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سوء استفاه از لوگوى شهردارى كابل در ساخت و توزيع 
كراچى هاى سيار در پايتخت

شهردارى كابل از شناسايى يك شركت خصوصى خبر داد كه كراچى هاى سيار را با لوگوى شهردارى 
پايتخت مى ساخته و بين مردم توزيع مى كرده است.

به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) شهردارى كابل گفته يك تعداد افراد سودجو، وابسته به شركت 
شخصى STF گروپ كه دست به ساخت و توزيع كراچى هاى سيار از آدرس شهردارى كابل زده بودند، 

شناسايى و به تعداد 55 غرفه آن امروز از ساحة ميرويس ميدان جمع آورى گرديد.
شهردارى گفته شركت مذكور نزد شاروالى كابل ثبت نبوده و از لوگوى شاروالى كابل به گونه غير 

قانونى سو استفاده به عمل آورده كه به زودترين فرصت مورد پيگيرد قانونى قرار خواهد گرفت.
شهردارى كابل از شهروندان عزيز تقاضا كرده تا در حين شناسايى همچو غرفه ها، اين اداره را يارى 

رسانند.

يادداشتسرمقاله

بى بى سى دريافته كه دژبان سلطنتى ارتش 
انگليس مشغول تحقيق درباره ادعاى كشتن 
نيروهاى  دست  به  سالح  بدون  افغان هاى 

ويژه انگليسى است.
بى بى سى با مردى گفتگو كرده كه مى گويد 
در  خانواده اش  عضو  چهار   ،2011 سال  در 
جريان يك يورش شبانه با حضور نيروهاى 

ويژه انگليسى، كشته شده اند.
گزارش هاى  هم  تايمز  ساندى  نشريه 
به  ملكى  مردم  غيرقانونى  كشتن  از  مشابهى 
كرده  منتشر  انگليسى  ويژه  نيروهاى  دست 

است.
به گزارش وزارت دفاع انگليس، در سال 
رابطه  اين  در  پرونده   600 حدود   2016
حاوى  كه  داشته  وجود  وزارتخانه  اين  در 
تا   2005 سال هاى  فاصل  حد  در  شكاياتى 

2013 بوده است.
حدود 90  مى گويد  انگليس  دفاع  وزارت 
شناخته  «نادرست»  شكايات  اين  از  درصد 
شده اند؛ اما اكنون دژبان ويژه ارتش انگليس 
مانده  باقى  درصد   10 به  رسيدگى  مشغول 

است.
سابق  اطالعاتى  ماموران  از  گرين،  كريس 
ارتش بريتانيا در افغانستان مى گويد هنگامى 
كه تالش كرده به اطالعات مرتبط به اتهامات 
سوء  رفتار نيروهاى ويژه انگليسى دسترسى 

پيدا كند، جلو فعاليتش گرفته شده است.
نيروهاى  درباره  كه  مشابهى  اتهام هاى 
اكثرا  بود  شده  طرح  عراق  در  انگليسى 

«بى اعتبار» اعالم شد.
گويند  مى  حقوقى  مسايل  كارشناسان 
روندى كه در جريان است به يك سناريوى 
دادرسى  روند  يك  تا  است  تر  شبيه  كميك 
نقض  موارد  ترين  مهم  از  يكى  به  كيفرى 
و  آشكار  هاى  تخطى  و  نظاميان  غير  حقوق 
جنگ  حقوق  اصول  ترين  بديهى  از  آگاهانه 
توسط يك ارتش حرفه اى و آموزش ديده ...
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اسالمى،  حزب  رهبر  حكمتيار؛  گلبدين 
نيروهاى  افزايش  با  مخالفت  اعالم  ضمن 
ناتو در افغانستان گفت نيروهاى خارجى و 
دولت افغانستان بايد در سياست هاى نظامى 

و سياسى خود تجديد نظر كنند. 
درباره  پنجشنبه،  روز  حكمتيار  آقاى 
به  بيشتر  نيروهاى  اعزام  براى  ناتو  آمادگى 
خارجى  نيروهاى  افزايش  گفت  افغانستان 
نه تنها مشكالت افغانستان را حل نمى كند؛ 

بلكه مشكالت را بيشتر خواهد كرد. 
خارجى  نيروهاى  افزايش  كه  افزود  او 
را  قضيه  و  شده  حساسيت ها  ايجاد  «باعث 

بحرانى تر و پيچيده تر مى كند.» 
عيدى  پيام  در  نيز  طالبان  رهبر  پيشتر، 
خود با تاكيد بر وجود «حساسيت منطقه اى» 
گفته  افغانستان،  در  امريكا  حضور  ادامه  به 
بود:»حضور امريكايى ها در افغانستان اكنون 
قدر  هر  است.  كرده  ناآرام  را  منطقه  همه 
آنها بر حضور و افزايش نيروهاى خود در 
منطقه  در  بى ثباتى  كنند،  اصرار  افغانستان 

بيشتر افزايش مى يابد.» 
ينس استولتنبرگ؛ دبير كل ناتو اخيرا اعالم 
نيروهاى  تعداد  نظامى  سازمان  اين  كه  كرد 

خود را در افغانستان افزايش مى دهد. 
افزايش  با  حكمتيار  گلبدين  مخالفت 
نيروهاى خارجى، از نظر تحليلگران، بنفسه 
موضع عجيبى محسوب نمى شود؛ زيرا اين 
اسالمى  حزب  رهبر  كه  بود  آرمانى  همان 
براى دست يافتن به آن، 15 سال در كوه ها 
به سر برد و حتى پيش شرط اصلى تعامل 
با حكومت و بازگشت اش به روند صلح را 
نيز خروج بى قيد و شرط و كامل نيروهاى 
خارجى از كشور، تعيين كرد؛ اما در نهايت، 
روند  به  هدف،  اين  به  يافتن  دست  بدون 
نيروهاى  فرماندهى  مقر  با  و  پيوست  صلح 
ناتو و امريكايى در يك شهر، زندگى سياسى 

تازه اى را آغاز كرد. ...
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عدالت انگليسى؛ هم مجرم،
هم قاضى

حكمتيار و نيروهاى خارجى؛ 
پارادوكسى كه حل نشد
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طالبان را شامل ليست سياه كنيد
نماينده دائمى افغانستان در سازمان ملل:
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پوتين؛  والديمير  و  ترامپ  دونالد 
روسيه،  و  امريكا  جمهورهاى  رئيس 
در  جديد  آتش بسى  برقرارى  براى 
سوريه به توافق رسيدند. اين توافق براى 
برقرارى «مناطق عارى از درگيرى» در 

جنوب غرب سوريه است.
خارجه  وزير  الوروف؛  سرگئى 
يكشنبه  از  توافق  اين  كه  گفته  روسيه 

اجرا مى شود.
توافق جديد در حاشيه اجالس گروه 
20 در هامبورگ آلمان اعالم شده است.
اين  فرق  گفت  امريكا  خارجه  وزير 
در  مشابه  توافق هاى  با  جديد  توافق 
گذشته اين است كه اين بار روسيه به 

اجراى آن متعهد است.
بتوان  كه  كرده  اميدوارى  ابراز  او 
توافق هايى  به  هم  ديگر  مناطق  براى 

مشابه رسيد.
مذاكره  ماه ها  حاصل  جديد  توافق 

پشت پرده بين روسيه و امريكا است.
وزير خارجه روسيه گفته كه جزئيات 
اردن  پايتخت  امان؛  در  بس  آتش  اين 
و  امريكايى  روس،  كارشناسان  توسط 

اردنى نهايى شده است.
مرزى  منطقه  گذشته  هفته هاى  در 
عراق،  و  اردن  با  سوريه  بين  مشترك 
به  ائتالف  نيروهاى  درگيرى  صحنه 
رهبرى امريكا و نيروهاى متحد سوريه 
اغلب  كه  هايى  درگيرى  است؛  بوده 
منظور  به  امريكايى  نيروهاى  سوى  از 
متحد  نيروهاى  پيشرفت  از  جلوگيرى 
مناطق  بر  آنها  كنترل  و  سوريه  دولت 
و مسيرهاى استراتژيك واقع در حاشيه 
صورت  عراق،  با  سوريه  مرزى  هاى 
مدعى  آن،  توجيه  در  امريكا  و  گرفته 
دولت  با  همسو  نيروهاى  كه  شده 
توجه  امنيتى  هشدارهاى  به  سوريه، 
نكرده و به سمت مناطق و پايگاه هاى 

اند؛  كرده  پيشروى  آنها  كنترل  تحت 
كه  گويد  مى  متحدانش  و  سوريه  اما 
امريكا با اين حمالت، مانع از شكست 
تا  شده  مناطق  اين  در  ها  تروريست 
دولت  كامل  كنترل  و  سلطه  نگذارد 
مناطق،  اين  بر  متحدانش  و  سوريه 

