 4,7 Million US Dollar, that have been successfully and substantially 
completed (the bidder must provide a certificate for at least two years of satisfactory 
operation for one project) and that are similar to the proposed Steel Grain Silo Storages 
and Installation Services. The similarity shall be based on the physical size, complexity, 
methods/technology or other characteristics as described in Section VI, Employer’s Re-
quirements.
In case a bidder presents its similar experience, which have been performed as subcontrac-
tor, the percentage value of the subcontracting must meet the minimum requirement  

All bidders participated in the pre-bid meeting raised the concern that in terms of specific 
experience they have completed several silo projects with a capacity of 50,000 MT or 
higher, but the value is less than the required threshold set in Kabul Silo bidding doc-
uments (US$ 4.7 million). Thus, it is unlikely that potential bidders do not have a single 
similar contract during the last five years with a value of $4.7 million or higher

SGR agreed that the sum of two (2) similar prime contracts can be used to meet only the 
contract value requirement (US$ 4.7 million) in the specific experience.  In terms of silo 
storage capacity, the requirement has not changed. Bidders must have a similar single 
contract for a 50,000 MT steel silo project to be qualified for this bid.

PCC 13.2 Advance Payment: Not Applicable PCC 13.2 Advance Payment: 10% of total contract value will be paid up on contract 
signature after receiving advance payment guarantee from a reputed bank.

Part 1, 3 Bid Document, Section III – Evaluation and Qualification Criteria, Page 
57,Chart 4 Experience, 4.1 General Experience: Stated, 
Design and Construction Experience of Flat Bottom Grain Steel Silo storage with 
capacity 50, 000MT which each steel silo bin contains at least 5,000 MT capacity with 
double sheets wall for insulation purpose for storing of wheat at least one year.

Design, Supply and Installation and Experience of Flat Bottom Grain Steel Silo stor-
age with capacity 50,000 MT with single or double sheets wall for insulation purpose 
for storing of wheat at least one year.

Part 1, 3 Bid Document, Section III – Evaluation and Qualification Criteria, Page 58, 
Chart 4 Experience, 4.1 General Experience, Electro Mechanical Works:  b) Supply, 
installation and commissioning of grain conveying and elevating equipment of minimum 
capacity 200 MTPH each.

b) Supply, installation and commissioning of grain conveying and elevating equipment of 
minimum capacity 150 MTPH each.

Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 9, A. PLAT BOTTOM GRAIN STEEL SILO 
STORAGE PLANT:
 Conveyor type and  auto truck unloader for 4 trucks which unloaded at the same 
time, two of them are manually unloaded and two of them are supplied with automatic 
unloaded truck system

Loading system or the receiving hoppers silo plant (Intake) is 6 noes intakes’, truck 
accesses to both side of the Intake with automatic bagging system and dumper truck 
unloading system, the total capacity is 300 MT/H with 2 conveyors @ 150 MT/H each, 
all hoppers shall be connected two conveyors automatically

Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 9, A. PLAT BOTTOM GRAIN STEEL SILO 
STORAGE PLANT: The unloading (take off) system of silo

Take off or unloading system of silo plant is 4 noes unloading system, the total capaci-
ty is 140 MT/H with 3 automatic unloading bagging @ 30 MT/H and one 50 MT/H truck 
hoppers tack off.

Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 10, C. OFFICE BUILDING:
Office building finishing materials. 

Office building finishing: Office floor building is furnished by marble. Toilets wall and 
floors are tile and ceramics. Laboratory floor is granite tile and the walls are tile.
Interior office walls are brick masonry, plaster and paint with RCC roof covered by 
steel truss and iron sheets.
Office buildings exterior walls and roof are insulated for thermal purpose.

Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 10, C. OFFICE BUILDING:
Office building doors and windows. 

Office Building Toilet doors are PVC. Interior doors are hollow metal with hollow 
metal frames.
The exterior doors are heavy duty metal

Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 9, B. SITE PLAN:
s)  Parking area for 10 long vehicles at least 40 ft. trucks + trailer, tandem and covered 
parking area for 10 small cars.

s) Parking area for 15 long vehicles at least 40 ft. trucks + trailer, tandem and covered 
parking area for 15 small cars.

