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انتخابات پارلمانی
در بی سرنوشتی 

کرملین آیا اتحاد 
با طالبان امارتی 
امری ممکن است؟

طالبان  با  اطالعاتی  تماس  به  هم  ایران  دولت 
بهرامی   محمدرضا  گذشته  سال  کرد.  اذعان 
گفتگویی با تلویزیون »یک«  کابل  سفیر ایران در 
گفت  گفتگو به صراحت  داشت، ایشان در این 
می کند.  اطالعاتی  کنترول  را  طالبان  تهران  که 
که طالبان بدون دریافت امتیاز  بسیار بعید است 
اطالعاتی  مقام های  به  اسلحه  و  پول  جمله  از 
که روش  ایران معلومات بدهند. به نظر می رسد 
کرملین از  موسوم به »کنترول اطالعاتی طالبان« را 

کرده است.  تهران اقتباس 
و  داعش  ظهور  از  ترس  تنها  که  می رسد  به نظر 
رقابت با ناتو علت »کنترول اطالعاتی« طالبان از 
در  را  خود  متحدان  مسکو  نیست.  روسیه  سوی 
امرسبب  این  و  است  داده  دست  از  افغانستان 
با  تماس  برای  کانالی  کرملین  که  است  شده 

کند. طالبان باز 
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کار های انکشافی خود بیاورد. کشور را زیرسایه  که تمام  کرده است  کشور را تحت پوشش قرار داده و تعهد  کار بدینسو )٪۸۸(  برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات از آغاز 
کنترول  این پروگرام مردمی به حیث یک نهاد اساسی باثبات ودموکراتیک اصالحات اجتماعی را بمیآن آورده است . همچنان تالش نموده است تاازطریق آماده نمودن وسایل انکشافی معیشت بهمنظور دسترسی به 

منابع قریه ها ، مطابق به اصول مشارکت ، قریه ها را آباد نماید.
کاهش فقر وگرسنگی زمینه را فراهم میسازد وبا ایجاد شورا های انکشافی قریه برای روستا ها نوید ترقی وپیشرفت را به ارمغان  کمیت محلی ،  برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف  دهات ، برای استحکام حا

میآورد.
که برنامۀ همبستگی ملی ظرفیت وقابلیت اعضای مردانه وزنانۀ شورا های انکشافی قریه را بلند برده و به آنان توانایی می بخشد تا خواست ها وضروریات انکشافی خویش را شناسایی نمایند. باید یاد آورشد 

البته شورای انکشافی هرقریه ، به مثابه مرجع مطمئن اتحاد، اتفاق ومشوره دهی بوده ووسیلۀ آبادی، ترقی وشگوفایی قریه رانیز فراهم میسازد.
کمک مردم به بازسازی قریه آغاز نموده اند  که پدید آمدن اصل فوق درکندهار بخوبی احساس میشود . شورا های انکشافی اینجا به  گفت  کندهارمثال آورد وبا یقین  گونۀ مثال میتوان از ساحات مربوط والیت  به 

تا روستاییان با هم متحد شوند وبرای ترقی وشگوفایی قریه های شان یک تعداد پروژه های انکشافی را زیردست بگیرند.
کندهاررا مثال دهیم.این قریه ها با هم متحد شدند ویک شورای انکشافی مشترک را ایجاد نموده اند و  کوه، ومیر بابا زیارت ولسوالی نیش والیت  کاریزک،عبدالسالم ، میان  طورنمونه میتوانیم قریه های خودزو، 

شورای یادشده ، با درنظرداشت نیازهای اولیۀ مردم ، قریۀ مذکوررا ازآب آشامیدنی صحی  وسرک مستفید ساخته اند.
که قریه های مربوطه را به ولسوالی شاه  گردیده است  گردیده وبمبه های دستی نیزباالی آن نصب شده است ، هم چنان یک سرک طوالنی احداث  از طریق این شورا به تعداد سی حلقه چاه آب آشامیدنی حفر 

که دراین زمینه ، رییس شورای خودزو چنین میگوید:  گردیده است  کوت وصل مینماید. با احداث این سرک ، مشکالت عمدۀ ۳۲۴۱ خانواده مرفوع  ولی 
" زمانیکه اینجا ازسوی برنامۀ همبستگی ملی شورای انکشافی ایجاد نگردیده بود ، قریۀ ما با مشکالت زیادی روبروبود. نخست اینکه در قریۀ ما آب صحی آشامیدنی وجود نداشت وزنان واطفال از مسافه خیلی 
کسی بیمار میشد ، وی را با قبول مشکالت زیاد به شفاخانه میرساندیم . مشکل دیگر ماعدم امنیت مناسب  دورآب میآوردند ، دیگراینکه قریۀ ما ازولسوالی به فاصلۀ دور موقعیت داشت ، سرک نداشتیم وزمانیکه 
گردیده است . حاال ما در خانه های خود آب آشامیدنی صحی داریم ، سرک مناسب داریم  وبه سهولت درقریه های  درمسیر سرک بود ، مگرخوشبختانه حاال قسمت اعظم مشکالت ما از طریق همین شورا رفع 

گردیده است. که تا حدودی مشکالت مردم ما وبویژه مشکل امنیتی ما نیز ازاین رهگذر برطرف  دیگر با استفاده ازموتررفت آمد میکنیم 
کندهارکه قبآل نام های شان را ذکرکردیم، با یکجا شدن آنان باهم  وتشکیل یک شورای مشترک ، موجب شد تا تمام مردم در فضای همزیستی ، صلح وبرادری  اتحاد واتفاق همین چهار قریۀ ولسوالی نیش والیت 

کرده اند تا به معضلۀ بی امنی روستا های شان نقطۀ پایان بگذارند وبه یاری خداوند )ج( امنیت قریه های شانرا خود تامین نمایند " زندگی نمایند . ضمنًا مردم این قریه ها فیصله 
که میگویند برنامۀ همبستگی ملی یک برنامۀ با برکت بوده ودرمیانمردم ودولت ، مناسبات مستحکم و فضای دوستی وبرادری را ایجاد  درواقع این سخن از اعماق دلهای مردم همین چهار قریه برخاسته است  

مینماید.
کمک وهمکاری خود را از آن دریغ نمی ورزند. برای همین ،مردم این شورای مشترک را در قریه ، سیمبول وحدت ، اتفاق وبرادری میدانند وهیچ نوع 

ACKUفعالیت های سازندۀ انکشافی 



زنگ اول


و  افغانستان  حکومت  دستگاه  تاروپود  در  چنان  فساد 
بر  مو  اختالس  ارقام  که  تنیده  بین المللی  قراردادی های 
ایاالت  بازرسی  اداره  گزارش  می کند.  راست  آدم  اندام 
عمارت  ساخت  قرارداد  در  که  می دهد  نشان  متحده 
وزارت دفاع افغانستان، ده ها میلیون دالر حیف ومیل شده 
اما چند سال  اتمام می رسید  به  باید زود  است. این پروژه 
ضایع  را  امریکایی  مالیات دهند گان  پول  و  کشید  طول 
کرد؛ مالیات دهند گانی که با عرق جبین، پول پیدا می کنند 
قراردادی ها  و  افغانستان  حکومتداری  فاسد  نظام  در  ولی 

حیف ومیل می شود. 
پولی که در افغانستان حیف ومیل می شود، در اقتصاد کشور 
در گردش نمی آید بلکه فاسدان حکومتی و قراردادی های 
خارجی و داخلی آن را به دبی و ترکیه انتقال می دهند و 
حکومت  دستگاه  فساد،  می کنند.  تقویت  را  آنان  اقتصاد 
به  گونه  ای  و وضعیت  است  کرده  فلج  کامال  را  افغانستان 
پایان  به  فساد  از  میزانی  بدون  پروژه ای  هیچ  که  است 
که  است  درهم تنیده  و  شبکه ای  هم چنان  فساد  نمی رسد. 

کالف سردرگم  آن را کسی نمی تواند بگشاید. 
آمدنش  کار  روی  شروع  در  ملی  وحدت  حکومت 
داد. تصور می شد که  مالی  و  اداری  فساد  با  مبارزه  شعار 
بازسازی  کتاب  که  رییس جمهوری  اشرف غنی،  محمد 
با  مبارزه  برای  برنامه ای  است،  نوشته  را  ناکام  دولت های 
فساد مالی و اداری تدوین کند و داکتر عبداهلل هم که پنچ 
سال اپوزیسیون حامد کرزی بود برای این برنامه حمایت 

سیاسی و اجتماعی جلب کند.
ملی  تا سران حکومت وحدت  بود  ماه فرصت کافی   16
و  بردارند  اداری  و  مالی  فساد  با  مبارزه  در  مهم  گام های 
سیاسی  ارزش  یک  آنان  برای  اصالحات  که  کنند  ثابت 
است. اما رفتار سران حکومت نشان می دهد که تنها چیزی 
که برای آنان ارزش سیاسی ندارد، مبارزه با فساد مالی و 
اداری است. وزیر پیشین معارف که در همین گزارش های 
مکتب های  ایجاد  به  متهم  متحده  ایاالت  بازرسی  اداره 
به جای  تازه مقرر شود.  به سمت  قرار است  خیالی است، 
به دادگاه معرفی شوند و شبکه های فسادی  ایشان  این که 

که ایجاد کرده متالشی شود، سمت تازه می گیرند. 
یکی از متهمان دیگر فساد مالی و اداری که در پرونده هایش 
ارقام نجومی  پول های بادآورده درج است، سفیر می شود. 
یک  در  که  بود  قرار  و  شدند  رها  هم  کابل بانک  دزدان 
فعالیت پول ساز سهم بگیرند. اگر واکنش افکار عمومی ، 
امروز خلیل اهلل فروزی هم  نبود،  رسانه ها و جامعه جهانی 
هم  او  پول ساز  فعالیت های  و  می ساخت  پول  و  بود  آزاد 
یک  حیثیت  حکومت  سران  از  بسیاری  برای  آینده  در 

گاو شیری پیدا می کرد. 
رییس جمهور اگر می خواهد با فساد مالی مبارزه کند، باید 
رییس  از  آن  از  پس  و  بسازد  آن  برای  منسجم  برنامه ای 
اجرایی بخواهد تا برای آن حمایت اجتماعی جستجو کند. 
و  جعل  پادشاهان  و  فساد ساالران  همه  باید  این  بر  عالوه 
تزویر، به محاکمه معرفی شوند و شبکه های فساد متالشی 
گردد. اما چنین چیزی خیالی بیش نیست. سران حکومت 
اراده ای برای مبارزه با فساد ندارند. مصلحت های سیاسی 
را بیشتر از هر چیزی ترجیح می دهند و نمی خواهند برای 
مبارزه با فساد مالی و اداری هزینه ای بر آنان تحمیل شود. 
بعد  ماه  باید هر شش  ملت  بود که  اعالم کرده  حکومت 
به آنان نمره بدهد، اما روشن است که سران حکومت در 
مبارزه با فساد مالی و اداری، نمره قبولی نمی آورند. سران 
ایجاد  اداری و در  حکومت وحدت ملی در مبارزه فساد 

یک اراده سیاسی برای مبارزه با فساد ناکام مانده  اند.

فساد ادامه دارد
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     REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI)

Ref.No.: IHF-II/TAG&NA/NCB

Contract No.7/CAF-1057- “Improvement of Health Services in Kapisa Province with a particular Focus on Mother and 
child health care -Phase 2” Lot1- Construction of a 30 beds Tagab District Hospital (DH) and Lot2- Expansion of Naw 
Abad Basic Health Centre (BHC) to a Comprehensive Health Centre (CHC) .

INTRODUCTION:

The French Development Agency (AFD- Donor) is to provide grants for cost of the “Improvement of Health Services 
in Kapisa Province with a particular Focus on Mother and child health care -Phase 2”(hereinafter referred to IHF-II), 
consisting of two Lots:

Lot1 – Construction of a 30 bed District Hospital (DH) in Tagab District, Kapisa Province

Lot2- Expansion of the Naw Abad Basis Health Centre (BHC) to a Comprehensive Health Centre (CHC)

The French Development Agency (AFD) is the Donor/Client (hereinafter called “AFD”) of the Program; the Ministry 
of Public Health (MOPH) is the Beneficiary/User of the facilities. INTEGRATION ES AFG Ltd. (hereinafter called 
“INT”) is the General Manager/Consultant to this Program. 

