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تالش روز افزون برای بهبود معیشت هم وطنان ما که همانا از طریق ایجاد زمینه های کاری واشتغال زایی، بهتر می تواند به تحقق برسد، اکنون در زمرۀ عمده ترین اهداف کاری حکومت وحدت 
ملی قرار دارد. 

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان، چند روز قبل برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح را که به هدف ایجاد اشتغال و زمینه های کار برای هم وطنان ما می باشد، اعالم کرد تا از 
یک طرف مردم ما بتوانند با پرداختن به کارهای مثبت و سازنده، امرار معاش حالل کنند و از جانبی هم از فرار جوانان ما به خارج از کشور که یگانه ومهم ترین شاخص آن بی کاری می باشد، 

جلوگیری گردد. 
با تطبیق این برنامۀ ملی، صدها هزار هم وطن ما می توانند صاحب کارشوند واز این طریق عالوه بر اعاشۀ خانواده های شان در امر پیشرفت و انکشاف کشور نیز سهم برازنده و ارزشمندی داشته 

باشند. 
رییس جمهور کشور حین اعالم برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح گفت: »....تشدید جنگ و کاهش کمک های خارجی روی اقتصاد افغانستان و زمینۀ کار تاثیر منفی گذاشته است. عمدتاً این تاثیر 

بر آن عده هم وطنان ما بیشتر است که بی کار اند و روزانه در چهارراهی ها منتظر می مانند که کسی پیدا شود و آن ها را برای کار ببرند تا لقمه نانی را برای خانواده های شان پیدا کنند.«
توجه جدی حکومت وحدت ملی به محروم ترین، بینواترین و آسیب پذیر ترین قشر اجتماعی کشور، خود نمایانگر تعهد دولت به تغییر مثبت زنده گی مردم از فقر به سوی غنا و معیشت خوب 

است.
از همین رو اعالم برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح در چارچوب یک میکانیزم دقیق وحساب شده، به منظور تقویت اقتصاد مردم کشور، قدم بزرگی است که هم مردم را از بیکاری نجات می دهد 

و هم با کارهای سازنده و مثمر شان زمینه  های انکشاف، رشد و ترقی را نیز در کشور گسترش می بخشد. 
یکی از بخش های مهم و عمدۀ برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح، برنامۀ حفظ و مراقبت پروژه ها و ایجاد کار برای روستاییان کشور است که این مسؤولیت خطیر را برنامۀ همبستگی ملی وزارت 
احیا وانکشاف دهات به عهده گرفته است. دربرنامۀ حفظ و مراقبت تالش صورت می گیرد تا نهادها و پروژه هایی  که قباًل در راستای انکشاف روستاهای کشورعملی گردیده و با گذشت بیشتر از 

یک دهه، به ترمییم و مراقبت نیاز دارند، دوباره ترمیم شده و فعال نگهداشته شوند.
هم چنان در زمینۀ رشد زراعت، راه سازی و سایر نیازمندی های بنیادی روستاییان نیز از طریق این برنامه تالش هایی صورت خواهد گرفت.  برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح درسه مرحله با در نظر 

داشت وضعیت آب وهوا، سطح بی کاری و اوضاع امنیتی در والیات کشور، مورد تطبیق قرارمی گیرد. 
انجنیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد برنامه کاریابی این وزارت به رسانه های کشور گفت: »وزارت احیا و انکشاف دهات درمرحلۀ اول این 

برنامه با تطبیق پروژۀ حفظ و مراقبت و اشتغال زایی زیر چتر )برنامه ملی ایجاد کار برای صلح( برای بیشتر از 235هزار تن، در 12 والیت کشور، زمینۀ کاریابی کوتاه مدت را فراهم می کند.«
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که با تطبیق این برنامه هزاران پروژه مورد حفظ، مراقبت و بازسازی قرار می گیرد که این پروژه در تقویت اقتصاد روستاها نیز نقش اساسی دارد.

در واقع تطبیق برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح، یک گام استوار دیگر است که در مسیر رفاه مردم کشور گذاشته می شود  ونوید معیشت مطلوب را به مردم ما می دهد. 

گام استوار دیگر برای رفاه همگانی کار برای صلح یک  برنامۀ ملی ایجاد 

شاخه »والیت خراسان« 
داعش شامل فهرست 
گروه های تروریستی شد

امریکا،  متحده  ایاالت  کابل:  8صبح، 
شامل  را  داعش  خراسان«  »والیت  شاخه 
گروه های تروریستی ساخته است.  فهرست 
گروه تروریستی داعش بیشتر در  این شاخه 

کستان فعالیت دارد. افغانستان و پا
وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا 
گفته  مورد  این  در  اعالمیه ای  انتشار  با 
و  افغانستان  مناطق  در  گروه  »این  است: 
اعضای  از  بیشتر  و  است  مستقر  کستان  پا
کستان و طالبان  سابق تحریک طالبان پا

افغانستان تشکیل شده است.«
به  مربوط  خراسان«  »والیت  شاخه 
جنوری  ماه  در  داعش  تروریستی  گروه 
این  کرد.  موجودیت  اعالم  گذشته  سال 
ابوبکر  به  موجودیت  اعالم  از  پس  گروه 

کرد. البغدادی اعالم وفاداری 
صفحه 7
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 کشته وز خمی شدن بیش از صد تروریست در عملیات های نظامی

غنی: مشوره برای پیش برد تالش های صلح ادامه می یابد

رییس جمهور غنی شهردار هرات را ابقا کرد

مسدود شدن دو کنسولگری 
تاجیکستان در افغانستان بدلیل 

نگرانی های امنیتی

تظاهرات در هرات در اعتراض 
به بازداشت 33 نفر

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته بیش 
و  کشته  تروریستان  از  تن  صد  از 

زخمی شده اند.
این وزارت می گوید این عملیات ها 
به منظور پاک سازی تروریستان  که 
کوت،  ولسوالی های  مربوطات  در 
ننگرهار،  والیت  واچین  باال  ده 
شهر  حومه  کنر،  والیت  پور  وته 
سید  جوزجان،  والیت  شبرغان 
والیت  دالرام  سرپل،  والیت  آباد  
شهر  اطراف  و  نهرسراج  و  نیمروز 
راه اندازی  هلمند  والیت  لشکرگاه 
شده بود، در آن شصت  و هفت تن 
هفت  و  سی  و  کشته  تروریستان  از 

بدنبال جان گرفتن  8صبح، کابل: 
دوباره تالش های صلح، اشرف غنی 
رییس جمهور کشور می گوید که او 
روند مشوره گیری برای پیش برد این 

تالش ها را ادامه می دهد.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
از  شماری  با  دیدار  در  غنی  آقای 
عالی  شورای  ملی،  شورای  اعضای 
است  گفته  و شورای جهادی  صلح 
اقشار  با  صحبت ها  و  مشوره ها  که 
در  زنان  ویژه  به  جامعه  مختلف 
بعدی  و  ابتدایی  گفتگوهای  جریان 
باید  مردم  و  می یابد  ادامه  صلح 

8صبح، هرات: محمد اشرف غنی 
داده  دستور  کشور  جمهور  رییس 
وظیفه  به  هرات  شهردار  تا  است 
اما  دهد،  ادامه  سمت  این  در  خود 
باید حدود صالحیت های شهرداری 

مشخص شود.
وزارت  از  همچنان  جمهور  رییس 
خارجه کشور خواسته تا با سفارت 
ایران در هرات در مورد عقب نشینی 
هرات  در  ایران  کنسولگری  دیوار 

گفتگو کند.
پس  هرات  شهردار  نیایش  فرهاد 
که  شد  فراخوانده  کابل  به  آن  از 
استنادی  دیوار  تخریب  به  دستور 
را  هرات  در  ایران  سرکنسولگری 

صادر کرد.
دوباره  روز چهارشنبه  نیایش  آقای 
پنجشنبه  روز  و  بازگشت  هرات  به 
شهرداری  در  وظیفه اش  به  دوباره 

حاضر شد.
تخریب این دیوار واکنش های تند 
والی هرات و مسووالن کنسولگری 
پی  در  را  والیت  این  در  ایران 

داشت.
ایران در هرات در پی  کنسولگری 
کنسولی  فعالیت  تمامی  اقدام  این 
هرات  در  هفته  یک  برای  را  خود 

متوقف ساخت.
سپس رییس جمهور غنی هییتی را 

8صبح، کابل: وزارت امور خارجه اعالم کرده 
در  خود  کنسولگری  دو  تاجیکستان  دولت  که 
بدلیل  را  کندز  و  بدخشان  فیض آباد  شهرهای 

نگرانی های امنیتی مسدود کرده است.
امور خارجه،  شکیب مستغنی سخنگوی وزارت 
کنسولگری ها  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
هرزمانی که  و  شده  مسدود  موقتی  صورت  به 
می شود.  باز  دوباره  شد،  رفع  امنیتی  نگرانی های 
جمهوری  »سفارت  گفت:  مستغنی  آقای 
به  یادداشتی  فرستادن  با  کابل  مقیم  تاجیکستان 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان 
کنسولگری های  جنرال  موقتی  شدن  مسدود  از 
خبر  کندز  و  فیض آباد  شهرهای  در  کشور  آن 
دلیل مسدود شدن  یادداشت  این  در  است.  داده 
سلسله  یک  شده،  یاد  کنسولگری های  موقتی 
گفته  و  شده  عنوان  امنیتی  کوچک  نگرانی های 
امنیتی  نگرانی های کوچک  این  شده که هرگاه 
شود،  رفع  تاجیکستان  جمهوری  مقامات  نزد 
بازگشایی  شده  یاد  کنسولگری های  جنرال 

خواهد شد.«
در  خود  کنسولگری  دو  حالی  در  تاجیکستان 
گذشته  هفته  که  می کند  مسدود  را  افغانستان 
مرکز  جالل آباد  شهر  در  پاکستان  کنسولگری 
قرار  تروریستی  حمله  مورد  ننگرهار  والیت 
سرباز  چهارده  تروریستی  حمله  این  در  گرفت. 

پولیس کشته و زخمی شدند.

کمپ  باشندگان  از  تن  ده ها  هرات:  8صبح، 
روز  صبح  هرات  والیت  در  شیدایی  آوارگان 
پنجشنبه با تجمع در مقابل دفتر والی این والیت 
که  شدند  کسانی  از  تن   33 آزادی  خواستار 
افغانستان  مرزی غرب  پولیس  از سوی  به تازگی 

بازداشت گریده اند.
نیمه های  در  زمانی  قبل،  هفته  یک  افراد  این 
معمول  غیر  مسیری  از  که  شدند  بازداشت  شب 
از ولسوالی کشک رباط سنگی هرات به والیت 

بادغیس می رفتند.
شورای  رییس  علی زایی  کامران  حال  همین  در 
بازداشت  که  می کند  تاکید  نیز  هرات  والیتی 
نیز در  از کودکان  و شماری  بی گناه اند  شدگان 

میان آنان به سر می برند.
در  مرزی  پولیس  فرمانده  عدیل  جمعه  محمد 
غرب افغانستان اما می گوید که این افراد ساعت 
با  معمول»  غیر  و  »بی راهه»  مسیری  از  شب   2
حداقل سه عراده موتر نوع الندکروزر از هرات 
به بادغیس می رفتند و پس از شک پولیس مرزی 

بازداشت شدند.
به گفته آقای عدیل پولیس به این افراد مشکوک 
ملی  امنیت  دادستانی  به  را  آنان  پرونده  و  است 

سپرده است.
روز چهارشنبه نیز ده ها تن در تظاهراتی مشابه به 
دستگیری فردی اعتراض کردند که پولیس اوایل 
هفته گذشته وی را به اتهام برنامه ریزی حمله بر 

کنسولگری هند در هرات بازداشت کرده بود.
و  والیتی  شورای  رییس  هرات،  والی  معاون 
بی گناه  را  موتر  راننده  این  کنندگان  تظاهرات 
عنوان کرده و رییس شورای والیتی هرات گفته 
است که فرمانده پولیس در دستگیری این فرد از 

عجله کار گرفته است.

دیگر زخمی شده اند.
سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
بدست  نیز  تروریستان  مهمات  و 
است.  افتاده  کشور  امنیتی  نیروهای 
عملیات ها  این  نتیجه  در  همچنین 
هم  مختلف النوع  ماین  حلقه  ده ها 

کشف و خنثا شده است.

