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حیف ومیل 90 میلیون 
افغانی پول تقاعد 

آموزگاران بامیان

می دهد  نشان  8صبح  یافته های  همه،  این  با 
سوءاستفاده  خود  صالحیت های  از  ادا  رضا  که 
دانش آموز  نام  به  را  خود  دختر  ساغر  کرده، 
بامیان،  والیت  دانش آموزان  سهمیه  از  بامیانی 
است.  فرستاده  کشور  از  خارج  به  بورسیه  برای 
که ساغر از مکتب شیرین  سندها نشان می دهد 

هزاره )یکی از مکاتب بامیان( فارغ شده است.
که دخترش از  در حالی که آقای ادا تایید می کند 
کابل فارغ شده؛ اما با آن هم  لیسه آصف مایل از 
به  هزاره  شیرین  لیسه  دانش آموز  آدرس  از  را  او 

کشور فرستاده است. خارج از 
گفت: »ساغر  محمد رضا ادا در مورد دختر خود 
کابل درس خوانده، اما  در لیسه آصف مایل در 
آمده  بامیان  در  ماهه  چهارونیم  امتحان  از  بعد 
و  امتحان  طریق  از  شده،  فارغ  این جا  از  وقتی 
شده  کامیاب  هند  بورسیه  در  آزاد  رقابت های 

است.«
در صفحه 5

جیالنی پوپل از ریاست اداره ی 
کنار می رود ارگان های محلی 

چرا والدیمیر پوتین را در فیسبوک 
دوست داریم؟

چرا وزارت اقوام و قبایل داریم؟
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استجواب وزیر حج
بدون نتیجه پایان یافت
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زنگ اول


دیروز وزیر حج و اوقاف و رییس شرکت هوایی آریانا، 
در تاالر مجلس حضور یافتند و به سوال های نمایند گان 
در مورد دزدی های کالن و فساد اداری پاسخ گفتند. هر 
سال وزارت حج و اوقاف و دیگر مراجع زایران خانه 
کعبه را به عربستان می فرستند. در این روند دزدی های 
کالن صورت می گیرد. به سلسله همین دزدی های کالن، 
در سال جاری هم، صدها میلیون افغانی حیف ومیل و 
به جیب های شخصی رفت. 8صبح چند ماه پیش با نشر 
یک گزارش تحقیقی پرده از این حیف ومیل ها برداشت. 
اما دزدی هایی که از روند اعزام زایران خانه کعبه به 
عربستان صورت می گیرد، چنان تخنیکی، پیچیده و فنی 
در  آن سر  از  پارلمان  نمایند گان  از  بسیاری  که  است 

نمی آورند.
نمایند گان  بیشتر  سوال های  هم  دیروز  نشست  در 
پر  روند  این  از  هم  نمایند گان  از  برخی  بود.  بی ربط 
دو  یکی-  از  غیر  کردند.  ستایش  دزدی،  و  فساد  از 
دیگر  نمایند گان  داشتند،  تسلط  به موضوع  که  نماینده 
واقعیت  چیست.  بحث  که  نمی آوردند  در  سر  اصال 
و  مهم  نهاد های  در  حرفه ای  دزد های  که  است  این 
چنان  دزد ها،  همین  گرفته اند.  جا  حکومتی  تصمیم گیر 
ماهرانه و حرفه ای دزدی می کنند که بسیاری ها سر در 

نمی آوردند. 
چنان  اداری،  فساد  مافیایی  شبکه های  که  نیست  بعید 
و  اجرایی  رییس  رییس جمهور،  که  کنند  سند سازی 
پول ها  چگونه  که  نیاورد  در  سر  هم  کابینه  جلسه 
از  عده ای  که  می نماید  چنان  می شود.  حیف ومیل 
حکومتی  بلندپایگان  اطراف  در  که  افراد  و  اشخاص 
وحدت ملی حضور دارند و کسی نمی داند وظیفه شان 
پول دار  غیرقانونی  راه  از  یک شبه  می خواهند  چیست، 
شوند و از رقیبان شان که در حکومت قبلی روی خوان 

یغمای آقای کرزی نشسته بودند، پیشی بگیرند.
را  دزدها  این  باید جلو  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
تخنیکی  و  کالن  دزدی های  که  است  روشن  بگیرند. 
در  دزدی ها  نوع  این  به  کسی  است.  وارداتی  فرهنگ 
کابل آشنایی نداشت. عده ای در خارج از کشور با این 
را  افغانستان  مردم  پول های  حاال  و  آشنا شدند  روند 
حکومت  بلندپایگان  دیگر  و  رییس جمهور  می دزدند. 
دزدی ها  این  بر  را  یا چشم خود  اغفال شده اند  یا  هم 
می بندند. عده ای در اطراف بلندپایگان حکومتی حضور 
دارند که روشن نیست چه سمت حکومتی دارند. هیچ 
فرمانی در مورد مقرری آنان صادر نشده است، شاید 
ادارات حتا سجل و سوانح هم  امور و دیگر  اداره  در 
می شوند،  همه کاره  بعضا  همین ها  اما  باشند،  نداشته 
که  می شود  روشن  کار  پایان  در  و  می بندند  قرارداد 

دزدی های کالن صورت گرفته است. 
مقام های  و  رییس جمهور  کنار  در  چنان  چهره ها  این 
خارجی  سفر  هر  در  که  کرده اند  خوش  جا  دیگر 
همه کاره  انگار  می کنند؛  همراهی  را  دولتی  بلندپایگان 
از  هم  حکومتی  برحال  رییسان  و  وزیر  و  کشوراند 
و  اجرایی  رییس  رییس جمهور،  می برند.  حساب  آنان 
مافیایی  شبکه های  جلو  باید  حکومتی  بلندپایگان  دیگر 
فساد اداری و دزدی های کالن را بگیرند. اگر این آقایان 
در کنار مقام های بلندپایه باشند، چنان فساد را  فربه 
بسازند که حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومت حامد 
و  رییس جمهور  شود.  بدنام  جهانی  سطح  در  کرزی 
دیگر بلندپایگان نظام باید شخصا در مورد فسادی که 
عمومی  افکار  به  دارد  انتقال حجاج وجود  قرارداد  در 

 توضیح بدهند. 
مشروعیت کارکردی حکومت وحدت ملی بسیار ضعیف 
است. برخی از مردم عام حتا باور ندارند که حکومتی 
دزدی های  این  به  اگر  باشد.  داشته  وجود  کشور  در 
کالن رسیدگی نشود و فاسد ها سر جای شان نشانده 
این  از  بیشتر  حکومت  کارکردی  مشروعیت  نشوند، 
صدمه می بیند. سران حکومت فراموش نکنند که ما در 
عصر اطالعات به سر می بریم. در این عصر هیچ چیزی 
پنهان نمی ماند. هر غلطی که اطرافیان بلندپایگان بکنند، 
دیر یا زود رسانه ای می شود و این امر مشکالت کالنی 

برای کشور خلق خواهد کرد.

دزدی های تخنیکی و فنی
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جلوگیری از یک حمله انتحاری در شهر کابل

کار مرحله دوم ساخت بند کمال خان پایان یافت

کودکی که قرار بود انتحاری تربیه شود، از چنگ طالبان فرار کرد

جیالنی پوپل از ریاست اداره  
ارگان های محلی کنار می رود

استجواب وزیر حجیک مرکز آموزشی تروریستان در زابل کشف شد
 بدون نتیجه پایان یافت

یک  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
ناحیه هشتم شهر  در  انتحاری  حمله 
دیگر  انتحاری  از یک حمله  کابل، 
شهر  این  مزدحم  نقاط  از  یکی  در 

جلوگیری شده است.
حمله کننده  یک  شنبه،  روز  صبح 
انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده 
در بدن خود را در نزدیکی شهرک 
آن  نتیجه  در  و  داده  انفجار  طالیی 
یک نفر کشته و دو نفر دیگر شامل 

یک زن و کودک زخمی شده اند.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
یکی  حامل  موتر  حمله کننده  این 
را  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  از 

عثمانی  علی احمد  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  آب  و  انرژی  وزیر 
کمال  بند  ساخت  دوم  مرحله  کار 
به  سال،  نه  و  چهل  از  پس  خان 

»سختی« به پایان رسید.
آقای عثمانی که در یک گردهمایی 
صحبت  آب  و  انرژی  وزارت  در 
می کرد، افزود: »مرحله دوم ساخت 
مهم ترین  از  که  خان  کمال  بند 
است  افغانستان  انکشافی  پروژه های 

با سختی ها تکمیل شد.«
که  می گوید  آب  و  انرژی  وزیر 
بند  ساخت  دوم  مرحله  تکمیل 
کمال ساده نبوده و حداقل در دوره 
مورد  بار  چهار  بند  این  او  مدیریت 
قرار گرفته و طی آن  حمله سنگین 
چهار تن از کارمندان این وزارت به 

قتل رسیده یا زخمی شده اند.  
علی احمد عثمانی همچنین افزود که 
کمال  بند  سوم  مرحله  دیزاین  کار 
است  قرار  و  رسیده  پایان  به  خان 
کار مرحله سوم این بند نیز به زودی 

کودک  یک  کابل:  8صبح، 
از  طالبان  توسط  که  ساله  دوازده 
قرار  و  شده  خریداری  خانواده اش 
طالبان  چنگ  از  کند،  انتحار  بود 
پولیس  به  را  خود  و  کرده  فرار 

تسلیم کرده است.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
ذکریا  که  کودک  این  می گوید 
بالق«  »قلین  روستای  در  دارد،  نام 
از  فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی 
شده  فرار  به  موفق  طالبان  چنگ 

است.
داخله،  امور  وزارت  از  نقل  به 
که  گفته  پولیس  به  کودک  این 
خانواده اش  از  را  او  طالبان  افراد 
افغانی  هزار  هفت صد  بدل  در 

امنیتی  نیروهای  کابل:  8صبح، 
کشور در جریان یک عملیات خاص 
را  تروریستان  آموزشی  مرکز  یک 

در والیت زابل کشف کرده اند.

حمله  این  در  بود.  داده  قرار  هدف 
راننده این موتر به قتل رسیده است.

مطبوعاتی  دفتر  همین حال،  در 
طی  که  کرده  اعالم  ملی  امنیت 
از  تن  دو  خاص  عملیات  یک 
انتحاری  حمالت  سازمان دهندگان 
انتحارکننده در شهر  به شمول یک 

کابل بازداشت شده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
به  مربوط  شده  بازداشت  افراد  که 
و  هستند  حقانی  تروریستی  شبکه 
می خواستند در یکی از نقاط مزدحم 
انتحاری  حمله  به  دست  کابل  شهر 
موتر  یک  افراد  این  نزد  از  بزنند. 

