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اعتراض فعاالن مدنی
به لغو جزای اعدام قاتالن فرخنده
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کتر عبداهلل: دا

مجاهدین اساس و پایه ثبات در افغانستان هستند

گزارش ها این  که براساس برخی از  کردند 
از  یکی  احمدخان  به  مربوط  ذخیره گاه 
فرماندهان سابق مجاهدین و از اعضای 
ارشد حزب جمعیت اسالمی بوده است.

باشندگان  از  شماری  حمله،  این  در 
والیت پروان دست به اعتراض زده و این 

کردند. حمله را توطئه توصیف 
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
در  شده،  منتشر  اجرایی  ریاست  مطبوعاتی 
که بعد از ظهر امروز پنجشنبه در  این دیدار 

گرفته است،  کار آقای عبداهلل صورت  دفتر 
نیز  امنیتی  نهادهای  ارشد  مقام های  آن  در 
این  در  عبداهلل  آقای  داشته اند.  حضور 
دیدار از مجاهدین به عنوان »اساس و پایه 
به  خطاب  و  نام برده  افغانستان  در  ثبات« 
پروان  والیت  بزرگان  و  محلی  فرماندهان 
می دهم  اطمینان  شما  »به  است:  افزوده 
و  نبوده  کار  در  توطئه ای  حادثه  این  در  که 
عملیات علیه شخص معینی صورت نگرفته 
به  قاطع  حمایت  نیروهای  اقدام  است. 
گزارش فرمانده عمومی این نیروها به  اساس 
حوادث اخیر و عملیات باالی میدان هوایی 
بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه مجاهدین.«

»در  می گوید:  همچنین  اجرایی  رییس 
کس در این  سطح رهبری حکومت هیچ 
نیروهای  اقدام  و  نیست  دخیل  تصمیم 
همه  نگرانی  و  تاثر  باعث  قاطع  حمایت 

گردیده است.«

عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا کابل:  8صبح، 
ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
محلی  فرماندهان  و  بزرگان  با  دیدار  در 
که توطئه و تعمدی در  گفته  والیت پروان 
کار نبوده  حمله اخیر نیروهای امنیتی در 

است.
اخیرا نیروهای امنیتی به شمول نیروهای 
کشور، عملیاتی را به  بین المللی مستقر در 
منظور از بین بردن یک ذخیره گاه سالح 
راه اندازی  پروان  والیت  در  مهمات  و 

عادی  امر  یک  به  سربازان  تلفات  از  آمار  ارایه 
بدل شده است. سخنگویان می آیند و می گویند 
که مثال »متاسفانه« ده، بیست و یا هم سی سرباز 
»شهید«  منطقه  و  محل  فالن  جنگ  در  »ما« 
شدند. بعدا این آمار فقط برای یک شبانه روز 
در فضای مجازی با عکس هایی دست به دست 
می شود. اما هزینه اصلی این جنگ را بچه های 
غریب می پردازند؛ هزینه ای سنگین و به قیمت 

جان.
که فرزندان وطن به دلیل  برای چندمین بار است 
بی کفایتی مقام های بلندرتبه قتل عام می شوند. 
که  هنوز چند ماه از رویداد وردوج سپری نشده 
بادغیس،  مسیر  ارچی،  دشت  کندز،  جنگ 

غازی آباد و... حکایت از یک قتل عام دارد. 
در بیشتر این رویدادها مسووالن بلندرتبه امنیتی 
از  جلوگیری  برای  درست  تدابیر  یا  اند.  مقصر 
حمله مخالفان اتخاذ نشده است، یا تجهیزات 
با  تبانی  هم  یا  و  نرسیده  موقع  به  امکانات  و 
وزیر  نمونه  برای  است.  گرفته  صورت  طالبان 
داخله چند روز قبل رسما از این نوع تبانی ها یاد 
می تواند  بی مسوولیتی  و  رفتارها  این گونه  کرد. 

گواری به همراه داشته باشد.  پیامد های نا
تلفات  آمار  که  می شود  سبب  وضع  این  تداوم 
در  کاهش  با  را  ملی  اردوی  و  یابد  افزایش 
این،  از  گذشته  کند.  مواجه  جذب  و  جلب 
برای  را  سربازان  انگیزه  مقامات  بی مسوولیتی 
سربازان  می دهد.  کاهش  جنگ  در  مقاومت 
کشور نیاز به حمایت ها در تمام عرصه ها دارند. 
و  اعاشه  از  حتا  افسران  از  برخی  که  متاسفانه 
نان سربازان هم دزدی می کنند. با این وضعیت 
خطوط  بتوانیم  ما  که  است  ممکن  چگونه 
برخی  در  نگهداریم.  قوی  و  محکم  را  جنگ 
کوهستانی بودن، دلیل  موارد به دلیل فاصله و یا 
موجه  تقویتی می تواند  نیرو های  اعزام  در  تاخیر 
باشد، اما در موردی چون رویداد جلریز هر نوع 
توجیه قابل قبول نیست. فاصله ولسوالی جلریز 
کشور 50  تا مرکز والیت یک ساعت و تا پایتخت 
کیلومتر است، اما با همین فاصله اندک نیرو های 
می رسند.  محل  به  ساعت  ده  از  پس  کمکی 
کنید زمانی که  کافی است برای یک دقیقه تصور 
سربازی در محاصره باشد و از هیچ جایی برای 
یاری او اقدام نشود و با حداقل تجهیزات فقط 
چگونه  او  وضعیت  گردد،  مقاومت  به  توصیه 
کس خود را در این  خواهد بود. متاسفانه هیچ 
برای هیچ  نمی داند.  مقصر  و  کوتاهی ها مسوول 
کسی  کسی مرگ سرباز دیگر دردآور نیست. هیچ 
کوتاهی ها مجازات و توبیخ نمی شود. بابت این 

کسی صدای سرباز را 
نمی شنود

کوچک؛ ایجاد تهدید بزرگ رفع تهدید 

کل نیروهای مسلح؟ فرماندهی 
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صدهزار دانش آموز دایکندی مکتب ندارند
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وخته اند ک را خودسرانه فر مقام های شهرداری کابل 24 بال
وجود  مافیایی  باند  یک  نواندیش،  زمان  در  کابل  شهرداری  »در  افزود:  او 
باند  این  در  دارد.  وجود  نیز  مافیایی  گروپ  این  حاضر  حال  در  و  داشت 
کنترول اساسی  ح و تطبیق، ملکیت ها،  ک، طر مسووالن ریاست های استمال
شهری،  خدمات  معینیت  ساختمانی،  معینیت   پالن،  و  پالیسی  ساختمان، 
انجنیری  مدیران  حتا  و  ناحیه ها  رییس های  مراقبت،  و  حفظ  ریاست 
باند  از جمله  آنان  و  دارند  و حیف ومیل دست  اختالس  در  کابل  شهرداری 

نو اندیش هستند.«
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زنگ اول


قتل  متهمان  مورد  در  استیناف  دادگاه  نهایی  فیصله 
این  در  نبود.  عادالنه  هیچ وجه  به  فرخنده،  زجرکشی 
بیست  به  فرخنده،  زجرکشی  اصلی  متهمان  دادگاه 
این متهمان  سال حبس محکوم شده اند. روند محاکمه 
از مجازات آنان  به گونه ای بوده است که در هر دور، 
کاسته می شد. افسران پولیس متهم این پرونده هم آن 
طوری که افکار عمومی انتظار داشت، مجازات نشدند. 
اذهان عمومی از آغاز در مورد تطبیق عدالت بر متهمان 
پولداران رابطه داشتند و  با  این متهمان  تردید داشت. 
احتمال این که به وسیله پول برخی از قضات را تطمیع 

کرده باشند، زیاد است. 
شبکه های  و  رسانه ها  عمومی،  افکار  فشار  وقتی 
سبک  مجازات های  هم  متهمان  شد،  کاسته  اجتماعی 
دریافت کردند. زجرکشی فرخنده، مصداق روشن قتل 
عمد، آدم سوزی و محاکمه خیابانی بود. کسانی که این 
سنگینی  جزایی  احکام  می شوند،  مرتکب  را  جنایات 
نفع محاکمه  به  که  داده می شود. حتا کسی  برای شان 
شده  جرم  مرتکب  هم  است  داده  شعار  او  خیابانی 
زیادی  نیست که شمار  به هیچ وجه عادالنه  این  است. 
شناخته  بی گناه  فرخنده،  زجرکشی  پرونده  متهمان  از 
شوند و متهم های اصلی قتل و سوزاندن او حکم بیست 

سال حبس دریافت کنند. 
حتما آنانی که با پول خود از متهمان در روند محاکمه 
را  متهمان  این  تا  کرد  خواهند  تالش  کردند،  حمایت 
هم  فرخنده  خانواده  کنند.  بیرون  هم  زندان  از  روزی 
این  به  آنان  نیست.  راضی  استیناف  محکمه  حکم  از 
تطبیق نشده  فرخنده  قاتالن  بر  که عدالت  باور هستند 
است. مقام های قضایی کشور نتوانسته اند رضایت این 

خانواده را به دست آورند. 
همین خانواده ادعا دارد که متهمان زجرکشی فرخنده 
به  موفق  کابل  پولیس  حال  تا  می کنند.  تهدید  را  آنان 
که  بود  الزم  است.  نشده  خانواده  این  امنیت  تامین 
مورد  در  فرخنده  خانواده  به  قضایی کشور  مقام های 
را  آنان  قناعت  و  می دادند  معلومات  پرونده،  این  تمام 
است.  نشده  چنین  که  تاسف  با  اما  می کردند.  فراهم 
قناعت خانواده فرخنده را  ابتداییه و استیناف،  محکمه 
دوخته  تمیز  محکمه  به  همه  چشم  حاال  نکرد.  فراهم 
شده است. قاضی محکمه تمیز بر مبنای قوانین شخص 

قاضی القضات است.
آقای قاضی القضات باید سنگینی موضوع را درک کند. 
عده ای در 28 حوت سال گذشته، به حاکمیت قانون و 
و  زدند  پا  پشت  قضاییه،  قوه  قضایی  اصل صالحیت 
فرخنده را به اتهام واهی قرآن سوزی به آتش کشیدند. 
کردند  احساس  همه  که  آفرید  را  حادثه وضعیتی  این 
کابل جغرافیای بدون دولت است. ابهت دولت، به ویژه 

دستگاه قضایی، به شدت زیر سوال رفت. 
قاضی القضات باید با در نظرداشت این موضوع، همه 
مدارک روشن اثبات جرم متهمان را بررسی کند و به 
هر کدام آنان مطابق قانون جزا تعیین کند. محکمه تمیز 
باید  خانواده  این  سازد.  قانع  را  فرخنده  خانواده  باید 
درک کند که عدالت در حق متهمان قتل دخترشان اجرا 

شده است. 
باید  کشور  قضایی  دستگاه  که  است  این  دیگر  نکته 
گرفته  جاده  روی  پولیس  از  باید  شود.  ابهت  صاحب 
تا مردم عوام به این نتیجه برسند که صالحیت قضایی 
محاکم رسمی غیرقابل انتقال است. این باور وقتی در 
مبنای  بر  قضایی  دستگاه  که  می شود  نهادینه  جامعه 
نرود.  تطمیع  و  فشار  بار  زیر  و  کند  فیصله  قوانین 
قاضی القضات کشور در برابر آزمون جدی قرار دارد. 
ذهن  در  را  قضایی  دستگاه  ابهت  باید  قاضی القضات 
هم  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  بیندازد.  جا  مردم 
قاضی القضات  از  و  بگیرند  را جدی  این موضوع  باید 
بخواهند تا در مرحله تمیزطلبی عدالت را اجرا کند. اگر 
عدالت در حق متهمان قتل فرخنده اجرا نشود، محاکمه 

خیابانی، آدم سوزی و زجرکشی عام می شود. 