همواره از پیشرفت تالش های صلح 
آگاه شوند.

اعضای  دیدارها،  این  از  یکی  در 
که  گفته اند  صلح  عالی  شورای 
دارد  منطقوی  ابعاد  افغانستان  جنگ 
در  جنگ  ادامه ی  همین رو  از  و 

افغانستان هیچ توجیهی ندارد.
از اعضای شورای  هم چنین شماری 
فضای  که  گفته اند  نیز  جهادی 
از  بیشتر  افغانستان  در  صلح طلبی 
مردم  و  است  محسوس  گذشته ها 
حمایت  صلح  تالش های  از  بیشتر 

می کنند.
می گوید  اشرف غنی  همین حال،  در 

به سرپرستی علی احمد عثمانی وزیر 
انرژی و آب افغانستان برای بررسی 

این موضوع به هرات فرستاد.
»به  است:  آمده  هیات  گزارش  در 
است  شده  توصیه  هرات  شهردار 
تصمیم گیری های  در  این  از  پس 
بزرگ به ویژه تصامیمی که تبعات 
ادارات  با  دارد  پی  در  دیپلماتیک 
صورت  مشوره  حکومتی  مرتبط 

گیرد.«
هیات  اعضای  از  محق  محمد 
اعزامی ریاست جمهوری به هرات 
می گوید که رییس جمهور دستور 
نیازمندی های هرات  داده است که 
بندی  طبقه  توسعه شهری  زمینه  در 
روی کرد  با  آن  از  پس  و  شود 
برنامه های  اجرای  به  تخصصی 

انکشافی اقدام گردد.
جنجال بر سر عقب نشینی و تخریب 
دیوار استنادی کنسولگری ایران در 
هرات 10 روز قبل زمانی آغاز شد 
که شهرداری هرات بخشی از دیوار 
ایران  کنسولگری  و  تخریب  را 
به حالت  خدمات کنسولی خود را 

تعلیق درآورده بود.
این  به  ماه  دو  از  هرات  شهرداری 
سرک  نشینی  عقب  کار  طرف 
»سرک  به  موسوم  شهر  اصلی 
اما  است،  کرده  آغاز  را  والیت« 

در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
منظور  به  که  عملیات ها  این   جریان 
و   داخلی  تروریستان  سرکوب 
پنج  بود،  شده  راه اندازی  خارجی 
تن از سربازان اردوی ملی نیز شهید 

شده اند.

مرحله  دو  صلح  تالش های  که 
ایجاد  شامل  آن  اول  مرحله  و  دارد 
چارچوب مذاکرات و مرحله دومی 
انجام گفتگوهای صلح با گروه های 
تاکید  غنی  آقای  است.  آشتی پذیر 
برای  افغانستان  حکومت  که  کرده 
تالش  جنگ  عوامل  تشخیص 
انجام  برای  را  شرایط  و  کرده  زیاد 
با  که  مذاکراتی  در  گفتگوها 
ایاالت  و  پاکستان، چین  کشورهای 
ساخته  مساعد  داشته  امریکا  متحده 
است. رییس جمهور غنی می گوید 
انجام  برای  اکنون  که  تحرکی  از 
مذاکرات صلح بوجود آمده است، 

به گونه »محتاطانه« خوشبین است.
بیان می شود  این اظهارات در حالی 
جاری  هفته  طی  است  قرار  که 
چهارجانبه  گفتگوهای  دور  دومین 
برای  راه«  »نقشه  ترتیب  منظور  به 
مخالفان  با  صلح  گفتگوهای  آغاز 
برگزار شود.  مسلح دولت در کابل 
نخستین دور این نشست هفته گذشته 

در اسالم آباد پاکستان برگزار شد.

دیوار  بودن  واقع  دلیل  به  کنون  تا 
ماستر  مسیر  در  ایران  کنسولگری 
به  را  روند  این  است  نتوانسته  پالن 

اتمام برساند.
والی هرات تاکید دارد که در رابطه 
به عقب نشینی کنسولگری ایران در 
شده  تعیین  مشخصی  موعد  هرات 
توافق  به  نیز  ایرانی  مسووالن  با  و 

رسیده بودند.
در  هرات  شهرداری  مسووالن  اما 
آن زمان اعالم کردند که این دیوار 
در پیاده رو تحت ملکیت شهرداری 
تخریب  و  بود  گرفته  صورت 
نشینی  عقب  با  ارتباطی  دیوار  این 
نداشته  ایران  کنسولگری  ساختمان 

است.
کرده  تاکید  هرات  شهرداری 
نشینی  موضوع عقب  آنکه  با  است 
از  را  ایران  کنسولگری  ساختمان 
کرده،  پیگیری  سیاسی  مجراهای 
در  مشخصی  پاسخ  گاه  هیچ  اما 
پی نامه های مکرر شهرداری به این 

اداره داده نشده است.
می گوید  ایران  کنسولگری  اما 
هیچ مکاتبه ای در این مورد با آنان 

صورت نگرفته است.
در  خود  کنسولی  فعالیت  ایران 
دوباره  هفته  این  اوایل  از  را  هرات 

از سر گرفت.

بیشتر  سرعت  هوایی  نیروهای  تقویت  برای  تالش ها 
جنگی  چهار چرخبال  مورد  تازه ترین  در  است.  گرفته 
هفته  چند  شد.  داده  تسلیم  ملی  ارتش  به  امریکایی 
ارتش  به  نیز  هند  کشور  سوی  از  چرخبال های  قبل 
بنیاد  بر  افغانستان  ارتش  شد.  داده  تسلیم  افغانستان 
توافق نامه بن شکل گرفت. شکل گیری ارتش در ان زمان 
بر اساس واقعیت های عینی کشور تنظیم نشده بود. یک 
ارتش کوچک، با الیحه وظایف محدود، مانند مقابله با 

شورش های احتمالی در نظر گرفته شده بود. 
وضعیت  از  درست  درک  نیز  وقت  حکومت  مقام های 
و دورنمای کشور را نداشتند. همین امر سبب شد، تا 
ارتش ملی افغانستان در بخش توپخانه، کشف و قوایی 
هوایی مورد توجه قرار نگیرد. هرچند که سرمایه گذاری 
روی نیروی انسانی در این بخش ها زمان گیر است، اما 
از سوی حکومت آقای کرزی و متحدان بیرونی اش نیز 
به عنوان یک اولویت مطرح نبود. تشدید جنگ ها پس از 
مسوولیت  انتقال  از  پس  خصوصا  و   2008 سال های 
امنیتی، خالها را در نیروهای رزمی افغانستان بیشتر 
برای  ملی  ارتش  نیروهای  نمونه  برای  کرد.  برجسته 
بغالن  جرخشک  در  روزها  کندز  والیت  به  رسیدن 
متوقف ماندند. حرکت کند ارتش به طرف کندز نشان 
داد که نیروهای ما در بخش لوجستیک، تا چه پیمانه ای 

با مشکالت همراه اند. 
فقرات را داشته و  ارتش ها نقش ستون  لوجستیک در 
از اهمیت خاص برخور دار است. اراضی کوهستانی و 
دشوار گذر افغانستان ایجاب می کند، تا روی این بخش 
از نیرو های امنیتی تمرکز بیشتر شود. نیروهای امنیتی 
افغانستان در بخش قوت های توپخانه نیز با مشکالت 
قوت های  و  توپخانه  کشف،  تقویت  همراه اند.  زیادی 
افغانستان  ارتش ملی  برای  اولویت های مهم  از  هوایی 
مختلف  والیت های  در  جاری  سال  جنگ های  است. 
کشور نقاط قوت وضعف نیروهای امنیتی را بر جسته 
جغرافیا  به  تا  کردند  تالش  سال  این  در  طالبان  کرد. 
دست یابند. پالن اصلی این گروه تسلط بر شماری از 
وایستادگی  مقاومت  بود.  کشور  والیات  ولسوالی های 
کنترول  در  والیتی  هیچ  تا  شد  سبب  امنیتی  نیروهای 

طالبان نباشد. 
فاریاب،  بغالن،  کندز،  در  طالبان  سنگین  حمله های 
این  شد.  مواجه  شکست  با  غزنی  و  هلمند  بدخشان، 
درس های  و  هزینه ها  امنیتی  نیروهای  برای  جنگ ها 
زمستانی  وقفه  در  اکنون  داشت.  همراه  به  را  بزرگی 
مورد  جاری  سال  در  وقوت  ضعف  نقاط  تمام  باید 
امنیتی  نیروهای  در  که  خال هایی  گیرد.  قرار  ارزیابی 
وجود دارد باید عاجل برطرف شود. هرچند تالش های 
برای دستیابی به صلح جریان دارد، اما خطر جنگ و 
جدی  به صورت  آینده  سال  بهار  در  طالبان  حمله های 
تهدید  معرض  در  مشخص  والیت های  است.  مطرح 
خود  به  تازه  ابعاد  افغانستان  در  اکنون  جنگ  است. 
گرفته است. امروز تنها طالبان در برابر مردم وحکومت 
دفاع حد اقل 22  به گفته سرپرست وزارت  ندارند.  قرار 

گروه تروریستی مشغول نبرد علیه دولت اند. 
پدیده داعش یک خطر جدی برای افغانستان به شمار 
والیت  داعش  امریکا  متحده  ایاالت  که  هرچند  می آید. 
خراسان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده 
است، اما این تنها کافی نخواهد بود. مردم انتظار دارند 
تا دنیا در برابر پدیده تروریسم به صورت همه جانبه 
ایستادگی کنند. ناامنی در افغانستان سبب خواهد شد، تا 
کشورهای دیگر نیز در مصونیت نباشد. داعش وطالبان 
تنها چشم به افغانستان ندوخته اند. نگاه تماشاگرایانه به 
این پدیده سبب خواهد شد که روزی پشت دروازه های 
امن ترین کشورهای اروپایی و امریکایی نیز صدای پای 

داعش و تروریسم شنیده شود. 
گواه  جاکارتا  و  ترکیه، سوریه  عراق،  فرانسه،  رویداد 
پدیده  برابر  در  دنیا  همه  این  با  می باشد.  ادعا  این  بر 
تروریسم از خود قاطعیت نشان دهند. منابع مالی این 
کشورها که عمدتا در کشورهای عرب نشین قرار دارند، 
باید مورد سوال قرار گیرد. در برابر پایگاه و فعالیت 
افغانستان  نیروهای  شود.  جمعی  اقدام  گروه های  این 
حمایت و مدرن سازی و آموزش در بخش های مختلف 
از جمله هوایی در اولویت باشد. در غیر آن ما شاهد 
وضعیت های دشوار و خطرناک در منطقه و بخش های 

از جهان خواهیم بود.

