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کار و امور اجتماعی در وزارت 
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مسجد
زه با داعش خاستگاه مبار

وزارت  با  هماهنگی  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ضمن،  در 
گاهی  آ برای  »اعالنات  قالب  در  را  پیام ها  این  اوقاف  و  حج 
ح  مطر تلویزیون های  و  رادیوها  تمام  در  و  داده  ترتیب  عامه« 
هم چنان  وزارت  این  برساند.  نشر  به  پرخواننده  نشریه های  و 
طریق  از  کتبی  پیامک های  قالب  در  را  پیام ها  این  می تواند 
با تمرکز  تلیفون های همراه -  کاربران  شبکه های مخابراتی به 

کند. بیشتر بر مناطق آسیب پذیر و قشر جوان- ارسال  4

سی و شش درصد مردم افغانستان باسواد هستند

در   60 به  باسوادان  میزان    1399
که اهتمام بیشتر  صد افزایش یابد 

به بخش زنان می باشد.«
گفت  معارف  وزارت  سرپرست 
افغانستان  سراسر  در  کنون  هم  ا
کورس های سوادآموزی فعال بوده 
در  سوادآموز  هزار   500 حدود  که 
آموختن  مصروف  کورس ها  این 
گفته ی  به  هستند.  نوشتن  و 
شرکت کنندگان  کثریت  ا او، 
تشکیل  خانم ها  را  کورس ها  این 

می دهند.
دوم  معاون  دانش  سرور  اما 
این  در  جمهوری،  ریاست 
نفوس  مجموع  از  گفت  کنفراس 
افغانستان، تنها هفت میلیون نفر 
هستند.  محروم  سواد  نعمت  از 
»به  است:  افزوده  دانش  آقای 
نیم  و  سه  جنگ های  تداوم  اثر 
کاروان  گذشته افغانستان با  دهه 
11 میلونی بی سوادان رو برو بوده 
که خوشبختانه دولت توانست با 
قصیرالمدت  کورس های  ایجاد 
چهار  از  اضافه  سوادآموزی 
سواد  آموزش  را  بی سواد  میلیون 

بدهد.«
آمار  و  است  تخمینی  آمارها  این 
افراد  میزان  مورد  در  مشخصی 
افغانستان  در  بی سواد  و  باسواد 

وجود ندارد.

با  همزمان  کابل:  8صبح، 
جدیدی  کمپاین  راه اندازی 
منظور  به  معارف  وزارت  توسط 
در  سواد  سطح  بردن  بلند 
معارف  وزارت  مقام های  کشور، 
حاضر  حال  در  که  می گویند 
 36 به  کشور  در  سواد  سطح 
این  است  قرار  و  می رسد  درصد 
شصت  به   1399 سال  تا  رقم 

درصد برسد.
سرپرست  صمیم  شفیق  محمد 
یکشنبه،  روز  معارف،  وزارت 
به  که  کنفرانسی  در  حمل،  سی 
در  سوادآموزی  گسترش  منظور 
گفته  بود،  شده  راه اندازی  کابل 
تالش  معارف  وزارت  که  است 
کشور  در  را  سواد  سطح  تا  دارد 
که  بلند ببرد. براساس اعالمیه ای 
شده،  منتشر  وزارت  این  توسط 
»در  است:  گفته  صمیم  آقای 
تربیه  و  تعلیم  روند  حاضر  حال 
در افغانستان به خوبی انکشاف 
نموده و موفقانه به پیش می رود. 
درصد   36 به  باسوادان  سطح 
آن  صد  در   20 جمله  از  که  بوده 
می باشند.  خانم ها  میان  در 
سکتور تعلیم و تربیه و بخصوص 
توجه  محراق  در  سوادآموزی 
ملی  وحدت  حکومت  و  دولت 
قرار داشته و در نظر است تا سال 

در  مهمی   گام  ایران،  به  افغانستان  رییس جمهوری  سفر 
این  در  است.  منطقه ای  همکاری های  شکل گیری  راه 
این  از  پیش  گرم شد.  استقبال  رییس جمهور غنی  از  سفر 
اصل  خود،  خارجی  روابط  در  کابل  که  می شد  تصور 
از  بیشتر  ریاض  به  و  نکرده  رعایت  را  هوشمندانه  توازن 
تهران بها داده است، اما سفر رییس جمهور غنی به ایران، 
مدنظر  هوشمندانه،  توازن  اصل  که  است  آن  نشان دهنده 
از  که  طوری  همان  است.  ملی  وحدت  حکومت  سران 
کشور در مبارزه با  سخنان هر دو رییس جمهور پیدا بود، دو 
تروریسم و مواد مخدر، منافع مشترک دارند. به همین دلیل 
که آقایان غنی و روحانی به صراحت از لزوم مبارزه  هم بود 

گفتند.  با تروریسم و مهار اقتصاد جرمی  سخن 
رییس جمهور غنی در حضور آقای روحانی و آقای ظریف، 
وحشی گری  به  افغانستان  مردم  گفت  و  برد  نام  داعش  از 
رییس جمهور  اشاره  این  نمی شوند.  تسلیم  گروه  این 
که داعش  تهران فهماند  به  آقای غنی  بود.  زیرکانه  خیلی 
با  هیچ گاه  کابل  و  است  افغانستان  برای  بزرگ  خطر 
البغدادی  ابوبکر  که احتماال پشت سر  بیرونی ای  حلقات 
ایستاده اند، همسو نیست. این اشاره رییس جمهور، نوعی 
و  دولت  که  است  روشن  بود.  تهران  به  خاطر  اطمینان 
دارند.  مشروع  خواست های  ایران،  از  هم  افغانستان  مردم 
و  مردم  مشروع  خواست های  این  به  باید  ایران  حکومت 
کند. حوزه آبی هریرود میان  دولت افغانستان، توجه جدی 

کشور هنوز اختالفی است.  دو 
می خواهد.  را  حقابه اش  که  می گوید  صراحت  به  تهران 
رییس جمهور روحانی دیروز در حضور رییس جمهور غنی 
ایران  حقابه  حقوقی  تضمین  خواستار  کشورش  گفت، 
دارند،  حق  بین المللی  قوانین  مبنای  بر  ایرانی ها  است. 
آن  از  پیش  اما  کنند،  طلب  هریرود  حوزه  از  را  سهم شان 
الزم است تا مطالعات دقیق میدانی انجام شود و معلومات 
که چشم بسته  مورد نیاز به دست آید. افغانستان نمی تواند 
در  هیرمند  آب  معاهده  امضا  کند.  امضا  را  قراردادی  هر 
گذشت،  زمان ظاهرشاه، با آن که از مجلس ملی افغانسان 
خلق  ظاهرشاه  مرحوم  برای  کالنی  سیاسی  مشکالت  اما 
افسران  و  قرارداد  بهانه  را  معاهده  همین  داوودخان  کرد. 
با  افغانستان  کنونی  دولت  کرد.  بسیج  شاه  علیه  را  ارتش 
هریرود  آبی  حوزه  مورد  در  باید  تجربه  این  نظرداشت  در 
در  ملی اش  منافع  هم  افغانستان  برای  می گیرد.  تصمیم 

اولویت است. 
حلقاتی در تهران قصد دارند، با استفاده ابزاری از مهاجران 
کنند. این  کابل را به امتیازدهی در حوزه آب هریرود، مجبور 
نظریه در برخی از رسانه های ایرانی هم بازتاب یافته است. 
اما دولت رییس جمهور روحانی نباید به دنبال استفاده از 
مهاجران باشد. چنین سیاستی، برای تهران سود راهبردی 
غنی  رییس جمهور  به  که  همان طوری  باید  تهران  ندارد. 
کند و با صدور  کرده است، همه مهاجران را ثبت نام  وعده 
ویزه برای آنان زمینه اقامت قانونی و برگشت داوطلبانه آنان 
هر دوجانب  نفع  به  توافق  این  کند. عملی شدن  فراهم  را 
سند  تهران،  و  کابل  میان  دیگر  ظریف  اختالف  است. 

کشور است.  همکاری های راهبردی میان دو 
کرزی نهایی  کمیت آقای  سند این موافقت نامه در زمان حا
اما حاال سران حکومت وحدت ملی روی این  بود.  شده 
سند مالحظاتی دارند و می خواهند مالحظات شان در این 
اعتراض  کابل  مالحظات  بر  اما  تهران  شود.  لحاظ  سند 
که در مورد این اختالف ها  دارد. مردم افغانستان حق دارند 
بدانند. وقتی سند همکاری های دفاعی و امنیتی با امریکا 
با  را  اختالفی  موارد  همه  وقت  حکومت  می شد،  نهایی 
وحدت  حکومت  سران  گذاشت.  میان  عمومی  در  افکار 
که این موارد بسیار اندک  ملی هم باید موارد اختالفی را ولو 
بگذارد.  میان  افکار عمومی  در  و  مردم  با  باشد،  و جزیی 
که وزیران خارجه افغانستان و ایران  در یادداشت تفاهمی  
راهبردی  همکاری های  سند  که  است  آمده  کردند،  امضا 
مردم  انتظار  شود.  نهایی  باید  آینده  ماه  شش  تا  کشور  دو 
ماه  شش  این  در  حکومت شان  که  است  این  افغانستان 

جزییات اختالفی این سند را با آنان در میان بگذارد. 

مبارزه با تروریسم ومواد مخدر 
اهداف مشترک است 

 بیژن
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زنگ اول


هر دو رييس جمهور هم ديگر را در آغوش گرفتند، دست 
دادند، و لبخند زدند. رييس جمهور غنى و حسن روحانى 
اما  كردند،  ياد  خبرى  نشست  در  زيادى  توافق هاى  از 
مسايل  در  كشور  دو  ميان  جدى  اختالف هاى  كنار  از 
كابل  و  تهران  گذشتند.  زيركانه  چندجانبه  و  دوجانبه 
در  همكارى  مشترك  بستر هاى  از  كه  ميزان  همان  به 
با  پيمانه  همان  به  برخوردارند،  مختلف  عرصه هاى 
آسيب پذيرى هايى نيز همراه مى باشند. روابط افغانستان 
و ايران پس از توافق بن با فراز و فرود هايى همراه بوده 
كرد  استقبال  افغانستان  در  روند جديد  از  ايران  است. 
اما عمال با حضور متحدين حكومت افغانستان مخالفت 
تالش  افغانستان  وقت  رييس جمهور  اين همه  با  داشت. 
كرد تا رابطه دوستانه ميان كابل، تهران و واشنگتن را 

همزمان حفظ كند. 
ايران  با  خود  حكومت  اخير  سال  در  كرزى  آقاى 
موافقت نامه راهبردى امضا كرد. در آن سو نگرانى ها از 
سياست هاى مداخله جويانه ايران در مسايل افغانستان 
رسانه هاى  در  بارها  جنوب غرب  حوزه  در  جمله  از 
افغانستان مطرح شده است. اكنون رييس جمهور غنى با 
رويكرد تازه در تالش است تا فصل جديدى در روابط 
با كشور هاى منطقه ايجاد كند. حكومت افغانستان تالش 
دارد تا در بستر همكارى هاى اقتصادى زمينه ها را براى 
اساس  همين  بر  سازد.  هموار  سياسى  همكارى هاى 
ايران  چابهار  بندر  به  ويژه  نگاه  افغانستان  كه  است 
به  از وابستگى  افغانستان را  از يك سو  بندر  اين  دارد. 
مسير پاكستان نجات مى دهد و از طرف ديگر فرصت را 
براى انتقال كاالهاى تاجران هند به آسياى ميانه فراهم 

مى كند. 
توافق دو كشور در همكارى تجارتى و ترانزيت مى تواند 
حايز  نكته  باشد.  سفر  اين  مهم  دست آوردهاى  از 
در مورد حل مشكالت  نظر  توافق  اين سفر  در  اهميت 
صدها  پذيراى  ايران  مى باشد.  ايران  مقيم  مهاجران 
آنان  اقامت  و  نحوه ى حضور  امام  است،  مهاجر  هزار 
بوده  كشور  دو  ميان  بحث  مورد  همواره  سال ها  طى 
ناامنى و بى كارى بر آمار مهاجران اقتصادى و  است. 
است  نقطه اى  نزديك ترين  ايران  است.  افزده  سياسى 
كه افغان ها به صورت قاچاق خود را مى رسانند. ايجاد 
سازوكار هاى مناسب براى حل اقامت افغان ها و سهولت 
افغان ها  از يك سو  تا  در رفت وآمدها سبب خواهد شد 
از  ديگر  سوى  از  و  باشند  مهاجر  قانونمند  به صورت 
قاچاق گسترده انسانى جلوگيرى شود. نقطه جدى در 
همكارى هاى دو كشور مبارزه با پديده ى داعش است. 

ايران و افغانستان هر دو با خطر اين پديده مواجه اند. 
هرچند كه ايران و افغانستان بر سر مساله يمن اختالف 
دو  هر  پديده  اين  با  مبارزه  مورد  در  اما  دارند،  نظر 
كشور تاكيد بر همكارى هاى منطقه اى مى كنند. ايران و 
افغانستان از ظرفيت هاى خوب همكارى در عرصه هاى 
مختلف برخورداراند. اما سايه ى اختالف ها در مسايلى 
مفاد  بر سر  اختالف  و  يمن  مساله  هريرود،  آب  چون 
امضا  كرزى  آقاى  زمان  در  كه  راهبردى  موافقت نامه 
شده بود، بر روابط دو كشور به خوبى محسوس است. 
هر دو كشور در فصل جديد از روابط خود تالش كنند 
كه اختالفات تاريخى مانند اختالف بر سر مديريت منابع 
مانع همكارى هاى  نبايد  اين ختالف ها  كنند.  را حل  آب 
دو كشور در عرصه هاى مختلف شود. ايران تجربه هاى 
بديل  كشت  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش  در  خوبى 
دارد. اين تجربه ها مى تواند افغانستان را در مبارزه با 

پديده كشت كوكنار يارى كند. 
افغانستان باثبات نيز در نوار مرز هاى ايران به نفع ايران 
است. سودجويى در بى ثباتى افغانستان كه در گذشته ها 
از سوى همسايگان دنبال شده است، نمى تواند به عنوان 
نوظهور  پديده هاى  اكنون  آيد.  شمار  به  بازى  كارت 
امنيت جمعى را در منطقه به خطر انداخته و دولت هاى 
قانونى و مشروع را با مشكل مواجه كرده است. حاال 
رفتار هاى  در  منطقه  كشور هاى  همه  تا  است  آن  وقت 
از  جديدى  فصل  در  و  كرده  بازنگرى  خود  سياسى 
راه هاى مطمين همكارى  متقابل  احترام  با حفظ  روابط 
را به جستجو گيرند. ايران و افغانستان نيز مى تواند با 
گرفتن درس از گذشته  در مسير مشترك همكارى قرار 

گرفته و با چالش هاى جديد مقابله كنند.