محقق شود.
در  كه  بسى  آتش  حساب،  اين  با 
تحقق  به  تواند  مى  شد،  اعالن  آلمان، 
اهداف هردوطرف در اين منطقه جنگى 
كمك كند و اهداف آن، بيشتر تاكتيكى 
است تا راهبردى. به همين دليل، بسيار 
خوشبينانه خواهد بود اگر نتيجه گرفته 
شود كه اين رويداد مى تواند وضعيت 
آن  مردم  سود  به  سوريه  سراسر  در  را 
ضد  هاى  تروريست  زيان  به  و  كشور 

دولتى، تغيير دهد.
خورده،  رقم  ميان،  اين  در  آنچه  اما 
پرده از يك واقعيت تلخ برمى دارد و 
آن اينكه چه كسانى، چگونه، از كجا و 
در كجا سرنوشت مردم سوريه را تعيين 
مى كنند؟ چه كسانى تصميم مى گيرند 
كه در چه مناطقى از خاك يك كشور 
مستقل، جنگ باشد و در چه جاهايى، 
كسانى  چه  شود؟  برقرار  بس  آتش 
از  هايى  گروه  چه  كه  كنند  مى  تعيين 
چه  و  بگيرند  قرار  آماج  ها  تروريست 
باشند  مستثنى  امر،  اين  از  هايى  گروه 
سوريه  تا  باشند  داشته  حق  همچنان  و 
و بزنند  دامن  جنگ  به  كنند،  نابود  را 
دست به خون ريزى و كشتار و جنايت 

بزنند؟
اين بسيار غم انگيز است كه رسانه 
ديكته  را  تعبير  اين  مدام  غربى،  هاى 
سوريه،  در  جارى  جنگ  كه  كنند  مى 
آن،  در  كه  است  داخلى»  «جنگ  يك 
«مردم» سوريه بر عليه دولت بشار اسد 
«شورش» و «انقالب» كرده اند و «رژيم 
اسد» هم در مقابل، اقدام به «سركوب» 

آنها كرده است.
از  مدام  كه  است  مفاهيمى  اينها 
جانب رسانه هاى بزرگ غربى، ديكته 
شوند  مى  نشانده  واقعيت،  جاى  به  و 
تصورات  و  ذهنيات  ترتيب،  اين  به  و 
سوريه،  جنگ  مورد  در  را  مخاطب 

شكل مى دهند.
نمى  سؤال  هيچكس  ميان،  اين  در 
اين  در  روسيه  و  امريكا  نقش  كه  كند 
جنگ چيست و چرا آنها در هامبورگ 
و ژنو و نيويارك و... تعيين مى كنند كه 

آتشبار شود يا آتش بس باشد؟
چرا  است  داخلى  جنگ،  اين  اگر 
ها  تروريست  از  حمايت  براى  امريكا 
دارد؟  نظامى  حضور  كشور،  آن  در 
مداخله  آن،  در  مستقيما  تركيه،  چرا 
نظامى كرده است؟ چرا اسراييل، مدام 
منظور  به  را  سوريه  ارضى  تماميت 
ارتش  نيروهاى  مواضع  كوبيدن  درهم 
و كمك به تروريست ها، نقض مى كند 
و نقاطى را در عمق خاك سوريه، آماج 
بمباران قرار مى دهد و فرماندهان ارشد 

نيروهاى مقاومت را ترور مى كند؟
اگر اين جنگ، داخلى است دالرهاى 
انتحارى  هاى  تروريست  و  نفتى 
عربستان سعودى و امارات و قطر و... 

در سوريه به چه كارى مشغول اند؟
نشان  كه  دارد  وجود  زيادى  شواهد 
سوريه،  در  جارى  جنگ  نه  دهد  مى 
داخلى است و نه راه حل داخلى دارد. 
است  سوريه  مردم  براى  نه  جنگ  اين 
قربانى،  يك  جز  سوريه،  مردم  نه  و 
نقشى در اين جنگ دارند. اين قدرت 
هاى خارجى اند كه سوريه را به خاك 
هم ها  همان  و  اند  نشانده  خون  و 
مسير  و  آينده  سرنوشت  توانند  مى 
پيش روى اين جنگ را مشخص كنند
يا  باشد  صلح  كه  بگيرند  تصميم  و 

جنگ.

سوريه؛ جنگ داخلى، صلح خارجى؟
تحليل

با توافق روسيه و امريكا، 
بشار اسد در قدرت

مى ماند
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درگذشت انورى
پايان خط مشى سياسى او 

نيست

مجلس پس از رخصتى 
تابستانى با وزراى كم كار 
تصفيه حساب مى كند
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نهادهاى عدلى، نهادهاى عدلى، 
دوسيه جنرال دوستم دوسيه جنرال دوستم 
را يك طرفه كنندرا يك طرفه كنند
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ادامه از صفحه اول / اين ظاهرا از معدود 
مواردى است كه همان كسانى كه نيروهاى 
شان در يك مأموريت جنگى در كشورى 
مستقل، مرتكب جنايت شده اند، خود در 
در  كنند!  مى  قضاوت  و  تحقيق  آن،  باره 
اين صورت، روشن است كه بيش از 90 
شده  عنوان  «نادرست»  ها  پرونده  درصد 
و از دستور كار رسيدگى كيفرى و پيگرد 

قضايى خارج مى شوند.
با اين حساب، تكليف 10 درصد باقى 

مانده هم روشن خواهد بود.
در جريان اين تحقيقات، مراجع مختلف 
كه  اند  كرده  تأكيد  نكته  اين  بر  انگليسى 
انگليسى،  مسلح  نيروهاى  حرمت  نبايد 
دار  خدشه  آنها  حيثيت  و  احترام  و  هتك 
شود؛ اين در حالى است كه در اين ميان، 
انگيز  غم  سرنوشت  مورد  در  هيچكس 
در  هنگام  شب  كه  مظلومى  هاى  خانواده 
شرايطى كه غير مسلح و كامال بى دفاع و 
نيروهاى  رگبار  آماج  اند،  بوده  تقصير  بى 
ويژه انگليسى قرار گرفته اند، هيچ حرفى 

نمى زند.
شاخصه  كه  است  چيزى  همان  اين 
شود؛  مى  محسوب  انگليسى  عدالت  مهم 
يكى  قاضى  و  مجرم  آن،  در  كه  عدالتى 
ابتدا  همان  از  نيز  دادرسى  نتيجه  و  است 

مشخص مى باشد.
تجربه رسيدگى به موارد مشابه در جنگ 
عراق هم اين مدعا را تأييد مى كند و نشان 
مى دهد كه از نظر دولت انگليس، مفهوم 
حقوق  جنگ،  حقوق  قضاوت،  و  عدالت 
و  چيست  جنگى  جنايت  و  نظاميان  غير 
در نظام حقوقى مورد نظر دولت انگليس، 
چگونه به صورت دلخواه و كامال گزينش 

شده با اين مفاهيم برخورد مى شود.
در  ها  انگليسى  كه  است  حالى  در  اين 
اند  بوده  مدعى  همواره  ها  امريكايى  كنار 
آنها  هاى  انگيزه  ترين  مهم  از  يكى  كه 
سركوب  افغانستان،  در  نظامى  حضور  در 
حقوق  احياى  عدالت،  برقرارى  تروريزم، 
غير  آميز  صلح  زندگى  به  كمك  بشر، 
نظاميان و ايجاد صلح و ثبات براى مردم 

افغانستان است.
بشر،  حقوق  عدالت،  همان  اين  آيا 
صلح  و  نظاميان  غير  آميز  صلح  زندگى 
مردم  براى  انگليس  كه  است  ثباتى  و 

افغانستان، به ارمغان آورده است؟
از جانب ديگر، هيچكس حاضر نيست 
پاسخ  كليدى  و  مهم  پرسش  اين  به  كه 
بدهد كه انگليسى ها بر بنياد چه معيارى 
به خود حق مى دهند كه رسيدگى به اتهام 
جنايات جنگى نيروهاى ويژه خود را تنها 
و  دهند  قرار  رسيدگى  مورد  شان،  خود 
دولت  ملى  هاى  دادگاه  نه  زمينه  اين  در 
افغانستان به عنوان كشور محل وقوع جرم 
طرف  بى  و  مستقل  قضايى  مراجعه  نه  و 
بين المللى حق نداشته باشند، اعالم رأى و 

اعمال نظر كنند؟
باور  به  كه  است  شرايطى  در  اين 
پيامد  نخستين  حقوق،  علم  كارشناسان 
اتهامات  به  رسيدگى  در  انگليس  اقدام 
ويژه  نيروهاى  جنگى  جنايت  به  مربوط 
گرفتن  ناديده  و  نقض  افغانستان،  در  اش 
سياسى  استقالل  و  ملى  حاكميت  آشكار 
افغانستان مى باشد؛ زيرا در اين صورت، 
به  مستقل  كشورى  وجود  اصوال  انگليس 
نام افغانستان را نفى مى كند و به رسميت 

نمى شناسد.
به اين ترتيب، كامال مشخص است كه 
وجودى  كه  كشورى  شهروندان  حقوق 
روند  يك  جريان  در  ندارد،  مستقل 
جانبدارانه حقوقى، ناديده گرفته شود و 90 
درصد نيروهاى انگليسى متهم به ارتكاب 
جنايت جنگى، به سادگى تبرئه شوند و در 
موارد  خصوص  در  تحقيقات  انجام  مسير 
باقيمانده هم آگاهانه اختالل ايجاد شده و 

پنهانكارى و ممانعت صورت بگيرد.

