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ارگ اعتبار خود را
از دست داده است

این  بدون  غریبش  و  عجیب  اعالمیه  با  ارگ 
متوجه  را  اشتباهی  و  مسوولیت  نوع  هیچ  که 
تفاهم نامه  که  است  کرده  کید  تا بداند،  خود 
بر اساس حسن نیت و تسریع روند جمع آوری 
بود.  شده  عقد  کابل بانک  مجرمان  قروض 
است  کرده  اعتراف  ارگ  اعالمیه  این  در  اما 
و  ضعیف  موافقت نامه  این  حقوقی  بنیاد  که 
چه  ارگ  که  این جاست  سوال  بود.  بی بنیاد 
زمانی متوجه بی  بنیادی تفاهم نامه و تضاد آن 
کم افغانستان  کشور و صالحیت محا با قوانین 
که از حرف های مشاور حقوقی  شد؟ آن طوری 
بر می آمد،  با طلوع  آقای غنی در مصاحبه اش 
تفاهم نامه  حقوقی  بی بنیادی  متوجه  ارگ 
کنش های  وا واقع  در  ولی  است  بوده  مذکور 
دیگری  چیز  هر  از  قبل  عمومی  افکار  شدید 

گردید. موجب لغو آن 

در صفحه 4
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امکانات 107باب مکتب مسدود شده 
در هلمند حیف ومیل می شود

چرا تروریست های ازبکستانی
در زابل مستعمره دارند؟
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گروگان ها فراموش شده بودند
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دانش:

با دشمنان مردم
جدی برخورد نشده است

ACKU



زنگ اول


رییس جمهور  معاونان  اجرایی،  رییس  رییس جمهور، 
اعالمیه های  صدور  با  همه  اجرایی  رییس  معاونان  و 
در  گروگان  مسافران  سربریدن  طویل،  و  عریض 
بزرگواران  این  اعالمیه های  کردند.  نکوهش  را  زابل 
این  کسی که  هر  بود.  مدنی  نهاد های  اعالمیه های  مثل 
اعالمیه ها را می خواند تصور می کند که یک روزنامه نگار 
منتقد این اعالمیه ها و پیام ها را نوشته است نه مقام های 
از  باید  دولت  یک  اجرایی  مقام های  دولت.  یک  اجرایی 
اقداماتی که انجام داده اند به مردم بگویند؛ از تدابیری 
بگویند که برای جلوگیری از تکرار این رویداد ها روی 
دست گرفته اند و ضعف هایی را برمال کنند که منجر به 

این جنایت شد. 
امور  مجری  رییس جمهور،  که  داشتند  انتظار  مردم 
نتوانست  حکومت  چرا  که  بگویند  معاونان شان  و 
یک طرفه  را  گروگان گیری  بحران  ماه،  چند  این  در 
و  گروگان گیران  مورد  در  مردم  به  حکومت  چرا  کند. 
خواست های آنان چیزی نگفت؟ سران حکومت باید به 
از والیت زابل به  مردم توضیح بدهند که چرا بخشی 
ازبکستانی بدل شده است و  مستعمره تروریست های 

هیچ کسی آنان را اخراج نمی کند.
اگر شهرهای ما به واقع محل تولد و پرورش تمدن های 
رغم  به  که  ناتوانیم  قدر  این  حاال  چرا  بودند،  تاریخی 
داشتن چندصد هزار نیروی نظامی، مشتی تروریست 
اگر  نمی توانیم.  کرده  بیرون  زابل  از  را  ازبکستانی 
روستا نشینان  چرا  دارند،  توانایی  واقعا  سیاستمداران 
سوال ها   این  به  نمی  کنند؟  بسیج  تروریست ها  علیه  را 
رییس  و  رییس جمهور  جمله  از  دولتی،  مقام های  باید 

اجرایی پاسخ بدهند. 
زابل  جنایت  پیامد های  متوجه  باید  حکومت  سران 
این  قربانیان  بازماندگان  که  است  روشن  باشند.  نیز 
تروریست ها  محلی  حامیان  بر  همه  از  بیشتر  جنایت 
خشمگین اند. این احتمال وجود دارد که عده ای جنایت 
این تروریست های ازبکستانی را به عدالت های تاریخی 
عده  ای  برافروزند.  قومی  جنگ  و  دهند  ربط  گذشته 
و  کنند  استفاده  فرصت  از  حاال  شاید  هم  سیاستمدار 
مردم افغانستان را به نام قوم به جان هم بیندازند. این 
حکومت  به  مردم  باور  که  می شود  عملی  وقتی  نیات 
بکلی از بین برود. حکومت باید با انجام اقدام های مهم 
نشان  دهد که عدالت را بر تروریست های خارجی اجرا 

می کند. 
تروریست های  حضور  مورد  در  باید  حکومت 
با  آن ها  رابطه  نحوه  و  زابل  در  ازبکستانی 
از  پس  دهد.  معلومات  مردم  به  محلی،  تروریست های 
در  که  بباوراند  به مردم  نظامی،  عملیات  اجرای  با  آن 
پی اجرای عدالت برتروریست ها است. هم چنان حکومت 
منتهی   راه های  امن سازی  برای  قاطعانه  اقدامات  باید 
غزنی  والیت  بخش های  دیگر  و  جاغوری  ولسوالی  به 
باشد.  امن  باید  کشور  شاهراه های  هم چنان  بردارد. 
دچار  کشور  کالن شهرهای  نباشد،  امن  شاهراه ها  اگر 
مشکل می شود. اگر شاهراه ها ناامن شود، خاطرات تلخ 
عامه  اذهان  در  نجیب  داکتر  حکومت  پایانی  روزهای 
تازه می شود و این امر، مشروعیت کارکردی حکومت 

را زیر پرسش می برد. 
از  عده  آن  جلو  باید  هزاره تبار  سیاستمداران 
جنایت  از  می خواهند  که  بگیرند  را  هم قطاران شان 
زابل بهره برداری سیاسی کنند. نباید اجازه داده شود 
بهره  برداری  برای  فقیر  روستایی های  اجساد  از  که 
استفاده شود.  پرده،  پشت  معامله گری های  و  سیاسی 
تباری  و  قومی  تنش های  یابد،  تحقق  چیزی  چنین  اگر 
حکومت  سران  می بینند.  زیان  همه  و  می شود  بیشتر 
نظر  در  با  باید  حکومت  سران  متحد  سیاستمداران  و 
کنند.  موضع گیری  شد،  مطرح  که  موضوعاتی  داشت 
سران حکومت نباید مشروعیت کارکردی شان را بیشتر 

از این صدمه بزنند.

حکومت باید پیامد های 
جنایت زابل را مدیریت کند
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اعالم  دایکندی  والیت  محلی  مقام های 
به  والیت  این  اشترلی  ولسوال  که  کرده اند 
تروریستی  گروه  نیروهای  با  ارتباط  اتهام 

طالبان بازداشت شده  است.
امنیت پولیس دایکندی،  آصف خان مسوول 
رفعت،  محمد  سید  که  گفته  بی بی سی  به 
سارنوالی  دستور  به  اشترلی  ولسوالی  ولسوال 
این  خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه  جرایم 

والیت بازداشت شده  است.
والیتی  شورای  رییس  ناییبی  سبحان  اما 
دایکندی، می گوید که بازداشت آقای رفعت 

انگیزه سیاسی دارد.
آصف خان می گوید که نیروهای پولیس در 
بازداشت این مقام محلی دست نداشته و آقای 
رفعت به دستور سارنوال بازداشت شده است.

والیت  بازداشتگاه  در  اکنون  رفعت  آقای 
دایکندی نگهداری می شود.

یکی  افغانستان  مرکز  در  دایکندی  والیت 
حساب  به  کشور  آرام  نسبتا  والیت های  از 

می آید.

ویژه  نماینده  دینگ شیجون  کابل:  8صبح، 
در  پاکستان،  و  افغانستان  برای  چین  دولت 
کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی  با  دیدار 
مهم  شریک  یک  افغانستان  که  است  گفته 

چین در منطقه به شمار می رود.
براساس اعالمیه  دفتر ریاست جمهوری، آقای 
افغانستان  دولت  با  چین  که  افزوده  شیجون 
بردن  بین  از  منظور  به  مشترک  صورت  به 

تروریزم در منطقه کار می کند.
در  ثبات  که  کرده  تاکید  شیجون  دینگ 
کمک  منطقه  در  ثبات  تامین  به  افغانستان 

می کند.
کمک های  از  اشرف غنی  همین حال،  در 
کرده  قدردانی  ابراز  افغانستان  به  چین  دولت 
ثبات  و  صلح  تامین  منظور  به  که  می گوید 
باید  پاکستان  دولت  منطقه،  و  افغانستان  در 
علیه گروه های تروریستی در آن کشور اقدام 
دولت  که  می افزاید  غنی  آقای  نماید.  جدی 
پاکستان با این اقدام می تواند صداقت خود را 
در مبارزه با تروریزم و تامین صلح پایدار در 

افغانستان نشان بدهد.

بازداشت ولسوال اشترلی به 
اتهام همکاری با طالبان

شیجون:

افغانستان شریک مهم چین 
است

بیلتون، آوازخوان معروف کشور درگذشت

نزدیک به پنجاه تروریست در عملیات های نظامی به قتل رسیدند

عبداهلل: دولت دست آوردها را قربانی روند صلح نمی کند

یکی  لوگری،  بیلتون  مومن خان 
کشور،  معروف  محلی  خوانان  از 
کابل  در  عقرب   ۱۸ دوشنبه  روز 

درگذشت.
که  می گویند  بیلتون  آقای  خانواده 
او در اثر بیماری  که از چندی پیش 
دچارش شده بود، در شفاخانه یی در 

کابل درگذشت.
منطقه  در  پیش  سال   ۹۵ بیلتون 
چکری،  به  معروف  خورد کابل 
واقع جنوب شهر کابل به دنیا آمد و 

همانجا بزرگ شد.
از  را  خود  مادر  و  پدر  کودکی  در 
بزرگ  را  او  خواهرش  و  داد  دست 

کرد.
صدای  طوالنی  سال های  در  بیلتون 
افغانستان  جنوب  روستاهای  رسای 
سوژه  جدایی   و  فراق  جایی که  بود، 

اصلی ترانه های روستایی است.
او که به »استاد بیلتون« معروف بود، 
از  همچنین  و  می نواخت  نی  ابتدا 
نیز  تنبور  و  رباب  توانای  نوازندگان 

بود. بعدا به آوازخوانی روی آورد.

داخله  امور  8صبح، کابل: وزارت 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  نظامی 
جریان یک شبانه روز گذشته چهل 
قتل  به  تروریستان  از  تن  هفت  و 

رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
این عملیات ها که به منظور سرکوب 
مربوطات  در  تروریستان  نابودی  و 
بغالن،  لغمان،  ننگرهار،  والیت های 
هلمند  و  کندهار  کندز،  تخار، 
برعالوه  بود، در آن  راه اندازی شده 
کشته شدن چهل و هفت تروریست، 
زخمی   دیگر  تروریست  پنج  و  سی 

شده اند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
بدست  نیز  تروریستان  مهمات  و 
است.  افتاده  کشور  امنیتی  نیروهای 
عملیات های  که  گفته  وزارت  این 
نظامی به منظور پاک سازی محالت 
از  برخی  در  تروریستان  وجود  از 

والیات همچنان ادامه دارد.

8صبح، کابل: داکتر عبداهلل عبداهلل 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
افغانستان  دولت  که  می گوید  ملی، 
را  اخیر  سال  چند  دست آوردهای 

قربانی روند صلح نمی کند.
در  گذشته  روز  که  عبداهلل  آقای 
و  امنیتی  ارشد  مسووالن  از  جمعی 
می گفت،  سخن  پولیس  فرماندهان 

و مطرح شدن  زمینه رشد  در  بیلتون 
انجام  زیاد  تالش  های  محلی  موسیقی 

داد.
به نقل از بی بی سی، او اشعار عارفانه 
نیز  را  زبان  پشتو  شاعر  جان،  بهایی 
از  به روایت بسیاری  سروده است و 
لوگری  موسیقی  در  موسیقی شناسان 
موسیقی  در  خاصی  سبک  که 
از سرآمدهای  افغانستان است، یکی 

دورانش بود.
کشور  معروف  محلی خوان  بیلتون، 
به زبان های فارسی و پشتو سرودهای 

هم چنین وزارت دفاع نیز اعالم کرده 
که در نتیجه عملیات های اردوی ملی 
از  در مناطق مختلف کشور شماری 
تروریستان کشته، زخمی و بازداشت 

شده اند.
می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
یازده  عملیات ها  این  جریان  در  که 
به  نیز  ملی  اردوی  سربازان  از  تن 
وزارت  این  رسیده اند.  شهادت 
ارایه  مورد  این  در  بیشتری  جزییات 

نکرده است.