تهران- كابل
و اختالفاتى كه رسانه اى نشد
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سازمان  سابق  رييس  درانى،  اسد  گفتگوى 
استخباراتى آى  س آى با مهدى حسن خبرنگار 
ديگر  يكبار  آكسفورد،  دانشگاه  در  الجزيره 
خصوصا  پاكستان  دولت  سلطه  و  نفوذ  عمق 
طالبان  بر  را  آى اس آى  استخباراتى  سازمان 
از  پر  گفتگوى  در  درانى  آقاى  كرد.  آشكار 
تنشش با خبرنگار الجزيره به صراحت از تجهيز 
و تسليح طالبان حمايت كرده و حتا مستقيما نياز 
دولت  از سوى  را  طالبان  از  مداوم  به حمايت 
تا  گفتگو  اين  در  او  داد.  نشان  موجه  پاكستان 
ساخت  مشخص  واضحا  كه  رفت  پيش  حدى 
در راستاى مبارزه با تروريسم پاكستان با امريكا 
پاكستان  حتا  و  ندارد  هم فكرى  هيچ گونه 
توانسته امريكا را «فريب بدهد.» اسد درانى تنها 
از  حمايت  سياست  مورد  در  كه  نيست  كسى 
طالبان آشكار و هويدا سخن مى گويد، قبل از 
آن پرويز مشرف نيز در مورد حمايت از طالبان 
دقيقا چنين ديدگاهى را به نمايش گذاشته بود. 
اين در حالى است كه سياستمداران بيش از حد 
از پاكستان خواهان همكارى است. رهبران ما 
در طول سيزده سال گذشته يكبار هم نتوانستند 
اراده  بر  مبتنى  و  منطقى  سياست  اتخاذ يك  با 
اين  پاكستان،  قبال  در  افغانستان  مردم  جمعى 
تروريستان  از  ترك حمايت  به  ملزم  را  كشور 
قبال  در  شكل گرفته  سياست  هميشه  بسازند. 
عده اى  زبان  از  بارى  تضرع  سياست  پاكستان 
عنوان  افغانستان  امنيت  بلندرتبه  مسووالن  از 
از  حمايت  با  مى توانست  افغانستان  كه  شد 
حربه  بهترين  به  بلوچ  جدايى طلب  گروه هاى 
بيابد ولى همان  فشار در مقابل پاكستان دست 
خوش آمد  براى  سياسى  رهبران  نيز  را  حربه 
حكمرانى  زمان  در  دادند.  دست  از  پاكستان 
انفعالى  سياست  اين  كرزى  حامد  ساله  سيزده 
پاكستان  مقابل  در  يك نواخت  به طور  تضرع 
ادامه يافت. حتا در زمانى كه پاكستان مستقيما به 
افغانستان حمالت توپخانه اى مى كرد، افغانستان 
جلوگيرى  براى  قدرتمندى  راهكار  نتوانست 
تنها  گيرد.  روى دست  آشكار،  تجاوز  اين  از 
واكنش دولت در قبال اين گونه تجاوزها همان 

محكوم كردن هاى لفظى و بى مايه بود. 
هيچ گاه  حكومتش  زمان  در  كرزى  حامد 
را  ديگر  واژه اى  طالب  برادر  جز  نشد  حاضر 
استفاده  تروريستان  دادن  قرار  مخاطب  براى 
دادن  نشان  با  تا  مى كرد  تالش  او  كند. 
بكشاند.  دولت  سوى  به  را  طالبان  حسن نيت، 
زندان ها  از  طالبان  خطرناك ترين  آزادسازى 
كرزى  حامد  بود.  كرزى  آقاى  برنامه هاى  از 
امنيتى كشور را  در دوران حكومتش نيروهاى 
طالبان  برابر  در  عمل  شدت  با  تا  نمى گذاشت 
بجنگند. او بيشترين تالش را به خرج داد تا از 
خارجى  نيروهاى  هوايى  و  شبانه  عمليات هاى 
نيز ممانعت كند. اين عملكرد كرزى چيزى جز 
وقيح تر شدن طالبان و پيش روى آنان به سوى 

مناطق امن افغانستان حاصل ديگر نداشت. 
رهبران  به  را  قدرت  زمانى  كرزى  آقاى 
حكومت وحدت ملى سپرد كه شيرازه دولت 
تكيه  با  بود.  پاشيدن  هم  از  حال  در  ديگر 
رياست جمهورى  كرسى  بر  اشرف غنى  زدن 
سمت  در  نيز  را  ديگرى  كرسى  كه  حالى  در 
كرده  ايجاد  اجرايى  رياست  نام  به  راستش 
مقابله  استراتژى  در  تغيير  از  خواست ها  بود، 
باال  امنيتى  توافق نامه  امضاى  با  تروريستان،  با 
سياست  كه  داشتند  توقع  امنيتى  محافل  رفت. 
حامد  زمان  در  گرفته  شكل  متضرعانه  انفعالى 
با  قاطع  رويكرد  يك  به  را  خود  جاى  كرزى 

شناخت وضعيت موجود بدهد. 

يازده طالب در عمليات هاى نظامى كشته شدند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
يازده  گذشته،  روز  شبانه  يك 

شورشى طالب كشته شده اند.
توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
شده،  منتشر  داخله  امور  وزارت 

مربوطات  در  كه  عمليات ها  اين 
واليت هاى فارياب، سرپل، قندهار، 
به  هلمند  و  فراه  ارزگان،  زابل، 
و  ملى  اردوى  نيروهاى  همكارى 
در  بود،     شده  راه اندازى  ملى  امنيت 
و  زخمى  طالب  شورشى  پنج  آن 
پنج تن ديگر توسط نيروهاى امنيتى 

كشور بازداشت شدند.
پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
وجود  از  كشور  مناطق  از  بعضى 
امنيت  تامين  و  هراس افگنان 
اين  .در  بود  شده  راه اندازى  بهتر 
نيز  جنگ افزار  مقدارى  عمليات ها 
بدست نيروهاى امنيتى كشور افتاده 

است.
از سوى ديگر نيروهاى پوليس ملى 
گذشته،  روز  شبانه  يك  جريان  در 
در  ماين  انفجار  رويداد  شش  از 
سرپل،  واليت هاى  مربوطات 
جلوگيرى  پكتيكا  و  جوزجان 

كرده اند.
سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
اهداف  خاطر  به  طالب  شورشيان 

تروريستى جاسازى شده بود.

شفاخانه حوزوى كندز پس از بازسازى افتتاح شد

سياست تضرع
 و انفعال بيشتر دولت 

حوزوى  شفاخانه  كابل:  8صبح، 
دولت  مالى  كمك  به  كه  كندز 
آلمان بازسازى و تجهيز شده است، 
قرار  بهره بردارى  مورد  باره  دو 

گرفت.
اداره  براساس اعالميه اى كه توسط 
اين  شده،  منتشر  آلمان  همكارى 
شفاخانه پس از بازسازى و تجهيز، 
حضور  با  حمل،   29 شنبه،  روز 
وزارت  معين  سرور  عبدالبصير 
گلوسنر  اندرياس  و  عامه  صحت 
در  آلمان  سفارت  سياسى  مشاور 

كابل، به بهره دارى سپرده شد.
كه  است  آمده  اعالميه  اين  در 
از  پس  كندز  حوزوى  شفاخانه 
بخش هاى  و  با سهولت ها  بازسازى 
رسيده  بردارى  بهرده  به  تازه اى 
شفاخانه  از  اعالميه  اين  در  است. 
يك  عنوان  به  كندز  حوزوى 
برده شده  نام  «مدرن»  مركز صحى 
كندز  بيماران  تمامى  مى تواند  كه 
تحت  را  همجوار  واليت هاى  و 
قرار  خود  صحى  خدمات  پوشش 

دهد.
براى بازسازى و ايجاد سهولت هاى 
حوزوى  شفاخانه  در  صحى  بيشتر 

يورو  ميليون   6,75 مبلغ  كندز، 
اعمار  و  تازه  امكانات  تهيه  براى 
بخش  جمله  از  جديد  بخش هاى 
عاجل،  بخش  عفونى،  بيمارى هاى 
داراى  درمان  و  تشخيص  بخش 
و  جراحى  عمليات  اتاق  چهار 
به  رسيدگى  واحد  يك  هم چنين 
بيمارى هاى روانى به مصرف رسيده 
نيز  اين شفاخانه  است. تعمير اصلى 
بازسازى و نوسازى شده است. اين 

شفاخانه داراى 331 بستر است.
معين  سرور  عبدالبصير  داكتر 
مراسم  در  عامه  صحت  وزارت 
گفته  شفاخانه  اين  بهره بردارى 
خوبى  به  آلمان  «مردم  است: 
مهمى  بخش  شفاخانه  كه  مى دانند 
تشكيل  در يك جامعه  را  زيربنا  از 
در واليت  مى دهد. شهروندانى كه 

تمام  مانند  مى كنند،  زندگى  كندز 
شايسته  سرزمين،  اين  مردمان 
در  عالى  صحى  خدمات  دريافت 
اين  هستند.  مدرن  شفاخانه  يك 
تعمير جديد به مديران شفاخانه تمام 
خدمات  ارايه  براى  كه  امكاناتى 
صحى عاجل و باكيفيت الزم است 
اين  راه اندازى  مى كند.  فراهم  را 
شفاخانه جديد و مجهز، گامى مهم 
مردم  ميان  اعتمادسازى  راستاى  در 

و دولت نيز هست.»
سياسى  مشاور  گلوسنر  آندرياس 
سفارت آلمان در كابل، از شفاخانه 
نقطه  يك  عنوان  به  كندز  حوزوى 
فعاليت هاى  كارنامه  در  درخشان 
كرده  ياد  آلمان   – افغان  همكارى 

است. 

تعيين جايزه نقدى براى شناسايى عامالن قتل فرخنده

وزارت امور داخله در بدل شناسايى 
قتل  عامالن  ساير  بازداشت  و 
جايزه  افغانى  صدهزار  فرخنده، 

تعيين كرده است.
ظاهر  جنرال  بى بى سى،  از  نقل  به 
جرايم  تحقيقات  مسوول  ظاهر، 
كه  مى گويد  كابل  پوليس  جنايى 
دست كم هفت نفر از افرادى كه از 
زجركشى  اصلى  محركان  و  قاتالن 
هم چنان  مى شوند  شناخته  فرخنده 
جستجوى  در  پوليس  و  فرارى اند 

آن ها است.
اين  ميان  از  كه  گفت  ظاهر  آقاى 
هفت نفر سه تن آنها به طور مستقيم 
دست  فرخنده  گروهى  قتل  در 

داشتند.
نفر  هفت  عكس هاى  «ما  گفت:  او 
پخش  اجتماعى  شبكه هاى  در  را 
كرديم و وزارت امور داخله در بدل 
به دستگيرى  هر معلوماتى كه منجر 
افغانى  هزار   100 شود،  افراد  اين 

جايزه نقدى مى پردازد.»
هويت  كه  كرد  تاكيد  ظاهر  آقاى 

افرادى كه در گرفتارى و بازداشت 
محفوظ  كنند،  كمك  متهمان 

مى ماند.
تا كنون  كه  مى گويد  كابل  پوليس 
30 باشنده كابل و 20 مامور پوليس 
در پيوند به اين رويداد بازداشت و به 

دادستانى معرفى شده اند.
روز،  نو   شب  در  پيش  ماه  يك 
مردان خشمگين دختر جوانى به نام 
قرآن،  سوزاندن  اتهام  به  را  فرخنده 
لگد  به شكل هولناكى زير مشت و 
او  بدن  روى  از  را  موتر  گرفتند، 

گذشتاندند، او را كشتند و جسدش 
را آتش زدند.

توسط  فرخنده  زجركشى  صحنه 
و  شد  تصويربردارى  عينى  شاهدان 
رويداد  اين  ويديوهاى  و  عكس ها 
اجتماعى  شبكه هاى  در  سرعت  به 

همرسانى شد.
گفته  نيز  اين  از  پيش  كابل  پوليس 
فرخنده  قتل  عامالن  اكثر  كه  بود 
و  اجتماعى  شبكه هاى  طريق  از  را 
صحنه،  عينى  شاهدان  كمك  به 

شناسايى و بازداشت كرده است.