شروع شود.
وزیر انرژی و آب می گوید که یکی 

از اولویت های اصلی این وزارت
یافتن منابع مالی برای اجرای بخش 
گفته   به  است.  خان  کمال  بند  سوم 
او، پس از پایان مرحله سوم ساخت 
هلمند  دریای  آب  خان،  کمال  بند 
قرار  افغانستان  دولت  کنترول  تحت 

خواهد گرفت.
بند کمال خان در والیت نیمروز از 
پروژه های مهم اما مورد مناقشه میان 

به  چندی  از  و  کرده  خریداری 
دیگر  کودک  شش  با  طرف  این 
تروریستی  آموزش های  تحت 
پولیس  به  ذکریا  داشت.  قرار 
دیگر  کودک  شش  که  گفته 
خانواده های  از  طالبان  توسط  نیز 
انجام  برای  و  شده  خریداری  شان 
انتحاری  و  تروریستی  حمالت 

تحت آموزش قرار داشتند.
ذکریا افزوده که او در نزد مال قیوم 
یکی از فرماندهان طالبان نگهداری 

می شد.
داخله  امور  وزارت  اعالمیه  در 
اظهاراتش  در  »ذکریا  است:  آمده 
افگنان  هراس  که  افزوده  همچنان 
دیگرکودکان  و  وی  از  طالب 

بند که  این  است.  ایران  و  افغانستان 
در نود و پنج کیلومتری شهر زرنج 
دارد،  قرار  نیمروز  والیت  مرکز 
باالی دریای هلمند در حال ساخت 

است.
کار ساخت بند کمال خان در سال 
بود،  شده  آغاز  خورشیدی   1345
آن  اصلی  کار  نرسید.  پایان  به  اما 
باره  دو  خورشیدی   1390 سال  در 
آغاز شد و قرار است در سه مرحله 

به پایان برسد.

تحت آموزش می خواستند تا باالی 
دولتی  اراکین  و  امنیتی  نیروهای 
انتخاری  حمله  ولسوالی  این  در 
خواست  این  با  او  که  دهند  انجام 
هراس افگنان مخالف بوده و همین 
از  داده  دست  برایش  فرصتی  که 
منطقه  در  و  کرده  فرار  آنان  نزد 
ولسوالی  مربوط  بازار  چهارشنبه 
پیوسته  پولیس  نیروهای  به  قیصار 

است.«
تروریستی  گروه های  استفاده  سو 
امر  کودکان  از  طالبان  ویژه  به 
جدید نیست و پیش از این نیز بارها 
استفاده  مورد سو  در  گزارش هایی 
نشر  به  طالبان،  توسط  کودکان 

رسیده است.

حج  مسووالن  استجواب  جلسه  کابل:  8صبح، 
داوود  حضور  عدم  بدلیل  نمایندگان  مجلس  در 
امور  در  جمهوری  ریاست  ارشد  مشاور  سلطان زوی 
هوانوردی و رییس کمیته حج در این مجلس، بدون 

نتیجه پایان یافت.
مسووالن  قوس،  هفتم  شنبه،  روز  نمایندگان  مجلس 
آریانا  هوایی  دولتی  شرکت   اوقاف،  و  حج  وزارت 
ارایه توضیحاتی در  منظور  به  را  و رییس کمیته حج 
باره عقد قراردادها با شرکت های هوایی بیرونی برای 
شنبه  روز  عمومی  جلسه  به  امسال  حج  زایران  انتقال 

خواسته بود. 
ظاهر قدیر معاون اول مجلس که روز گذشته ریاست 
براساس  که  گفت  داشت،  عهده  به  را  مجلس  این 
شرکت  و  اوقاف  و  حج  وزارت  مسووالن  اظهارات 
هوایی آریانا، تمامی مسوولیت چگونگی انتقال زایران 
بوده  رییس جمهور  هوانوردی  مشاور  به دوش  افغان 
بعدی  جلسه  در  سلطان زوی  آقای  باید  همین رو  از  و 
گفت:  قدیر  آقای  شود.  فراخوانده  مجلس  این  به 
منزوی  شان  صالحیت  اداری  و  اجراییوی  »مسوولین 
شده و یک مشاور که هیچ نوع صالحیت اجراییوی 
بود  بهتر خواهد  بنا  است.  داده  انجام  را  وظیفه  ندارد 
دارد  قرار  انتقال  کمیته  راس  در  که  اول  شخص  تا 
ایشان شفافیت و جواب دهی  از  در یک جلسه بعدی 

خواسته شود.«
داوود  استجواب  از  پس  که  افزود  قدیر  ظاهر 
شان  اسناد  نمایندگان  مجلس  اعضای  سلطان زوی، 
ریاست  به  امسال  حج  زایران  انتقال  روند  مورد  در 
جمهوری ارایه کرده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در همین حال، فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف 
می گوید که او از مشکالت مطرح شده توسط اعضای 
آقای  ندارد.  اطالعی  گونه  هیچ  نمایندگان  مجلس 
در  که  گپ هایی  نوع  هیچ  از  »من  گفت:  عثمانی 
ما  ندارم. کاری که مربوط  این جا مطرح می شود خبر 
بوده پیگیری بوده و بعد از آن مهیا ساختن طیاره برای 
انتقال بوده است.« وی افزود: »با فرمان رییس جمهور 
سلطان زوی صاحب در راس کمیته انتقال قرار گرفت. 

بعد از آن کار انتقال مربوط ما نبوده است.«
همچنین حامد ظاهر رییس عمومی هوانوردی ملکی، 
می گوید که اشرف غنی رییس جمهور کشور به منظور 
نظر  تحت  را  زایران حج کمیته یی  انتقال  روند  بهبود 
راس  در  که  گفت  او  کرد.  ایجاد  جمهوری  ریاست 

این کمیته مشاور هوانوردی آقای غنی قرار داشت. 
این درحالیست که در ماه سنبله گذشته روزنامه 8صبح 
قراردادها  عقد  در  گسترده  مالی  فساد  از  گزارشی 
حج  زایران  انتقال  منظور  به  هوایی  شرکت های  میان 
منتشر کرد. اسنادی که به روزنامه 8صبح رسیده بود، 
نشان می داد که شرکت هوایی آریانا در سال جاری 
به  افغان  زایران  انتقال  برای  حیف ومیل،  به منظور 
با شرکت  هوایی  عربستان سعودی به شکل غیرقانونی 
»کابو آیر از کشور نایجریا« و شرکت هوایی قاهره از 
مصر قرارداد امضا کرده است. یافته های 8صبح نشان 
می دهد که شرکت آریانا یک هواپیمای شرکت کابو 
دالر  هزار  را در هر ساعت 1۲  »بوینگ ۷4۷«  نوع  از 
امریکایی و دو هواپیمای »تی  یو۲10« شرکت قاهره را 
فی ساعت ۶ هزار دالر امریکایی به کرایه گرفته  است. 
این اسناد و شواهد نشان می دهد که داوود سلطان زوی 

نقش اصلی در این فساد مالی را داشته است.

8صبح، کابل: یک منبع موثق به روزنامه ی 8صبح 
اداره  کنونی  رییس  پوپل،  جیالنی  که  است  گفته 

ارگان های محلی از وظیفه اش کناره گیری می کند.
دلیل کناره گیری آقای پوپل، اختالف دیدگاه اش با 

شماری از مقامات ارشد حکومت گفته شده است.
نظرهای  اختالف  با  پوپل  آقای  منبع،  این  قول  به 
شدید با شماری از مقامات ارشد در مورد تعیینات در 

مربوطات این اداره مواجه بوده است.
باره  این  در  کنون  تا  پوپل  جیالنی  به  نزدیک  افراد 

اظهار نظر نکرده اند.

اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که  مرکز  این  می گوید  خبر  این 
قالت-قندهار  شاهراه  مسیر  در 
کشف شده از آن سه تروریست نیز 

بدست  نیز  انفجاری  مواد  از  مملو 
آمده است.

نتیجه  در  دیگر،  خبر  یک  براساس 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
روز گذشته، شش تن از تروریستان 

به قتل رسیده اند.
وزارت امور داخله با اعالم این خبر 
می گوید این عملیات ها که به منظور 
در  تروریستان  نابودی  و  سرکوب 
کندز،  تخار،  ننگرهار،  والیت های 
فاریاب و هلمند راه اندازی شده بود، 
زخمی  دیگر  تروریست  دو  آن  در 

شده اند.

بازداشت شده اند.
ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
برعالوه  مرکز  این  در  می افزاید 
داده  آموزش  تروریستان  این که 
از  تروریستی  حمالت  می شدند، 
مسیر  در  ماین  نمودن  جابجا  جمله 
بر  حمله  زابل-قندهار،  شاهراه 
پلچک ها  و  پل  انفجار  و  مسافران 
نیز سازمان دهی می شد. از این مرکز 
زیادی  مقدار  تروریستان  آموزشی 
کنترولی،  ماین های  انفجاری،  مواد 
و  بشکه یی  و  وسایط  ضد  ماین های 
رهنمایی  کتاب های  زیادی  تعداد 

ساخت ماین نیز بدست آمده است.

ACKU
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افغان ها شبکه  میان  که در  فیسبوک  کاربران در  از  برخی 
چرا  که  می پرسند  خود  از  است،  پر طرفداری  اجتماعی 
زیادی  تعداد  برای  روسیه،  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
آن ها  از  برخی  دارد.  جذابیت  فیسبوک  در  کاربران  از 
با  را  سوریه  در  روسیه  اقدامات  اخبار  متواتر  به صورت 
برای  تنها  نه  پوتین  می گذارند.  ک  اشترا به  کاربران  دیگر 
کشور های  کاربران  از  طیف هایی  برای  بلکه  افغان ها 
به  این  البته  که  است  شده  جذاب  منطقه  در  نیز  دیگر 
هر  اسالمی   کشور های  در  نیست؛  جالبی  چیز  خود  ذات 
سیاستمداری، چه معمر قدافی و صدام حسین باشد و یا 
گر علیه غرب، به خصوص ایاالت  محمود احمدی نژاد، ا
میان  در  گسترده  محبوبیت  به  زودی  به  ایستاد،  متحده 
گویا تقدیر  طیف های وسیعی از مسلمانان دست می یابد. 
کی جی  بی،  سابق  افسر  یک  روس،  یک  که  شد  این  بر 
»امپریالیسم  برابر  در  اسالم  جهان  »ستم دیدگان«  قهرمان 

جهان خوار« امریکا باشد.
از مداخله نظامی  که محبوبیت پوتین پس  شکی نیست 
از  هدف  روسیه  است.  یافته  افزایش  سوریه  در   روسیه 
عنوان  داعش  سرکوب  را  سوریه  در  نظامی  خود  دخالت 
را  پوتین  آقای  ادعای  این  نیز  افغان  مخاطبان  کرد. 
که  است  کرده  تالش  پوتین  حال،  عین  در  پذیرفته اند. 
و غرب ستیز در  مردانه وار  رهبر جدی،  از خود چهره یک 
نداشته  غرب  از  ترسی  که  کرده  ترسیم  جهان  رسانه های 
کند از برخورد نظامی   که منافع ملی اش اقتضا  و هر زمانی 
هم ابایی ندارد. چون، از نظر پوتین غرب در پی محاصره 
کشور های اطراف روسیه از طریق ایجاد  روسیه و نفوذ در 
ضمن  افغان  کاربران  است.  کشور ها  تحریک  و  آشوب 
که  این که ادعای پوتین را می پذیرند، بر این باور نیز هستند 
کرده و از این طریق می خواهد  غرب از تروریسم حمایت 
که آتش تروریسم و اسالم گرایی را در آسیای میانه بیفروزد.