قاضی القضات باید ابهت
دستگاه قضایی را اعاده کند
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8صبح، کابل: شماری از فعاالن جامعه مدنی 
استیناف  از صدور حکم دادگاه  و حقوق زن 
اعتراض  فرخنده شدیدا  قتل  عامالن  مورد  در 
را  عدالت  دادگاه  این  که  می گویند  کرده 

قربانی کرده  است.
این  که  کرد  اعالم  استیناف  دادگاه  اخیرا 
دادگاه حکم دادگاه ابتدایی در مورد به اعدام 
محکوم شدن چهار تن از عامالن قتل فرخنده 
به بیست سال  افراد را  این  از  را لغو و هریک 

حبس محکوم کرده است.
تن  چهار  امسال،  ثور  ماه  در  ابتدایی  دادگاه 
فرخنده  قتل  اتهام  به  که  نفری  سی  جمله  از 
بازداشت شده بودند را به اعدام محکوم کرد. 
به شانزده سال  نفر دیگر را  این دادگاه هشت 
زندان محکوم کرده و هجده نفر را هم برائت 
داد. نوزده مامور پولیس نیز به اتهام غفلت در 
جلوگیری از قتل فرخنده از سوی این دادگاه 

محکوم شدند.
پیش  در  نوروز،  از  پیش  روز  یک  فرخنده 
زدن  آتش  اتهام  به  شمشیره  دو  شاه  مسجد 
مورد  ابتدا  خشمگین  مردان  توسط  قرآنکریم 
شد.  کشته  و  گرفت  قرار  شدید  کوب  و  لت 
این مردان خشمگین جسد فرخنده را به دریای 

کابل انداخته و آتش زدند.
نیروهای امنیتی چهل و نه نفر به شمول نوزده 
مامور پولیس را به اتهام دست داشتن در قتل 
دادگاه  و  کردند  بازداشت  وظیفوی  غفلت  و 
ابتدایی این متهمان پس از چند روز بررسی با 

حضور رسانه ها برگزار شد.
برگزار  سه شنبه  روز  که  استیناف  دادگاه  اما 
دادگاه  در  که  نفری  چهار  حکم  است،  شده 
ابتدایی محکوم به اعدام شده بودند را به حبس 
تقلیل داده است. سه نفر از این افراد به بیست 
به ده سال حبس محکوم  نفرشان  سال و یک 

شده اند.
زن  حقوق  و  مدنی  جامعه  فعاالن  این حال،  با 
کرده  اعتراض  استیناف  دادگاه  فیصله  بر 
می گویند که آنان تالش می کنند تا در دادگاه 
سوم جلوی صدور حکم غیرعادالنه را بگیرند.

داکتر عالمه رییس کمیته مشارکت سیاسی زنان 
و از فعاالن حقوق زن، می گوید که شماری از 
تالش  بشری  حقوق  و  مدنی  نهادهای  فعاالن 
دارند تا با راه اندازی اعتراض هایی جلو صدور 
در  فرخنده  قاتالن  مورد  در  غیرعادالنه  حکم 
هنوز  که  گفت  وی  بگیرند.  را  سوم  دادگاه 
نحوه اعتراض ها مشخص نیست اما متفاوت از 
گذشته خواهده بود. داکتر عالمه از نحوه قتل 
و یک«  بیست  قرن  »جنایت  عنوان  به  فرخنده 
و  دارند  تاریخی  حافظه  »مردم  گفت:  نام برده 
این قضیه را فراموش نمی کنند. مردم هنوزهم 

برای فرخنده خواهان تامین عدالت هستند.«
مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  همین حال،  در 
حکم  که  می گوید  افغانستان،  مدنی  جامعه 
امنیتی در  نیروهای  ناتوانی  از  استیناف  دادگاه 
ناشی  فرخنده  قتل  به  متهمان  دیگر  بازداشت 
می شود. به گفته  آقای رفیعی، زمانی که اسناد 
باشد،  نداشته  وجود  جرم  اثبات  برای  کافی 

دادگاه نمی  تواند درست حکم کند.
مدنی  نهادهای  که  کرد  تاکید  رفیعی  عزیز 
تالش دارند تا از صدور حکم غیرعادالنه در 
رفیعی  آقای  نمایند.  جلوگیری  سوم  دادگاه 
پیگرد  مورد  فرخنده  قتل  قضیه  که  افزود 

نهادهای مدنی قرار دارد.

اعتراض فعاالن مدنی به لغو 
جزای اعدام قاتالن فرخنده

اهدای یک باب آپارتمان از سوی رییس جمهور به شهید نجیب اهلل

توافق نامه همکاری میان افغانستان و اروپا نهایی شد

سفیر پاکستان به وزارت خارجه فراخوانده شد

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، از شجاعت و دلیری 
از  یکی  نجیب اهلل،  ساتنمن  دوم 
اخیرا  که  سرحدی  پولیس  سربازان 
پاکستانی  نیروهای  شلیک  نتیجه  در 
در والیت پکتیکا شهید شد، ستایش 
به  آپارتمان  باب  یک  و  کرده 

خانواده وی اهدا کرده است.
کندک  افسر  نجیب اهلل  ساتنمن  دوم 
سرحدی  پولیس   402 زون  هشتم 
نیروهای  حمله  نتیجه  در  اخیرا 
به  برمل  ولسوالی  در  پاکستانی 

شهادت رسید.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
پولیس  سرباز  این  که  می گوید 
سرحدی در راستای دفاع از تمامیت 
به  کشور  ملی  حاکمیت  و  ارضی 

شهادت رسیده است.
»رییس  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
تقدیر  بخاطر  حکمی  طی  جمهور 
دوهم  شهید  دلیری  و  رشادت  از 
ساتنمن نجیب اهلل، اعطای مدال عالی 
اتاقه  آپارتمان سه  باب  دولتی، یک 
شهید  آن  ورثه  برای  کابل  شهر  در 

متن  تهیه  روی  کار  کابل:  8صبح، 
افغانستان  میان  همکاری  توافق نامه 
پنجشنبه،  روز  شام  اروپا،  اتحادیه  و 
توسط نمایندگان دو طرف با حضور 
نهایی  کابل  در  غنی  جمهور  رییس 

شد.
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
افغانستان  که این توافقنامه از جانب 
توسط حضرت عمر زاخیلوال مشاور 
سوی  از  و  جمهور  رییس  اقتصادی 
فدریکی  خانم  توسط  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه  عالی  نماینده  موگیرینی 

اروپا »نشانی« شده است.
نهایی  از  پس  غنی  جمهور  رییس 
این  که  گفته  توافق نامه  این  شدن 
توافق نامه فصل جدیدی از همکاری 
اروپا  اتحادیه  و  افغانستان  میان 

می باشد.
حکومت  برنامه  از  جمهور  رییس 
آن  او، هدف  گفته  به  که  افغانستان 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
حسین  ابرار  سید  افغانستان،  خارجه 
سفیر پاکستان مقیم کابل را در پیوند 
باالی  پاکستانی  نیروهای  شلیک 
پولیس سرحدی افغانستان در والیت 

پکتیکا فراخواند.
می  گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
نیروهای  سرطان  نهم  شب  که 
سرحدی  پولیس  باالی  پاکستانی 
انگورهده  منطقه  در  افغانستان 
ولسوالی برمل والیت پکتیکا شلیک 
کرده و در نتیجه یک سرباز پولیس 

سرحدی کشته شده است.
سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
فراخواندن  با  خارجه،  امور  وزارت 

شهر  مرکزی  چوک  نام گذاری  و 
شرنه را به اسم شهید دوهم ساتنمن 

نجیب اهلل، منظور کرد.«
طی  غنی  جمهور  رییس  همچنین 
دولتی  عالی  نشان  جداگانه،  حکم 
زون  هشتم  کندک  به  را  شجاعت 
402 پولیس سرحدی ولسوالی برمل 
والیت پکتیکا و همین طور یک ماه 
منسوبین  تمام  برای  بخششی  معاش 
از  جلوگیری  بخاطر  کندک  این 
قلمرو  داخل  در  پوسته ها  افراز 

افغانستان منظور کرده است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 

ایجاد زمینه کار برای مردم می باشد 
کرد  امیداوری  اظهار  و  آوری  یاد 
هدف  به  رسیدن  برای  شراکت  که 

متذکره ممد واقع شود.
سفرای  به  غنی  اشرف  محمد 
کشورهای اتحادیه اروپا که در این 
که  گفت  داشتند،  حضور  محفل 
باالی یک چارچوب بودجوی کار 
می کند که برنامه بودجوی افغانستان 
او  کند.  تعیین  سال  چهار  هر  در  را 
دولت  مشکالت  از  یکی  که  گفت 
برای  کاری  ظرفیت  نبود  افغانستان 
اما  می باشد  بودجه  موثر  مصرف 
رفع  مشکل  این  برنامه  این  تطبیق  با 

خواهد شد.
»می خواهیم  است:   گفته  غنی  آقای 
مساویانه  افغان فرصت های  هر  برای 
اقتصادی را فراهم بسازیم اما تمرکز 
طبقه  و  جوانان  زنان،  روی  ما  بیشتر 
جنگ های  زیرا  بود،  خواهد  فقیر 

وزارت،  این  به  پاکستان  سفیر 
شدید  اعتراض  و  جدی  نگرانی 
این  به  پیوند  در  را  افغانستان  دولت 
کرده  بیان  پاکستان  سفیر  به  حمله 
تا در آینده  از آن کشور خواسته  و 

جلوی چنین حرکت ها را بگیرد.
امور  وزارت  سیاسی  معین 

هفته  چهارشنبه  روز  داخله،  امور 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته، 
پاکستانی  نظامیان  که  کرد  اعالم 
انگورهده  منطقه  در  می خواستند 
نظامی  تاسیسات  برمل،  ولسوالی 
بسازند و این اقدام نیروهای پاکستان 
مواجه  سرحدی  پولیس  واکنش  با 
صدیقی،  آقای  گفته ی  به  شد. 
پولیس  با  پاکستانی  نیروهای 
و  شده  درگیر  افغانستان  سرحدی 
پولیس  افسران  از  تن  نتیجه یک  در 
از  تن  هشت  و  شهید  سرحدی 

نیروهای پاکستانی کشته شدند.

آسیب  را  طبقه  سه  این  متمادی 
پذیرتر ساخته است.«

با  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
امیدوار  آینده  به  مشکالت،  وجود 

است.
همچنین فدریکی موگیرینی نماینده 
روابط  امور  در  اروپا  اتحادیه  عالی 
 ۱۳ در  افغانستان  که  گفته  خارجی 
زیادی  دست آوردهای  گذشته  سال 
چالش های  اما  است،  بوده  شاهد  را 
زیادی در برابر این کشور هنوز باقی 

است.
همیشه  اروپا  اتحادیه  که  افزود  وی 
با  و  بوده  افغانستان  مردم  کنار  در 
توافق نامه  روی  کار  شدن  نهایی 
انکشاف«  و  »شراکت  در  همکاری 
از  بیشتر  افغانستان  با  اروپا  روابط 

پیش تقویت خواهد شد.
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
رسمی  چارچوب  توافق نامه  این  که 
همکاری  که  است  ساختاری  و 
را  اروپا  اتحادیه  و  افغانستان  میان 
ده  تعهد  همچنین  و  کرده  مدیریت 
می دهد  نشان  را  اروپا  اتحادیه  ساله 
تطبیق  در  را  افغانستان  حکومت  و 
برنامه »خودکفایی« کمک می نماید.

نهایی  تصویب  برای  توافق نامه  این 
فرستاده  اروپا  اتحادیه  پارلمان  به 

خواهد شد.

گونه  این  تکرار  که  گفته  خارجه 
پاکستانی  نیروهای  حرکت های 
تالش های دو کشور در جهت بهبود 
فضای  ایجاد  و  روابط  گسترش  و 
همزیستی و همسایگی مسالمت آمیز 
آسیب  را  پاکستان  و  افغانستان  میان 

خواهد.