 فريدون آژند 
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نقطه اختالف

علومی:

دهشت افگنان را
ک و خون می کشانیم به خا
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کشور  8صبح، تهران: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
سفر  تهران  به  یک شنبه  روز  دولتی  هیات  یک  راس  در 
کنفرانس خبری  کرد. روسای جمهور افغانستان و ایران در 
کشور در زمینه های مبارزه با تروریسم،  که دو  گفتند  مشترکی 

مواد مخدر و تجارت و ترانزیت با هم همکاری می کنند. 
در این سفر حکومت های افغانستان و ایران دو یادداشت 
بین  یادداشت ها  این  از  یکی  کرده اند.  امضا  نیز  تفاهم 
وزارت های خارجه و دیگری بین وزارت های تحصیالت 
عالی افغانستان و وزارت علوم و آموزش عالی ایران امضا 

شده است.
یرود اختالف بر سر آب هر

با این حال، اختالف نظر در سخنان رهبران افغانستان و 
ایران در رابطه به آب هریرود در این سفر آشکار بود. حسن 
کشورش در حوزه  از حقابه  ایران  روحانی، رییس جمهور 
کره با افغانستان در  گفت و خواستار مذا آبی هریرود سخن 
این که حرف  اما رییس جمهور غنی بدون  زمینه شد؛  این 
که مطالعات  گفت  کند،  آقای روحانی در این زمینه را رد 
چهار  و  هریرود  رودخانه  بستر  درباره  همه جانبه  و  دقیق 
که ایران و افغانستان در مورد رژیم حقوقی  حوزه آبی دیگر 

آن به توافق نرسیده اند، مساله ای بسیار مهم است. 
از سوی دیگر ایران و ترکمنستان روی بخشی از حوزه آبی 
اعتراض  با  کرده اند  اعمار  مشترک  آب  بند  یک  هریرود 
دو  خبری  نشست  در  اما  است.  شده  روبه رو  افغانستان 

رییس جمهور، به این موضوع اشاره ای نشد. 

مقام های امنیتی افغانستان به تمامی سربازان ارتش، 
پولیس و امنیت ملی دستور داده اند تا پس از این در 

برابر هیچ دهشت افگنی رحم نکنند.
معاونان  با  همراه  که  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق 
توضیح  برای  دفاع  وزارت  لوی درستیز  و  ملی  امنیت 
مجلس  یک شنبه  روز  نشست  به  امنیتی  وضعیت 
که  داشت  بیان  هم چنین  بود،  شده  فراخوانده  سنا 
فعالیت  نامی  هر  زیر  که  را  افغانستان  مردم  دشمنان 
گفت  کشور  کرد. وزیر داخله  کنند، سرکوب خواهند 
داده  دستور  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تمامی  به  که 
خون  و  ک  خا به  را  دهشت افگنان  تا  است  شده 

بکشانند.
تن  قانون  به  تروریستان  که  زمانی  گفت  داخله  وزیر 
امنیتی  نیروهای  و  شهروندان  برابر  در  و  نمی دهند 
نیروهای  حق  و  وظیفه   می گیرند،  کار  سالح  از  کشور 
اشاره  با  علومی  ببرند.  بین  از  را  آنان  تا  است  امنیتی 
گفت  افغانستان  در  داعش  گروه  فعالیت های  به 
بیرق  تنها  و  بوده  معلوم  افغانستان  مردم  دشمنان  که 
سفید آنان به سیاه به تبدیل شده است. وزیر داخله 
گاهی  که  کرد  کستان خطاب  به صورت تلویحی به پا
داعش  و  القاعده  نام  به  هم  گاهی  و  طالب  نام  به 

اختالف درباره موافقت نامه استراتژیک
حکومت های افغانستان و ایران در رابطه به موافقت نامه 
دوران  در  سند  این  دارند.  نظر  اختالف  نیز  استراتژیک 
اما  بود،  شده  نهایی  کرزی،  حامد  ریاست جمهوری 
کرده  تی در این سند وارد  حکومت وحدت ملی، تعدیال
که  که مورد قبول تهران نیست. در یادداشت تفاهمی  است 
که  کشور رسیده، آمده است  به امضای وزیران خارجه دو 
سند همکاری های راهبردی باید تا شش ماه دیگر نهایی 
مورد  در  توافقی  سفر  این  در  که  می دهد  نشان  این  شود. 

به  دهشت  و  وحشت  ایجاد  برای  را  دهشت افگنان 
افغانستان می فرستد.

گفت در حالی حکومت افغانستان در تالش  علومی 
استراتژیکی  برای عمق  کشور  این  اما  مصالحه است 
که برای خویش در افغانستان دارد، بدیل دیگری را 
به نام داعش ایجاد می کند. همزمان با این، مراد علی 
که  مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع بیان داشت 
نیروهای  برای  دشواری  سال  خورشیدی  روان  سال 
گفت در حالی که  امنیتی افغانستان خواهد بود. مراد 
ساختن  ضعیف  حال  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
دیگری  گروه  اما  می باشد،  دهشت افگنان  از  گروهی 
تالش  در  دهشت افگنی  فعالیت های  سازماندهی  با 

کشور می شود. برهم زدن امنیت 
کشته شدن سربازان  کشور با اشاره به  معاون لوی درستیز 
امنیتی  نیروهای  که  داشت  بیان  بدخشان  در  ارتش 
گسترده ای  کشور در برابر دهشت افگنان عملیات های 
گروه های دهشت افگن  کرد و به  را سازماندهی خواهند 
کرد.  نخواهند  رحم  دارند،  فعالیت  که  نامی  هر  زیر 
فرمانده  وظیفوی  غفلت  که  گفت  سناتوران  به  مراد 
قابل  آن ها  برای  بدخشان  در  ارتش  تولی  و  کندک 
عاملین  تحقیقات  شدن  سپری  با  و  نخواهد  قبول 

نهایی سازی این سند، به دست نیامد. 
سند  مورد  در  تهران  و  کابل  نظر  اختالف  جزییات 
همکاری های راهبردی، تا هنوزرسانه ای نشده است و دو 

طرف تمایلی به رسانه ای سازی آن ندارند.
اظهار نظرهای متضاد در مورد یمن

این  دارند.  نظر  اختالف  نیز  یمن  مساله  سر  بر  کشور  دو 
و  غنی  رییس جمهور  خبری  نشست  در  نظر  اختالف 
رییس جمهور روحانی آشکارا قابل فهم بود. رییس جمهور 
و  هستند  ناامن  منطقه  کشورهای  همه  که  گفت  روحانی 

حسام الدین  همین گونه،  کرد.  خواهند  مجازات  را 
در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اول  معاون  حسام، 
گروه  که  گفت  مورد فعالیت های داعش در افغانستان 
و عراق می جنگند،  کشورهای سوریه  که در  داعشی 
که به نام داعش در افغانستان به  با دهشت افگنانی 

فعالیت دارند، تفاوت دارند.
در  اخیر  رویدادهای  به  اشاره  با  ملی  امنیت  معاون 
بیان داشت دهشت افگنانی  زابل و غزنی  بدخشان، 
افغانستان  در  داعش  نام  زیر  حاضر  حال  در  که 
که  گفت  فعالیت دارند، طالبان سابق است. حسام 
طالبان، القاعده، تحریک طالبان ازبکستانی و سایر 
گذشته نیز در برابر مردم و  که در  گروه های تروریستی 
کنون زیر نام داعش  دولت افغانستان می جنگیدند، ا
تالش  و  شده  افغانستان  وارد  خانواده های شان  با 
دارند تا فعالیت های تروریستی را به شمال افغانستان 

کنند. کشورهای آسیای میانه نفوذ  گسترش داده به 
با اشاره به حضور دهشت افگنان  امنیت ملی  معاون 
والیت  جرم  ولسوالی  خوستک  روستای  در  خارجی 
از  که دهشت افگنان خارجی  بیان داشت  بدخشان 
یادشده جابه جا  منطقه ی  در  گذشته  قوس سال  ماه 
باعث  امنیتی  نیروهای  وظیفوی  غفلت  و  شده اند 

یمن  مشکل  نمی تواند  نظامی  نیروی  فرستادن  و  بمباران 
بحران  به  اشاره  با  روحانی  رییس جمهور  کند.  حل  را 
که  است  موافق  او  با  غنی  رییس جمهور  که  گفت  یمن 
مشکل  و  شود  حل  دیپلوماسی  طریق  از  باید  مشکل  این 
یمن راه حل نظامی ندارد. اما آقای غنی هیچ اشاره ای به 
کردند تا اختالفات شان  مشکل یمن نکرد. دو طرف تالش 

کم رنگ جلوه دهند. را 
گسترش تجارت

گسترش روابط تجارتی و  کشور بر  در همین حال رهبران دو 
گسترش روابط  که بر  گفتند  کردند. دو رهبر  کید  ترانزیتی تا
روحانی،  حسن  رسیده اند.  توافق  به  زمینه  دو  این  در 
که قرار است  کرد  رییس جمهور ایران به بندر چابهار اشاره 

کند.  هند را از طریق افغانستان به آسیای مرکزی وصل 
گفت  و  کرد  اشاره  موضوع  این  به  نیز  غنی  رییس جمهور 
منافع  تامین  برای  و  دارند  مشترک  منافع  کشور  دو  هر  که 
ترانزیتی  و  تجارتی  اقتصادی،  همکاری های  مشترک، 
مواد  قاچاق  که  افزود  غنی  رییس جمهور  است.  اساسی 
کشور  مخدر بنیاد اقتصاد جرمی در منطقه است و هر دو 
کمیسیون مشترک بسازند و راه های موثر  کرده اند تا  توافق 
کنند. رییس جمهور غنی  با مواد مخدر را جستجو  مبارزه 
که آقای اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و  گفت 
کمیسیون  آقای رحمانی دبیر شورای امنیت ملی ایران، این 

کرد.  مشترک را رهبری خواهند 
مهاجران ثبت نام شوند

کشور  در مورد سرنوشت مهاجران مقیم ایران نیز رهبران دو 
همه  که  گفت  روحانی  رییس جمهور  داشتند.  نظر  توافق 
مهاجران باید ثبت نام شوند و سپس برای همه مهاجرانی 
که  گفت  روحانی  شود.  داده  ویزه  شده اند،  ثبت نام  که 
این اقدام، زمینه حضور قانونی مهاجران افغان در ایران را 
که با ثبت نام  گفت  فراهم می کند. رییس جمهور غنی نیز 
مهاجران و صدور ویزه به آنان موافق است. رییس جمهور 
داوطلبانه  بازگشت  به  هم  ایران  جانب  افزود  غنی 

مهاجران، توافق دارد.
به  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  سفر  نخستین  این 
قرار بود رییس جمهور در ماه حوت سال  تهران می باشد. 
گذشته به ایران برود، اما برف کوج در پنجشیر سبب شد تا 

سفرش به ایران را به تعویق اندازد.

شده  بدخشان  والیت  خوستک  روستای  رویداد 
است.

اصالحات در پولیس
وزیر داخله هم چنین به سناتوران مجلس بیان داشت 
تی  که اصالحات در وزارت داخله با اصالح تشکیال
تازگی  به  و  داشته  جریان  وزارت  این  از  بخش هایی 
به  را  وظایف شان  که  پولیس  فرماندهان  از  شماری 
معرفی  به سارنوالی  و  برکنار  نداده اند،  انجام  درستی 

شده اند.
تروریسم  با  گفت اصالح بخش مبارزه  وی هم چنین 
که  جایی  است،  داشته  جریان  نیز  داخله  وزارت 
اختیار  در  پول  بدل  در  سالح  کارت  وی  به گفته ی 
به گفته ی  می گرفت.  قرار  دولت  مسلح  مخالفان 
علومی در حال حاضر 275 موتر زرهی و رنجر وزارت 
داخله به دستور مقام های پیشین حکومتی در اختیار 
آن ها  و  داشته  قرار  دولتی  پیشین  و  کنونی  مقام های 
اختیار  در  دوباره  شده  یاد  موترهای  تا  دارند  انتظار 

گیرد. وزارت داخله قرار 
نظارت از نهادهای عدلی و قضایی

که  داشت  بیان  فرخنده  پرونده  مورد  در  داخله  وزیر 
49 تن در قتل فرخنده متهم بودند و در حال حاضر 
گفت  علومی  است.  شده  فرستاده  لوی سارنوالی  به 
باعث  دوشمشیره  شاه  زیارت  مجاور  کم سوادی 
آن قتل فرخنده شده است.  از  تحریک مردم و پس 
تا  خواست  ملی  شورای  اعضای  از  داخله  وزیر 
که از بررسی های پولیس نظارت داشته اند،  به گونه  ای 
عملکرد  از  فرخنده  مورد  در  عدالت  تامین  برای 

سارنوالی و دادگاه نیز نظارت داشته باشند.
گروگان امیدواری برای رهایی 13 

سناتوران  به  ملی  امنیت  اول  معاون  حال،  همین  در 
کمیسیونی تالش دارد تا  که حکومت با ایجاد  گفت 
گرفته  گروگان  که در زابل به  کشور را  31 شهرونده هزاره  
کره و تفاهم  که مذا گفت  شده اند، رها سازد. حسام 
گروگان های یاد شده جریان داشته و آنان  برای رهایی 
گروگان های یادشده به زودی رها  که  امیدوار هستند 

شوند.