گرگ های داعش خرس روسی و 
رهبران  موضع گیری های  و  شدید اللحن  بیانیه  برخالف 
غربی علیه داعش، ظاهرا، برای اولین بار پوتین نشان داد 
گرفته و از متحد خود در سوریه  که خطر داعش را جدی 
حالی  در  این  می کند.  دفاع  »وحشی«  نیروهای  این  علیه 
که دولت های عربی و ترکیه برای تضعیف ایران و  است 
از جمله  افراطی،  گروه های  از  اسد  بشار  سرنگونی دولت 
به  تنها  اروپا  و  متحده  ایاالت  می کنند.  حمایت  داعش، 
که در نتیجه  کرده  کتفا  بمباران هوایی به مواضع داعش ا
نامبرده ضعیف  گروه  هوایی غرب،  آغاز عملیات  از  پس 
و  عراق  در  اراضی  از  زیادی  و هم چنان قسمت  نگردیده 

کنترول خود دارد. سوریه را در 
کشور هایی مانند افغانستان  که مردم در  واقعیت این است 
و  شده  خسته  داعش  خشونت بار  و  حیوانی  نمایش  از 
به دنبال یک قهرمان جهت نجات شان از دست داعشیان 
تروریسم  ناحیه  از  را  کشور های خود  آن ها  هستند. چون، 
گروه  این  مثال،  می بینند.  خطر  در  داخلی  هرج و مرج  و 
گروه  از  بریده  جنگجویان  حمایت  با  که  است  توانسته 

گرایش  و  مالی  نیاز  داعش  به  که  افرادی  سایر  و  طالبان 
ایدیولوژیک دارند، در شرق افغانستان برای خود پایگاه 
که یک نمونه آن  ساخته و مردم عادی را به قتل برسانند 
سر بریدن هفت تن از هموطنان هزاره در والیت زابل است.

کشور های منطقه تالش جدی برای از  که غرب و  در حالی 
که با توپ  بین بردن داعش نمی کنند، اما این پوتین است 
و تانک و طیاره به جان داعش در سوریه رفته و می خواهد 
که هدف روسیه  گروه را از بین ببرد. واضح است  که این 
قبل از هر چیزی حمایت از دولت بشار اسد در برابر داعش 
آن  مخالف  مسلح  گروه های  قوی ترین  از  یکی  به عنوان 
در  بمبگذاری  ادعای  با  داعش  دیگر،  جانب  از  است. 
از  بیشتر  را  مسکو  مصر،  در  روسیه  مسافربری  هواپیمای 

کرده است. گذشته مصمم به اقدامات نظامی  علیه خود 
تصاویر  اشتیاق  با  حالی  در  افغان  کاربران  البته، 
کت های هوایی روسیه در سوریه را به نمایش می گذارند  را
چیز  استراتژیک  محاسبات  و  سیاسی  واقعیت های  که 
گروه های  دیگری است. روسیه نه تنها داعش بلکه سایر 
غیر داعشی مخالف دولت اسد را نیز بمباران می کند. قبل 
از انفجار طیاره مسافربری روسی از سوی داعش، نیروهای 
گروه های  سایر  مواضع  داعش  از  بیشتر  روسیه  هوایی 
ارتش  چتر  زیر  آن  از  قسمتی  که  را  اسد  بشار  مخالف 
استدالل  چون،  می کرد.  بمباران  دارند،  قرار  سوریه  آزاد 
که چالش اصلی در برابر دولت اسد نه  تحلیلگران این بود 
داعش بلکه مخالفان سکوالر و غیر افراطی این رژیم است 
اسد  خاندان  دولت  علیه  مسلحانه  نبرد  حال  در  فعال  که 
یک  به عنوان  نیروها  این  رفتن  بین  از  با  زیرا،  می باشند. 
الترناتیف قوی برای رژیم بشار اسد، اجماع ملی سوری و 
بین المللی بر سر از بین بردن داعش و ابقای بشار اسد در 

قدرت تقویت می گردد.
اسد  بشار  دولت  وضعیت  از  روس ها  که  نیست  شکی 
کرد  نگران بودند. دولت اسد همین چند وقت پیش اعالم 
گروه های  کافی انسانی برای مبارزه با داعش و  که نیروهای 
که آن ها تروریست می دانند، در اختیار ندارد. ظاهرا  دیگر 
به  سودی  هم  نظامی  ایرانی ها  و  تخنیکی  همکاری های 
سوریه  در  مداخله  با  روس ها  نداشت.  اسد  رژیم  حال 
برهم  بشار  دولت  نفع  به  را  قدرت  موازنه  که  می کوشند 
که با بمباران  بزنند. اما مشکل استراتژی روسیه این است 
برده  بین  از  را  داعش  مانند  گروه هایی  کتی،  را و  هوایی 
موفق  عراق  در  امریکایی ها  که  طوری  همان  نمی توانند، 
نیازمند مداخله  کار  این  برای  روسیه  کار نشدند.  این  به 
کمک  نظامی  زمینی و از بین بردن منابع مالی داعش به 
برای  که  می آید  نظر  به  است.  منطقه  کشور های  و  غرب 
طرفداران  برای  نظامی  روسیه  مداخله  دیگر  مدت  یک 
نظامی  حمالت  وقتی  اما  باشد  داشته  جذابیت  پوتین 
بازهم  بدهد،  نشان  عمل  در  را  خود  موثریت  عدم   روسی 
سوریه  جنگ  آینده  به  نسبت  نا امیدی  و  یاس  شاهد  ما 

خواهیم بود.
ادامه در صفحه 6

چرا وزارت اقوام و قبایل 
داریم؟

 سلیم آزاد

چرا والدیمیر پوتین را
در فیسبوک دوست داریم؟

سازمان های  و  وزارت  خانه ها  افغانستان  حکومت  در 
نمی داند  کسی  دقیق  هنوز  تا  که  دارد  وجود  اداری ای 
وزارت  وزارت خانه ها،  این  از  یکی  چیست.  آن  وظیفه 
که این وزارت  اقوام و قبایل است. دقیق روشن نیست 
به چه دلیل در تشکیالت حکومت افغانستان جا خوش 
کستان  پا با  مرز  بحث  وقتی  گذشته ها  در  است.  کرده 
هفت  در  پشتون،  قبایل  با  وزارت  این  بود،  اختالفی 
اقوام  برای  و  می کرد  کار  کستان  پا قبیله نشین  ایجنسی 
تا علیه دولت  پشتون در آن سوی مرز امکانات می داد، 
کنند. به شهادت بسیاری از سیاستمداران  کستان قیام  پا
و بلندپایگان دولت های پیشین افغانستان، این سیاست 
پشتون  قبایل  و  اقوام  به  که  منابعی  تمام  و  ماند  کام  نا
اجنسی،  مهمند  اجنسی،  اورکزی  ایجنسی،  خیبر  در 
باجوراجنسی،  و  جنوبی  وزیرستان  شمالی،  وزیرستان 

سرازیر شد، به باد رفت. 
که برای  امراهلل صالح، رییس پیشین سازمان امنیت ملی 
افغانستان  استخبارات  تحلیلی  تاریخ  8صبح،  روزنامه 
زمامداران  باز  دیر  از  که  نوشت  باری  می نویسد،  را 
مناطق  در  که   پشتون هایی  تا  داشتند  آرزو  افغانستان 
دولت  علیه  می کنند،  زند گی  اجنسی  هفت  قبیله نشین 
کنند. آقای امراهلل صالح نگاشته است،  کستان بغاوت  پا
امراهلل  آقای  نوشته های  در  نیافت.  تحقق  هرگز  آرزو  این 
که از  کستان  که سیاستمداران پشتون پا صالح آمده است 
کتر نجیب به آنان  اسالم آباد ناراضی بودند و حکومت دا
به سفارت  او،  آخر حکومت  روزهای  در  بود،  داده  پناه 
کستانی  پا پاسپورت  و  کردند  مراجعه  کابل  در  کستان  پا
گرفتند. به نوشته آقای صالح آقای افراسیاب ختک هم 

یکی از آنان بود. 
ده ها  کابل  خلق،  دموکراتیک  حزب  حکومت  زمان  در 
اتحاد  به  افغان  نام  به  هم  را  کستانی  پا پشتون  جوان 

این دانشجویان  بود.  فرستاده  به عنوان دانشجو  شوروی 
سفارت  به  نجیب  کتر  دا حکومت  آخر  ماه های  در  هم 
کستانی  کردند و پاسپورت پا کستان در مسکو مراجعه  پا
این  آوردند.  به دست  را  کشور  این  شهروندی  سند  و 
گذشته بود. در حال حاضر افغانستان  داستان مربوط به 
کستان ادعای ارضی ندارد. با آن که مقام های  رسما بر پا
می ورزند،  ابا  دیورند  خط  بر  مرز  اطالق  از  حکومتی، 
هیچ  است.  نکرده  ارضی  ادعای  کستان  پا بر  کسی  اما 
به  الحاق  داعیه  هم،  کستانی  پا پشتون  سیاستمدار 
کستانی  افغانستان ندارد. سیاستمداران معروف پشتون پا
کابل  به  افغانستان  و  کستان  پا میان  میانجی گری  برای 
خان  سلیم  می دانند.  کستانی  پا را  خود  همه  و  آمده اند 
برای  مراسمی  که  حاشیه  در  الال،  خان  افضل  پسر 
کابل برگزار شده بود، به رسانه ها  گرامیداشت از پدرش در 
گذشته به  گفت، »نخست وزیر ما و فرمانده لشکر ما، در 
کشور های ما بار  کرده اند و ما می خواهیم روابط  کابل سفر 
کتر اشرف غنی، رییس جمهور برحال  گرم شود.« دا دیگر 
قرن  معضل  دیورند  که  بود  گفته  باری  هم،  افغانستان 
نوزدهمی  است و نیاز به راه حل قرن بیست ویکمی  دارد. 
که افغانستان و  کتر محمد اشرف غنی این بود  منظور دا
کستان باید روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود  پا