ACKU
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تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  توسط  که  طرحی  براساس 
متقاضیان  نام  ثبت  است،  شده  راه اندازی  معلوماتی 
پاسپورت به صورت آنالین و توزیع آن از طریق پست سریع 

صورت می گیرد.
به صورت  گرفته،  قرار  نیز  کابینه  تایید  مورد  که  طرح  این 
مشترک توسط وزارت مخابرات، ریاست پاسپورت و بانک 
مرکزی تطبیق می شود. مرحله تطبیق آزمایشی طرح ثبت نام 
سریع،  پست  طریق  از  پاسپورت  توزیع  و  متقاضیان  آنالین 
مقام های  از  شماری  حضور  با  جدی،   24 پنج شنبه،  روز 

ارشد حکومتی افتتاح شد.
که  می  گوید  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
می توانند  باشند  داشته  قرار  که  جایی  هر  در  متقاضیان 
فورم  و  کرده  ثبت نام  پاسپورت  اخذ  برای  آنالین  شکل  به 
و  مرکز  در  افغان پست  کارمندان  همکاری  در  را  پاسپورت 
که  می افزاید  وزارت  این  کنند.  خانه پوری  کشور  والیات 
پس از طی مراحل اسناد، مدارک و پرداخت هزینه مشخص 
درخواست کننده می تواند پاسپورت خود را از نزدیک ترین 
که  می گویند  مسوول  مقام های  آورد.  به دست  پست  مرکز 
مردم  دسترسی  روند  تا  می کند  کمک  طرح  این  اجرای 
در  می توانند  متقاضیان  شود.  آسان  و  سریع  پاسپورت  به 
محل  پسته خانه  نزدیک ترین  از  روز  چهار  الی  سه  مدت 

کنند. زندگی شان پاسپورت خود را اخذ 
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 
آنالین  ثبت نام  طرح  آزمایشی  اجرای  افتتاح  مراسم  در 
که این  گفت  متقاضیان و توزیع پاسپورت از طریق پست، 
نت کافی های  و  پسته خانه ها  تمامی  تا  دارد  تالش  وزارت 
با  طرح  این  درست  اجرای  به منظور  را  شده  ثبت  و  رسمی 
گفت  تجهیزات الکترونیک مدرنیزه می کند. آقای وحیدی 
کابل، بعد در والیات و  که این طرح در سه مرحله، ابتدا در 

گذشته  دهه  یک  از  بیش  طی  هرات  هرات:  8صبح، 
که  طوری  به  بوده  افغانستان  در  آدم ربایی ها  بزرگ  کانون 
دولتی  ارشد  مقام های  از  بسیاری  برکناری  به  منجر  تنها  نه 
گردیده، بلکه منجر به فرار سرمایه ها و بازرگانان شده است.
در  گذشته  سال  هرات  به  سفرش  در  غنی  رییس جمهور 
هرات  در  »آدم ربایی  که  کرد  اعالم  جدیت  با  ماه،  همین 

برایش پذیرفتنی نیست.« 
پدیده  این  با  مقابله  برای  پولیس  می رسد  به نظر  هر چند 
کسب  نیز  بیشتری  تجربه  و  دیده  را  بیشتری  آموزش های 
کرده، اما نه هشدار رییس جمهور و نه هم افزایش تجربیات 
فعالیت  مانع  هیچ کدام  آدم ربایی ها،  با  مقابله  در  پولیس 
کنون  که هم ا گروه های آدم ربا در هرات نشده اند، به طوری 
شماری از باشندگان هرات در قید آدم ربایان به سر می برند 

و تعدادی نیز به تازگی در بدل پول از بند آنان رها شدند.
کودکان دانش آموز داستان 

یک  مقابل  در  توقف  با  قبل  یک  ماه  از  بیشتر  آدم ربایان 
که از مکتب به  کودکی را ربودند  مکتب خصوصی، چهار 
که سپس  کودکانی  سمت خانه های خود در حرکت بودند، 

تبدیل به منبع درآمد برای آدم ربایان شدند.
گذشته  کودکان هفته  به روایتی 2 تن و به روایتی 3 تن از این 
در بدل پول آزاد شدند، پولیس هرات رهایی 3 تن را تایید 

می کند.
که در  هر چند به صورت رسمی، آشکارا هیچ منبعی مبلغی 
شده  پرداخت  کودکان  این  از  تن   3 دست کم  رهایی  بدل 
است را فاش نساخته است، اما منابعی از پرداخت بین 50 
در  کودکان  این  از  یک  هر  رهایی  بدل  در  دالر  هزار   70 تا 

گذشت خبر دادند. هفته ای 

افغان پست  ریاست  توسط  متقاضیان،  آدرس  به  پاسپورت 
مبلغ  کابل  در  مقتاضیان  از  بابت  این  از  و  می گیرد  صورت 
دوصد و در والیات مبلغ پنج صد افغانی اخذ خواهد شد. 
نخست  مرحله  در  پاسپورت  اصلی  هزینه های  هم چنین 
تمام  شعبات  به  دوم  مرحله  در  مرکزی،  بانک  شعبات  به 
بانک ها و در مرحله سوم از طریق خدمات موبایل پرداخته 

می شود.
در همین حال، جنرال سیدعمر صبور، رییس اداره پاسپورت 
توزیع  و  آنالین  نام   ثبت  طرح  اجرای  هرچند  می گوید 
کاهش هزینه ها و جلوگیری  پاسپورت از طریق پست سریع به 
کمک می کند، اما استفاده از این  از ضایع شدن وقت مردم 
که  گفت  صبور  آقای  دارد.  نیاز  نیز  الزم  مهارت های  طرح 
کمپیوتر آشنا نیست  بیشتر مردم با دانش استفاده از انترنت و 
کثریت مردم به انترنت دسترسی ندارند. رییس  و هم چنین ا

گرفت.  در مرحله سوم در ولسوالی ها مورد اجرا قرار خواهد 
گفت: »اهمیت اصلی  وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
که ارتباط میان شهروندان و  این سیستم در واقع این است 
می شود.  فراهم  دیجیتالی  طریق  از  دولتی  نهاد  دو  یا  یک 
ثبت آنالین و هم چنین تعیین وقت مالقات به یک وقت 
که یک  کرد. یعنی ضرورت نیست  مشخص تغییر خواهد 
طریق  از  شود.  ایستاد  صف  در  آمده  بخیزد  شب  نیم  نفر 
زمانی  چه  که  می شود  داده  تذکر  برایش  آنالین  سیستم 

کند.« مراجعه 
کاهش  که اجرای این طرح به  عبدالرزاق وحیدی می افزاید 

کمک می کند. هزینه های جانبی ضایع شدن وقت 
انتقال  که  تکنالوژی معلوماتی می گوید  و  وزارت مخابرات 
متقاضی  یک  به  پاسپورت  صدور  برای  نیاز  مورد  اسناد 
انتقال  و  پاسپورت  ریاست  مرکزی  و  والیتی  شعبه های  به 

آدم ربایان  چنگ  در  کودکان  این  از  دیگر  تن  یک  هنوز 
کودک پول  این  است، دلیل آن هم واضح است، خانواده 

کافی برای پرداختن به آدم ربایان نداشته اند.
از  هرات  در  چهارتن  دست کم  گذشت  که  هفته ای  در 
یک  که  کودکی   4 از  تن   3 شدند،  آزاد  آدم ربایان  چنگ 
ماه پیش ربوده شده بودند و روز پنج شنبه نیز یک شهروند 
از این در مسیر شاهراه هرات – اسالم قلعه  که پیش  ایرانی 

ربوده شده بود.
گفتگو با روزنامه 8صبح حضور  سخنگوی پولیس هرات در 
2 تن دیگر در چنگ آدم ربایان در هرات را تایید می کند. 
هر چند منابعی در این والیت این ارقام را نادرست عنوان 
کرده و از موجودیت شمار بیشتری در نزد آدم ربایان در حال 

حاضر خبر می دهند.

دادند  خبر  ایران  کنسولگری  در  منابع  پیش  روز   3 همین 
به  آدم ربایان  چنگال  در  کنون  هم ا ایرانی  شهروند  سه  که 
آنان  از  تن  یک  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  اما  می برند  سر 
این نشان  باشد،  ایرانی درست  منابع  ادعای  گر  ا آزاد شد. 
ربوده شدگان  ارقام دقیق  ارایه  از  پولیس هرات  که  می دهد 

در هرات طفره می رود.
کمبود پولیس، دلیلی بر ناتوانی مقابله با آدم ربایان؟!

که بارها به عنوان عوامل اصلی ناتوانی حکومت در  مواردی 
مقابله با آدم ربایان در هرات ذکر شده 2 مورد بوده اند:

1. همکاری شماری از مقام های دولتی با آدم ربایان
کمبود نیروهای پولیس    .2

مورد نخست، یعنی همکاری حکومت با آدم ربایان را هیچ 
کنون واضحا تایید نکرده است. مرجع رسمی تا 

 4 به  نزدیک  جمعیتی  با  هرات  که  می گویند  بسیاری ها 
گسترده، فقط ۳۶۰۰ پولیس دارد! در  ملیون نفر و مساحتی 
حالی که در همسایگی هرات، والیت بادغیس با جمعیت 
هفت صدوپنجاه هزار نفری، ۳۵۰۰ پولیس دارد! هیچ توازنی 

بین جمعیت و تعداد پولیس این دو والیت نیست.
که ارتباط مستقیم  در فرماندهی پولیس هرات، بخش هایی 
با این نوع ناامنی دارد، مدیریت های استخبارات و تروریسم 
 ۷ فقط  حیاتی،  مدیریت های  این  از  کدام  هر  اما،  است. 
کارمند دارند! یعنی مدیریت های استخبارات و تروریزم  نفر 
نفر  میلیون   ۴ بر  بالغ  جمعیتی  که  هرات  مانند  کالن شهری 

کم ترین تجهیزات. کارمند دارند! آن هم با  دارد، ۱۴ 
ویژه توسط رسانه ها  به  مرکزی  به حکومت  بارها  موارد  این 
کم تر برای رسیدگی به این مشکالت اقدامی  بازگو شده، اما 

گرفته شده است. روی دست 
در  آدم ربایی  با  مبارزه  ویژه ی  پولیس  ایجاد  بحث  بارها 
مانده  باقی  کاغذ  روی  به حال  تا  اما  شد،  مطرح  هرات 

است.
مردم هرات هنوز نگران اند

دوباره  را  نگرانی هایی  هرات  در  روزها  این  آدم ربایی ها 
ماه  چند  تا  هرات  مردم  است.  کرده  ایجاد  مردم  میان  در 
هرات  برای  غنی  رییس جمهور  که  می کردند  فکر  قبل 
و  آدم ربایی  ترور،  سال ها  بر  و  پیچیده  شفابخشی  نسخه 
سرقت های مسلحانه ُمهر پایان زده است. با یک محاسبه 
دانست،  حق به جانب  را  هراتی ها  می توان  هم  سرانگشتی 
سال  مملکت،  نخست  فرد  بار  نخستین  برای  که  چرا 
کنترول و مهار ناامنی های هرات  گذشته در همین روزها برای 
روانه  را  عده ای  آمد،  هرات  به  و  شد  دست به کار  خودش 
کسب  روانه  نیز  را  و شماری  زندان  روانه  را  خانه، عده ای 
که طرح با صالحیت ترین فرد  کرد. اما حاال  کار دیگری  و 
از  بیش  هراتی ها  افتاد،  کارآمد  نا نیز  هرات  برای  مملکت 

همیشه نگران به نظر می رسند.
و  رییس جمهور  که  پرسید  خواهند  خود  از  حداقل  آن ها 
رییس اجرایی چه نسخه ی دیگری را برای هرات خواهند 

پیچاند.
مداوا  را  کشور  اقتصاد  تپنده  قلب  درد  بعدی  نسخه  آیا 

کرد؟ خواهد 

به صورت  فورم  خانه پوری  و  »ثبت نام  افزود:  پاسپورت 
آفالین  به سیستم  ما  اما  را هم دارد،  آنالین مشکالت خود 
که چقدر مردم ما می توانند  خود هم ادامه می دهیم تا ببینیم 
ما موفق شویم  گر  ا کنند.  آنالین فورم خانه پوری  به صورت 
کمک  کنیم، به مردم  گزین سیستم آفالین  این سیستم را جا
گرفته شود، بدون مراجعه به  می کند بدون این که وقت شان 

ریاست پاسپورت از خانه شان فورم را خانه پوری  کنند.«
که ثبت نام آنالین متقاضیان  رییس اداره پاسپورت می گوید 
و توزیع پاسپورت از طریق پست سریع، در حال حاضر تنها 
کمک می  کند.  به جلوگیری از ضایع شدن وقت متقاضیان 
پاسپورت، اجرای  اداره  رفتن ظرفیت  بلند  با  که  افزود  وی 
کمک  این طرح به تسریع روند دسترسی مردم به پاسپورت 

می کند.
جنرال سیدعمر صبور می افزاید قرار است در جریان نزدیک 
به دو هفته آینده نزدیک به صد نفر به صورت آنالین برای 

کنند. گرفتن پاسپورت ثبت نام  
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
ثبت نام  طرح  افتتاح  مراسم  در  ملی،  وحدت  حکومت 
مرحله  آغاز  از  پست،  طریق  از  پاسپورت  توزیع  و  آنالین 
ریاست  که  گفت  کرده  خرسندی  ابراز  طرح  این  آزمایشی 
تی  کند تا مشکال کامل این طرح، تالش  پاسپورت تا اجرای 
عبداهلل  آقای  کند.  برطرف  را  است  موجود  سیستم  در  که 
فساد  با  مبارزه  برای  گامی  به عنوان  طرح  این  اجرای  از 
از  باید  دولتی  نهادهای مختلف  که  افزود  نام برده،  اداری 
تا  کنند  استفاده  هماهنگ  صورت  به  معلوماتی  تکنالوژی 

رسیدن به اهداف حکومت داری خوب میسر شود.
طرح ثبت نام آنالین و توزیع پاسپورت از طریق پست سریع، 
قرار می گیرد.  کمپیوتری شدن پاسپورت مورد اجرا  به دنبال 
کمیپوتری در سال 1385 روی دست  پاسپورت  توزیع  طرح 

گرفته شده و در سال 1392 رسما آغاز شد.
که از  جنرال سیدعمر صبور، رییس اداره پاسپورت می گوید 
کنون نه صد هزار جلد  کمپیوتری تا زمان آغاز توزیع پاسپورت 
که  از این پاسپورت توزیع شده است. آقای صبور می گوید 
کمپیوتری،  پاسپورت  روزانه سه هزار جلد  اخیر  ماه های  در 
توزیع  والیات  در  دیگر  جلد  هزار  یک  و  کابل  در  هزار  دو 
پاسپورت  که شصت هزار جلد  گفت  او هم چنین  می شود. 
سرعت  پاسپورت  توزیع  روند  است  قرار  و  شده  چاپ  تازه 
کند. به گفته  او،  یافته و این برنامه روند عادی خود را طی 
که روند توزیع پاسپورت بیشتر از سه روز  آنان انتظار دارند 

وقت متقاضی را نگیرد.