Part 2 Bid Document, Section 01010 Page 9, B. SITE PLAN:
Site Plan roads and path ways. 

Surface or wearing course of the parking and roads are coast in place RCC and related 
lighting system is per IESNA handbook and NEC standard.

Date: 5 August 2019

Grant No.
and Title:

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)
Loan No. /Credit No. /Grant No.:P160606
 Addendum No-2 for this procurement is available in these websites. https://www.mail.gov.af ,  https://www.npa.gov.af , https://www.undb.org and https://www.acbar.org,   for 
receiving soft copy of the addendum please contact to Mr. Ziauddin Zia Sr. Procurement Specialist for SGRP/MAIL or Mohammadullah Sahil procurement director of MAIL 
through the below email address during office hours - 09:00 AM to 15:00 PM hours: ziauddin.zia@mail.gov.af  and mohammadullah.sahil@mail.gov.af.
Propose of the Addendum: As Design, Supply, and Installation of Kabul Silo’s pre-bid meeting took place on August 7th, 2019, where bidders and SGR discussed standard procure-
ment documents, question and answer session held. 
Later on, SGR forwarded bidders comments to the World Bank for their review and issuance of NoL and below are the modified parts of the bidding documents for further pro-
cess after receiving World Bank NoL.

ADDENDUM No: 2, IFB No - SGRP-CS-2019-0010
PRoCUREMENt oF DESIGN, SUPPly AND INStAllAtIoN oF GRAIN StEEl SIlo FoR KABUl PRovINCE

Original Bid Modified  Bid 

Part 1.3 Page 47 of the document – Section III – Evaluation and Qualification Criteria, 
1 Evaluation 1.1 Technical Evaluation 

The following point is added on existing paragraph of Bid document:
List proposed technical equipment and machineries of silo Plant and the proposed specifi-
cation (Used material, specification, made in label and model including cost for each one).

Part 1, 3 Bid Document, Page 64 – Section III – Evaluation and Qualification Criteria. 
Paragraph 2.5 Personnel:
The Bidder must demonstrate that it will have the personnel for the key positions that 
meet the following requirements:
Key International staff and qualification for design and construction of the Kabul 
Grain Steel Silo project:

2.5 Peronnel
The Bidder must demonstrate that it will have the personnel for the key positions that 
meet the following requirements:
Key International staff and qualification for design and construction of the Kabul 
Grain Steel Silo project:
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جلیل رونق

ریاست عمومی امنیت ملی اتخاذ شده است.
همچنان سخن گوی وزارت داخله تأکید کرد 
که بر اساس پالن عملیات هایی برای امن سازی 
کشور  والیت های  در  نیز  دیگر  مرکز   431
راه اندازی شده است و تالش می شود تا تاریخ 
آن  در  انتخابات  برگزاری  زمینه ی  میزان،  ششم 

جاها نیز ممکن شود.
معاونان  از  یکی  حق پرست،  میرزامحمد 
که  می گوید  اما  انتخابات  کمیسیون  سخن گوی 
امنیتی  دفاعی،  ارگان  امنیتی  طرح  این  کنون  تا 
کمیسیون  با  رسمی  گونه ی  به  کشور  کشفی  و 

انتخابات شریک نشده است.
از سویی هم، رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون 
این  امنیت  تأمین  برای  که  می گوید  انتخابات 
انتخابات حدود 12 هزار زن به کمک وزارت های 
داخله و امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات 
روز  در  رأی دهی  محالت  در  تالشی  برای 
انتخابات تعیین شده است. در همین حال یک 
منبع از وزارت داخله به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که تعداد این تالشی کنندگان به 12 هزار 

نه، بلکه به 9 هزار و 884 نفر می رسد.
نیز  فیفا  اجرایی  رییس  حال  همین  در 
می گوید که باید تمامی تدابیر براساس وضعیت 

امنیتی در محالت مراکز رأی دهی گرفته شود.
انتخابات  که  است  قرار  حال  این  با 
با  میزان(  )ششم  بعد  ماه  یک  ریاست جمهوری 
هزینه ی 149 میلیون دالر در سراسر کشور برگزار 
به شمول  نفر  هفده  انتخابات  دور  این  در  شود. 
عبداهلل  و  رییس جمهوری  غنی،  محمداشرف 

عبداهلل، رییس اجرایی کشور نامزد می باشند.