شبیه  کشور  دو  شهروندان  که  دهند  گسترش  چنان  را 
بازرگانی،  سفرهای  در  اروپایی،  کشورهای  شهروندان 
دیگر،  یک  کشورهای  به  فرهنگی شان  و  جهان گردی 
گذرنامه نداشته باشند  نیازی به ویزا و اسناد حقوقی مثل 
و در عین زمان، یک خط مرزی- به صورت دی فکتو- 
و  ارضی  تمامیت  تا  باشد،  داشته  وجود  کشور  دو  میان 
کشور مشخص باشد. وقتی رییس جمهور چنین  قلمرو دو 
نمی کند،  ارضی  ادعای  رسما  افغانستان  و  دارد  نظری 
که وزارت اقوام و قبایل زمینه تاریخی  کرد  می توان حکم 
روشن  است.  داده  دست  از  را  خود  وجودی  فلسفه  و 
نفوذ گذاری  پی  در  مخفی  به صورت  دولت ها  که  است 
کشورهای دیگر هستند،  در سازمان های دولتی و جامعه 
که این وظیفه را سازمان های اطالعاتی  اما پرواضح است 

و استخباراتی به دوش دارند.
ما سازمان امنیت ملی داریم و این سازمان به خوبی به 
می کند  ایجاب  استراتژیک  نیاز  می رسد. چه  وظایفش 
موازی  سازمان  یک  به عنوان  قبایل  و  اقوام  وزارت  که 
و  اقوام  وزارت  مقام های  از  یکی  باشد؟  داشته  وجود 
کابل  که این وزارت چند »لیسه« در  قبایل نوشته است 
می خوانند.  درس  محروم  مناطق  جوانان  آن  در  و  دارد 
برای آموزش دهی، درس خواندن و باسواد سازی، وزارتی 
تشکیالت  در  کالن  بودجه  با  معارف  وزارت  اسم  به 
معارف،  وزارت  باید  اصوال  دارد.  وجود  حکومت 
پسر  و  دختر  کودکان  و  جوانان  برای  را  آموزش  فرصت 
کابل و دیگر شهرهای بزرگ فراهم  مناطق جنگ زده در 
داشته  لیسه  دیگر،  وزرات خانه  یک  باید  چرا  کند. 

باشد؟
محروم  مناطق  جوانان  به  تحصیلی  بورسیه های  توزیع 
عالی  وزارت تحصیالت  غیرمحروم هم در صالحیت  و 
است. این وزارت وظیفه دارد تا امور مربوط به بورسیه ها 

و تحصیالت عالی و دانشگاهی را در هر سطحی تنظیم 
قبایل،  و  اقوام  وزارت  باید  چرا  است  چنین  وقتی  کند. 
الیحه  کدام  کند؟  توزیع  بورسیه  محروم  مناطق  برای 
قانونی به وزارت اقوام و قبایل وظیفه توزیع بورسیه داده 
به عنوان  قبایل،  و  اقوام  اسم  به  وزارتی  باید  است؟ چرا 
کنار وزارت تحصیالت عالی وجود  یک نهاد موازی در 

داشته باشد؟
وظیفه  هم  آن  امنیت  تامین  و  کشور  مرزهای  مدیریت 
پولیس است. ما در چوکات وزارت داخله پولیس مرزی 
کشور،  والیات  دیگر  مانند  هم  سرحدی  مناطق  داریم. 
ارگان های  اداره  و  شده اند  تنظیم  اداری  واحد های  در 
تنظیم  را  اداری  واحد های  این  به  مربوط  امور  محل، 
ارگان های  محل، وزارت داخله،  می کند. در موجودیت 
ریاست امنیت ملی، وزارت معارف و وزارت تحصیالت 
عالی، چه نیازی به  وجود وزارتی به اسم اقوام و قبایل 
این وزارت در  آیا وجود  در تشکیالت حکومت است؟ 
و  منابع  ریخت وپاش  روشن  مصداق  حکومت  چوکات 
تی  تشکیال تورم  وزارت  این  آیا وجود  نیست؟  امکانات 
امنیتی،  منطقی،  نیاز  چه  است؟  نیاورده  به وجود 
اسم  به  وزارتی  استراتژیک، وجود  و  آموزشی، تحصیلی 
اقوام و قبایل را در تشکیالت حکومت ایجاب می کند؟
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آقای مطهری گفت: »هم اکنون معارف بامیان با رکود مواجه شده 
است، فساد اداری در معارف بامیان از اداره مکتب شروع شده تا 
به وزارت ختم گردیده است. یک نفر یک سال خدمت کرده، اداره 

مکتب رشوه گرفته آن را سه یا چهار سال تصدیق داده است. 
همین طور ریشه این فساد از مدیریت های ریاست معارف گرفته تا 

به ریاست، مقام والیت به ریاست خزینه تقاعد می رسد.« 

حیف ومیل 90 میلیون افغانی
 پول تقاعد آموزگاران بامیان

نوروز رجا- بامیان

هزاره )یکی از مکاتب بامیان( فارغ شده است.
از  دخترش  که  می کند  تایید  ادا  آقای  حالی که  در 
او  آن هم  با  اما  فارغ شده؛  کابل  از  مایل  لیسه آصف 
را از آدرس دانش آموز لیسه شیرین هزاره به خارج از 

کشور فرستاده است.
»ساغر در  مورد دختر خود گفت:  در  ادا  محمد رضا 
از  بعد  اما  خوانده،  درس  کابل  در  مایل  آصف  لیسه 
امتحان چهارونیم ماهه در بامیان آمده وقتی از این جا 
در  آزاد  رقابت های  و  امتحان  طریق  از  شده،  فارغ 

بورسیه هند کامیاب شده است.«
تایید  بامیان  معارف  ریاست  مسووالن  از  شماری 
اداری  و  مالی  فساد  به  ادا  رضا  محمد  که  می کنند 

آغشته است.
اکبرلگزی، مدیر مالی ریاست معارف بامیان به 8صبح 
گفت: »به خاطری که من نمی گذارم فساد در معارف 
هواداران  توسط  پیش  چندی  یابد،  گسترش  بامیان 
بامیان  شیبر  ولسوالی  معارف  آمر  و  معارف  رییس 
قرار  لت وکوب  مورد  معارف  ریاست  تعمیر  پیش  در 

گرفتم.«
رکود معارف بامیان

از  شماری  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
سال  چند  طی  که  مدعی اند  بامیان  مکاتب  مدیران 
گذشته، به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت دانش آموران 
به  والیت  معارف  معارف،  ریاست  در  مالی  فساد  و 

رکود مواجه شده است.
بامیان می گوید  پسرانه مرکز  لیسه  امانی، مدیر  اسداهلل 
صعودی  سیر  بامیان  معارف  نخست  سال های  در  که 
سیر  معارف  این  گذشته  سال  چهار  طی  اما  داشت، 

نزولی خود را می پیماید.
در  مالی  فساد  گسترش  »دلیلش  گفت:  امانی  آقای 
مدیران  اکثریت  بامیان  در  است.  معارف  ریاست 
مکاتب می دانند که در ریاست چه جریان دارد. لیسه 
پسرانه مرکز بامیان با بیش از 4500 دانش آموز و 110 
معلم، یک مامور ندارد و از سه سال بدین سو برای این 

لیسه محروقات داده نشده است.«
بامیان  والیتی  شورای  عضو  مظهری،  یوسف  مولوی 
این  معارف  ریاست  حاضر  حال  در  که  می گوید  نیز 
مواجه  به رکود  مفسد  به دلیل وجود مسووالن  والیت 

شده است.
آقای مطهری گفت: »هم اکنون معارف بامیان با رکود 
از  بامیان  معارف  در  اداری  فساد  است،  شده  مواجه 
گردیده  ختم  وزارت  به  تا  شده  شروع  مکتب  اداره 
اداره مکتب  نفر یک سال خدمت کرده،  است. یک 
رشوه گرفته آن را سه یا چهار سال تصدیق داده است. 
ریاست  مدیریت های  از  فساد  این  ریشه  همین طور 
ریاست  به  والیت  مقام  ریاست،  به  تا  گرفته  معارف 

خزینه تقاعد می رسد.« 
معارف  فرهنگی،  کمیسیون  اعضای  از  ایوبی،  حمیرا 
راس  در  که  نمایندگان  مجلس  عالی  تحصیالت  و 
را  فساد  نیز  بود  آمده  بامیان  در  پارلمانی  هیات  یک 
در معارف این والیت گسترده و سازمان یافته خوانده 
است. او به 8صبح گفته است که رییس معارف بامیان 

به فساد سازمان یافته و مافیایی دست دارد.
هم چنین، شماری از آموزگاران مکاتب مختلف بامیان 
محاکمه  خواهان  تظاهراتی  راه اندازی  با  گذشته  ماه 
شدند.  والیت  این  معارف  رییس  ادا،  محمد رضا 
معترضان مدعی شدند که هفت ماه معاش حق الزمه و 
چهار ماه معاش رسمی شان توسط شماری از مسووالن 

ریاست معارف بامیان حیف ومیل شده است.
ادا،  رضا  که  بود  گفته  بامیان  والی  زهیر،  محمد طاهر 
رییس معارف این والیت، یک شخص فاسد، دزد و 

ظالم می باشد.
تعلیق وظیفه تا ممنوع الخروج رییس معارف

والیت  استیناف  سارنوالی  ریاست  دیگر،  سوی  از 

وظیفه  آموزگاران،  از  شماری  اعتراض  از  پس  بامیان 
ادا، رییس معارف این والیت را به حالت  محمد رضا 

تعلیق درآورده است.
شماره  مکتوب  در  بامیان  استیناف  سارنوالی  ریاست 
این  امنیه  قوماندانی  به   1394-6-7 تاریخ   ،14/14
والیت دستور داده که به محمد رضا ادا رییس معارف 
بامیان و معاونان آن به خاطر متهم بودن به فساد مالی، 

پاسپورت توزیع نکند.
هم چنین، براساس مکتوب شماره 0/ 5117، تاریخ 28-

7-1394، لوی سارنوالی عنوانی وزارت داخله، وظیفه 
غالم حسین  و  بامیان  معارف  رییس  ادا،  رضا  محمد 