مطبوعاتی  دفتر  همین حال،  در 
نوجوان  دو  بازداشت  از  ملی  امنیت 
خبر  کنرها  والیت  در  انتحارکننده 
اعالمیه ای  در  اداره  این  است.  داده 
حنیف  بنام های  نوجوانان  این  از 
پانزده ساله و جنت گل چهارده ساله 
تروریستان  که  می افزاید  کرده  یاد 
بازداشت شده باشندگان اصلی شهر 
به منظور  پیشاور پاکستان هستند که 
ولسوالی شیگل  به  تروریستی  اعمال 

والیت کنرها فرستاده شده بودند.

افزود که رهبران سیاسی از فعالیت ها 
کشور  امنیتی  نیروهای  قربانی های  و 
قدردانی می کنند و هیچ موقع با این 

قربانی ها معامله نخواهند کرد.
که حکومت  می افزاید  عبداهلل  آقای 
افغانستان دروازه صلح را باز گذاشته 
امنیتی  نیروهای  حال،  عین  در  اما 
برای  خود  توانایی های  تمام  از  باید 

نخستین  گذاشت.  میراث  به  فراوانی 
آهنگ های او به زبان فارسی »دل من 
ز غم هایت پاره پاره« و به پشتو »زما 

جانانه نه رازی وختونه« است.
آقای بیلتون صدها پارچه موسیقی در 
رادیو و تلویزیون ملی ضبط کرد که 
از جمله آثاری به یاد ماندنی موسیقی 

محلی افغانستان محسوب می شوند.
عمرش  پایانی  سال های  در  بیلتون 

فعالیت هنری نداشت.
جا  به  پسر  دو  و  دختر  پنج  او  از 

مانده اند.

حفاظت از جان و مال مردم در مقابل 
تاکید  وی  گیرند.  کار  تروریستان 
افغانستان  در  جنگ  شیوه  که  کرده 
نیاز است  از همین رو  تغییر کرده و 
تا مطابق این تغییرات مبارزه صورت 

گیرد.
به  خطاب  همچنین  اجرایی  رییس 
در  که  افزوده  پولیس  فرماندهان 
ثابت  خود  مسوولیت های  انجام 
قرار  مردم  خدمت  در  که  سازند 

دارند.
دولت  که  می گوید  عبداهلل  عبداهلل 
امنیتی  نیروهای  برای  باید  افغانستان 
تعریف مشخص و واضح از دوست 
نیروها  این  تا  کند  ارایه  دشمن  و 

ACKUبتوانند مطابق آن عمل کنند.



یره  منبع: الجز
 برگردان: یحیا سرپلی
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طالب ُکشی در میان طالبان
که  گفت  الجزیره  به  افغان  پولیس  روسای  از  یکی 
در  طالبان  رقیب  گروه  دو  بین  خشونت بار  درگیری های 
کم 50 نفر از هر دو طرف  کم از  جنوب افغانستان به مرگ 
روز یک شنبه  نورزی،  میرویس  به گفته  است.  انجامیده 
جدید  رهبر  عبدالرسول،  مال  امر  تحت  جنگجویان 
رهبر  اخترمنصور،  مال  به  وفادار  جنگجویان  با  طالبان، 

طالبان در والیت زابل درگیر شدند.
درگیری  علت  به  را  ناحیه  این  »غیرنظامیان  گفت:  وی 
این  افزود  وی  کرده اند.«  ترک  گروه  دو  بین  سنگین 
درگیری در ولسوالی ارغنداب زابل به وقوع پیوسته است. 
کنترول طالبان است. ما از وقت  بیشتر این ناحیه تحت 

کمک نظامی بودیم.« خواستار 
که  گفت  زابل  جنوبی  والیت  والی  اسحاق زی،  انور 
امارات  عالی  شورای  به  مشهور  انشعابی-  طالبان  گروه 
از دولت اسالمی عراق و شام  با جنگجویانی  اسالمی- 
امر  تحت  طالبان  »گروه  گفت:  وی  شده اند.  یک جا 
نبرد  در  ازبک  و  داعش  جنگجویان  طرف  از  مالرسول 
گروه رسول و 10  پشتیبانی می شدند. حدود 40 طالب از 

کشته شدند.« گروه منصور در این نبرد  طالب از 

رد ادعای داعش
جداشده  بخش  سخنگوی  نیازی،  عبدالمنان  آن هم  با 
الجزیره  به  وی  کرد.  رد  را  داعش  با  همکاری  طالبان، 
گفت: »ما هرگز به آن ها نپیوسته ایم. ایدیولوژی های آن ها 
فرق می کند؛ آن ها سابقه متفاوت و تاریخ متفاوتی دارند. 
آن ها  از  هرگز  ما  هستند.  کاذب  اتهام های  همه  این ها 

ایجاد  یا  دشمنان مان  با  جنگ  برای  حمایت  تقاضای 
کمیت اسالمی نکرده ایم.« حا

کنترول  که بخش های بزرگی از عراق و سوریه را  داعش 
والیت  در  یافتن  حضور  به  شروع  امسال  اوایل  می کند، 
به آغاز جنگ  را  نیازی طرفداران مال منصور  کرد.  زابل 
گفت: »از زمان اعالم رهبر جدیدمان، ما  کرد. وی  متهم 

که در پی جنگ با یک دیگر نیستیم.  واضح ساخته ایم 
این جنگ از سوی آن ها آغاز شد.«

»جهاد ما«
والیت  در  منصور  مال  امر  تحت  طالبان  فرمانده  یک 
گفت  الجزیره  به  نشود  گرفته  نامش  خواست  که  زابل 
هستند  آن ها  رهبر  ضد  کسانی که  با  نبرد  به  وی  گروه  که 
کسی که مال منصور را  گفت: »هر  ادامه خواهند داد. وی 
گروه انشعابی توسط  به رسمیت نشناسد، دشمن ماست. 
باعث  کار  این  شده؛  ایجاد  ما  دشمنان  و  خارجی ها 
توقف ما نمی شود. هیچ چیز نمی تواند ما را از ادامه جهاد 

بازدارد.«
جدید  رهبر  اعالم  پی  در  گروه  دو  به  طالبان  انشعاب 
گرفت.  گروه یعنی مال منصور صورت  بخش اصلی این 
نشده  مشوره  آن ها  با  که  می  گوید  طالبان  عالی  شورای 
گروه انشعابی، رهبر خود یعنی  گذشته  است و اواخر هفته 
را  گمانه هایی  این جدایی،  برگزید.  را  آخوند  رسول  مال 

کرده است. گروه و آینده آن ایجاد  درباره وحدت این 
گفتگوهای صلح

گفتگوهای صلح بین طالبان و حکومت افغانستان بعد 
گزارش  از اعالم مرگ مال عمر به تعویق افتاد. با آن هم به 
گروه آماده  که این  گفت  طلوع نیوز نیازی روز یک شنبه 
که نیروهای خارجی  گفتگوهای صلح است در صورتی 

کنند. افغانستان را ترک 
که  کرد  اعالم  اوباما  بارک  رییس جمهور  گذشته  ماه 
ایاالت متحده به وظیفه نظامی خود در افغانستان ادامه 
نیروهای  طالبان،  حمالت  تشدید  با  همزمان  و  می دهد 
حفظ   2016 سال  اواخر  تا  را  نفر   9800 یعنی  فعلی اش 

می کند. 
که از سال 2017 شروع خواهد شد،  تحت برنامه جدید 

کاهش خواهد یافت. شمار نیروهای امریکایی به 5500 

 ظفرشاه رویی

دانش:

با دشمنان مردم جدی برخورد 
نشده است

کنش  وا در  ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  سرور 
توسط  زابل  والیت  در  هزاره  مسافر  هفت  سربریدن  به 
امنیتی  نهادهای  از  داعش،  تروریستی  گروه  جنگجویان 
اول  روزهای  جدیت    صورتی که  در  می گوید  کرده  انتقاد 
مردم  امروز  می یافت،  ادامه  مسافران  این  آزادی  منظور  به 

افغانستان شاهد این جنایت نمی بودند.
زابل، شب  تروریستی داعش در والیت  گروه  جنگجویان 
چهار  به  نزدیک  که  را  مسافرانی  از  تن  هفت  یک شنبه 
گیالن والیت  ماه قبل از منطقه رسنه از مربوطات ولسوالی 
زابل  والیت  افغان  ک  ولسوالی خا در  بودند،  ربوده  غزنی 
کودک و سه مرد  سر بریدند. این افراد شامل سه زن، یک 
می شوند. این مسافران باشندگان اصلی ولسوالی جاغوری 

والیت غزنی بودند.
عمل  یک  را  غیرنظامیان  این  بریدن  سر  دانش  سرور 
این  مسوولیت  که  می گوید  کرده  توصیف  جنایت کارانه 
در  دانش  آقای  است.  امنیتی  نهادهای  به دوش  حادثه 
هرحادثه ای  مسوولیت  شک  »بدون  می گوید:  بیانیه ای 
پیش از هرنهادی به دوش اداره محلی و نهادهای امنیتی 
که  گسترده ای  کشور است. متاسفانه علی رغم تالش های 
گرفت،  صورت  زابل  گروگان گیری  واقعه  اول  روزهای  در 
گروگان ها  آزادی  زمینه  در  توجهی  قابل  دست آورد  هیچ 
گر آن جدیت روزهای اول ادامه می یافت  به دست نیامد. ا
برخوردهای  افغانستان  مردم  خورده  قسم  دشمنان  با  و 
جدی صورت می گرفت، شاید امروز ما شاهد این جنایت 

وحشیانه نبودیم.«
او  که  کرده  کید  تا هم چنین  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
شورای  ویژه  به  کشور  امنیتی  و  رسمی  نهادهای  طریق  از 
امنیت ملی مساله سربریدن هفت مسافر در والیت زابل را 
که دالیل  افزوده  آقای دانش  قرار می دهد.  مورد پی گیری 
کم کاری و اجرا نشدن مصوبات حکومت و شورای امنیت 

باره  دو  بررسی  مورد  نیز  را  زابل  گروگان گیری  باره  در  ملی 
قرار می دهد.

که سربریدن  کشور، می گوید  اما، اشرف غنی رییس جمهور 
نشان دهنده  دولت،  مسلح  مخالفان  توسط  غیرنظامیان 
امنیتی  نیروهای  برابر  در  مخالفان  این  شکست  و  زبونی 
توسط  که  اعالمیه ای  براساس  است.  نبرد  میدان های  در 
محکوم  با  غنی  آقای  شده،  منتشر  ریاست جمهوری  دفتر 
است:  گفته  زابل  والیت  در  مسافر  هفت  سربریدن  کردن 
»دشمنان افغانستان با سربریدن افراد ملکی یک بار دیگر 
که در میدان نبرد در مقابل نیروهای امنیتی  ثابت ساختند 

کشور شکست خورده اند.« و دفاعی 
کشتار بی رحمانه غیرنظامیان به  که  اشرف غنی می افزاید 
کودکان در هیچ دین و آیینی توجیه پذیر نیست  ویژه زنان و 
ک  و این عمل »به جز از شرمساری در دنیا و عذاب دردنا
غیرنظامیان  این  قاتالن  نصیب  دیگری  چیز  آخرت«  در 

نمی کند.

کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی نیز،  در همین حال، دا
زابل  والیت  در  غیرنظامی  هفت  سربریدن  بیانیه ای  در 
کرده  محکوم  شدیدا  را  داعش  تروریستی  گروه  توسط 
قبل  از  بیشتر  خود  اعمال  این  با  تروریستان  که  می گوید 
قاموس  در  که  می افزاید  عبداهلل  آقای  می شوند.  منفور 
تروریستان جز ایجاد وحشت، دهشت و ترور چیز دیگری 
وجود ندارد. رییس اجرایی در بیانیه خود می گوید: »این 
گون  گونا که تروریستان در قالب های  بار نیست  نخستین 
از ملت ما قربانی می گیرند  القاعده  بنام طالب، داعش و 
را بطور ظالمانه و وحشیانه شهید می کنند.  ما  و هموطنان 
تروریستان، این دشمنان دین و انسانیت می خواهند با این 
کنند و از  کار خود در میان مردم ما ترس و وحشت ایجاد 
این دشمنان  اما،  برسند.  اهداف شوم خود  به  این طریق 
که انجام  وحشی و بیگانه با دین و انسانیت، نمی دانند 
مردم  نزد  در  پیش  از  بیش  جنایت  کارانه،  اعمال  این 
پیش  از  نابخشودنی تر  و  منفورتر  جهانیان،  و  افغانستان 

می شوند.«
نیز،  ریاست جمهوری  پیشین  معاون  خلیلی،  محمدکریم 
را  زابل  والیت  در  غیرنظامی  هفت  سربریدن  پیامی  در 
که زمان زیادی برای آزادی  کرده می گوید  شدیدا محکوم 
به  زمینه  این  در  دولت  اما  داشت،  وجود  گروگان ها  این 

مسوولیت های خود عمل نکرد.
آزادی  برای  افغانستان  دولت  که  می افزاید  خلیلی  آقای 
کرده و به انتظار خانواده های  کوتاهی و »اهمال«  گروگان ها 
گروگان ها پایان نداد. معاون دوم پیشین ریاست جمهوری 
که زمان زیادی برای رهایی  گفت  می گوید: »با تاسف باید 
شک  بدون  دولت  اما  داشت؛  وجود  افراد  این  نجات  و 
نکرد.  عمل  زمینه،  این  در  خود  مکلفیت  و  مسوولیت  به 
انتظار  و  امید  سرانجام  اهمال،  و  کوتاهی   این  نتیجه  در 
و  نشد  برآورده  افغانستان  ملت  و  گروگان ها  خانواده های 

این افراد به فجیع ترین شکل به قتل رسیدند.«
محمدکریم خلیلی در این پیام خود نسبت به تهدیدهای 
هشدار  جهان  و  منطقه  در  داعش  تروریستی  گروه  بیشتر 
پابند  ارزشی  و  اصول  هیچ  به  گروه  این  که  می گوید  داده 

نیست.
مصداق روشن نقض حقوق بشر

هفت  سربریدن  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
گروه  جنگجویان  توسط  زابل  والیت  در  غیرنظامی 
بشر  حقوق  نقض  روشن  مصداق  را  داعش  تروریستی 
کمیسیون  این  می کند.  توصیف  بشردوستانه  حقوق  و 
می گوید:  قتل،  این  کردن  محکوم  ضمن  اعالمیه ای  در 
حقوق  و  بشر  حقوق  نقض  روشن  مصداق  قضیه  »این 
و  دینی  آموزه های  از  واضح  تخطی  و  بوده  بشردوستانه 
موهبت  زندگی  زیرا  می باشد.  کشور  نافذه  قوانین  احکام 
شخصی  هیچ  و  بوده  انسان  بشری  و  طبیعی  حق  و  الهی 
گردد. به  نمی تواند بدون مجوز قانونی از این حق محروم 
که صورت  گروگان گیری، به هر منظور و هدفی  همین ترتیب 
کنوانسیون های چهارگانه  بگیرد، به موجب ماده 3 مشترک 
ژنو و سایر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر، ممنوع بوده 

و تخطی از آن موجب مسوولیت مرتکبان آن می باشد.«
گروگان گیری  از افزایش موارد  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
کرده و از دولت  کودکان شدیدا ابراز نگرانی  و قتل زنان و 
کند و جلو  افغانستان خواسته تا امنیت شهروندان را تامین 

جنایت های بیشتر را بگیرد.
که از والیت هرات به سمت  سی ویک تن از مسافران هزاره 
گذشته ی خورشیدی  کابل در حرکت بودند، در اخیر سال 
گرفته  گروگان  توسط افراد مسلح نقاب دار در والیت زابل به 
تالش های  نتیجه  در  گروگان ها  این  از  تن  نوزده  شدند. 
و  زابل  و  غزنی  والیت  قومی  بزرگان  همکاری  و  دولت 
آزاد  تروریستان طالب  اسیران  از  تن  تبادله چند  هم چنین 

شدند، اما سرنوشت دوازده تن آنان تا هنوز معلوم نیست.
شماری  کنش های  وا زابل،  در  غیرنظامی  هفت  سربریدن 
نیز  را  فیسبوک  جمله  از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از 
را  کارزاری  کاربران  این  از  به دنبال داشته است. شماری 
به  غیرنظامی  هفت  این  جنازه های  تا  انداخته اند  راه  به 
علیه  بزرگ  گردهمایی  یک  در  مردم  و  شده  منتقل  کابل 

بی تفاوتی حکومت دست به اعتراض بزنند.
»وظیفه  می نویسد:  فیسبوک  کاربران  از  نظری  شکور 
فلسفه  و  وظیفه  نیست.  تقبیح  و  محکومیت  حکومت، 
و  مال  و  جان  از  محافظت  و  امنیت  برقراری  آن  وجودی 
است.  شهروندانش  شهروندی  و  اساسی  حقوق  و  منافع 
بر  گروه ها  و  افراد  تجاوز  از  جلوگیری  حکومت  وظیفه 
گروه های دیگر و اجرای قانون برخاطیان و  حقوق افراد و 
قانون شکنان و برهم زنندگان امنیت عمومی و منافع جمعی 

و رفع مخاصمات و در نهایت تامین عدالت است.«

ACKU
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از دست داده است
بزرگ ترین  اصلی  متهم  فروزی،  خلیل  با  ارگ  همکاری  رسوایی 
گذشته و چیزی جز خشم  فساد بانکی افغانستان، از حد حیرت 
آقای  غرای  سخنرانی  وقتی  به خصوص  نمی تواند؛  برانگیخته  را 
بیاوریم  یاد  به  را  امریکا  کانگرس  در  رییس جمهور  اشرف غنی، 
به فساد  با فساد، رسیدگی  مبارزه  ثبوت جدیت خود در  برای  که 
آقای  که  می آید  به نظر  کنون  ا اما  آورد.  مثال  را  کابل بانک  مالی 
رییس جمهور  یک  همانند  سخنرانی  وقت  در  شاید  اشرف غنی 
قانونمدار، دولتمرد وفادار به قانون اساسی و صالحیت دادگاه های 
اما  بنماید  کشور  در  فساد  با  مبارزه  برای  جدی  رهبر  و  افغانستان 
آرام  و  کسب محبوبیت  برای  ابزاری  واقع حرافی های سیاسی  در 
ما  عمل  در  و  است  شده  ارگ  سوی  از  عمومی  انتقادات  ساختن 
که  حکومتی  هستیم؛  پیشین  حکومت  رفتار های  همان  شاهد 
کشورهای آغشته به فساد دولتی برد،  افغانستان را در صدر فهرست 
کرد  به دالیل سیاسی و قومی از عامالن فساد و قانون شکنی حمایت 
گرفت،  کشور مورد بازخواست قرار  و وقتی در رابطه به مشکالت 
گردن غربی ها انداخت. همین قدر مانده  گناه تمام مشکالت را به 
کابل را هم به  کرزی مشکل ترافیک و آلودگی هوای  که آقای  بود 

گردن خارجی ها بیندازد.
موجب  ارگ  دوراندیشی  عدم  و  سیاسی  بی کفایتی  مهم تر  همه  از 
چنین  با  غنی  آقای  که  است  ممکن  چطور  است.  فراوان  حیرت 
بی بنیاد  مشوره های  اساس  بر  را  کشور  نافذه  قوانین  صراحتی 
نه  تالش شان  ظاهرا  که  کند  نقض  حقوق دانانی  غیر قانونی  و 

آقای  کردن  بیرون  برای  راهی  کردن  پیدا  بلکه  قانون  از  حفاظت 
کابل باشد.  فروزی از زندان و زمینه سازی برای سرمایه گذاری او در 
کنون  ا که بی سوادی حقوقی شان  ظاهرا حقوقدانان ارجمند ارگ 
که  گذشته مسجل شده است، ضمن ابراز تاسف می گفتند  بیشتر از 

جای آقای فروزی در زندان نیست. 
که هیچ نوع مسوولیت  ارگ با اعالمیه عجیب و غریبش بدون این 
که تفاهم نامه  کرده است  کید  و اشتباهی را متوجه خود بداند، تا
مجرمان  قروض  جمع آوری  روند  تسریع  و  نیت  حسن  اساس  بر 
کرده  اعتراف  ارگ  اعالمیه  این  اما در  بود.  کابل بانک عقد شده 
بود.  بی بنیاد  و  ضعیف  موافقت نامه  این  حقوقی  بنیاد  که  است 
که ارگ چه زمانی متوجه بی  بنیادی تفاهم نامه  سوال این جاست 
کم افغانستان شد؟ آن  کشور و صالحیت محا و تضاد آن با قوانین 
که از حرف های مشاور حقوقی آقای غنی در مصاحبه اش  طوری 
با طلوع بر می آمد، ارگ متوجه بی بنیادی حقوقی تفاهم نامه مذکور 

کنش های شدید افکار عمومی قبل از هر  بوده است ولی در واقع وا
گردید. چیز دیگری موجب لغو آن 

گر از یک جانب پیروزی  تاثیر افکار عمومی باالی تصمیم ارگ، ا
در  ولی  می تواند  شده  تلقی  ما  عمومی  افکار  و  رسانه ها  برای  ای 
ارگ  در  که  شده ایم  مواجه  نیز  تلخ  واقعیت  این  با  ما  حال  عین 
گر ترس از افکار عمومی  کسی خود را پایبند هیچ قانونی ندانسته و ا
به خصوص  می زند؛  کاری  هر  به  دست  سر  خود  به شکل  نباشد، 
قانون شکنی  توجیه  خدمت  در  بیشتر  حکومت  حقوقی  بدنه  که 
یاد  از  نباید  ارایه تفسیر درست و مسووالنه حقوقی.  تا  ارگ است 
که حکومت نهاد فراتر از قانون نیست و هیچ مصلحت سیاسی  برد 
نادیده گیری  و  قوانین  نقض  موجب  نمی تواند  اقتصادی ای  و 

کم شود.  صالحیت و تصامیم محا
کرزی را برای نادیده گیری  آقای غنی در حقیقت راه و رسم حامد 
سمت  به  را  افغانستان  دموکراسی  و  داده  ادامه  قضاییه  قوه 
کم و لوی سارنوالی را  کرزی محا کی به پیش می برد. آقای  خطرنا
آبرو  هیچ  و  بود  گماشته  تصامیم سیاسی خود  و  منافع  به خدمت 
کرزی،  آقای  بود.  نگذاشته  باقی  مذکور  نهاد های  به  اعتباری  و 
که ستره محکمه را برای توجیه  رییس جمهور سابق، تالش می کرد 
آقای  کنون  ا کند.  استفاده  قانون شکنانه اش  و  نادرست  اقدامات 

غنی به سیاق رییس جمهور سابق عمل می کند.
بزرگ  بازنده  فروزی  خلیل  با  تفاهم نامه  رسوایی  در  غنی  آقای 
که تمام هزینه های  سیاسی است. او در نزد مردم و دولت های غربی 
اصالح گر  دولتمرد  به عنوان  را  خود  می کنند،  تامین  را  حکومتش 
از  یکی  می کند.  معرفی  کشور  در  بزرگ  اصالحات  مجری  و 
خصایل آقای غنی طرح حرف های بزرگ است. مثال، آقای غنی 
مکان های  از  افغانستان  بزرگ  شهرهای  تبدیل  برای  برنامه اش  از 
مصرفی به مکان های تولیدی حرف زده است. هم چنان، او خود 
را به عنوان سیاستمدار ثابت قدم در مبارزه با فساد معرفی می دارد 
که  ولی ظاهرا تفاهم با یکی از مجرمان بزرگ مالی نشان می دهد 
کمیت قانون متعهد  آقای غنی تا چه حدی به مبارزه با فساد و حا
دوران  در  فساد  به  متهم  بزرگ  چهره های  که  به خصوص  است. 
مالی  مشوره های  و  کرده  کار  او  برای  ارگ  در  کرزی  حکومت 
چه  کنون  ا می کنند.  همراهی اش  خارجی  سفرهای  در  و  می دهند 
با  برای مبارزه  کسی حرف های اشرف غنی  که  دلیلی وجود دارد 
گر آقای غنی به همین صورت تمام وعده ها  فساد را جدی بگیرد. ا
کند، افکار عمومی او را چیزی فراتر از  و حرف های خود را نقض 
که با  سیاستمدار عوام فریب و پوپولیستی به حساب نخواهند آورد 