عدالت انگليسى؛ هم مجرم،
هم قاضى

به  بازگشت  از  پس   / اول  صفحه  از  ادامه 
زندگى صلح آميز، آقاى حكمتيار هيچگاه به 
صراحت در مورد حضور نيروهاى امريكايى 
و ناتو، سخن نگفت و شايد سكوت در اين 
باره، بخشى از تعهدات او در معامله با اشرف 

غنى بود. 
با اين حال، در آستانه اعالم تصميم ناتو و 
امريكا به افزايش ميزان نيروهاى نظامى خود 
در افغانستان، آقاى حكمتيار هم سكوت خود 
اين  در  كم  دست  و  شكست  را  باره  اين  در 
رهبر  آخندزاده؛  اهللا  هبت  مال  با  مورد،  يك 

طالبان، همزبان شد. 
آيا اين به معناى آن است كه آقاى حكمتيار، 
بر سر اصول خود ايستاده و همچنان به آرمان 
اشغالگر  نيروهاى  عليه  «جهاد  بر  مبنى  اش 

خارجى» پايدار است؟ 
توان  مى  سختى  به  كنونى  شرايط  در 
كه  حالى  در  ويژه  به  كرد؛  استناط  اينگونه 
آقاى حكمتيار عمال به يكى از بازوهاى اصلى 
قدرت اشرف غنى بدل شده؛ رييس جمهورى 
كه بى ترديد اگر اتكايش به حمايت هاى ناتو 
بحران  سهمگين  هاى  موج  نبود،  امريكا  و 
هاى پى در پى سياسى و امنيتى، تاكنون او و 

دولت اش را با خود برده بود. 
جديد  موضع  تواند  مى  چيزى  چه  پس 
حضور  افزايش  مورد  در  حكمتيار  آقاى 

نيروهاى خارجى را توجيه كند؟ 
كارشناسان در اين زمينه، دو عامل درونى 
و بيرونى را دخيل مى دانند. عامل درونى از 
ديد آنها اين است كه آقاى حكمتيار پس از 
15 سال جنگ بر عليه آنچه «اشغال افغانستان 
حالى  در  خواند،  مى  ناتو»  و  امريكا  توسط 
به روند صلح پيوست كه هم امريكا حضور 

داشت و هم ناتو. 
لحاظ  به  تواند  نمى  هنوز  او  بنابراين، 
روانى، خود را راضى كند كه تحت قيموميت 
نظام و اداره اى به زندگى صلح آميز، بازگشته 
كه به طور همه جانبه، وابسته به كمك ها و 
حمايت هاى امريكا و ناتو است و حتى يك 
همه  هاى  حمايت  پايان  تواند  نمى  هم  روز 

جانبه امريكا و ناتو را تصور كند. 
اين امر، رهبر حزب اسالمى را در حالى كه 
به سوابق مبارزات ديروز خود نگاه مى كند، 
آزار مى دهد و او نمى تواند در اين خصوص، 
با خودش كنار بيايد؛ بنابراين، با مخالفت با 
افزايش نيروهاى خارجى، تالش مى كند به 
وجدان و روان خود، آرامش بدهد و اندكى از 
فشارهاى روانى ناشى از پارادوكسى كه ميان 
حضور همزمان او و نيروهاى خارجى در يك 
شهر و تحت حاكميت سياسى يگانه اى شكل 

گرفته، بكاهد. 
حكمتيار  آقاى  است.  بيرونى  دوم،  عامل 
را  هوادارانش  و  جنگجويان  تمام،  سال   15
«اشغال»  بهانه  به  ناتو  و  امريكا  با  «جهاد»  به 
مهم  اين  كرد.  ترغيب  آنها  توسط  افغانستان 
جنگجوى  هزاران  كه  بود  اى  انگيزه  ترين 
حزب اسالمى را به تبعيت از «امر رهبر» شان 
برمى انگيخت و ماشين جنگى حزب اسالمى 
را بر عليه دولت و نيروهاى خارجى حامى آن 

به حركت درمى آورد. 
اينك اما او به صلحى بازگشته كه در سايه 
است؛  شده  مهيا  خارجى،  نيروهاى  حضور 
پس بى ترديد هواداران او در خصوص مبانى 
خواهند  پرسش  شان،  رهبر  تصميم  درستى 
تحت  شدت  به  را  او  پرسش،  همين  و  كرد 

فشار قرار مى دهد. 
افزايش  با  مخالفت  اعالم  با  او  بنابراين، 
صورت  به  تواند  مى  خارجى،  نيروهاى 
و  دهد  پاسخ  پرسش  اين  به  تلويحى 
مشروعيت حضور نيروهاى خارجى در كشور 
را به طور ضمنى زير سؤال ببرد؛ در حالى كه 
هم خود او و هم همه مردم مى دانند كه اين 
گونه موضع گيرى ها تأثيرى بر اراده و عزم 
در  شان  نيروهاى  افزايش  در  امريكا  و  ناتو 
افغانستان نخواهد گذاشت و اساسا كاهش و 
افزايش نيروهاى خارجى تنها بر اساس منافع 
استراتژيك  محاسبات  و  حياتى  نيازهاى  و 
كشورهاى مبدأ صورت مى گيرد نه بر بنياد 

موافقت يا مخالفت طرف افغانستانى.

حكمتيار و نيروهاى خارجى؛ 
پارادوكسى كه حل نشد

يادداشت

نهادهاى  از  جمهورى،  رياست  ارگ 
خواست  سارنوالى  لوى  و  قضايى  و  عدلى 
زودتر  چى  هر  را  دوستم  جنرال  دوسيه  تا 

يك طرفه كنند.
به گزارش خبرگزارى اوا ، ارگ رياست 
نهادهاى  گفته است:  تازگى  به  جمهورى 
هر  بايد  سارنوالى  لوى  و  قضايى  و  عدلى 
اول  معاون  به  مربوط  دوسيه  زودتر  چى 

رئيس جمهور را نهايى سازند.
نجيب اهللا آزاد ؛ معاون سخنگوى رئيس 
جمهور روز جمعه به راديو آزادى گفت: در 
اين بررسى ها اگر عبدالرشيد دوستم بى گناه 

ثابت شود، به كارش ادامه مى دهد.
آقاى آزاد مى گويد: «موضوع معاون اول 
است،  حقوقى  قضيه  يك  جمهور  رئيس 
خواهش ما از نهادهاى عدلى قضايى و به 
هر  كه  است  اين  سارنوالى  لوى  خصوص 
يك  را  قضيه  اين  مى شود  اگر  زودتر  چه 

طرفه كنند،»
(معاون  وى  «هرگاه  داشت:  اظهار  وى 
اول رئيس جمهور) مجرم شناخته شود به 
مى  شود  مربوط  قضايى  و  عدلى  ارگان هاى 

اتهامات تصميم سياسى اتخاذ نكنند.
دوستم  جنرال  بر  كه  افزود:»اتهاماتى  او 
كرده ايم  رد  را  آن  اساس  از  ما  شده  وارد 
لوى  كه  مى خواهيم  مى كنيم،  رد  هم  باز  و 
برخورد  قضيه  اين  در  محاكم  و  سارنوالى 

سياسى نكنند.»
معاون  مى گويد:  همچنان  ينج  ته  آقاى 
اول رئيس جمهور به دليل نارضايتى مبنى 
صالحيت  ندادن  و  طرح ها  به  نپرداختن  بر 

به وى، در دفتر كارش حضور نيافته است.
به گفته وى، عبدالرشيد دوستم در حال 
در  صحى  معاينات  انجام  دليل  به  حاضر 
كابل  به  زودى  به  و  مى برد  سر  به  تركيه 

برخواهد گشت.
اتحاديه  معاون  مددزى  احمد  گل  اما 
لوى  مى گويد:  افغانستان  دانان  حقوق 
سارنوالى در چند ماهى كه گذشت بايد در 
جمع  را  مدارك  و  اسناد  اتهامات  اين  باره 

آورى مى كرد.
گفته هاى  اين  باره  در  سارنوالى  لوى 
نظر  ابراز  جمهور  رئيس  سخنگوى  معاون 

نكرده است.

كه بررسى كنند و هر گاه بى گناهى جنرال 
به  و  آيد  مى  ثابت  شود،  دوستم  صاحب 

كارش ادامه مى دهد.»
در  كه  مى شود  سال  يك  حدود  دوستم 

دفترش حضور چشمگير نيافته است.