پاسپورت آنالین دریافت کنید

مردم هرات هنوز نگران اند

  ظفرشاه رویی
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افغانستان،  درباره  چهار جانبه  گفتگوهای  دور  نخستین 
و  چین  کستان،  پا افغانستان،  بین  گذشته  هفته  دوشنبه  روز 
نشست  این  در  گردید.  برگزار  کستان  پا اسالم آباد  در  امریکا 
دولت  برای  صلح  راه  نقشه  طرح  درباره  ک کنند گان  اشترا
کردند. با این وجود، در حال حاضر  گفتگو  افغانستان و طالبان 
که چه عوامل مشترک برای  که طرح می شود این است  سوالی 
همکاری چین و امریکا برای حل مشکالت در افغانستان وجود 

دارد؟
برای این همکاری  که  گفت  این پرسش می توان  به  در پاسخ 
می تواند  عوامل  این  می باشد.  موجود  متعددی  دالیل  مشترک 
ایجاد  ضرورت  امریکا،  جهانی  توازن  کردن  برقرار  دوباره 
دولت  ضعف  منطقه ای،  مشترک  عالقه  افغانستان،  در  ثبات 
و  کشور  در  صلح  گفتگو  های  سرگیری  از  بر  مبنی  افغانستان 
منطقه و سر انجام نقش فعال و رو به افزایش چین در مناقشات 
بین المللی و منطقه ای باشد. عوامل را می توان به ترتیب بیان 

کرد.
نخست این که، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به منظور 
دیگر  قدرت های  صلح  که  جهانی  توازن  کردن  برقرار  دوباره 
امریکا  رییس جمهور  تصمیم  گرفت.  صورت  گردد  تامین  نیز 
تا سال 2015  امریکایی  نیروهای  کردن خروج  آهسته تر  بر  مبنی 
که پس از  کرده است  که او دریافت  بیان کننده اهمیتی است 
بعد  افغانستان روی خواهد داد.  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
کردن روند  از آن تصمیم رییس جمهور امریکا مبنی بر آهسته تر 
 2015 سال  اخیر  الی  افغانستان  از  امریکایی  نیروهایی  خروج 
که او به پیامدهای خروج از  منعکس کننده این موضوع است 

کشورش پی برده است.  افغانستان و تعهدات 
کفایی  خود  عالقه مند  دو  هر  امریکا  و  چین  این که  دوم، 
کشور اند. برعالوه پیش  افغانستان و پیاده شدن صلح در این  
به  افغانستان  و  امریکا  دیپلوماتیک، چین،  نگاه  از  نیز  این  از 
صلح  دیگر،  سوی  از  بودند.  متعهد  سه جانبه  همکاری های 
تنها زمانی امکان پذیر می باشد  گروه طالبان  افغانستان و  میان 
کستان دوباره به وجود  که اعتماد بین دولت های افغانستان و پا
به عنوان  هنوزهم  کشور  دو  این  مناطق  از  بعضی  زیرا  بیاید، 

پناهگاه های طالبان مورد استفاده قرار می گیرد.
کستان تا جای تاثیرات محدودی  عالوه بر این، فشار امریکا بر پا
کمک  گفتگوها،  داشته بنا، چین می تواند به دوباره شکل دادن 
کستان طی سال های اخیر  که روابط امریکا و پا کند. از آن جایی 
همیشگی  و  نزدیک  دوست  به عنوان  چین  دولت  شده،  بدتر 
کند. سوم این که،  کستان می تواند نقش منجی مصلح را بازی  پا
را  ساخت ها  زیر  بتواند  که  دارد  ضرورت  دولتی  به  افغانستان 
صحی،  خدمات  تحصیل،  اشتغال زایی،  زمینه  کرده،  اعمار 
عدالت را برای همه شهروندان به صورت مساویانه مهیا ساخته 
اما  کند.  کشور پیاده  را برای همیشه در  و به این ترتیب صلح 
افغانستان  دولت  برای  را  کارها  این  انجام  مالی  منابع  کمبود 

مشکل ساخته است.
چین و امریکا هردو در بخش پروژه های توسعه ای در افغانستان 

با آن که سران حکومت وحدت ملی، حدود دو ماه 
کاریابی برای صلح را  پیش نخستین برنامه ی ملی 
کردند، اما هنوزهم بخش بزرگی از این برنامه  اعالم 

کاغذ باقی مانده است. روی 
تاریخ  به  رییس جمهوری  اشرف غنی،  محمد 
با حضور عبداهلل  بیست وششم عقرب سال جاری 
در  حکومت  مقام های  از  دیگر  برخی  و  عبداهلل 
ملی  برنامه  نخستین  از  یک سال  از  پس  حالی 
که در  گفت  کاریابی حکومت وحدت ملی سخن 
حال حاضر آمار بی کاری در افغانستان به شدت در 

حال افزایش است.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باعث شد 
و  شود  کم  کشور  در  خارجی  کمک های  میزان  تا 
هزاران جوان فرصت های شغلی خود را نیز از دست 

بدهند.
باعث  افغانستان  در  اشتغال زایی  زمینه های  عدم 
به  تن  هزار  سه صد  حدود   ،2015 سال  در  که  شد 
کشورهای اروپایی مهاجر شوند. در میان این تعداد، 
که ماستری و دکترا  برخی از جوانانی نیز وجود دارند 
اداره های  در  جذب شان  عدم  به دلیل  اما  دارند، 

کشور شدند. دولتی مجبور به ترک 
گروه های مسلح نیز دست باز  بی کاری سبب شده تا 

برای سرباز گیری جوانان داشته باشند. 
پیامدهای  درک  با  ملی  وحدت  حکومت  سران 
ملی  برنامه  جوانان،  فرار  از  جلوگیری  و  بی کاری 
کاریابی برای صلح را روی پنج محور اساسی شامل 
ساخت، نوسازی و بازسازی سرک های روستایی، 
ک کاری شهرها، ساخت هفده بند برق طی یک  پا

سال، بهبود و تقویت زراعت و مالداری و ساخت 
کردند. منازل مسکونی طرح و اعالم 

کاریابی  محمد اشرف غنی، در روز اعالم برنامه ملی 
که در فصل زمستان  که قرار است  گفت  حکومت، 
ملی  برنامه  پوشش  مورد  روستا  چهارهزار  حدود 
زمینه های  تن  هزاران  برای  که  بگیرد  قرار  کاریابی 
کاریابی مساعد می شود. رییس جمهوری هم چنین 
که در بهار سال آینده پانزده هزار روستای  کرد  وعده 

کاریابی قرار می گیرد. دیگر مورد پوشش برنامه 
برق،  بندهای  ساخت  مورد  در  اما  غنی،  آقای 
ساختن  میکانیزه  و  بهبود  مسکونی،  منازل  ساخت 
که زمینه ساز اشتغال زایی درازمدت باشند،  زراعت 
کار روی این محورها  کنون  جزییات اشاره نکرد و تا

آغاز نشده است.
خانه های  وزارت   کاریابی،  ملی  برنامه  براساس 
زراعت و مالداری، احیا و انکشاف دهات، انرژی 
کار و امور اجتماعی در هماهنگی  و آب، شهرسازی، 
که  و همکاری دیگر اداره های دولتی مکلف هستند 
برنامه های  کاریابی،  ملی  برنامه  راستای تحقق  در 

کنند. مشخص خود را طرح و عملی 

پیشنهادات  کشور  دو  این  کنون  تا کرده اند،  سرمایه گذاری 
متعددی را در راستای برنامه های شان انجام داده اند. از 1.59 
افغانستان  به   2015 مالی  سال  در  که  امریکا  کمک  میلیارد 
اختصاص داده، حدود 19 درصد آن برای توسعه اقتصادی به 
این پول در بخش های  پنج قسمت  الی  رفته است . چهار  کار 
حفظ الصحه،  دولت داری،  دموکراسی،  امنیت،  صلح، 
رسیده  مصرف  به  اجتماعی  خدمات  و  تحصیلی  برنامه های 
که تمام این برنامه ها از انکشاف درازمدت پشتیبانی می کنند. 
چون  زیرساخت ها  قسمت  در  چین  کمک های  هم چنان 

استخراج معادن در افغانستان سرمایه گذاری شده است.
جاده  پیشرفت  برای  افغانستان  در  ثبات  این که  چهارم 
برای  و  می باشد  اساسی  نهایت  چین  ابریشم  راه  اقتصادی 
با ثبات ساختن وضعیت در افغانستان و توسعه اقتصادی این 
آید.  حساب  به  امریکا  با  خوب  همکار  می تواند  چین  کشور، 
چین  به  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  امریکا  دیگر،  طرف  از 
گرفتن  ضرورت دارد. بنا همکاری بین چین و امریکا برای از سر 
کنونی از اهمیت و ارزش ویژه ای  صلح در افغانستان در شرایط 

برخوردار می باشد.
وضعیت  و  چین  افغانستان-  میان  مرز  چین،  دیدگاه  از 
با  مستقیم  به طور  چین  ترکستان  منطقه  کن  سا اویغورهای 
با  همزمان  چین  دولت  دارد.  رابطه  افغانستان  در  وضعیت 
راه اندازی جاده اقتصادی ابریشم برنامه های توسعه ای زیادی 
پایپ الین ها،  راه اندازی  از  توان  می  که  دارد  دست  روی  را 
که چین را به آسیای میانه و اروپا وصل  تلیکام، قطار تیز رفتار 
کیانگ یا  کند نام برد. بنا با راه اندازی این برنامه ایالت سین 
همان ترکستان در مرکز این برنامه ها قرار می گیرد، در نتیجه چین 
که در مناطق میان  که تروریستان و تندروان  هیچ گاه آرزو ندارد 
کستان آموزش می بینند، آینده پروژه های این  مرز افغانستان و پا

کشور را به خطر مواجه سازد.
نهایت  اجتماعی  ثبات  و  اقتصادی  رشد  برای  سرمایه گذاری 
مهم پنداشته می شود، بنا بانک زیربنایی آسیایی در این زمینه 
با  برعالوه  کند.  بازی  را  موثری  نقش  افغانستان  در  می تواند 
راه اندازی جاده تجارتی راه ابریشم باعث رونق سرمایه گذاری 
در افغانستان نیز خواهد شد. برای همکاری چین و امریکا در 
نمونه  به صورت  که  است  موجود  متعددی  دالیل  افغانستان 
کشور نام  می توان از اعمار زیر ساخت ها و سرمایه گذاری در این 
کشور چین و امریکا می توانند با تفاوت  برد. با این حال هر دو 
که به سود هر دو  دیدگاه  که موجود است، روی توسعه افغانستان 

کنند. کشور خواهد بود تمرکز 
مهم تر از همه، همکاری چین و امریکا نه تنها برای افغانستان 
منطقه  دیگر  کشورهای  و  منطقه  برای  بلکه  بود،  خواهد  مفید 
در  آن  تاثیرات  شدن  گیر  فرا سبب  این  و  می رود  شمار  به  مهم 
موضوع  این  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  نیز  دیگر  زمینه های 
شده ،  کشور  دو  بین  شکاف ها  رفتن  بین  از  سبب  می  تواند 
یک  به عنوان  و  سازد  برقرار  کشور  دو  بین  را  دوستی  و  اعتماد 

الگوی خوب روابط دوجانبه در منطقه محسوب شود.