شریفی، معاون این ریاست به تعلیق درآمده است.
معاش  اجرای  به  »راجع  است:  آمده  مکتوب  این  در 
سال های  از  که  متقاعدی  و  اجیر  معلمان  از  تن   576
به  بامیان  معارف  ریاست  طریق  از  که  و1393   1392
معرفی  کابل  تقاعد  ریاست  و  معارف  وزارت  سلسله 
رییس  ادا،  محمد رضا  تحقیق  پروسه  ختم  تا  گردیده 
سیداسداهلل  و  شریفی  غالمحسین  بامیان،  معارف 
بسم اهلل  سوانح،  مدیر  شریف  محمد  معارف،  معاونان 
ریاست  بشری  منابع  مدیر  میرحسین  استخدام،  مدیر 

معارف بامیان ممنوع الخروج می باشند.«
طی  نیز  بامیان  والیت  سکتوری  خدمات  ریاست 
خویش   1394-7  -11 مورخ   4452 شماره  مکتوب 
فساد  موجودیت  والیت  این  امنیه  قوماندانی  عنوانی 
و  سنگین  والیت  این  معارف  ریاست  در  را  اداری 

گسترده خوانده است.
دستور آغاز تحقیق

سارنوالی  رییس  الکوزی،  عبدالوهاب  حال،  عین  در 
هدایت  براساس  که  می گوید  بامیان  استیناف 
آغاز  معارف  ریاست  باالی  تحقیقات  لوی سارنوالی 

شده است.
آقای الکوزی به 8صبح گفت: »به ما از لوی سارنوالی 
و  اجیر  معلمان  دوسیه  روی  که  است  آمده  مکتوب 
مکتوب  یک  در  شود،  تحقیق  والیت  این  قراردادی 
و  نفر   657 قراردادی  اجیران  تعداد  لوی سارنوالی 
درمکتوب دیگر 707 نفر ذکرشده است و قضیه تحت 

تحقیق قرار دارد.«
اما محمد رضا ادا، رییس معارف بامیان هر گونه دست 
رد  را  ریاست  این  در  اداری  و  مالی  فساد  در  داشتن 

می کند.
آقای ادا به 8صبح گفت: »من به تاریخ 24- 10 -92 به 
دایکندی تبدیل شدم و به تاریخ 18- 3- 93 دوباره به 
بامیان برگشتم، بیشتر این اجراات درهمین مدت شده 
است. من نمی دانم که چند نفر تقاعد کرده و چه مبلغ 
تقاعدی گرفته اند، اما شایعه همین است که 90 میلیون 
افغانی اختالس صورت گرفته است که این مبلغ را نیز 
تایید نمی کنم. چوکی های مکاتب دایکندی نیر پیش 

از من قرارداد شده بود.«
نیز گفت:  او در مورد حق الزمه معلمان ولسوالی شیبر 
بلکه  نبوده است؛  اضافه  »حق الزحمه آموزگاران شیبر 
مسایل سیاسی دخیل  بوده که در آن  یک سوء تفاهم 
به  من  شدن  متهم  و  شده ام  سیاست  قربانی  من  است، 
ضرب المثل  یک  می باشد.  سیاسی  پروسه  یک  فساد 
لت  می خورد؛  گنجشک  را  گال  می گویند  که  است 
را بودنه. در ریاست معارف بامیان اختالس را دیگران 
ممنوع الخروج  کشور  از  من  متاسفانه  اما  است؛  کرده 

شدم.«
قربانی فساد دیگران

ریاست  اداری  و  مالی  معاون  شریفی،  غالم حسین  اما 
افغانی  میلیون   90 حدود  مورد  در  نیز  بامیان  معارف 
تقاعد آموزگاران می گوید که او قربانی فساد دیگران 

شده است.
آقای شریفی گفت: »فهرست آموزگاران اجیرمتقاعد 
توسط  شده  ترتیب  و  تهیه  مکتب  ازاداره  بامیان 
مدیریت های معارف، هیات نظارت آن و آمریت های 
ریاست  به  سپس  و  شده  امضاه  و  مهر  تایید،  معارف 

معارف تسلیم داده شده است.«
او افزود: »من هر لحظه و هر ساعت از رضا ادا دستور 
امضا  که  را  معارف  ریاست  ورق  هر  و  می گرفتم 
کرده ام به دستور مستقیم رضا ادا بوده است. او )آقای 
امضا  را  مالی  جدول های  که  می کرد  مجبور  مرا  ادا( 

کنم. آقای ادا مرا فریب داده است.«
در  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  همه،  این  با 
فساد  نیز  بامیان  معارف والیت  ریاست  خریداری های 
مالی و اداری وجود دارد و قیمت برخی از اجناس دو 

یا سه برابر نسبت به نرخ بازار نوشته شده است.
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هشت سال ذکر کرده اند.
که  معارف  قراردادی های  و  اجیران  از  شماری  اسناد 
است،  شده  بررسی  بامیان  استیناف  دادستانی  توسط 
یکا ولنگ،  ولسوالی های  از  تنها  که  می دهد  نشان 
به  قراردادی که  اجیر و  تعداد 280  از  سیغان، کهمرد 
آنان طی  از  تن  تعداد 123  داده شده اند،  تقاعد سوق 
چند سال گذشته، معاش نگرفته اند و گزارش دریافت 

معاش های آنان نیز وجود ندارد.
و  معارف  وزارت  ارتباط  و  اسناد  مدیر  حال،  این  با 
مکتوبی  فرستادن  با  بارها  وزارت  این  تفتیش  ریاست 
رییس  ادا،  محمد رضا  بامیان،  والیت  مقام  عنوانی 
کرده  متهم  اداری  و  مالی  فساد  به  را  بامیان  معارف 

است.
معرفی رییس معارف به سارنوالی

محمد رضا ادا، چند سال به حیث رییس معارف والیت 
در  ادا  آقای  است.  کرده  وظیفه  ایفای  نیز  دایکندی 
سمت ریاست معارف دایکندی نیز به فساد مالی متهم 

شده بود.
در مکتوب شماره 5236، تاریخ 22-10 87، مدیریت 
والیت  مقام  عنوانی  معارف  وزارت  ارتباط  و  اسناد 
رییس  که  ادا  رضا  محمد  که  است  آمده  بامیان 
پایه   1375 خریداری  بابت  از  بود  دایکندی  معارف 
میز و چوکی برای ریاست معارف دایکندی به ارزش 

2.2میلیون افغانی را حیف ومیل کرده است.
در این مکتوب آمده است که آقای ادا جهت تحقیق 
به دلیل حاضر نشدن،  اما  به سارنوالی معرفی گردیده، 

تاکنون سارنوالی از او تحقیق نکرده است.
هم چنین، براساس مکتوب شماره 82/9، تاریخ 1-13-

1392 ریاست تفتیش داخلی وزارت معارف بار دیگر 
ریاست معارف بامیان، در رابطه با برگزاری ورکشاپ 
تاریخ  از  معلمان  برای  ساینسی  مضامین  روزه  دوازده 
در  شفافیت  عدم  از   1391 قوس   6 الی  عقرب   24

ریاست معارف بامیان ذکر شده است. 
هدیه پدر به دختر

با این همه، یافته های 8صبح نشان می دهد که رضا ادا 
از صالحیت های خود سوءاستفاده کرده، ساغر دختر 
خود را به نام دانش آموز بامیانی از سهمیه دانش آموزان 
والیت بامیان، برای بورسیه به خارج از کشور فرستاده 
است. سندها نشان می دهد که ساغر از مکتب شیرین 

اسنادی که در اختیار 8صبح قرار گرفته نشان می دهد 
آموزگاران  از  شماری  پول  افغانی  میلیون   90 حدود 
مکاتب مختلف والیت بامیان که به تقاعد سوق داده 
شده اند، توسط برخی از مسووالن ریاست معارف این 

والیت حیف ومیل شده است.
فساد  موارد  بیشتر  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
تقاعدی  بامیان، شامل معاش  مالی در ریاست معارف 
روزمره،  مصارف  قراردادی،  و  اجیر  آموزگاران 
حق الزحمه مدیران مکاتب و کارمندان اداری می باشد.

 ،1394-2-30 تاریخ   ،861/546 شماره  مکتوب  در 
اداری  فساد  جرایم  با  مبارزه  سارنوالی  ریاست 
لوی سارنوالی عنوانی ریاست سارنوالی استیناف والیت 
بامیان گفته شده که مبلغ 400هزار افغانی توسط دو تن 
نمایندگی  بامیان  معارف  ریاست  از  که  کارمندانی  از 

می کردند، حیف ومیل شده است.
و  نذیر  »معلم  است:  آمده  مکتوب  این  از  بخشی  در 
بامیان  معارف  ریاست  جانب  از  که  بهاالدین  مولوی 
و  کارمندان  از  بعضی  تقاعد  معاشات  اجرای  به خاطر 
از شناسنامه های  بودند،  معرفی شده  قراردادی  اجیران 
تاکنون  و  کرده  استفاده  تذویری  اسناد  و  جعلی 

400هزار افغانی را از بانک بیرون کرده اند.«
براساس اسناد به دست آمده، ریاست معارف بامیان در 
این  مورد تعداد آموزگاران اجیر و قراردادی مکاتب 
والیت که از سال 1381 تا سال 1393 به تقاعد سوق 
داده شده اند، گزارش های متفاوت به ارگان های عدلی 

فرستاده  است.
آمارهای ضدونقیض در مورد متقاعدان

که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  حال،  همین  در 
ریاست معارف بامیان تعداد آموزگاران متقاعد را در 
گام نخست 707تن، در گزارش دومی 573 تن و در 

گزارش سومی خود حدود 900 تن گفته اند.
کدام  به  قرادادی  و  اجیر  معلمان  از  تعداد  چه  این که 
تاریخ در مکاتب بامیان استخدام شده و به کدام تاریخ 
به تقاعد سوق داده شده اند، جزییات آن معلوم نیست.

از  شماری  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  اما 
منظور حیف ومیل  به  بامیان  معارف  ریاست  مسووالن 
پول دولت، شماری از اجیران و قراردادی های معارف 
این والیت را که سه سال، هفت سال و پنچ سال سابقه 
تقاعد  ریاست  به  را  کار شان  زمان  مدت  داشته،  کار 

ACKU
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 نشست و خودش را آمنه، باشنده اصلی والیت خوست 
معرفی کرد. 