وى سال گذشته از سوى احمد ايشچى 
جنسى  آزار  به  متهم  جوزجان  پيشين  والى 
شد. اما نزديكان معاون اول اين اتهامات را 

بارها رد كرده اند.
حزب  سخنگوى  ينج  ته  احمد  بشير 
گفت:  جمعه  روز  افغانستان  ملى  جنبش 
اين  باره  در  بايد  قضايى  و  عدلى  نهادهاى 

نهادهاى عدلى، دوسيه جنرال دوستم را يك طرفه كنند

همزمان با فرا رسيدن 16 سرطان، اولين 
انورى،  حسين  سيد  درگذشت  سالروز 
مسوولين  مقاومت،  و  جهاد  رهبران  از 
مردم  اسالمى  حركت  حزب  اعضاى  و 
افغانستان مى گويند كه سيد حسين انورى 
متعلق به يك قوم و تبار نبود، بلكه به تمام 
اقوام افغانستان وابسته بود و فكر و انديشه 

ملى داشت.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
جانشين  و  ارشد  پسر  انورى،  خليل  سيد 
حركت  حزب  رهبر  و  انورى  حسين  سيد 
سالياد  اولين  در  افغانستان  مردم  اسالمى 
درگذشت پدرش در منطقه تپه سالم كابل، 
گفت كه درگذشت انورى پايان خط مشى 
سياسى او نيست، بلكه راه و انديشه سياسى 

سيد حسين انورى ادامه دارد.
بزرگان  از  برخى  امروز  اگر  گفت،  او 
در مقامات بلند قرار دارند، از كاركردهاى 
پاس  ما  بايد  امروز  و  بوده  بزرگ  انورى 
اسالمى  حركت  حزب  فقيد  رهبر  خدمات 

مردم افغانستان را فراموش نكنيم.
تبليغات  كه  داد  ادامه  انورى  خليل  سيد 
سوء نمى تواند مانع نام و نشان سيد حسين 
انورى،  مردانگى  و  شهامت  و  شود  انورى 
هنوز هم در قلب هاى مردم افغانستان باقى 

است.
به  افغانستان  در  انورى  كرد،  اضافه  وى 
بلكه  شود،  نمى  خالصه  قبيله  و  قوم  يك 
انورى بدون كدام تعصب قومى، تمام ملت 

را به يك نگاه مى ديد.
مردم  اسالمى  حركت  حزب  رهبر 
افغانستان خطاب به مردم و رهبران احزاب 
گفت: «ما بايد شيوه رحم و بردبارى را در 
پيش گيريم تا مشكالتى كه در كشور وجود 
دارد را حل بسازيم و به يك وحدت پايدار 

دست پيدا كنيم».
وى با ابراز اين كه بايد جوانان به علم 
روز آگاه باشند، گفت كه امروز بايد جوانان 
كشور از علم روز آگاهى كامل داشته باشند 

برگزار نمايند.
نه  اما  بود،  شيعه  و  بزرگ  سيد  انورى 

سيدگرا بود و نه شيعه گرا 
مجلس  عضو  سجادى،  عبدالقيوم  سيد 
سيد  كه  گفت  مراسم  اين  در  نمايندگان 
حركت  حزب  فقيد  رهبر  انورى،  حسين 
اسالمى مردم افغانستان، يك سيد بزرگ و 
شيعه بود، اما نه سيدگرا و شيعه گرا بود، 
بلكه انديشه و فكر ايشان ملى بود و به فكر 

تمام اقوام افغانستان بود.
به  افغانستان  مجاهدين  كه  افزود  وى 
كه  توانستند  انورى  حسين  سيد  خصوص 
ابرقدرت هاى جهان را در كشور شكست 

بدهند و از اين خاك بيرون كنند.
سجادى ادامه داد كه انورى نقش بارز و 
ارزنده يى در جهاد مردم افغانستان داشت 
و در كابل عليه كمونيست ها و قشون سرخ 
شوروى مبارزات جدى مى كرد و حال نيز 

ايشان در قلوب مردم جاى دارد.
سجادى گفت كه حزب حركت اسالمى 
شعار  دو  با  جهاد  زمان  در  افغانستان 
يكى  داشت؛  حضور  عرصه  در  مبارزاتى 
مبارزه عليه قشون سرخ شوروى و ديگرى 
اساس،  اين  بر  كه  اجتماعى  عدالت  تحقق 
نظام  و  داده  شكست  ها  شوروى  توانست 
اسالمى  جمهورى  نظام  به  را  جمهورى 

تبديل كند.
حاضر  حال  در  كه  افزود  اخير  در  وى 
را  جهادى  رهبران  اين  روش  و  راه  نيز  ما 
ادامه  بايد  انورى  حسين  سيد  خصوص  به 
دهيم و از شهامت هاى اين ابرمرد بزرگ 

ياد كنيم.
سالياد  اولين  مراسم  در  كه  است  گفتنى 
سيد حسين انورى، اعضاى كابينه، نماينده 
سياسى،  احزاب  رهبران  مجلس،  هاى 
از  و  داشتند  حضور  دانشجويان  و  جوانان 
حزب  فقيد  رهبر  درگذشت  سالياد  اولين 
حركت اسالمى مردم افغانستان، در مسجد 

محمديه تپه سالم كابل، تجليل كردند.

و براى ادامه تحصيل شان به دانشگاه هاى 
بزرگ دنيا فرستاده شوند.

خليل انورى افزود، هر فرد اين مملكت 
نبايد  است،  برخوردار  مساوى  حقوق  از 
تعصب نداشته باشيم، بايد افكار و انديشه 
خود را اصالح كنيم تا بتوانيم يك حكومت 

خوب در آينده داشته باشيم.
وى در ادامه سخنانش گفت، متأسفانه در 
چند سال گذشته به خصوص امسال، خون 
هزاران هم وطن ما ريخته شد و اميدواريم 

پس از اين، مشكالت امنيتى ما حل شود.
كه  گفت  اخير  در  انورى  خليل  سيد 
تا  داريم  نياز  ملى  اجماع  يك  به  ما  امروز 
را  فرهنگى  جامعه  و  سياسى  جامعه  ملت، 
و  بدهيم  نجات  كنونى  بحران  حالت  از 
مشكالت امنيتى و اقتصادى را كه در حال 

حاضر وجود دارد، حل بسازيم.
از سوى ديگر، احمدولى مسعود، رييس 
شخصى  را  انورى  مسعود،  احمدشاه  بنياد 
مجاهد و سنگردار مبارزه عليه كمونيسم و 
حسين  سيد  كه  گفت  و  خواند  تروريسم 
انورى در دوران كمونيست ها، نقش بارزى 
سرخ  قشون  عليه  مبارزه  هاى  عرصه  در 

شوروى داشت.
به گفته مسعود، در دوران سياه طالبان نيز 
داشت  مبارزاتى  نقش  انورى  حسين  سيد 
جلسات  در  مسعود،  احمدشاه  كنار  در  و 
بزرگ ملى و بين المللى اشتراك مى كند و 

نقش ارزنده يى بازى مى كرد.
و  جهاد  دوران  در  كه  اين  ابراز  با  وى 
با  همراه  انورى  حسين  سيد  مقاومت 
پديده  يك  را  تروريسم  مسعود،  احمدشاه 
گوش  اما  دانستند،  مى  جهانى  و  شوم 
شنوايى در سطح بين الملل وجود نداشت 

تا اين كه اين پديده جهانى شد.
حكومت  از  اخير  در  مسعود  احمدولى 
وحدت ملى و رهبران سياسى نيز خواست 
جرگه  و  بگذارند  كنار  را  گرايى  قوم  كه 
تغيير قانون اساسى را بر اساس اين قانون 

اولين سالگرد درگذشت سيد حسين انورى؛

درگذشت انورى پايان خط مشى سياسى او نيست
انورى متعلق به همه اقوام افغانستان بود
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بودجه  مصرف  عدم  از  نمايندگان  مجلس 
كه  گويد  مى  است،  خشمگين  انكشافى  هاى 
اين مجلس پس از رخصتى تابستانى با وزرايى 
كه نتوانستند بودجه انكشافى شان را به مصرف 

برسانند، تصفيه حساب مى كند.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزاى  به گزارش 
عبدالرووف ابراهيمى رئيس مجلس نمايندگان 
در نشست علنى روز گذشته اين مجلس گفت: 
پروژه هاى انكشافى متاسفانه با گذشت نصف 
سال مالى هنوز هم به منشا اجرا گرفته نشده 

است.
نهايت  اين  اينكه  بيان  با  ابراهيمى  آقاى 
ضعف اجرايى حكومت و واحد بودجه اى را 
نشان مى دهد، افزود: ما مكلفيت خود را داريم 
بعد از ايام تابستانى مجبور هستيم اين موضوع 
مورد  حتما  را  وزرا  و  بسازيم  آحندا  شامل  را 

بازرپرس قرار مى دهيم.
رئيس مجلس نمايندگان تاكيد كرد كه اين 
با  دشمنى  نبايد  و  است  مجلس  مكلفيت  از 

حكومت تلقى شود.
عضو  نيلى  زاده  صادقى  حال  همين  در 
واحدهاى  كه  گويد  مى  نمايندگان  مجلس 
 20 تنها  مالى  سال  نيم  گذشت  با  اى  بودجه 
درصد بودجه خود را به مصرف رسانده است.
اين در حاليست كه مجلس نمايندگان روز 
در  داد  هشدار  كابينه  وزراى  به  نيز  چهارشنبه 
مصرف  به  را  شان  بودجه  نتوانند  كه  صورتى 
برسانند، با استيضاح و سلب صالحيت مواجه 

خواهند شد.
مجلس نمايندگان سال گذشته در يك اقدام 
مصرف  عدم  علت  به  را  وزير   17 سابقه  كم 
بودجه انكشافى، استيضاح كرد كه از آن جمله 

7 تن آن ها سلب صالحيت شدند.
حكومت اين تصميم مجلس را براى تفسير 
به دادگاه عالى فرستاد كه تا كنون از سرنوشت 
آن خبرى نيست و تا كنون اكثر وزراى سلب 
وزارت  در  سرپرست  حيث  به  صالحيت شده 

خانه هاى شان كار مى كنند.