وزارت  تنها  سکتوری  وزارت خانه های  میان  از 
گذشته »پروژه  احیا و انکشاف دهات، طی دو ماه 
برنامه  چتر  تحت  را  کاریابی«  و  مراقبت  حفظ، 
کاریابی برای صلح را در 3734 روستا مربوط  ملی 
آغاز  جهانی  بانک  مالی  کمک  با  والیت  دوازده 

کرده است.
گفتند قرار  مسووالن وزارت احیا و انکشاف دهات 
دوازده  در  کاریابی  برنامه  اول  مرحله  در  که  است 
برای  پروژه،  هزاران  بازسازی  و  نوسازی  با  والیت 
کوتاه مدت  کاریابی  بیش از 235هزار تن زمینه های 

مساعد شود.
که در بهار  گفته مسووالن این وزارت قرار است  به 
کاریابی در والیت های باقی مانده  سال آینده برنامه 

نیز آغاز شود.
نیست.  کافی  افغانستان  دهات  در  تنها  کاریابی 
قریه ها  از  جوانان  کثریت  ا گذشته  سال  چند  طی 
از  دانشجو  هزاران  ساالنه  کردند.  رجوع  شهرها  به 
و  می شوند  فارغ  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه های 
کابل و شهرهای دیگر  کار ماه ها در  کردن  برای پیدا 

والیت ها می مانند.
در حال حاضر بی کاری پس از امنیت به بزرگ ترین 
شده  تبدیل  ملی  وحدت  حکومت  برای  چالش 
است. امنیت با بی کاری رابطه مستقیم دارد، در هر 
کاریابی  زمینه های  که  قریه ای  و  ولسوالی  والیت، 

وجود داشته باشد، طبعا امنیت آن نیز بهتر است.
افزایش بی کاری به خصوص در میان جوانان باعث 
که در سال جاری جنبش ضد بی کاری شکل  شد 
کثریت وزارت خانه ها و  بگیرد. از سوی دیگر، در ا

اداره های دولتی بست های خالی وجود دارد، اما به 
دلیل موجودیت فساد مالی، روابط و خویش خوری 
قانون اعالم نمی کنند.  را خالف  بست های دولتی 
که بیشتر مقام های  گذشته دیده شده  طی چند ماه 
از بستگان، دوستان و افرادی از  حکومت شماری 
نمایندگان مجلس را در بست های سه، چهار، پنج 

گماشته اند. و شش 
بیشتر  نیز  یک  و  دو  بست های  در  افراد  هم چنین، 
از  برخی  می شوند.  استخدام  روابط  براساس 
اعالم  را  دولتی  بست های  که  وزارت خانه های 
می کنند، در یک بست صدها تن فورم می گیرند؛ اما 
که بدون روابط و  کرد  کم تر افرادی را می توان پیدا 

کامیاب شده باشند. پرداخت رشوه 
کثر وزارت خانه ها  در عین حال، در حال حاضر در ا
به دلیل نبود ظرفیت و عدم اراده و قاطعیت وزیران، 
می شود  گفته  حتا  دارند؛  وجود  خالی  بست های 
کنون  که در وزارت معارف از زمان فاروق وردک تا

حدود سی هزار بست آموزگار خالی وجود دارد.
سران  حرف های  که  می  دهد  نشان  این همه 

حکومت ملی با عملکرد شان هم خوانی ندارد.
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را،  معتادان  جمع آوری  در  اصلی  موانع  و  چالش ها 
بین  در  مخدر  مواد  قاچاقبران  دروغین  تبلیغات 
بین  در  قاچاقبران  او،  به گفته  کرد.  عنوان  معتادان 
معتادان تبلیغ کرده است که اگر شمارا دولت ببرد، 
در زندان پل چرخی می برد یا کامال نابود می سازد. 
نیستند  حاضر  معتادان  از  تعدادی  خاطر  همین  به 
که از زیر پل بیرون شوند و تحت تداوی قرار گیرند. 
آگاهی دهی  تیم  یک  اول  ما  می گوید  دانشیار  آقای 
انگیزه  معتادان  تا  می فرستیم  معتادان  بین  در 
خودشان  و  کنند  پیدا  را  عادی  زندگی  به  برگشت 
قرار گیرند.  تداوی  داوطلبانه حاضر شوند که تحت 
تداوی  از  بعد  معتادان  این  می گوید  دانشیار  آقای 
هم نیاز به مراقبت جدی دارند و وزارت محترم کار 
و سرگرمی  مناسب  زمینه شغل  باید  اجتماعی  امور 
رو  اعتیار  به  این ها  تا دیگر  فراهم کند  برای شان  را 
نیاورند. وزارت امور داخله باید نگذارند که معتادان 
در زیر پل ها و کنار پارک های شهر مرکزیت داشته 
باشند تا معتادان صحت یاب شده دیگر به قاچاقبران 
و مواد مخدر فروشان و دوستان سابق خود دسترسی 

پیدا نتوانند.
معتادان  مرکزیت  بردن  بین  از  برای  راهکارها 

چیست؟
1 - جلوگیری: اولین راهکار این است که از افزایش 
صورت  جلوگیری  کشور  در  معتادین  و  اعتیاد 
برنامه های  باید  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت  گیرد. 
مکاتب  و  رسانه ها  از طریق  را  مردم  به  آگاهی دهی 

حصار قدیم کابل متصل به دروازه ی غربی حصار که به 
نام )شاه دروازه( نامیده می شد قرار می گیرد.

بیشتر بناهای محله مرمتی می باشند که تعداد زیادی 
مشاهده  نیز  تاریخی  اثار  هم چنین  و  تخریبی  بافت 

می شود.
تعداد  و  هستند  طبقه  یک  محله  ساختمان های  اکثر 
نیز  طبقه   2-4 ساخت  تازه  کمی  ساختمان های 
مشاهده می شود که البته به سرعت در حال افزایش اند

مصالح به کار رفته در این محله با توجه به مشاهدات 
می باشد.  چوبی  و  آجر  اسکلت های  از  اغلب  میدانی 
و  آجری  نماهای  بیشتر  نیز  ساختمان ها  نماهای 

کاهگلی می باشد.
فرصت ها و تهدیدها

)Opportunities( فرصت ها
)Threats( تهدیدات

جذب  برای  محله  داخل  در  تاریخی  اماکن  وجود   •
گردشگران

• وجود مسجد پل خشتی و اماکن تاریخی در اطراف 
محله

• وجود بازارچه قدیمی  در ضلع شمال شرقی محله
• امکان استفاده از زمین های بایر در جهت رفع کمبود 
کاربری های مورد نیاز محله )فضای سبز، ورزشی و...( 

تاریخی محله  از مساجد و فضاهای  استفاده  امکان   •
درجهت افزایش تعامالت اجتماعی

فعالیت های  برای  تاریخی  اماکن  از  استفاده  امکان   •
فرهنگی و تاریخی 

• امکان افزایش میزان حس تعلق و هویت در محله 
• شبکه گذربندی مناسب در اطراف محله

• عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری ونگاه سیستمی به 
محله

درجهت  مختلف  سازمان های  بین  هماهنگی  عدم   •
انجام کارهای مشترک در محله

• عدم وجود چشم انداز پایدار برای محله
• عدم حمایت مسووالن از صنایع بومی محله

امکان تخریب بافت سنتی و فرسوده محله و وقوع   •
تلفات انسانی در هنگام زلزله

باید تالش  به صورت جدی روی دست گیرد. دولت 
کند که بعد از این به شمار معتادان افزوده نشود و 
هر روز از این آمار کاسته شود. دولت باید از طریق 
رسانه ها، مکاتب، دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی، 
آگاهی جوانان را در مورد اضرار مواد مخدر باال ببرد. 
دستگیری  در  باید  داخله  امور  وزارت  مسووالن 
قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر تالش جدی به 

خرج دهد.
راه های  از  دیگر  یکی  تداوی:  انگیزه  ایجاد   -  2
جلوگیری از افزایش اعتیاد در کشور، افزایش انگیزه 
تداوی در وجود معتادان می باشد. مسووالن مربوطه 
با  باید  خانواده ها  و  تحصیل کرده  جوانان  دیگر  و 
را  تداوی  انگیزه  مریض  جوانان  به  عمومی،  کمپاین 
شوند.  حاضر  مداوا  برای  داوطلبانه  آن ها  تا  بدهند؛ 
خیلی  داوطلب  معتادان  تداوی  مسووالن،  به گفته 
تحت  زور  به  که  است  معتادانی  از  نتیجه بخش تر 

تداوی قرار می گیرند.
 3 - مبارزه با کشت خشخاش: دسترسی آسان به 
مواد مخدر، یکی از عوامل اصلی افزایش اعتیاد است، 
باید تالش کند که جوانان به آسانی به مواد  دولت 
مخدر دسترسی پیدا نتوانند که این کار نیاز به تامین 
امنیت، مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در 
کشور دارد. دولت اول باید یک بدیل ثابت و معقول 
بعد  و  کند  معرفی  محترم  دهقانان  برای  را  تریاک 

کشت خشخاش را نابود سازد.
دیگر  یکی  تداوی:  از  پس  خدمات  ارایه   –  4
مرکزیت  بردن  بین  از  برای  مهم  راهکارهای  از 
تشویق  شغل،  ایجاد  چون:  خدمات  ارایه  معتادان، 
معتادان به زندگی، حفظ کردن معتادان و در نظر 
خدمات  مهم ترین  از  آنان،  روحی  نیازهای  گرفتن 
کار  وزارت  می باشد.  معتادان  برای  تداوی  از  پس 
تحت  را  تداوی شده  معتادان  باید  اجتماعی  امور  و 
از کسانی که  و  قرار دهند  آموزش های علمی و فنی 
پیشه و فن را بلد هستند، آنان را باید به کار بگمارند.

• جذب جمعیت سواره فراوان از سایر محالت به دلیل 
وجود بازار اصلی

• افزایش روزافزون استفاده از وسایط شخصی 
• عدم رسیدگی و نظارت الزم در مورد پوشش گیاهی 

معابر از سوی سازمان های زیربط
• از بین رفتن کف و آسفالت کوچه ها به علت شرایط 

آب و هوایی نامساعد و پدیده آب ماندگی 

نتیجهگیری
شهر کابل از نظر خطر زلزله و سیل مورد تهدید است 
احتمالی  خسارات  ریسک  شهری  فرسوده  بافت  که 
سیاسی،  مرکزیت  به دلیل  کابل  میدهد.  افزایش  را 
را  بسیاری  جمعیت  و...  آموزشی  اجتماعی،  فرهنگی، 
اخیر  این چند سال  در خود جای داده است که در 
بازگشت مهاجرین به و کابل این موضوع را تبدیل به 
یک مشکل بزرگ کرده است. با وجود چنین شرایطی 
ساخت و  سازها و زیر ساخت ها باید بهبود بخشیده شود 
و ساختمان ها باتوجه به خطر زلزله و سیل  ، مناسب و 
مقاوم ساخته شود و از تمرکز جمعیت جلوگیری شود.
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از زمانی که آقای فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه 
این  گرفت،  قرار  معتاد  فرد  یک  حمله  مورد  کشور 
پروسه متوقف شده است. یقینا در پشت این حمله 
رهبران  که  امید  و  است  دخیل  قاچاقبران  دست 
دولت وحدت ملی و بزرگان، با قاچاقبران مواد مخدر، 
مبارزه کرده و به خاطر مشکل به وجود آمده، دست 

از مبارزه بر ندارند.
با  مبارزه  وزارت  سخنگوی  دانشیار  آقای  به گفته 
کارشکنی می کنند  به شدت  قاچاقبران  مواد مخدر، 
انتقال  زیر پل سوخته  از  نمی گذارند که معتادان  و 
داده شوند و مرکز معتادان از بین برود. به گفته وی، 
کشورهای  در  شاقه  کارهای  اجباری،  مهاجرت های 
و  مخدر  مواد  به  آسان  دسترسی  ناامنی،  خارجی، 
افزایش  باعث  مخدر،  مواد  قاچاقبران  کارشکنی های 
معتادان در شهر کابل شده است. آقای دانشیار گفت 
برای  را  بودجه هنگفتی  که دولت وحدت ملی یک 
یا  و  نیست  کابل  فامیل شان در  معتادان که  تداوی 
معتادان  بقیه  و  گرفته  نظر  در  ندارند،  فامیل  اصال 
باید توسط خانواده شان تحت تداوی قرار گیرد. آقای 
دانشیار کمک به معتادان را نه تنها وظیفه خانواده ها 
بلکه وظیفه همه مردم دانسته و می گوید  و دولت 
مردم نیز نباید در این قسمت بی توجه باشند. یک 
جدی  شان  مریضی  هنوز  تا  که  معتادان  از  تعداِد 
مورد  خانواده های شان  و  مردم  توسط  باید  نشده، 