می زد  حرف  زمانی که  می آمد.  به نظر  مرموزی  زن  او 
کلماتش فاقد تسلسل بودند و آدم به مشکل می توانست 
منظورش را بفهمد. این پراکندگی جمالت هر شنونده را 

به شک وا می داشت و باورش را نابود می کرد.
اعضای  ورود  انتظار  در  دم  آن  تا  که  آمنه  باالخره 
می برد،  سر  به  زندان  در  مالقات  به منظور  خانواده اش 

داستان چگونگی زندانی شدنش را شرح داد:
»دو سال و هفت ماه قبل زمانی که هنوز دو ماه از ازدواجم 
قتل  به  بودم، شوهرم  تازه عروس  و من  بود  سپری شده 
محکوم  زندان  سال  بیست  به  او  قتل  اتهام  به  من  رسید. 
نشان  را  شب  بجه  نه  ساعت،  عقربه های  شب  آن  شدم. 
لباس های  کردن  عوض  خاطر  به  تشناب  به  من  می داد. 
و سپس  ناگهان صدای کش و گیر  که  بودم  رفته  خوابم 
اتاق  به  با عجله  را شنیدم.  نفر  میان دو  درگیری سنگین 
برگشتم و دیدم که شوهرم و برادرش باهم درگیر هستند 
و با آخرین قدرت یک دیگر را لت و کوب می کنند. هنوز 
با رسیدنم در صحنه درگیری،  بود که  لحظاتی نگذشته 
شوهرم را دیدم که بی حرکت ماند. فریاد کشیدم و تازه 
شوهرم  که  دیدند  و  رسیدند  هم  خانواده  اعضای  دیگر 
تصمیم  خانواده  اعضای  همه  شب  آن  است.  داده  جان 
گرفتند که این قضیه از چوکات خانه بیرون درز نکرده 

همان  تحلیل  ابزار  فیسبوک  در  افغان  کاربر  یک  برای 
فورمول جدال غرب و روسیه است که گویا یک بازی 
دو  و  داشته  جریان  منطقه  در  هژده  قرن  همانند  بزرگ 
به یک دیگر  طرف تمام تالش خود را برای ضربه زدن 
طالب  و  داعش  تحلیل،  همین  روی  می دهند.  خرچ  به 
پیش از آن که برای مخاطبان افغان نیروی درونی منطقه 
بیرونی  شده  ساخته  نیروی  آید،  حساب  به  افغانستان  و 
بدون  »تروریست«  چند  که  نمی کنند  باور  آن ها  است؛ 
اسراییل،  و  امریکا  به خصوص  خارجی،  حمایت  هیچ 
را  تروریستی  سازمان  قدرتمندترین  و  بزرگ ترین 
نیز  ناتو  سازمان  اعضای  که  جایی  تا  آوردند،  به وجود 

برای شکست شان کاری کرده نمی تواند.
افزار نظامی  وارد معرکه علیه  با جنگ  اکنون که پوتین 
داعش شده است، از دو جهت نارضایتی مخاطب افغان 
و  سیاسی  قدرتمند  رهبر  یک  اول،  می کند.  بر طرف  را 

و پنهان باقی بماند. چون مادر شوهرم به این باور بود که 
یک پسرش مرده و نمی خواهد پسر دومی اش راهی زندان 
شود. روز های خاکسپاری و فاتحه خوانی شوهرم گذشت 
و من به خانه پدرم رفتم، اما نمی دانم پس از چند روز چه 
شد که مرا بازداشت کردند و در توقیف خانه خبر شدم 
که برادر شوهرم نیز زندانی شده است. دوسیه طوری از 
می داد  نشان  که  بود  شده  ترتیب  شوهرم  خانواده  سوی 
به خاطر  او  و  داشته ام  پنهانی  رابطه  شوهرم  برادر  با  من 
چون  است.  برداشته  میان  از  را  برادرش  من  به  رسیدن 
آنان به این باور بودند که برادر شوهرم قبل از نامزدی ام 
با برادرش، برای مادر و خواهرش گفته بود که او آمنه 
به خواستگاری آمده  اما زمانی که آنان  را دوست دارد. 
بودند، خانواده  ام مرا به او نه، بلکه به برادرش داده بودند. 
حقیقت این است که من با ایورم کدام رابطه ای نداشته 
و برعکس ازش بدم می آمد و به همین خاطر از گرفتن 
او منصرف شده بودم. شوهرم را از این که پسر خاله ام نیز 

می شود، خیلی دوست داشتم، چون آدم خوبی بود.«
بازی  رنگش  سبز  چادر  گوشه  با  هم  هنوز  که  آمنه 
بی رحم  مرد  این  شب  »آن  افزود:  ادامه  در  می کرد، 
شوهرم را به وسیله دسته هاون که به سرش کوفته بود، به 
قتل رسانید و سپس مرا مجبور به خاموشی کرده بود. قبل 
از این نیز ایورم چندین بار با شوهرم دست به یخن شده 
و با هم دعوا کرده بودند. حتا قبل از نامزدی ام نیز آنان 
با هم درگیری کرده بودند. با آنکه هیچ ثبوتی که مجرم 
بودنم را ثابت بسازد وجود ندارد، اما کاکای شوهرم در 
توقیف خانه نزدم آمد و جویای حقیقت شد. من چیزی را 
که می دانستم برایش گفتم، اما او بعد از دو روز اوراقی 
که  چیز هایی  اوراق  این  در  که  گفت  و  آورد  برایم  را 
گفته بودی نوشته شده، باید در پایان آن نوشته کنم که 
قبول دارم و امضایش نیز کنم. من نیز نوشته کردم و هم 
امضایش کردم و سپس در دو محکمه حکم اعدام باالیم 
سال  بیست  به  سومی  محکوم  محکمه  در  و  شد  صادر 
و  خوانده ام  مکتب  تا صنف هشت  که  من  حبس شدم. 
در  که  نخواندم  را  ورق ها  آن  اصال  ندارم،  کامل  سواد 
آن ها چی نوشته بودند و من آن را امضا کردم و رویش 
شصت گذاشتم. برادر شوهرم نیز در زندان بگرام به سر 
صادر  باالیش  اعدام  حکم  محکمه  سه  هر  در  و  می برد 

شده است.«
خانواده  با  شود،  رها  زندان  از  وقتی  که  می گوید  او 
پدرش زندگی خواهد کرد و می افزاید که هیچ اشتباهی 

را مرتکب نشده است.
کرده  یاد آوری  شدنش  زندانی  تلخ  روز های  از  آمنه 
و  سخت  برایم  خیلی  روز  دو  زندگی  »در  می گوید: 
مقابل  در  شوهرم  این که  یکی  است،  بوده  رنج آور 
چشمانم جان داد و مرا تنها گذاشت و دوم این که حکم 
اعدام باالیم صادر شد و در یک لحظه امید زندگی برایم 
پایان یافته نمایان شد. هیچ گاه روزی را که برای اولین بار 
داخل زندان شدم فراموش نخواهم کرد. همان دم که به 
فضای نا آشنای زندان داخل شدم، همه چیز و همه کس 
حرف  جالب،  حرکت های  با  زن ها  بودند.  بیگانه  برایم 
زدن های عجیب و غریب و غیره شان مرا سراسیمه کرده 
بود، اما رفته رفته با همه چیز و همه کس عادت کردم و 

فکر می کنم در همین جا به دنیا آمده ام.«

نظامی  مانند پوتین »دمار از روزگار« داعش در می آورد؛ 
را  داعش  از  ابزاری  استفاده  برای  غرب  نقشه های  دوم، 
اما طنز قضیه در این است که  نیز نقش بر آب می کند. 
رفتن  روی  سیاسی  توافق  غرب،  حمایت  بدون  روس ها 
بشار اسد از قدرت و مداخله گسترده نظامی، به خصوص 
دیگر  بار  که  بود  نخواهند  قادر  پیاده،  نیروی  از  استفاده 
سوریه قدرتمند به رهبری خاندان اسد را به وجود آورند.

دروازه  به  مردان  و  زنان  از  زیادی  روز یک شنبه عده ی 
زندان زنانه واقع بادام باغ کابل صف کشیده بودند. همه 
تالش می کردند تا زندانی مورد نظرشان را زودتر مالقات 

کنند. 
در  دیگر  روز های  خالف  نیز  زنانه  زندان  دهلیز های 
خاموشی به سر نمی برد و در آن دخترها و زنان زیادی 
می رفتند.  پایین  و  باال  پله ها  از  که  می خوردند  چشم  به 
هیاهوی زنان از هر گوشه بلند بود و با انعکاس مجدد، دو 

برابر شده و گوش ها را آزار می داد. 
یکی از مسووالن زن در حالی که بلند گویی در دستش 
بود، هر آن نامی  را صدا می زد و پس از چند لحظه زن و 
یا دختری با خوشحالی و هیجان خودش را عقب موانع 

سیمی  می رساند تا فردی را که به مالقاتش آمده، ببیند.
در میان این هیاهو خانم  20 ساله ای به چشم می خورد که 
لباس های پرزرق و برق پنجابی به رنگ سبز پوشیده بود. 
قد بلند، اندام چهار شانه، چشم های سیاه، ابرو های پرپشت 
و کشیده، موهای بلند و براق بر زیبایی او افزوده بودند. 

او در حالی که با نخ گوشه چادرش بازی می کرد، به من 
که توانسته بودم به داخل زندان راه یابم، کنجکاوانه نظر 

انداخت و بعد دنبالم به راه افتاد. 
هنوز به درستی روی چوکی اتاق موظفین امنیتی زندان 
قرار نگرفته بودم که دروازه باز شد و او به من نزدیک 
شد و در مقابلم قرار گرفت. آهسته روی چپرکت سیمی 

غرب و حمایت از داعش
علی رغم  غرب  چرا  که  بپرسید  افغان  کاربران  از  اگر 
قدرت نظامی  و مالی خویش داعش را در سوریه و عراق 
از  را  پاسخ  یک  می شود  تقریبا  نمی تواند،  داده  شکسته 
همه آن ها انتظار داشت: غرب داعش را به وجود آورده 
را حفظ کند. همین غرب در  منطقه حضور خود  تا در 
افغانستان از طالب و داعش حمایت می کند تا در آسیای 
میانه یا در حوزه نفوذ روسیه، اسالم گرایی و تروریسم را 
رشد دهد. حتا در میان برخی از دانشمندان مسلمان هم 
این نظر از جذابیت برخوردار است. به عنوان مثال، طارق 
نزدیک  و  اروپایی  معتبر  اسالم شناسان  از  یکی  رمضان، 
به اخوان المسلمین، طی سخنرانی ای گفت که میان منافع 
افراطی  اقتصادی و ژیوپولتیک غرب و رشد گروه های 
که  به خصوص  دارد؛  وجود  مستقیم  رابطه  داعش  چون 

گروه هایی مانند داعش ابزاری بیش نیستند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