در  گسترده  فساد  موجوديت  از  شكايت 
شركت برق افغانستان(برشنا) روزى نيست كه 
از سوى نمايندگان مجلس مطرح نشود؛ شركتى 
كه داد مردم را نيز به خاطر اضافه ستانى درآورده 
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزاى  به گزارش  است. 
اين  عليه  را  سنگينى  اتهامات  مردم  نمايندگان 
هاى  پول  سرقت  و  اخاذى  جمله  از  شركت 

مردم اتهاماتى را مطرح مى كنند.
كبرا مصطفوى، عضو مجلس نمايندگان در 
نشست علنى امروز اين مجلس گفت كه شركت 
برشنا با باالبردن 25 درصد قيمت برق يك نوع 

سرقت را به راه انداخته است.
خانم مصطفوى افزود كه شركت برشنا از آنجا 
كه پول برق را از زورمندان و قدرتمندان گرفته 
نمى تواند، اين پول را از مردم عام مى گيرد. او 
پيشنهاد كرد كه يك كميته نظارتى تشكيل شود 
و برود اين قضيه را از نزديك بررسى كند. نظيفه 
ذكى، عضو ديگر مجلس نمايندگان نيز گفت:» 
رياست برشنا بسيار زياد در حق مردم جفا مى 
پول  شركت  اين  كند.  بررسى  هيات  بايد  كند، 
هاى هنگفت مردم را به جيب مى زند و فساد 

گسترده در اين شركت به شدت روان است.»
مجلس  عضو  ديگر  پدرام  عبدالطيف 
گفت  موضوع  اين  به  اشاره  با  نيز  نمايندگان 
كه ديگر اخاذى هاى شركت برشنا قابل تحمل 
به  تا  خواست  مجلس  رئيس  از  نيز  او  نيست. 
كميسيون تفتيش مركزى دستور دهد كه مساله 
برشنا را بررسى كند و مردم اندازه اى كه مصرف 

مى كنند، پول بپردازند.
سرانجام عبدالرووف ابراهيمى رئيس مجلس 
نمايندگان پيشنهادات وكال را پذيرفت و گفت:» 
مشكل برق يك مشكل جدى است كه هر روز 
شود؛  مى  مطرح  مجلس  در  مشكل  عنوان  به 
مخابرات  و  مواصالت  كميسيون  به  بنابراين 
وظيفه سپرده مى شود تا اين قضيه را به بررسى 

بگيرد و گزارشش را داخل تاالر بياورد.»
عمومى  مجلس  كه  افزود  ابراهيمى  آقاى   
روز دوشنبه پس از ارايه گزارش اين كميسيون، 
در روشنايى آن در مورد شركت برشنا تصميم

مى گيرد.

مجلس پس از رخصتى تابستانى با 
وزراى كم كار تصفيه حساب مى كند

شكايت بى پايان نمايندگان از فساد 
گسترده در شركت برشنا

مجلس

طالبان را شامل ليست سياه كنيد
نماينده دائمى افغانستان در سازمان ملل:

محمود صيقل نماينده دائمى افغانستان در 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  از  ملل،  سازمان 
خواست كه گروه طالبان را در فهرست گروه 

هاى تروريستى قرار دهد.
صيقل  آقاى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
در  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  نشست  در 
بايد  شورا  اين  است  كرده  تاكيد  نيويارك 
حامي  كشورهاي  از  مشخصي  تعريف 

تروريسم داشته باشد و طالبان نيز در فهرست 
گروه هاي تروريستي قرار گيرد.

ملل  سازمان  در  افغانستان  دائم  نماينده 
حمالت  انجام  به  را  پاكستان  همچنين، 
از  و  كرد  متهم  كشورش  در  تروريستي 
كردن  منهدم  براي  خواست  جهاني  جامعه 
مخفيگاههاي تروريست ها در خارج مرزهاي 

افغانستان اقداماتي انجام دهد.

تحقيقات  نتايج  كرد،  خاطرنشان  صيقل 
مي دهد  نشان  شد  منتشر  اخيرا  كه  افغانستان 
كه حمله تروريستى در قندهار در شهر كويته 

پاكستان طراحي شده بود.
افغانستان  دائمى  نماينده  درخواست 
گروه  نام  دادن  قرار  براي  ملل  درسازمان 
با  تروريستي،  هاي  گروه  ليست  در  طالبان 
هدف تحت فشار قرار دادن اين گروه براي 

كنار گذاشتن جنگ در اين كشور و پيوستن 
به روند صلح مطرح شده است.

در  كه  است  درحالي  درخواست  اين 
سابق  جمهوري  رئيس  كرزي  حامد  دوره 
از  شماري  نام  وي  درخواست  با  افغانستان، 
اين  ترغيب  منظور  به  طالبان  ارشد  اعضاي 
گروه براي پيوستن به روند گفتگوهاي صلح، 

از ليست سياه سا زمان ملل حذف شد.

فضاى مجازى؛ ابعاد غيبت، تهمت و دروغ را گسترده كرده است
مهمتر ازهمه اينكه در فضاى مجازى غيبت 
افغانستان  در  خصوص  به  و  شده  فيسبوكى 

ابزارى شده است براى كوبيدن رقيب.
از  يكى  غيبت  آوا،  به گزارش خبرگزارى 
محرمات در آموزه هاى دينى است كه قرآن 
مرده  گوشت  خوردن  منزله  به  آنرا  كريم 

برادران دينى معرفى كرده است.
حجت االسالم و المسلمين محمد حسين 
اهللا  آيت  حضرت  دفتر  مسوول  رضوانى 
العظمى موحد نجفى درگفت وگو با آوا، با 
غيبت  ناگوار  پيامدهاى  به  فوق  مطلب  بيان 
ايجاد  آبرو،  بردن  بين  از  گفت:  كردو  اشاره 

دشمنى وهمچينين ايجاد بى اعتمادى بين دو 
طرف از عمده آثار غيبت به شما ر مى رود.

اينكه  وجود  با  دينى؛  عالم  اين  گفته  به 
پوشيده  كسى  برهيچ  غيبت  سوء  اثرات 
نيست، اما درعين حال امروزه وسيله تفريح 

محافل و مجالس شده است.
مهمتر ازهمه اينكه در فضاى مجازى غيبت 
افغانستان  در  خصوص  به  و  شده  فيسبوكى 

ابزارى شده است براى كوبيدن رقيب.
آن  كنار  در  وهمچنين  غيبت  او،  گفته  به 
تهمت و اكاذيب ديگر حتى از سوى سياست 
مداران و حاميان شان به گونه رايج شده است 

كه اعتماد بين االفغانى را از بين برده است.
به گفته رضوانى؛ از زمان آغاز بكار فضاى 
فيسبوك،  خصوص  به  افغانستان  در  مجازى 
تويتر و يوتيوپ، غيبت، تهمت و دورغ ابعاد 
ترين  وعمده  است  گرفته  خود  به  گسترده 

آموزه هاى دينى را بى اثر ساخته است.
رضوانى در ادامه سخنان خود به برخى از 
راه هاى جلوگيرى از غيبت نيز اشاره كردو 
دارنده  باز  مطلق  عامل  وتقوا  زهد  گفت: 
انسان از هرنوع گناه از جمله غيبت مى باشد.

احترام  و  ارزش  او،  گفته  به  همچنين 
كارهاى  راه  از  يكى  همنوعان  به  گذاشتن 

كسيكه  زيرا  باشد،  مى  غيبت  از  جلوگيرى 
به  هرگز  دارد  دوست  را  خود  همنوع 
شخصيت او تعرض نمى كند و آن را نهايت 

پستى و ذلت براى نفس خود مى داند.
رضوانى ادامه داد سومين عامل باز دارنده از 
غيبت، ترس از عكس العمل است زيرا كسيكه 
به معاد و روز قيامت ايمان دارد ازعكس العمل 
اعمال خود مى ترسد و از گناه دورى مى كند. 
چهارمين  عقل  از  پيروى  رضوانى؛  گفته  به 
عامل باز دارنده انسان از غيبت است زيرا اگر 
اخالل  اجازه  او  به  كند  پيروى  ازعقل  انسان 
اخالق حسنه و تعرض به ديگران را نمى دهد.