 قدرت اهلل جاوید
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خاستگاه مبارزه با داعش

سیاست تضرع 
و انفعال بیشتر 

دولت 

مسجد

سفیر دینی و مرجع معتبر، در تمام امور زندگی روستاییان 
در  دیگری  معتبرتر  و  موثرتر  مرجع  و  منبع  هیچ  می زند. 
مالی  به  نسبت  مذهبی  و  محافظه کار  جامعه  یک 
مسجد وجود ندارد تا برای مردم- به ویژه روستایی های 
که داعش  کند  را برمال  آسیب پذیر دام داعش- حقایق 
یگانه  برحال  حکومت  و  نیست،  اسالم  واقعی  چهره ی 
که نگهبان افغانستان به عنوان یک  نهاد مشروعی است 
کشور  این  مردم  دین  عنوان  به  اسالم  نگهبان  و  کشور 

می تواند باشد. 
اما رسانیدن این پیام به مردم از طریق مساجد خواهان 
یک سلسله اقداماتی است. بیش از ۱۵۰ هزار مسجد در 
هزار   ۵۰ حدود  فقط  اما  دارد،  فعالیت  افغانستان  سراسر 
ثبت  به  اوقاف  و  حج  وزارت  معلوماتی  بانک  در  آن 
ماهانه  مساجد  این  امام  مال   ۳۷۰۰ فقط  و  است  رسیده 
دریافت  معاش  اوقاف  و  حج  وزارت  از  افغانی   ۳۵۰۰
که متباقی این مساجد و امام های  می کنند. معلوم نیست 
کجا پول دریافت  کدام طریق تمویل می شوند و از  آن از 
مساجد  این  تمامی   باید  اوقاف  و  حج  وزارت  می کنند. 
کند و در هماهنگی با نهاد های  را ثبت بانک معلوماتی 
گماشتن مال  دولتی- در سطح ولسوالی- در استخدام و 
حاصل  اطمینان  این  تا  باشد  داشته  فعال  نقش  امام ها 
که  غیرسیاسی اند  و  غیروابسته  افراد  امام ها  مال  که  شود 
گروه، دولت  فقط نقش یک مال را دارند تا نماینده یک 

و یا هم نهاد خارجی یا استخباراتی.
با  هماهنگی  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ضمن،  در 
»اعالنات  قالب  در  را  پیام ها  این  اوقاف  و  حج  وزارت 
و  رادیوها  تمام  در  و  داده  ترتیب  عامه«  گاهی  آ برای 
نشر  به  پرخواننده  نشریه های  و  مطرح  تلویزیون های 
در  را  پیام ها  این  می تواند  هم چنان  وزارت  این  برساند. 
از طریق شبکه های مخابراتی  کتبی  پیامک های  قالب 
مناطق  بر  بیشتر  تمرکز  با   - همراه  تلیفون های  کاربران  به 

کند. آسیب پذیر و قشر جوان- ارسال 
کم هزینه بودن آن، نسبت  تطبیق این پیشنهادات به سبب 
دگرگونی های  آوردن  یا  و  جنگ  هنگفت  هزینه های  به 
و  است  کنونی حکومت، ساده  در ساختار های  بنیادی 
تنها نیازمند مدیریت درست و دقیق می باشد. زیرا منابع 
کاربرد  و زیرساخت ها از پیش موجود است و فقط نیاز به 
کمیته متشکل  خالقانه از آن ها است. رییس جمهور یک 
از شورای امنیت، وزارت حج و اوقاف، وزارت اطالعات 

و فرهنگ، شورای سرتاسری علمای افغانستان و ریاست 
زودترین  به  را  پروژه  این  تا  کند  توظیف  را  ملی  امنیت 

فرصت در دو مرحله و به گونه همزمان راه اندازد.
ارسال  تمام مساجدی  به  را  پیام ها  کمیته  این  نخست، 
ضمن،  در  حکومت اند.  معاش خور  آن  مال های  که  کند 
وزارت اطالعات و فرهنگ نیز پیام های تهیه و تصویب 
تلویزیون  و  رادیو  طریق  از  را  کمیته  این  جانب  از  شده 
ملی و رسانه های خصوصی به نشر برساند و از شبکه های 
گرفتن شماره ها و ارسال پیامک ها جویای  مخابراتی در 

کمک شود.
افغانستان  در قسمت دوم، ثبت و راجستر تمام مساجد 
بیگانه  استخبارات  و  گروه ها  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
نام  به  مکان ها  این  داخل  در  آنچه  از  نظارت  و 
مردم  افغان ها  حتمی  است.  امر  یک  می گذرد،  دین 
جایگاه  آنان  زندگی  در  مال  و  مسجد  که  عقیدتی اند 
شدن  افراطی  احتمال  وجود  با  که  حدی  تا  دارد،  ویژه 
مسجد  به  را  کودکان شان  هنوز  مساجد،  در  کودکان شان 
در  محلی  حکومت های  که  صورتی  در  می فرستند. 
استخدام مالها و بر آنچه آنان وعظ می کنند، نقش داشته 
باشند احتمال افراطی شدن و زیر نفوذ آمدن افغان ها در 

این مکان مقدس بسیار زیاد پایین می آید.
دالر  میلیارد   ۴.۱ افغانستان  امنیتی  قوای  ساالنه  بودجه 
گروه های  که بیشتر آن صرف جنگ ضد طالبان و  است 
آغاز  با  می شود.  چشمگیر  موثریت  بدون  آنان  طرفدار 
فعالیت های  افزایش  احتمال  و  طالبان-  جنگی  فصل 
باز  توانایی  افغانستان  امنیتی  قوای  گروه-  این  شورشی 
گروه داعش ندارد. در ضمن،  کردن جبهه دومی  را علیه 
که  است  نرسیده  مرحله ای  به  کنون  ا تا  داعش  حضور 
نبرد  به  را  افغان  زیاد سربازان  افغانستان شمار  حکومت 
گنده  علیه آنان سوق دهد. در حال حاضر، عملیات پرا
برای  گروه  این  که  است  رویکردی  داعش،  گاهگاه  و 

کار می برد. معرفی خودش به 
دولتمردان افغان پس از حوادث، بیشترینه به اقدام های 
از  و  هنگفت  مالی  لحاظ  از  که  می کنند  اتکا  کنشی  وا
بابت زمانی ناوقت می باشد. راه اندازی مبارزه سرتاسری 
غیراسالمی  خصوصیات  از  مردم  گاهی  آ افزایش  برای 
گروه دولت اسالمی    داعش و ذهنیت دادن به افغان ها تا 
گروه های طرفدار آن را در مناطق شان جا ندهند، یک  و 

کم هزینه تر خواهد بود. اقدام پیشگرانه و از لحاظ مالی 

کستان  پا به  غنی  آقای  سریع  سفرهای 
بلندرتبه  فرماندهان  با  دیدارش  و 
مقر  به  رفتن  حتا  و  کستان  پا نظامی 
پس  و  راولپندی  در  کستان  پا ارتش 
کستان  پا خوش بینانه  اظهارات  آن  از 
با  ثبات  با  روابط  به  رسیدن  مورد  در 
برای  طالبان  کردن  وادار  و  افغانستان 
ذهنیت ها  کره،  مذا میز  برسر  نشستن 
سیاست  یک  شکل گیری  مورد  در  را 
ملی،  وحدت  حکومت  در  واقع بینانه 
و  حضور  ساخت.  خوشبین  مقداری 
کنار  گوشه و  کمابیش داعش در  نفوذ 
که همانا تغییر پرچم توسط  افغانستان 
داعشی های  به  شدن  تبدیل  و  طالبان 
امروز بود نیز ادامه یافت و از همه مهم تر 
ابوبکر  توسط  طالبان  امارت  نپذیرفتن 
این  از  کستان  پا واهمه  حتا  و  بغدادی 
که  بود  مسایلی  همه  و  همه  مساله، 
احساس می شد در این برهه حکومت 
سیاست  یک  اتخاذ  با  ملی  وحدت 
گیر می تواند بخشی از طالبان  قاطع و فرا
جنگ  از  کشیدن  دست  سوی  به  را 
شکل گرفته  بحران  هم  و  بدهد  سوق 
کند.  مهار  مقداری  را  افغانستان  در 
هزینه هایی نیز در این رابطه تا حال از 
شده  پرداخته  افغانستان  دولت  سوی 

است. 
کستان  پا روی  گل  به خاطر  افغانستان 
در  آنچه  از  کم تر  هند  با  را  رابطه اش 
نیز  ایران  با  است.  ساخته  بود  گذشته 
ایران در  به  لغو سفر  از  بعد  روابط  این 
رفتن  و  غنی  آقای  توسط  حوت  ماه 
همه  از  مهم تر  و  سعودی  عربستان  به 
علیه  عربستان  جنگ  از  حمایت 
حوثی های یمن »با تمام نیرو« مقداری 
با ناخرسندی هایی مواجه شده است. 
که سیاست  اوضاع فعلی نشان می دهد 
حکومت وحدت ملی هم چندان فرقی 
کرزی ندارد و همان  با سیاست دوران 
مهم  رویکردهای  در  انفعال  و  تضرع 
به  کستان  پا و  طالبان  قبال  در  دولت 
که مسلما تجربه تاریخی  چشم می رسد 
دست آوردی  هیچ گونه  که  داده  نشان 
جز  است  نداشته  سیاست ها  این گونه 
سرافگندگی سیاسی در شکل مناسبات 

منطقه ای.

داعش به عنوان تهدید جدید برای امنیت افغانستان در 
مرگبار  حمله  مسوولیت  حتا  و  گرفته  قرار  خبر ها  سرخط 
گروه انداخته  گذشته در شهر جالل آباد به دوش این  روز 

شد.
روز  نیز  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد 
بی رحمانه  کشتار  گویا  که  کرد  اشاره  به گونه ای  گذشته 
کار  بدخشان  والیت  در  افغانستان  ارتش  سربازان 

شورشیان افغان نه، بلکه محصول دستان خارجی بود.
گروه های  گروه دولت اسالمی  و یا  که آیا  پرسش این است 
پیدا  حضور  افغانستان  در  واقعا  آن  به  وفادار  و  مرتبط 
کارهایی را انجام می دهند، و یا این که افزایش  کرده اند و 
ساالنه  مبارزات  از  بخشی  اخیر  روز های  در  خشونت ها 
گرفته و تا آمدن  که در آغاز فصل بهار اوج  طالبان است 

زمستان ادامه می یابد؟
برای  و  تازه است  افغانستان تهدیدی  حضور داعش در 
تهدید  جدیت  افغانستان،  در  داعش  از  بهتر  شناخت 
گروه دهشت افگن  که این  گروه و هم چنان خطراتی  این 
حکومت  بیاورد،  بار  به  افغانستان  امنیت  به  می تواند 
باید  کار  این  دارد.  دقیق  کاوشگری  به  نیاز  افغانستان 
گروه  این  زمانی که  نخست،  گیرد:   صورت  هدف  دو  به 
)با نشر چند عکس در فیسبوک(  مسوولیت حمله بزرگی 
را به عهده می گیرد، حکومت نباید از تهدید و خشونت 
در  داعش  حضور  گر  ا حتا  دوم،  شود.  منحرف  طالبان 
کند  گروگان گیری  که  افغانستان به این حد رسیده باشد 
که به این پیمانه  تی را انجام دهد، نیاز نیست  و یا حمال
خودش  به  را  حکومت  یک جانبه  توجه  داعش  حضور 
اقدام های  انجام  با  حکومت  بلکه  بدهد،  اختصاص 
تا  بتواند  مردم– باید  گاهی دهی  آ بر  متمرکز  پیشگیرانه- 

کند. حد زیادی راه های مبارزه با این تهدید را جستجو 
بدگمانی و حساسیت مردم افغانستان از حضور خارجی ها 
می دهد،  قرار  بدی  موقف  در  را  داعش  کشورشان  در 
خارجی ها  گروه  این  پیکارجویان  از  زیادی  شمار  زیرا 
برای  دهشت  و  خشونت  کاربرد  ضمن،  در  می باشند. 
دین  احکام  با  مغایرت  در  سیاسی  اهداف  به  رسیدن 
گروه های افراطی اسالمی   اسالم قرار داد )با وجود آن که 
اسالم  از  فعالیت های شان  توجیه  به خاطر  مانند داعش 

کار می گیرند(. به حیث ابزار 
فعالیت های  ساختن  درشت  با  افغانستان  حکومت 
غیراسالمی  داعش و هم چنان برجسته ساختن اعتبارنامه 
نگهبانی  برای  که  اسالمی   دولت  یک  حیث  به  خود 
می تواند  است،  کرده  حاصل  قیمومیت  افغانستان 
نیز نیروی مشروع  افغانستان  امنیتی  نیروهای  کند.  اقدام 
که به عنوان نقطه قوت، جایگاه  کشوراند  از  برای دفاع 
دولت افغانستان را برای مبارزه با داعش در مقام بهتری 
کار را حکومت افغانستان می تواند با  قرار می دهد. این 
راه اندازی مبارزه ی ملی و سراسری- از منبر های مساجد 
دست  روی  همراه-  تلیفون های  و  تلویزیون  و  رادیو  تا 

بگیرد.
سرتاسری  شورای  با  هماهنگی  در  اوقاف  و  حج  وزارت 
بدهد  ترتیب  را  پیام هایی  می تواند  افغانستان  علمای 
خشونت بار  فعالیت های  و  باشد  داشته  دینی  مبنای  که 
کند. این پیام ها را وزارت  گروه دولت اسالمی  را محکوم 
و  بفرستد  افغانستان  مساجد  تمام  برای  اوقاف  و  حج 
برای  را  پیام ها  این  تا  بدهد  هدایت  امامان  مال  برای 
کنند. مسجد و مال در زندگی روستایی  تبلیغ  نمازگزاران 
مردم افغانستان از نقش ویژه ای برخوردار است، زیرا در 
گپ اول و آخر را، به حیث  برخی از موارد مالی مسجد 
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اجرای حواله عنوانی مقام وزارت کار گفته است: »کار 
کانکریت ریزی و آماده ساختن میدان والیبال انستیتوت 
خلیلی  جاوید  ساختمانی  توسط شرکت  معلوالن  ملی 
تکمیل گردیده است، بنا از مقام معینت مالی و اداری 
خواهشمندیم تا در قسمت تادیه پول این شرکت باالی 

شعبه های مربوطه دستور دهند.«
آقای صمیمی در پایان این درخواستی به ریاست اداری 

دستور داده که پول شرکت یادشده را تدارک کند.
در همین حال، برخی از مقام های وزارت کار و امور 
اجتماعی تایید می کنند که در خریداری ها و پروژه های 

کوچک و بزرگ این وزارت فساد بیداد می کند.
سرپرست  و  اجتماعی  امور  معین  مهمند،  نور  واصل 
مورد  در  نظر  اظهار  از  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
در  شکنی ها  قانون  و  اداری  و  مالی  گسترده ای  فساد 

معینیت مالی و اداری خودداری کرد.
که  می کنند  تایید  وزارت  این  مقام های  از  برخی  اما   
وجود  وزارت  این  اداره های  از  برخی  در  مالی  فساد 

