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فساد، نام ديگر تروريزم است
دولت مى گويد كه در عملى كردن تعهداتش در مبارزه با فساد ادارى در نشست بروكسل (2016) عقب 
مانده است. نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان نيز وضعيت مبارزه با فساد در اين كشور را نامطلوب 

خوانده است.
اكليل حكيمى؛ وزير ماليه گفت كه فساد هنوز يك چالش جدى در برابر دولت افغانستان است.

او مى گويد تعهداتى را كه حكومت در كنفرانس بروكسل سپرده بود، نتوانسته به گونه كامل عملى كند.
آقاى حكيمى افزود كه هرچند دولت براى مبارزه با فساد ادارى گام هاى مؤثرى برداشته؛ اما اين تالش 
براى آنها و جامعه جهانى قابل قبول نيست. تاداميچى ياماماتو؛ نماينده سازمان ملل در افغانستان هم گفت: 
«من گفتم كه اين نشست بسيار خوب بود؛ اما به هيچ وجه نگفتم كه از وضعيت موجود در بخش هاى فساد 
ادارى، امنيت و تقويت زنان در افغانستان راضى هستيم. اين مسايل بسيار پيچيده است كه دولت افغانستان 
با آن رو به رو است. رسيدگى به اين مسايل زمان گير است؛ اما حكومت افغانستان تعهد جدى در راستاى 
رسيدگى به فساد ادارى دارد.» ...                              ادامه در صفحه 2

يادداشتسرمقاله

چند روز پيش در كنفرانسى در ايران كه 
غبار؛  و  گرد  المللى  بين  «نشست  نام  تحت 
برگزار  تهران،  در  ها»  حل  راه  و  ها  چالش 
رييس  روحانى؛  حسن  دوكتور  بود،  شده 
ساز  و  ساخت  به  نسبت  كشور  اين  جمهور 
داد  نشان  واكنش  افغانستان  در  آبى  بندهاى 
احداث  برابر  در  توانيم  نمى  ما  گفت:»  و 
از  بندها  و  افغانستان  در  متعدد  سدهاى 
سدها  ديگر  و  سلما  و  خان  كمال  كجكى، 
و بندها كه بر واليات خراسان و سيستان و 
بلوچستان تأثيرگذار است، بى تفاوت باشيم».

اسالمى  جمهورى  رياست  نظر  اظهار  اين 
برخى  بر  بوده،  نيز  او  حق  نظر  به  كه  ايران 
و  قوانين  از  خيلى  كه  ما  افغان  هموطنان  از 
تعامالت  در  حاكم  و  المللى  بين  مقررات 
ندارند،  كافى  اطالع  كشورها  و  دولت  بين 
سر  از  نيز  ديگر  برخى  و  شده  تمام  سنگين 
عقده گشايى و گروهى نيز به اشاره سفارت 
مسئوالنه  غير  حركتى  در  غربى،  هاى  خانه 
و به دور از آداب و نزاكت هاى ديپلماتيك 
گردهم  و  پيمايى  راه  طى  همسايگى،  و 
جمهورى  دولتمردان  كوچكى،  و  حقير  آيى 
اسالمى را بباد دشنام و ناسزا گرفتند و طبق 
عكسهايى  كردن  پاره  به  ها،  رسانه  اخبار 
اسالم؛  جهان  رهبر  و  خمينى-ره-  امام  از 
اى- خامنه  امام  العظمى  اهللا  آيت  حضرت 

زيده عزه- مبادرت ورزيدند.
كارى كه از هيچ شهروند عاقل و بالغ افغان 
ساخته نيست و اين اعمال شنيع و وقيح را 
هيچ  كه  داد  نسبت  توان  مى  كسانى  به  فقط 
ميانه اى با الفباى سياست و عرف ديپلماتيك 

حاكم ميان كشورها ندارند.
تفرقه  نيز  و  گستاخانه  واكنش  به  ربِط  در 
افكنانه برخى از عوامل بيگانه چند نكته قابل 