حجت االسالم موسوى: دشمن مى خواهد «دمبوره» را به عنوان «اصالت» ملت معرفى كند
تقدير مركز تبيان و متنفذين بلخ از فرهنگيان جوان؛

دفتر نمايندگى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
متنفذين  و  بلخ  واليت  در  تبيان  اجتماعى 
جوان،  فرهنگيان  از  واليت  اين  قومى 
خبرنگاران فعال در راستاى فرهنگ، مكاتب 
و  فرهنگى  نهادهاى  مسئولين  خصوصى، 
بانوان انقالبى كه با چادرشان پرچم دار اسالم 

هستند، تقدير كردند.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
در اين مراسم كه روز جمعه 16 سرطان در 
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  نمايندگى  دفتر 
ختم  در  و  مزارشريف  در  تبيان  اجتماعى 
حجت  شد،  برگزار  دانشجويى  گفتمان  يك 
موسوى،  محمد  سيد  والمسلمين  االسالم 
مسئول دفتر تبيان در بلخ با تشكر از فرهنگيان 
جوان و مسلمان گفت: «دشمن با استفاده از 
روش هنر، در صدد تضعيف مكاتب، ملت و 
رهبران دينى ما هستند، وگرنه مردم رنجيده 
برگزارى  به  نيازى  چه  افغانستان  فقير  و 

جشنواره دمبوره دارند!».
امروز  افزود:  موسوى  االسالم  حجت 
در  دمبوره  «جشنواره  عنوان  تحت  دشمن 
دمبوره  با  را  افغانستان  ملت  اصالت  باميان» 

معرفى مى كند، در صورتى كه «اصالت ملت 
ما با دمبوره نبوده و نيست، بلكه اصالت ما 

در موارد ديگر مى باشد».
وى خطاب به جوانان بيان نمود كه دشمن 

تحت نام «هنر دمبوره» مى خواهد باورهاى 
كه  كند  القا  جهانيان  به  و  بدهد  تغيير  را  ما 
مى  اصالت  افغان  مسلمان  ملت  به  دمبوره 
دهد؛ خير! اصالت اين ملت بر مكتب، دين، 

قرآن و علماى شان است.
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  دفتر  مسئول 
سوال  به  اشاره  با  بلخ،  در  تبيان  اجتماعى 

بعضى از جوانان كه مى گويند «شادى و شاد 
و  خوب  دمبوره  طريق  از  مومن  دل  نمودن 
ثواب دارد»، گفت: «نخير، اين طورى نيست، 
شادى تا شادى است، امام جعفر صادق (ع) 

غم  در  و  باشيد  شاد  ما  شادى  در  فرمودند: 
ما اندوه گين، پس اگر ما واقعا اصالت خود 
و  اسالمى  فرهنگ  به  بايد  خواهيم،  مى  را 
اجتماعى خود برگرديم، نه با نواختن دمبوره، 
آوازخوانى زنان، رقص و پاى كوبى و موارد 
بسيارى از لهو و لعب كه صورت مى گيرد، 
طورى  «همان  افزود:  نامبرده  شويم».  شاد 

ديگر،  واليات  و  باميان  علماى  شوراى  كه 
مراجع  افغانستان،  اسالمى  اخوت  شوراى 
حرام  درباره  كشور  بزرگ  علماى  تقليد، 
دادند،  فتوا  باميان  دمبوره  جشنواره  بودن 
دفتر فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان نيز 
ديگر  بار  يك  ما  است.  نموده  گيرى  موضع 
مى  اعالم  پروژه  اين  عليه  را  خود  موضع 
نماييم». اين عالم دين ابراز داشت كه تمويل 
كنندگان اين جشنواره، يك مؤسسه خارجى 
موضوعات  و  مفاهيم  هنر،  عنوان  به  و  بوده 

ديگر را به خورد ملت افغانستان مى دهند.
به  فرهنگى  جوان  «يك  افزايد:  مى  وى 
جشنواره  جاى  به  ها  اين  چرا  گفت،  من 
رياضيات  مسابقه  يا  جشنواره  يك  دمبوره، 
مداوا  را  ما  درد  كدام  دمبوره  نمى كنند،  داير 
و  جوانان  سواالت  اين  بايد  بلى  مى نمايد، 

ملت ما پاسخ داده شود».
فرهنگيان  به  موسوى  آقاى  اخير  در 
گفت:  واليات  ساير  و  بلخ  واليت  مسلمان 
تحت  كه  بدانيم  و  بشناسيم  را  دشمن  «ابزار 
بر  خواهند  مى  دسيسه  و  مطلب  عنوان،  چه 

ما ضربه بزنند».

اضافه ستانى پول برق از سوى اداره مركزى برشنا بوده است
هيأت حقيقت ياب افزايش پول برق مشتركين در هرات:

هيأتى كه براى بررسى شكايت شهروندان 
از  برق  اداره  ستانى  اضافه  بر  مبنى  هرات 
بود،  شده  تشكيل  واليت  اين  والى  سوى 
در يك نشست خبرى عنوان كرد كه اضافه 
در  برشنا  مركزى  اداره  سوى  از  پول  ستانى  

كابل صورت گرفته است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
اعضاى  از  تن  يكى  هاشمى»  حبيب  «غالم 
در  كه  مشكلى  هر  مى گويد،  مذكور  هيأت 
سيستم تعرفه برق هرات پيش آمده، از سوى 

اداره مركزى برق بوده است.
حكومت  از  هيأت  اين  وى،  گفته  به 
اداره  كننده  تمويل  نهادهاى  ملى،  وحدت 
مردم  با  تا  مى خواهد  اداره  اين  خود  و  برق 

هرات همكارى كنند.
از سويى هم به گفته هاشمى، در تركيب 
تشكيل  واليت  اين  والى  سوى  از  كه  هيأتى 
متخصص  برق  زمينه  در  كه  فردى  شده، 
باشد، حضور نداشته تا بتواند مشكل اصلى 

را تشخيص دهد.
در حالى كه اين هيأت حدود 300 شكايت 
اكنون  كند،  بررسى  تا  كرد  جمع آورى  را 

تالش هاى آنان براى بررسى اين شكايت به 
زبان  به  مختلف  سخنان  و  خورده  بست  بن 

مى آورند.
عضو ديگر اين هيأت مى گويد كه مشكل 

تخنيكى محسوسى در سيستم برق هرات به 
چشم نخورده است.

شهر  شوراى  عضو  نظامى»،  سرور  «غالم 
از  هيأت،  اين  اعضاى  از  تن  يك  و  هرات 
را  برق  بل هاى  تا  خواست  هرات  برق  اداره 

در خود هرات به چاپ برسانند.
از سويى هم مسؤوالن در اداره برق هرات 

مشتركين  برق  پول  شدن  بخشيده  موضوع 
برق در دور گذشته را رد كردند.

«بصير احمد احمدى»، مسؤول آزمايشگاه 
اداره برق هرات مى گويد كه اين موضوع دور 

 400 حدود  اداره  اين  زيرا  است،  امكان  از 
ميليون افغانى از هدف تعيين شده براى اين 

اداره عقب مانده است.
هيچ  كه  رسد  مى  نظر  به  وجود،  اين  با 
در  را  هرات  مردم  رضايت  نمى تواند  هيأتى 
سال  آخر  دور  در  برق  پول  افزايش  مورد 

گذشته به دست آورد.

به  كه  مى گويند  هرات  در  برق  مهندسان 
دليل افزايش ولتاژ برق در اين واليت، پول 

برق مشتركين نيز باال رفته است.
در  مى گويد،  حسين»  «ذاكر  مهندس 
مردم  و  بود  پايين  برق  ولتاژ  قبل  سال هاى 
استفاده  زيادى  برقى  وسايل  از  كه  آن  با 
مى آمد،  كم  برق شان  پول  هم  باز  مى كردند، 

اما در سال گذشته ولتاژ بهبود يافته است.
از سويى هم برخى از منابع مى گويند كه 
مناطق  از  نمى تواند  هرات  برق  اداره  چون 
جمع آورى  را  برق  پول  طالبان  نفوذ  تحت 
مشتركين  ديگر  بل هاى  در  را  پول  اين  كند، 

محاسبه كرده است.
هرات  والى  سخنگوى  فرهاد»،  «جيالنى 
توسط  شده  دريافت  مشكالت  مى گويد، 
هيأت اين اداره به مركز كشور منتقل خواهد 

شد.
باال  خاطر  به  هرات  شهروندان  بارها 
رفتن پول برق به جاده ها ريخته و دست به 
اعتراض زدند. در يكى از اين اعتراضات، آنان 
شيشه هاى شركت برق هرات را نيز شكستند، 

اما گويا اين حركات نتيجه اى نداشته است.
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باقى  كه  شد  مدعى  الحيات  عربستانى  روزنامه 
از  ايران  خروج  و  قدرت  در  اسد  بشار  ماندن 
جنوب غرب سوريه از نكات اساسى توافق آتش 

بس مسكو و واشنگتن است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
بعد  داد  گزارش  عربستان  چاپ  الحيات  روزنامه 
از ديدار والديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه 
با دونالد ترامپ رئيس جمهورى امريكا در حاشيه 
اعالم  و  جرمنى  هامبورگ  در   20 گروه  نشست 
اينكه دو كشور توافق كرده اند كه در جنوب غربى 
سوريه آتش بس اعالم شود، منابع آگاه واشنگتن 
و  روسيه  توافق  كه  اند  گفته  الحيات  روزنامه  به 
و  سياسى  جزئيات  حاوى  و  است  قطعى  امريكا 
امنيت  حفظ  و  نفوذ  سطح  تقسيم  درباره  امنيتى 

مرزهاى اين منطقه است.
بر اساس ادعاى الحيات دو اصل در اين توافق 
به  اسد  بشار  بايد  آن  اساس  بر  كه  دارد  وجود 
باقى  قدرت  در  سوريه  جمهورى  رئيس  عنوان 
بماند و ديگرى اينكه ايران از مناطق مرزى در اين 

منطقه خارج شود.
بر اساس ادعاى الحيات اين منابع تأكيد كرده 
اند كه مبارزه با داعش اولويت اول امريكا است و 
بايد نفوذ در مناطقى كه در حال حاضر در اشغال 
تروريست هاى داعش است بعد از شكست اين 

گروهك تروريستى تقسيم شود.