Funds for the Program have been provided by the French Development Agency (AFD). INT as the General Manager 
(hereinafter called “GM”), which has signed a contract with French Embassy for provision of the services.  

The Program proceeds under the framework set by the Agreement CAF 1057, between the Republic of France (repre-
sented by the Embassy of France in Kabul) and the Islamic Republic of Afghanistan (represented by the Ministry of 
Finance). 

OBJECTIVE:

The Objective of the Programme is to increase the quality and access to health care services in Kapisa province. 
Direct beneficiaries will be patients, patient’s families, health workers of the Health Facilities. The final beneficiaries of 
the action will comprise the population of the catchment areas of the HFs, which is estimated 78,600 for Tagab district 
and 419,800 for Kapisa Province.

INTEGRATION ES AFG Ltd. (INT) on behalf of the French Development Agency (AFD) now invites eligible bidders 
to indicate their interest in the construction works for Lot1 and Lot2 of the IHF-II program. 
Interested bidders shall provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant expe-
rience to perform the Works. The interested companies can express their interest for one or both Lots. 
Companies should provide the following documents along with the EoI:
1. Valid AISA license
2. Organizational Chart 
3. List of permanent employees and their position within the organization 
4. List of equipment/machinery owned by the company 
5. Balance sheets for the last 5 years with total turnover of at least 800,000 Euro
6. Bank Statement for at least last 3 years 
7. List of projects (considering overall past performance) including duration, value of works, date and client’s 
contacts for reference.
8. Financial Capacities
- At least 800,000 Euro total turnover over the last 5 years
9. General Experience
- At least two projects in the construction sector as contractor or sub-contractor with a total value of 500,000 Euro 
during the last five years
10. Specific Experience
- At least one project with similar size and scope as contractor or sub-contractor with a total value of 400,000 Euro 
during the last five years
Eligible companies will be shortlisted in accordance to the defined criteria above, based on the “Guidelines for the 
Procurement AFD-Financed Contract in Foreign Countries” (April, 2014). 
Companies may associate with other firms in the form of a Joint Venture (JV) to enhance their qualifications. Interested 
companies should submit their EOI as Joint Venture Consortium or Association (JVCA), their lead partner shall be 
identified. At least a “Letter of Intent to Join a JV” signed and stamped by all partners is required for pre-qualification. 

Any further information required, can be obtained at the address below from Sunday to Thursday, 10:00 AM to 2: 00 
PM or through email at int-afg@integration.org or sjalali@integration.org.

Expression of Interests must be delivered in written to the address below (by an authorized representative of the compa-
ny or JV) by 10.03.2016, 10:00 AM (Kabul Local Time). Late submission of EoI will not be considered for evaluation. 

Expression of Interests shall be in sealed envelopes and clearly marked- Expression of Interest for (Insert Name of 
Company or JV, Ref. No. of Project). 1x Original and 1 x Copy shall be submitted by the interested companies.
 
Attn: INTEGRATION Engineering Services AFG Ltd. 
          5th Street of Qalai Fatullah, Beside Azmoon Private School
          Phone: +93 752 121 785 or +93 700 943 027
Email: int-afg@integration.org or sjalali@integration.org

ACKU
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سنگینی  بحث  شاعر،  و  شعر  کیستی  و  چیستی  بحث 
تون تا امروز  که از افال ا ست. از میان همه تعریف هایی 
من  مزاج  به  همه  از  بیشتر  که  تعریفی  شده اند،  ارایه 
که در زبان  سازگاری دارد، این است: شعر اتفاقی است 
به سراغ شعر سهراب سیرت  تعریف  همین  با  می افتد. 
می روم. شعر سهراب چه ویژگی دارد؟ تفاوت سهراب 
با دیگر شاعران هم دوره و هم  سبکش در چیست؟ چرا 

شعر سهراب را بخوانیم؟
در آیینه  شعر سهراب، دو چیز به درستی دیده می شود، 
که سهراب در آن است و خود سهراب. وقتی با  محیطی 
سهراب بنشینی، انگار با شعر هایش نشسته ای و وقتی با 
که بیشتر  شعر هایش بنشینی انگار با سهراب. در حالی 
گپ می زنند  شاعران جوان ما از محیط و پدیده هایی 
گلوی  سهراب  ندارند؛  وجود  ویا  ندیده اند  هرگز  یا  که 

هستی فرش شده در فراسویش است. برای نمونه: 
»دل من بود همان روز میان بازار 

کوره  آهن دیدی«  که تو در  قوغ هایی 
حتما  باشد،  شده  آهنگریی  به  گذارتان  گر  ا گاهی 
برجستگی قوغ های افتاده بر دهن َمشک ها را دیده اید. 
سر  پر  کوچه های  دل  از  برخاسته  چقدر  تصویر  این 
و  آبیله  و  گفتن  َهه  که  جایی  است؛  شهر  صدای  و 
گره  هم  با  زحمت  و  مرِدکار  چهره   در  شده  جمع  عرق 

که: خورده اند. یا در این بیت 
ک هیچ نیست »در دود چرس و نشه  تریا

که بی حساب در افیون بی خودی ست« کیفی 
مستی  پای  وقتی  شاعران،  برخی  که  خوانده اید  حتما 
کی« دم  و »کانیا از »ودکا«  کشانده شود،  به شعر  و نشه  
چرس  مگر  ننوشیده اند.  یا  ندیده اند  یا  که  می زنند 
پس  و  کوچه  هر  در  هرات  تا  بدخشان  از  ک  تریا و 
حضور  یکی  می بینیم؛  را  چیز  دو  اینجا  هست.  کوچه 
سهراب در هستی فرش شده در فراسویش را و دیگر هم 
که دِر شعر را به روی چرس و  سخاوتمندی شاعری را 

ک نبسته است. تریا
گشته بود   »امروز باز سیخک موی تو 

گذشت« که دیشب از قفس سینه ام  سیخی 
است.  جامعه  دل  از  برخاسته  چقدر  »سیخک«  این 

شعر را چقدر خودمانی می کند و چقدر واقعی. 
گذشته ام، سر از امشب نمانده است  »از سر 

گذشت« حتا به قدر یک سر مو در سرم 
گذشت و سر، روبه رو  کاربرد ماهرانه دو واژه،  با  بازهم 
واژه   و  بار  واژه  سر چهار  دو مصراع  در  آن که  با  هستیم. 
این  که  بس  از  مگر  است،  رفته  کار  به  بار  دو  گذشت 
به  تنها  بیت  این  خواندن  تکرار  به  زیباست  چیدمان 

زیبایی اش می افزاید. 
 »سر تا به پا معادله  قد بلند شعر 

که عقل ما ندهد قد، چه می شود«؟ وقتی 
کاربردن و قد و نمایش ماهرانه   این جا هم به دو معنا به 
غزل  در  نمی دهد(.  قد  که  )عقلی  پستی  و  بلندی 
تنت«  در  انداخت  نظر  تا  گرسنه  »گرگ  با  که  دیگری 

آغاز می شود، به چند اتفاق زیبا در زبان بر می خوریم:
بی بندوبار در یخنت غرق می شوم

گم است در اندام روشنت تکلیف من 
)…(

پیراهن حسود ترا دور می زنم
گرگ افگنت حل می شوم میان تِن 
گاهی قطار می شوم و خط ریل، تو

گاهی قطار مست تو، من، راه آهنت، )…(. 
در بخش هایی از غزل دیگری می خوانیم:
که ترسانده زاغ را  شب آن قدر شب است 

گرگ باغ را پرکرده رد پای من و 
)…(

گرسنه ام  که نیست، نان و پیازی،  »َبرَگر« 
کالغ را  در الی روزنامه بپیچان 

)…(

کردگار ساخت  که جسم ترا  از آن زمان 
پیراهن سپید ترا لکه دار ساخت

از زن فقط سیاسر و فرمانبر و ضعیف 
از مرد پاسبان و سیاستمدار ساخت 

مو های پیچ پیچ ترا جای بافتن 
گردن خودت انداخت دار ساخت  آخر به 
آتش مزن به خود، به درخت و وفا و لطف 

که پروردگار ساخت  آتش مزن به آنچه 
شش مصراع آغازین این غزل به درستی نشان می دهد 
زن  بر  شده  رانده  ستم  و  بیداد  از  چقدر  سهراب  که 
کرده    که  نمی گذارد  را  زن  هم  آن  با  مگر  دارد.  گاهی  آ
تقدیر را به آتش بزند. من، با شعر آلودترین آرزو ها برای 
سهراب عزیزم، نوشته را با یکی از زیباترین سروده هایش 

پایان می دهم. 
رو به سویش نماز می خوانم

مادرم، سجده گاِه دین من است
کهنه به دوش باری از رنج های 

مادرم مثل سرزمین من است
مادرم، انتحار پنجره را

خانه در خانه ی دلش دیده
مادرم، الله های پر پر را

دشت در دشِت روح خود چیده
مادرم، نعش های بعد از جنگ 

ک کرده و سپرده به خا کفن  را 
َجگی از آب هم فرستاده است

ک کشاورز مزرِع تریا به 

مادرم، چّره های داغی را
کرده است از تِن شاخه ها جدا 

پانسمان بسته بر دِر و دیوار
کرده است سِر شب تا سحر دعا 

بین شب های تلخ و دور و دراز
گریه های پنهان است مادرم، 

ک و پر رحمت و بهارآور پا
مادرم هم تبار باران است، )…(.

که بار قافیه شد بار دوش من  حاال 
که بیارم االغ را  مجبور می شوم 

در این غزل هم با همان سهراب خالق، سخی، طناز و 
گرگ  خودمانی روبه رو هستیم. سهراب می توانست پای 
می فرستد  را  ذهنش  سهراب  نه!  مگر  نکشد.  باغ  به  را 
گرگ  گرگ نیز حق بودن دارد و  که در آن  کوه و وحشتی 
گرِگ رانده از شهر و باغ را دوباره وارد  را به وام می گیرد. 
مردم  روزمره   زبان  که  پیاز  و  نان  کاربرد  یا  باغ می کند. 
می شود.  پیچانده  روزنامه ها  الی  که  »برگری«  و  است 
آشنا  سهراب  دیگر  چهره   به  غزل  این  پایان  در  مگر 
قافیه  و تنگای  بار  ترکیِب  این  می شویم؛ سهراب طناز. 
دوپهلو  این  است.  واداشته  خنده  به  بار ها  مرا  االغ  و 

سرودن نیز یکی از ویژگی های سهراب است. 
چرا به یک خم ابرو و یک ترانه نگاه 

رها نمی کنی از غصه ها سرود مرا 
یا: 

با چند قطره اشک به اثبات می رسد 
گردنت  گل لطافت شبنم به  بر برگ 

که از دو غزل متفاوت هستند برخی  در این چهار مصراع 
چون  ترکیب هایی  می بینم.  بیدل وار  آفرینشگری های 
که در چنگ غصه است«  »یک ترانه نگاه«، »سرودی 
گردن  که در یک مصراع نمی گنجد و اشک و  و مفهومی 

گل و شبنم پیوند می زند.  را به زیباترین وجه با 
چاشت بود و چمن »روضه« و بیداری بید 

خواب بودم، و تو از دور مرا می دیدی 
از این که »بیداری بید« چقدر نو است بگذریم، مهم تر 
این که این جا بید راوی داستان می شود. با آن که سهراب 
بر  »او«  کردن  نگاه  متوجه  بید  بیداری  است،  خواب 
وحدت  بیت  این  هم  سویی  از  است.  بوده  سهراب 
موجود  دو  این  می دهد.  نشان  را  سهراب  و  بید  وجود 
دیگری  برای  یکی  که  بوده اند  جاری  هم  در  چقدر 

دیدبانی می کرده است؟
با همه  این خوبی ها، سهراب در شعرش محتاط است. 
روی  به  را  در  دردمندی اش  و  گاهی  آ تمام  با  گاهی 

عصیان می بندد. برای نمونه در این شعر: 