کالن خود تنها درصدد بازی دادن مردم است. حرف های 
که قرار نیست فرهنگ معافیت از مجازات قانون  ارگ نشان داد 
روزنامه  به  فروزی  که  طوری  آن  برسد.  پایان  به  زودی ها  این  به 
گفته است، بر اساس توافق با حکومت، او برخالف  نیویارک تایمز 
حکم محکمه و دوران قطعی زندان روزانه از محبس بیرون شده 
کار و فعالیت اشتغال داشته می تواند. چطور  و به صورت آزادانه به 
امتیازاتی  چنین  از  حبس  طویل  مدت  با  مالی  کالن  مجرم  یک 
افغانستان ممکن  تنها در  کار ظاهرا  این  بوده می تواند؟  برخوردار 
تنبیه  و  قید  از  سنگین،  جرایم  ارتکاب  با  ولو  افراد،  که  است 
نمی شوند.  توبیخ  خود  اعمال  بابت  از  و  جسته  بیرون  قضایی 
مالی اش  و  سیاسی  ارتباطات  به دلیل  فروزی  خلیل  شک،  بدون 
که آقای  گرفته است. یاد مان باشد  در چنین موقعیت برتری قرار 
و  سیاستمداران  برای  را  کالنی  وام های  فرنود  شیرخان  و  فروزی 
گسترده با مقامات ارشد  که ارتباطات  چهره های متنفذ اقتصادی 
سپرده های  از  استفاده  با  آن ها  تا  داده  داشتند،  کرزی  حکومت 
کابل بانک، دست به سرمایه گذاری بزنند. به هر  بانکی مشتریان 
کنون به حامی آقای فروزی تبدیل شده و  حال چهره های مذکور ا

زمینه های فعالیت های اقتصادی اش را فراهم می کنند.
البته با این   که حکومت طی حکمی زمین های جدید آقای فروزی 
به  ولی  است  کرده  مصادره  سنگینش،  قروض  پرداخت  برای  را 
کاری در عمل  که ارگ واقعا چنین  هیچ صورت نمی توان متیقن بود 
به دست  گزارش هایی  بعد  چندی  که  نیست  بعید  چون  می کند. 
که آقای فروزی هم چنان از شرکای شهرک هوشمند  رسانه ها بیفتد 

بوده و به زندگی عادی خود در بیرون از زندان ادامه می دهد.

وریست های ازبکستانی  چرا تر
در زابل مستعمره دارند؟

 سلیم آزاد

هم پیمانان  و  ازبکستانی  تروریست های  شنبه  روز 
این  آفریدند.  فاجعه  زابل  والیت  در  محلی شان 
در  ماه  چند  که  را  مسافری  هفت  تروریست ها 
نه ساله  کودک  یک  بریدند.  سر  داشتند،  گروگان 
این  هستند.  سربریده شدگان  میان  در  نیز  زن  دو  و 
اما  می گریاند،  را  سنگ دلی  هر  فاجعه بار  رویداد 
اسیر  چنان  محلی شان،  هم پیمانان  و  تروریست ها 
این  ارتکاب  از  که  ایدیولوژیک  شان اند  اوهام 
ازبکستانی  تروریست های  ابایی نکردند.  جنایت 
دارند.  حضور  زابل  والیت  در  که  است  سال ها 
کمیت طالبان در پایان سال 2001  پس از سقوط حا
ازبکستانی  تروریست های  سرکرده  یلداش  طاهر 
کستان  پا قلمرو  در  شمالی  وزیرستان  به  افرادش  و 

رفتند. 
در  ازبکستانی  تفنگ داران  استقرار  از  مدتی 
جنگجویان  که  بود  نگذشته  شمالی  وزیرستان 
محلی با آنان در گیر شدند. منابع تندروان حکایت 
که در آن زمان درگیری های شدیدی بین  می کنند 
تفنگ داران طاهر یلداش و مال محمد نذیر یکی از 
فرماندهان طالبان محلی در وزیرستان رخ داد. این 
که برخی از فرماندهان طالبان  درگیری ها سبب شد 
کنند. مال داداهلل فرمانده بی رحم  افغان پادرمیانی 
که در آن زمان حیات داشت، جنگجویان  طالبان 

ازبکستانی را به والیت زابل آورد. 
زمان  آن  در  طرفدارشان  روستایی های  به  طالبان 
جنگجویان  به  که  دادند  دستور  زابل  والیت  در 
حاال  تا  زمان  آن  از  دهند.  پناه  ازبکستانی 
هستند.  مستقر  زابل  در  ازبکستانی  جنگجویان 
والیت  در  مستقر  ازبکستانی  جنگجویان  بیشتر 
گزارش های  اما  هستند،  طالبان  هم پیمان  زابل 
که شماری از آنان پس از  کی است  تایید ناشده حا
نیست،  زنده  دیگر  محمدعمر  مال  دریافتند  این که 
کرده اند. اما  گروه تروریستی داعش را  بلند  پرچم 
بیشتر این جنگجویان هنوزهم به فرمان فرماندهان 

طالبان عمل می کنند. 
از  شماری  شمال،  در  ناآرامی ها  آغاز  از  پس 
و  افغانستان  جنوب  از  ازبکستانی  جنگجویان 
خانواده های شان،  با  کستان  پا قبایلی  مناطق 
کندز  سرپل،  والیات  دور دست  روستا های  در 
است  این  رسمی  روایت  رفتند.  بدخشان  و 
از  شماری  انتقال ها  و  نقل  این  جریان  در  که 
به  خانواده های شان  با  ازبکستانی  جنگجویان 
چنگ نیروهای امنیتی افتادند و حاال هم در بند 
از منابع  افغانستان هستند. برخی  امنیتی  نیروهای 
گروه  مربوط به طالبان به رسانه های همسو به این 
آزادی  برای  ازبکستانی  جنگجویان  که  گفته اند 
گروگان  را  شیعه مذهب  مسافران  هم قطاران شان، 

گرفته اند. 
جنگجویان  همکاری  بدون  که  است   روشن 
نمی توانند  ازبکستانی  جنگجویان  طالبان، 
زابل  والیت  روستا های  در  را  گروگان های شان 
فرماندهان  که  نیست  بعید  بنابراین  نگهدارند. 
محلی طالبان در والیت زابل نیز با این جنگجویان 
است  این  مهم  پرسش  حاال  کرده اند.  همکاری 
مقام های  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  چرا  که 

که  والیت زابل و مجموع حکومت، اجازه داده اند 
جنگجویان ازبکستانی بخشی از والیت زابل را از 
کنند و  سال ها به این طرف به مستعمره خود بدل 

هم میهنان ما را بکشند؟
نیروهای  و  زابل  والیت  محلی  مقام های  حال  تا 
راندن  بیرون  هدف  به  آن جا،  در  مستقر  امنیتی 
هیچ  در  عملیاتی  هیچ  ازبکستانی  جنگجویان 
امر  این  نداده اند.  انجام  زابل  والیت  از  گوشه ای 
ازبکستانی  ترور یست های  که  است  شده  سبب 
امنیت  احساس  زابل  والیت  از  بخش هایی  در 
داخله  و  دفاع  وزارت خانه های  مقام های  کنند. 
عملیاتی  هیچ  حال  تا  چرا  که  بدهند  پاسخ  باید 
صورت  زابل  والیت  در  جنگجویان  این  علیه 
ازبکستانی  جنگجویان  که  وقتی  است؟  نگرفته 
شماری  دولت  مورد  یک  در  کردند،  گروگان گیری 
ساحه  آن که  با  اما  کرد،  آزاد  را  آنان  زندانیان  از 
آنان  علیه  عملیاتی  هیچ  شد،  کشف  آنان  حضور 
که پس از خاتمه داستان  راه اندازی نشد. الزم بود 
جنگجویان  کنترول  زیر  مناطق  به  گروگان گیری، 

ازبکستانی در زابل عملیات می شد. 
در مجموع سیاست دفاعی دولت مشکل داشت. 
کنترول طالبان در جنوب را  گر دولت مناطق زیر  ا
زیر آتش می گرفت، شاید شمال هم این قدر ناآرام 
بود.  طالبان  به دست  تعرضی  ابتکار  اما  نمی شد. 
این وضع به جنگجویان ازبکستانی فرصت داد تا 
مسافران  گروگان گیری  در  را  خود  بخت  دیگر،  بار 

کابل- غزنی بیازمایند. شاهراه 
گیری های میان  گروگان گیری منجر به در  گر  حاال ا
والیت  از  بخش هایی  و  غزنی  هزاره ی  مردمان 
تروریست های  متوجه  ضرری  هیچ  شود،  زابل 
ازبکستانی  تروریست های  نمی شود.  ازبکستانی 
است،  شده  متولد  بحران  در  سازمان شان  که 
دارند.  نیاز  بیشتر  بحران  به  حیات  ادامه  برای 
قومی  گروگان های هزاره تبار، احساسات  سربریدن 
گر این احساسات موجب  کرده است و ا را تشدید 
منازعه خونین شود، این امر به نفع تروریست های 

ازبکستانی تمام می شود. 
خوبی  به  را  معضل  این  تا  است  دولت  بر  حاال 
چگونگی  مورد  در  باید  حکومت  کند.  مدیریت 
زابل،  والیت  در  ازبکستانی  جنگجویان  حضور 
در  این جنگجویان  نقش  این جنگجویان،  شمار 
با  محلی  طالبان  همکاری  میزان  و  گروگان گیری 
از  پس  دهد.  معلومات  مردم  به  جنگجویان  این 
کردن این جنگجویان  برای بیرون  باید راهی  این 
از زابل جستجو شود. باید عملیات های نظامی به 
حکومت  گر  ا شود.  واجرا  پالن گذاری  منظور  این 
این وضعیت را به خوبی و با دور اندیشی مدیریت 
وجود  ک  خطرنا رویداد های  بروز  احتمال  نکند، 
گروگان های  اقارب  و  خویش  و  هم دیاران  دارد. 
حامیان  بر  دیگر  کس  هر  از  بیشتر  شده،  سربریده 
و  خشمگین اند  ازبکستانی  جنگجویان  محلی 
باید  حکومت  می دانند.  واقعی  قاتالن  را  آنان 
جدی  اقدامات  و  بگیرد  نظر  در  را  مسایل  این 
کردن  بیرون  و  قاتالن  بر  عدالت  اجرای  برای  را 

تروریست های ازبکستانی از زابل، انجام دهد.