يادآورى است.
و  آبى  سد  ايجاد  موضوع  اينكه  اول  نكته 
غيره در كشورى و حقآبه و متفرعات مربوط 
آن، ...         ادامه در صفحه 2

سال  نيم  حدود دو و  از  بعد  عراق  كشور 
مبارزه دوامدار با گروه تروريستى داعش كه 
زمانى بيش از 40 درصد آن كشور را اشغال 
كرده بود اينك در مراحل پايانى جنگ قرار 
داعش  مقابل  در  عراق  دولت  يعنى  دارد، 
و  دولت  ديگر  روز  چند  تا  و  گرديده  پيروز 
مردم اين كشور پيروزى كامل شان را جشن 
داعش  سرنوشت  ترديد  بى  گرفت.  خواهند 
افغانستان  در  طالبان  با  شباهت  بى  عراق  در 
طرفداران  عراق  در  داعش  آنكه  چه  نيست، 
دارند  محل  مردم  ميان  را  خويش  حاميان  و 
و  فداكار  ميزبانان  نيز  افغانستان  در  طالبان  و 

حاميان ايثارگر دارند.
هاى  حكومت  مقابل  در  گروه  دو  هر 
مردمى و قانونى - اما ضعيف كه از حمايت 

قدرت هاى جهانى برخوردارند، ميجنگند.
هم گروه تروريستى داعش و هم طالبان با 
حمايت قدرت هاى اهريمنى و يا ارگانهاى 
را  خشونت  استراتيژى  استثمار،  استخباراتى 
تعقيب نموده و با ايجاد رعب و وحشت، قتل 
و كشتار و اعمال خشونت از طريق قوه قهريه 

اظهار وجود مينمايند.
اما تفاوت هاى اين دو گروه در اين است 
هدف  داشتن  فاقد  افغانستان  در  طالبان  كه 
تالش  است،  مدون  استراتيژى  و  مشخص 
هدف  و  بيگانگان  هاى  پروژه  تطبيق  شان 
نيروهاى  و  دولت  به  مزاحمت  ايجاد  شان 
بين المللى مقيم در افغانستان است. نه خيال 
براى  اى  برنامه  نه  و  دارد  كردن  حكومت 
تشكيل دولت (امارت اسالمى) تحت رهبرى 
خودشان. ديدگاه شان تعريف شده نيست و 
پاليسى هاى شاخه هاى مختلف شان با هم 
تفاوت هاى فاحش دارند. رويكردشان در هر 
بين  ديدگاه  اختالف  هستند،  متفاوت  واليت 
شان عميق اند و حتى گاهى بين هم شديدا به 
جنگ مى پردازند ...        ادامه در صفحه 3

خونسرد باشيم، كابل و تهران 
مشكل آب را حل مى كنند

چرايى ناكامى دولت افغانستان در 
مقابل طالباِن پراكنده و پيروزى 

دولت عراق در برابر داعِش منسجم!
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ملت بزرگ ايران بى ادبى يك مشت عناصر خود فروخته را
از ناحيه مردم افغانستان ندانند

رهبر حزب اسالمى تبيان:

در صفحه در صفحه 33

حيدر عبادى؛ نخست وزير عراق، اعالم 
تصرف  از  كامل  طور  به  موصل  كه  كرد 

داعش خارج شده است.
او كه براى جشن پيروزى وارد موصل 
شده بود، بازپس گيرى شهر را به نظاميان 

و مردم عراق تبريك گفت.
نبرد موصل 9 ماه پيش آغاز شد.

قطعى  گفت:»پيروزى  عبادى  آقاى 
محاصره  تحت  داعش  بقاياى  است، 
يك  اعالم  وقت  زود  يا  دير  و  هستند 
فراخواهد  ما  مردم  براى  بزرگ  پيروزى 

رسيد.»
در جريان ديدار آقاى عبادى در خيابان 

هاى موصل جشن هايى برگزار شد.
ارتش عراق با همراهى نيروهاى بسيج 
مردمى، به شمول نظاميان نيروهاى كرد و 
قبايل سنى، نيروهاى داعش را در مناطقى 