گی های شعر سهراب  ویژ

که  مالقاتی  هر  در  رییس جمهور  دوم  معاون،  دانش  سرور 
سال  در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  اطمینان  با  داشته 
آینده وعده داده است. این خبرها و وعده ها در حالی داده 
گزینش در حالت بی سرنوشتی قرار  کمیته  که هنوز  می شود 
اعالمیه ای  طی  ریاست جمهوری  ارگ  آن،  از  قبل  دارد. 
که بین تابستان و پاییز سال آینده انتخابات  وعده داده بود 
کرد. مطابق قانون اساسی حد اقل  پارلمانی را برگزار خواهد 
هفت ماه قبل تقویم انتخابات پارلمانی باید مشخص شود. 
وحدت  حکومت  سوی  از  که  وقت گذرانی هایی  با  کنون  ا
برگزاری  که  است  پیدا  خوبی  به  می گیرد،  صورت  ملی 
امکان  شده  داده  وعده های  براساس  حد اقل  انتخابات 

عملی آن وجود ندارد. 
کار خود را  گزینش چه زمانی  کمیته  که  هنوز معلوم نیست 
کمیسیون  کاندیدان دو  کردن فهرست  نهایی  به  رابطه  در 
پس  می دهد.  تحویل  رییس جمهور  به  و  می رساند  به سر 
مدت های  برای  نامزدان  فهرست  احتماال  مراحل  این  از 
ماند.  باقی خواهد  و عبداهلل  آقایان غنی  میز  روی  طوالنی 
نشان  ملی  وحدت  حکومت  کار  نیم  و  سال  یک  تجربه 
که آقایان غنی و عبداهلل به آسانی روی افراد و  داده است 
اشخاص توافق نمی توانند. برای نمونه بیش از یک سال و 
کابل، لوی سارنوال،  که روی وزیر دفاع، شهردار  نیم است 
کلیدی دیگر  کمیسیون اصالحات اداری و برخی پست های 
نمی توانند به توافق رسند. پس از رد فرمان رییس جمهور از 
سوی پارلمان یکی از راه های صدور فرمان تقنینی در غیبت 
گفت  که آقای دانش یک هفته قبل  مجلس بود. هرچند 
که پس از سفر رییس جمهور از نشست مونیخ فرمان صادر 
فرمان چه  برای صدور  که  نیست  معلوم  هنوز  اما  می شود، 

موانعی وجود دارد. 
انتخابات  برگزاری  برای  حکومت  یک سو  از  کنون  ا هم 
گماشتن  پارلمانی هیچ برنامه روشن ندارد و از سوی دیگر با 
وکال در سمت های اجرایی عمال خانه ملت را از وجود وکال 
گزینش ها از نصاب مجلس  که این  خالی می کند. هرچند 
نقش  و  عمومی  افکار  در  را  مجلس  جایگاه  اما  نمی کاهد 
کاهش می دهد. حکومت وحدت  نظارتی آن را به شدت 
کشور را در مطابقت به قانون  ملی وظیفه دارد تا انتخابات 
به  کشور  در  اساسی  قانون  متاسفانه  کند.  برگزار  اساسی 

گرفته است.  نحوی در حاشیه قرار 
انتخابات شوراهای ولسوالی و شهرداری ها در 12 سال برگزار 
از  نیز در هاله ای  انتخابات مجلس  نشد و حاال سرنوشت 
که  ابهام قرار دارد. این سردرگمی ها در حالی جریان دارد 
هنوز جدال بر سر اداره انتخابات نیز میان نهادهای دولتی 
کنون از یک سو تیم آقای نورستانی تقویم  وجود دارد. هم ا
کید بر این است  انتخابات اعالم می کند و از سوی دیگر تا
که هر نوع انتخابات باید بر اساس اصالحات در این نهاد ها 
کدام تدبیر از  که حکومت با  گیرد. حاال دیده شود  صورت 

بن بست به وجود آماده عبور می کند.

  غفران بدخشانی
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سال  در  طالبان  گروه  بشر،  حقوق  دیده بان  گزارش  براساس 
کودکان را در میدان جنگ مورد استفاده  گذشته بیش از پیش 
هدف یاب،  سرباز،  نقش  در  دیرباز  از  کودکان  می دهند.  قرار 
گروه های درگیر  سپر دفاعی و یا حتا ابزار جنسی مورد استفاده 
کشور جهان  کنون در بیش از 14  گرفته اند. هم ا در جنگ قرار 
کسانی که  کودک در میدان های جنگ به نفع  حدود 250 هزار 
که  است  حالی  در  این  می جنگند.  نکرده اند  انتخاب  خود 
گروه های سیاسی  کودک،  کنوانسیون حقوق  براساس ماده 38 
هم چنین  کنند.  استفاده  جنگ  در  سال   15 زیر  افراد  از  نباید 
درگیر  طرفین  از  جنگ  در  کودکان  شرکت  اختیاری  پروتکل 
که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در جنگ  می خواهد 
ممنوع  افراد  این  مورد  در  اجباری  سربازگیری  و  نشود  داده 

می باشد.
کید های اخالقی و حقوق بشری،  علی رغم تمام این اصول و تا
هم چنان  جهان  کنار  و  گوشه  در  مختلف  نیروهای  و  گروه ها 
کودکان را به عنوان سربازان جنگی مورد استفاده قرار می دهند. 
کودکان درگیر در جنگ دوصد هزار نفر تخمین  تنها در سومالی 
زده می شوند. در اوگاندا نیروهای شورشی بیش از 30 هزار دختر 
کرده اند؛ دخترها به عنوان بردگان جنسی  و پسر را وارد جنگ 
گروه  به عنوان سرباز جنگی.  از حدود 13 سالگی  نیز  و پسر ها 
کودک را در نبرد  شورشی تامیل در سریالنکا حدود 6 تا 7 هزار 
نیز  گروه های فلسطینی  قرارداد.  با دولت مرکزی مورد استفاده 
بار  نه  حداقل   2004 تا   2000 سال های  بین  گزارشی،  بر اساس 
با  کرده اند.  استفاده  انتحاری  عملیات های  برای  کودکان  از 
کودکان  سرباز گیری  و  آموزش  نام نویسی،  داعش  شکل گیری 
هم  طالبان  یافت.  افزایش  تروریستی  و  نظامی   مقاصد  برای 
عقب  جنگ  میدان  در  کودکان  از  استفاده کنندگان  قافله  از 
کودکان  از  انتحاری  عملیات های  از  بسیاری  در  و  نمانده 

به عنوان عامل انتحار بهره جسته اند. 
سه نکته قابل توجه:

کودکان 1- دنیای سیاه و سفید 
به  را  است  نفع شان  به  آن چه  انتخاب  قدرت  و  توان  کودکان 
اندازه بزرگ ساالن ندارند. آنان دنیا را بر اساس آنچه از مراجع 
آن  تبع  به  و  می شناسند  می آموزند  خود  بزرگ ساالن  و  قدرت 
درستی و نادرستی و خوب و بدی را نیز از همین منابع به دست 
و  بزرگ ساالن  که  سفیدی  و  سیاه  دنیای  نتیجه  در  می آورند. 
کودکان سرباز می سازند  فرماندهان میدان های جنگ در ذهن 
به  عنوان قوانین ثابت پذیرفته شده و به راحتی تغییر نمی کند. 
که  همین امر باعث می شود نیروی مورد نیاز میدان های جنگ 
کم هزینه باشند، به راحتی تامین  باید مطیع، اجرا کننده فرمان و 

شوند. 
اطاعت  ساده  بسیار  خود  شناختی  طبیعت  اساس  بر  کودکان 
می کنند، می پذیرند و تسلیم می شوند. همین امر باعث می شود 
اجرای  انتحاری،  عملیات های  برای  مناسب تری  ابزار  آن ها 
اطالعات  دریافت  حتا  و  جنگی  چرای  و  بی چون  دستورات 
در برخی محیط های جنگی شهری باشند. نکته مهم تر این که 
کودکان نمی توانند به راحتی از روش های دفاعی مانند فرار از 
کنند و در صورت لزوم می تواند به عنوان  میدان جنگ استفاده 
برده  کار  به  مخالف  جبهه  نیروهای  با  مقابله  در  دفاعی  سپر 
کودکان آسیب دیده در میدان جنگ، چنانچه زنده  شوند. اما 
طبیعی  انسان  به  راحتی  به  دیگر  جنگ  اتمام  از  بعد  بمانند 
توانی  و  هنر  را جایگزین  کردن  زندگی  توانایی  و  هنر  بتواند  که 

تماس  مورد  در  زیادی  سروصدا های  روزها  این 
این  می شود.  شنیده  طالبان  و  مسکو  اطالعاتی 
سخنگویان  و  کرد  رسانه ای  خود  مسکو  را  تماس ها 
و  گفتند  آن  مورد  در  کابل  در  طالبان  غیررسمی  
نوشتند. موضع گیری اخیر روسیه در مورد نشست های 
نیز  افغانستان،  و  کستان  پا امریکا،  چهارجانبه  چین، 
سوریه  بحران  در  ناتو  با  مسکو  منافع  تضاد  از  ناشی 
در  روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر  شد.  تحلیل 
که  گفت  پیش  روز  چند  کستان  پا و  افغانستان  امور 
از  و  ندارد  باور  چهارجانبه  نشست های  به  مسکو 
امریکایی ها  ابتکار  به  که  نشست هایی  در  شرکت 

برگزار می شود، خسته شده است. 
امریکایی ها هم اخیرا در مورد »تماس های اطالعاتی« 
موضع گیری  غیررسمی   به صورت  طالبان،  با  روسیه 
کردند. با آن که مقام های رسمی  امریکایی در این مورد 
کارمندان  در مالی عام چیزی نگفته اند، اما برخی از 
که  گفتند  »یاهونیوز«  به  امریکا  دولت  استخباراتی 
روسیه به طالبان اسلحه داده است. این رسانه از این 
که  مقام های استخباراتی نام نبرده است. روشن است 
این که  مگر  نیست  ممکن  طالبان  با  اطالعاتی  تماس 

روسیه چیزی به طالبان داده باشد. 
اذعان  طالبان  با  اطالعاتی  تماس  به  هم  ایران  دولت 
در  ایران  سفیر  بهرامی   محمدرضا  گذشته  سال  کرد. 
ایشان  داشت،  »یک«  تلویزیون  با  گفتگویی  کابل 
را  طالبان  تهران  که  گفت  صراحت  به  گفتگو  این  در 
که طالبان  کنترول اطالعاتی می کند. بسیار بعید است 
بدون دریافت امتیاز از جمله پول و اسلحه به مقام های 
که  می رسد  به نظر  بدهند.  معلومات  ایران  اطالعاتی 
کرملین از  روش موسوم به »کنترول اطالعاتی طالبان« را 

کرده است.  تهران اقتباس 

رقابت  و  داعش  ظهور  از  ترس  تنها  که  می رسد  به نظر 
با ناتو علت »کنترول اطالعاتی« طالبان از سوی روسیه 
نیست. مسکو متحدان خود را در افغانستان از دست 
کانالی  کرملین  که  داده است و این امرسبب شده است 
کند. پرچمی ها و خلقی ها،  باز  با طالبان  برای تماس 
متحدان دیرینه روسیه در افغانستان بودند. اما پس از 
گروه ها انسجام  کتر نجیب، این  فروپاشی حکومت دا
گروه ها به  سازمانی خود را از دست دادند و سران این 
امروز  آن که  با  شدند.  پناهنده  متحده  ایاالت  و  اروپا 
خلقی  پرچمی  و  سابقه  با  چهره هایی  از  شماری  هم 
در حکومت وحدت ملی وظیفه اجرا می کنند، اما این 

چهره ها دیگر متحد روسیه به شمار نمی روند. 
خلق  گروه های  مهم  چهره های  و  سران  از  دسته  آن 
سال خورده  حاال  حیات  اند،  قید  در  که  پرچم  و 
شده اند و انرژی بیشتری برای ورود به صحنه ندارند. 
افغانستان متحد  در  کمیت طالبان  زمان حا روسیه در 
آن  در  بود.  طالبان  ضد  مقاومت  جریان  و  جمعیت 
حمایت  ضد طالبان  مقاومت  از  هم  تاجیکستان  زمان 
کار آمدن نظم سیاسی جدید  می کرد. اما پس از روی 
نزدیکان  و  جمعیتی  مهم  چهره های  افغانستان،  در 
دوام  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مسعود،  احمد شاه 
راهبردی  متحد  ناتو  که  شرایطی  در  روسیه  با  روابط 

کابل است، به نفع نیست. 