 فردوس
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کجکی، دیشو و واشیر یک مکتب فعال نیست و تمام ارغند، کندهار
هر  در  من  می شود.  حیف ومیل  مکاتب  این  امکانات 
یکی از این ولسوالی ها سفر کرده ام، بیست سال است 
که در واشیر تنها یک مدرسه فعال است و این مدرسه 
هیچ ربطی به وزارت معارف ندارد. در سنگین نیز یک 
ریاست  سندهای  در  متاسفانه  که  دارد  وجود  مدرسه 
خانشین  در  و  نوشته اند  مکتب  پانزده  را  آن  معارف 
یک مکتب است که در مجموع چهار صد تن شاگرد 

دارد.«
که  هملند  معارف  ریاست  مسووالن  از  یکی 
نمی خواهد نام او در گزارش ذکر شود، می گوید که 
سنگین،  نوزاد،  باغران،  قلعه،  موسی  ولسوالی های  در 

کجکی، دیشو و واشیر هیچ مکتبی وجود ندارد.
نیز  والیت  این  ناامن  مناطق  دیگر  در  می گوید  او 
وزارت  میان  آن  امکانات  اما  ندارد؛  وجود  مکاتب 

معارف و ریاست تقسیم می شود.
این منبع به 8صبح گفت: »در برخی از این ولسوالی ها 
تاکنون اصال مکتب ساخته نشده و در برخی از آن که 
و  نا امنی  دالیل  به  متاسفانه  شده،  ساخته  مکتب  چند 
فساد اداری مسدود شده  است؛ اما بدبختانه معاش ها و 

امکانات ده ها مکتب حواله می گردد.«
نعمت اهلل غفاری، از نمایندگان مردم هلمند در مجلس 
نمایندگان با آن که موجودیت فساد مالی و اداری در 
ریاست معارف این والیت را رد نمی کند؛ اما از مردم 
سندهایی  که  می خواهد  معارف  ریاست  کارمندان  و 
که نشان دهنده فساد باشد با ارگان های عدلی شریک 

سازند.
معارف  ریاست  »از  گفت:  8صبح  به  غفاری  آقای 
اما  است؛  رسیده  زیادی  شکایت های  تاکنون  هلمند 
مردم از ارایه اسناد خودداری می کنند. در صورتی که 
باید  شود،  ثابت  معارف  ریاست  در  فساد  موجودیت 
برخورد  ریاست  این  مسووالن  با  عدلی  ارگان های 

جدی کنند.«
هلمند،  معارف  رییس  جعفر،  عبدالمتین  همه،  این  با 
با رد این ادعاها می گوید که حلقاتی وجود دارد که 
والیت  این  معارف  ریاست  مشکالت  نمی خواهند 
برطرف شود و ناخودآگاه باالی او اتهام وارد می کنند.

وارد  زیادی  اتهام های  من  »باالی  گفت:  جعفر  آقای 
کرده اند؛ اما بارها هیات هایی که از مرکز آمده، ثابت 

نکرده اند که در معارف هلمند فساد وجود دارد.«
مکاتب بدون ساختمان

در عین حال، یافته های 8صبح نشان می دهد که 210 
مکتب در والیت هلمند ساختمان ندارد.

آمار  این  تایید  با  هلمند  معارف  ریاست  مسووالن 
می گویند که 152 باب مکتب دارای ساختمان است. 
آقای جعفر گفت: »درست است که 210 مکتب در 
عین حال 152  در  اما  ندارد؛  هلمند ساختمان  والیت 

باب مکتب دیگر دارای ساختمان است.«
مالی  و  اداری  معاون  سرحدی،  ولی  حال  همین  در 
شکایت  بودجه  کمبود  از  هلمند  معارف  ریاست 
می کند و می گوید که وزارت معارف در سال جاری 
نظر  در  والیت  این  معارف  برای  افغانی  63میلیون 

گرفته است.
آقای سرحدی گفت: »امسال ما شدیدا با کمبود بودجه 
مواجه شدیم و تاکنون 34 میلیون افغانی بیشتر از اصل 
بودجه مصرف کرده ایم. این یک مشکل جدی است 

و باید حل شود.«
اما مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف می گوید 
بودجه مواجه  با کسر  این وزارت در سال جاری  که 
می باشد و در صورت ازدیاد بودجه از سوی وزارت 
تا  مکاتب  ساختمان  مشکالت  آینده،  سال  در  مالیه 

حدی حل می گردد.
کمبود  شک  »بدون  گفت:   8صبح  به  مهرداد  آقای 
از  از مکاتب یکی  برخی  نبود ساختمان در  و  بودجه 

جاری  سال  در  معارف  وزارت  اساسی  چالش های 
می باشد. رهبری جدید وزارت برای حل این مشکالت 
پالن هایی روی دست دارد که در صورت تحقق آن، 

این مشکالت در آینده تا حدی حل می شود.«
با این حال، عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، فساد 
تایید  نیز  را  هلمند  معارف  ریاست  در  اداری  و  مالی 
می کند و می گوید که به خاطر فساد گسترده و ناامنی، 
موجودیت حلقه های مافیایی باعث شده که کودکان 

هلمندی از آموزش و پرورش دور بمانند.
محروم بودن 150هزار کودک از آموزش

و  مالی  فساد  دلیل  »به  گفت:  8صبح  به  زواک  آقای 
هلمند  کودک  150هزار  نا امنی ها،  به خصوص  اداری 
از نعت سواد و آموزش به دور مانده اند. امیدوارم که 

این مشکل در والیت هلمند حل شود.«
بزرگان قوم در والیت هلمند  از  این همه، شماری  با 
به شکل  والیت  این  معارف  ریاست  که  می گویند 
مبالغه آمیز و ارایه آمارهای دروغین در مورد مکاتب 
و شاگردان، به چشم مردم این والیت خاک می زنند.

قاهر خان، از بزرگان قوم در ولسوالی سنگین والیت 
به  فقط  مکاتب  ولسوالي  این  در  که  می گوید  هلمند 
مکتب  نام  به  را  چیزی  کودکان  و  دارد  وجود  نام 

نمی شناسند.
این بزرگ قوم به 8صبح گفت: »من قبول ندارم که در 
سنگین مکاتب وجود دارد، اما اگر راست بگویم یک 
مکتب وجود دارد و به آن مکتب هم اطفالی می روند 
که در خانه جنجال جور می کنند و یا مشکالت دیگر 
دارند. در این والیت همه مکاتب همین طور است فقط 

چند مکتب در لشکرگاه فعال است.«
مقام های  و  معارف  ریاست  مسووالن  او،  به گفته 
محلی والیت با ارایه آمارهای دروغین مردم را فریب 
مردم  تا  نمی خواهد  نیز  مرکزی  حکومت  و  می دهند 
هلمند با سواد شوند: »اگر چنین نمی بود، باید حکومت 

مرکزی از ادارات محلی خود اطالع می داشت.«
از سوی دیگر، شماری از آموزگاران نیز از موجودیت 
فساد مالی و اداری در یاست معارف و مدیریت های 
انتقاد  شدت  به  والیت  این  ولسوالی های  معارف 
فساد  گذشته  سال  چند  طی  که  می گویند  و  می کنند 

مالی در اداره های معارف هلمند افزایش یافته است.
گرشک  ولسوالی  آموزگاران  از  جبار،  محمد علم 
از  معارف  در  مالی  فساد  که  می گوید  هلمند  والیت 

مرکز شروع الی مکاتب ولسوالی ها ختم می شود.
فساد در خریداری های ریاست معارف

و  هلمند  والیت  به  تا  آغاز  مرکز  از  »فساد  گفت:  او 
و  گرشک  ولسوالی  مدیریت  به  تا  هلمند  والیت  از 
همه ولسوالی ها رسیده است. معاش های آموزگاران، 
پول های قرطاسیه باب و به خصوص در ساخت مکاتب 
فساد  این  در  که  می دانند  همه  می کند.  بی داد  فساد 
نمایندگان، رییس معارف  از اعضای مجلس  شماری 
و برخی از کارمندان ریاست معارف دخیل هستند و 

کسی نیست تا جلو این همه را بگیرد.« 
حکومت  به  هستم  »حیران  داد:  ادامه  جبار  آقای 
مرکزی که مسووالن و مامورین ریاست آشکارا فساد 
می کنند ولی کسی نیست تا بپرسد. طبعا همه از فساد 
در ریاست معارف و مکاتب مسدود شده در جریان 
هستند؛ اما گوش شنوا برای بهتر شدن معارف هلمند 

وجود ندارد.«
هلمند  مدنی  جامعه  فعاالن  از  شماری  همه،  این  با 
مخالفان  حضور  مالی،  فساد  کنار  در  که  می گویند 
نا امن  مناطق  بودن مکاتب در  مسلح دولت و مسدود 
این  دانش آموزان  و  آموزگاران  چالش  مهم ترین  از 

والیت به شمار می رود.
مدنی  جامعه  فعاالن  از  تن  یک  قریشی،  آغامحمد 
هلمند می گوید که کمک های یونیسیف برای ریاست 
معارف هلمند توسط شماری از مسووالن این ریاست 

حیف ومیل شده است.
مواد  و  نا امنی  مشکالت  که  می گوید  قریشی  آقای 
مخدر در هلمند سبب شده که طی چند سال گذشته، 
معارف  وضعیت  به  محلی  و  مرکزی  حکومت های 

هلمند توجهی نکنند.
در  هلمند  والیت  معارف  ریاست  آمارهای  براساس 
 51 شامل  آموز  دانش  193هزار  حدود  حاضر،  حال 
مکاتب  در  آموزش  مشغول  دختر  دانش آموز  هزار 

هستند.
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یابد که خوشبختانه نسبت به سال های گذشته تغییرات 
خوبی در این زمینه به جود آمده است.«

متهم بودن رییس معارف به فساد گسترده مالی
والیتی  شورای  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
معارف  عبدالمتین جعفر، رییس  هلمند می گویند که 
این والیت به صورت آشکارا در فساد مالی و اداری 

این ریاست دست  دارد.
نشان  والیتی  شورای  بررسی های  که  می گویند  آنان 
والیت  ناامن  ولسوالی های  از  برخی  در  که  می دهد 
هلمند مکاتب مسدود است؛ اما طی چند سال گذشته، 
مسدود  مکاتب  امکانات  و  آموزگاران  معاش های 
معارف  ریاست  و دیگر مسووالن  توسط رییس  شده 

حیف ومیل شده است.
محمد کریم اتل، رییس شورای والیتی هلمند می گوید 
در  معارف  ریاست  کارمندان  از  برخی  و  رییس  که 
را  تربیه کودکان  و  آموزش  و جریان  دخیل اند  فساد 
با مشکل مواجه ساخته اند: »در والیت هلمند اطفال از 
معارف  رییس  مانده اند.  بی بهره  دانش  و  علم  کسب 
این والیت نه تنها در فساد دخیل است بلکه نمی تواند 
من  کند.  مساعد  را  تعلیم  زمینه  والیت  این  اطفال  به 
اسنادی در اختیار دارم که معاش ها و امکانات مکاتب 
به جیب  این والیت  کارمندان  و  رییس  را  بسته شده 

خود می اندازند.«
معامله ی هیات ها با مسووالن ریاست معارف

با آن که آقای اتل اسناد را در اختیار خبرنگار 8صبح 
ریاست  در  مالی  فساد  که  می گوید  اما  نداد؛  قرار 

معارف هلمند در سطح کشور بی نظیر است.
او افزود: »ما یک تعداد اسناد و شواهدی را به وزارت 
معارف فرستاده ایم که مفسد بودن رییس و برخی از 
کارمندان ریاست معارف را اثبات می کرد، اما تاکنون 
است.  نکرده  اقدامی  هیچ  مورد  در  معارف  وزارت 
آمدند،  هلمند  به  مرکز  از  که  هیات هایی  بارها  چون 
پس از بررسی با رییس و دیگر مسووالن معامله کردند 

و از فساد مالی موجود چشم پوشیدند.«
از مرکز  ادامه داد: »من اسناد دارم نمایندگانی که  او 
یک  اگر  می باشند.  متهم  فساد  به  همه  می آیند  اینجا 
مطمین  من  شود  فرستاده  هلمند  به  ایماندار  شخص 
به  را  ماموران و رییس  تعداد  ثبوت یک  با  هستم که 

سارنوالی معرفی خواهند کرد.« 
از مکاتب خیالی تا ارقام خیالی

با این حال، رییس شورای والیتی هلمند مدعی است 
که در والیت هلمند ده ها مکتب خیالی وجود دارد و 
مقام های  از  برخی  و  معارف  ریاست  مسووالن  بارها 
این وزارت آمارهای خیالی در مورد مکاتب و دانش 

آموزان این والیت ارایه کرده اند.
آقای اتل در این مورد گفت: »از یک سال به این سو 
سنگین،  نوزاد،  باغران،  قلعه،  موسی  ولسوالی های  در 

اسنادی که در اختیار 8صبح قرار گرفته نشان می دهد 
که 107باب مکتب در برخی از ولسوالی های والیت 
هلمند از بهر مشکالت امنیتی مسدود است و امکانات 
این مکاتب توسط شماری از مسووالن ریاست معارف 

حیف ومیل می شود.
که  دارد  وجود  هلمند  در  277مکتب  اسناد،  براساس 
باب مکتب آن در مرکز و ولسوالی های موسی   107
قلعه، گرم سیر، ناوه، کجکی، واشیر، مارجه، خانشین، 