از کسانی  فهرستی  همین که خبر شدم 
که قرار است به زودی هدف داعشی ها 
را  مدلش  »این  داخلی-  طالب های  و 
و  بگیرد  قرار  ندانستم«-  هم  خودم 
رسیده  نشر  به  دنیا،  آن  به  شود  مشرف 
است مانند راکت های اس 400 روسی 
ته  از  بعد  رساندم.  فیسبوک  به  را  خود 
باالخره فهرست  فیسبوک  باال کردن  و 
پیدا شد و من با اشتیاق فراوان به دنبال 
من  بد  بخت  از  اما  گشتم.  خودم  اسم 
نامم در این فهرست نبود. ای دیگه چی 
رقم بیابی است. چرا نام من در فهرست 
که  نیستم  مدنی  فعال  من  آیا  نیست؟ 
هستم. آیا روزنامه نگار نیستم که هستم، 
که  نیستم  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  آیا 
خوش تیپ  آیا  هستم.  بیشتر  همه  از 
فرقی  چی  نباشم  است  خیر  نیستم.... 
می کند. باالخره نام من هم باید در این 
مساله  کدام  سر  حاال  می بود.  فهرست 
کیس  خود  برای  رقم  چی  بتم.  تیم 
بچیش  گفتم  خود  پیش  کنم.  درست 
فهرست  این  وارد  خوده  رقم  یک  اگه 
از  و  مانده  معرکه  پشت  کالهت  نکنی 

قافله عقب می مانی. 
کمی  تا  خاراندم  خوب  را  کله  پس 
سوژه  کدام  شاید  بخوره  تکان  عقلم 
ذهنم  به  فهرست  به  شدن  وارد  برای 
هفت  زلزله  به  که  عقل  این  ولی  بیایه. 
عشاریه هفت ریشتر تکان نخورد به این 
خورد.  نخواهد  تکان  اصال  خاراندن ها 
شروع کردم در فیسبوک علیه داعش و 
بسته  به دم شان  نوشتن، چیز هایی  طالب 
کردم که حتا روح شان خبر نداشت. هر 
روز علیه شان شعار های مدل جنبش های 
اگر  می دادم،  دموکراسی  دهه  سیاسی 
می داد  سقوط  ترکیه  را  روسیه  طیاره 
من آن را به طالب های ولسوالی سنگین 
نسبت می دادم. اگر در کوریای شمالی 
مدل موی رهبر این کشور به همه اتباع 
کار  را  آن  می شد،  اجباری  کشور  این 
و  دریغ  ولی  می دانستم.  رقه  در  داعش 
درد که اگر نام من حتا یک بار در کدام 
فهرستی نشر شده باشد. دو دست از دو 
پا دراز تر یک گوشه نشستم و با حسرت 
به این فرصت باد آورده نگاه می کردم 
اگر  که  وای  رفت.  دستم  از  مفت  که 
نام من هم در این فهرست می بود، چی 
فیگور هایی که نمی گرفتم. خدا می داند 
چند تا بادیگارد به من می دادند. افسوس 
که همه از دستم رفت. ای داعش بیا مرا 

بخور. 

چرا اسم من 
در فهرست نیست؟

دو سوی قضیه 
در یک دوسیه

چرا والدیمیر پوتین را
در فیسبوک دوست داریم؟

سهیال وداع خموش

ادامه از صفحه 4
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شماری از نمایندگان مجلس:

در ترکیب هیات تغییرات به وجود آید

وسیه شوند وندان ترکیه بدون ویزه نمی توانند وارد ر شهر

کشورهای حاشیه خلیج فارس پناهجویان سوری را بپذیرند فرانسه: 

وسیه: غرب آماده همکاری بر ضد داعش نیست  ر

هیاتی  تعیین  به  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
از سوی دفتر ریاست جمهوری به منظور تحقیق و بررسی 
مجلس  این  اول  معاون  توسط  شده  مطرح  ادعاهای 
مبنی  بر حمایت نهادهای امنیتی- به ویژه شورای امنیت 
نشان  تندی  کنش  وا داعش،  تروریستی  گروه  از  ملی- 
اتمر،  اتهامات، حنیف   که طرف اصلی  داده می گویند 
کار این  مشاور امنیت ملی رییس جمهور است و تا پایان 

هیات، وظیفه آقای اتمر به حالت تعلیق درآید.
حکمی  طی  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی،  اخیرا 
یک هیات بلند رتبه دولتی را به منظور بررسی ادعاهای 
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان مبنی بر حمایت 
کرده است. گروه تروریستی داعش توظیف  حکومت از 

عمومی  جلسه  در  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  قدیر  ظاهر 
گروه تروریستی داعش  که  مجلس نمایندگان مدعی شد 
فرماندهان  و  می شود  حمایت  امنیتی  نهادهای  توسط 
گروه در نهادهای امنیتی و سفارت خانه ها رفت و آمد  این 

دارند.
که باتوجه به ادعاهای  گفته  اشرف غنی در حکم خود 
معاون اول مجلس نمایندگان و تاثیرات آن در »مسموم 
ساختن اذهان عامه، تضعیف روحیه نیروهای امنیتی، 
و  ملی  مبارزه  در  کشور  ملی  وجه  ساختن  خدشه دار 
جهانی علیه تروریسم بین المللی« و مصونیت نمایندگان 
ادعاها،  این  سقم  و  صحت  تشخیص  برای  مجلس 
هیات مسوولیت دارد تا اظهارات و اسناد دست داشته 
با احکام  را در مطابقت  نمایندگان  اول مجلس  معاون 
قانون اساسی، قانون جرایم علیه امنیت ملی و خارجی، 
قانون تنظیم روابط سلوکی قوای سه گانه دولت و اصول 
قرار  بررسی  مورد  نمایندگان  مجلس  داخلی  وظایف 

دهد.
اعضای  از  شهیدزاده  احمد  خلیل  همین حال،  در 
امتیازی  ساعت  در  شنبه  روز  نمایندگان،  مجلس 
از  برخی  نیز  این  از  پیش  که  گفت  این مجلس  جلسه 
وزیر  در  پنجم  ستون  حلقه  اعضای  حضور  از  »بزرگان« 
با  شهیدزاده  آقای  بودند.  داده  خبر  کابل  کبرخان  ا
گفته بود  که  اشاره به اظهارات عبدرب  الرسول سیاف 
می شود،  نوشته  کبرخان  ا وزیر  در  طالبان  اعالمیه های 
گیرد. وی  که این مساله نیز باید مورد بررسی قرار  افزود 
گفت: »همان طوری که قانون صراحت دارد در قسمت 
هیچ  بازگوکنند  را  حقایق  که  خاطری  به  وکال  مصونیت 

گلوی مردم افغانستان را خفه بکند.« نهادی نمی تواند 
هم چنین سمیع اهلل صمیم دیگر عضو مجلس نمایندگان، 
خودش  و  شده  وارد  رییس جمهور  علیه  اتهام  که  گفت 
آقای  است.  کرده  تعیین  هیات  اتهام  این  بررسی  برای 
افغانستان  رییس جمهور  به  خطاب  »من  افزود:  صمیم 
وارد شده،  تو  اتهام علیه  آقاجان  که  می خواهیم بگویم 
خودت هیات تعیین می کنی؟ خایین خودت هستی باز 

سرگی  تی آر تی،  ترکیه،  دولتی  تلویزیون  رادیو  گزارش  به 
در  7قوس  شنبه  روز  روسیه،  خارجه  امور  وزیر  الوروف، 
»بر اساس تصیمیم جدید روسیه  گفت:  کنفرانس خبری 
در  تعلیق  به  جنوری  اول  از  را  ترکیه  ویزه  حذف  برنامه 
کشور روسیه و ترکیه قرار دادی را در سال  خواهد آورد.« دو 
کشور  که برمبنای آن شهروندان دو  کرده بودند  2010 امضا 
به  ویزه دخولی ضرورت نداشتند. از زمان اجرایی شدن 
برای  کشور  دو  ۲۰۱۱، شهروندان  اپریل   ۱۶ در  قرارداد  این 

کم تر از ۳۰ روز نیاز به اخذ ویزه نداشتند. سفرهای 
وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با ولید معلم، همتای 
مشترک  خبری  نشست  یک  در  مسکو  در  خود  سوری 
برای  ترکیه  شهروندان  میالدی  آینده  سال  از  که  گفت 
از ورود ویزه بگیرند.« اولگ  به روسیه »باید پیش  ورود 
توقف  از  نیز  روسیه  گردشگری  آژانس  رییس  سافونوو، 
»هم  گفت:  و  داد  خبر  ترکیه  با  کشورش  توریستی  روابط 
کنون فعالیت های توریستی میان روسیه و ترکیه به صورت  ا

کامل متوقف شده است.«
 ۲۴ سوخو-  سرنگونی  از  پس  کنش   وا نخستین  در 

نخست وزیر  والس  مانویل  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  از  جمعه  روز  فرانسه  
گفته مانویل  خواست تا پناهجویان سوری را بپذیرند. به 
اروپا نمی تواند تمام مهاجران سوریه را بپذیرد او از وقوع 
داد.  هشدار  بالکان  کشورهای  در  انسانی  فاجعه  یک 
کنان یکی از محالت حومه  مانویل والس در دیدار با سا
که اروپا نمی تواند همه  گفت: »من تکرار می کنم  پاریس 
یک  به  دلیل  همین  به  بپذیرد،  را  سوری  پناهجویان 

روسیه  رییس جمهور  آمادگی  از  روز  یک  حالی که  در 
داعش  برضد  مبارزه  جهانی  ایتالف  با  همکاری  درباره 
گفت قدرت های  کرملین  در سوریه می گذرد، سخنگوی 
گسترده با روسیه را ندارند.  غربی آمادگی تشکیل ایتالف 
پسکوف  دمیتری  پست،  واشنگتن  روزنامه  گزارش  به 
با  گفتگو  در  قوس   6 جمعه  روز  کرملین  کاخ  سخنگوی 
کم رنگ  را  گسترده  ایتالف  تشکیل  امکان  خبرنگاران 
گفت »در حال حاضر، متاسفانه، شرکای ما  کرد و  توصیف 
آماده همکاری در چارچوب یک ایتالف واحد نیستند.«

کرد  کید  تا پسکوف  آقای  حال  این  با 
با  همکاری  برای  هم چنان  مسکو  که 
که  چارچوبی  هر  »در  غربی  کشورهای 
آمادگی  باشند«  داشته  را  آن  آمادگی  آنها 
می  بیان  حالی  در  اظهارات  این  دارد. 
در  گذشته  روز  پوتین  والدیمیر  که  شود 
همتای  اوالند  فرانسوا  از  استقبال  جریان 
فرانسوی خود در مسکو، ضمن قدردانی 
ایتالف  تشکیل  برای  او  تالش های  از 
از آمادگی  گسترده برای مبارزه با داعش، 
روسیه برای همکاری با ایتالف به رهبری 