با  را  زندگی  آنان  که  چرا  شد.  نخواهند  تبدیل  کند  جنگیدن 
که در شرایط جنگی آموخته اند ادامه خواهند داد: قوانینی 

گروه تو نیستند دشمن اند؛ که از  - آنانی 
کس به جز فرمانده و هم رزمانت اعتماد نکن؛ - به هیچ 

کشتن راه حل زنده ماندن است؛  -
که با تو مخالف است  کسی است  - افتخار تو در از بین بردن 

و...
شرایط  در  حتا  بزرگ سالی شان،  در  و  بعدها  کودکان  این 
باشند.  داشته  طبیعی  و  سالم  زندگی  نمی توانند  نیز  صلح آمیز 
جنگ ها تمام می شوند، خانه های و شهر ها بازسازی می شوند، 
و  نمی شوند  بازسازی  راحتی  به  جنگ  سرباز  کودکان  اما 
در  را  خود  از  مراقبت  راه  و  جنگ  محل  را  دنیا  هم چنان 
کودکانی  جنگیدن می بینند. مسوولیت سیاه ساختن ذهنیت 

کیست؟ که در ابتدا زندگی و دنیا را سفید می دانستند با 
2- سرباز سازی در مقایسه با سرباز گیری

گروه طالبان در یک پیام صوتی از  هرچند مال اختر منصور رهبر 
که هنوز ریش در نیاورده اند و به  افرادش خواسته است آنانی 
کار نگیرند، اما  کودکان و نوجوانان را برای جنگ به  عبارتی 
ک تر  نباید این پیام و موضع گیری مال اختر ما را از روش خطرنا
کند؛ پدیده  کودکان برای جنگ غافل  کار گیری  گروه در به  این 

سربازسازی به جای سرباز گیری.
باید پدیده سرباز سازی برای جنگ را جدی تر از سرباز گیری 
که به عنوان سربازان  کودکانی  از  گرفت. جدا  برای جنگ 
به  مختلف  گروه های  نفع  به  به دست  اسلحه  جنگ، 
گروه  می شوند،  کشته  یا  و  می شوند  ترغیب  و  وادار  کشتن 
در  مختلف  به عنوان های  که  هستند  کودکان  از  بزرگ تری 
افراطی  گروه های  نیروهای  کز  مرا و  آموزشگاه ها  مکاتب، 
و  بوده  گروه ها  این  آینده  سربازان  به  شدن  تبدیل  حال  در 
دوره  تا  که  کودکانی  می شوند.  تربیت  هدف  همین  برای 
دوره  در  و  ایدیولوژیک،  نیازهای  و  توانمندی ها  نوجوانی 
برای  نیاز  مورد  هیجانی  انگیزه های  و  مهارت ها  جوانی 
در  کودکان  از  سرباز سازی  می آورند.  به دست  را  جنگیدن 
که  ک تر خواهد بود. چرا مقایسه با سربازگیری بسیار خطرنا
کیفی تر  مراتب  به  نیروهای  کودکان،  سرباز سازی  محصول 
که  گروه های تروریستی و افراطی است  ک تر برای  و خطرنا
گروه های افراطی به  می توانند علیه مردم و اهداف مورد نظر 

گرفته شوند.  کار 
کودکان در حال افزایش است؟ 3- چرا سرباز گیری از 

روش های  و  انگیزه ها  از  مردم  شناخت  و  گاهی  آ افزایش 
شده  باعث  طالبان  هم چون  تروریستی  و  افراط گرا  گروه های 
به عنوان  گذشته  همچون  بزرگ ساالن  و  جوان ها  دیگر  است 
گروه ها نپیوندند. انگیزه های  نیروهای با انگیزه و معتقد به این 
در  را  گروه ها  این  نیاز  نمی توان  هم  قدرت طلبی  و  اقتصادی 
کند.  تامین  گذشته  از جان  و  کارآمد  وفادار،  نیروهای  داشتن 
گروه های  همین موضوع باعث شده است طالبان همچون دیگر 
مجبور  آنان  بروند.  کودکان  سراغ  به  داعش  مانند  تروریستی 
بزرگ ساالن  اندازه  به  کودکان  هدایت  و  اقناع  برای  نیستند 
کودکان با مقداری تهدید و تطمیع  کنند.  دلیل و انگیزه خلق 
همین  به  می خورند.  فریب  یا  و  می شوند  تسلیم  راحتی  به 
کشور  امنیتی  و  آموزشی  نهاد های  خانواده،  رسانه ها،  دلیل 
مورد  مقابل  در  کودکان  از  مراقبت  برای  را  راهبردهایی  باید 

گیرند. گروه ها در پیش  گرفتن توسط این  سوءاستفاده قرار 

که حاال روسیه به جمعیتی ها هم  چنین به نظر می رسد 
اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال  ندارد.  اعتماد 
که زمانی متحد روسیه بود، حاال  ریاست جمهوری هم 
او در ترکیه  گرم دارد. اعضای خانواده  با ترکیه روابط 
دوستم  جنرال  که  نمی رسد  به نظر  و  می کنند  زند گی 

کند.  روابطش را با ترکیه فدای دوستی با روسیه 
که روسیه  با توجه به این واقعیت ها، می توان مدعی شد 
به هیچ جریان و نیروی سیاسی در افغانستان نمی تواند 
که  کند. روسیه همه این نیروهای سیاسی ای را  اعتماد 
افغانستان به نحوی شریک هستند و  در نظام مشروع 
قانون اساسی را قبول دارند، متحد ناتو و امریکا تصور 
آن  هم  افغانستان  مرکزی  دولت  به  روسیه  می کند. 

که باید، اعتماد ندارد.  طوری 
نقاط  که  می کنند  تصور  روسیه  در  حلقاتی  شاید 
کانالی برای ورود نیروهای  مشخص افغانستان منحیث 
شد.  خواهد  استفاده  میانه  آسیای  قلمرو  به  تروریستی 
در  داعش  ظهور  پشت  در  که  می کند  تصور  روسیه 
کشور  دو  این  و  دارند  قرار  عربستان  و  ترکیه  افغانستان 
گروه تروریستی داعش  که شده  می خواهند به هر نحوی 
به نظر  کنند.  وارد  میانه  آسیای  کشورهای  قلمرو  به  را 
کستان با مسکو تماس  که طالبان به وساطت پا می رسد 
برنامه ای  که  داده اند  اطمینان  کرملین  به  و  گرفته اند 
ندارند.  میانه  آسیای  قلمرو  به  جنگ  گسترش  برای 
که روسیه در حال حاضر ترجیح می دهد  به نظر می رسد 
شمال  دورافتاده ی  روستاهای  و  دره ها  در  طالبان  که 
افغانستان و مناطق هم مرز با تاجیکستان مستقر باشند 
مناطق  این  به  حکمتیار  تنظیم  و  داعش  ورود  از  تا 

جلوگیری شود.
تایید  را  ریاض  موضع گیری های  روزها  این  حکمتیار 
کرده است.  می کند و حتا از داعش نیز اعالم حمایت 

گر تفنگ داران وفا دار به حکمتیار در مناطق بحرانی  ا
تقویت  کندز،  چهاردره  در  جمله  از  افغانستان  شمال 
شوند، مانع فعالیت جنگجویان داعش در آن مناطق 

نخواهند شد. 
اما با وجود همه این ها، روسیه با طالبان امارتی هم در 
درازمدت نمی تواند متحد باقی بماند. طالبان با آن که 
می گویند خارج از قلمرو افغانستان تحرکاتی ندارند، اما 
کتیکی است. طالبان  که این موضع گیری تا روشن است 
هنوزهم داعیه امارت دارند و رهبر خود را امیرالمومنین 
بیعت  طالبان  رهبر  به  هم  القاعده  رهبر  می خوانند. 
که  ندانست  فرامرزی  را  طالبان  می توان  زمانی  دارد. 
طالبان  گر  ا بگذارد.  کنار  را  امارت  داعیه  گروه  این 
کمیت شان  حا که  شوند  تقویت  چنان  افغانستان  در 
منطقه ای  سازمان های  مانع  گردد،  بالمنازع  شمال  بر 
میانه  به آسیای  گسترش دامنه جنگ  برای  تروریستی 

نخواهند شد. 
تمام  آرمان  ماورالنهر  و  بخارا  و  سمرقند  بازپس گیری 
هنوز  تا  طالبان  و  است  مسلح  اسالم گرای  گروه های 
کنار نگذاشته اند. طالبان حتا  داعیه تشکیل امارت را 
که یک سازمان اسالم گرای  اخوان المسلمون مصر را هم 
بنابراین  می کنند.  تشویق  »قتال«  به  است  باور«  »نهاد 
که روسیه دست دوستی و همکاری به  ایجاب می کند 

کند. سوی دولت مرکزی افغانستان دراز 

  سید روح اهلل رضوانی
 فردوس 

سربازسازی
ک تر از سربازگیری خطرنا

آیا اتحاد کرملین با طالبان 
امارتی امری ممکن است؟

ACKU



دین اجباری یا دین اختیاری؟ 
روسیه به بشار اسد هشدار داد

بمباران مناطقی در سوریه 
از سوی ارتش ترکیه
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در مورد عبداهلل بن سعد بن ابی سرح که کاتب وحی 
بود و سپس مرتد شد، جناب پیامبر شفاعت عثمان بن 
فتح مکه  از  بود، پس  برادر رضاعی اش  را که  عفان 
پذیرفت. اگر ارتداد حدی می داشت، پیامبر هر گز از 
اجرای آن چشم نمی پوشید. هم چنان در صلح حدیبیه 
قرار بر این شد که اگر مسلمانی از اسالم بر گردد و 
به صف مشرکان بپیوند، به آن ها بر گردانده نمی شود. 
از این هم بر می آید که مرتد مجازات دنیوی ندارد، 
عده  آن  نمی کرد.  عقد  را  پیمانی  چنین  پیامبر  ورنه 
پیامبر  بود و  باش می کردند، و  از مرتدین که در مکه 
کرد،  صادر  را  آن ها  قتل  دستور  مکه  فتح  از  پیش 
هم چون  دیگری  جرایم  که  می شود،  آن هایی  شامل 
علیه  را  جنگیدن  به  مشرکان  تحریک  خیانت،  قتل، 
مسلمانان مرتکب شده بودند، لذا مجازات قتل برای 
به  اسالم  از  عقیده شان  تغییر  و  ارتداد  بابت  از  آن ها 
دین دیگر نبود، بلکه به موجب جرایم دیگرشان بود. 
امام شافعی سیاست پیامبر را در مورد مرتدین چنین 
خالصه می کند: »در زمان حیات رسول اکرم افرادی 
اما  شدند،  مرتد  سپس  و  آوردند  ایمان  که  بودند 
احادیثی  همه،  این  با  نرساند«  قتل  به  را  آن ها  پیامبر 
بر مجازات  است که  اکرم روایت گردیده  پیامبر  از 
مرتد گواهی می دهند، مشهور ترین حدیث »من بدل 
دینه فاقتلوه« است. از نظر حدیث شناسان، این حدیث 
»خبر احاد« بوده و فراتر از آن »حدیث مرسل« شناخته 
شده است که جایگاه استواری ندارد؛ از همین رو در 
قرن اول هجری این حدیث ناشناخته بود و پس از آن 

به شهرت رسید. 
بهترین صورت می تواند  در  »خبراحاد«  بر آن  افزون 
اساس مسایل عبادی قرار گیرد، نه بنیاد »حد شرعی.« 
از رهگذر رده بندی حدیث صحیح در مرتبه پس از 
آیه قرار دارد و مبین آیات قرآن می باشد، نه آن که بر 
قرآن پیشی گیرد. بنابر این آن گاه که قران بر آزادی 
احکام  نمی تواند  هرگز  حدیث  دهد،  دستور  عقیده 
خود را بر قرآن تحمیل بدارد. اخبار و روایات متعدد 
بیانگر این است که در میان خلفای راشدین ابوبکر، 
نخست  مرتد  که  بودند،  آن  به  معتقد  علی  و  عثمان 
به اسالم دعوت گردد، اگر پذیرفت، ریختن خونش 
باید  زد،  سرباز  اسالم  پذیرش  از  اگر  و  است،  حرام 

کشته شود. 
این سه تن بدین گونه عمل  پایه روایات تاریخی  بر 
کردند؛ این روایات تاریخی، ثقه و معتبر نیستند و یا 
این که مسایل دیگری در پهلوی آن ها نهفته است. تنها 
عمر خلیفه دوم، قتل مرتد اعتقادی را جایز نمی شمرد. 
در میان مذاهب اسالمی  دیدگاه یک دستی در مورد 
حکم ارتداد وجود ندارد. فقهای احناف مساله ارتداد 
را در فصل حدود شرعی مورد بحث قرار نداده اند، 
بلکه آن را در ذیل سیره و قتال به بررسی گرفته اند. 
از دید آن ها زن و کودک مرتد کشته نمی شود، اما 
قتل مرد مرتد واجب می باشد. این عده به حدیث »من 