دیشو و برخی از مناطق دیگر هملند مسدود است.
است:  آمده  هلمند  معارف  ریاست  گزارش  یک  در 
»در مرکز لشکرگاه 68 باب مکتب فعال، 7باب مکتب 
در  فعال،  مکتب  31باب  ناوه  ولسوالی  در  غیر فعال، 
29باب  گرشک  در  فعال،  مکتب  باب   39 گرمسیر 
باب   30 نادعلی  در  بسته،  آن  باب   8 و  فعال  مکتب 
مکتب فعال و یک باب آن بسته، در موسی قلعه 15 
باب مکتب فعال و14 باب آن بسته، در مارجه 29 باب 
باب   9 خانشین  در  بسته،  آن  باب  دو  و  فعال  مکتب 
مکتب فعال و 2 باب آن غیر فعال، در سنگین 15باب 
باب   3 دیشو  در  فعال،  غیر  باب آن   3 و  فعال  مکتب 
 19 و  فعال  مکتب  باب   5 نوزاد  در  فعال،  غیر  مکتب 
مکتب  باب   3 کجکی  در  غیرفعال،  آن  مکتب  باب 
فعال و 16باب آن غیرفعال، در واشیر 3 باب مکاتب 

فعال و 11 باب غیر فعال می باشد.«
تایید  هلمند  والیت  معارف  رییس  جعفر،  عبدالمتین 
بسته  هملند  والیت  در  مکتب  باب   107 که  می کند 
است،  فعال  که  مکتب هایی  اکثریت  در  و  است 

آموزگاران مسلکی وجود ندارد.
آقای جعفر به 8صبح گفت گفت: »مکاتب ما گاهی 
آغاز  جنگ  که  وقتی  هر  باز.  گاهی  و  می باشد  بسته 
شود مکاتب بسته و هر گاهی جنگ پایان یابد مکاتب 
107باب  بودن  مسدود  کنار  در  متاسفانه  می شود.  باز 
مکتب، در اکثر مکتب هایی که فعال است، آموزگاران 
چالش  یک  موضوع  همین  که  ندارد  وجود  مسلکی 

جدی فراروی ریاست معارف هلمند است.«
از  شماری  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
مقام های وزارت معارف می گویند ناامنی ها در برخی 
از والیت ها یکی از چالش های جدی این وزارت به 

شمار می رود.
مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف می گوید که 
در حال حاضر بیش از 400 مکتب به دلیل ناامنی ها در 

برخی از ولسوالی ها مسدود است.
آمارهای  »براساس  گفت:  8صبح  به  مهرداد  آقای 
نقاط  در  از 400 مکتب  بیش  در حال حاضر  موجود 
ناامن کشور مسدود است. رهبری کنونی وزارت طی 
چند ماه گذشته خوشبختانه شماری از این مکاتب را 
تالش  ما  است.  کرده  باز  محل  بزرگان  همکاری  با 
کاهش  شده  مسدود  مکتب های  آمار  که  می کنیم 

امکانات 107باب مکتب مسدود شده
 در هلمند حیف ومیل می شود
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کشتارگاه های مخفی
 در کابل

کشته شدن دو سرباز امریکایی در اردوگاه امنیتی در اردن
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بیشترین بو ناشی از مرغ هایی اند که در این قصابی ها در 
اذیت کننده  »خیلی«  بو  این  می شوند؛  نگهداری  قفس ها 

است. 
باشندگان پل سرخ واقع کارته سه کابل  از  شاکر یکی 
کابل  سه  کارته  و  سرخ  پل  منطقه  در  »تنها  می گوید: 
مواشی شان  این قصابان  دارد.  از 20 قصابی وجود  بیش 
و  می  کنند  حالل  خود  حویلی  صحن  در  یا  مخفیانه  را 
چیزی که  اما  دوکان های شان،  دروازه  مقابل  در  هم  یا 
که  است  مرغ هایی   کشتار  می باشد،  اذیت کننده  بیشتر 
به شکل زنده در قفس ها نگهداری شده و بعد در کنار 
جوها از سوی قصاب ها حالل می گردند. از سوی دیگر 
قصاب ها مواشی خویش را در دم دکان ها پوست کرده و 
شکم شان را می درند و مواد فاضله ناشی از آن بوی بدی 

را به فضا انتشار می کند.«
به گفته او، دولت به خصوص شهرداری کابل باید هرچه 
عاجل جلو این کشتار های غیر قانونی را گرفته و مردم را 
از بیماری هایی که از گوشت حیوانات به وجود می آید، 

وقایه کند.
قصاب های  از  یکی  قدیر  سید  که  است  حالی  در  این 
منطقه کلوله پشته کابل می گوید: »هرچند ما کشتارهای 
انجام می دهیم،  خود را در مسلخ واقع در کمپنی کابل 
ما  نیست.  مشکل  از  خالی  نیز  محل  این  در  کشتار  اما 
در هر گوسفند و یا گاو مبلغ صد افغانی و بیشتر از آن 

می پردازیم.«
باید  است.  بی اندازه  دولت  »بی توجهی  می افزاید:  او 

می کنند. با این حال، برخی از اردنی ها نگران هستند که 
حضور کشورشان در ایتالف ضد داعش موجب بی ثباتی 
در مرزهای آن و انجام حمله از سوی این گروه شود. به 

برای  ناحیه کشتارگاه های مشخص  یا هر  در هر زون و 
رس  هر  در  باید  قصاب ها  باشد.  داشته  وجود  مواشی 
از پول کشتارگاه  افغانی مصرف کند.  حیوان مبلغ 500 
گرفته تا پرداخت کرایه و انتقال آن در شهر چیزی است 
که قصاب ها را به مشکل مواجه ساخته است. کشتارگاه 
در کمپنی که بیرون از شهر می باشد،  به اجاره داده شده 

و تیکه داران روز تا روز قیمت کشتار ها را باال می برند.«
او از دولت می خواهد تا به مشکل قصاب ها توجه کند و 
بیشتر از این قصاب ها و اهالی منطقه را سرگردان نسازد.

رییس  صفدری،  خیرمحمد  که  است  حالی  در  این 
در  کابل  »در  می گوید:  کابل  شهرداری  مارکیت های 
وجود  بزرگ  و  معیاری  کشتارگاه  یک  کمپنی  منطقه 
دارد که قصاب ها مکلف اند تا در آنجا کشتار کنند. در 
صورتی که آنان دست به کشتارهای غیرقانونی مواشی 
بزنند، مطابق الیحه جریمه شده و دکان های شان از یک 
الی سه روز مسدود خواهد شد. ما همین امروز جلسه ای 
این گونه  که  گردید  فیصله  درآن  و  دادیم  ترتیب  را 

کشتارگاه ها را مشخص و با آن برخورد قانونی کنیم.«
ندارد  بودجه  این  از  بیشتر  کابل  شهرداری  او،  به گفته 
که در هر ناحیه و یا زون کشتارگاه مشخص برای ذبح 

مواشی بسازد. 
را  میلیون  سه  یا  دو  تنها  کابل  »شهرداری  می افزاید:  او 
مصرف ساخت کشتارگاه بزرگ با استندرد کرده است. 
با توجه به این مشکل به این زودی ها ما نمی توانیم تعداد 

کشتارگاه را افزایش دهیم.«

تاکید کرده  اردن  پادشاه  گزارش رویترز، ملک عبداهلل 
علیه  تهدیدی  جنگجو  افراطی  اسالم گرایان  که  است 

موجودیت این کشور هستند.

دستان  با  که  حالی  در  یونیفورم پوش  ساله   12 دخترک 
گام هایش  سرعت  به  گرفت،  را  بینی اش  جلو  کوچک 
از محل دور شود. تعفن  افزود و خواست هر چه زودتر 
دماغش را آزار می دهد. او باید روز دوبار از این محل 
بگذرد و این وضعیت را تحمل کند. به حدی از گذشتن 
از این راه نفرت دارد که حتا نمی خواهد به مکتب برود. 
تنها او نیست که از چنین وضعیت ناراضی می باشد، هر 
مجبور  می گذرد،  مسیر  این  از  که  نیز  دیگری  رهگذر 

است جلو بینی اش را با دست یا دستمال بگیرد.
این منطقه به نام برج برق کلوله پشته یاد می گردد. در این 
محل در یک قطار بیش از ده دکان قصابی کنار هم به 
چشم می خورد. در عقب این دکان ها محوطه ای وجود 
دارد که یک قسمت آن با آهن چادر پوشانیده شده و در 
آن تعدادی از مواشی نگهداری می گردد. در کنار این 
کشتارگاه و قصابی ها بالک های سابقه شهرداری کابل 
قصابان  بالک ها،  این  باشندگان  به  گفته  و  دارد  وجود 
صبح زود با استفاده از هوای نیمه تاریک به شکل مخفی 
کشتار می کنند و بعد آن را به دکان ها برده و به فروش 
می  رسانند، حال آن که در کمپنی کابل کشتارگاه بزرگی 
وجود دارد که از سوی شهرداری کابل تعیین شده است.

پشته  کلوله  بالک های  باشندگان  از  یکی  صدف 
سبب  قصابی ها  و  کشتارگاه  این  »موجودیت  می گوید: 
آلوده  را  منطقه  این  فضای  متعفن  و  زننده  بوی  تا  شده 
سازد و به خانه های ما رخنه کند. ما از ترس کودکان را 
به  خاطر خرید به دکان ها روان کرده نمی توانیم و زمانی 
هم که به مکتب می روند،  بیم آن وجود دارد که بیمار 
شوند. نمی دانم چرا دولت در این قسمت اقدام نمی کند، 
داشته  وجود  مواشی  برای  مشخص  کشتارگاه های  باید 

باشد.«
به گفته او در این اواخر شهرداری کابل در زمینه نظافت 
یک سو  از  می کند.  سهل انگاری  خیلی  شهر،  پاکی  و 
موجودیت چنین کشتارگاه ها و از جانب دیگر انبار شدن 
کثافات در این محل زندگی را برای مردم دشوار ساخته 

است.
در همین حال، باشندگان پل سرخ کارته سوم کابل نیز 
آنان  دارند.  شکایت  قصابی ها  از  ناشی  تعفن  و  بوی  از 
می گویند که برخی از قصاب ها در خفا مواشی خویش 
کردن  پوست  با  بعد  و  می کنند  ذبح  دکان ها  دم  در  را 
بیرون  را  آن  فاضله  مواد  حیوانات،  این  دریدن شکم  و 
ضمن  در  کنند.  پخش  فضا  به  زننده  بوی  و  می ریزند 

دو  عقرب   1۸ دوشنبه  روز  اردنی  پولیس  افسر  یک   
سوی  از  شده  تاسیس  اردوگاه  در  را  امریکایی  نظامی 
واشنگتن برای آموزش نیروهای امنیتی عراقی و فلسطینی 
به ضرب گلوله کشت.  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
گفته  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  خبری  منبع  یک 
در حومه شرقی شهر  »معقر«  اردوگاه  در  اتفاق  این  که 
دیگر  منبع  یک  است.  داده  رخ  اردن،  پایتخت  امان، 
نشده،  تایید  گزارش های  اساس  بر  که  داده  خبر  امنیتی 
اردن  شده اند.  زخمی  نیز  دیگر  امریکایی  سه  حداقل 
نظامی  ایتالف  از  بخشی  و  امریکا  ثابت قدم  متحدان  از 
گروه  با  مقابله  آن  هدف  که  است  واشنگتن  رهبری  به 
دو  هر  که  است  عراق  و  سوریه  در  اسالمی  حکومت 
صد ها  میزبان  کشور  این   . هستند  اردن  مرز  هم  کشور 
برنامه ای  راستای  امریکایی است که در  مربی آموزشی 
اقدام  اردن و  پادشاهی  توان دفاعی  تقویت  برای  نظامی 
علیه گروه داعش فعالیت می کنند. اردن هم چنین محل 
استقرار جنگنده های اف 1۶ امریکا است که از آسمان 
آن برای بمباران مواضع گروه حکومت داعش استفاده 