تداوی قرار گیرند.
از  یکی  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت  سخنگوی 

مخاطرات محیطی از جمله مخاطرات ژیومورفولوژیکی 
خسارات  و  است  بشری  جوامع  مهم  مسایل  از  یکی 
جبران ناپذیری در گوشه و کنار جهان به جوامع انسانی 
که  است  ممکن  محیطی  مخاطرات  می کند.  تحمیل 
منشا انسانی یا طبیعی داشته باشد و یا ناشی از تاثیر 
متقابل بین انسان و محیط باشند به طوری که بسیاری 
از مخاطرات از زمانی که تمدن بشری پیشرفت کرده 
است بسیار پررنگ تر از گذشته شده اند و برخی از آن ها 
ایجاد گردیده اند. در واقع عوامل  انسان  نیز به وسیله 
ژیومورفولوژیکی به خودی خود مخاطره نیستند بلکه 
جاده،  جمله  )از  بشری  ساخت و سازهای  با  که  زمانی 
خسارت  تولید  و  شوند  همراه  و...(  مسکونی  مناطق 
)اسمیت،  می شوند  مخاطره  و  بحران  به  تبدیل  کنند 

.)1382
توجه به مخاطرات طبیعی تهدید کننده )زلزله، سیل، 
لغزش و...( و بافت های موجود شهری در کابل ) محله 
مواجهه  در  پایداری  و  مقاومت  شناخت  در  چنداول( 
با این خطرات طبیعی بسیار مهم می باشد زیرا باعث 

خسارات جانی و مالی بی شماری می شود.
میزان  باالترین  به  مربوط  افغانستان  حوادث  پروفایل 
وقوع حوادث همراه با آسیب پذیری بیش از حد اشخاص، 
انواع ساختمان ها و بناها، سیالب ها، برف کوچ  ها، لغزش 
زمین و دیگر حوادث طبیعی است که سبب مرگ   و میر، 
شیوع بیماری ها، ناتوانی و تغییر مکان نفوس و بی جا 
افغانستان  در  می شوند.  کشور  داخل  در  مردم  شدن 
این  می شود.  گسیختگی  و  تخریب  موجب  حوادث 
مصیبت های طبیعی از قبیل زلزله، لغزش زمین، برف 
کوچ، طوفان ها ی ریگی و سیالب ها را به بار می آورند. 
تاثیرات ثانوی یا اجتماعی یورش آهسته حوادث مانند 
ثابت  باج  کشور  وسیع  قسمت  های  از  خشک سالی ها 
زلزله های  ارتعاشات  و  تکان ها  در  اخذ می کند. کشور 
عظیم، تاریخ کهن دارد که همواره با خسارات شدیدی 
جانی و مالی همراه بوده طوری که در بخش پروفایل 

مخاطرات افغانستان تذکر یافت.
چنداول در جنوب دریا و دامنه ی کوهی که چند قرن 
کابل  )کوه  و  کابل(  )کوه شاه  آن  به  کابل  مردم  قبل 
قرار دارد که در سمت جنوب غربی  شاه( می گفتند، 

و  جوانان  تعداد  یک  که  است  چالشی  یک  اعتیاد 
خانواده ها در افغانستان در گرداب هولناک و پر خطر 
آن دست و پا می زنند و روزانه چندین نفر جان خودرا 
به خاطر اعتیاد از دست می دهند. فرد معتاد نه تنها 
که حیات خود را نابود کرده بلکه بار دوش خانواده، 
برای  مزاحمت  می باشد.  نیز  خود  جامعه  و  دولت 
منفی  تاثیر  جوانان،  دیگر  بین  در  بد آموزی  مردم، 
روحی و روانی باالی مردم، دست زدن به دزدی و 
غارت اموال مردم، سرقت دکاکین و پلت های موتر، 
ترویج مریضی های خطرناک از قبیل اچ آی وی و گرم 
فروش  بازار  ساختن  گرم  و  قاچاقبران  بازار  ساختن 
ضررهای  و  مزاحمت ها  از  کشور،  در  مخدر  مواد 

معتادان در جامعه به شمار می رود. 
معضل افزایش اعتیاد در کشور، باعث شده است که 
دولت وحدت ملی یک بودجه هنگفت و فوق العاده 
اختصاص  آنان  تداوی  جمع آوری،  قسمت  در  را 
بدهند. مسووالن بلند پایه دولت وحدت ملی، وزارت 
مبارزه با مواد مخدر، وزارت اقتصاد و وزارت صحت 
عامه کشور، به طور رسمی تا 15 ماه جدی، کمپاین 
پل  زیر  معتادان  جمع آوری  به منظور  را  عمومی  
سوخته آغاز کرد و قرار بود که در قدم نخست هزار 
کمپ  در  و  گردیده  شناسایی  بی سرپرست  معتاد 
فنیکس که قبال مقر نیروهای ناتو بود، انتقال داده 
شود و به مدت 45 روز تحت تداوی قرار بگیرند. اما 

چکیده
واقع  مدیترانه  زلزله خیز  افغانستان در مسیر کمربند 
از  طوالني  تاریخچه اي  داراي  رو  این  از  و  است  شده 
ثبت زلزله ها مي باشد. کابل پایتخت سیاسی، فرهنگی، 
ژیومورفولوژیکی  مخاطرات  نظر  از  تاریخی  اقتصادی، 
از جمله زلزله و سیل مورد تهدید می باشد و این در 
صورتی است که بافت قدیم شهر کابل فرسوده و بافت 
ژیومورفولیژیکی  مخاطرات  مطالعات  بدون  آن  جدید 
یک  به عنوان  شهر  که  جایی  آن  از  می شود.  ساخته 
پدیده اجتماعی و انسانی، کالبدی، فرهنگی و سیاسی 
افغانستان،  پایتخت  و  است  هویت  دارای  اقتصادی  و 
کابل، یکی از قدیمی ترین شهرهاي دنیاست و بسیاری 
از خانه های موجود در طول جنگ های داخلی آسیب 
تهدید  معرض  در  بسیار  شده اند،  تخریب  یا  دیده 

مخاطرات طبیعی می باشد. 
قدیمی   و  شهری  محله های  از  یکی  چنداول  محله ی 
کابل محل زیست شخصیت های واال و نیک نام، سیاسی، 
فرهنگی، هنری ورزشی کشور محسوب می شود. بیشتر 
توجه  با  هم چنین  می باشند.  مرمتی  محله  بناهای 
و  محله  بافت  بودن  ارگانیک  فضا،  و  توده  نقشه  به 
از نظم خاصی  نامنظم بودن شبکه های دسترسی که 
محله  نیز  زیست محیطی  لحاظ  از  نمی کنند،  پیروی 
دفع  سیستم  پایین  کیفیت  قبیل  از  نارسایی هایی  با 
فاضالب های  جمع آوری  و  فاضالب  سطحی،  آب های 
برداشت  براساس  تحقیق  این  است.  مواجه  خانگی 

میدانی و مدل SOWT  تهیه گردیده است.
مقدمه

در طول تاریخ تمدن بشری، انسان همواره در محیط 
به  دست  محیطی  مخاطرات  و  بالها  با  خود  زندگی 
انسان در  بوده است. در گذشته عکس العمل  گریبان 
در  سکنی  و  کوچ  و  گریز  به صورت  مخاطرات  برابر 
این  شناخت  در  سعی  امروزه  ولی  بوده  امن تر  جای 
پدیده ها و عوامل به وجود آورنده آن ها دارد. علی رغم 
و  عوامل  هم  هنوز  زمینه  این  در  بسیار  تالش های 

جمع آوری معتادان متوقف نشود

ارزیابی تاثیر مخاطرات طبیعی در بافت فرسوده
محله چنداول کابل

 داوود ناظری

 خدیجه محمدی 

ACKU ابولقاسم محمدی 
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)چند دقیقه بعد(
- پس این دو مرد چرا هم دیگر را می زنند؟

این جا  کرده اند.  تصادف  حتما  خوب   -
باهم  از تصادف مردم معموال کمی  پس 
حاال  نیست،  چیزی  می کنند.  جنجال 
آستین  در  را  چوب  و  می آید  پولیس 
در  که  را  شب  یک  می کند.  هردویش 
نظارت خانه بدون نان و آب سپری کنند، 

آدم می شوند.
قدر  این  تعمیر چرا  این  گاد!  مایی  اوه   -

سوراخ است؟
قصر  این  مارک؟  آقای  چیست  تعمیر   -
است. قصر داراالمان خیلی مشهور است. 
زمان  در  چون  است  سوراخ  کمی  یک 
جنگ های داخلی خراب شده، ولی حاال 

درستش می کنیم. 
  )چند دقیقه بعد(

- آیا ابرهای کابل همیشه به همین اندازه 
پایین است؟ 

- ابر؟ کدام ابر؟
سایه  شهر  بر  که  بارانی  سیاه  ابر  این   -

افکنده.
دود  این  عزیز.  دوست  نیست  ابر   -
زغال سنگ است. کابل سرد است. مردم 
گرم  را  خانه ها  تا  می سوزانند  زغال سنگ 
کنند. پیش بینی انترنت نشان می دهد که 
هفته بعد باران می شود. بعد از باران هوای 
کابل خیلی پاک و تمیز می شود. حیف که 

شما نیستید تا آن وقت. 
بعد از هفت ساعت گشت و گذار در شهر، 
به نظر  شاد  ولی  خسته  خیلی  مارک 
با  و  کرد  جان  نوش  را  غذا  می رسید. 
خوردن دو- سه تابلیت خواب آور به بستر 
رفت. هنوز دو ساعت نخوابیده بودم که 

دوباره بیدارم کرد. 
- چیست مارک؟

- از شهر صدای انفجار و شلیک می آید. 
نکند طالبان حمله کرده باشند. 

- آقای مارک، یا در خانه همسایه پسری 
بازی کریکت  در  افغانستان  یا  تولد شده 
شلیک ها  این  داده.  شکست  را  زمبابوه 
شادیانه است. برو بخواب! مرگ و زندگی 

در دست خداوند است. 
هنوز دو ساعت دیگر نگذشته بود که باز 

هم با تکانی بیدار شدم. 
- خیریت باشد مارک؟

- من احساس کردم زمین تکان می خورد. 
دیوارها و پنجره ها صدا می دهد. 

زلزله  یک  نیست.  چیزی  جان،  مارک   -
مرکزش  که  است  ریشتر   6.4 کوچک 
یکبار  هفته  روزها  این  و  است  بدخشان 

خبر ما را می گیرد. نیاز نیست بترسید. 
مارک دوباره به سویدن برگشت. دیروز خبر 
از روزنامه های سویدن  شدم که در یکی 
خطرناک ترین  را  کابل  و  نوشته  گزارشی 
شهر جهان خوانده. می بینید چقدر نمک 
تمام  ساعت  بیست و چهار  است؟  نشناس 
من به سوال های خوب و خرابش صبورانه 
پاسخ دادم و چند هزار افغانی خرچ کردم 
تا برایش خوش بگذرد، ولی او نرسیده ما 
جهان  شهر  خطرناک ترین  باشندگان  را 
معرفی کرد. اگر می دانستم این قدر نمک 
غزنی  شهر  به  یکبار  حتما  است،  حرام 

می بردم تا بفهمد خطرناک یعنی چه.