امریکا خبر داد.
در  است  ماهی  چند  خود  که  روسیه 

خودت هیات تعیین می کنی؟ به تو )رییس جمهور( این 
اجازه را نمی دهیم.«

اتمر،  حنیف  به  خطاب  هم چنین  صمیم  سمیع  اهلل 
مشاور امنیت ملی اشرف غنی افزود: »جناب آقای اتمر! 
توزیع  طالب  به  سالح  بودی  داخله  وزیر  که  زمانی  در 
نشد؟  نشر  رسانه ها  طریق  از  اسنادش  مگر  نکردی؟ 
که بیاید اعمال من  امروز تو )اتمر( هیات تعیین می کنی 
را بررسی بکند؟ این اجازه را براساس قانون اساسی نه 
کس دیگر دارد. هرگاه این خانه بی عزت  تو داری و نه 
دیگر  شخص  یک  یا  اول  نایب  که  نکنید  فکر  شود، 
بی عزت می شود. این بی عزتی مجموع وکالی پارلمان 

است.«
رییس جمهور  هرگاه  که  کرد  کید  تا صمیم  سمیع اهلل 
خواهان بررسی جدی ادعاهای مطرح شده است، باید 
صورت  غیردولتی  و  بی طرف  هیات  طریق  از  کار  این 

گیرد.
نیز،  نمایندگان  مجلس  عضو  دیگر  همایون  همایون 
که تعیین هیاتی به منظور بررسی ادعاهای مطرح  گفت 
مجلس  باالی  آوردن  فشار  قدیر،  ظاهر  توسط  شده 
اشرف غنی  که  افزود  همایون  آقای  است.  نمایندگان 
و  تحقیق  دستور  زمانی  و  ساخته  »امپراتور«  خود  از 
کید  بازداشت نمایندگان مجلس را صادر می کند. او تا
که هرگاه اشرف غنی خواهان روشن شدن ادعاهای  کرد 
مطرح شده توسط معاون مجلس نمایندگان علیه مشاور 
تحقیق  یافتن  پایان  زمان  تا  باید  است،  ملی  امنیت 

وظیفه حنیف اتمر به حالت تعلیق درآید.
هیاتی  تعیین  از  او  که  می گوید  قدیر  ظاهر  هم چنین 
هفته  دوشنبه  روز  اظهارات  شدن  روشن  منظور  به 
هیات  این  ترکیب  در  اما  می کند،  استقبال  گذشته اش 
این  اعضای  که  گفت  او  آید.  به وجود  تغییراتی  باید 
قوای  با  تفاهم  در  باید  و  است  حکومتی  کامال  هیات 
که تا پایان  مقننه و قضاییه به وجود آید. ظاهر قدیر افزود 
تحقیق باید وظیفه حنیف اتمر به حالت تعلیق درآید. 
و  اسناد  وجود  بر  مبنی   نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
گذشته اش  هفته  گفته های  اثبات  برای  موثق  شواهد 
گفت:  داده  اطمینان  نمایندگان  مجلس  اعضای  به 
کافی هست.  »دالیل، شواهد و اسناد الحمداهلل هرچیز 
چیزی  هر  به  من  نداریم.  ناحیه  این  از  تشویشی  هیچ 
گردد. باید طبق قانون  آماده هستم اما باید قانون عملی 
اساسی اجراات شود و وظیفه اتمر صاحب تعلیق شود.«

مجلس  در  کابل  نماینده  کروخیل،  شینکی  اما 
مبنی  بر  نمایندگان  از  برخی  اظهارات  از  نمایندگان، 
گسترش  در  دولتی  مسووالن  از  شماری  داشتن  دست 
که نباید با زبان سازمان  کرده می گوید  ناامنی ها انتقاد 
که  کرد  کید  تا او  شود.  صحبت  کستان  پا استخبارات 

کشور نیاز به حمایت دارند.   نیروهای امنیتی 

شرکت های توریستی و مسافرتی روسیه سفرهای مسافرتی 
نوامبر،  از پنج شنبه ۲۶  کردند. روسیه  را متوقف  ترکیه  به 
تحریم هایی اقتصادی را علیه ترکیه به جریان انداخت. 
که  این کشور هم چنین از شهروندان خود در ترکیه خواست 

کشور خارج شوند. به خاطر تهدیدات تروریستی از این 

نیاز  سوریه  در  نظامی  و  سیاسی  دیپلوماتیک،  راه حل 
داریم.«

را  نقشی  باید  زمینه  این  در  »هرکس  این که  بیان  با  او 
که در این مورد روی سخن وی  بپذیرد« در ادامه افزود 
بیشتر با »کشورهای حاشیه خلیج فارس« است. از حدود 
در  داخلی  از جنگ  که  پناهجوی سوری  میلیون  چهار 
کشورهای همسایه از  کشور می گریزند، اغلب آنان به  این 
کشورهای  جمله لبنان، اردن و ترکیه رفته اند. اما درهای 
و  قطر  سعودی،  عربستان  جمله  از  فارس  خلیج  حاشیه 
پناهجویان  این  روی  به  متحده عربی هم چنان  امارات 

بسته است.
بالکان سعی  کشورهای  از طریق  پناهجویان  از  بسیاری 

کشورهای اروپای غربی برسانند.  دارند خود را به 
اروپا  اینکه  به  توجه  با  فرانسه  نخست وزیر  گفته  به 
نمی تواند پناهجویان بیشتری را بپذیرد، زمستان امسال 
»فاجعه  یک  بالکان  کشورهای  حوزه  در  است  ممکن 
انسانی«رخ دهد. نخست وزیر فرانسه پیش از این و بعد 
از حمالت انتحاری اخیر پاریس نگرانی خود را درباره 
پناهجویان  قالب  در  تروریستان  از  برخی  موجودیت 
 800 از  بیش  جاری  میالدی  سال  طی  بود.  کرده  اظهار 
که  هزار پناهجو از طریق دریا خود را به اروپا رسانده اند 

کشورهای خاورمیانه بوده اند. اغلب آن ها از 

دمشق،  بر  کم  حا دولت  رییس  اسد  بشار  از  حمایت 
در  داعش  پیکارجویان  مواضع  علیه  هوایی  حمالت 
المللی  بین  ایتالف  پیشتر  است،  کرده  آغاز  را  سوریه 
از  روسیه  بود.  خوانده  »غیرقانونی«  را  امریکا  رهبری  به 
و هم پیمانان  ایاالت متحده  اما  بوده،  اسد  بشار  حامیان 
سوریه  رو  میانه  مخالف  گروه های  از  حمایت  ضمن  آن 
و بر خالف مسکو،  از قدرت اند  او  گیری  کناره  خواستار 
برای بشار اسد نقشی در راه حل سیاسی به منظور پایان 

دادن به بحران سوریه قایل نیست.

  ظفرشاه رویی
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Islamic Republic of Afghanistan
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

1stMacrorayan First Block Kabul Afghanistan
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consulting Services – Firms Selection)
Country:   Islamic Republic of Afghanistan
Implementing Entity:  Ministry of Public Works
Project:   Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road 
    (Km 343+000 to Km 110+000)
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech)
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS)
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1
    0012-AFG; QaisarBalaMurghab Road Project
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 hours
Introduction:
The Islamic Republic of Afghanistan has received grants from the Asian Development Bank, herein called the “Bank” to complete the construction of 233 km section 
of the Ring Road. The Section of the Ring Road is located in the provinces of Badghisand Fayabbetween Qaisar and Laman. 
Part of the grant will be used to finance the Civil Works Contractwherein this Scope is an integral part of. Funding will be provided to pay for security arrangements, 
community investment and development, contract and project supervision, and reporting. The security arrangements will involve coordination and other feasible ar-
rangements through the Ministry of Public Works, herein called the “Employer”, to facilitate safe execution of the work scope.
Objective:
The purpose of this Expression of Interest is to acquire the services of a Design Consulting Company to perform Survey, Site Investigation (Geotechnical Works) and 
Design for the 233 km Ring Road.

At current status, some sections of the road were partially designed and in construction.

Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is 
required.
B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.  
Data is available with Alcis.
 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work 
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections 
                 3 to 6.
Legend
v –Data is available
x –NO data is available
The project will assist the Government to promote economic and social development and reduce poverty by rehabilitating the primary road network, and expectation of 
outcome is an efficient, safe, reliable road network developed in Western Afghanistan. This will also strengthen capacity in MPW for road sector management.
Hill International, herein called the “Engineer”, through the Ministry of Public Works, would like to solicit eligible Consultants to express interest to apply eligibility 
and bid for the above-mentioned Consultancy services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants 
may associate with other firms in a form of a “joint venture” to enhance their qualifications. Consultant will be selected in accordance with the selection based on QCBS.
Shortlisting Criteria
1.  The services requires eligible multi-disciplinary firm or a joint venture consortium with a team of experience professionals, i.e., namely but not limited to Geotechni-
cal Engineer, Highway Design Engineer, Structural Engineer, Survey Team and Quantity Surveyors.
2.  At least a minimum of 10 years  in surveying, site investigation and design experience
3.  The Consultant has satisfactory completed and delivered relevantdesign projects in the last three to five years.
4.  The financial turnover of the interested firm in the last three years shall not be less than US$ 7.5M
5.  In case of joint venture arrangement, the two firms shall meet the requirement and shall be jointly and severally responsible.
*- Assignments completed by an individual professional staff working privately or through another consulting firm cannot be claimed as an experience of the firm.
**- Fluency in English as working language, knowledge of local language is advantageous.
All expenses related to the accommodation, office space, IT and survey equipment, transportation, software and all other associated cost contributing to the execution 
of the services shall be covered by the Consultant.
Interested consultants may obtain further information by contacting below Hill International, herein called the “Engineer” during office hours – 0900 to 1700 hours.
Expression of Interest must be delivered to the address below by Dec 06, 2015 not later than 1400 hours.
Hill International
Attention: Rene Kolkman, Team Leader 
255, 14th Street, Lane 6, Wazir Akbar Khan
District 10, Kabul Afghanistan
Telephone: +93 778 951 046, + 93 774 614 618
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Introduction: 
 
 
  
Design status 
Section 35 % design 65 % design 95% design Construction 

1. Section- 1 34 Km 
Km 110+000 to Km 144+000 v v x Some works done based on 

65 % design 
2. Section-2            48 Km      

Km 144+000 to Km 148+000 x x x  
Km 148+000 to Km 168+000 v v x Some works done based 

on65 % design 
Km 168+000 to Km 178+000 v x x Some works done based 

on35 % design 
    Km 178+000 to Km 192+000 x x x  
3. Section- 3            44 Km 
    Km 192+000 to Km 236+000 x x x  

4. Section- 4            17 Km 
    Km 236+000 to Km 253+000 x x x  

Design status 
Section 35 % design 65 % design 95 % design Construction 

5. Section- 5              64 Km 
    Km 253+000 to Km 317+000 x x x  

6. Section- 6              26 Km 
    Km 317+000 to Km 343+000 x x x  

 
 
 
 
Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is  
required. 

B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.   
Data is available with Alcis. 

 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work  
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections  
                 3 to 6. 
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