سهیال وداع خموش

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
حضور  هرمنوتیک  واژه  این  زمانی که  از 
خود را بر زبان اعمال کرده است، جمله ها، 
جمله  یک  می کنند.  پیدا  بیشتری  معنا های 
را  معنی  سه  شاید  یا  معنی  دو  سابق  در  اگر 
افاده می کرد، حاال به لطف هرمنوتیک ده ها 
وقتی  مثال  طور  به  است.  کرده  پیدا  معنی 
برادران  می گفت  گذشته  در  کرزی  حامد 
نا راضی من، اگر هرمنوتیک نمی بود ما فکر 
برادرانش  از  یکی  منظورش  که  می کردیم 
ولی  ندارد.  رضایت  کمی  وی  از  که  است 
که  می دانیم  ما  هرمنوتیک  لطف  به  حاال 
منظورش از برادر ناراضی، عزیز دلم، دلبرم، 
چقدر  شوم،  لنگی های تان  قربان  جیگرم، 
به  چشمان تان  سرمه  شما،  هستید  خوشتیپ 
دلم و غیره معنا می داده است. تازگی ها هم 
یک جمله مفاهیم بسیار گسترده در قاموس 
»با  جمله  این  است.  کرده  پیدا  ما  سیاسی 
است.  می کنیم«  محکوم  الفاظ  شدید ترین 
افراد با استفاده از این جمله معنا های زیادی 
معنای  چند  این جا  در  دارند.  نظر  در  را 
مختلف را از این جمله کمرشکن که توسط 
نشر  شما  به  می شود  استفاده  سرشناس  افراد 

می کنیم. 
با  می گوید  غنی  رییس جمهور  وقتی  الف: 
معنایش  می کنیم،  الفاظ محکوم  شدید ترین 
این است که حاال باز مجبور یک کمیسیون 
درست کنیم تا سر و صدای این غالیه بخوابد. 
ب: وقتی معاون اول رییس جمهور می گوید 
به  می کنیم،  محکوم  الفاظ  شدید ترین  با 
معنای آن است که باید رفت به شمال همراه 
محافظان قدکوتاه که از سوراخ ها به راحتی 
فراری  روز  چند  برای  را  طالبان  و  بگذرند 

داد. 
با  که  می گوید  خلیلی  کریم  وقتی  ج: 
این  به  می کنیم،  محکوم  الفاظ  شدید ترین 
معنا است که وال خوب وقتی گیر آمد که باز 
شاید  کنیم.  به جان حکومت شیرک  خوده 

باز چند تا پست در حکومت گیر ما بیایه. 
اجرایی،  رییس  دوم  معاون  محقق،  وقتی  د: 
محکوم  الفاظ  شدید ترین  با  می گوید 
است که خوب حاال  این  معنایش  می کنیم، 
باید تعداد بیشتر طرفداران خلیلی را به سوی 
خود جلب کنم. باید زود تر از خلیلی الفاظ 

شدید را به کار ببرم که پیروانم بیشتر شود. 
سوی  از  شدید  الفاظ  با  کردن  محکوم  ه: 
به  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش  جناب 
موقعیت  یک  شد  خوب  که  است  معنا  این 
کنم.  بیرون  آمد که صدای خوده  به دست 

بیخی همه مرا فراموش کرده بودند. 
با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  وقتی  و  و: 
مطمین  می کند،  محکوم  الفاظ  شدید ترین 
ندارد. همین طوری یک  باشید هیچ معنایی 

چیزی گفته اند که از قافله پس نمانند. 

محکوم کردن
 با شدید ترین الفاظ 
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 31 گذشته،  سال  حوت  ماه  در  بار  نخستین  برای 
به  رویداد  این  ربوده شدند.  زابل  شهروند در مسیر 
مثابه یک زنگ خطر برای مردم به شمار رفت. پس 
که افراد خارجی وابسته  از چند روز مشخص شد 
گروگان گیری زابل  گروه های تروریستی در پشت  به 
رهبران  و  حکومت  زیادی  مدت  برای  دارند.  قرار 
که طرف اصلی در این ماجرا  سیاسی نمی دانستند 
این  به  همه  شوند.  عمل  وارد  چگونه  و  کیست 
گروه های  اصلی  هدف  که  رسیدند  مشترک  درک 
در  قومی  و  مذهبی  شکاف های  ایجاد  تروریستی 

کشور می باشد. 
تمام رهبران سیاسی از هر قوم و تبار یک صدا این 
کردند. حکومت وحدت ملی بعد  عمل را محکوم 
از اعتراض های زیاد فعاالن مدنی و زیر فشار افکار 
عملیات  زدند.  نظامی  عملیات  به  دست  عمومی 
در  اما  نبود،  موفق  گروگان ها  آزادی  برای  نظامی 
بازداشت  به  موفق  دولتی  نیرو های  عملیات  این 
در  شدند.  خارجی  تروریست های  از  تعداد  یک 
تبعه  خارجی  زن  یک  بازداشت شده،  افراد  میان 
زن  که  می شود  گفته  داشت.  وجود  نیز  ازبکستان 
اعضای  کلیدی  چهره های  از  یکی  بازداشت شده 
در  کامی  نا از  پس  است.  بوده  تروریستی  گروه 
آغاز  تبادله  برای  تالش  گروگان ها  آزادی  عملیات 

شد. 
آزادی  برای  ملی  وحدت  حکومت  اعزامی  هیات 
گروگان های و سازماندهی جریان تبادله به جاغوری 
افراد رابط و واسطه برای چند روز در رفت  رفت. 
19تن  رایزنی،  رو ها  از  پس  سر انجام  بودند.  آمد  و 
رها  کودکان  و  زنان  از  تعداد  بدل  در  گروگان ها  از 
آن  در  را  معامله  نوع  هر  غنی  رییس جمهور  شدند. 
کرد. حکومت با آزادی 19 تن خود را از زیر  زمان رد 
و عمال دوسیه  افکار عمومی نجات داده  بار فشار 
مانده  باقی  افراد  تمام  کرد.  بسته  را  گروگان گیری 
آزادی 19  از  رفتند. پس  فراموشی  به  گروگان ها  نزد 

انتخابات  آرای  شمارش  نتایج  اخرین  براساس 
ملی  »لیگ  حزب  عقرب،   17 یک شنبه  روز 
سان  آنگ  خانم  رهبری  به  دموکراسی«  برای 
صلح  جایزه  برنده  و  اپوزیسیون  رهبر  سوچی 
کثریت آرا را در انتخابات به دست آورده  نوبل ا
آرا  شمارش  کلی  نتایج  هنوز  چند  هر  است. 
است،  نشده  اعالم  انتخابات  کمیسیون  توسط 
همبستگی،  و  توسعه  حزب  کم،  حا حزب  اما 
شکست خود را در انتخابات پذیرفت. بر اساس 
انتخابات،  کمیسیون  توسط  یافته  انتشار  نتایج 
کرسی از 1٦  حزب خانم آنگ سان سوچی 1٥ 
پایتخت  رانگون،  منطقه  در  را  نخست  کرسی 

کرده است. کشور، از آن خود  اقتصادی 
کامل و قطعی آرا اعالم نشده ولی  با اینکه نتایج 
هوادارانش  مقابل  در  سوچی  سان  آنگ  خانم 
رهبری  تحت  حزب  که  است  کرده  پیش  بینی 
کثریت قاطع را به  دست آورد. سخنگوی  وی ا
که  کرد  بینی  پیش  دموکراسی  برای  ملی  لیگ 
کسب حداقل 7٠ در صد آرا پیروز  این حزب با 

انتخابات خواهد بود.
چهارم  یک  که  است  آوری  یاد  به  الزم 
نامزد  نمایندگان  اختیار  در  مجلس  کرسی های 

رییس شرکت دولتی صنایع دفاعی روسیه روز 
که تهران و مسکو  کرد  دوشنبه ۱۸ عقرب اعالم 
قرارداد تحویل  موشک ضدهوایی »اس- ۳۰۰« 
رویترز،  گزارش  به  اند.   کرده  امضا  را  ایران  به 
هوایی  نمایشگاه  حاشیه  در  چمزوف  سرگی 
گفت: »قرار داد  دوبی به خبرگزاری ریانووستی 

سیستم دفاعی اس-۳۰۰ امضا شده است«. 
از  نقل  به  ایتارتاس  خبرگزاری  حال  عین  در 
نمایشگاه  به  اعزامی  روسی  هیات  سخنگوی 
فروش  قرارداد  می گوید،  دوبی  هوایی 
ایران  به   »۳۰۰ »اس-  دفاعی  موشک های 
و  نمی شود  امضا   ۲۰۱۶ سال  ازاوایل  زود تر 

بر  ناظر  سازمان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیش  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  بشر  حقوق 
از  ترکیه  در  حاضر  سوری  کودک  هزار   4٠٠ از 
که علت اصلی آن نیز  تحصیل محروم هستند 
شرایط نامناسب مالی است و باعث شده این 

کنند. پناهجویان مسیر سفر اروپا را انتخاب 
و  بین الملل  جامعه  از  بشر  حقوق  نهادهای 
سریعتر  هرچه  که  کرده اند  درخواست  ترکیه 
آموزش  به  پناهجو  کودکان  این  دسترسی  از 

کنند. اطمینان حاصل 
استقانی جی یکی از مقامات برنامه رسیدگی 
گفت: عدم ارایه آموزش  به آوارگان دراین باره 
را در خطر  کودکان سوری تمام نسل آن ها  به 

باقی  سرنوشت  از  حکومت  وقت  هیچ  دیگر  تن 
گروگان ها سخنی نگفت و برای آزادی آنان تالشی 
گروگان گیری حداقل  صورت نگرفت. پس از اولین 
گروگان گیری دیگر در مسیر های جاغوری-  سه مورد 

گرفت.  گیالن- جاغوری صورت  غزنی و 
کودکان نیز دیده می شود.  گروگان ها زنان و  در میان 
حکومت فرصت طوالنی داشت تا برای رهایی این 
کشور به  کند. رویداد ها و حوادث در  افراد تالش 
که سبب  سرعت زیاد شکل می گیرد. رویداد هایی 
گروگان ها حتا در فضای مجازی نیز فراموش  شد تا 
رهایی  برای  آنان  بازماندگان  و  فامیل  تنها  شود. 
مدت ها  از  پس  سرانجام  می رفتند.  راه  وابستگان 
نشر  گروگان ها  از  تن  هفت  بریدن  سر  خبر  سکوت 

شد. این خبر با خشم مردم همراه شده است. 
تالش اند  در  گروگان گیری ها  با  تروریستی  گروه های 
کنش ها در  تا به نفاق قومی و مذهبی دامن زنند. وا
گر  ا است.  نگران کننده  در محل  و  فضای مجازی 
برای  محل  مردم  سوی  از  کنش  وا در  اقدام  نوع  هر 
کنترول نخواهد  انتقام گیری آغاز شود به آسانی قابل 
بی تفاوتی  با  گروگان ها  رهایی  در  حکومت  بود. 
کنون حق دارند تا با خشم  کرد. مردم ا تمام برخورد 
نجات  در  حکومت  سهل انگارانه  رفتار  از  تمام 
قومی  رهبران  باشند.  خشمگین  عزیزان شان  جان 
به  کنون  ا تا  گذشته  مثل  ملی  وحدت  حکومت  و 
با  کردن  محکوم  کرده اند.  بسنده  اعالمیه  صدور 
الفاظ شدید، یا غفران رحمت برای شهدا درد مردم 
را دوا نمی کند. حکومت در قدم نخست می تواند 
گام هایی  تی  مواصال راه های  امنیت  تامین  برای 
در  همه جانبه  اصالحات  بعدی  قدم  در  بردارد. 
می کند.  کمک  وضعیت  به  نیز  محلی  اداره های 
تلخ  رویداد های  از  اقدام های پیش گیرانه می تواند 
کند. این رویداد را باید  مثل رویداد زابل جلوگیری 
به  که  نمی شود  اعالمیه  دادن  با  و  گرفت  جدی 

خشم خلق شده پاسخی قناعت بخش داد.