در  نفس  که  حالی  در  ساله   12 پسر 
به  پی  در  پی  و  می کرد  تنگی  سینه اش 
شدت نفسک می زد،  تالش می کرد تا هر چه 
سیب  کیلویی  هفت  خریطه های  زودتر 
جا  کراچی دستی اش  به  دیگر  بعد  یک  را 
باالی دیگر  با سرعت یکی  دهد. خریطه ها 
می گرفتند  قرار  دستی  کوچک  کراچی  در 
برای خریطه های  این که دیگر گنجایش  تا 
جا  این  به  کار  وقتی  نداشت.  وجود  بعدی 
رسید پسرک دستانش را به یک دیگر مالید 
و آن را به دسته های کراچی محکم کرد و 
سپس به سختی کراچی را از جایش حرکت 
داد. او بوت های فرسوده ای به پا داشت و هر 
گامی  که بر می داشت پایش در گل و الی 
کوچه طویل مارکیت می لخشید و راه رفتن 

را برایش مشکل کرده بود. 
زور آباد  باشنده  و  دارد  نام  احمد خالص  او 
سال  یک  مدت  از  می باشد.  شمالی  سرای 
به این سو مجبور شده است تا با برادر 14 

ساله اش دست به کارهای شاقه بزند.
او می گوید: »من روزانه 50 الی 70 افغانی 
در مارکیت میوه کار می کنم، کارم این است 
که اول به تنهایی کارتن ، خریطه و یا هر چیز 
دیگر را به کراچی ام بار می زنم و سپس آن 
را به سرک عمومی  انتقال می دهم. رسیدن 
به سرک عمومی  راه نسبتا طوالنی می باشد 
و در هر بار رفت و آمد صاحبان مال برایم ده 

افغانی می دهند.«
او می افزاید که این کار برایش خیلی مشکل 
است، چون هم خریطه ها و کریت های میوه 
را به کراچی دستی اش جا به جا می کند و هم 

آن را به سرک عمومی انتقال می دهد. 
شاگرد  گذشته  در  که  می افزاید  خالص 
مکتب بوده است، اما با بدتر شدن وضعیت 
باز  مکتب  از  تا  شد  مجبور  اقتصادی شان، 
ماند و جهت به دست آوردن پول و نان به 

مارکیت کار کند.
ببرک زی، مسوول  نجیب اهلل  از سوی دیگر 
حمایت حقوقی اطفال در کمسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از بد تر 
شدن وضعیت کودکان می گوید: »کمیسیون 
حقوق بشر نه تنها در حاالتی که وضعیت 
از  می رود  بحران  و  خرابی  به  رو  اقتصادی 

قبل  بلکه  است؛  نگران  کودکان  وضعیت 
چگونگی  از  را  خود  نگرانی  نیز  این  از 
وضعیت کار شاقه اطفال ابراز کرده است. 
که  فعالیتی  و  کار  نوع  هر  که  خاطری  به 
به سالمت جسمی  و روانی کودکان صدمه 
وارد بکند و آن ها را از وقت تعلیم ، تربیه و 
پرورش باز دارد، کار شاقه پنداشته شده و 
مطابق قانون کار برای اطفال منع قرار داده 

شده است.« 
او می گوید: »هرچند کار های اندکی به خاطر 
اما  بهبود وضعیت کودکان صورت گرفته ، 
نیست.  بسنده  و  نبوده  بنیادی  کارها  این 
وضعیت اطفال در افغانستان رضایت بخش 

نبوده و قابل نگرانی می باشد.«
برای  که  است  مکلف  دولت  او،  باور  به 
والدین اطفالی که به کار های شاقه گماشته 
اشتغال  شده اند،  باید سهولت های کاری و 
شاقه  کار  به  اطفال  تا  کند  فراهم  زایی 
مشخص  برنامه های  باید  نشوند.  مجبور 
برای بهبود زندگی خانواده ها و به خصوص 
کودکان صورت گیرد،  باید قوانینی که کار 
اطفال در آن منع قرار گرفته تطبیق شود و 

یا اطفال مورد خشونت قرار نگیرند.
او هشدار می دهد که اگر وضعیت به همین 
منوال ادامه یابد و به برنامه های مشخص 
و  کشور  در  امنیتی  وضعیت  بهبود  برای 
خانواده ها  اقتصادی  وضعیت  شدن  بهتر 
توجه صورت نگیرد، اطفال از این بیشتر با 

خطرات جدی روبه رو خواهند شد.
سخنگوی  افتخاری  علی  حال،  همین  در 
می گوید:  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
اطفال  تعداد  از  جدید  آمار  »هرچند 
قبلی  آمار های  اما  ندارد،  وجود  کارگر 
میلیون طفل  دو  نشان می دهد که حدود 
در  شاقه  کارهای  مصروف   افغانستان  در 

عرصه های مختلف اند.«
کاری  فعالیت های  و  کار  اوبحث  باور  به 
وضعیت  چگونگی  به  مستقیم  ارتباط 
کاری  فعالیت های  قدر  هر  دارد،  اقتصادی 
ایجاد شود، نرخ کار باال می رود . به همین 
اندک  کاری  فعالیت های  قدر  هر  ترتیب 
نرخ بی کاری  بین می رود،  از  یا  و  می شود 
می رود.  باال  بی کاری  گراف  و  می رود  باال 

نداشته  وجود  کاری  زمینه های  اگر  اما 
و  نیست  کار  هم  سال  کالن  برای  باشد، 
برای اطفال نیز کار وجود ندارد، پس چرا 
اطفال باید به کار گماشته شوند. بسیاری از 
خانواده ها با توجیه غلط اطفال را به کار وا 

می دارند که این کار اشتباه می باشد.
استاد  دیگر سید مسعود مسعود  از سوی 
در  که  وجودی  »با  می گوید:  دانشگاه 
موفقیت های  برخی  ما  گذشته  دوسال 
کالن داشته ایم، ولی با تاسف به هدف های 
معینی که از لحاظ اقتصادی داشتیم به آن 
نرسیدیم. با بیرون شدن قوت های خارجی 
از افغانستان و در حقیقت نوع استقاللیت 
اقتصاد  رهبری  در  استقاللیت  و  دفاع  در 
که  سرمایه  بی اندازه  کاهش  و  افغانستان 
افغانستان  خارجی  قوت های  موجودیت  با 
بود، ضربه کالن  گرفته  در حقیقت شکل 
لحاظ  از  به خصوص  اجتماعی  و  اقتصادی 
اقتصادی در سال های 2014 ، 2015 و حتا 
در سال 2016 که در آغاز آن قرار داریم، 

خواهیم خورد.«
اساس  اقتصادی  »هر  افزود:  مسعود  آقای 
روش  که  است  و  ثبات  است  ثبات  آن 
اجتماعی  و  اقتصادی  انکشاف  و  اقتصادی 
با  افغانستان  در  تاسف  با  می زند.  رقم  را 
از ساحات  بسیاری  بودن  تصنعی  وجودی 
افغانستان حتا ثبات افغانستان نیز تصنعی 
خارجی ها  رفتن  با  لحاظ  همین  از  بود. 
اقتصاد  برای  ما  که  را  ثباتی  همان 
باید سرمایه گذاری صورت  که  می داشتیم 
می گرفت و باورمندی های اقتصادی موجود 
می شد و سرمایه افغانستان بیرون از کشور 

نمی شد، که با تاسف چنین شد.« 
او با نگرانی ادامه داد: »دوام چنین وضعیت 
نخواهد  این  از  تر  بد  فکر می کنم  که من 
بود، چون همین لحظه خانواده ها در آمد 
خود را از دست داده،  جای کار خود را از 
دست داده اند و پایین بودن مصرف باعث 
شده که حتا کسب و کار در بازار کم شود. 
تقاضا در بازار وجود ندارد که این موضوع 
قوی ترین ضربه بعد از زنان به اطفال وارد 

می شود که قابل نگرانی می باشد.«

که  است  سویدنی  ژورنالست  مارک 
آمده  کابل  به  روز  یک  برای  قبل  چندی 
برای  است،  مارک  رفیق  که  برادرم،  بود. 
یک  این  در  که  بود  کرده  سفارش  من 
با  تا  کنم  پذیرایی  خوبی  به  او  از  روز 
عکسش  برگردد.  کابل  از  خوش  خاطره 
را قبال دیده بودم، به همین دلیل تا در 
میدان هوایی کابل دیدم، دست دادم و 
از  جای  کنم  فکر  کردم.  ماچش  سه بار 
تربیت خانوادگی اش مشکل داشت چون 
سوار  بود.  ناآشنا  خیلی  ماچ  سیستم  با 
افتادیم  راه  شهر  طرف  به  و  شدیم  موتر 
تا زیبایی های کابل را نشانش دهم. همین 
به  چشمش  آمدیم،  بیرون  میدان  از  که 
چند  از  که  افتاد  تبلیغاتی  بزرگ  تابلوی 
قسمت تکه شده بود. پرسید تابلو را چه 
کسی پاره کرده. گفتم، دیروز در همین 
ساحه یک انتحاری کوچک شده بود که 
الحمدلله تلفات خیلی کم داشت؛ شاید با 
پارچه های بمب پاره شده باشد. در شهر 
آمدیم، می پرسد این جوی کثیف را چرا 
جوی  گفتم  کرده اند.  بنا  شهر  وسط  در 
این دریای کابل است که  نیست؛  کثیف 
شهر در دو طرفش بنا شده. از پرسیدن 
ولی  شرمید،  خیلی  بی جا  سوال  چنین 
حس کنجکاوی اش اجازه نمی داد ساکت 

بنشیند. 
داخل  در  چرا  را  سبز  بیرق  این  پس   -

دریا زده اید؟
فرخنده  شهید  بیرق  این  مارک!  آقای   -
است. شهید فرخنده دختر جوانی بود که 
قرآن در همین محل  اتهام آتش زدن  به 
آتش زده شد. چون خون فرخنده ناحق 
را  این جا  احترامش  به  ما  شد،  ریختانده 

زیارت گاه خاص و عام ساخته ایم. 
- خوب، آن گنبد سفید که در تپه مقابل 

به چشم می خورد چیست؟
از  یکی  عبدالرحمان،  امیر  قبر  آن  بله،   -

پادشاهان افغانستان است. 
- آدم خوبی بود؟

نوین  افغانستان  پدر  بود.  خوب  خیلی   -
و  عام کرد  قتل  را  است. یک کمی ملت 
اسیر گرفت و بی خانمان کرد، دیگر مشکل 
نداشت. اگر وقت بیشتر می داشتید شما را 

به دیدن قبرش می بردم.
رنگ  سیاه  چرا  را  مارکیت  این  و   -

کرده اید؟
- جناب آقای مارک، سیاه رنگ نکرده ایم. 
بود.  گرفته  آتش  قبل  هفته  مارکیت 
اطفائیه به اسرع وقت خودش را رساند و 
آتش را خاموش کرد، اما دودش مانده. به 
زودی دوباره مثل سابقش رنگ می  کنیم. 

)چند دقیقه بعد(
- این افراد مسلح خطرناک چرا راه ما را 

گرفته؟
نیستند؛  خطرناک  مسلح  افراد  این   -
قدیر،  ظاهر  حاجی  محافظین  این ها 
به  کاری  نترس،  است.  پارلمان  نماینده 

کار کس ندارد.
- پس حاجی ظاهر قدیر آدم خوبی است؟

- بله آقای مارک، خیلی آدم ملت پرور و 
شجاع است. افرادش هفته قبل چهار نفر 
داعشی را خیلی شجاعانه در وسط جاده 
سر بریدند. داعش خیلی از این محافظین 

می ترسد. 

کودکان، قربانی بدتر شدن
 وضعیت اقتصادی

کجای کابل خطرناک است؟  سهیال وداع خموش
 موسی ظفر
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مقام های دولت افغانستان از اقدام ایاالت متحده امریکا برای شامل 
فهرست  به  کستان  پا و  افغانستان  در  داعش  جنگجویان  ساختن 
با  که  انتظار می رود  که  کرده می گویند  استقبال  تروریستی  گروه های 

گروه های تروریستی نیز از بین برود. این اقدام جدید، منابع تمویل 
دولت  که  می گوید  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
افغانستان از ایاالت متحده امریکا و دیگر متحدان عمده غربی خود 
تروریستان  تجهیز  و  تمویل  مالی  منابع  خشکاندن  به  تا  دارد  انتظار 
امیدوار  »ما  گفت:  صدیقی  آقای  کنند.  بیشتر  توجه  افغانستان  در 
باعث  می گیرد  صورت  غرب  در  ما  متحدین  از  که  اقداماتی  هستیم 
تروریستی  گروه های  فهرست  شامل  که  تروریستی  گروه های  تا  شود 
که بدست می آورند،  کنند و منابعی  هستند، نتوانند پس از فعالیت 
افغان ها  ما  و  ماست  تمام  دشمن  تروریستی  گروه های  بروند.  بین  از 
بزرگ  دشمن  شده ایم.  متقبیل  زمینه  این  در  را  زیادی  قربانی های 
در  تاهنوز  تاسف  با  که  اند  تروریستی  گروه های  همین  افغانستان 

منطقه فعالیت دارند.«
والیت های  در  افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه  جنگجویان 
این  اعضای  دارند.  حضور  بیشتر  ننگرهار  والیت  ویژه  به  شرقی 
کشور در ولسوالی اچین والیت  امنیتی  با نیروهای  بارها  کنون  تا گروه 

ننگرهار درگیر شده اند.