انتخابات  برگزاری  تا  ماه  یک 
است.  مانده  باقی  کشور  در  ریاست جمهوری 
کمیسیون  و  داخله  امور  وزارت  در  مسئوالن 
برای  کامل  آمادگی  اعالم  از  انتخابات  مستقل 
اما  می دهد،  خبر  انتخابات  این  امنیت  تأمین 
از  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری 

اتخاذ تدابیر امنیتی در آن ابراز نگرانی می کنند.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله ی 
کشور می گوید که این وزارت در مساعی مشترک 
امنیت  عمومی  ریاست  و  ملی  دفاع  وزارت  با 
انتخابات  امنیت  به خاطر  جامع  طرح  یک  ملی 
به  است.  گرفته  روی دست  ریاست جمهوری 
از  درنظرداشت  با  امنیتی  طرح  این  او،  گفته ی 
گذشته  انتخابات  نقطه ضعف های  و  آسیب ها 
یک  »برگزاری  تدابیر  این  و  است  شده  ایجاد 

انتخابات امن« در کشور را تضمین می کند.
شفاف  انتخابات  بنیاد  اما،  حال  این  با 
افغانستان )تیفا( و بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه ی 
افغانستان )فیفا( از تأمین امنیت در این انتخابات 
ابراز نگرانی کرده، می گویند که چالش های امنیتی 
فراتر از توان تعداد نیرویی است که در این طرح 

مدنظر گرفته شده است.
انتخابات  امنیتی  طرح  از  بخش هایی 
ریاست جمهوری روز پنج شنبه ی هفته ی گذشته 
ارایه  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  اسد(   31(
شد. براساس این طرح که از سوی وزارت های 
دفاع ملی و امور داخله و ریاست  عمومی امنیت 
ملی ایجاد شده است، حدود 72 هزار نیرو امنیت 
مرکز   942 و  چهارهزار  در  را  انتخابات  این 

رأی دهی در کشور تأمین می کنند.
چالش و تدابیر امنیتی

پس از حدود یک هفته از آغاز کارزارهای 
طالبان  گروه  کشور  ریاست جمهوری  انتخاباتی 
این  نمی گذارد  تمام  »جدیت«  با  که  کرد  اعالم 
 15 تاریخ  در  گروه  این  شود.  برگزار  انتخابات 
اسد در اعالمیه ای، انتخابات را یک روند »جعلی« 
خوانده، گفته بود که جنگ جویان این گروه این 
انتخابات را مورد هدف نظامی خود قرار خواهند 

داد.
اسد  ششم  تاریخ  در  آن  از  پیش  همچنان 
انتخاباتی  کارزارهای  آغاز  از  روز  نخستین  در 
چندین  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدان 
مهاجمان مسلح به دفتر امراهلل صالح، معاون اول 

که حکومت افغانستان عمال در 25 ولسوالی از 
387 ولسوالی کشور حاکمیت ندارد. به گفته ی او 
در این ولسوالی ها نیز امکان برگزاری انتخابات 

ناممکن می باشد. 
اما، وزارت داخله می گوید که  با این حال 
این وزارت در همکاری با وزارت دفاع و ریاست 
امنیت  تأمین  برای  طرح  ملی،  امنیت  عمومی 
است.  کرده  ایجاد  ریاست جمهوری  انتخابات 
هزار   72 حدود  »ما  می گوید:  رحیمی  نصرت 
امنیتی، دفاعی، کشفی  نیروهای  از  نیرو متشکل 
امنیت چهارهزار و  تأمین  برای  و هوایی کشور 
942 مرکز رأی دهی در کشور در نظر گرفته ایم.« 
و  زن  از  متشکل  نیرو  تعداد  این  او،  گفته ی  به 