دارد.
امور  و  کار  وزارت  کار  معین  همراه،  حسام الدین 
رهبری  هیات  جلسه  در  آنان  که  می گوید  اجتماعی 
قراردادهای  و  تدارکات  شفافیت  عدم  از  وزارت 
رهبری  و  کرده اند  انتقاد  شدت  به  کوچک  و  بزرگ 
تضمین  منظور  به  که  کرده  فیصله  بارها  وزارت  این 
شفافیت، چند پروژه کوچک یک جا شده و به داوطبی 
گذاشته شود؛ اما در جریان چند سال گذشته، اجناس و 
وسایل مورد ضرورت این وزارت به شکل پارچه پارچه 

خریداری شده است.
خالف  موردهای  »تمام  گفت:  8صبح  به  همراه  آقای 
داخلی  تفتیش  ریاست  در  حیف ومیل  و  رفتاری 
وزارت کار وجود دارد. اسناد موثق وجود دارد که در 
خریداری های این وزارت فساد وجود دارد و منابع ملی 

حیف ومیل شده است.«
فرستادن20دوسیهبهلویسارنوالی

تفتیش  ریاست  در  موثق  منبع  یک  دیگر،  سوی  از 
در جریان  اجتماعی می گوید که  امور  و  وزارت کار 
فساد  مورد  در  دوسیه   20 از  بیش  گذشته،  سال  دو 
تقرری های  و  اداری، کم کاری ها، کارشکنی ها  مالی، 
به  را  دوسیه ها  این  آنان  و  داشته  وجود  غیرقانونی 
اداری  فساد  با  مبارزه  اداره  و  کشور  کل  دادستانی 
دوسیه ها  از  یکی  هیچ  عامالن  تاکنون  اما  فرستاده اند؛ 

مورد پی گرد قانونی قرار نگرفته اند.
معینیت  به  مربوط  »بیشتر دوسیه ها  به 8صبح گفت:  او 
مورد  تنها در چند  اداری وزارت کار می شد.  و  مالی 
افغانی  میلیون   1.5 حدود  معینیت  این  خریداری های 
که  داده  نشان  ما  بررسی های  و  داشت  وجود  تفاوت 

فساد در این جا گسترده است.«
مسووالن  از  یکی  با  تا  کرد  تالش  8صبح  خبرنگار 
پی هم  تالش های  با  اما  کند؛  مصاحبه  کل  دادستانی 

موفق به این کار نشد.
و  مسلکی  معاون  خرمجی،  محمدامین  همه،  این  با 
می گوید  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  پالیسی 
امور  و  کار  وزارت  مورد  در  از شکایت ها  برخی  که 
اجتماعی به اداره مبارزه با فساد رسیده و این اداره در 
نظر دارد تا در آینده قضیه فساد در وزارت کار و امور 

اجتماعی را بررسی جدی کند.
آقای خرمجی به 8صبح گفت: »ما براساس گزارش های 
بررسی می کنیم؛  نظارت و  از پروژه ها  مراجع رسمی، 
شورای   3 شماره  مصوبه  براساس  حاضر  حال  در  اما 
کرده  بررسی  و  نظارت  اداره ها  از  موقتا  وزیران، 
وزارت کار  مورد  در  اکنون  و  نمی توانیم. در گذشته 
بررسی  آینده  مالی وجود دارد و در  فساد  دوسیه های 

خواهد شد.«
حمامسونایبخاردردفترکار

از سوی دیگر، صمیم اهلل سلطانی، معین مالی و اداری 

وزارت کار و امور اجتماعی، در دفتر کاری خود یک 
ایجاد کرده است. آقای سلطانی  بخار«  »حمام سونای 
از بودجه انکشافی وزارت کار، برای دو منزل به هزینه 
600 هزار دالر یک لفت ساخته است؛ اما با گذشت دو 
سال هنوزهم این لفت مورد استفاده قرار نگرفته است.

خبرنگار 8صبح تالش کرد تا با آقای سلطانی صحبت 
کند؛ اما موفق به این کار نشد.

حکم  می گوید  کار  معین  همراه،  حسام الدین  اما 
دولتی  اداره های  به  که  دارد  وجود  رییس جمهوری 
ساخت  و  مجلل  اجناس  خرید  از  تا  شده  سفارش 
مکان های لوکس خودداری شود؛ اما در وزارت کار 
تاکنون در  »من  بخار ساخته شده است:  حمام سونای 
این سونا ساخته شده  معینیت  اما در  نرفته ام؛  این سونا 

است.«
هزینه  با  وزارت  این  در  که  می افزاید  همراه  آقای 
هنگفتی دالری یک لفت ساخت شده؛ اما با گذشت دو 
سال هنوزهم مورد استفاده قرار نگرفته است: »معینیت 
مالی و اداری برای سهولت متقاعدان که بزرگ  ساالن 
هستند و در ضمن برای معلوالن که به وزارت مراجعه 
می کنند، یکلفت با هزینه هنگفت ساخت؛ اما با کمال 
و  کرد  پیدا  فنی  مشکل  آن  گشایش  روز  در  تاسف 
به دلیل مشکالت فنی و حیف ومیل بودجهلفت تاکنون 

استفاده نشده است.«
اداری  و  مالی  معین  می دهد که  نشان  هم چنین سندها 
برای دفتر کاری خود، پنج قفل رمزدار به مبلغ 4هزار 
دالر امریکایی خریداری کرده است؛ در حالی که بهای 
یک قفل درجه یک رمز دار در شهر کابل حدود 300 

دالر امریکایی است.
شماری از مسووالن وزارت کار و امور اجتماعی که 
می کنند  داری  خود  گزارش  در  خود  نام  افشای  از 
و  مالی  معینیت  در  اداری  و  مالی  فساد  که  می گویند 

اداری این وزارت بی داد می کند.
»برای  به 8صبح گفت:  این وزارت  از مسووالن  یکی 
معین  برسد،  مصرف  به  انکشافی  بودجه  پول  این که 
مالی و اداری به ارزش 200 هزار دالر یک مسجد در 
داخل وزارت ساخت. یکلفت به ارزش 600 هزار دالر 
دارد  فنی  مشکل  این که  به دلیل  اینلفت  است.  ساخته 
اداره  هیچ  است.  نگرفته  قرار  استفاده  مورد  تاکنون 
تاکنون نیامده است که از کارهای انکشافی و مصرف 

بودجه این وزارت به صورت دقیق نظارت کند.«
در  که  می گویند  کار  وزارت  رییس های  از  برخی 
تقرری های  و  کارشکنی ها  اداری،  و  مالی  فساد  کنار 
بی داد  وزارت  این  اداره های  از  برخی  در  غیرقانونی 

می کند.
نامهی23رییس

در عین حال، از میان 24 رییس  مرکزی وزارت کار، 
سه  نامه ی  یک  در   ،1393/6/2 تاریخ  به  رییس   23
عالی،  دادگاه  ریاست جمهوری،  عنوانی  صفحه ای 
و  کارشکنی ها  از  نمایندگان  مجلس  و  لوی سارنوالی 

تقرری های غیرقانونی در این وزارت انتقاد کرده اند. 
»اکثریت کارمندان  نامه آمده است:  این  از  در بخشی 
و  شخصی  روابط  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
رقابتی  هیچ گونه  بدون  و  دارند  مقام ها  با  خانوادگی 

برخی از مشاوران و کارمندان استخدام شده اند.«
ریاست جمهوری  و  نمایندگان  مجلس  از  آنان 
خواسته اند تا به این مشکل ها رسیدگی صورت بگیرد.

و  کار  صحت،  کمیسیون  اعضای  از  فایق،  نقیب اهلل 
اخیر،  نمایندگان می گوید در دو سال  کارگر مجلس 
چند مورد شکایت  به این کمیسیون رسیده بود و آنان 
آمنه افضلی وزیر پیشین وزارت کار و امور اجتماعی 
و معین مالی این وزارت را چندبار به کمیسیون احضار 

کردند؛ اما پاسخ های قناعت کننده دریافت نکردند.
جمله  از  کار  »وزارت  گفت:  8صبح  به  فایق  آقای 
در  تنها  نه  است.  کشور  وزارت خانه های  فاسدترین 
مرکز بلکه در برخی از ریاست های والیتی این وزارت 
کار  وزارت  رهبری  می کند.  بی داد  مالی  فساد  نیز 
پروژه ها را به شرکت ها و افراد مورد نظر خود می دهند. 
تمام  والیت  این  رییس  فاریاب،  کار  ریاست  در  مثال 
پروژه ها را به خواهر خود قرار داد کرده است و رهبری 

وزارت نیز از آنان حمایت می کنند.«
وجود  کار  وزارت  در  گسترده  مالی  فساد  او،  به گفته 
از  اساسی  به صورت  تا  نشده  نیز موفق  پارلمان  و  دارد 

کارهای این وزارت نظارت کنند.
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هزار   120 از  بیش  کیبل  یک  در  تنها  پامیر  کوهسار 
افغانی می شود.

هم چنین، شرکت ساختمانی ذکریا صالح، از بابت یک 
کانتینر کانکس 20 فوت از نوع پی    وی سی، از ریاست 
مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی حدود 386 
قیمت  حالی که  در  است؛  آورده  به دست  افغانی  هزار 

این نوع کانیتنر در بازار حدود 80 هزار افغانی است.
8صبح دریافته است که معینیت مالی و اداری به منظور 
حیف ومیل، هزاران لیتر تیل را نیز باالتر از قیمت بازار 

خریداری کرده است.
تاریخ  به  اداری  و  مالی  معین  سلطانی،  صمیم اهلل 
ماه  بازار در  تیل در  قیمت  1393/11/4، در حالی که 
حوت سال گذشته میان 41-43 افغانی بود، 8500 لیتر 
گالب الدین  شرکت  از  افغانی   55 به  لیتر  فی  را  تیل 

خان زاده خریداری کرده است.
اجتماعی  امور  و  ارشد وزارت کار  از مسووالن  یکی 
شرکت ها  از  یکی  با  همه ساله  وزارت  این  می گوید 
مصارف  تامین  به  مکلف  شرکت  و  می کند  داد  قرار 
معینیت  مسووالن  اما  است؛  سال  یک  پایان  الی  تیل 
اقدام  بارها  بودجه،  به منظور حیف ومیل  اداری  مالی و 

به خریداری های دیگر کرده اند.
نیز وجود دارد  این حال، کاپی ده ها مکتوب دیگر  با 
که شرکت های مورد نظر صمیم اهلل سلطانی معین مالی 
و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، با قیمت هنگفت 

اجناس این وزارت را تهیه کرده است.
عدمدرجقیمتدراوراقدرخواستی

سندهایی وجود دارد که شرکت های ساختمانی میالد 
جاوید، جاوید خلیلی و کوهسار پامیر در »درخواستی ها 
اداری خواهان  و  مالی  معینیت  از  اجرای حواله«  برای 

دریافت پول شده اند.
در نامه های این شرکت ها، نام پروژه ذکر شده است؛ 
اما در هیچ یکی از این سندها، قیمت پروژه های تطبیق 

شده ذکر نشده است.
تاریخ  به  لمیتد  جاوید  میالد  ساختمانی  شرکت 
1393/4/22، عنوانی مقام وزارت کار و امور اجتماعی، 
جغل فرش  »کار  است:  کرده  درخواست  چنین 
شرکت  توسط  معلوالن  انستیتیوت  وسایط  پارکینگ 
از مقام  بنا  ساختمانی میالد جاوید تکمیل شده است، 
در  تا  خواهشمندیم  اداری(،  و  مالی  )معینیت  محترم 
قسمت تادیه پول این شرکت باالی شعبه های مربوطه 

دستور دهد.«
این  پایان  در  اداری  و  مالی  معین  سلطانی،  صمیم اهلل 
درخواستی نیز بدون ذکر پول آن نوشته است: »ریاست 

مالی و حسابی براساس قانون در مورد اجراات کنید.«
شرکت جاوید خلیل نیز بارها در درخواستی های خود 
برای اجرای حواله، نام پروژه را ذکر کرده؛ اما قیمت 

آن را ذکر نکرده است.
این شرکت به تاریخ 1393/2/20، در درخواستی برای 

در  مالی  گسترده ای  فساد  که  است  دریافته  8صبح 
خریداری ها و پروژه های کوچک وزارت کار و امور 
اجتماعی وجود دارد و برخی از مقام های این وزارت 
با  را  پروژه ها  اکثریت  بودجه،  حیف ومیل  منظور  به 

شرکت های مورد نظر خود قرارداد کرده اند.
سلطانی،  صمیم اهلل  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
معین مالی و اداری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا 
و معلولین در جریان دو سال گذشته، به منظور فرار از 
قانون تهیه و تدارکات، اجناس و وسایل مورد ضرورت 
این وزارت را به هزینه 41 میلیون افغانی به شکل خرده 

خریداری کرده است.
کار  وزارت  اداری  و  مالی  معین  سندها،  این  براساس 
مورد  سه  دو-  هفته،  هر  جریان  در  اجتماعی  امور  و 
کوچک  پروژه های  این که  بهر  از  و  داشته  خریداری 
به داوطلبی گذاشته نشود، مسوولیت این پروژه ها را به 

شماری از شرکت های مورد عالقه خود سپرده است.
جاوید،  میالد  خلیلی،  جاوید  ساختمانی  شرکت هایی 
جمله  از  نوین  غزنی  و  صالح  ذکریا  پامیر،  کوهسار 
شرکت های اند که بدون داوطلبی پروژه های کوچک 

وزارت کار و امور اجتماعی را تطبیق کرده اند.
40درصدتفاوت

در همین حال، کاپی ده ها مکتوب خریداری  وزارت 
کار و امور اجتماعی که به 8صبح رسیده نشان می هد 
با هماهنگی معینیت  از شرکت های یادشده  که برخی 
اجناس  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  اداری  و  مالی 
مورد ضرورت این وزارت را حدود 40 درصد گران تر 

از نرخ بازار خریداری کرده اند.
شرکت ساختمانی و خدماتی کوهسار پامیر، به تاریخ 
از اجناس مورد ضرورت وزارت  1393/3/16، برخی 
کار و امور اجتماعی را برای این وزارت تدارک کرده 

است.
نوع  از  متر  تهیه و نصب کیبل 75/4 ملی  این شرکت 
افغانی تدارک کرده است. در  متر 2500  را فی  مغان 
تهیه  و  بابت نصب  از  قیمت مجموعی  سند خریداری 
140 متر کیبل مغان ایرانی حدود 350 هزار افغانی ذکر 

شده است.
خبرنگار روزنامه 8صبح، برای قیمت گذاری برخی از 
اجناس که شرکت های یادشده آن ها را به وزارت کار 
پشتون  نادر  به جاده  است،  تدارک کرده  اجتماعی  و 
کرد.  مراجعه  کابل  شهر  یعقوب  چهارراهی حاجی  و 
در جاده نادر پشتون، فی متر کیبل 75/4 ملی متر مغان 
 1550 نو حدود  شهر  در  و  افغانی   1350 ایران حدود 

افغانی می باشد.
بل خرید که مالک فروشگاه سامان برق و خرده فروشی 
اختیار  در  یقوب،  حاجی  چهارراهی  واقع  نورمحمد 
خبرنگار 8صبح قرار داده، بهای فی متر کیبل یادشده 
را 1550 افغانی و از بابت نصب آن 100 افغانی گفته 
شرکت  خریداری  در  تفاوت  صورت،  این  با  است. 