ACKU
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صدهزار دانش آموز دایکندی 
مکتب ندارند

از اعدام به حبس
از حبس به کجا؟ 

کمبود  به دلیل  والیت  این  مکاتب  در 
کار دو معلم را انجام  تشکیل، یک معلم 

می دهد.
صنف  دانش آموزان  از  یکی  علیرضا 
هشت لیسه پسرانه سنگ موم می گوید: 
که صنف سوم بودم تا هنوز هم  »از زمانی 
تعمیر  می خواهیم،  درس  چپری  زیر  در 
این مکتب جور نشده است.« او عالوه 
تخته  از  معلم  ما،  مکتب  »در  می کند: 
سیاه و تباشیر استفاده می کند؛ تباشیر هم 

کار نمی دهد.« خراب است و خوب 
این  بودن  کوهستانی  خانواده ها،  فقر 
معارف  وزارت  کم توجهی  و  والیت 
نسبت به مکاتب دایکندی سبب شده 
که تا هنوز هم حدود ۱۰ درصد اطفال این 

والیت از رفتن به مکتب محروم باشند.
والیت  در  دانش آموز  هزار   ۱۶۶ حدود 
نزدیک  که  درس اند  شامل  دایکندی 
تشکیل  دختران  را  آنان  درصد    ۴۵ به 
می دهند، اما سهم محرومیت دختران از 

مکتب نسبت به پسران بیشتر می باشد.
باب   ۳۷۸ تعداد  والیت  این  سراسر  در 
که از این میان، تعداد  مکتب وجود دارد 
و  متوسطه  باب   ۹۰ ابتداییه،  آن  ۹۰باب 
در  می باشد.  لیسه  آن  دیگر  باب   ۱۹۸
دانش آموز  هزار   ۱۶۶ تعداد  مکاتب  این 
می شود.  تدریس  آموزگار   ۳۲۰۰ توسط 
هنوز  تا  که  بست   ۱۵۰۰ حال  همین  در 
توسط معلیمن قراردادی تدریس می شد 
شدیدا  را  والیت  این  و  است  شده  لغو 
طوری  است،  کرده  معلم  کمبود  دچار 
که حداقل برای هر سه شعبه در مکاتب 

دایکندی دو معلم وجود دارد.
زیادی  شمار  در  پارسال  از  هم  طرفی  از 
درسی  کتاب های  دایکندی  مکاتب  از 
واثق،  محمدعلی  است.  نشده  توزیع 
آن  دلیل  والیت  این  معارف  رییس 
اعالم  تخصیص  و  بودجه  نداشتن  را 
کسر بودجه سبب  گذشته  می کند: »سال 
که نصاب تعلیمی جدید در مکاتب  شد 

توزیع نشود.«
و  مکاتب  »دوری  می کند:  عالوه  واثق 
می طلبید  را  هنگفتی  پول  راه   خرابی 
عدم  نداشت.  قرار  ما  دسترس  در  که 
که  شد  سبب  والیت  این  در  تخصیص 
را  تعلیمی  جدید  نصاب های  نتوانیم  ما 
کنیم. هم چنین عدم اجراات مالی  توزیع 
که سال  از سوی وزارت سبب شده بود 

گذشته ما زیاد قرضدار باشیم.«
شورای  عضو  یک  رحیمی زاده،  هادی 
این  معارف  رشد  دایکندی،  والیتی 
می گوید:  او  نمی داند.  واقعی  را  والیت 
»رشد معارف این والیت واقعیت ندارد. 
در بیشتر مکاتب دایکندی دانش آموزان 
نامناسب  و  رقت بار  بسیار  وضعیت  در 
میزان  هم چنین  می خوانند؛  درس 

کانکور پایین آمده است.« کامیابی در 
آموزگاران  »بیشتر  می کند:  عالوه  او 
صنف  فارغان  والیت  این  مکاتب 
نیز  آموزگاران  از  شماری  دوازده اند، 
کانکورزده می باشند و یا  که یا  کسانی اند 

به شکلی سند به دست آورده اند.«
به  متهم  را  معارف  وزارت  رحیمی زاده 
از  و  کرده  والیت  این  در  بی توجهی 
و  نیگ  گنده  لیسه های  نیمه کاره  تعمیر 
برده  نام  والیت  این  مرکز  در  موم  سنگ 
که باید در طول  و می گوید: »تعمیرهایی 
یک سال تمام می شد در چهار سال هم 
کار آن متوقف  تکمیل نشده است، فعال 
معلوم  هم  قراردادی  شرکت  و  می باشد 

نیست.«
می گوید:  دایکندی  معارف  رییس  اما 
ویژه  نیروهای  توسط  تعمیرها  » این 
بعد  و  بود  شده  تهداب گذاری  امریکا 
این  از  امریکایی  کر  عسا شدن  خارج  از 
چون  مانده،  نیمه کاره  تعمیرها  والیت 
معلوم  ما  به  تعمیرها  این  قرارداد  طرف 
که ریحانه  نیست.« این در حالی است 
مجلس  در  ارزگان  مردم  نماینده  آزاد، 
ک  اشترا »آمار  می گوید:  نمایندگان 
دختران دانش آموز در مکاتب تا صنف 
۹ خوب است، اما بعد از صنف ۹ تا ۱۲ 
که بیانگر ترک  این آمار سیر نزولی دارد 
آزاد  خانم  می باشد.«  دختران  مکتب 
زن  معلمین  نبود  دختران،  علیه  تبعیض 
ترک  را سبب  کمبود مکاتب دخترانه  و 
دختران  کم عالقگی  و  دختران  مکتب 

به تعلیم و تربیت می داند.
جنگ های  دوران  »در  می گوید:  او 
مکتب سوزی  و  معلم کشی  که  داخلی 
شده  فرهنگ  یک  به  تبدیل  کشور  در 
بود، در ولسوالی های شهرستان و میرامور 
روی  به  مکاتب  دروازه های  والیت  این 
پسران  همانند  دختران  و  بود  باز  اطفال 
به مکتب می رفتند، اما فساد در وزارت 
که این وزرات توجه  معارف سبب شده 

چندانی به مکاتب دایکندی نکند.«
که در بعضی  گفته می شود  از طرفی هم 
خیالی  معلم های  دایکندی  مکاتب  از 
هر  از   ۹۳ سال  در  است.  داشته  وجود 
 ۶۰۰ مبلغ  خدیر  ولسوالی  معلم  یک 
کسر شده است. هم چنین  افغانی معاش 
شکرده  مکتب  از  می شود  نمونه  برای 

خدیر نیز نام برد.
والیت های  از  یکی  دایکندی  والیت 
مرکز  در  که  است  کشور  تازه تاسیس 
وجودی  با  دارد.  موقعیت  افغانستان 
محرومیت  و  فقر  در  شدیدا  آن  مردم  که 
عالقه مندی  اما  می کنند،  زندگی 
خانواده ها به معارف چشمگیر می باشد.

فاجعه بارترین  از  یکی  فرخنده  مرگ  روز 
نه  است.  افغانستان  معاصر  تاریخ  روز های 
کردن  زجرکش  شبیه  فاجعه های  که  این 
نداشته؛  وجود  افغانستان  در  فرخنده 
ازحوادثی  پر  ما  کشور  تاریخ  برعکس، 
که این حادثه  این چنینی است. تنها تفاوتی 
گذشته دارد، مستند بودن  با حوادث شبیه در 
کم تر حادثه ای در جهان  آن است. تا حال 
این مقدار سند تصویری داشته است. حتا 
دست  فرخنده  کردن  زجرکش  در  که  آنان 
زدن  برای  سنگ  دست  یک  در  داشتند، 
و  می کردند  حمل  فرخنده  بی جان  پیکر  بر 
حال  در  موبایل شان  کامره  دیگر  دست  در 

تصویربرداری از این صحنه فجیع بود. 
کردن  زجرکش  شبیه  حوادثی  آن  کنار  در 
مختلف  ابهامات  از  هاله ای  در  فرخنده 
همین  به  می شود.  گم  مدارک  نبود  به دلیل 
کردن فرخنده  خاطر دادگاه عامالن زجرکش 
در  محکمه ها  پرسروصدا ترین  از  یکی  نیز 
زجر کش  و  مثله  است.  افغانستان  تاریخ 
کردن یک انسان در وسط شهر بزرگ میلیونی 
دولت،  امنیتی  ماموران  چشم  پیش  در  و 
روان  سال  آغاز  در  خبر  پر انعکاس ترین 
پیامد های  به دلیل  دولت  بود.  خورشیدی 
غیر قابل باور چنین زجر کشی سریعا اقدام به 
تقریبا  کرد.  فرخنده  قتل  عامالن  بازداشت 
که در قتل فرخنده  کسانی  تعداد زیادی از 
به نحوی از انحا دست داشتند و ویدیو های 
کردن  زجر کش  برای  همکاری  و  حضور 
فرخنده توسط آنان در شبکه های اجتماعی 
چند  در  می شود،  و  می شد  دست به دست 

روز اول حادثه بازداشت شدند. 
با  و  خاص  به طور  نیز  افراد  این  محکمه 
برگزار  بین المللی  و  ملی  رسانه های  حضور 
که دولت بیشتر  شد. جو عمومی چنان بود 
افراد  این  به  سنگین  مجازات  برای  مصمم 
برای  توانستند  نیز  مدنی  نهاد های  بود. 
گسترده ترین  فرخنده  خون  دادخواهی 
افغانستان  تاریخ  در  را  اعتراضی  حرکت 
مدنی  نهاد های  بیشتر  این که  با  بزنند.  رقم 
اعدام  حکم  اجرای  مخالف  افغانستان  در 
را  آنانی  حتا  عمومی  جو  اما  کشوراند،  در 
افغانستان اند،  در  اعدام  حکم  مخالف  که 
واداشته بود تا از دولت برای این جنایتکاران 
سنگین ترین  تقاضای  فرخنده  قاتالن  و 

کنند.  جزا ها را 
برگزار  علنی  به صورت  که  ابتدایی  دادگاه 
حادثه  اصلی  مسببین  از  تن  چهار  می شد، 
دیگر  تعدادی  و  اعدام  به  را  فرخنده  قتل 
کرده  محکوم  کوتاه مدت  حبس های  به  را 

دادگاه  در  داد.  برائت  نیز  را  تعدادی  و 
چرخه  یک باره  افراد  این  استیناف 
عوض  فرخنده  قتل  عامالن  محکومیت 
تعدیل  با  قتل فرخنده  متهم  و هر چهار  شد 
حکم اعدام به حبس های بیست و ده سال 
مجازات شدند. قاضی این پرونده لغو حکم 
اعدام را نه به خاطر تمایالت بشر خواهان و 
گرفته و  حقوق بشری، نه به دلیل جو شکل 
کرد.  صادر  دیگر،  دلیل  هر  به خاطر  هم  نه 
آقای قاضی فقط استناد به حکم ماده 396 
که جزای قتل را حبس  کرده بود  قانون جزا 
بخش  او  و  می دانست.  اعدام  یا  و  طوالنی 
که حبس  کرده بود  اول ماده جزا را انتخاب 
قاضی  گویا  ولی  دارد.  نظر  در  را  طوالنی 
گرفته  دوسیه قتل فرخنده از وضعیت شکل 
هم  یا  و  نبوده  گاه  آ فرخنده  قتل  مورد  در 
مختلف،  فرضیه های  شکل گیری  بر اساس 
دوسیه  قاضی  به  زورمند  نیرو های  فشار 
باعث چنین تصمیم گیری شده است. پس 
کنش ها  از اعالم حکم محکمه استیناف وا
در فضای مجازی بسیار تند و تهاجمی بود. 

گستردگی محکمه اول.  ولی نه به 
متاسفانه نهاد های مدنی در افغانستان بیشتر 
مقطعی  عواطف  و  احساسات  بر اساس 
می کنند.  موضع گیری  مختلف  موارد  در 
فرخنده،  قاتالن  ابتدایی  محکمه  از  پس 
داد رسی  نحوه  از  انتقاد  به  مدنی  نهاد های 
برائت  آنان  پرداختند.  فرخنده  قتل  به 
به  و  نمی پذیرفتند  را  متهمان  از  تعدادی 
نبود مدارک  که علی رغم  این عقیده بودند 
داشتن  دست  مورد  در  افراد  این  علیه  کافی 
بود  این  بر  عمومی  عقیده  فرخنده،  قتل  در 
آزاد  کافی  نبود مدرک  به دلیل  کسانی که  که 
فرخنده  کردن  زجر کش  در  حتما  شده اند 
به نظر  صورت  هر  به  داشته اند.  دست 
که دولت زیر فشار های عده ای در  می رسد 
مورد قتل فرخنده به اغماض و چشم پوشی 

دست می زنند. 
از  فرخنده  قتل  اصلی  عامالن  از  تن  چهار 
اعدام به حبس بیست بیست سال محکوم 
شده اند. حتا یکی از آنان به دلیل این که به 
نرسیده است، حکمش نصف  سن جوانی 
است.  محکوم  حبس  سال  ده  به  و  شده 
تمیز است.  به سوی محکمه  حاال چشم ها 
یا  فرخنده  خانوده  که  صورتی  در  آن هم 
در  نگرانی  کنند.  تمیز  درخواست  متهمان 
در  مبادا  که  است  این  عمومی  افکار  نزد 
افراد  این  جزای  دیگر  یکبار  تمیز  محکمه 
که برای فرخنده نیاز بود  کم شود و عدالتی 

خدشه دار شود. 