مرد می باشد.
با تطبیق  آقای رحیمی اطمینان می دهد که 
این طرح امنیتی و استقرار حدود 72 هزار نیرو 
در  امنیتی  مشکل  هیچ گونه  رأی دهی،  مراکز  در 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رخ نخواهد 
فعال  مراکز  در  امنیتی«  جدی  »تدابیر  و  داد 
و  دفاع  زارت  و  وزارت  این  توسط  اعالم شده 

»پالن امنیتی انتخابات« ساخته شد؛ 
نهادهای ناظر: تهدیدها بزرگ تر از تدابیر است

بخش هایی از طرح امنیتی 
انتخابات ریاست جمهوری 
روز پنج شنبه ی هفته ی 
گذشته )۳1 اسد( در 
کمیسیون مستقل انتخابات 
ارایه شد. براساس 
این طرح که از سوی 
وزارت های دفاع ملی 
و امور داخله و ریاست  
عمومی امنیت ملی ایجاد 
شده است، حدود ۷۲ هزار 
نیرو امنیت این انتخابات را 
در چهارهزار و ۹۴۲ مرکز 
رأی دهی در کشور تأمین 
می کنند.

نهادهای  از  پیش  ماه  پنج  حدود  کمیسیون  این 
امنیت  که  خواسته اند  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
روز  برای  را  رأی دهی  مرکز   373 و  پنج هزار 
انتخابات تأمین کند. اما ارگان های کشفی، دفاعی 
و امنیتی کشور اعالم کردند که آنان از مجموع این 
تعداد مراکز صرفا می توانند امنیت چهارهزار و 
942 مرکز آن را تأمین کنند. عبدالعزیز ابراهیمی، 
سخن گوی کمیسیون انتخابات می گوید: »ما در 
تثبیت  را  رأی دهی  مرکز   385 هفت هزار  اول 
کردیم که این رقم بعدا به پنج هزار و 373 مرکز 
گفته اند  ما  برای  امنیتی  ارگان های  اکنون  رسید. 
انتخابات در 431 مرکز آن ممکن  برگزاری  که 

نیست.«
آقای ابراهیمی گرچند تعداد این 431 مرکز 
را نظر به والیات مشخص نمی کند، اما می افزاید 
در  مسدوداعالم شده  مراکز  این  بیش ترین  که 
والیت های غزنی، هرات، بادغیس، فراه، نیمروز، 

ننگرهار، هلمند، قندوز و زابل موقعیت دارد.
سخن گوی  سقیم،  سیدشاه  هم،  سویی  از 
اداره ی مستقل ارگان های محلی کشور می گوید 

تیم انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری اشرف غنی 
حمله کردند. در این رویداد دست کم 30 تن جان 

باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند.
این حمله و تهدید گروه طالبان زنگ خطری 
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور 
روند  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری  که  می باشد 
انتخابات از تأمین امنیت آن ابراز نگرانی می کند. 
تیفا می گوید که  ایوب زاده، رییس اجرایی  نعیم 
کشور در یک وضعیت »نورمال« امنیتی قرار ندارد 
و ناامنی ها حتا کابل، پایتخت را در معرض تهدید 

قرار داده است.
در همین حال یوسف رشید، رییس اجرایی 
روزبه روز  تهدیدها  این  که  می گوید  نیز  فیفا 
مراکز  شمار  ممکن  و  است  گسترش  حال  در 
بسته اعالم شده تا روز برگزاری انتخابات بیش تر 
شود. او می گوید که ناامنی ها، »به خصوص وقوع 
شده  باعث  کشور«  در  اخیر  امنیتی  رویدادهای 
و  باشد  کم رنگ  انتخاباتی  کارزارهای  که  است 

باور عمومی نیز به آن کاهش یابد. 
کمیسیون مستقل انتخابات نیز می گوید که 