محدود و كوچك محاصره كرده بودند.
بزرگ   شهر  دومين  موصل،  داعش 
عراق را در سال 2014 اشغال كرد و آن 

را «مركز خالفت» خود خواند.
دولت آزادسازى شرق موصل را در ماه 
جنورى اعالم كرد؛ اما نيمه غربى شهر با 
خيابان هاى باريك و پيچ در پيچ چالش 

جدى ترى بوده است.
و  يافته  دست  آزادى  به  موصل  اينك 
يكبار  عراق  ملى  پرچم  سال،  سه  از  پس 
اهتزاز  به  شهر  اين  نقاط  تمامى  بر  ديگر 
عراق،  دولت  و  مردم  است.  درآمده 
اكنون  بزرگ،  پيروزى  اين  از  شادمان 
كه  تاريكى  روزگار  از  رهايى  توانند  مى 
داعش براى آنها ترسيم كرده بود را جشن 

بگيرند.
دست  به  آسانى  به  اما  موصل  آزادى 
رحمانه  بى  نفر،  هزاران  است.  نيامده 
قربانى تصفيه قومى داعش شدند. خانواده 
از  انبوهى  شدند.  متالشى  زيادى  هاى 
مردان، توسط داعش قتل عام شدند. زنان 

تعدى  قربانى  و  رفتند  اسيرى  به  زيادى 
هاى  تروريست  جنسى  هولناك  هاى 
فراوانى  شمار  گرديدند.  داعش  وحشى 
از دختران مسلمان و غير مسلمان عراقى 
فراگيرى  عصر  و  انسانيت  بلوغ  قرن  در 
حقوق  اصول  و  ها  ارزش  جهانشمول 
در  انسان،  فروش  بازارهاى  در  بشرى، 
گرفتند.  قرار  جنسى  كشى  بهره  معرض 
جنايت  كوچك  قربانيان  مثابه  به  كودكان 
خود،  سال  و  سن  از  فراتر  بزرگ،  هاى 
شاهد مصايب سنگين و كمرشكنى بودند. 
بسيارى از آنها در دم جان سپردند و شمار 
انبوهى ديگر، پا به پاى مصيبت ها، دردها 
و رنج ها، بزرگ و بزرگتر شدند و نماينده 
نسلى از يك دوره تلخ و تاريك و رقت 
بار از حيات انسان قرار گرفتند. نسل هاى 
بسيارى از هم گسيختند. اعضاى خاندان 
را  شان  هاى  ريشه  و  رگ  بزرگ،  هاى 
اى،  گسترده  هاى  سرزمين  و  كردند  گم 
مهمى  هاى  فصل  شدند.  منهدم  كلى  به 
پى  در  انسانى،  تمدن  و  تاريخ  كتاب  از 
آثار  باستانى،  شهرهاى  رويه  بى  ويرانى 
پاك  كلى  به  قديمى،  بناهاى  و  تاريخى 

شدند.
هاى  رنج  و  ها  جنايت  آنهمه  از  پس 
ملت  بر  كه  عظيمى  مصايب  و  هولناك 
و  عمال  و  داعش  سوى  از  عراق  مظلوم 
به  شد،  تحميل  آنها  الحال  معلوم  ايادى 
سختى قابل تصور بود كه روزى عراق و 
به ويژه موصل به عنوان «مركز خالفت» 
درد  مردم  و  باشد  آزادى  شاهد  داعش، 
ديده عراق، بازگشت به زندگى را از پس 
مرگ  خالفت  سايه  در  زندگى  سال  سه 

داعش، شادمانه جشن بگيرند.
اين پيروزى بزرگ اما پيش از هر چيزى 
مرهون عزم و اراده و ورود مسؤوالنه و 
مسؤوليت پذيرى زمان شناسانه مرجعيت 
العظمى  اهللا  آيت  حضرت  بيدار  و  متعهد 
ظله  مد   ) سيستانى  حسينى  على  سيد 