آزادی  مرتدین  احکام  و  ارتداد  موضوع  بررسی 
است؛  پرمساله در عصر حاضر  از موضوعات  عقیده 
عقیده،  آزادی  از  حراست  و  دفاع  به خاطر  لیبرالیسم 
خود را یکسر و گردن از دیگران باال می داند و از این 
بابت به خود امتیاز قایل است و رقبای خود، همچون 
مارکسیسم و تندروهای دینی را به نقد می کشد و به 
مسلمانان  میان  در  متهم می کند.  رای  استبداد  داشتن 
تنها  و  است  بوده  پر چالش  عقیده  آزادی  مساله  نیز 
شمار اندکی از نواندیشان مسلمان مانند راشد غنوشی 

از آن به دفاع بر خاسته اند. 
در تازه ترین مورد، طه جابر  العلوانی پژوهشی را در 
این باب بیرون داده که در نوع خود بی نظیر است. طه 
جابر العلوانی در این پژوهش آرای حاکم بر ذهن و 
ضمیر جوامع اسالمی  را به چالش کشیده و نظریات 
فقها را به صورت مستدل زیر سوال برده است. او با این 
کار خود طرح جدیدی در میان مسلمانان درانداخته 
تیر  خویش  جسورانه  پژوهش  این  با  علوانی  است. 
اتهامات را به جان و دل خریده است. او از دانشمندان 
از مبارزین سابقه دار عراقی  سرشناس جهان اسالم و 
است. کتابش »دین اجباری یا دین اختیاری؟« نام دارد 
و کتاب به وسیله امین سلیمانی به فارسی ترجمه شده 
و موسسه انتشارات »نشر احسان« آن را در ایران زیر 

چاپ برده است که فشرده آن از این قرار است: 
جمهور علما قتل مرتد را از مسایل اجماعی خوانده 
علمای  بر روی  را  مورد  این  در  باب سخن گفتن  و 
بن  عمر  نظریات  و  آرا  هم  سویی  از  بسته اند،  متاخر 
امثال  و  نخعی  ابراهیم  ثوری،  سفیان  خطاب)رض( 

آن ها نادیده گرفته شده است. 
ارتداد معنی بر گشت به عقیده قبلی یا عقیده غیر از 
بر  معنی  ارتداد  قرآن  دیدگاه  از  و  می رساند  را  آن 
گشتن آشکار از اسالم و رها کردنش پس از پذیرش 
به  را  ارتداد  نیز  مفسران  از  برخی  و  می دهد.  را  آن 
معنی  کفر،  دایره  به  آمدن  در  و  اسالم  از  بازگشت 
ارتداد  از  جا  چندین  در  مجید  قرآن  در  کرده اند. 
برای  دنیوی  عقوبت  هیچ گونه  اما  است،  رفته  سخن 
جرم و گناه ارتداد در قرآن نیامده است. هم چنان در 
آیات قرآن نه به صورت صریح و نه به صورت اشاره 
او  اسالم و کشتن  به  برگشتن  به  مرتد  اجبار  لزوم  به 
در صورت خودداری از بر گشتن، چیزی بیان نشده 
قرآن  سراسر  در  آیه  دوصد  بر  بالغ  بر عکس  است. 
به صورت  یا  و  صریح  به صورت  یا  که  دارد  وجود 

ضمنی بر آزادی عقیده و ایمان داللت می کند. 
که  بود  کسانی  از  نمونه  صدها  شاهد  رسالت  عصر 
و  ارتداد گرویدند،  و  نفاق  به  و سپس  آورده  ایمان 
پیامبر  اذیت  و  آزار  به  اسالم  از  خروج  از  پس  حتا 
مشهور  منافقان  از  یکی  ابی  ابن  عبداهلل  پرداخته اند. 
است که حضرت پیامبر از دست او آزار و اذیت دید، 
و سرانجام به درخواست فرزندش، پیامبر پیراهن خود 
را داد تا به او کفن بسازند و بر مرده اش جنازه خواند. 

بدل دینه فاقتله« تمسک جسته اند و اقدام ابوبکر را بر 
ضد مرتدین اجماع خوانده اند. و این در حالی است 
که حدیث یادشده، از صحت الزم برخوردار نبوده و 
سیاسی  جنبه  مرتدین  برابر  در  ابوبکر  حضرت  اقدام 
مرتدین،  گروهی  حرکت  که  معنی  بدین  داشت؛ 
کرده  مواجه  به خطر جدی  اسالمی  را  نظام  و  اداره 
بود و باید خطر آن ها دفع می گردید. مالکی ها، مساله 
قتل  و  داده اند،  را در بحث حدود شرعی جا  ارتداد 

مرتد چه زن و چه مرد از نظر آن ها واجب می باشد. 
امام شافعی در مورد مساله ارتداد، موضع سخت تری 
و  می دهد،  قرار  مشرکان  در صف  را  مرتد  او  دارد. 
علیه  قتال  باره  در  که  آیاتی  به  مرتدان  قتل  برای 
نمونه  به گونه  می جوید.  استناد  شده  نازل  مشرکان 
این آیه »و قاتلو هم حتی التکون فتنه و یکون الدین 
جدتموهم«.  و  حیث  المشرکین  »فاقتلو  یا  و  هلل«  کله 
بیشتر  مرتد  گناه  می گوید،  علیه  اهلل  رحمه  شافعی 
مرگ اند،  مستحق  مشرکان  وقتی  است،  مشرک  از 
مرتدان به طریق اولی باید کشته شوند. این در حالی 
است که هیچ آیه داللت صریح بر قتل مرتد ندارد و 
در صورت عدم صراحت قرآن نمی توان حدی را به 

منصه اجرا قرار داد. 
به خاطر  نه مشرک  نه مرتد و  این است، که  حقیقت 
عقیده خطایش که در دایره حق اهلل قرار دارد، در خور 
دایره  وارد  که  زمانی  تا  نمی گردد،  دنیوی  مجازات 
حق الناس نشود. اگر قرار براین باشد، که هر مشرکی 
در هر جایی واجب القتل باشد، دساتیر پیامبر در مورد 
را  نا مسلمانان چه معنی  معابد  از  اهل ذمه و حراست 
فقها  اجماع  ادعای  با  را  مرتد  قتل  حنابله  می رساند؟ 
تایید داشته اند. این گروه نیز بر حدیث »من بدل دینه 
فاقتله« نظر خود را بنا نهاده اند؛ حدیثی که در صحت 
مورد  این  در  امامیه  مذهب  دارد.  وجود  تردید  آن 
نظر نزدیک به احناف را دارد؛ زن مرتد از نظر آن ها 
مستحق قتل نیست. و مجازات مرتد در دایره تعزیرات 

قرار می گیرد، نه حدود. 
آن که  یکی  است؛  نوع  دو  بر  امامیه  نظر  از  مرتد 
بعد مرتد گردد،  باشد و  متولد شده  شخص مسلمان 
قبولی  و  توبه  درخواست  بدون  شخصی  چنین  که 
نوع دوم آن که،  باید کشته شود.  به اسالم  رجوعش 
به کفر  از اسالم  به اسالم آید، سپس  نامسلمانی  اگر 
اگر  گردد،  دعوت  اسالم  به  شخص  این  برگردد، 
کشته  آن  غیر  در  شود،  پذیرفته  توبه اش  گشت،  بر 
شود. از میان ظاهری ها، ابن حزم اندلسی آیه مبارکه 
و  دلیل  اما  شمرده  منسوخ  را   ... الدین  فی  »الاکراه 
برهانی در این باره ارایه نداشته است. در مورد  شان 
نزول این آیه گفته شده، این آیه پس از جنگ احد 

نازل شده است. 
ترک  را  مدینه  تا  شد  قرار  نضیر  بنی  آن که  از  پس 
شده  یهودی  که  انصار  عده  فرزندان یک  و  بگویند 
بودند، با بنی نضیر کو چیدند. انصار می خواستند که 
مانع رفتن فرزندان خود شوند. این آیه نازل گردید، 
نضیر  بنی  با  یا  که  شد  داده  آن ها  به  تام  آزادی  و 
بروند، یا به خانواده های مسلمان شان بر گردند. از آن 
چه گفته آمد، بر می آید؛ یک: در قرآن دوصد آیه 
در مورد آزادی عقیده آمده و آن را تضمین داشته 
جزای  و  ارتداد  زشتی  در  زیادی  آیات  دو،  است. 
آیه  هیچ  اما  دارد،  وجود  آخرت  سرای  در  مرتد 
سه.  نمی کند.  داللت  مرتد  دنیوی  مجازات  بر  قرآن 
عقیده اش  تغییر  به خاطر  را  مرتدی  هیچ  )ص(  پیامبر 
از اسالم به دین دیگر، نکشته است. چهار، فقها یک 
واجب  را  مرتد  قتل  داده،  قرار  را سند  قولی  حدیث 
خوانده اند در حالی که حدیث مورد نظر دارای سند 
معتبر نمی باشد. پنج، اجماع اصحاب به دلیل رای عمر 

بن خطاب مورد تردید می باشد. 
تابعین و سفیان ثوری از جمع  از میان  ابراهیم نخعی 
اجماع  این  بنابر  نمی شمارند  جایز  را  مرتد  قتل  فقها 
در  ابوبکر  اقدام  می باشد. شش،  ساقط  مورد  این  در 
اسالمی  نوپای  نظام  از  دفاع  به خاطر  مرتدین  برابر 
نه  بود  گرفته  قرار  تهدید جدی  معرض  در  که   بود، 
ایمان کسی. هفت، فقها  برای سلب آزادی عقیده و 
و  دارد  قرار  دایره حق اهلل  در  که  عقیده  آزادی  میان 
را سزاوار  نشده، هر مرتدی  قایل  تفکیک  حق الناس 
قتل دانسته اند، که این امر در مغایرت با احکام صریح 

قرآن قرار می گیرد.
پایان گپ

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به بشار اسد هشدار داد 
که نباید جنگ را به هر ترتیب ادامه دهد. با این که سفیر 
اظهار  شخصی«  »عقیده  عنوان  به  را  سخنان  این  روسیه 
کرد، اما در خالل آن گفته شده است که صلح و حتی 
روسیه  محوریت  پذیرش  به  بستگی  اسد  بشار  سرنوشت 

در حل بحران دارد.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت: 
دیپلوماتیک  سیاسی،  عرصه  در  جدی  طور  به  »روسیه 
ما  است.  شده  درگیر  )سوریه(  بحران  در  نظامی  حاال  و 

مایلیم که بشار اسد این واقعیت را در نظر داشته باشد«.
مصاحبه  کومرسانت  روسی  روزنامه  با  که  چورکین 
بیان  را  عقیده شخصی خود  تنها  تاکید کرد که  داشت، 

می کند.
مقامات  تاکنون،  سوریه  بحران  آغاز  زمان  از  اینحال،  با 
مطرح  اسد  بشار  علیه  را  انتقادهایی  چنین  کمتر  روسی 

بودند.
تالش های  با  اسد  بشار  »سخنان  گفت:  چورکین 

دیپلوماتیک روسیه هم سو نیست«.
او توضیح داد که روسیه برای پایان خصومت در سوریه 
»اگر رژیم دمشق  اما  استقرار آتش بس تالش می کند  و 
پیروزی  تا  باید  و  نیست  الزم  آتش بس  که  می پندارد 
نهایی جنگید، بحران و جنگ باز هم طول خواهد کشید 

و تصور این وضعیت ترسناک است«.
با  خود  مصاحبۀ  آخرین  در  اسد  بشار  گذشته،  هفتۀ 
خاک  تمامی  می خواهد  که  گفت  فرانسه  خبرگزاری 

سوریه را حتی به قیمت نبرد طوالنی باز پس گیرد.
گفت:  اسد  بشار  شخص  به  اشاره  با  چورکین  ویتالی 
»اگر مقامات سوری نقش محوری روسیه را در حل این 
بحران بپذیرند، بختی برای برون رفت آبرومندانه از بحران 
خواهند داشت اما اگر از این راه منحرف شوند، ممکن 
دشوار  بسیار  آنها-  خود  برای  حتی   – شرایط  که  است 

شود«.
برقراری  مونیخ،  مذاکرات  که  است  شرایطی  در  این 
هر  است،  کرده  پیش بینی  آینده  هفته  برای  را  آتش بس 
در سوریه  از طرف های درگیر  هیچ یک  ظاهراً  چند که 

به آن باور ندارد.