که  می گوید  گزینش  کمیته  سخنگوی  دشتی  فهیم  کابل:  8صبح، 
کمیته در خالی قانونی به سر می برند. اعضای این 

کمیسیون های  که روند ثبت نام برای عضویت در  آقای دشتی افزود 
کمیته به دلیل این که در خالی قانونی  انتخاباتی پایان یافته، اما این 
گرفته، نمی تواند صالحیت ثبت نام شوندگان را فعال مورد بررسی  قرار 

قرار بدهد.
پایان  به  گذشته  چهارشنبه  روز  که  ثبت نام  روند  گفت  دشتی  فهیم 
نام  انتخاباتی  کمیسیون های  در  عضویت  برای  نفر  چهارصد  رسید، 

کرده اند. خود را ثبت 
پیام  رییس جمهور  به  گزینش  کمیته  اعضای  که  گفت  دشتی  آقای 
که آنان در خالی قانونی به سر می برند و برای رفع این مشکل  داده 
که برای رفع این مشکل از دادگاه  کند. وی افزود  باید تصمیمی اتخاذ 
کار منتظر  گفت: »ما برای ادامه  عالی نیز نظر خواسته شده است. وی 

یک راه قانونی هستیم و این راه را باید حکومت پیدا بکند.«
کمیته  کار  ادامه  برای  قانونی  راه  زمانی که  تا  کرد  کید  تا دشتی  آقای 
آغاز  شوندگان  ثبت نام  صالحیت  بررسی  روند  نشود،  پیدا  گزینش 

نخواهد شد.  
کمیته پس از رد فرمان های تقنینی رییس جمهور در مورد قوانین  این 
مجلس  است.  گرفته  قرار  قانونی  خالی  در  انتخابات  به  مربوط 
اصالح  مورد  در  رییس جمهور  فرمان  دو  هر  قبل  چندی  نمایندگان 

کرد. قوانین انتخاباتی را رد 

شاخه »والیت خراسان« 
داعش شامل ...

سخنگوی کمیته گزینش: 

در خالی قانونی 
به سرمی بریم

کنید.  فکر  و  کرده  بسته  را  برای یک لحظه چشمان تان 
بام خانه تان است  که در پشت  خوب حاال، ذخیره آب 
که ذخیره  آب،  کنید  را در ذهن تان مجسم سازید. تصور 
آن  از  ضرورت  طبق  خانواده  اعضای  و  است  آب  از  پر 
شما  سپس  می کنند،  خالی  را  ذخیره  و  می کنند  مصرف 
پر  آب  از  خانه  بعدی  ضروریات  برای  را  ذخیره  دوباره 

می کنید، همین قسم ذخیره آب خالی می شود.
شده،  خالی  آب  ذخیره  که  کنید  تصور  بار  یک  حاال 
در  که  آنچه  یعنی  نشد.  آب  از  پر  شما  توسط  دوباره 
روز  نیازمندی های  و  مقتضیات  برای  بود،  ذخیره  داخل 
که به  به مصرف رسید. داخل ذخیره دیگر چیزی نیست 
نیازمندی هایی بعدی پاسخگو باشد، با این وضع ذخیره 
برای  بود.  نخواهد  بیش  میان خالی  ظرف  یک  بی آب، 
این که بخواهیم ذخیره آب برای نیاز های بعدی پاسخگو 

کنیم. که ذخیره را از آب پر  باشد، یگانه راه این است 
ذهن انسان نیز تا اندازه ای  از همین قانون پیروی می کند. 

کتاب های درسی دانشگاه،  از  که  را  اطالعات و دانشی 
دیدن  رویداد ها،  و  اخبار  شنیدن  آزاد،  مطالعات 
محدوده  برای  می آوریم  به دست  روز  واقعیت هایی 
که در دوران  کتاب هایی   مشخصی پاسخگو است. مثال 
دولتی  بزرگ  کارهایی  انجام  برای  می خوانیم  مکتب 
بخش  در  تجربه  اندکی  یا  نیست،  پاسخگو  کشوری  و 
کتری به دست می آوریم، پاسخگوی نیازهایی معالجه  دا

و تداوی مریضان پیشرفته نیست.
امورات  به  پاسخگویی  و  مشکالت  به  رسیدگی  برای 
روز  به  را  خود  باید  آینده،  پالن هایی  تطبیق  و  روزمره 
باید  دانشگاهی،  درس  کنار  در  نگهداشت،  )آپدیت( 
که در سهولت  مطالعه آزاد داشت، با تکنالوژی هایی روز 
کرد، با علم و زبانی  کمک می کند آشنایی حاصل  کارها 
بزرگ معلومات است،  و منبع  ارتباط اند  باهم در  که دنیا 

کنیم. باید بلدیت پیدا 
که از دوره  دانشگاه به دست  گر ما فقط و فقط به آنچه  ا
ذخیره  سرنوشت  به  ما  سرنوشت  باشیم،  متکی  آورده ایم 
 بی آب دچار خواهد شد، یعنی ما بدون به روز نگهداشتن 

دانش مان، ظرف میان خالی بیش نخواهیم بود.
کم شده، فرهنگ مطالعه  کشور ما چنین حا ظاهرا فضا در 
کثر  نداریم، نوآوری در رشته های تحصیلی ما نداریم، در ا

موارد از خود تنبلی نشان می دهیم. 
همین  از  ما  کشور  دانشجویان  از  بزرگی  بخش  یک 

در تیراندازی ها و انفجارهای متعدد صبح روز، پنج شبه، 
کارتا پایتخت اندونیزیا و در نزدیکی  ۱۴ جنوری در مرکز جا
سازمان  به  وابسته  آژانس های  و  سفارت خانه  چندین 
از حمله کنندگان  تن  از جمله ۵  کشته،  ملل، دست کم ٧ 
و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. پایگاه خبری »العهد« در 
حمالت  مسوولیت  داعش  گروه  کرد  اعالم  فوری  خبری 

گفت. کارتا«  را برعهده  تروریستی روز پنج شنبه در »جا
گروه   که نیروهای این  گروه داعش آمده است  در بیانیه ی 
در حمالت روز پنج شنبه، خارجیان و هم چنین نیروهای 
کشور مورد هدف قرار  امنیتی اندونزیا را در پایتخت این 

داد.
که این حمالت  کرد  کارتا اعالم  یکی از منابع پولیس جا
گذاشته  توسط چهارده عضو سازمان های اسالم گرا به اجرا 
حمله کنندگان،  از  نفر  دو  که  گفته  وی  است.  شده 

تروریست های انتحاری بودند.
در  انتحاری  انفجار  سه  وقوع  از  خبری  منابع  برخی 
یک  نیز  و  کستان،  پا و  ترکیه  سفارت خانه های  نزدیکی 
کارتا خبر می دهند. یکی از  انفجار در مرکز خرید شهر جا
کس در این منطقه مورد  قهوه خانه شبکه امریکایی استاربا

گرفته است. هدف حمله کنندگان قرار 

دانشجویان  از  عده  این  می برند.  رنج  شدت  به  ناحیه 
ابسته  و  و  متکی  را  خود  می شوند،  دانشگاه  وارد  وقتی 
دانشگاه ها  استادان  و  می دانند  دانشگاهی  مضامین  به 
چپتر های  مضمون  هر  برای  نمی کنند،  نامردی  نیز  کشور 
دانش آموزان  خدمت  در  و  کرده  آماده  صفحه  را  چند 
هر  از  سال  چهار  جریان  در  دانش آموزان  می دهند.  قرار 
خود  فراغت  سند  سپس  و  کرده  حفظ  کلمه  چند  چپتر 
شرکت ها  دروازه های  پشت  وقتی  می آورند.  به دست  را 
آن ها  کاری  شرایط  آمدند،  کار  دنبال  وزارت خانه ها  و 
رد  مرحله  کاریابی  اقدام  اولین  با  و  نمی توانند  پوره  را 

می شوند.
در  کارمندان  جذب  و  جلب  از  زیادی  درصد  هرچند 
خوری  خویش  و  رابطه  اساس  به  کشور  دولتی  ادارات 
گر هر دانش آموز در  ا که  باور داریم  استوار است، ولی ما 
کاربردی  نرم افزار های  بودن در رشته خود،  کنار مسلکی 
زبان های  اندازه ای  با  تا  و  بیاموزند  را  مسلک شان  در 
آشنایی  دانش  بیشتر  منابع  به  دسترسی  برای  بین المللی 
خواهد  مهیا  آن ها  برای  کار  نوع  هر  زمینه  کنند،  حاصل 
شد و آن ها ظرفیت پاسخگوی به نیازهایی روز را خواهند 

داشت.
در همین اواخر چند بست اداری در یکی از وزارت خانه ها 

کس اعالم  ساعاتی پس از این حمله، دفتر مرکزی استاربا
که تمامی قهوه خانه های این شرکت تا اعالم جدید  کرد 

کارتا تعطیل خواهند بود. به لحاظ امنیتی در جا
در همین حال، »جوکو ویدودو« رییس جمهوری اندونیزیا 
آرامش،  حفظ  به  مردم  از  دعوت  ضمن  سخنانی  در 
در  را  امنیت  به سرعت  پولیس  ماموران  که  داد  اطمینان 
که  گفت  او  برقرار خواهند ساخت.  کشور  این  پایتخت 
تداوم  و  پیشرفت  از  مانع  نمی توانند  تروریستی  اقدامات 

کشورش شود.  دموکراسی در 

دانشگاه های  فارغین  از  زیادی  تعداد  و  بود  شده  اعالن 
کرده بودند، وقتی به  کشور در این بست فورم خانه پوری 
فورمه ها و اسناد تحصیلی آن ها نظر می انداختیم، تعداد 
معیار  لیسانس،  مدرک  داشتن  وجود  با  آن ها  از  زیادی 

اصلی بست پنجم و ششم را دارا نبودند.
گر وضع به همین منوال پیش برود تا چند سال دیگر آمار  ا
تحصیل کرده ها به بلند ترین سطح خواهد رسید، اما شمار 
کار  صاحب  خود  دانش  و  تحصیلی  سویه  با  کسانی که 

شوند، اندک خواهد بود. 
کادر های علمی  و دانش آموخته های  متاسفانه امروز حتا 
درس  نیز  بین المللی  دانشگاه های  در  که  ما  کشور 
از  که  زندگی شده اند،  و  کار  خوانده اند چنان مصروف 
مطالعه، تحقیق و به روز نگهداشتن دانش شان هر ساله 
فاصله می گیرند، این امر باعث می شود تا چند سال آینده 
که آموخته ایم پاسخگوی نیاز های آینده  ما نباشد.  آنچه 

کنم، برای به روز نگهداشتن  یکبار دیگر می خواهم تکرار 
باید  ما  آینده  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  و  دانش مان 
حاصل  آشنایی  روز  تکنالوژی  با  داشت،  آزاد  مطالعه 
که دنیا با آن در ارتباط اند و منبع اطالعات  کنیم و زبانی 
میانخالی  آن ظرف  غیر  در  آموخت.  باید  را  است  وسیع 

بیش نخواهیم بود. 

گروه  با  مهاجمان  که  گفته اند  خبری  منابع  از  برخی 
)داعش( مرتبط بوده اند.

داده  هشدار  اسالم گرا  گروه های  حمالت،  این  از  پیش 
که به زودی اندونیزیا به »مرکز توجه جهانیان« مبدل  بودند 
خواهد شد. پس از این هشدار ماموران امنیتی اندونیزیا به 
حالت آماده باش درآمده بودند. پولیس اندونیزیا هم چنین 
گفته  است.  »سانتوسو«  نام  به  شخصی  یافتن  صدد  در 
گروه های اسالم گرای اندونزیا، از  می شود، او با عنوان رهبر 

کشور می باشد. حامیان اصلی داعش در این 

گر دانش تان را به روز نکنید! ا
  حبیب بهزاد
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