نزدیک به صدهزار دانش آموز در والیت 
مکتب  تعمیر  داشتن  از  دایکندی 
درصد  شصت  که  آنان  محروم اند. 
تشکیل  را  والیت  این  معارف  گردان  شا
درخت،  زیر  باز،  فضای  در  می دهند، 
حویلی های  در  خیمه،  زیر  چپری،  زیر 
درس  حسینیه ها  و  مساجد  کرایی، 

می خوانند.
در  دیگر  دانش آموز  هزار  پانزده  حدود 
تعمیرهای غیر معیاری درس می خوانند، 
در سراسر این والیت از مجموع ۱۶۶ هزار 
دانش آموز تنها برای حدود ۴۰ هزار آنان 

مکتب معیاری وجود دارد.
که رشد تعلیم و تربیت اطفال  با وجودی 
کاری دولت افغانستان و  از اولویت های 
کشور بوده است،  جامعه بین المللی در 
هزار  ده ها  دایکندی  در  هم  هنوز  تا  اما 
دانش آموز از داشتن مکتب های معیاری 
که دارای آب آشامیدنی صحی، احاطه، 
و  البرتوار  مناسب،  درسی  اتاق های 

تشناب باشد محروم اند.
کمک  کتاب های  نبود چوکی، البرتوار، 
نصاب  کمبود  مطالعاتی،  و  درسی 
کمبود  مناسب،  تشکیل  نبود  و  تعلیمی 
شماری  دخالت  مسلکی،  معلمین 
از  مکاتب  امور  در  زورمند  افراد  از 
معارف  که  است  دیگری  چالش های 
کرده  مواجه  مشکالت  با  را  والیت  این 

است.
اتاق درسی ، بست های  و  کمبود مکتب 
در  مسلکی  معلمین  کمبود  و  خالی 
کیفیت  آمدن  پایین  سبب  والیت  این 
و  دانش آموزان  دلسردی  معارف، 
شده  رفتن  مکتب  به  آنان  کم عالقگی 

است.
لیسه  نهم  صنف  دانش آموز  فیروزه 
می گوید:  شهرنیلی  گنده نیک  دخترانه 
آدم  یک  ما  مکتب  آمر  که  وجودی  » با 
این  در  ما  اما،  است،  الیق  و  دلسوز 
مکتب میز و چوکی نداریم. اتاق درسی 
نیست.  آشامیدنی  آب  چاه  است.  کم 
کتاب های درسی خود را نیز  یک تعداد 

کرده ایم.« از بازار خریداری 
صنف  تا  اول  صنف  از  لیسه  این  در 
دختر  دانش آموز   ۶۲۱ تعداد  دوازدهم 
تدریس  معلم   ۱۶ توسط  شعبه   ۲۲ در 
به  نسبت  معلم  کمبود  آمار  می شود، 
که  است  آن  نشانگر  درسی  شعبات 
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فرماندهی کل 
نیروهای مسلح؟
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رفع تهدید کوچک؛ 
رگ ایجاد تهدید بز

جهادی این حرکت را حمله بر مجاهدین خواندند اما برخی 
کوشیدند تا این رویداد را به عنوان یک رویداد محض  دیگر 

کنند. امنیتی تعریف 
در  رو  و جبهات  که فضای جنگ  باشیم  توجه داشته  باید 
برابر  تا در  کدام ما مسوولیت می آفریند  برای هر  روی نظام، 
فرماندهان  برخی  بایستیم.  دولت  کنار  در  بنیادگرا  نیروهای 
گزینه پیش روی شان،  که تنها  جهادی هم این حس را دارند 
اقتصادی شان  وضعیت  زیرا  است  دولت  کنار  در  ایستادن 
و  طالبان  مانند  گروه هایی  با  مستقیم  رویارویی  هزینه های 

گروه های بنیادگرا را برنمی تابد.  گروه دولت اسالمی و سایر 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا توانست  سپیدار  قصر  جلسه 
که بر او پس از حمله بر خانه  گرداب انتقادهایی  اجرایی را از 
جهادی  فرماندهان  به  و  برهاند  بود،  شده  وارد  احمد  جان 
توطیه  امنیتی در صدد طرح  که مقامات  را بدهد  این حس 
گفته شد  بر ضد این فرماندهان نیستند. حتا در این نشست 
مجاهدین  ی  بالقوه  نیروی  از  کشور  امنیتی  دستگاه های  که 
گر نیروهای جهادی  سابق استفاده خواهند برد. بدون شک ا
که تجربه جنگ را دارند، در رویارویی با طالبان قرار  سابق 
خواهند  قرار  نظامی  شکننده  وضعیت  در  طالبان  بگیرند، 

گرفت.
در پی رویداد نابودسازی انبار سالح های مربوط به فرمانده 
جهادی  نیروهای  که  شد  برجسته تر  خطر  این  احمد،  جان 
را دارند. این  از قدرت، ظرفیت و تمایل بسیج شدن  بیرون 
کنار شان  در  نیز  را  حکومتی  مقامات  می توانند  حتا  نیروها 
دیوار  پشت  در  مجاهدین  های  گروه  بردن  پناه  بکشانند. 
حل  را  جهادی  نیروهای  مشکل  دولتی،  تهدید  و  توطیه 
نظام  بدنه  در  گذشته  سال های  در  گروه ها  این  نمی سازد. 
کنون هم فضا برای سهمگیری و نقش این  ا نقش داشتند و 
نیروها در نظام مساعد است. آنچه برای فرماندهان جهادی 
را  امنیتی  محض  رویداد  یک  که  است  این  است،  مهم 
رویدادی  بهانه  به  قدرت  نمایش  پی  در  و  نسازند  سیاسی 
گر این نیروها  که زیاد هم غیرموجه به نظر نمی رسد،  نباشند. ا
سیاسی  بزرگ تر  بازی های  وارد  باید  آینده شان اند،  نگران 
اقدام  نباید در پی یک  و  بزرگ تر شوند  ارزش های  بر محور 
بازی های  و  مثبت  رقابت های  فضای  امنیتی،  پیشگیرانه 

بزرگ تر را از دست بدهند. 
کز اسلحه غیرقانونی هم باید به یک  از سوی دیگر، نابودی مرا
مسوولیت جدی در میان مقامات بدل شود و هیچ مقامی در 
کز محض به خاطر روابط و  تالش دفاع از موجودیت چنین مرا
مناسبات حزبی نباشد. دولت و نیروهای بین المللی نیز باید 
مناسب تر  ابزار  منطقه ای  دیپلوماسی  که  باشند  داشته  توجه 
غیرقانونی  اسلحه  انبارهای  کنترول  گرفتن  دست  در  برای 
بدون  را  کوچک  تهدید  یک  می شود  بهتر  اینگونه  است. 

کرد.  ایجاد فضا برای تهدیدهای بزرگ تر مهار 

باشد. ایشان باید شمار دقیق پوسته ها و قرارگاه های 
در  و  بدانند  کشور  سراسر  در  را  امنیتی  نیروهای 
گزارش  مربوطه  وزارت خانه های  از  پوسته  هر  مورد 
شخصا  باید  را  استخباراتی  معلومات  او  بخواهند. 
کند. حتا در صورت لزوم با فرمانده بلوک و  بررسی 

ضابط هر پوسته تماس بگیرد. 
این قدر وقت  که رییس جمهور  کسی شاید بگوید 
که در مورد هر پوسته و قرارگاه، معلومات خود  ندارد 
از وزارت خانه های مربوطه در مورد  و  کند  کامل  را 
کنونی ما  گزارش بخواهد. این حرف در شرایط  آن 
معنا ندارد. رییس جمهور و رییس اجرایی می دانند 

که ما درگیر جنگ هستیم.  و باید هم بدانند 
که  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  با  جنگ 
تا  هستند  مصمم  و  دارند  راهبردی  نیرومند  عقبه 
مهم  خیلی  بدهند،  شکست  را  امنیتی  نیروهای 
کنند  ایجاد  موازی  اداره  می خواهند  آنان  است. 
این  بسازند.  وسیع  را  سلطه شان  زیر  جغرافیای  و 
کشور بر آن  که تمام مقام های امنیتی  چیزی است 
کسی که خودش  اذعان دارند. بنابراین الزم است تا 
را سر فرمانده اعلی قوای مسلح می داند، تدابیر الزم 
دست  روی  تروریستی  گروه های  با  مقابله  برای  را 

داشته باشد. 
وظیفه اش  به  نمی تواند  که  هم  جنرالی  یا  وزیر  هر 
مالحظه  نوع  هیچ  شود.  برکنار  کار  از  باید  برسد 
نشود.  گرفته  مدنظر  مورد  این  در  باید  سیاسی 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر در 
کل  فرماندهی  اسم  به  ساختاری  شکل دهی  مورد 
تصمیم  نظامی  امور  به  رسیدگی  و  مسلح  نیروهای 
هر  مورد  در  روز،  هر  باید  رییس جمهور  بگیرند. 
معلومات  مربوطه طالب  وزارت خانه های  از  پوسته 

شود. هیچ پوسته ای باید به حال خودش رها نشود. 
حاضر،  حال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
و  وسایط  اسلحه،  غذا،  دارند.  زیادی  امکانات 
سازمان  است.  نیروها  این  اختیار  در  همه  مهمات 
می کند.  راهبردی  حمایت  نیروها  این  از  ناتو، 
وجه  بهترین  به  را  منابع  این  باید  امنیتی  نیروهای 
کل  فرمانده  درجه یک  مسوولیت  کنند.  مدیریت 
گزارش گیری  نیروهای مسلح، مدیریت موثر منابع و 
نابه سامانی ها  این  به  گر  ا است.  پوسته ها  تمام  از 
نیروهای  به  زیادی  خسارت  نشود،  داده  پایان 
هماهنگی  برای  شد.  خواهد  وارد  کشور  امنیتی 
فعالیت های نظامی و ارسال به موقع نیروی تقویتی 
که مورد حمله قرار می گیرند، باید یک  تی  به محال
که حفظ آن به  برنامه جامع ساخته شود. ساحاتی 
صرفه نیست و هزینه های زیادی را الزم دارد، بهتر 
کتیکی  که اهمیت تا که تخلیه شود و مناطقی  است 

زیادی دارند، باید تقویت شوند. 
کل نیروهای مسلح،  رییس جمهور به عنوان فرمانده 

باید مهارتش را در این زمینه نشان دهد.