اکبررستمی
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در  دای چوبانی را  برنامه اش  نامزدوزیر  وقتی 
نماینده  ارایه می کند، وظیفه  مجلس 
مردم است که آن را به دقت گوش 
در  را  شده  مطرح  برنامه های  کند، 
آن  درمورد  کند،  تحلیل  خود  ذهن 
نماینده  گوش  در  و  بسازد  جوک 
کند.  تعریف  فوشت«  »فوشت  دیگر 
پارلمان،  طبق اصول وظایف داخلی 
شده  فوشت  فوشت  جوک های 
کامال  شده  ارایه  برنامه های  با  باید 
سخت  خیلی  باشد.  داشته  مطابقت 
برای  که  می گوید  وزیر  وقتی  است 
سی میلیون شهروند افغانستان شصت 
آدم  می کند،  ایجاد  شغل  میلیون 
شغل  میلیون  شصت  درمورد  دقیقا 
جوک بسازد. مخصوصا وقتی مردم 
تمرکز  می خواهند  عمدا  افغانستان 

نماینده های شان را خراب کنند.
یکی از نماینده های مردم در پارلمان 
که شماره پلیت موترش »و.ج.« داشت 
من  گذشته  »روز  گفت:  روزنامه  به 
می خواستم در مورد شفافیت کانکور 
ناگهان  موکلینم  که  بگویم  جوک 
دوشمشیره  شاه  محتویات  موضوع 
حاال  کشیدند.  پیش  فیسبوک  در  را 
فکر  هرچه  که  می شود  روز  دو 
می کنم جوک شفافیت کانکور چه 
پیش  دوشمشیره  شاه  محتویات  بود، 
او  که  دیگر  وکیل  می آید.«  چشمم 
را  کلمه  دو  همان  موترش  پلیت  نیز 
داشت لحن شدیدتر به خود گرفت و 
گفت: »اول این که یک کیلو گوشت 
زن خوردن هیچ فتوا کار ندارد. اگر 
و  باشد  داشته  رضایت  خودش  زن 
بیشتر  می تواند  مرد  نگیرد،  خنده اش 
هم بخورد. کجای این موضوع داد و 
فغان دارد که موکلین در وقت تمرکز 
را  آن  نامزدوزرا  برنامه های  روی  ما 
اگر  می کنند؟  مطرح  فیسبوک  در 
نمی کنید، حداقل کارشکنی  کمک 
نکنید.« این تمرکززدایی موکلین در 
حالی صورت می گیرد که افغانستان 
معامالت  در  وکال  تمرکز  به  شدیدا 
مخصوصا  ملت،  وظیفه  دارد.  نیاز 
کمیته حقیقت یاب قتل فرخنده است 
که تا آخر ارایه برنامه های نامزدوزرا 
هیچ  از  تازه   چیزی  پارلمان،  در 
که  بگذارند  و  نکنند  زیارت کشف 
وکال با ذهن آرام در گوش هم دیگر 

حرف بزنند.

تمرکز وکال را خراب نکنید

دو شنبه 31 حمل 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2115

مشاور را با معاش هنگفت دالری در برخی از ریاست ها 
گماشته اند.

 ،1393/7/20 تاریخ   ،57/4108 شماره  مکتوب  در 
ریاست نظارت و ارزیابی عنوان ریاست عمومی پالن 
به  هندی  خارجی  مشاور  »یک  است:  آمده  پالیسی  و 
ارزیابی  و  نظارت  نام ستیش چندرا در بخش ریاست 
از سوی دفتر سی تپ به منظور بلند بردن سطح ارتقای 
مقرر  نظارتی  های  سیستم  ساختن  میعاری  و  ظرفیت 
اما  او می گذرد؛  تقرری  از  ماه  با آن که 9  و  گردیده 
ریاست  این  بخش  در  کارکرد  و  دست آورد  هیچ 
نداشته است. بنا از مقام های محترم می خواهیم که در 

زمینه توجه داشته باشند.«
 ،4104 شماره  مکتوب  در  ارزیابی  و  نظارت  ریاست 
تاریخ 1393/7/6، نیز گفته است که مشاوران این اداره 

هیچ دست آورد ندارند.
یکی از مسووالن وزارت کار و امور اجتماعی می گوید 
که مشاور هندی ماهانه 14 هزار دالر امریکایی معاش 
نداشته  دست آورد  اندک ترین  اما  می کرد،  دریافت 
است: »بارها به مقام های وزارت مکتوب فرستادم و از 
در  نتیجه  هیچ  اما  کردم؛  انتقاد  مشاوران  کارایی  عدم 

قبال نداشت.«
هم چنین، شماری از کارمندان ریاست عمومی پالیسی 
و پالن نیز سال گذشته در یک نامه  عنوانی مقام وزارت 
کار و امور اجتماعی از موجودیت مشاوران به شدت 

انتقاد کرده اند.
»از  نگاشته اند:  نامه ای  در  ریاست  این  ارشد  کارمندان 
مدت بیش از یک سال می شود که دو شهروند خارجی 
جهت  دالری  هنگفت  معاش های  با  مشاوران  حیث  به 
ظرفیت سازی کارمندان در بخش های نظارت، ارزیابی 
و ارتباط خارجه استخدام گردیده اند که این مشاوران 
در  کنند،  تعقیب  را  خود  اصلی  وظیفه  این که  به جای 
خالف  اداری  کارهای  و  نشسته  رییس  کاری  دفتر 

قانون به پیش می برند.«
آنان از مقام وزارت خواسته اند تا به منظور جلوگیری 
از سکتگی در اداره ها، از استخدام مشاوران بی کفایت 

خودداری کنند.
خویشخوری

در همین حال، شماری از مسووالن و کارمندان وزارت 
کار و امور اجتماعی می گویند که در جریان دو سال 
این  مختلف  ریاست های  در  بست  صدها  گذشته 
معین  مکرر،  پیشنهادهای  با  اما  است؛  کمبود  وزارت 

مالی و اداری مانع این امر می شود.
منابع می گویند که صمیم اهلل سلطانی به خواست خود 
برخی از بستگان و دوستان خود را در ریاست های مهم 

و کلیدی این وزارت گماشته است.
کاپی چند مکتوب از ریاست های مختلف وزارت کار 
در اختیار 8صبح قرار گرفته که نشان می دهد مسووالن 
برخی از ریاست ها از کمبود کارمند و بست های خالی 

وزارت  پیشین  مقام های  اما  کرده اند؛  انتقاد  شدت  به 
کار و مسووالن کنونی در زمینه توجهی نکرده اند.

و   1393/9/16 تاریخ   ،5477 شماره  مکتوب   در 
مکتووب شماره 4032، تاریح 1391/2/21 و برخی از 
ارزیابی و برخی  نظارت و  مکتوب های دیگر ریاست 
مقام های وزارت  از  از ریاست های وزارت کار  دیگر 
کار خواسته شده تا به منظور جلوگیری از سکتگی در 

امور کاری، به استخدام کارمندان جدید توجه شود.
اختالسدرقراردادریاستتقاعد

با این حال، مقام های وزارت کار و امور اجتماعی سه 
ساختن  بانکی  تقاعد،  سیستم  اصالح  برای  پیش  سال 
ریاست  ساختن  دیجیتالی  و  متقاعدان  معاش های 
 12.5 هزینه  با  را  قرارداد  یک  تقاعد،  خزینه  عمومی 

میلیون دالر با شرکت »abacus« امضا کرده است. 
براساس برنامه وزارت کار، قرار بود که در جریان سه 
شود؛  داده  بانک  کارت  متقاعد  هزار   167 برای  سال 
متقاعد  برای 46 هزار  دالر  میلیون  با مصرف 12.5  اما 

کارت بانکی توزیع شده است.
امور  و  کار  وزارت  کار  معین  همراه،  حسام الدین 
ریاست  در  اداری  و  مالی  گسترده ی  فساد  اجتماعی 
خزینه تقاعد را تایید می کند و می گوید که در جریان 
دو سال گذشته، با آن که بانک جهانی پول گزاف را 
باالی پروژه بانکی سازی ریاست خزینه تقاعد در نظر 
به صورت درست آن مصرف  این پول  اما  بود؛  گرفته 
نشد و توسط برخی از مقام های این وزارت حیف ومیل 

شد.
ساختمان  که  بود  »قرار  گفت:  8صبح  به  همراه  آقای 
با کمال  اما  ترمیم درست شود؛  تقاعد  ریاست خزینه 
تاسف یک باند وجود داشت که مانع این کار می شدند 
بیان می کردند. فساد در  و دالیل  مختلف را در مورد 
در  اسنادی  من  می کند،  بی داد  تقاعد  خزینه  ریاست 
اختیار دارم که به مراجع ذی ربط فرستاده ام تا از فساد 
این  در  اما  شود،  جلوگیری  تقاعد  خزینه  ریاست  در 

مورد توجه صورت نگرفته است.«
به گفته او، توقع می رفت که فساد گسترده ی اداری و 
مالی که در ریاست تقاعد وجود داشت، افشا می شد؛ 
اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری و ارگان های عدلی 
»سندهایی  نکرده اند:  همکاری  زمینه  این  در  را  آنان 
وجود دارد که برای یک متقاعد چند بار معاش حواله 
نظر  مورد  متقاعد  عکس  آن  دیگر  سال  است،  شده 
نیز تغییرات ایجاد  خود را تغییر داده اند و در فورمه ها 

کرده اند.«
ارتباطکمیشنکارانبارهبریوزارت

از  برخی  که  می افزاید  همراه  آقای  حال،  این  با 
تقاعد وجود  کمیشن کاران در ریاست عمومی خزینه 
کار  وزارت  مقام های  از  برخی  توسط  آنان  و  دارند 
استخدام  و  اداری  و  مالی  »مسایل  می شوند:  حمایت 
مالی  معین  مربوط  تقاعد  خزینه  ریاست  در  پرسونل 
با  این ها )کمیشن کاران(،  متاسفانه  و  اداری می شود  و 

برخی از مسووالن دست دارند.«
او از لوی سارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری 
خزینه  به  را  یاب  حقیقت  هیات  یک  که  می خواهد 
تقاعد و وزارت کار تعین کند تا فسادهای گسترده ای 
مورد  را  آن  عامالن  و  برمال  را  موجود  اداری  و  مالی 

پی گرد قانونی قرار دهند.
معین کار گفت: »رییس خزینه تقاعد که فارغ صنف 
از  برخی  و  اداری  و  مالی  معین  با  است  دوازدهم 
مقام های دیگر ارتباط دارد. سندهایی وجود دارد که 
مقام های ارشد وزارت کار در جلسه رهبری سرپرست 
خزینه  سرپرست  اما  کرده اند؛  برکنار  را  تقاعد  خزینه 
وزارت  رهبری  فیصله  از  ماه  چند  گذشت  با  تقاعد 
در  حالی که  در  می کند؛  اجرا  را  وظیفه خود  هنوزهم 

آن جا فساد بی داد می کند.«

حاتمبخشیهایمعینمالی
صمیم اهلل  که  می دهد  نشان  سندها  حال،  همین  در 
امور  کار،  وزارت  اداری  و  مالی  معین  سلطانی، 
به خالد  را  تیل  لیتر  معلوالن صدها  و  اجتماعی، شهدا 

نوید رییس مالی منظور کرده است.
شماری از کارمندان ارشد معینیت مالی اداری به شکل 
غیرقانونی به نام های »تفتیش، بررسی و نظارت«، صدها 

لیتر تیل را به دست آورده اند.
ریاست   ،1391/7/29 5021،تاریخ  شماره  مکتوب  در 
مالی و اداری، عنوانی مقام وزارت کار و امور اجتماعی 
این جانب  وزارت  مقام  هدایت  »براساس  است:  آمده 
و  نظارت  جهت  حسابی(،  و  مالی  رییس  نوید  )خالد 
بررسی از امورهای مالی ریاست کار و امور اجتماعی 
تا مورد  به بدخشان سفر می کنم. موضوع پیشنهاد شد 

اجرای 200 لیتر تیل پطرول دستور دهید.«
از  برخی  بررسی  و  سفر  بهانه  به  نوید،  آقای  آن که  با 
ریاست های کار و امور اجتماعی در والیت ها، صدها 
به شکل  ماهانه  اما  است،  آورده  به دست  را  تیل  لیتر 
دریافت  کار  وزارت  از  تیل  لیتر   400 نیز  دوامدار 

می کند.
شماری از مقام های ارشد وزارت کار و امور اجتماعی 
تفتیش  ریاست های  وزارت  این  در  که  می گویند 
قانون  براساس  که  دارد  وجود  ارزیابی  و  نظارت  و 

صالحیت ها و وظایف هر اداره مشخص است.
ریاست نظارت و ارزیابی، وظیفه نظارت و ارزیابی از 
تمام پروژه های انکشافی و اجراات وزارت در مطابقت 
همه ساله  تفتیش  ریاست  و  دارد  عهده  به  را  پالن  به 
موضوعات مالی را مورد بررسی و تفتیش قرار می دهد.