تاريخى  فتواى  اين  زيرا  است؛  العالى) 
كه  بود  او  انقالبى  و  جهادى  فراخوان  و 
را  عراق  مسلمان  مردم  از  نفر  ها  ميليون 
فارغ از اينكه به كدام مذهبى تعلق دارند، 
خالفت  با  متحدانه  جهاد  هاى  عرصه  به 
آزادى  استارت  و  كشاند  داعش  خرافه 
گروه  اين  سلطه  از  عراق  مهم  شهرهاى 

تروريستى را يكى پس از ديگرى زد.
و  استوار  ايمانى  با  نيز  عراق  مردم 
عزمى راسخ، به فراخوان جهادى و فتواى 
سيستانى؛  اهللا  آيت  حضرت  تاريخى 
مرجع عاليقدر تقليد، لبيك گفتند و جهاد 
با داعش را وجيبه اى شرعى و مسؤوليتى 
همه  با  و  قامت  تمام  و  كرده  عنوان  ملى 
توان و امكانات، قيام كردند تا داعش را 
هاى  حمايت  از  اش  مندى  بهره  همه  با 
مرتجع  و  منحط  هاى  رژيم  جانبه  همه 
به  المللى،  بين  هاى  قدرت  و  اى  منطقه 

زير بكشند.
عراق،  در  تروريزم  با  مبارزه  الگوى 
هاى  آموزه  و  ماندگار  هاى  درس 
ارزشمندى براى ساير ملت هاى دربند و 

درگير تروريزم از جمله افغانستان دارد.
به  اقتدا  عراق،  مردم  موفقيت  رمز 
به  اتكا  عدم  دينى،  كاريزماتيك  رهبرى 
هاى  قدرت  دروغين  و  عاريتى  نيروى 
در  ملى  همبستگى  و  اتحاد  و  خارجى 

مبارزه با تروريزم بود.
افغانستان  در  توان  مى  را  الگو  همين 
نياز  پيش  اما  داد؛  قرار  استفاده  مورد  نيز 
اساسى آن، شكل گرفتن يك اراده قوى، 
راسخ و راستين در دولت، كاهش اتكا به 
قدرت كاذب كشورهاى خارجى و اعتماد 
و بازگشت به ملت به عنوان نيرويى بى 

رقيب و غير قابل جايگزين مى باشد.
اگر اين موارد، شكل بگيرد، همان گونه 
كه كمونيزم جهانخوار را با دستانى خالى 
و  تروريزم  عهده  از  درآورديم،  زانو  به 

ايادى خارجى آن نيز برخواهيم آمد.

موصل؛ اينك آزادى!
تحليل

شوراى عالى نجات مى خواهد 
حكومت را از بحراِن انحصار 
طلبى و تحقير نجات دهد

3

حريم خصوصى مردم زير 
نگاه سنگين و نامحرم بلند 
منزل هاى غيرمعيارى

حضور فيزيكى و سربازگيرى 
داعش در شمال كامال

مشهود است
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رئيس جمهور غنى:رئيس جمهور غنى:

طرح دوستى دوام دار ما با طرح دوستى دوام دار ما با 
ايران ايجاد شده استايران ايجاد شده است
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دو  دولتين  مربوط   / اول  صفحه  از  ادامه 
اين  كه  شود  مى  همسايه  و  همجوار  كشور 
به  مربوط  هاى  حل  راه  آن،  امثال  و  موضوع 
خود شان را دارند كه با تعامالت و مراودات 
ديپلماتيك و منطقى، قابل بحث و گفت و گو 
و گاهاً مناقشه و اختالف نظر و ديدگاهها نيز 

مى باشند.
به  مربوط  باشد  چه  هر  باال  فرض  در 
مسئوليتها و رسالتهاى دو طرف موضوع مورد 
بحث كه عبارت از دو دولت هم مرز مى باشد 
بوده، هيچگونه ربط و ارتباطى به گروه ها و 
نهادهاى مردمى و دولتى و غير آن نمى گيرد؛ 
تا تعدادى مغرض و آشوبگر كه معلوم است 
گاههاى  ذخيره  از  را  خويش  دسترخوان  نان 
اصطالح  به  كنند،  مى  تهيه  غربى  دولتهاى 
احساس مسئوليت كرده و با اقدامات گستاخانه 
و خارج از قاعده و هنجارهاى پذيرفته شده ى 
ديپلماتيك در تعامل ميان دولتها، روابط ميان 
دو كشور دوست و برادر را متشنج و گل آلود 