سوریه  شمال  و  ترکیه  کردنشین  مناطق  در  درگیری ها 
شدت گرفته است. ارتش ترکیه بار دیگر مناطق شمالی 
سوریه را که کردها در آن سکونت دارند به گلوله بست. 
در جنوب شرقی ترکیه نیز سه تن از نیروهای امنیتی ترکیه 

در درگیری با کردها کشته شدند.
بشر  حقوق  دیده بان  و  ترکیه  خبر«  »دوغان  خبرگزاری 
سوریه روز جمعه ۳۰ دلو از حمالت ارتش ترکیه به شمال 

سوریه خبر دادند.
ساعت  هفت  به مدت  ترکیه  ارتش  گزارش ها  این  به  بنا 
گلوله باران  را  حلب  غرب  شمال  و  شمال  مرزی  مناطق 

کرد.
انقره نگران آن است که شبه نظامیان یگان های مدافع خلق 

کرد در سوریه تا مرز ترکیه پیشروی کنند.
ترکیه گروه های مدافع خلق کرد در سوریه را همدست 
و  می داند  کردستان)پ ک ک(  کارگران  حزب 
بمب گذاری چهارشنبه در انقره را به آن ها نسبت می دهد.

غروب چهارشنبه ۲۸ دلو بر اثر انفجار مهیبی در پایتخت 
ترکیه ۲۸ نفر کشته و دست کم ۶۱ نفر زخمی شدند.

بازوی  سوریه،  دمکراتیک  اتحاد  حزب  و  پ ک ک 
کردها  دخالت  هرگونه  کرد  خلق  مدافع  گروه  سیاسی 
در انفجار انقره را تکذیب کردند و اتهام دولت ترکیه را 

بهانه جویی برای سرکوب خود دانستند.

عبدالحفیظ منصور
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مسوولیت  بیشترین  افغانستان  هوایی  قوای  می رود  انتظار 
توکانو،  سوپر  تهاجمی   هواپیما های  با   2016 سال  در  را 
توسط  هواپیماها،  این  گیرد.  عهده  به  نبرد  میدان های  در 
افغانستان  ارتش  توانایی های  بردن  بلند  برای  پنتاگون 
در  هواپیما ها  این  این که  از  قبل  اما  است.  شده  کمک 
برنامه های عملیاتی شرکت کنند، یک گزارش تازه منتشر 
شده بیانگر این است که ارتش افغانستان تالش دارد تا از 
با هواپیماهایی که در حال حاضر در  افراد ملکی  تلفات 

دست دارند جلوگیری شود.
افغانستان  هوایی  قوای  حمالت  توسط  که  تلفاتی  شمار 
نخست  نیمه  در  را  بیشتر  برابر   8 تقریبا  پیداکرده  افزایش 
آمار  می دهد.  نشان  سال  این  دوم  نیمه  و   2015 سال 
سازمان  معاونت  هیات  توسط  اخیر  گزارش  در  متذکره، 
ملل متحد در افغانستان نشر شده است. یافته های این نهاد 
سال  جون  تا  جنوری  ماه های  میان  در  که  می دهد  نشان 
غیر نظامی    5 افغانستان  هوایی  قوای  حمالت  در   2015
کشته و 23 غیر نظامی  دیگر زخمی  شده اند. هم چنان در 
نیمه دوم سال 2015 در حمالت قوای هوایی 41 تن کشته 

و 57 تن دیگر زخمی  شده اند.
نظر به گزارش یوناما، در حمالت هوایی نیروهای هوایی 
تلفات  شمار  میالدی   2015 سال  در  ایتالف  و  افغان 
و  کشته   36 که  کرده  پیدا  افزایش  درصد   69 کودکان 
55 زخمی   شده است. در گزارش یوناما آمده است که 

شبه  درباره  نقیض  و  ضد  اظهارات  به  را  امریکا  ترکیه 
اوغلو،  چاووش  مولود  کرد.  متهم  سوری  کرد  نظامیان 
وزیر خارجه ترکیه، همچنین گفت که روسیه بیمارستان ها 
را در سوریه بمباران کرده و مرتکب »جنایت جنگی«شده 

است.
دلو،   30 جمعه،  روز  در  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
از  خود  رسمی  دیدار  جریان  در  اوغلو  چاووش  مولود 
تفلیس، پایتخت گرجستان، در پاسخ به سوال خبرنگاران، 
درباره  امریکا  مقام های  سخنان  خواندن  نقیض  و  ضد  با 
»یگان های مدافع خلق«، شبه نظامیان کرد وابسته به حزب 
اتحاد دمکراتیک سوریه، این شبه نظامیان را »تروریست« 

خواند.
او افزود: »توسل به گروه های تروریستی مانند دسته های 
مدافع خلق در جنگ با داعش در سوریه بیش از هر چیز 
نشانه ضعف است و همه، به ویژه متحد ما امریکا باید این 

اشتباه را سریع متوقف کنند.«
ترکیه یگان های مدافع خلق، ی پ گ، و حزب کارگران 
در  روز چهارشنبه  انفجار  مسوول  را  کردستان، پ کاکا، 
حوالی ستاد ارتش این کشور در انقره معرفی کرده است 
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این نهاد »نگران است که با راه اندازی عملیات های هوایی 
توسط نیروهای افغان در سال 2016 میزان تلفات افزایش 

پیدا کند.«
گزارش می افزاید، تلفات افراد ملکی بر اثر عملیات های 
هوایی در سال 2015 میالدی 8 درصد افزایش پیدا کرده 
این  که شمار آن 149 کشته و 147 زخمی  می باشد. در 
را  تلفات  این  درصد   57 امریکا  رهبری  به  ایتالف  میان 
امریکا  توسط  که  حمله ای  در  هم چنان  شده اند.  مرتکب 
کندز صورت گرفت،  در  شفاخانه ای  به  اکتوبر  سوم  در 
که  حالی  در  داشت.  قبال  در  را  زخمی    43 و  کشته   42
نشان  را  ملکی  فرد  قبلی کشته شدن 30  در گزارش های 

می داد.
کاپیتان آیدی سکورا، یک سخنگوی امریکایی می گوید 
کار  افغانستان  هوایی  نیروهای  با  که  مشاورینی  که 
می کنند، به این عقیده اند که نیروهای هوایی افغانستان به 
این زودی ها نمی توانند به همه موضوعات دسترسی پیدا 

کنند.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد که نیروهای هوایی 
دست  امکانات  از  استفاده  با  تا  تالش اند  در  افغانستان 
هوایی  راه اندازی حمالت  برای  توانایی های خود  داشته، 
نیروهای  دسامبر  ماه   31 در  چنان که  سازند.  بیشتر  را 
شامل  که  داشتند  هلیکوپتر   28 حد اقل  افغانستان  هوایی 
 ،24-Mi فروند  سه  تهاجمی،   35-Mi هلیکوپتر  یک 
ترانسپورتی  ، چهارده هلیکوپتر   530-MD ده هلیکوپتر 

Mi-17 می شد.
در گزارش یوناما به طور مشخص به دو حادثه که توسط 
نیروهای هوایی افغان انجام شده و در آن افراد ملکی از 

که در آن 28 نفر کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند.
امریکا این انفجار را محکوم کرده اما گفته است که هنوز 
نمی تواند اتهام ترکیه را در مورد دست داشتن شبه نظامیان 

کرد سوری در آن تایید یا رد کند.
مداخله  سوریه،  کردهای  دموکراتیک  اتحاد  حزب 
یگان های مدافع خلق و پ ک ک، هم دست داشتن خود 

را در آن انفجار تکذیب کرده اند.
اوغلو در سخنان روز جمعه اش همچنین  مولود چاووش 
گفت که جان کری، وزیر خارجه امریکا، هم گفته است 

که به شبه نظامیان کرد نمی توان اعتماد کرد.
آقای کری در این مورد هنوز ابراز نظری نکرده است. اما 
او بارها از ترکیه خواسته تا حمله به کردهای سوری را که 

با گروه داعش می جنگند متوقف کند.
ترکیه پس از پیشروی های اخیر دسته های مدافع خلق با 
مناطق  برخی  تصرف  و  روسیه  هوایی  حمالت  حمایت 
زیر کنترل داعش در امتداد مرز با ترکیه، مواضع این شبه 

نظامیان را گلوله باران کرد.
وزیر خارجه ترکیه روز جمعه همچنین بار دیگر روسیه را 
به ارتکاب »جنایت جنگی« در سوریه متهم کرد و گفت 

بین رفته اند اشاره شده است. حادثه نخست در شاخ بازار 
که  گرفت  صورت  قیصار  ولسوالی  در  فاریاب  والیت 
مرد  شش  شدن  زخمی   و  کودک  دو  شدن  کشته  سبب 
گردیده است. حادثه دوم که توسط نیروهای هوایی افغان 
کندز  والیت  ارچی  دشت  ولسوالی  در  گرفت،  صورت 
گشودند  آتش  مسکونی  منطقه  در  نیروها  این  می باشد. 
زخمی  را  دیگر  تن  چهار  و  کشته  را  ملکی  فرد  یک  و 

 کردند. 
قابل  به طور  سوپرتوکانو  جیت های  دیگر،  سوی  از 
برای  دارد.  را  بیشتر  شلیک  و  حمله  قدرت  مالحظه ای 
نخستین بار، ارتش افغانستان قادر خواهد بود که با استفاده 
حمل  را  پوند   500 تا   250 بمب های  هواپیماهای شان  از 

کنند. 
در  پرواز  به  را   29-A هواپیماهای  افغان  پیلوت های 
خواهند آورد. این پیلوت ها در پایگاه هوایی »مودی« در 
آن ها  می رود  انتظار  دیده اند.  آموزش  امریکا  جورجیای 
در ماه های آینده از این هواپیما ها در میدان نبرد استفاده 
کنند. این هواپیما ها به اندازه جت، قدرتمند نمی باشند. اما 
می توانند جنگ افزارهای متنوع را انتقال دهند و به گونه ای 

دیزاین شده اند که به آسانی پرواز کرده می توانند.
با این همه، گزارش منتشر شده سازمان ملل آمار تلفات 
افراد ملکی در جریان سال 2015 میالدی را 11002 تن 
اعالم کرده که این رقم چهار درصد افزایش را نسبت به 
سال گذشته نشان می دهد. ارقام ارایه شده 3545 تن کشته 
افغانستان  که  در حالی  می دهد.  نشان  را  و 7457 زخمی  
سال وحشتناکی را پشت سر گذاشت که در آن طالبان در 
بخش های مختلف کشور ساحاتی را تحت کنترول خود 

در آوردند.
عملیات  که  می دهد  نشان  ملل  سازمان  دفتر  یافته های 
افراد  از  درصد   3 تلفات  سبب   2015 سال  در  هوایی 
تلفات در  این  از  ملکی گردیده است. حدود 37 درصد 
دیگر  درصد   21 برعالوه  است.  داده  رخ  زمینی  جنگ 
تلفات توسط بمب های دست ساز، 17 درصد از تلفات در 
درصد  چهار  پیچیده،  حمالت  سایر  و  انتحاری  حمالت 
توسط مهمات قبلی منفجر ناشده و 5 درصد دیگر توسط 

فکتورهای دیگر انجام شده است.