معین  سلطانی،  صمیم اهلل  که  می گوید  موثق  منبع  یک 
زمینه  تا  دارند  تالش  مختلف  طریق های  از  مالی 

حیف ومیل را برای خود مساعد سازد.
کتمانخیانت

این منبع گفت: »اصال مساله نظارت و تفتیش از وظایف 
مالی  معین  اما  نیست؛  مالی  رییس  صالحیت های  و 
نظارت  برای  را  مالی  رییس  بارها  غیرقانونی  به شکل 
به برخی از والیت ها فرستاده است تا خیانت های او را 

کتمان کند.«
در حالی که خالد نوید به منظور سفر به بدخشان 200 
لیتر تیل نیز دریافت کرده؛ اما سندها نشان می دهد که 
امضا  نیز  را  تاریخ حاضری خود  همان  در  نوید  آقای 

کرده است.
بهانه بررسی و  به  نوید،  سندها نشان می دهد که آقای 
نظارت در جریان سال گذشته، به والیت های مختلف 
افغانی  هزار  صدها  و  لیتر  صدها  هربار  و  کرده  سفر 

مصرف خود را به دست آوده است.
مشاورانبیکفایت

با این همه، سندها نشان می دهد که برخی از مقام های 
ده ها  معلوالن  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
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عنوان  تحت  تازه  گزارش  یک  انتشار  با  متحد  ملل  سازمان 
»عدالت از نگاه زنان افغان« و چگونگی رسیدگی به قضایای 
توسط  قضایا  این  کثریت  ا که  می گوید  زنان،  علیه  خشونت 
کشور مورد  میانجی گران خارج از نهادهای عدلی و قضایی این 

بررسی و فیصله قرار می گیرد.
فبروری سال  تا   2014 گست  ا ماه های  میان  در  که  گزارش  این 
 110 پرونده های  به  رسیدگی  چگونگی  آن  در  شده،  تهیه   2015
که در هجده والیت افغانستان مورد خشونت قرار  زن و دختری 

گرفته است. گرفته اند مورد بررسی قرار 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  معاون  شیمونویچ،  ایوان 
کنفرانس خبری  حقوق بشر، روز یک شنبه، سی حمل، در یک 
در  سازمان  این  خاص  فرستاده  هیسم،  نیکالس  با  مشترک 
کمیسیون مستقل حقوق  کتر سیما سمر، رییس  و دا افغانستان 
که پرونده های شصت وپنج درصد زنان و  گفت  کابل  بشر، در 
گرفته اند، توسط  که در افغانستان مورد خشونت قرار  دخترانی 
شیمونویچ  آقای  است.  گرفته  قرار  رسیدگی  مورد  میانجی گران 
گرفته اند، بیشترشان تمایل  قرار  که مورد خشونت  زنانی  افزود 
از  خارج  میانجی گران  توسط  پرونده های شان  تا  داشته اند 
کشور مورد رسیدگی قرار بگیرند. وی  نهادهای عدلی و قضایی 
اداری  فساد  قضایی،  و  عدلی  نهادهای  در  نارسایی ها  افزود، 
از صالحیت های وظیفوی، عدم  نهادها، سوءاستفاده  این  در 
مسلکی بودن مسووالن نهادهای قضایی و عدالتی و هم چنین 
فشارهای فرهنگی و خانوادگی باعث شده تا زنان رسیدگی به 
و  عدلی  نهادهای  به  نسبت  میانجی گران  توسط  قضایای شان 
سازمان  سرمنشی  معاون  بدهند.  ترجیح  را  افغانستان  قضایی 
قضایای  درصد  »شصت وپنج  گفت:  بشر  حقوق  امور  در  ملل 
طریق  از  درصد  پنج  و  میانجی گری  طریق  از  شده  حل وفصل 
گرفته   قرار  رسیدگی  مورد  محلی  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
عامالن  علیه  نقدی  جریمه  و  حبس  حکم  به  منجر  که  است 
زنانی که  »با  افزود:  هم چنین  وی  است.«  شده  خشونت ها 
میانجی گری  طریق  از  آن ها  که  داشتند  اظهار  شده  مصاحبه 
خواهان رسیدگی به قضایای خشونت در برابرشان جهت تامین 
که  محافظت شان شده اند. اما تجارب آن ها نیز نشان می دهد 
گردیده و از معیارهای  گردد تا منظم تر  میانجی گری باید تقویت 

بلندتری برخوردار شود.«
امور  در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  معاون  شیمونویچ،  ایوان 
به  زنان  حد  از  بیش  وابستگی های  که  می افزاید  بشر  حقوق 
سرپرستان مرد خانواده و ضمانت های ضعیف حقوقی در مورد 
زنان  تمایل  در  مهمی  عوامل  جمله  از  دارایی های شان  حفظ 
برای رسیدگی به قضایای خشونت از طریق میانجی گران خارج 
از نهادهای عدلی و قضایی به شمار می رود. به گفته  او، بسیاری 
گرفته اند، به دلیل ترس از این که  از زنانی که مورد خشونت قرار 
بی سرپرست  احتماال  خشونت  اعمال کنندگان  از  شکایت  با 
در  خود  شکایت  درج  از  شوهران شان  شدن  زندانی  و  بمانند 

کرده اند. نهادهای عدلی و قضایی خودداری 
دیدگاه  از  »عدالت  مورد  در  ملل  سازمان  گزارش  براساس 
تخار  والیت  در  که  ساله  بیست وپنج  زن  یک  افغان«،  زنان 
ترس  به دلیل  او  که  می گوید  است،  گرفته  قرار  لت وکوب  مورد 
به  خود  شکایت  درج  از  فرزندانش  شدن  بی سرپرست  از 
کرده است. این زن  کشور خودداری  نهادهای عدلی و قضایی 
بیست وپنج ساله در مصاحبه با یوناما، هیات معاونت سازمان 
گفته است:  «من به میل خود تصمیم  ملل متحد در افغانستان، 
که دوباره  آن است  بهتر  زیرا  بگیرم،  را پس  که شکایتم  گرفتم 

به  مزارشریف  شهر  پنجم  ناحیه  در  زمین  سر  بر  منازعه 
و  تبدیل شد  ناحیه  این  باشندگان  میان  لفظی  مشاجره 
که در نتیجه آن بیش از  در نهایت منجر به زدوخورد شد 

سی تن زخم برداشتند.
منطقه  در  هزاره  مردم  و  کوشانی ها  میان  منازعه  این 
که  فقیرآباد مربوط ناحیه پنجم شهر مزارشریف رخ داد 
با مداخله پولیس و شورای والیتی خاتمه یافت؛ اما سی 

نفر زخمی  شدند. 
را  طرف  دو  هر  زورمندان  از  شماری  که  می شود  گفته 
اما  بسازند  خانه  ساحه  این  در  تا  می کنند  تحریک 

خودشان استفاده سیاسی می کنند. 
که  می کنند  متهم  را  بلخ  والی  درگیری  این  در  هزاره ها 
بسازند  این منطقه خانه  تا در  را تحریک می کند  مردم 
سید  و  ظاهر  سید  که  می گویند  کوشانی ها  طرف  ولی 
عبداهلل از فرماندهان پیشین حزب حرکت اسالمی  مردم 
هزاره را تحریک می کنند تا در این منطقه خانه ساخته و 

کنند. کوشانی را غصب  زمین های مردم 
سرپرست  و  امنیت  آمر  قادری،  عبدالرزاق  جنرال 
سیاسی  احزاب  که  می گوید  اما  بلخ  پولیس  فرماندهی 
به  از سیزده سال  مردم  و  ندارند  درگیری دست  این  در 
این سو باالی این زمین دعوا دارند ولی دعوای شان حل 

نشده است. 
این  باالی  چندین ساله  »دعوای  گفت:  قادری  آقای 
که ما آن را  کوشانی وجود داشت  زمین میان قوم هزاره و 
گله ما از  به نهاد های عدلی و قضایی راجع ساختیم ولی 
که تا حال این دوسیه را  نهاد های عدلی و قضایی است 

حل نکرده اند تا میان مردم صلح برقرار باشد.«
و خورد  زد  این  اثر  در  تا حال  اما می گوید  قادری  آقای 
چهار نفر زخمی  به شفاخانه از هر دو طرف انتقال داده 

است. به گفته قادری وضع زخمیان خوب است 
مشاجره  با  نخست  زمین  باالی  منازعه  قادری  به گفته 
فزیکی  برخورد  به  مبدل  بعدا  ولی  گردید  آغاز  لفظی 
ولی  افتادند  به جان هم  و چوب  با سنگ  مردم  و  شد 
کنترول می باشد و  کنون زیر  با مداخله پولیس وضعیت ا
کرده  پولیس خط فاصلی را میان دو طرف درگیر ایجاد 

است. 
در همین حال محمدابراهیم خیراندیش، رییس شورای 
کنون بیش از سی نفر زخمی  از  که تا  والیتی بلخ می گوید 
هر دو طرف وجود داشته است ولی حاال وضعیت آرام 

می باشد. 
این  پشت  در  بلخ،  والیتی  شورای  رییس  به گفته 
که  است  احزاب  و  اشخاص  دست های  درگیری ها 
»بیچاره«  مردم  ولی  کنند  سیاسی  استفاده  می خواهند 

گر  ا متعلم مکتب هستند.  فرزندانم فعال  برگردم.  به خانواده ام 
شوهرم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرد و زندانی شود، 
کرد؟« کسی از من و فرزندانم مواظبت خواهد  در آن صورت چه 

که  کیست برخی از زنان  گزارش سازمان ملل متحد حا هم چنین 
نهادهای رسمی دولتی  به  به قضایای خشونت  برای رسیدگی 
کرده اند، توسط این نهادها مورد توجه قرار نگرفته اند.  مراجعه 
برای  که  سمنگان  والیت  در  ساله  بیست وچهار  زن  یک 
فرماندهی پولیس  به  به قضیه خشونت علیه خودش  رسیدگی 
کرده است، می گوید: »در قوماندانی امنیه با  آن والیت مراجعه 
من مصاحبه صورت نگرفت. همین که به آن جا رسیدم ، پولیس 
من  کنم.  ترک  را  دفترش  که  گفت  و  کرد  خطاب  فاحشه  مرا 
وی  اما  دهید،  گوش  مشکلم  به  ابتدا  که  کردم  تقاضا  وی  از 
هم چنین  ساله  بیست وچهار  زن  این  نداد.«  گوش  مشکلم  به 
فرصت  من  به  میانجی گری  نشست  جریان  «در  است:   افزوده 
که چرا  کنم  داده شد تا رو در روی شوهرم به او علت این را بیان 
خانه  می خواهم  چرا  و  کنم  زندگی  خانواده اش  با  نمی خواهم 

جدا داشته باشم.«
با این حال، نیکالس هیسم، فرستاده خاص سرمنشی سازمان 
عدالت  به  دسترسی  که  می گوید  افغانستان،  برای  متحد  ملل 
است.  افزایش  حال  در  افغانستان  در  میانجی گری  طریق  از 
افغانستان  زنان در  از  این که محافظت  بر  کید  تا با  آقای هیسم 
ضعیف است، می افزاید: »همان طوری که تقاضا برای دسترسی 
به عدالت از طریق میانجی گری در افغانستان افزایش می یابد، 
که استفاده از میانجی گری  کند  حکومت باید اطمینان حاصل 
می دهد.  قرار  محافظت  مورد  کامل  به طور  را  قربانیان  حقوق 
و  حمایت  مستلزم  زنان  علیه  خشونت  قضایای  میانجی گری 
به  روند مطابق  این  که  اطمینان حاصل شود  تا  نظارت است 
اصول رضایت، مصونیت، بی طرفی و همه شمول بودن صورت 

می گیرد.«
دست آوردهای شکننده

مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما  کتر  دا همین حال،  در 
سال های  طی  افغانستان  دولت  هرچند  می گوید  بشر،  حقوق 
دست آوردهای  بشری  حقوق  ارزش های  تحقق  زمینه  در  اخیر 
خوبی داشته است، اما این دست آوردها شکننده است. خانم 
که خشونت ها علیه زنان  گفت  کنفرانس خبری دیروز  سمر در 
ک« جریان دارد. رییس  در افغانستان به شکل های »وحشت نا
گفت: »با وجود تمام دست آوردها  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
آن  خوب  نمونه  است.  شکننده  دست آوردها  پیشرفت ها،  و 
حمله  در  غیرنظامیان  از  تعدادی  شهادت  فرخنده،  شهادت 
دیروزی )روز شنبه( جالل آباد و ربودن سی ویک مسافر در زابل 
متاسفانه  قانون  کمیت  حا که  می دهد  نشان  موارد  این  است. 
از  افغانستان  مردم  هنوز  و  است  ضعیف  افغانستان  در  هنوز 

خشونت آسیب پذیر هستند.«
که خشونت های »خفیف« علیه زنان  کتر سیما سمر می گوید  دا
گردیده و از  در افغانستان به یک امر معمول و قبول شده مبدل 

این نوع خشونت ها چشم  پوشی صورت می گیرد.
می افزاید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  این حال،  با 
مواد  و  ارزش ها  تمام  به  تا  دارد  مکلفیت  افغانستان  دولت  که 
که به آن ملحق شده  کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری 
این  و مواد  ارزش ها  را مطابق  قوانین خود  و  باشد  پابند  است، 
کند. هم چنین خانم سیما سمر روی از بین  کنوانسیون ها اصالح 
که بسیار  گفت: »مساله ای  کرده  کید  رفتن فرهنگ معافیت تا
ک است، ادامه فرهنگ معافیت است... در صورتی که  دردنا
کند، ما هیچ وقت نمی توانیم میزان  فرهنگ معافیت ادامه پیدا 