كنند.
است  الزم  دولت  دو  هر  اينكه  دوم  نكته 
تا همواره مراقب دستها و نيت هاى شوم و 
روابط  تخريب  قصد  كه  باشند  انگيزى  نفاق 
نيك و حسنه ميان دو كشور را دارند؛ آنهم دو 
كشورى كه هم تاريخ، دين و زبان و فرهنگ 
يك  از  بيشتر  در  الاقل  هم  و  دارند  مشتركى 
قرن اخير، هيچگونه مشكل مرزى و حقوقى و 
امثال آن با يكديگر نداشته اند و فراتر از اينها 
ايران كشورى است كه حدود سى و چند سال 
تمام، مشكالت ناشى از مهاجرت افغانها در 
سرزمين خويش را با پيشانى باز و سينه گشاده 
سال  چند  در  خصوص  به  و  كرده  تحمل 
جارى كه اقتصاد اين كشور از سوء مديريتى 
رنج فراوانى را متحمل شده؛ اما باز هم نسبت 
به مهاجران افغان و به خصوص طبقه كارگر 
كه در هر حال، عرصه كار و فعاليت را براى 
كارگران بومى ايرانى، تنگ تر كرده اند، با ديد 

گذشت و مهمان نوازى نگريسته مى شود.
كه  زمان  از  برهه  اين  در  تا  است  الزم 
غربى  بيگانگان  تاز  و  تاخت  محل  افغانستان 
قرار گرفته و هر يك از دولتهاى غربى موجود 
در اين كشور با بكار گيرى بعضى از هموطنان 
فرهنگ  و  منافع  مروج  و  مبلغ  عنوان  به  ما 
خويش، از آنان به مثابه جاسوس و حافظان 
منافع نامشروع خويش استفاده مى كنند، چشم 
و گوش هر دو دولت و هر دو ملت بيش تر 
از هر زمان ديگرى تيز تر و حساس تر باشند؛ 
از  كشور  دو  ترقى  و  آبادانى  دشمن  مبادا  تا 
غفلتگاه هاى ممكن سوء استفاده كرده، رابطه 
خوب و معقول دو كشور را به تشنج و چالش 

بكشند.
و سرانجام نكته پايانى اينكه هر دو دولت 
و كشور به خوبى مى دانند كه بيگانگان شرقى 
طوالنى،  ولو  زمان  مدت  از  پس  غربى،  و 
اما  كنند؛  ترك  بايد  را  افغانستان  سرانجام 
كشور  اين  با  همچنان  افغانستان  همسايگان 
خواهند ماند و تا اين كشور و همسايگان آن 
باقى هستند، بايد در جوار و كنار هم زندگى 

كنند و تعامل داشته باشند.
بنابراين، خرد و منطق سليم حكم مى كند 
تا افغانستان و همسايگان آن از قواعد و اصول 
ثابته حقوق بين المللى و نيز بين الدولى، به 
و  حافظ  اصول،  و  قوانين  اين  كه  اى  گونه 
تامين كننده منافع همگان باشد، پيروى كنند و 
هيچكدام نخواهند تا با برخوردهاى يكطرفه و 
خودخواهانه حق ديگرى را تضييع كنند؛ چرا 
طرفينى  و  متقابل  همواره  حقوق  رعايت  كه 
است و هر گاه طرفى بخواهد حق طرف ديگر 
را تضييع كند، طرف ديگر نيز ساكت ننشسته 
و به هر شكل ممكن و با بهره گيرى از طرق 
مى  همت  خويش  حق  استيفاى  به  گوناگون 
گذارد. نتيجه اينكه با توجه به آنچه گفته شد، 
به نظر مى رسد بهترين راه براى حل مشكل 
پيش آمده آن است كه مسئوالن هر دو دولت 
را  شان  جارى  نشستهاى  افغانستان،  و  ايران 
به  توجه  بدون  تا  شود  سعى  و  بدهند  ادامه 
فشارهاى بيرونى و بر اساس منافع مشروع دو 
كشور و ملت، مناسب ترين تصميم و فيصله 
را گردن بگذارند؛ به گونه اى كه حق هيچيك 

از دو ملت تضييع و پايمال نشود.