که روسیه بیمارستان ها و مدارس را بمباران می کند.
بمباران  درباره  گزارش ها  روسیه  که  است  حالی  در  این 

بیمارستانی در شمال سوریه را رد کرده است. 
بمباران  از  پیش  روز  چند  سوریه  بشر  حقوق  ناظر 
بیمارستانی در استان حلب توسط جنگنده های روسی خبر 

داده بود.
بمباران  با  که  را  جنگی  جت های  هویت  مستقل  منابع 
نفر منجر شد، اعالم  به مرگ دست کم 9  بیمارستان  این 

نکرده اند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

اینجانب که شهرتم در باال درج نیست 
و اصال مهم هم نیست که شهرت دارم 
از شهر  برق  به رفتن  اعتراض  نه در  یا 
و چکر زدنش در منطقه دند غوری از 
فردا به مدت نامعلوم و با انگیزه نامعلوم 
می زنم.  خشک  اعتصاب  به  دست 
است  این  اعتصاب خشک  از  منظورم 
نخواهم  را  خشک  چیزی  هیچ  که 
خورد. مثال من از فردا هیچ نان خشک 
اطرافم  در  که  دوستانی  و  نمی خورم 
دارند  وظیفه  می باشند،  من  مواظب 
هنوز خشک  که  تازه  نان  لحظه  هر  تا 
نشده به من برسانند. هم چنان از خوردن 
امیدوارم  ابا می ورزم.  نیز  برنج خشک 
من  به  خشک  را  برنج  دوستان  که 
نیاورده و همراه با آن مقداری قورمه ، 
یا هم کوفته که من زیاد دوست دارم، 
خدمت من بیاورند. از آنجایی که من 
در یک خیمه در منطقه پارک شهرنو 
می خواهم  کرده ام،  خشک  اعتصاب 
از  ویژه  خط  یک  برشنا  مسوولین  که 
و  قوماندان ها  برای  که  خطی  همان 
به طور  زورداران  و  معین ها  و  وزیرها 
گرفته اند  نظر  در  بیست وچهارساعته 
برای خیمه ام اختصاص دهند، زیرا من 

از تاریکی می ترسم. 
دوست  که  تجارتی  شرکت های 
اطراف  در  را  تبلیغات شان  دارند 
مسوول  با  باید  کنند،  نصب  من  خیمه 
و  شوند  تماس  در  من  عامه  ارتباطات 
تبلیغات شان را در  از عقد قرارداد  بعد 
اطراف خیمه من می توانند نصب کنند. 
با  مصاحبه  قصد  که  محترم  رسانه های 
من را دارند باید از قبل سوال های خود 
را به سخنگوی من بدهند و من این حق 
را به خود محفوظ می دارم که به بعضی 
از سوال های رسانه ها جواب نگویم. از 
وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزرات 
شدن  تمام  الی  که  می خواهم  داخله 
گدایان،  من،  خشک  اعتصاب  دوره 
چکه چورها  و  مخدر  مواد  به  معتادان 
بسازند.  دور  منطقه  از  را  کیسه برها  و 
باعث آبروریزی خواهد بود که جیب 
کسی را در اطراف خیمه من بزنند. در 
آوردن  از  می خواهم  دوستان  از  اخیر 
هر  و  نارنج  لیمو،  گازدار،  نوشابه های 
می کند،  تحریک  را  اشتها  که  چیزی 
بسیار  دلم  کنند.  خودداری  من  برای 

ضعیف است.

افزایش کمک های امریکا 
به نیروهای هوایی افغانستان

ترکیه به شدت از امریکا و روسیه انتقاد کرد

من اعتصاب خشک
 می کنم 
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آغاز  از  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  قوماندان  یک 
پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین افغانستان خبر می دهد. 
به نقل از رادیو آزادی، پروازهای آزمایشی این هواپیماها در 

ماه مارچ میالدی، تا یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد. 
که این هواپیماها در مناطق شمال و  گزارش داده اند  رسانه ها 

کرد. جنوب افغانستان فعالیت خواهند 
مسلح  نیروهای  قوماندان  یک  گوردون،  دیویس  جنرال 
کابل در صحبتی با خبرگزاری رویترز  امریکا در افغانستان در 
گفته است: »هواپیماهای مورد ضرورت برای پروازهای اول 
هواپیماها،  برای  کزی  مرا کردن  آماده  مصروف  ما  و  رسیده 
کشور انتقال  که قرار است به  پرزه ها و دیگر تجهیزات هستیم 

یابند.«
وزارت  سخنگوی  وزیری،  دولت  جنرال  حال،  همین  در 
که هواپیماهای بدون سرنشین در راه رسیدن  دفاع می گوید 
و  تخنیکی  کارکنان  آموزش  برای  آنان  و  افغانستان اند  به 

آماده سازی سایر موارد آمادگی می گیرند. 
گفت: »شماری از محصالن نظامی  سخنگوی وزارت دفاع 
چگونگی  آموزش  مصروف  امریکا  در  حاضر  حال  در  ما 

کنترول و اداره طیارات بی پیلوت می باشند.«
موفقانه سپری  را  آموزشی  برنامه  آن ها  که  زمانی  او،  گفته  به 
خواهد  آغاز  را  طیارات  این  پرواز  افغانستان  اردوی  کردند، 
زمان  افغان،  نظامی  محصالن  تعداد  مورد  در  او  اما  کرد. 

فراغت و برنامه های آن ها، جزییات نداد.
که نظامیان افغان  گفت  گوردون  در این میان جنرال دیویس 
برنامه های آموزشی شان را در شهر مزارشریف ادامه می دهند 
و در همین شهر پرزه ها و سایر تجهیزات این طیارات جابه جا 

خواهند شد.
آغاز،  در  که  گفته اند  افغانستان  در  ایتالف  نیروهای 
کمک  قراردادی های بین المللی اردوی افغان را در این امر 
برنامه آموزشی نیروهای افغان حداقل سه سال را  می کنند و 

در بر می گیرد.
شش  شامل  که  را  سیستم  هشت  کنون  تا افغانستان  اردوی 

طیاره از این نوع می باشند، به دست آورده است.
که به نیروهای مسلح افغان داده  هواپیماهای »سکن ایگل« 
کشف و نظارت ساخته شده اند و قیمت آن  می شوند، برای 

به یک صد هزار دالر می رسد.
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که پشت سر هم فساد های  این روز ها سیگار شده نهادی 
سازمان  می کند.  افشا  افغانستان  در  را  دالری  میلیون 
را  افغانستان  گذشته جایگاه  شفافیت در طول چند سال 
جدول  باالی  رده های  در  همیشه  اداری،  فساد  عرصه  در 
کشور فاسد  دانسته است. به طور عموم افغانستان یا سومین 
جهان بوده و یا هم دومین. افزایش فساد در افغانستان به 
گزارش سیگار آمده  که در یک  گسترده بوده است  حدی 
هفت  سال  یک  طول  در  افغانستان  شهروند  ده  هر  از  که 
این  میزان  و  پرداخته اند  رشوت  دولتی  ادارات  به  شهروند 
رشوت چندین میلیارد دالر می شود. هم چنان سیگار عنوان 
با  را  افغانستان  در  بازسازی  فساد  افزایش  که  است  کرده 

کرده است.  خطر توقف روبه رو 
یک  به  نزدیک  گذشته  سال  چهارده  طول  در  امریکا 
است.  کرده  مصرف  افغانستان  جنگ  در  را  دالر  تریلیون 
باز سازی  صرف  دالر  میلیارد  صد  از  بیشتر  میان  این  از 
افغانستان شده است. ولی یک نگاه اجمالی به وضعیت 
از  بیشتر  که  می دهد  نشان  آن  حکومتداری  و  افغانستان 
به  و  شده  حیف ومیل  شده،  مصرف  مقدار  این  نصف 
جیب افراد مختلف رفته است. البته نباید از این واقعیت 
افغانستان  حکومتداری  سیستم  در  تنها  فساد  که  گذشت 
کمک ها نیز فسادآور  وجود نداشته است، بلکه نحوه ارایه 

بوده است. 
به طور مثال امریکا در شمال افغانستان یک ایستگاه توزیع 
گازی را به قیمت بیشتر از چهل میلیون  گاز برای موتر های 
گفته می شود چنین ایستگاه  که  دالر ساخته است. در حالی 
یا  می شود.  ساخته  دالر  میلیون  یک  از  کم تر  به  گاز  توزیع 
قیمت  به  ایتالیایی  بز  ده  از  کم تر  که  این  از همه جالب تر 
چندین میلیون دالر برای افغانستان خریداری شده است.

کاری  با این شش هفت بز چه  مشخص نیست قرار بوده 
گفته می شود  البته  بگیرد.  افغانستان صورت  در  زیر بنایی 
دست  در  آنان  از  اثری  و  شده  جان  نوش  هم  بز ها  این 
نیست. هم چنان به گفته نهاد بازرسی سیگار، امریکایی ها 
 50 به  نزدیک  ارزش  به  را  نظامی  پایگاه  هلمند  والیت  در 
که مشخص بود این  کرده اند. در حالی  میلیون دالر ایجاد 
نمی شد.  استفاده ای  هیچ گونه   2014 سال  از  بعد  پایگاه 
کرده  نشر  زیادی  تعداد  به  سیگار  نهاد  آمار ها  این گونه  از 

گفته می شود در اعمار ساختمان  است. در تازه ترین مورد 
کوچک  گون  که به نام پنتا جدید وزارت دفاع افغانستان 
به  اوال  است.  گرفته  گسترده صورت  فساد  نیز  می شود  یاد 
گفته نهاد سیگار این ساختمان مشکل فنی دارد و سقف 
در  و  می کند  تجمع  آن  در  آب  که  شده  ساخته  طوری  آن 
که اول نزدیک به پنجاه میلیون  ثانی بودجه این ساختمان 
کشیده است.  دالر بود حاال سر به یک صدوپنجاه میلیون 

بودجه  افزایش  چگونه  امریکا  دولت  که  نیست  مشخص 
مشت  این ها  است.  پذیرفته  را  کوچک  گون  پنتا ساخت 
که از  نمونه خروار از فساد موجود در دولت افغانستان بود 
همان آغاز روند بازسازی افغانستان تا امروز جریان داشته 
است. حکومت وحدت ملی در آغاز شعار های دهان پر کن 
زیادی برای مبارزه با فساد بیرون داد. حتا آقای غنی برای 
نظارت بر چگونگی عقد قرارداد های بزرگ، خود آستین بر 
کثریت  که وظیفه بررسی ا کمیته تدارکات  زد. جلسه های 
رییس جمهور  نظر  زیر  همیشه  دارد،  عهده  بر  را  قرار داد ها 
تصویب  از  هر از گاهی  هم  دولتی  رسانه های  می شود.  دایر 
و  می دهند  خبر  تدارکات  کمیته  توسط  داد  قرار  چند 
قراردادی چندین  هر  بررسی  با  که  می کنند  عنوان  هرباری 
است.  شده  کاسته  داد ها  قرار  این  بودجه  از  دالر  میلیون 
هم چنانی  می رسد  به نظر  دارد.  وجود  هم چنان  فساد  اما 
میان  حکومتداری  عرصه های  تمام  در  اختالف نظر ها  که 
با  مبارزه  برای  کلی  اجماع  همان گونه  دارد؛  وجود  رهبران 

فساد وجود ندارد. 
کمک کننده به افغانستان بار ها هشدار داده اند  کشور های 
نگیرد،  افغانستان  در  را  فساد  گسترش  جلو  دولت  گر  ا که 
کاهش خواهد یافت. ولی چنین  کمک ها روز به روز  روند 
نه  و  بزرگ  فاسدان  نه  و  حکومت  نه  که  می رسد  به نظر 
مافیای فساد اداری هیچ گونه بیمی از این هشدار ها ندارند 
کشور های آلوده به فساد  و هم چنان افغانستان صدر جدول 
نه  این که  همه  از  بدتر  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
گزارش های سیگار را در  کشور امریکا  افغانستان و نه خود 
گسترده هم در نهاد های مصرف کننده  رابطه به وجود فساد 
تنها  و  نمی گیرند  جدی  تمویل کننده،  نهاد های  در  هم  و 
که هم در این عرصه از حکومت افغانستان بر می آید،  کاری 

گزارش های مستند سیگار است و بس. کردن  رد 

 سیـــگار
ویکیلیکسافغانستان

دعوت به داوطلبی باز

گون ها در استیشن  اداره خط آهن در نظر دارد تا پلتفورم را به منظوری تخلیه و بارگیری وا

خط آهن بندر آقینه اعمار نماید.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه 

ک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه به لسان دری  داوطلبی باز اشترا

که در مقابل پرداخت مبلغ )2000( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق 

ارایه  یوم   )21( مدت  الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  بعد  عامه  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون 

که آخرین معیاد  نمایند. وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل از ظهر 