خشونت ها را پایین بیاوریم.«

قربانی می شوند.
زیادی  »دست های  گفت:  بلخ  والیتی  شورای  رییس 
هر  از  که  افزود  وی  دارد.«  وجود  قضیه  این  پشت  در 
دو طرف بیست نفر به حیث نماینده به شورای والیتی 
گردد.  فراخوانده شده اند تا موضوع به صورت دقیق حل 
با این همه هر دو طرف درگیر در این درگیری می گویند 
که قباله شرعی در دست دارند و حاضراند به نهادهای 

کنند.  عدلی مراجعه 
کوشانی طرف دیگر را به غصب زمین های  محمدفهیم 
جریب  »پنج صد  می گوید:  کرده  متهم  کوشانی  مردم 
زمین برای ما داده شده در زمان حکومت استاد ربانی و 
پنج صد جریب برای مردم هزاره داده شده است. آن ها 
کردند و لی زمین ما سفید ماند. حالی  زمین خود را جور 

کنند.« که زمین ما را هم غصب  می خواهند 
و سید  گفت: »کالن ها سید ظاهر  محمدفهیم هم چنین 
می آورد  دور  بسیار  نقاط  از  را  مردم  که  است  عبداهلل 
از  بسازند...  خانه  جا  این  در  آن ها  که  می خواهد  و 
قومانده  آن ها  برای  می آورد  هزاره جات  و  دایزنگی 
مردم  از  را.« یکی دیگر  کوشانی  مردم  بزنید  که  می کند 
مزارشریف  در  دو محکمه  در  آنان  که  کوشانی می گوید 
کابل دعوا را بردند و صاحب زمین شناخته شدند ولی  و 

کسی به این حکم محکمه توجه نمی کند. 
که مردمی از نقاط دور برای غصب  کوشانی ها مدعی اند 
زمین های شان توسط زورمندان آورده می شوند و از طرف 
شب خانه می سازند و مواد ساختمانی شان را می آورند. 
که زمین  از طرف دیگر مردم اهل تشیع و هزاره مدعی اند 
غصب  را  آن ها  زمین  کوشانی  مردم  و  می باشد  آن ها  از 

کرده است. 
سید صادق از جانب مردم اهل تشیع می گوید: »مولوی 
داشت...  زور  بود  والی  که  جنبش  زمان  در  عثمان 
کرد  چپاول  و  چور  را  مردم  ما  زمین های  داشت  قدرت 
کوشانی می خواهند  کوشی داد، حالی مردم  به مردم  و 

زمین های ما را بگیرند.«
که از سال های 1317 و 1321  سید صادق مدعی است 
اسناد  و  می باشد  آنان  نام  به  زمین ها  این  شرعی  قباله 
را  زمین ها  این  مالیات   1317 سال  از  که  دارند  مالیاتی 
از  که  اهل تشیع  از مردم  به دولت داده اند. یکی دیگر 
تمام  پس  در  که  می گوید  کرد  خودداری  خود  نام  ذکر 
کار  گفت: »این  این ماجرا ها دست والی بلخ است. او 

استاد عطا است.«
که ادعا می کنند  با این وجود هیچ طرف درگیر اسنادی را 
اسناد  که  می کنند  کتفا  ا این  به  تنها  و  نکرده  رو  دارند 
گفتنی  می باشد.   آن ها  از  زمین ها  این  قانونی  و  شرعی 
کنون والی بلخ، سید ظاهر و سید عبداهلل در  که تا  است 

کنشی از خویش نشان نداده اند. این مورد وا
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یک قایق حامل هفت صد مسافر غرق شدفرمانده ارتش ایران: عربستان آماده دریافت ضربات مهلک باشد

وهی مسیحیان اتیوپی توسط داعش  گر انتشار ویدیوی اعدام 

انتقاد خامنه ای از تهدیدهای نظامی غرب
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در  مهاجر   ۷۰۰ حامل  قایق  یک  شدن  غرق  پی  در 
این  مسافر  که صدها  آن می رود  بیم  مدیترانه،  آب های 

قایق غرق شده باشند.
به نقل از بی بی سی، آژانس پناهندگان سازمان ملل این 
حادثه را یکی از بزرگترین تراژدی ها در آب های مدیترانه 

خوانده است.
گزارش قایق مهاجران هنگام غرق شدن در  براساس این 
گذشته حامل »۵۰۰ تا ۷۰۰« مهاجر بوده است. نیمه شب 

مهاجران  از  نفر   ۲۸ کنون  تا گزارش ها  تازه ترین  براساس 
نجات یافته اند.

قایق های  و  مالت  دریایی  نیروی  ایتالیایی،  کشتی های 
در  حاضر  حال  در  که  نجات  عملیات  در  تجاری 
آب های لیبی و د ر جنوب جزیره المپدوسا در ایتالیا در 

جریان است، حضور دارند.
این  که  است  گفته  ایتالیا  ساحلی  گارد  سخنگوی 
از  کیلومتری   ۲۱۰ در حدود  و  لیبیا  آب های  در  عملیات 

جزیره المپدوسا درجریان است.
مسافران  که  افتاد  اتفاق  زمانی  حادثه  این  شده  گزارش 
که به آنها نزدیک  کشتی  که بتوانند به  این قایق برای آن 

می شود، سوار شوند به یک سمت قایق هجوم بردند.
آن می رود  بیم  نوشته  توییتر خود  در  مالت  نخست وزیر 

که بسیاری از مهاجران این قایق غرق شده باشند.
که افراد نجات یافته و  گزارش داده اند  رسانه های ایتالیا 
کاتانیا منتقل  اجساد مهاجران غرق شده به شهر ساحلی 

خواهند شد.
لیبیا غرق  اوایل هفته جاری قایق دیگری در شمال  در 

شده بود.
نفر جان خود   ۴۰۰ که ممکن است حدود  گفته می شود 

گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( ویدیویی منتشر 
گروهی از مسیحیان اهل اتیوپی را  که ظاهرا اعدام  کرده 

ک لیبیا نشان می دهد. در خا
در  قربانیان  این  از  نفر   ۱۲ دقیقه ای   ۲۹ ویدیوی  این  در 
منطقه ای  در  دیگر  نفر   ۱۶ و  می شوند  سربریده  ساحل 

گلوله به سرشان اعدام می شوند. بیابانی با شلیک 
افراد  این  تصویر  روی  که  متنی  بی بی سی،  گزارش  به 
کلیسای اتیوپی« معرفی  می آید آنها را »پیروان صلیب از 

می کند.
یک  نشده،  تایید  هنوز  آن  اصالت  که  ویدیو  این  در 
که  می خواند  را  طوالنی  بیاینه ای  نقاب دار  شبه نظامی 

امریکا  که  می گوید  ایران  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
که  کند در حالی  که ایران را مایه تهدید معرفی  می کوشد 

دخالت های خودش مایه ناامنی است.
روز یک شنبه ۳۰  آقای خامنه ای  بی بی سی،  از  نقل  به 
از  انتقاد  با  ایران،  ارتش  فرماندهان  با  دیدار  در  حمل، 
اشاره مکرر مقامات امریکایی به احتمال برخورد نظامی 
گروه  با  کرات هسته ای  ایران در صورت شکست مذا با 
که »جمهوری اسالمی در دفاع از خود  ۱+۵، هشدار داد 

کامال مقتدرانه عمل می کند.«
تهدید  را  ما  مرتب  وقاحت  با  مقابل  »طرف  گفت:  او 
بعد  می کنند،  را  اضافی  غلط  این  می کند...  نظامی 
نداشته  دفاعی  توان  اسالمی  جمهوری  که  می گویند 

باشد.«
»تجاوز«  مقابل  در  ایران  مردم  که  گفت  ایران  رهبر 

یکپارچه می ایستد و خود را آماده نگاه می دارند.
او بار دیگر تالش ایران برای دستیابی به سالح هسته ای 

فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران با اشاره به وضعیت یمن با 
که دست  ذکر این که »توصیه من به ارتش عربستان این است 
جنگ  یک  با  گر  »ا عربستان  که  گفت  بردارد«  جنگ  از 
مهلکی  ضربات  دریافت  آماده  باید  شود،  مواجه  فرسایشی 

باشد و شکست سختی خواهد خورد.«
نیروی  فرمانده  پوردستان،  احمدرضا  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
حمل،   ۳۰ یک شنبه  روز  را  مطلب  این  ایران،  ارتش  زمینی 
به  وابسته  العالم،  عرب زبان  خبری  شبکه  با  مصاحبه ای  در 

کرد. صدای و سیمای ایران بیان 
که ارتش  او در ادامه با اظهار این که: »مساله دیگر این است 
افزود:  است«  بسیار شکننده  و  ندارد  تجربه جنگی  عربستان 
و به صورت  بردارد  از جنگ  که دست  بهتر است  »عربستان 

را در جریان غرق شدن آن قایق از دست داده باشند.
در  درگیری ها  و  فقر  بدلیل  نفر  هزار   ۱۷۰ گذشته  سال 
افریقای جنوبی و خاورمیانه با بخطر انداختن جان شان 

وارد ایتالیا شدند.
در  مهاجران  حامل  دیگری  قایق های  هم  این  از  پیش 

آب های مدیترانه غرق شده است 
در  مهاجران  مرگ  ایتالیا،  وزیر  نخست  رنزی،  ماتیو 
اتفاق  روزانه  که  خواند  کشتاری  را  مدیترانه  آب های 

می افتد و به فراموشی سپرده می شود.
است  گفته  هم  مالت  وزیر  نخست  موسکات،  جوزف 
کشورش و ایتالیا را در مقابله با این بحران  جامعه جهانی 

گذاشته اند. تنها 
جهانی  جامعه  و  اروپا  به  همچنین  مالت  وزیر  نخست 
هشدار داد در صورتی که چشم شان را به روی این تراژدی 
خواهد  قضاوت  آنها  مورد  در  شکل  بدترین  به  ببندند، 

شد.
کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ  یکشنبه،  شب 
مهاجری  هزاران  به  خواست  دیگر  کشورهای  از  جهان 
که از مسیر پرخطر دریای مدیترانه راهی اروپا می شوند، 

کنند. کمک 

در آن از مسیحیان خواسته شده اسالم بیاورند یا جزیه 
دست  از  را  جان شان  صورت  این  غیر  در  چون  بدهند 

می دهند.
کسانی هستند و چه  هنوز مشخص نیست قربانیان چه 

زمانی ربوده شده اند.
ویدیو  این  بر  داعش  رسانه ای  نشان  »الفرقان«،  کلمه 
گروه  نقش بسته و ساخت آن شبیه ویدیوهای قبلی این 

است.
حدود دو ماه پیش هم داعش ویدیویی از سر بریدن ۲۱ 
ک  نفر از مسیحیان قبطی اهل مصر را در ساحلی در خا

کرد. لیبیا منتشر 

کرد و آن را »افسانه سازی های جعلی امریکایی ها و  را رد 
که قصد دارند ایران را »تهدید جلوه  اروپایی ها« دانست 

بدهند.«
»مایه  را  امریکا  خود  سخنرانی  در  خامنه ای  آیت اهلل 
که »بدون هیچ مهاری دخالت های ناامن  تهدید« خواند 

کننده از او سر می زند.«
کشوری دخالت  که ایران در هیچ  کرد  کید  او همچنین تا
خود  از  بگیرد  قرار  تهاجم«  »مورد  گر  ا گفت  اما  ندارد 

کرد. »دفاع جانانه ای« خواهد 

کره وارد عمل شود.« سیاسی و مذا
گفت: »مردم یمن   فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران هم چنین 
که  کشور و ظرفیت هایی  با توجه به خریدهای قبلی ارتش این 

کنند.« دارند، می توانند ضربات سنگینی را به عربستان وارد 
هادی،  منصور  عبدربه  نیروهای  شکست  به  اشاره  با  وی 
رییس جمهوری یمن، در نبرد با حوثی ها، افزود: »گام بعدی 
در  انفجارهایی  گر  ا و  است  عربستان  به  ضربه  واردکردن 
زمین  به  موشک هایی  و  بپیوندد  وقوع  به  عربستان  شهرهای 
کند، قطعا جبران آن برای مسووالن عربستانی بسیار  اصابت 

بسیار سخت خواهد بود.«
آقای پوردستان پیش از این نیز روز ۲۳ حمل، ضمن »اجاره ای« 
نظامی  مداخله  بود  کرده  عربستان پیش بینی  ارتش  خواندن 

کشور در یمن »قطعا شکست خواهد خورد.« این 
گذشته با یورش به صنعا، دولت عبدربه  شورشیان حوثی سال 
سازمان  منظر  از  یمن  قانونی  جمهوری  رییس  هادی،  منصور 
گذشته  کردند. آقای منصور هادی در فبروری  ملل، را سرنگون 
عربستان  به  شورشیان  پیشروی  دنبال  به  و  گریخت  عدن  به 

پناهنده شد.
کشورها، به رهبری عربستان سعودی، از ششم حمل  ایتالفی از 
حمالت هوایی و بمباران مواضع حوثی ها را با هدف متوقف 

کرده اند. کردن پیشروی آن ها شروع 
یک شنبه  روز  سخنان  در  ایران  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
خود خبرهای مطرح شده درباره ارسال اسلحه از سوی ایران 
رصد  با  آن ها  »خود  افزود:  و  کرد  رد  را  حوثی  شورشیان  برای 

کنترول راه ها و دریاها می دانند این ادعایی واهی است.« و 
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اعالن گرديد باز گشايي آفرها يك روز بعد در زمان و مكان تعيين شده صورت خواهد 
 .آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.گرفت.

procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها
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