مخالفین  از  که  قراردارد،  ارتش  سوی  از  شده 
درصورت  می روند.  شمار  به  ملی  لیگ  حزب 
برای  ملی  »لیگ  حزب  پیروزی  قطعی  اعالم 
حکومت  سال  ده ها  به  عمال  دموکراسی« 
نظامیان پایان داده می شود و میانمار وارد دوران 
تازه ای از دموکراسی خواهد شد. انتخابات روز 
یک شنبه اولین انتخابات آزاد پس بیست وپنج 

کشور بود. سال دراین 
دنبال  به  امریکا  امورخارجه  وزیر  کری  جان 
انجام انتخابات آزاد روز یک شنبه با تمجید از 
رفتاربازیگران سیاسی در میانمار انتخابات روز 

از امضای قرارداد  سیستم موشکی ۱۸ ماه پس 
گزارش دیگری،  تحویل داده خواهد شد.  در 
»چمزوف«  کرد  اعالم  اینترفکس  خبرگزاری 
یا  »اس-۳۰۰«  سیستم  است  نکرده  مشخص 
»آنتی-۲۵۰۰« قرار است تحویل ایران شود.  وی 
شود  آماده  قرارداد  اول  بخش  که  زمانی  گفت 
ایران ممکن است از طرح شکایت خود در این 

کند.  مورد صرفنظر 
 آناتولی ایسایکین، رییس شرکت »روس آبارون 
که تهران  گفته بود  کسپورت« روز پنجم عقرب  ا
خاطر  به  خود  دالری  میلیارد  چهار  شکایت  از 
»اس-  های  موشک  تحویل  از  روسیه  امتناع 

بهتر  آینده ای  به  امید  بدون  داد.  خواهد  قرار 
آوارگان سوری ممکن است به جای بازگشت 

دانست  دموکراسی  درجهت  گامی  را  یک شنبه 
و لی افزود این انتخابات فاصله زیادی با یک 
میانمار  پارلمان  است.  داشته  خوب  انتخابات 
از  که 491 نمایندۀ آن  کرسی است  دارای ٦٦4 
طریق انتخابات برگزیده می شوند. درانتخابات 
حزب  نود  از  نامزد  هزار  شش  از  بیش  اخیر 
های  کرسی  آوردن  دست  به  برای  سیاسی 
مجلس با یکدیگر در رقابت بودند . مسلمانان 
میانمار نماینده ای درمجلس نخواهند داشت. 
به  مسلمان  نامزد  درانتخابات  حاضر  احزاب 

میدان نفرستاده بودند.

وی  است.   کرده  عقب نشینی  ایران  به   »۳۰۰
کشور مسله شکایت ایران از روسیه  که دو  گفت 
به خاطر تاخیر در تحویل جنگ افزار موشکی 
مثبت«  صورت  »به  را   »۳۰۰ »اس-  دفاعی 
غرامت  ادعای  از  ایران  و  کرده اند  حل وفصل 
کشیده است.  چهار میلیارد دالری خود دست 

تحویل  قرارداد   ۲۰۰۷ سال  در  روسیه  و  ایران 
امضا  را   »۳۰۰- »اس  هوایی  موشک های 
آبارون  »روس  شرکت  آن  اساس  بر  که  کردند 
به  را  موشک  این  از  نوع  پنج  باید  کسپورت«  ا
قیمت ۸۰۰ میلیون دالر به ایران تحویل می داد. 
قطعنامه ۱۹۲۹  تصویب  با  و   ۲۰۱۰ در سال  ولی 
شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، دمیتری 
اعالم  روسیه  وقت  رییس جمهوری  مدودیف 
که بر اساس این قطعنامه، روسیه نمی تواند  کرد 
 »۳۰۰- »اس  موشکی  افزار  جنگ  ایران  به 
تحویل دهد.  موشک  ضدهوایی »اس -۳۰۰« 
کیلومتری  قادر است هواپیما ها را در فاصله ۱۵۰ 
هدف   ۱۰۰ رهگیری  قابلیت  و  دهد  قرار  هدف 
امریکا  و  اسراییل  دارد.   همزمان  صورت  به  را 
به  افزار   جنگ  این  تحویل  اصلی  مخالفان  از 

ایران هستند.

به  را  اروپا  به  زده خطر سفر  به سوریه جنگ 
جان بخرند.

وگـــانهــا  گـــر
فراموششدهبودند

حزبخانمآنگسانسوچیپیروزانتخاباتمیانمارشد

امضایقراردادتحویلموشکهایضدهوایی»اس-300«بینایرانوروسیه

کودکمهاجرسوریدرترکیه محرومیتتحصیلیچهارصدهزار
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رییس جمهور  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
 1٠ گاز  لوله  ساخت  کار  دستور  ترکمنستان 
است.  کرده  صادر  را  تاپی  پروژه  دالری  میلیارد 
به  کشور عضو شوروی سابق  این  گاز  است  قرار 
گزارش  کستان و هند انتقال یابد. به  افغانستان، پا
رییس جمهور  ترکمنستان،  دولتی  خبرگزاری های 
دولتی  شرکت  به  محمدوف  بیردی  قلی  قربان 
دستور  این کشور  گاز-نفت،  ترکمن  و  گاز  ترکمن 
کنند. گاز را شروع  کار ساخت پایپ الین  داده تا 
کیلومتر   18٠٠ طول  به  پایپ  این  رفته،  هم  روی 
 1٠ از  بیش  به  آن  ارزش  و  یافت  خواهد  امتداد 
ترکمنستان  مقامات دولتی  دالر می رسد.  میلیارد 
پایپ  این  می رود  انتظار  گفته اند،  روزنامه ها  به 
گاز را دارا  الین ظرفیت انتقال 33 میلیارد معکب 
بهره برداری  مرحله  به   2٠18 سال  آخر  تا  و  باشد 

برسد.
کستان-  پروژه تاپی ) ترکمنستان- افغانستان- پا
کشورهای  برای  گاز  تامین  قابلیت  می  هند( 

شصت  از  هواپیما  تولید  شرکت  هزار  از  بیش 
تا  این نمایشگاه– که  کشور مختلف جهان در 
دارند. حضور  یافت–  خواهد  ادامه  پنج شنبه 

دبی  هواپیمایی  بزرک  نمایشگاه  حالی که  در 
فضایی  در  را  خود  دروازه های  دوشنبه  روز 
گرانش  تماشا روی  به  مشتاقانه  چندان  نه 

بین المللی  صندوق  کل  مدیر  گرد،  ال کریستیان 
عرب  کشورهای  از  عقرب   18 دوشنبه  روز  پول، 
که منابع مالی بودجه  حوزه خلیج فارس خواست 
کاهش شدید بهای  های ساالنه شان را به دلیل 

کنند. نفت تعدیل 
که این سخن  کل صندوق بین المللی پول  مدیر 
مسووالن  و  وزرا  با  مالقات  از  پس  و  دوحه  در  را 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  عرب  کشورهای 
که این کشورها نمی  گفت  کرد، هم چنین  ایراد می 
توانند از نظر مالی صرفا به درآمدهای حاصله از 

گاز متکی باشند.  فروش نفت و 
کشور  شش  اقتصادی  رشد  که  شد  یادآور  وی 
عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال آینده 
که به معنای  میالدی به ۷‚۲ درصد خواهد رسید 

کاهشی معادل ۲۷۵ میلیارد دالر خواهد بود. 
در  نفت  بهای  که  کرد  پیش بینی  ادامه  در  وی 
کنونی  بازار جهانی طی سال های آینده در سطح 
کشورهای تولیدکننده  باقی بماند و به همین خاطر 

برای  اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
دیدار با بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا وارد 
واشنگتن شد. این نخستین دیدار رسمی رهبران 
کشور پس از امضای توافق هسته ای با ایران  دو 

است.
با  ای  هسته  توافق  جدی  مخالفان  از  نتانیاهو 
ایران است و آن را یک »اشتباه تاریخی« خوانده 

کمبود انرژی روبرو  که با  کستان را  آسیای هند و پا
هستند انرژی مورد نیاز شان را تا حدودی تامین 
انرژی  قیمت  که  کشوری  ترکمنستان  برای  کند. 
گاز  برای فروشی  کشور  پایین است و این  در ان 
خود شدیدا به چین وابسته می باشد، پروژه تاپی 
حساب  به  کشور  این  برای  العاده  فوق  فرصت 
کشور  این  انرژی   فروش  روند  در  که  می رود 

کرد. دگرگونی زیادی ایجاد خواهد 

که  می کنند  پیش بینی  مطلع  ناظران  گشود، 
رونق  به  نباید  نمایشگاه  این  امسال  فروش 
حضور  چه  گر  باشد.  قبلی  خیره کننده  فروش 
کشورهای خلیج فارس به  شرکت های ثروتمند 
هر حال وزن پر اهمیتی به این نمایشگاه خواهد 

بخشید.
بیش از هزار شرکت تولید هواپیما 
جهان  مختلف  کشور  شصت  از 
در این نمایشگاه– که تا پنج شنبه 
حضور  یافت–  خواهد  ادامه 
در  که  است  طبیعی   . دارند 
کمپنی  دو  شرکت ها  این  راس 
در  بویینگ  و  باس  ایر  عظیم 
که عمده  نمایشگاه حاضر هستند 

منابع  گرد،  ال کریستیان  گفته  به  گزیرند،  نا نفت 
مالی بودجه های ساالنه شان را متعادل سازند. 

مالی  منابع  تعدیل  از  گرد  ال کریستیان  منظور 
تولیدکننده نفت صرفه جویی  کشورهای  بودجه 
افزایش  از  جلوگیری  عمومی،  هزینه های  در 

دستمزدها و تقویت بخش خصوصی است. 
اضطراری  تدابیر  که  کرد  توصیه  هم چین  گرد  ال
به اجرا  برای تعدیل منابع بودجه در اسرع وقت 
گذاشته شوند و توضیحات الزم در این باره نیز به 

افکار عمومی داده شود. 
از تابستان سال ۲۰۱۴ بهای نفت در بازار جهانی 

کاهش یافته است. بیش از پنجاه درصد 
 

است.
و  فلسطینی ها  میان  درگیری  و  تنش  افزایش 
اسراییل نیز از دیگر موضوع های مورد بحث میان 
در  نتانیاهو  است.  شده  عنوان  کشور  دو  روسای 
امریکا  نظامی  ساالنه  های  کمک  افزایش  پی 

برای اسراییل است.
که در صورت  کی از آن است  گزارش ها حا برخی 
از  اسراییل  به  امریکا  نظامی  کمک های  توافق 
۳.۱ میلیارد دالر به ۵ میلیارد دالر افزایش خواهد 

یافت.
کتوبر  ا ابتدای  از  درگیری ها  گرفتن  شدت  با 
اسراییلی   ۱۲ و  فلسطینی   ۷۳ دست کم  کنون  تا

کشته شده اند.

کرده،  روبرو   چالش  به  را  پروژه  این  آنچه  اما 
دیگر،  سوی  از  می باشد.  آن  در  سرمایه گذاری 
امنیتی  مطلوب  نا  وضع  به  مرتبط  چالش های 
افغانستان نیز یکی از مشکالت ایجاد شده برسر 
کشور سهیم در این  راه این پروژه می باشد. چهار 
سرمایه گذاران  که  کرده اند   قبول  اخیرا  پروژه، 
کرده و   ک  خارج نیز می توانند در این پروژه اشترا

سرمایه گذاری نمایند.

هواپیماهای این منطقه را تامین می کنند.
جدیدی  رکورد  دوبی  قبلی  هوایی  نمایشگاه 
به دست آورد و حدود 2٠٠ میلیارد دالر سفارش 

کرد. قبول 
دوبی  امنیتی  دفاعی–  مرکز  کارشناس  یک 
که شاید امسال هم رکورد جدید داشته  می گوید 
کم ترین سطح  باشیم. ولی این رکورد مربوط به 

فروش و قبول سفارش خواهد بود.
کشورهای خلیج فارس،  سه شرکت هواپیمایی 
کنون لیست  امارات، اتحاد و قطر ایرویز از هم ا
دو  مقابل  در  را  خود  احتیاجات  از  طویلی 
کرده اند  شرکت عظیم ایرباس و بویینگ ارایه 
و شرکت های دیگری هم نیاز های خود را اعالم 

کرد. خواهند 

گاز10میلیارددالریتاپیراآغازمیکند کارساختلوله ترکمنستان

گشایشیافت نمایشگاههواپیماییدردبی

قیمتنفتدرسالهایآیندهافزایشنخواهدیافت
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