کتر عبداهلل عبداهلل مسووالن  دا اجرایی  رییس  پنج شنبه  روز 
چگونگی  روی  بحث  برای  را  جهادی  فرماندهان  و  امنیتی 
این  از  پیش  فراخواند.  احمد  جان  فرمانده  منزل  بر  حمله 
به  کنش  وا در  جهادی  نفوذ  صاحب  اشخاص  و  رهبران  نیز 
بودند  کرده  تجمع  احمد  جان  فرمانده  منزل  به  رویداد  این 
چگونگی  و  حمله  این  تعریف  به  رابطه  در  گفتگوهایی  و 

برخورد با آن داشتند.
کنونی به حدی نگران کننده  کشور در شرایط  فضای امنیتی 
که مقامات امنیتی نیز در برخی موارد بر بهبود وضعیت  است 
که جنگ افغانستان  تا چند ماه آینده خوشبین نیستند. با آن 
شده،  برنامه ریزی  جنگ  یک  به  عمومی  افکار  حوزه  در 
مشهور است،  اما رییس جمهور و مقامات امنیتی این جنگ 
هم،  حکومتی  مقامات  وقت  بیشتر  و  می خوانند  تحمیلی  را 

صرف برنامه ریزی برای جنگ می شود.
از  دورتر  گر  ا افغانستان  جنگ  که  است  داده  نشان  تجربه 
متاثر  زیاد  را  پایتخت  در  زندگی  باشد، حداقل فضای  کابل 
کان می تواند به حفظ جایگاهش  کما نمی سازد و حکومت 
ادامه بدهد. این تجربه را ما از زمان جنگ های مجاهدین در 
کتر نجیب   برابر نیروهای دولتی در زمان ریاست جمهوری دا
به خاطر داریم. نیروهای افغان با تمام قوا در برابر جنگ هایی 
که در جنوب و شرق جریان داشت می جنگیدند. در غرب 
نبود و  کتر نجیب  هیچ گاه خوب  امنیتی در زمان دا نیز وضع 

شمال هم دستخوش ناامنی ها بود.
آنچه در آن زمان فضا را برای حکومت مناسب تر و مساعد تر 
برای جنگ می ساخت، دور بودن حوزه جنگ از پایتخت 
بود، چون در چنین وضعیتی جنگ بهتر قابل مدیریت بود، 

بدون این که رهبران و مقامات از تهدید مستقیم رنج ببرند. 
مدیریتی  بحث  به  این که  از  بیشتر  تجربه،  این  یادآوری 
از  که  است  هشداری  و  یادواره  باشد،   داشته  رابطه  جنگ 
حوزه  است.  پایتخت  متوجه  کابل  اطراف  ناامنی  ناحیه 
و  پروان  کابل،  والیت های  از  مناطقی  شامل  )که  شمالی 
شناخته  کابل  ثبات  کلید  به عنوان  همیشه  است(،  کاپیسا 
است  داده  نشان  گذشته  جنگ های  تجارب  است.  شده 
ناامنی های  صدور  منفذهای  شمالی  حوزه  در  ناامنی  که 
کند و این وضعیت  کابل می تواند بزرگ تر  سازمان یافته تر را به 
نیز بوده  با توجه به هماهنگی جفرافیایی غیر قابل مدیریت 

است. 
فرماندهان  از  یکی  به عنوان  احمد  جان  فرمانده 
نسبتا  بسیج  یک  خانه اش  به  حمله  از  توانست  جهادی، 
وزیر  و  اجرایی  رییس  بدهد.  شکل  را  هشدار دهنده ای 
کنار سایر رهبران جهادی، به منزل جان احمد  خارجه نیز در 
رفتند. البته آنچه به عنوان نکته حایز اهمیت در این دیدار ها 
رویداد  این  برای جداسازی  بود،  تالش های مقامات  متبارز 
فرماندهان  از  برخی  بود.  مجاهدین  ضد  بر  توطیه  طرح  از 

کارزارهای انتخاباتی  رییس جمهور غنی در جریان 
رفتن  صورت  در  که  می داد  وعده  هوادارانش  به 
تشکیل  را  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  ارگ  به 
شخصا  قرارگاه  و  پوسته  هر  وضعیت  از  می دهد، 
کل  فرماندهی  جلسه  روز  هر  و  می گیرد  معلومات 
نه  گذشت  با  اما  می کند.  برگزار  را  مسلح  نیروهای 
از  نه  کارآمدن حکومت وحدت ملی،  از روی  ماه 
نه  و  است  خبری  مسلح  قوای  اعلی  سرفرماندهی 

هماهنگی جدی بین نیروهای امنیتی وجود دارد. 
کی از آن  که دیروز به رسانه ها رسید، حا معلوماتی 
کامل، پوسته های پولیس  که دوازده ساعت  است 
زیر آتش حمالت طالبان  در جلریز والیت وردک، 
فرستاده  کمکی  نیروی  مدت،  این  در  اما  بودند، 
نشد. در این دوازده ساعت، نیروی پولیس مستقر در 
گرفته، پاسخ دریافت  که تماس  جلریز با هر مرجعی 
مقاومت،  ساعت  سیزده  از  بعد  است.  نکرده 
مستقر  پولیس  و  مسلط شده اند  پوسته ها  بر  طالبان 
در جلریز هم با تحمل تلفات و خسارات بسیار، تن 

به عقب نشینی داده است. 
مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  ما  واقع  به  گر  ا
برگزار  جلسه  روز  هر  فرماندهی  این  و  می داشتیم 
وضعیتی  چنین  در  پولیس  پوسته های  می کرد، 
نمی بود. جلریز، از قرارگاه های استراتژیک نیروهای 
کابل، زیاد فاصله ندارد. جلریز نورستان  مسلح در 
که وزارت خانه های قوای مسلح به آنجا نیرو  نیست 
رییس جمهور،  که  می رسد  به نظر  نتوانند.  فرستاده 
رییس اجرایی و وزارت خانه های نیروهای مسلح، 
دارند،  قرار  طالبان  تیررس  زیر  که  پوسته هایی  با 

تماس دایمی ندارد. 
شورای  جلسات  در  که  می رسد  به نظر  هم چنان 

پوسته های  تهدیدهای  سطح  مورد  در  هم،  امنیت 
بحث  آنان  به  کمک رسانی  لزوم  و  مختلف 
این  به  امروز  ما  می شد،  بحث  گر  ا نمی شود. 
روبه رو  مشکل  این  با  جلریز  تنها  نبودیم.  وضعیت 
مبنی  گزارش های  هم  کندز  و  بدخشان  از  نیست. 
کمکی به محل فرستاده نشده اند،  بر این که نیروی 
در  امنیتی  نیروهای  تلفات  از عوامل  داشتیم. یکی 

پوسته ها همین موضوع است. 
گر رییس جمهور و رییس اجرایی »کابینه جنگ«  ا
وزرای  از  پوسته  هر  مورد  در  روز  هر  و  باشند  داشته 
بهتر  وضعیت  بخواهند،  گزارش  مسلح  قوای 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  شاید  می شود. 
که نیروهای امنیتی در هر والیت، چند پوسته  ندانند 
کرده اند، چه رسد به این که در مورد  و پاسگاه افراز 
مورد  در  و  باشند  داشته  کامل  معلومات  پوسته  هر 

گزارش بخواهند.  وضعیت آن از وزیر مربوطه 
که تا حال در چند مناسبت خودش  رییس جمهور 
خوانده،  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  افتخار  با  را 
سمت  این  مصداق  که  کند  عمل  به گونه ای  باید 

 فردوس سیروس

ACKU



مقام های شهرداری کابل
 24 بالک را خودسرانه فروخته اند

تاکنون در مورد ما را اطالع نداده است. نفوذ نو اندیش 
در اداره های دولتی بسیار رخنه کرده، به همین سبب 

بررسی ها رسما شروع نشده است.«
نواندیش،  زمان  در  کابل  شهرداری  »در  افزود:  او 
این  مافیایی وجود داشت و در حال حاضر  باند  یک 
گروپ مافیایی نیز وجود دارد. در این باند مسووالن 
ملکیت ها،  تطبیق،  و  طرح  استمالک،  ریاست های 
معینیت   پالن،  و  پالیسی  ساختمان،  اساسی  کنترول 
و  حفظ  ریاست  شهری،  خدمات  معینیت  ساختمانی، 
انجنیری  مدیران  حتا  و  ناحیه ها  رییس های  مراقبت، 
شهرداری کابل در اختالس و حیف ومیل دست دارند 

و آنان از جمله باند نو اندیش هستند.«
هنگفت  رشوه ستانی های  و  مالی  فساد  او،  به گفته ی 
مجوز  صدور  و  بالک ها  توزیع  بخش  در  دالری 
در  بلند منزل ها  و  ساختمان ها  رهایشی،  شهرک های 
شهرداری کابل به شدت ادامه دارد و باید عامالن آن 

به صورت قانونی تعقیب شوند.
از غیرقانونی تا قانونی خواندن

و  کابل  شهر  باشندگان  از  شماری  که  حالی  در 
یونس  پرونده های  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون 
نو اندیش، مبنی بر اختالس و فروش جایدادهای دولتی 
ریاست جمهوری  و  کشفی  عدلی،  ارگان های  به  را 
جرایم  و  تحقیق  ریاست  مسووالن  اما  است؛  فرستاده 
توزیع  کل،  دادستان  حیث  به  الکو  اسحاق  زمان  در 

بالک های مقابل سیلو را قانونی خوانده اند.
در مکتوب شماره های 6396/6396 تاریخ 1393/8/5 
عنوانی  کل  دادستانی  جرایم  و  تحقیق  ریاست 
شهرداری کابل گفته شده که هیات سه نفری این اداره 
در  قانونی  مشکل  هیچ  که  دریافته اند  بررسی  از  پس 

مورد بالک های مقابل سیلو وجود ندارد.
یک  هر  اسامیان  که  شده  تاکید  مکتوب  این  در 

اشرف،  حاجی  احسان،  محمد  محمد اسماعیل، 
عنایت اهلل  مصطفی،  روح اهلل،  علم،  سید  عبدالنجیب، 
و سلیمان مالکان بالک های شماره 12، 14، 15، 16، 
24، 27 و 28 طی عریضه عنوانی مقام دادستانی مدعی 
شدند که زمین های بالک های یادشده در مطابقت با 
نافذه کشور پس از طی مراحل اصولی توزیع  قوانین 

شده است.
از کتمان حقایق تا نام گذاری جاده به نام 

الکو
مواصالت،  کمیسیون  مختلف  مکتوب های  در  اما 
نمایندگان،  مجلس  امورشهرداری های  و  مخابرات 
عنوانی دادستانی کل تاکید شده که نو اندیش با اسحق 
الکو روابط شخصی داشته و نواندیش، براساس روابط 
الکو، جاده ی داراالمان  و کتمان دوسیه هایش توسط 
کرده  نام گذاری  الکو  نام  به  غیرقانونی  شکل  به  را 

است.
در حال حاضر دوسیه های بالک های مقابل سیلو نزد 
حفظ  کشور  کل  دادستانی  جرایم  و  تحقیق  ریاست 
مسووالن  با  تا  کرد  تالش  8صبح  خبرنگار  است. 
فساد  و  ارتشا  سارنوالی  و  جرایم  و  تحقیق  ریاست 
اداری صحبت کند؛ اما با تالش های زیاد موفق به این 

کار نشد.
با آن که ریاست تحقیق و جرایم دادستانی کل یک بار 
توزیع بالک های مقابل سیلو را قانونی خوانده است؛ 
اما ریاست جمهوری و قضایای دولت تاکید به بررسی 

دقیق این موضوع دارند.
از سوی دیگر، یافته های 8صبح نشان می دهد که در 
یک بخش چند بالک در زمان روح اهلل امان به عنوان 
بالک ها  این  از  اما شماری  توزیع شده؛  دولتی  زمین 
به  توزیع و  به عنوان زمین شخصی  نو اندیش  در زمان 

فروش رسیده است.
کاپی فورم های کمیسیون توزیع زمین اداره شهرداری 
در  که  می دهد  نشان  رسیده  8صبح  به  که  کابل 
که  دارد  موقعیت  بالک   10 حدود  دی«،  »سیکشن 
در   33 و   32  -31  -30  -29 بالک های  میان  این  از 
سال 1386 در زمان روح اهلل امان به عنوان زمین دولتی 
طی مراحل و توزیع شده؛ اما بالک های هم جوار آن 
با شماره های 24-25، 26- 27 و 28 در زمان نو اندیش 

به عنوان زمین شخصی توزیع شده است.
نشان  رسیده  8صبح  به  که  سندهایی  حال،  این  با 
از مسووالن شهرداری کابل، در  می دهد که شماری 
در سال  کابل  زمین شهرداری  توزیع  فورم کمیسیون 
به عنوان  را   40 و   -39-38 شماره  بالک های   ،1386
بار دیگر در سال  اما  مراحل کرده؛  زمین دولتی طی 
طی  شخصی  زمین  نام  به  نو اندیش  زمان  در   1388