ركس  كه  شود  مى  مطرح  حالى  در  ادعا  اين 
اعالم  جمعه  روز  امريكا  خارجه  وزير  تيلرسون 
خانواده  براى  طوالنى  نقش  واشنگتن  بود  كرده 
حال  اين  با  نيست  متصور  سوريه  در  اسد  بشار 
خبرگزارى اردن اعالم كرده بود كه اين آتش بس 
و  شد  خواهد  آغاز  سرطان)  يكشنبه (18  روز  از 
تحت  نظامى  نيروهاى  آن  اساس  بر  است  قرار 

حمايت ايران را از اين مناطق خارج كند.
و  اسرائيل  بود  گفته  هم  امريكايى  مسئول  يك 
زيرا  هستند  بس  آتش  توافق  اين  از  بخشى  اردن 
مرزهاى سرزمين هاى اشغالى و اردن با سوريه در 

اين منطقه مشترك است.
بر اساس گزارش ها، اين توافق با توافق مناطق 
كاهش تنش كه به وسيله ايران، روسيه و تركيه در 

آستانه بر آن توافق شده متفاوت است.
اسپوتنيك  خبرگزارى  پيشتر  مهر،  از   نقل  به 
روسيه به نقل از يك مقام ارشد امريكايى گزارش 
درگيرى  كاهش  هدف  با  توافق  اين  كه  بود  داده 
بحران  حل  براى  مذاكره  براى  چينى  مقدمه  و  ها 

سوريه صورت گرفته است.

چهارمين  در  بار  اولين  براى  كابل  شهردارى 
نشست سازمان WeGO كه در روسيه برگزار شد 
حكومت دارى  جهانى  سازمان  عضويت  توانست 

الكترونيكى را كسب كند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) سازمان 
 ،(WeGO)الكترونيكى دارى  حكومت  جهانى 
شامل 112 شهر و 5 انستيتوت تكنالوژى معلوماتى 

و مخابراتى (ICT) مى باشد.
كورياى  كشور  در  سازمان  اين  مركزى  دفتر 
جنوبى در شهر سئول قرار دارد و دفاتر منطقه اى 

آن در كشورهاى چين و روسيه موقعيت دارند.
زندگى  يافتن  بهبود  منظور  به  سازمان  اين 
شهروندان از طريق حكومت دارى الكترونيكى و 

تكنالوژى معلوماتى تشكيل شده است.
چهارمين  در  بار  اولين  براى  كابل  شهردارى 
 6 در  روسيه  كشور  در  كه  سازمان  اين  نشست 
در  شد،  دعوت  بود  گرديد  داير   1396 سرطان 
و  كشورها  از  شهردار  حدود 40  در  نشست  اين 

شهرهاى مختلف شركت كرده بودند.
در اين نشست شهردارهابحث هايى در ارتباط 
پايدار  و  هوشمند  شهرهاى  داشتن  چگونگى  به 

داشتند.

روزنامه الحيات مدعى شد:
با توافق روسيه و امريكا، بشار اسد در 

قدرت مى ماند

شهردارى كابل عضويت سازمان جهانى 
حكومت دارى الكترونيكى را كسب كرد

نيا راَحُه الَقلِب َو البَـَدِن؛ ـِى الدُّ هـِد ف ـُوِرُث الَغمِّ َو الُحزِن َو الزُّ نيـا ت غبَُه فِـى الـدُّ الـرَّ

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـى ميلى به دنيا سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول، ص 358)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

سفير ايران در كابل در واكنش به برداشت از سخنان رييس جمهورى ايران؛

هدف دكتر روحانى چيزى نبوده كه در افغانستان برداشت شده است
ايران به منافع ملى افغانستان احترام مى گذارد

ليسانسه ها استاد ليسانسه دارند

سفير ايران در كابل در ادامه بيان داشت: 
اين  به  نسبت  را  نگاهمان  نوع  ما،  «اگر 
اتفاقات، در چارچوب تعامل، همكارى و آن 
اصطالح معروف بُرد-بُرد قرار بدهيم، ضمن 
حفظ منافع ملى هر كشور، طبيعتأ نتايجى كه 

كه  مشكلى  دومين   : گفت  ادامه  در  وى 
دارد،  وجود  كشور  علمى  توسعه  برابر  در 
پايين بودن سطح تدريسى معارف است زيرا 
محصلينى كه در دانشگاه ها راه پيدا مى كنند، 

فارغ مكاتب مى باشند.

گسترش بيابان ها شده بود.
را  مذاكراتى  كه  بود  گفته  روحانى  آقاى 
عراق،  چون  همسايه  كشورهاى  برخى  با 
آغاز  آب  مورد  در  افغانستان  و  تركمنستان 
كرده اند. وى همچنان نسبت به طرح هاى 

اين كشور سپرى نموديم و تمام اين جنگ 
ها خواسته و ناخواسته باالى ما تحميل شد 
كه از اين ناحيه دانشگاه هاى ما ضربه هاى 

فراوانى را ديدند.
از  تر  ارزشمند  گفت:  ادامه  در  نورالحق 

تفاوت  بى  است،  تأثيرگذار  بلوچستان  و 
باشيم».

اين سخنان آقاى روحانى ايران با واكنش 
هايى در داخل افغانستان روبرو گرديد و از 

آن انتقاد گرديد.
انرژى  وزارت  كه  است  حالى  در  اين 
از  افغانستان  شدن  زيانمند  از  نيز  آب  و 
كشور  غرب  در  زيستى  محيط  چالش هاى 

سخن مى گويد.
بصير عظيمى، معين وزارت انرژى و آب 
در اين باره اظهار داشت: «اثرهاى وحشتناك 
زيست محيطى در بعضى از نقاط، مثل نمك 
و  كنگ  چخانسور،  فراه،  واليت  در  زارها 
متضرر  را  افغانستان  بيشتر  نيمروز،  واليت 

ساخته است».
پس از تكميل بند سلما در واليت هرات، 
بندهاى  ساز  و  ساخت  كار  حاضر  حال  در 
و  هلمند  در  كجكى  نيمروز،  در  خان  كمال 

همچنين بند بخش آباد در فراه ادامه دارد.
گفت  پيش  ماه  يك  از  ايران  و  افغانستان 
وگوهاى استراتژيكى را براى رسيدن به يك 
آغاز  استراتژيك  جامع  هاى  همكارى  سند 
محورهاى  از  يكى  آب،  بخش  كه  اند  كرده 
اين مذاكرات است. قرار است دور دوم اين 
مذاكرات در هفته هاى آينده برگزار شود و 
تالش ها براى رسيدن به توافق هاى نهايى، 

ادامه دارد.

مردم بازى نمايند.
دانشگاه  اساتيد  از  تن  يك  رنجبر؛  يحيى 
از  رفت  بيرون  مورد  در  بلخ  در  خصوصى 
چالش هاى موجود در دانشگاه هاى كشور 
ها  دانشگاه  مشكالت  رفع  مورد  در  گفت: 
و  بگيرد  صورت  كلى  شناسى  آسيب  بايد 
نگاه آكادميك و كارسازانه در مورد مشكالت 

دانشگاه ها تحقق يابد.
وى گفت: در حال حاضر بزرگان ما فقط 
همه  و  جا  همه  و  اند  شده  سياست  غرق 
كس فقط براى قدرت و به دست آوردن آن 
مشكالت  به  كس  هيچ  و  كنند  مى  كوشش 

دانشگاه ها نمى پردازد.
جنگ  جريان  در  افزود:  ادامه  در  وى 
جبران  ضربات  ها  دانشگاه  به  داخلى،  هاى 

ناپذيرى وارد شده است.
اين استاد دانشگاه هم چنان گفت: عوامل 
انتخاب  در  كه  شود  مى  سبب  سياسى 
بر  ها  انتساب  ها،  دانشگاه  علمى  كادرهاى 
از  نگيرد.   صورت  تخصص  اصل  اساس 
سويى عوامل اقتصادى ، فضاى بسته دانشگاه 
عوامل  از  علمى،  تحقيق  فرهنگ  نبود  و  ها 

ديگر مشكالت علمى كشور است.
هم چنان در قسمت دوم گفتمان اشتراك 
همديگر  با  را  شان  نظريات  نيز  ها  كننده 

شريك ساختند.
كننده  اشتراك  از  يكتن  طاهرى  يداهللا 
فضايى  ها  دانشگاه  گفت:  گفتمان  اين  هاى 
تعصبات  بردن  ميان  از  و  سازى  خود  براى 
است زيرا از اقوام مختلف در كنار يكديگر 

تحصيل مى كنند.
تحقيقات  و  تعليمى  نصاب   » افزود:  وى 
علمى با گذشت چندين سال در دانشگاه ها 
نتايج  هميشه  و  است  نكرده  تغييرى  تاكنون 
را  ايران  مانند  همسايه  هاى  كشور  تحقيق 

استفاده مى كنيم».
گفتمان،  اين  سوم  قسمت  در  چنان  هم 
كارشناسان  از  را  خود  سواالت  دانشجويان 

برنامه پرسيدند.