خونسرد باشيم، كابل و تهران 
مشكل آب را حل مى كنند

به  دولت  اذعان   / اول  صفحه  از  ادامه 
شكست در مبارزه با فساد و تحقق تعهداتش 
در برابر كمك كننده هاى خارجى، جز بيان 
صريح يك واقعيت عينى نيست و بى ترديد، 
تأثيرى بر وضعيت موجود در عرصه فساد و 

مبارزه با آن نخواهد داشت.
بين  مجامع  برابر  در  مكررا  دولت  اينكه 
فساد،  با  مبارزه  به  كه  كند  تكرار  المللى، 
متعهد است؛ ولى اعتراف نمايد كه نتوانسته 
در عمل به اين تعهدات، دستاورد ملموسى 
داشته باشد، لزوما نمى تواند اميدها به آينده 

مبارزه با فساد را زنده نگه دارد.
پذيرش  ضمن  هم  ملل  سازمان  نماينده 
افغانستان،  دولت  كه  تلخ  حقيقت  اين 
نتوانسته آنگونه كه انتظار مى رفت با فساد 
مبارزه كند، از تعهد و تالش دولت در اين 
را  امر  همين  ظاهرا  و  كرده  ستايش  راستا، 
به  المللى  بين  هاى  كمك  استمرار  براى 

دولت افغانستان، كافى دانسته است.
اين در حالى است كه به باور كارشناسان، 
كننده  كمك  سوى  از  دولت  كه  زمانى  تا 
و  نگيرد  قرار  فشار  تحت  المللى،  بين  هاى 
صرف  را  الزم  نيروى  نشود،  واقع  تنگنا  در 
تالش براى مبارزه با فساد به خرج نخواهد 

داد.
كافى  مستندات  و  شواهد  زمينه،  اين  در 
در  ملى  وحدت  دولت  وقتى  دارد.  وجود 
پرونده  كارش،  به  آغاز  نخست  روزهاى 
كابلبانك  در  دزدى  و  فساد  مانده  مسكوت 
را احيا كرد و تا برگزارى نشست اقتصادى 
رسيدگى  روند  از  عظيمى  بخش  لندن، 
با  پرونده،  اين  متهمان  دوسيه  به  كيفرى 
سرعت عجيبى، به پايان رسيد، خود بيانگر 
جلب  اقدام،  اين  اصلى  انگيزه  كه  بود  آن 
كننده  كمك  دوباره  اعتماد  احياى  و  توجه 
نشست  در  كننده  شركت  المللى  بين  هاى 
هاى  كمك  استمرار  براى  لندن  اقتصادى 

خود به دولت افغانستان بود.
اين  ناظران،  عقيده  به  حساب،  اين  با 
با  مبارزه  در  كه  نيست  موجب  بى  تصور 
انگيزه  تروريزم،  با  مبارزه  همانند  نيز  فساد 
و اراده سياسى كافى در دولت وجود ندارد؛ 
در غير آن، در شرايطى كه يك دولت نوپا در 
ماه هاى نخست روى كار آمدنش توانست 
به تعبيرى بزرگ ترين پرونده فساد مالى در 
با  تواند  نمى  آيا  كند،  مختومه  را  افغانستان 
ساير مظاهر فساد ادارى و مالى، به صورت 
جدى مبارزه كرده و دست كم جلو رشد و 

فراگيرى آن را بگيرد؟
ادارى  فساد  كه  است  حالى  در  اينهمه 
لحاظ  به  افغانستان،  دولت  دامنگير  مالى  و 
مردم  و  دولت  بر  كه  سنگينى  هاى  هزينه 
و  تروريزم  از  كمتر  هرگز  كند،   مى  تحميل 