مراحل کرده اند.
نیازی،  یاسین  انجنیر  امضای   ،1386 سال  فورم  در 
رییس  )اکنون  ماستر  عضو  و  دوسیه  ترتیب کننده 
انجنیر  کابل(،  شهرداری  شهری  پالن  تطبیق  و  طرح 
پالن های  تطبیق  و  طرح  پیشین  رییس  رحیم  واسع 
شهرسازی(،  وزارت  ارشد  کارمند  )اکنون  شهری 
معین  عبداللهی  ملکیت ها، حسن  رییس  یاسین  انجنیر 
فنی پیشین شهرداری کابل و وزیر پیشین شهرسازی و 

روح اهلل امان وجود دارد.
اما یاسین نیازی، رییس طرح و تطبیق پالن های شهری 
ترتیب کننده  امین،  انجنیر  شمول  به  کابل،  شهرداری 
پالن،  ماستر  مدیر  یاسین  انجنیر  کمسیون،  فورم 
در حال  و  تطبیق  و  پیشین طرح  رییس  سیف الرحمن 
و  پیشین  پنجم  ناحیه  رییس  استمالک،  رییس  حاضر 
پیشین، عبداالحد واحد  استمالک  نعیم رییس  انجنیر 
یونس  و  شهرداری  سرپرست  و  ساختمان ها  معین 
نو اندیش دو سال بعد )در سال 1388(، در یک فورم 
را   33 و   32  -31  -30-29 شماره  بالک های  دیگر، 

به عنوان زمین شخصی طی مراحل کرده اند. 
نمی خواهند  از مسووالن شهرداری کابل که  شماری 
نام شان در گزارش ذکر شود نیز می گویند که برخی 
فرمایش  براساس  نیازی،  آقای  شمول  به  رییس ها  از 
نواندیش عمل می کردند و مجبور بودند که کارهای 

خالف قانون انجام دهند.
مورد  در  آگاهانه  که  می گوید  نیازی  حال،  عین  در 
مشکلی  هیچ  و  برخورد کرده  سیلو  مقابل  بالک های 

قانونی در این زمینه وجود ندارد.
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غیرقانونی  سیلو  مقابل 
اعمار  از  باید  و  بوده 
بالک  و  بلندمنزل 
صورت  جلوگیری 

بگیرد.
کمیسیون  اعضای 
مخابرات  و  مواصالت 
سال  چند  جریان  در 
فرستادن  با  گذشته، 
به  مکتوب  چندین 
شهرداری  اداره های 
ریاست جمهوری،  کابل، 
وزارت  لوی سارنوالی، 
دولت،  قضایای  و  داخله 
غیرقانونی  توزیع  از 
سیلو  مقابل  بالک های 

انتقاد کرده اند.
ریاست  هم،  سویی  از 
نیز توزیع  قضایای دولت 
خودسرانه  و  غیرقانونی 
سیلو  مقابل  بالک های 
در  و  کرده  تعقیب  را 
هیات  یک  حاضر  حال 
شهرداری  از  متشکل 
کدستر  اداره های  کابل، 
و  کابل  اراضی  و 
و  مواصالت  کمیسیون 
تا  مخابرات موظف شده 
رسیدگی  مشکل  این  به 

کند.
 1394/3/10 تاریخ   853/1204 شماره  مکتوب  در 
در  ملی  شورای  مقام  عنوانی  دولت  قضایای  ریاست 
کمیسیون   1394/3/5 تاریخ   95 شماره  پاسخ نامه 
قضیه  »اوراق  است:  گفته  مخابرات  و  مواصالت 
بالک های  از  مرکز  سیلوی  مقابل  دولتی  ساحات 
طی  کابل،  تخنیک  پولی  راهی  سه  الی  ظفر  شاداب 
نامه شماره 484، تاریخ 1394/1/16، اداره برنامه های 
این  براساس  و  رسیده  اداره  این  به  ریاست جمهوری 
تعیین  این زمین ها  بررسی  باید یک هیات جهت  نامه 

شود.«
و  مواصالت  کمیسیون  از  دولت،  قضایای  ریاست 
اداره های  از  هیاتی  کنار  در  که  خواسته  مخابرات 
کابل،  اراضی  اداره  و  کابل  کابل، کدستر  شهرداری 
بالک های  بررسی  به منظور  باصالحیت  نماینده  یک 

مقابل سیلو تعیین کند.
انجنیر  گذشته،  ماه  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون 
لوگر  مردم  نماینده  و  کمیسیون  عضو  خان،  صاحب 
رییس  قریشی،  فاروق  غالم  و  نمایندگان  مجلس  در 
پیشین طرح و تطبیق پالن های شهری شهرداری کابل 
اداره  به  نماینده  منحیث  را  کمیسیون  این  مشاور  و 

قضایای دولت کابل تعیین کرده است.
باند نو اندیش

کمیسیون  مشاور  قریشی،  فارق  غالم  دیگر،  سوی  از 
این  اعضای  سوی  از  که  مخابرات  و  مواصالت 
توزیع  بررسی  جهت  هیات  حیث  به  کمیسیون 
که  می گوید  شده،  تعیین  سیلو  مقابل  بالک های 

تاکنون بررسی خود را آغاز نکرده  است.
و  اداری  مالی،  فساد  که  می گوید  قریشی  آقای 
کابل  شهر  ناحیه های  و  کابل  شهرداری  در  اختالس 
بیداد می کند و مفسدان این اداره از جمله باند یونس 
نو اندیش، به شمار می روند: »هیات تعیین شده است، 
اما تا هنوز کار رسما شروع نشده و قضایای دولت نیز 

شماری از مسووالن پیشین شهرداری کابل زمین های 
الف  قسمت  در  بلندمنزل  و  بالک   24 استمالکی 
به  غیرقانونی  و  خودسر  به شکل  را  خان  خوشحال 

شماری از افراد فروخته اند.
اسنادی که به روزنامه 8صبح رسیده نشان می دهد که 
غالم سخی نورزاد، شهردار کابل در زمان داوود خان، 
در جریان ساخت جاده ی پولی تخنیک- کوته سنگی، 
را  جاده  این  مسیر  در  شخصی  زمین  جریب  صدها 
بدل  در  زمان،  آن  شهرداری  است.  کرده  استمالک 
یا زمین های رهایشی  پول  افراد،  استمالک زمین های 

در پروژه ی خوشحال خان توزیع کرده است.
از میان  این زمین ها، ده ها جریب آن به ارزش میلیون ها 
مربوطات  در  تجارتی  ساحه  در  امریکایی،  دالر 

خوشحال خان الف قرار دارد.
سیلو،  مقابل  تجارتی  ساحات  سندها،  این  اساس  بر 
تا سال 1384 دست ناخورده باقی مانده بود و پس از 
انتصاب  کابل  شهردار  به حیث  امان،  روح اهلل  که  آن  
الی  ملی بس  ریاست  از  سیلو  مقابل  زمین های  شد، 
در  و  شد  تقسیم  بالک   43 به  تخنیک  پل  راهی  سه 
جریان سال های 1384-1386، زمین های 19 بالک و 
بلندمنزل از طریق داوطلبی به شماری از افراد به فروش 

رسید.
توزیع 24 بالک به شکل خودسر

در همین حال، از میان43 بالک، حدود 24 بالک آن 
در زمان یونس نواندیش طی مراحل شده اما در توزیع 

آن مشکل جدی وجود دارد.
سندها نشان می دهد که برخی از افراد آقای نواندیش، 
زمین های استمالکی-دولتی را به زمین شخصی تبدیل 

کرده و سپس به فروش رسانده اند.
 1393/12/21 تاریخ   423/384 شماره  مکتوب  در 
کمیسیون مواصالت، مخابرات و امور شهرداری های 
دادستانی کل کشور گفته  عنوانی  نمایندگان  مجلس 
شهر  باشندگان  از  شماری  شکایت  به  نظر  که  شده 
توزیع غیرقانونی  اجراات غیرقانونی و  به  نسبت  کابل 
یونس  توسط  شهر  این  مختلف  نقاط  در  زمین 
مربوطات  در  غیرقانونی  بالک های  توزیع  نواندیش، 
خوشحال خان و برخی از موضوعات دیگر باید جدی 

تعقیب شود.
از  تعداد  »یک  است:  آمده  مکتوب  از  بخشی  در 
امان، شهردار پیشین کابل،  بالک ها در زمان روح اهلل 
باالی زمین های دولتی طی مراحل شده، اما در زمان 
باالی  سیلو  مقابل  بالک های  همین  نو اندیش،  آقای 
کامل  اسناد  که  گردیده  مراحل  طی  شخصی  زمین 
وجود دارد. آیا توزیع این بالک ها قابل بررسی است 
یا نه؟ به طور مثال بالک های 28، 9،11، 12، 14، 15، 
 ،37 ،36 ،35 ،27 ،26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،16
طی  شخصی  زمین  عنوان  به   42 و   41  ،40  ،39  ،38

مراحل شده است.«
معامله گری افراد خاص نواندیش 

در ادامه گفته شده است: »براساس قباله جعلی بالک 
پالن های  تطبیق  و  طرح  رییس  یاسین،  انجنیر  را   42
انجنیر  و  سلیم  ایمل،  انجنیر  کابل،  شهرداری  شهری 
ولی  سید  و  استمالک  ریاست  کارمندان  از  هدایت 
فروش رسانیده اند.  به  را  نواندیش آن  افراد خاص  از 
انجنیر سلیم نیز از بابت بالک 43 حدود 600 هزار دالر 

امریکایی به دست آورده است.«
اختالس  دوسیه های  که  شده  تاکید  مکتوب  این  در 
به  نواندیش  توسط  عامه  دارایی های  حیف ومیل  و 
این  پاسخ  زمان  تا  و  شده  فرستاده  ریاست جمهوری 
استمالکی  زمین های  در  ساخت و ساز  نوع  هر  اداره، 

 رستگار
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است؛ چون مجلس نمایندگان صالحیت اجرایی ندارد.«
افزایش فساد اداری در شهرداری کابل

مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  اعضای  از  شماری  اما 
اداره های شهرداری کابل  اداری در  می گویند که فساد 
به شکل بی پیشینه ی آن افزایش یافته و اکثریت مسووالن 

در این فساد دست دارند.
یونس  کمیسیون،  این  اعضای  از  صاحب خان،  انجنیر 
کابل  سطح  در  غاصب«  »بزرگ ترین  را  نواندیش 
برابر  در  نواندیش،  آقای  که  می گوید  و  می خواند 
باشندگان شهر کابل »مرتکب بزرگ ترین خیانت« شده 

است.
در  دوسیه   13 »ما  گفت:  8صبح  به  مجلس  نماینده  این 
اما  بودیم،  سپرده  کرزی  به  را  نواندیش  یونس  مورد 
و  کرد  اختیار  سکوت  پیشین  رییس جمهوری  متاسفانه 
حمایت  شهرداری  مفسد  مقام های  از  ارگ  در  حلقاتی 
شد،  رییس جمهور  اشرف غنی  زمانی که  می کردند. 
او  به  را  شهرداری  اختالس  دوسیه های  و  رفتیم  نزدش 
سپردیم و خواستیم که خودش نیز یک هیات تعیین کند 

تا فساد گسترده ی اداری در شهرداری مشخص شود.«
نمایندگان  به  غنی  »رییس جمهور  افزود:  صاحب خان 
وعده کرد که در گام نخست شهردار را برکنار می کند 
شهرداری  دوسیه های  که  می دهد  دستور  سپس  و 
و  کرده  استعفا  پیشین  شهردار  اکنون  شود.  پی گیری 

رییس جمهوری باید به وعده دومی خود عمل کند.«
توزیع  نواندیش  زمان  در  که  بالک   24 او،  به گفته 
کمیسیون  اختیار  در  را  سی دی هایی  آن  مالکان  شده، 
اعتراف می کنند که  و  داده  قرار  مواصالت و مخابرات 
و  شده  استمالک  داوود خان  زمان  در  زمین های شان 
اکنون زمین های مقابل سیلو، ملکیت های دولت به شمار 
می رود؛ اما شهرداری به ارزش میلیون ها دالر این زمین ها 