در انتها نصيب همة كشورهايى كه درگير آن 
موضوع استند، خواهد شد... منافعى است كه 

همه را قانع مى كند».
اين درحالى است كه چند روز پيش، دكتر 
اسالمى  جمهورى  رييس  روحانى،  حسن 
ايران در نشست بين المللى گرد و غبار در 
تهران، خواستار تالش همه كشورهاى منطقه 
به خصوص همسايگان براى مقابله با پديده 
زيست محيطى گرد و غبارها و جلوگيرى از 

نامبرده هم چنان اضافه نمود: يكى ديگر 
از چالش هاى موجود در دانشگاه ها، كمبود 
استادانى  بيشتر  زيرا  است  علمى  هاى  كدر 
موسسات  و  دولتى  هاى  دانشگاه  در  كه 
تحصيالت عالى خصوصى، مشغول تدريس 
هستند، داراى سويه هاى ليسانس هستند و 
اگر سطح علمى محصلين نيز پايان باشد، آنها 
نمى توانند اين اساتيد را به چالش بكشانند .

اعتبار  كم  گفت:  ادامه  در  باخترى  آقاى 
جديد  معيارهاى  نظر  از  درسى  مواد  بودن 
علوم  رشته هاى  نيازِ  از  بيش  وجود  علمى، 
انسانى و علوم اجتماعى مانند حقوق و علوم 
سياسى، ادبيات، ژورناليزم ؛ كمبود رشته هاى 
تحصيلى مورد نياز بازاركار و نيازهاى كنونى 
است  هايى  چالش  ديگر  جمله  از  افغانستان 

كه سد راه توسعه علمى كشور مى باشد.
دينى  عالم  نورالحق  اكبر  على  چنان  هم 
هاى  فعاليت  دفتر  طالب  بخش  مسئول  و 
فرهنگى اجتماعى تبيان در شهر مزار شريف 
كه  كنيم  مى  زندگى  كشورى  در  ما  گفت: 
در  را  ها  امنى  نا  و  جنگ  چهارده  از  بيش 

كشورهاى  برخى  در  بندسازى  مختلف 
بر  ها  طرح  اين  به  و  كرده  اشاره  همسايه 
روى رودخانه هاى دجله و فرات و همچنين 

هلمند و هريرود اشاره كرد.
مورد  در  ايران  اسالمى  جمهورى  رييس 
برابر  در  توانيم  نمى  «ما  كه  گفت  افغانستان 
احداث سدهاى متعدد در افغانستان و بندها 
از كجكى، كمال خان و سلما و ديگر سدها 
سيستان  و  خراسان  واليات  بر  كه  بندها  و 

انسان  براى  اى  سرمايه  هيچ  عمر  فرصت 
شدن  اعالم  اما  برود؛  هدر  نبايد  پس  نيست 
يك  ماه،  چند  انتظار  با  كانكور  هاى  نتيجه 
رو  آن  با  ما  دانشجويان  كه  است  چالش 
داراى  معلمين  كمبود   ، وى  هستند.  برو 
نبودن  معاصر  مجرب،  و  عالى  تحصيالت 
نبودن  مجهز  و  برق  كمبود  آموزشى،  مواد 
مكاتب افغانستان با تكنالوژى معاصر، خالء 
نشدن  بندى  رشته  و  حرفه  اى  آموزش هاى 
ديگر  از  را  مكتب  دوره  در  دانش آموزان 
چالش هاى دانشگاه هاى كشور عنوان نمود.
بى  موجوديت  چنان  هم  دينى  عالم  اين 
شمار دانشگاه هاى خصوصى را يك چالش 
اين  در  گفت:  دانسته  دانشجويان  فراروى 
يك  براى  كه  تحصيلى  قوانين  ها  دانشگاه 
محصل بايد در نظر گرفته شود، به صورت 

درست تطبيق نمى شود.
وى در ادامه گفت: در يك واليت نزديك 
به يك هزار داكتر از دانشگاه هاى خصوصى 
فارغ مى شوند اما نبود تجربه الزم و دانش 
مسلكى، سبب اين مى شود كه آنها با حيات 

به دنبال برخى انتقادها در داخل افغانستان 
نسبت به سخنان دكتر حسن روحانى، رييس 
جمهورى اسالمى ايران دربارة ساخت و ساز 
بين  «نشست  در  افغانستان  در  آب  بندهاى 
المللى گرد و غبار؛ چالش ها و راه حل ها» 
در تهران، سفير ايران در كابل مى  گويد كه 
از سخنان آقاى روحانى، برداشت دقيق نشده 

است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
محمدرضا بهرامى، سفير ايران در كابل تأكيد 
مى كند كه جمهورى اسالمى ايران به منافع 
هدف  و  مى گذارد  حرمت  افغانستان  ملى 
رييس جمهور اين كشور، چيزى نبوده كه در 

افغانستان برداشت شده است.
افزوده  نيوز  طلوع  با  وگو  گفت  در  وى 
رييس  جناب  مطالب  از  چه  «آن  است: 
چيزى  لزومأ  شد،  برداشت  روحانى  جمهور 
دارد  ايشان  بود؛  ايشان  هدف  كه  نيست 
مى  صحبت  اى  منطقه  چالش  يك  دربارة 
كند، راجع به يك بحران منطقه اى صحبت 
كه  كند  مى  صحبت  اين  به  راجع  كند،  مى 
ما همه يك خانواده ايم و بايد يك خانوادة 

قوى تر باشيم».
هر  حق  را  آب  مديريت  بهرامى  آقاى 
كشور مى داند، اما مى گويد پديده  هاى ملى 
براى بهبود روابط كشورها، بايد به كار گرفته 

شوند.

هاى  فعاليت  مركز  هفته  اين  گفتمان  در 
عنوان  تحت  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
«دانشگاه هاى افغانستان؛ بايد ها و نبايد ها» 
مطرح شد: يكى از مشكالتى كه سد راه رشد 
كادر  نبود  است،  كشور  علمى  پيشرفت  و 
مسلكى در دانشگاه ها است؛ زيرا حدود 85 
درصد از اساتيد دانشگاه ها در سويه ليسانس 

هستند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان (آوا)، 
«دانشگاه  عنوان  تحت  دانشجويى  گفتمان 
منظور  به  نبايدها»  و  بايدها  افغانستان؛  هاى 
بررسى مشكالت محصلين در مراكز علمى ، 
توسط مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى 

تبيان در بلخ برگزار شد.
مسعود  احمد  داكتر  هفته  اين  كارشناسان 
غالم  سعادت،  راه  دانشگاه  مسئول  باخترى؛ 
حجت  و  بلخ  دانشگاه  استاد  رنجبر؛  يحيى 
بخش  مسئول  نورالحق؛  اكبر  على  االسالم 
اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت  دفتر  طالب 

تبيان در شهر مزار شريف بودند.
و  رشد  گفت:   ، باخترى  مسعود  احمد 
آن  عالى  تحصيالت  به  كشور  يك  توسعه 
ارتباط دارد و هرچه تحصيالت عالى بالنده 

تر باشد پيشرفت مشهود تر خواهد بود.
وى افزود: تحصيالت عالى در افغانستان 
به دليل اين كه سه دهه جنگ را در كشور 
تمام  و  است  پا  نو  تقريبا   ، ايم  كرده  سپرى 
در  جنگ  از  قبل  كه  امكاناتى  و  دستاوردها 
صفر  به  اش  همه  داشته؛  وجود  كشور  اين 

تنزل كرده و از بين رفته است.
عالى  تحصيالت  اينكه  ابراز  با  باخترى 
اخير  سال  پانزده  طى   ، كشور  در  موجود 
شكل گرفته است ، گفت: يكى از مشكالتى 
نبود  است؛  كشور  در  پيشرفت  راه  سد  كه 
كادر مسلكى در دانشگاه ها است زيرا حدود 
سويه  در  ها  دانشگاه  اساتيد  از  درصد   85
ليسانس هستند. يا به تعبيرى كسانى كه تازه 
را  ليسانس  اند،  شده  فارغ  ليسانس  دوره  از 

تدريس مى كنند.