ضرب االجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته 

گرنتی بانکی و یا پول نقد اخذ می گردد. نمی شود. تضمین آفر مبلغ )1200000( افغانی 

کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز تجربه 

آدرس مدیریت عمومی داوطلبی اجناس و پرزه جات آمریت قراردادها ریاست تدارکات 

ک دوم منزل دوم. وزارت فواید عامه واقع مکرویان اول بال

 فریدون آژند

ACKU



Hasht e Subh

پنج شنبه  روز  صبح  غنی  رییس جمهوری  کابل:  8صبح، 
با رهبری نظامی و ملکی زون های ساحوی شرق و جنوب 
که  ویدیویی  کنفرانس  این  در  کرد.  صحبت  کشور  شرق 
قوماندانان قول  ابتدا  بود،  گردیده  توحید دایر  مرکز ملی  در 
به  رابطه  در  را  کاری شان  گزارش های   ۲۰۳ و   ۲۰۱ اردوهای 
کردند. آنان در  پیشرفت ها در زمینه ایجاد قوای ریزرف ارایه 
مورد وضعیت فعلی امنیتی و اوپراتیفی در والیات شامل نیز به 

رییس جمهور معلومات دادند.  
داخله،  امور  وزیر  ملی،  دفاع  وزارت  سرپرست  هم چنین 
اداره  سرپرست  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
مستقل ارگان های محل در مورد وضعیت امنیتی و طرح های 
کردند. سپس رییس جمهور  پیشنهادی نظریات شان را ارایه 
کشور پیشرفت ها و موفقیت های مسووالن و منسوبان نهادهای 
گفت و  امنیتی زون های ساحوی ۲۰۱ و ۲۰۳ را به آنها تبریک 
گروه های طالبان و داعش در والیات  از آنان به خاطر سرکوب 

جمعه  روز  اروپایی  کشورهای  رهبران  نشست  روز  نخستین 
در بروکسل به پایان رسید. خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و بحران پناهجویان مهم ترین موضوع های مورد بحث در 

این روز بود. 
نشست  پایان  از  پس  اروپا  شورای  رییس  توسک،  دونالد 
زیادی درباره اصالح جایگاه  و  کرات طوالنی  که مذا گفت 
که  بریتانیا در اتحادیه اروپا مطرح شد، وی افزود: »همان طور 
که  گفتگوهای امروز بود. تنها چیزی  می دانید بریتانیا موضوع 
پیشرفت هایی  که  است  این  بگویم  شما  به  می توانم  کنون  ا
آقای  است.«  باقی  زیادی  کارهای  هنوز  اما  داشته  وجود 
که در اوایل ماه آینده میالدی نشستی  گفت  توسک هم چنین 
بحران  بررسی  برای  ترکیه  و  اروپایی  کشورهای  حضور  با 

پناهجویان برگزار خواهد شد. 
همه  که  گفت  نیز  اروپا  کمیسیون  رییس  یونکر،  کلود  ژان 
واحد  سیاست  تدوین  سر  بر  نشست  در  شرکت کنندگان 
افزود:  توافق دارند. وی  پناهجویان  اروپایی در قبال بحران 

روز  بود  قرار  گرفته  صورت  توافق  اساس  بر  که  حالی  در 
والتر  ـ  فرانک  برقرار شود،  در سوریه  آتش بس  دلو  جمعه ۳۰ 
در  درگیری  طرف های  آلمان  خارجه  امور  وزیر  اشتاین مایر، 
گذارند. با  سوریه را فراخواند تا آتش بس توافق شده را به اجرا 

این حال چشم اندازی در این زمینه دیده نمی شود.
نهایت  در  »باید  گفت:  آلمان  خبرگزاری  به  اشتاین مایر 
گام های مشخصی به سمت قطع مخاصمات برداشت.« او 
افزود در مرحله نخست باید تدابیری برای حفاظت از مردم 
کرد. در بیمارستان ها، مدارس و اردوگاه های پناهندگی اتخاذ 

صبح روز دوشنبه ۲۶ دلو در چندین حمله هوایی به شمال 
سوریه، در شهرهای اعزاز و معمره النعمان دو بیمارستان وابسته 
به سازمان پزشکان بدون مرز و یک مدرسه ویران شدند. در 

کشته و ده ها نفر زخمی شدند. این حمالت ۵۰ نفر 
وزیران  جمله  از  سوریه،  تماس  گروه  خارجه  امور  وزیران 
خارجه امریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و ترکیه روز 
کنفرانس امنیت مونیخ بر سر آتش بس در  جمعه ۲۳ دلو در 

عادل الجبیر،   وزیر خارجه عربستان سعودی،  روز پنج شنبه 
کاهش تولید نفت خود  گفته است، عربستان آماده  ۲۹ دلو  
نیست.  عادل الجبیر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تصریح 
را  خود  تولید  بخواهند  تولید کنندگان  دیگر  »چنانچه  کرد: 
که تولید را ثابت نگهدارند، این  کنند  کنند، یا توافق  محدود 
ممکن است بر روی بازار تاثیر بگذارد، اما عربستان سعودی 

کاهش تولید نفت خود نیست.«  آماده 
را  نفت  قیمت  »مساله  گفت:  عربستان  خارجه  امور  وزیر 
میزان عرضه و تقاضا و هم چنین بازار تعیین می کند. عربستان 
کرد، ما این را  سعودی از سهم خود در بازار محافظت خواهد 

گفته ایم.«  )پیشتر( نیز 
گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی و دیگر اعضای  به 
در  کنون  تا اوپک،  نفت،  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
کاهش تولید  کردن رقبای ضعیف تراز بازار، با  راستای خارج 

کرده اند.  نفت مخالفت 
 ۲۰۱۴ سال  اواسط  به  نسبت  نفت  بهای  آن که  از  پس  اما 
کرد تالش هایی برای جلوگیری از  نزدیک به ۷۰ درصد سقوط 
کشورهای  سقوط بیشتر بهای نفت بین اعضای اوپک و دیگر 

کننده آغاز شد.  تولید 
در همین راستا روز سه شنبه عربستان سعودی، روسیه و قطر 
نفت  کنندگان  تولید  دیگر  که  صورتی  در  که  کردند  اعالم 
میزان تولید نفت خام خود را ثابت نگه دارند، آن ها نیز چنین 

کرد.  خواهند 
یک روز پس  از آن وزیر صنعت و انرژی قطر، به عنوان رییس 
دوره ای اوپک به همراه وزیران نفت ونزویال و عراق در تهران 

حضور یافت. 
با سه همتای  مشترک  ایران، جلسه  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
در  که  داد  توضیح  و  کرده  توصیف  خوب«  »جلسه  را  خود 
گرفته شد، اعضای اوپک و غیر اوپک  این نشست »تصمیم 

کرد. شامل زون های یادشده، ابراز امتنان 
کمک  کرده، به  که ریاست جمهوری منتشر  در اعالمیه ای 
کید شده است.  به خانواده های بی جاشده در ننگرهار تا
که برای  گفت  در این اعالمیه آمده است:  «رییس جمهور 
و  ظلم  اثر  از  ننگرهار  ولسوالی های  در  که  خانواده هایی 
بیرون  از  پس  کنون  ا و  گردیده  بی جا  تروریستان  وحشت 
در  محالت شان  به  کشور  امنیتی  قوای  توسط  آنان  راندن 
کمک های عاجل بشری رسانیده  حال بازگشت می باشند، 
که به شهروندانی  گفته است  شود.«. رییس جمهور هم چنین 
که به اثر درگیری های اخیر در دند غوری و دند شهاب الدین 
کمک های  گردیده و یا از منازل شان بی جا شده اند،  متضرر 

گیرد. الزم و عاجل صورت 
موجودیت  به  رابطه  در  چنین  هم  غنی  جمهور  رییس 
مورد  در  و  و سال جاری  گذشته  در سال  ثابت  پوسته های 

موثریت و عدم موثریت آن، خواهان بررسی شده است. 

کنون  »پیش از جلسه تردیدهایی در این مورد مطرح بود، اما ا
باید  پناهجویان  بحران  حل  برای  که  می گوییم  متفقا  همه 
همه  امشب  برد.  کار  به  اروپایی  رویکرد  با  اروپایی  روش 
کشورها مطلوب نیست.« وی  که روش انفرادی  کردیم  کید  تا
کنترول بحران پناهجویان را  هم چنین همکاری با ترکیه برای 

»خوب و هوشمندانه« خواند. 

یک  عرض  در  باید  آتش بس  این  رسیدند.  توافق  به  سوریه 
گذاشته شود و پس از  هفته پس از این تصمیم گیری به اجرا 
کن حدود ۱۵  کمک های انسانی هر چه سریع تر به مردم سا آن 
که اغلب توسط نیروهای دولتی سوریه محاصره شده اند،  شهر 

ارسال شود.
نبوده  چشم انداز  در  آتش بس  اجرای  کنون  تا حال  این  با 
است. بشار اسد، رییس جمهوری سوریه نیز دوشنبه ۲۶ دلو در 
کشور نسبت به برقراری آتش بس در این  تلویزیون دولتی این 

کرد. کشور ابراز تردید 

قیمت ها  بهبود  و  بازار  تثبیت  به منظور  را  خود  تولید  سقف 
این موضوع  و  تولیدکننده، نگه دارند  و  نفع مصرف کننده  به 

موردحمایت ایران است.« 
وزیر نفت ایران، برگزاری نشست های دوحه و تهران را »گام 
گفت:  و  کرد  توصیف  بازار،  وضعیت  بهبود  برای  نخست« 
گام های بعدی هم برداشته شود، آغاز همکاری میان  »باید 
بازار جای  بهبود وضعیت  برای  غیر عضو  و  کشورهای عضو 

خوشحالی دارد.« 
افزایش  به  »ایران مصمم  یازدهم،  وزیر نفت دولت  گفته  به 
بازار صرف نظر نخواهد  از سهم خود در  و  تولید خود است 

کرد.« 
ایران قبل از تحریم ها روزانه 2.2میلیون بشکه صادرات نفت 
داشت، اما در دوران تحریم ها این میزان به حدود یک میلیون 
که بعد از اجرای  کی است  گزارش ها حا کرد و  بشکه سقوط 
توافق هسته ای این مقدار به 3.1تا 4.1 میلیون بشکه افزایش 

کرده است.  پیدا

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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کار در دوایر دولتی داشته باشند، نیازمندیم! که تجربه  کارمندانی  به 

که در سال  شرکت مشاورتی ستینا از جمله شرکت های پیشتاز مشاورتی در افغانستان می باشد 

کادرهای مجرب و مسلکی  کنون با داشتن  کار نموده است. این شرکت هم ا 1384 هـ.ش آغاز به 

در زمینه های دیگری چون تبلیغات رسانه ای چاپ و دیزاین نیز فعالیت می نماید.  

شرایط

•  حد اقل 40 سال عمر داشته باشد

•  لیسانس / فوق لسانس

کار در دولت  •  حد اقل 5 سال تجربه 

کامل داشته باشد •  به زبان های دری و پشتو تسلط 

    
عالقمندان می توانند خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس ذیل بفرستند

Jobs@cetena.com

و یا جهت معلومات بیشتر با این شماره تماس بگیرند:
0093796555055

کرد رییسجمهوربارهبریزونهایشرقوجنوبشرقصحبت

حلبحرانپناهجویانباروشورویکرداروپاییممکناست

مهلتآتشبسدرسوریهپایانیافت

کاهشنخواهدداد عربستانتولیدنفتخودرا

بین المللی  اداره  محلی  کارمند  پنج  کابل:  8صبح، 
گذشته در والیت غزنی اختطاف  که هفته  صلیب سرخ 

شده بودند، صبح روز جمعه رها شدند. 
کارمندان  که  گفته است  فرمانده پولیس غزنی به رسانه ها 
از مربوطات ولسوالی  محلی صلیب سرخ چهار روز قبل 
واغظ این والیت ربوده شده بوند. جنرال امین اهلل امرخیل، 
کارمندان صبح روز  که این  فرمانده پولیس غزنی می گوید 

گشتند. جمعه دوباره به دفتر محلی شان در شهر غزنی بر 
که این افراد در ولسوالی واغظ غزنی مصروف  وی می گوید 
حفر چاه برای یک فرمانده طالبان به نام »مال اسماعیل« 

و »احتماال« ربوده نشده بودند.
کابل  پس از ربوده شدن این افراد، دفتر صلیب سرخ در 
که فعالیت خود در والیت غزنی را به حالت  کرد  اعالم 

تعلیق درآورده است. 

کارمندصلیبسرخ رهاییپنج
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