را به نام زمین شخصی به فروش رسانیده است.
خبرنگار روزنامه 8صبح تالش کرد تا با یونس نو اندیش 
و عبداالحد واحد، معین ساختمانی و سرپرست شهرداری 
کابل و مسووالن ریاست استمالک صحبت کند؛ اما با 

تماس های پی هم موفق به این کار نشد.
اعتراف مالکان اصلی زمین

با این همه، یافته های 8صبح نیز نشان می دهد که شماری 
اعتراف  شده  استمالک  زمین های  اصلی  مالکان  از 
داوود خان،  زمان  در  جایدادهای شان  که  کرده اند 
استمالک شده و آنان در برابر این استمالک، نمره های 

رهایشی به دست آورده اند.
قسمت  در  سیلو  مقابل  در  که  عبدالشکور  و  عبدالقیوم 
دارد،  زمین  جریب   32 حدود  خان  خوشحال  الف 
اعتراف کرده که این زمین ها استمالک شده و در حال 

حاضر جزو ملکیت های دولت به شمار می رود.
اعتراف کرده  آنان در سال 1386  فلمی که  یک کاپی 
»هر  است:  عبدالشکور گفته  است.  به 8صبح رسیده  نیز 
جریب زمین خود را در زمان داوود خان به شهرداری آن 
رسانیده  فروش  به  زمان  آن  پول  هزار   60 وقت، حدود 
ملکیت  سیلو  مقابل  زمین های  حاضر  حال  در  و  است 

دولت می باشد.«
بالک  این  زمین  که   29 بالک  مالک  شفیق اهلل،  حاجی 
را در سال 1386 خریداری کرده نیز می گوید که زمین 
24 بالک، بیش از 20 میلیون دالر ارزش دارد و توسط 
به  انجنیر سلیم  و  انجنیر هدایت  ایمل،  انجنیر  سید ولی، 
خاص  افراد  جمله  از  تن  سه  »این  است:  رسیده  فروش 
زمین های  که  توانستند  و  می رفتند  شمار  به  نواندیش 
استمالکی- دولتی را به زمین  شخصی تبدیل کنند و به 

فروش برسانند.«
به  بالک ها  زمین  امان،  روح اهلل  زمان  در  او،  به گفته 
داوطلبی گذاشته می شد و پس از آن به فروش می رسید؛ 
شخصی  به  را  دولتی  زمین های  نواندیش  زمان  در  اما 

تبدیل کرده اند.
او هم چنین می گوید که سندهای کامل 24 بالک را به 
شهرداری کابل، وزارت داخله، قضایای دولت، مجلس 
نمایندگان، دادستانی کل و به تازگی به ریاست جمهوری 
انور  عبدالبصیر  داکتر  نزد  گذشته،  »ماه  است:  فرستاده 
تسلیم  او  به  را  بالک ها  سندهای  و  رفتم  عدلیه  وزیر 
کردم؛ اما وزیر گفت که زور او به این قضیه نمی رسد.«

محاکمه مفسدان
آقای شفیق می افزاید که در حال حاضر کار ساخت وساز 
در برخی از بالک ها متوقف است و از رییس جمهوری 
مانند  را  فسادپیشگان شهرداری  و  مفسدان  تا  می خواهد 
اعالم  ممنوع الخروج  شهرسازی،  وزارت  فسادپیشگان 
کند تا دوسیه های شان به صورت جدی بررسی شود و از 
ساخت وساز غیرقانونی در زمین های دولتی نیز جلوگیری 

صورت بگیرد.
اما جمعه گل همدرد، آمر حوزه پنجم امنیتی پولیس شهر 
کابل، می گوید که در حال حاضر از ساخت وساز و اعمار 
بالک ها در مقابل سیلو جلوگیری کرده اند. او گفت: »در 
حال حاضر ساخت و ساز متوقف شده و پولیس براساس 

دستورات ناحیه در این زمینه عمل می کند.«
با آن که مسووالن پولیس حوزه پنجم امنیتی شهر کابل 
مدعی اند که هیچ گونه ساخت وساز غیرقانونی در قسمت 
8صبح  یافته های  اما  ندارد؛  جریان  خان  خوشحال  الف 
نشان  می دهد که هم اکنون در بالک های 9-12-14-15 
پنجم شهرداری کابل  ناحیه  کار جریان دارد. مسووالن 
نیز می گوید که کار ساخت وساز جریان دارد و در این 

زمینه هیچ مشکل قانونی وجود ندارد.
یونس  مالی  فساد  و  اختالس  دوسیه   13 که  حالی  در 
مسووالن  از  دیگر  برخی  و  پیشین  شهردار  نو اندیش، 
اما  شده؛  فرستاده  ریاست جمهوری  به  کابل  شهرداری 
مسووالن  برابر  در  غنی  رییس جمهور  که  شود  دیده 

شهرداری چه واکنش نشان می دهد.

امضا  فورم  دو  در  آگاهانه  »من  گفت:  8صبح  به  نیازی 
کردم، در سال 1386 در فورم )بالک های 38-39-40( 
این    ،1388 سال  در  و  کردم  امضا  دولتی  زمین  نام  به 
من  و  شده  مراحل  طی  شخصی  زمین  نام  به  بالک ها 
ریاست  وظیفه  ملکیت  تثبیت  کردم.  امضا  فورم  در  نیز 
استمالک شهرداری است و اعضای کمیسیون براساس 

نظر این ریاست امضا کرده اند.«
به گفته او، مشکل در ریاست استمالک بوده و این اداره 
یک بار بالک های 38 الی 40 را دولتی و سپس شخصی 
تثبیت کرده است: »بعد از آن که ریاست استمالک زمین 
این بالک ها را در زمان نو اندیش، شخصی تثبیت کرد، 
من قبول نکردم و چند بار مکتوب فرستادم و گفتم که 
چرا  و  شخصی  یا  است  دولتی  زمین  که  بگویید  دقیق 
که  گفت  استمالک  اداره  کرده اید؟  تثبیت  دولتی  قبال 
تثبیت کرده اند؛ زمین  اشتباه  در آن زمان )سال 1386(، 
تثبیت شده  اکنون درست  بوده و  این بالک ها شخصی 

است.«
کابل،  پالن های شهری شهرداری  تطبیق  و  رییس طرح 
رد  را  معامله گری  و  اختالس  در  داشتن  دست  هرگونه 
می کند و می گوید که او هیچ ارتباطی با نواندیش نداشته 

است.
و  مواصالت  کمیسیون  اعضای  از  برخی  نیازی  آقای 
صدها  غصب  به  متهم  را  نمایندگان  مجلس  مخابرات 
از  »برخی  می کند:  کابل  شهر  در  دولتی  زمین  جریب 
یک  حدود  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  اعضای 
هزار جریب زمین دولتی را در شهر کابل غصب کرده اند 
و اکنون تالش دارند تا باالی شهرداری فشار وارد کنند.«

کابل  شهرداری  پنجم  ناحیه  رییس  هنریار  همه،  این  با 
قانونی  به شکل  بالک ها  از  برخی  زمین   که  می گوید 
به شکل  توزیع شده و کمیسیون مواصالت و مخابرات 

غیرقانونی در کارهای آنان دخالت می کند.
او به 8صبح گفت: »پیش از این کمیسیون مواصالت و 
مخابرات مکتوب داده بود که کار ساخت و ساز بالک ها 
غیرقانونی  پارلمان  کار  این  که  حالی  در  شود  متوقف 

مسیر  در  چیز  هیچ  که  کشوری  در 
غیر  راست کاری،  نیست،  خود  اصلی 
از شکست، نتیجه دیگر ندارد. در شهر 
باید همان بود که بقیه مردم اند. مثال در 
پلیت دار داشته  بدخشان اگر شما موتر 
سه ساله  شما  موتر  اسنادهای  و  باشید 
چارراهی  هر  در  ترافیک  باشد،  پاک 
این جا  وقتی  می کند.  جریمه  را  شما 
موتر  پلیت  باید  یا  می آورید،  تشریف 
بیندازید و سفید بگردید،  خود را دور 
یا پلیت ساخته »ویش« را در عقب موتر 
امان  در  از جریمه  تا  کنید  نصب  خود 
آوردم،  مثال  فقط  را  بدخشان  باشید. 
با رییس جمهور است که  اصل حرفم 

می خواهد با فساد مبارزه جدی کند. 
کشور  در  می خواهد  اشرف غنی 
اول  برود.  راه  راست  راست  سرچپه، 
اسناد مقامات دولتی را بررسی می کند، 
است،  آلوده  فساد  به  فهمید  وقتی  بعد 
بعد  درمی آورد،  تعلیق  به  را  وظیفه اش 
از چند روز ممنوع الخروجش می کند و 
در آخر به سارنوالی معرفی می کند. من 
شکست  طرح  این  باشم،  گفته  اول  از 
واقعا  اگر  رییس جمهور  است.  خورده 
باید  کند،  مبارزه  فساد  با  می خواهد 
دولتی  مامورین  همه  نخست  قدم  در 
نیک نام ترین  شمول  به  افغانستان، 
اقتصادی  مشاور  همان  که  شخص 
و  ممنوع الخروج   را  است  ایشان  خود 
حتما  شما  کند.  معرفی  سارنوالی  به 
را  سارنوال ها  خود  که  می کنید  فکر 
بدون هیچ  را  چه کار کند. سارنوال ها 
کند.  معرفی  محکمه  به  باید  بررسی، 
چکار  را  قاضی ها  می گویید  حتما 
هیچ  بدون  را  قاضی ها  می گویم  کند. 
کند.  محکوم  ابد  حبس  به  حکمی 
که  شدند  متوجه  سارنوال ها  وقتی 
قاضی ها بدون هیچ بررسی ای به حبس 
رفته اند و خودشان هم در محکمه  ابد 
دوسیه دارند، قطعا سعی می کنند دوسیه 
بررسی  فساد  بدون  را  مامورین  بقیه 
مبرا  فساد  از  ماموری  اگر  آنگاه  کنند. 
بود، اجازه خروج از کشور را دریافت 
نان  برود در جوار قاضی ها  اال  کند، و 
کردن  معرفی  با  بخورند.  وطنی  گندم 
در  سارنوالی،  به  نفر  هفت  شش- 
تشناب  در  هم  مگسش  که  کشوری 

فساد می کند، کسی به جای نمی رسد.

گفته باشم!
دای چوپانی
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مقام های شهرداری کابل
 24 بالک را خودسرانه فروخته اند

اما جمعه گل همدرد، آمر حوزه 
پنجم امنیتی پولیس شهر کابل، 

می گوید که در حال حاضر از 
ساخت وساز و اعمار بالک ها 

در مقابل سیلو جلوگیری 
کرده اند. او گفت: »در حال 

حاضر ساخت و ساز متوقف شده 
و پولیس براساس دستورات 

ناحیه در این زمینه عمل 
می کند.«

با آن که مسووالن پولیس 
حوزه پنجم امنیتی شهر 

کابل مدعی اند که هیچ گونه 
ساخت وساز غیرقانونی در 
قسمت الف خوشحال خان 

جریان ندارد؛ اما یافته های 
8صبح نشان  می دهد که هم 
اکنون در بالک های -9-12

15-14 کار جریان دارد. 
مسووالن ناحیه پنجم شهرداری 

کابل نیز می گوید که کار 
ساخت وساز جریان دارد و در 
این زمینه هیچ مشکل قانونی 

وجود ندارد.
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and installation of 
miscellaneous to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, delivery and 
installation of carpets and vertical curtains to government department in Takhar, Badakhshan and some 
districts of Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی یهاطالع  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تخار ات دولتی در والیات ادار درفرش و پرده های عمودی ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  ،بدخشان و بعضی ولسوالی های بدخشان

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91090887: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery electric 
equipment to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery of electric 
equipment for TVET project in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با کابل  (GIZ TVET)برای دفتر و انتقال لوازم برقی   تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090911: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, delivery and 
installation of furniture to submit their expression of interest letter, Company profile and past 
experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, 
delivery and installation of furniture such as student/teacher desk and chair for PCP project’s partners in 
the 12 provinces with some districts of them. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
 21در  معلمینو انبرای شاگرد ومیز چوکیفرنیچر از قبیل  ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با وبعضی ولسوالی ها آنها والیت 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 1۰2۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and installation of 
security camera to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and 
installation of security camera with other accessories for TVET Office in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
کابل  (GIZ TVET)ونصب کمره های امنیتی همراه دیگر لوازم برای دفتر  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   
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ایران و ۱+۵ به توافق می رسند 

کشته شده است زی  وزارت دفاع امریکا: طارق الحر

زی بین  شدت تنش های مر
افغانستان و پاکستان

هسته ای  گفتگوهای  که  کرده  پيش بينی  روسيه  ارشد  مذاکره کننده 
ميان ايران و قدرت های جهانی در روزهای پيش روی به توافق ميان 

طرفين بينجامد.
اظهارات سرگيی  ايتارتاس  فردا، خبرگزاری روسی  راديو  از  نقل  به 
ريابکوف، معاون وزير خارجه روسيه را بازتاب داده است که تاکيد 

می کند ماراتن مذاکرات هسته ای با موفقيت به پايان خواهد رسيد.
سرمی برد،  به  هسته ای  مذاکرات  محل  وين،  در  که  ريابکوف  آقای 
گفت: »من نمی توانم پيش بينی کنم که چند ساعت ديگر مذاکره برای 
حل و فصل اين شرايط الزم است، اما همه طرف های مذاکره بر اين 
باور هستند که اين ماجرا در روزهای پيش روی به سرانجام خواهد 

رسيد.«
توافق  بر روی رئوس  ايران و گروه 1+5 که  به گفته وی، هم اکنون 

جامع اتومی کار می کنند، 91 درصد کار را به انجام رسانده اند.
سه شنبه،  روز  تا  را  هسته ای  مذاکرات  جهانی  قدرت های  و  ايران 

وزارت دفاع امريکا می گويد طارق الحرزی، کسی که پيکارجويان 
خارجی در گروه »دولت اسالمی« )داعش( را جذب می کرد و نقشه 
حمالت را می چيد در يک حمله هوايی در سوريه کشته شده است. 
طاهر  بن  طارق  که  است  گفته  پنتاگون  از  به نقل  آلمان  خبرگزاری 
به  هوايی  حمله  در  داعش  تونسی  رهبران  از  يکی  الحرزی،  العونی 

منطقه حسکه سوريه کشته شده است.
گروه  توانايی  او  »مرگ  گفت:  پنتاگون  سخنگوی  ديويس،  جف 
جنگ  در  خارجی  پيکارجويان  دادن  شرکت  در  اسالمی«  »دولت 
عراق  و  بين سوريه  تسليحات  و  مردان  و جابه جايی  عراق،  و  سوريه 
را کاهش می دهد.« طارق الحرزی از اسالمگرايان تندرو ليبی سالح 
می خريد و مواد منفجره برای خودروهای بمب گذاری شده و عمليات 

مرزی  نيروهای  اخير  روز های  در 
افغانستان و پاکستان با يک ديگر به تبادل 
آتش پرداختند. اين رويداد، دقيقا زمانی 
افغانستان  دولت  که  می گيرد  صورت 
و  پاکستان  با  روابط  بهبود  صدد  در 
اين  می باشد.  صلح  زمينه  آماده سازی 
برای  تالش  ماه ها  می تواند  جنگ 
کابل  و  اسالم آباد  بين  روابط  پيشرفت 
هر  مقامات  به گفته  اندازد.  خطر  به  را 
يک  حد اقل  جنگ،  اين  در  کشور،  دو 
افغانستان کشته و دو سرباز  افسر پوليس 
پاکستانی زخمی شده اند. اين زدوخورد 
پيوسته  به وقوع  اده،  انگور  نزديک قريه 
مرزبانان هر دو  با آغاز درگيری،  است. 
آمده اند.  در  آماده باش  حالت  به  کشور 
گذشته ها  در  پاکستانی  و  افغان  سربازان 
نيز بين هم به تبادل آتش پرداخته  بودند. 
خشونت جاری در لحظه حساس روابط 
پيوسته  وقوع  به  همسايه  کشور  دو  بين 
با  روابط  افغانستان  رييس جمهور  است. 
قرار  اولويت کاری خود  پاکستان را در 
داده بود. فعاليت های سخت ديپلوماتيک 
بتواند  تا شايد اسالم آباد  صورت گرفت 
پروسه صلح بين دولت افغانستان و طالبان 
را سرعت بخشد. هر دو کشور بايست بر 
سال ها کينه و دشمنی شان چيره می شدند. 
را  اسالم آباد  افغان ها  از  زيادی  عده ی 
دولت  برضد  طالبان  از  حمايت  به  متهم 
از سوی ديگر، کابل  افغانستان می کنند. 
توسط  که  را  ديورند  مرزی  خط  هنوز 
مرزی  خط  به عنوان  شد  ايجاد  بريتانيا 
است.  نشناخته  رسميت  به  بين المللی 
پاکستانی  و  افغان  سربازان  بين  جنگ 
پکتيکا  بين واليت  اده،  انگور  منطقه  در 
و وزيرستان جنوبی پاکستان اتفاق افتاده 
کشور،  دو  هر  مقامات  به گفته  است. 
جنگ زمانی آغاز شد که پاکستان شروع 
در  جديد  مرزی  پاسگاه های  ساخت  به 

امتداد خط ديورند می کند.
نا رضايتی های ايجادشده در شب سه شنبه 
تبادل  به  طرف  دو  شد.  جنگ  سبب 
جنگ افزار های  و  راکت  توسط  آتش 
پرداختند.  ساعت  چندين  برای  کوچک 
ادعا کرده اند که يک  افغانستان  مقامات 
برج مراقبت پاکستان را منهدم کرده اند. 
اما اين که چه کسی آغاز گر جنگ بوده 
ارتش  نيست.  معلوم  دقيق  هنوز  است 
پاکستانی  »سربازان  می گويد:  پاکستان 
آن  از  که  موقعيت  و  حمله  به  پاسخ  در 
به  دست  می گرفت  صورت  آتش باری 
دو  نبرد  اين  در  زده اند.«  متقابل  حمله 

شنيده  زمزمه هايی  حال  همين  در  اما  کرده اند،  تمديد  1۶سرطان 
پايان  به  سه شنبه  از  زودتر  مذاکرات  می کند  پيش بينی  که  می شود 

برسد، امری که وزير امور خارجه چين نيز از آن سخن گفته است.
با اين وجود سرگيی ريابکوف تاکيد کرده که وزير خارجه روسيه نه 
روز جمعه و نه روز شنبه به وين نخواهد رفت. اين در حالی است که 
روز پنج شنبه وزرای خارجه بريتانيا، فرانسه، آلمان و چين و نيز رييس 

سياست خارجی اتحاديه اروپا به مذاکرات اتومی در وين پيوستند.
روز پنج شنبه هم چنين يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی 
اتومی با حسن روحانی، رييس جمهور ايران در تهران ديدار کرد که 
سرگيی ريابکوف به ستايش از اين اقدام وی پرداخت و گفت که اين 

سفر باعث شد موضوعات شفاف تر شود.
گزارش رسانه های خبری داخل ايران حکايت از آن دارد که حسن 
روحانی در ديدار با آقای آمانو تاکيد کرده که مسايل باقی مانده ميان 

ايران و آژانس در مدت کوتاهی قابل حل است.

ترکيه  به  اروپا  از  نيرو  اعزام  در  هم چنين  او  می کرد.  تهيه  انتحاری 
برای  امريکا  دفاع  وزارت  داشت.  مهمی  نقش  سوريه  به  آن جا  از  و 

دستگيری و يا کشتن الحرزی سه ميليون دالر جايزه تعيين کرده بود.
حمله هوايی که منجر به مرگ طارق الحرزی شد، در نزديکی مرز 
عراق صورت گرفته است. بر اساس اطالعات پنتاگون، يک روز پيش 
از آن نيروهای امريکايی برادِر طارق الحرزی را نيز در موصل عراق 
کشته اند. برادِر الحرزی مظنون به دست داشتن در حمله به کنسولگری 
امريکا در شهر بنغازی ليبی در سپتامبر سال 2012 بود. در اين حمله 
چهار ديپلمات امريکايی، از جمله سفير آمريکا کشته شدند. به  گفته 
مقامات بلندپايه پنتاگون، طارق الحرزی پيش از اين در دادگاهی در 

کشورش تونس به طور غيابی به 24 سال زندان محکوم شده بود.

است.  شده  زخمی  نيز  پاکستانی  سرباز 
ساخت  کار  گفته اند  پاکستانی  مقامات 
امتداد خط  پاسگاه های مرزی جديد در 
ديورند در حريم پاکستان صورت گرفته 
است و قانونی می باشد. اما مقامات افغان 
اين ادعا را رد نموده و گفته اند که کار 
بين  توافق نامه  خالف  جديد  مرزی  خط 

دو کشور می باشد.
وزارت  سخنگوی  صديقی،  صديق 
»براساس  می گويد:  افغانستان  داخله 
نه  داريم،  پاکستان  با  ما  توافق نامه ای که 
افغانستان و نه پاکستان حق ساخت و ساز 
جز  به  دارند؛  را  ديورند  خط  امتداد  در 
بر سر آن  هر دو کشور  مواردی که  در 
توافق داشته باشند.« اگرچه اکنون جنگ 
هم چنان  وضعيت  اما  است،  متوقف 
شکننده باقی مانده است. يک مقام ارشد 
نيروهای  »پاکستان  است:  گفته  افغان 
اعزام  ديورند  خط  امتداد  در  را  بيشتری 
در  افغانستان  امنيتی  نيروهای  و  کرده 
حالت آماده باش هستند.« اما پاکستان در 
اين مورد جزييات نداده است. اين کشور 
از دادن جزييات درباره ساخت و ساز در 
می کند.  خود داری  ديورند  مرز  امتداد 
قريه  در  دکانداران  از  يکی  وزير  انور 
هفته گذشته  است، روز چهارشنبه  گفته 
بازار انگور اده بسته بود و کار گرانی که 
می کردند  کار  پاکستان  در  پروژه ای  در 

رخصت بودند.
تنش های مرزی بين افغانستان و پاکستان 
نيز به وجود  بهار سال 2013 ميالدی  در 
سربازان  نيز  زمان  آن  در  بود.  آمده 
هم ديگر  بين  پاکستان،  و  افغانستان 
حادثه  اين  پرداختند.  آتش  تبادل  به 
شرقی  منطقه  در  گوشته  ولسوالی  در 
ننگرهار رخ داد. آن حادثه نيز از ساخت 
پاسگاه ها توسط پاکستان در امتداد مرز 
يک  جنگ  اين  در  می گرديد.  ناشی 
از  تن  چندين  و  شد  کشته  افغان  افسر 
عساکر دو طرف زخم برداشتند. افغان ها 
کشتن  اعتراض آميز  راهپيمايی  يک  در 
به  کردند.  محکوم  را  پوليس  افسر  اين 
ملی  قهرمان  يک  به عنوان  سرباز  اين 
که  ديگر  حادثه  گرديد.  احترام  ادای 
قبل از اين جنگ در امتداد مرز صورت 
ميالدی   2014 سال  می  ماه  به  گرفت 
به  اقدام  پاکستان  زمانی که  برمی گردد. 
کندن چاله ای در امتداد خط ديورند در 
نزديکی خط معروف در واليت قندهار 
افغانستان در اين جنگ  کرد. دو سرباز 

زخمی شده بودند.
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Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090883: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, delivery and 
installation of furniture to submit their expression of interest letter, Company profile and past 
experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, 
delivery and installation of furniture such as meeting table, office desk, office chair, cupboard, couch 
and etc. to governmental departments in Takhar, Badakhshan and some districts of Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   فترد

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
فرنیچر از قبیل میز جلسه،میز دفتر،چوکی  ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

شرایط با توجه با  در ادارات دولتی در والیات تخار ،بدخشان و بعضی ولسوالی های بدخشاندفتر،الماری،کوچ و غیره 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

 نویسنده: حبیب خان طوطاخیل/ مار گریتا استن ستی

 بردگردان: ضیا صادق

 منبع: واشنگتن پست
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