جنگ تحميلى ناشى از آن نيست.
دارايى  از  دالر  ميلياردها  ساالنه  نيز  فساد 
مى  غارت  به  را  افغانستان  مردم  ملى  هاى 
درست  استفاده  از  مانع  آنكه  بر  افزون  برد، 
كمكى  منابع  از  دالر  ميلياردها  از  بهينه  و 
حياتى  و  زيربنايى  هاى  بخش  در  خارجى 

كشور مى شود.
و  آثار  كه  صورتى  در  ديگر،  جانب  از 
تبعات ويرانگر اين اپيدمى ويرانگر و بنيان 
اقتصادى،  هاى  زيرساخت  روى  را  برانداز 
حيات اجتماعى و چشم انداز آينده توسعه و 
رفاه و حتى امنيت و ثبات سياسى و اجتماعى 
را ارزيابى كنيم، به نتايج نااميدكننده اى مى 
رسيم كه برابرى خطرات و آسيب هاى ناشى 
از فساد را با تروريزم خون ريز و جنگ ها و 
خشونت هاى برآمده از آن، كامال پذيرفتنى 

و باورپذير خواهد كرد.
نام  را  فساد  اگر  كه  است  دليل  همين  به 
ديگر تروريزم قلمداد كنيم، حرف نامربوطى 
باالى  سطوح  در  كه  دريغ  با  اما  ايم؛  نزده 
تصميم گيرى در دولت، هنوز نه فساد و نه 
تروريزم، جدى گرفته نمى شوند و همين، 
از عوامل اصلى تيره بختى و وضعيت نكبت 
بار و نااميدكننده حاكم بر حيات سياسى و 

اجتماعى افغانستان است.

فساد،
نام ديگر تروريزم است

مقاله

روحانى؛  داكتر  اخير  اظهارات  به  وى 
رييس جمهور ايران نيز اشاره كرد و گفت: 
در مورد گفته هاى رييس جمهورى ايران در 
مورد بندهاى افغانستان، تعبيرهاى مختلفى 
صورت گرفته اما طرح دوستى دوام دار ما 

با ايران ايجاد شده است.
موقعيت  از  بعد  آب  اينكه  بيان  با  غنى 
ماست،  ملى  سرمايه  دومين  جغرافيايى، 
سلما  بندهاى  تكميل  از  بعد  داد:  وعده 
افغانستان  عمده  بندهاى  همه  كجكى،  و 

تكميل خواهد شد.
ملى  وحدت  حكومت  توجه  افزود:  وى 
بر توليد برق داخلى است در حالى كه در 
حكومت گذشته بر ادامه واردات برق تا ده 

سال آينده تاكيد شده بود.
تشكيل  موضوع  به  جمهورغنى  رييس 
و  كرد  اشاره  نيز  افغانستان  نجات  ائتالف 
گفت: وقتى كه آدم مى خواهد سهم بگيرد 
تمام  از  تقاضايم  بگيرد.  مثبت  سهم  بايد 
اقشار سياسى اين است كه وقتى به صلح و 

ثبات رسيديم ، انتقاد داشته باشيم.
همچنين وى در مورد قضيه سفر جنرال 
به  جمهورى  رياست  اول  معاون  دوستم، 
تركيه گفت: معاون اول طبق قانون به علت 
مريضى با اجازه دادستان كل به تركيه سفر 

كه  مى گويد  نمايندگان  مجلس  رئيس 
با  افغانستان  استراتژيك  و  امنيتى  پيمان 
و  ملموس  نتيجه  امريكا  متحده  اياالت 

مشهودى براى افغانستان نداشته است.
به  گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
در  مجلس  رئيس  ابراهيمى،  عبدالرووف 
اقدام  يك  در  مجلس،  اين  علنى  نشست 
و  امنيتى  پيمان  بودن  ثمر  بى  از  سابقه  كم 
استراتژيك افغانستان با امريكا سخن گفت.

آقاى ابراهيمى افزود: «ما از آدرس دولت 
افغانستان، به نمايندگى از مردم افغانستان و 
يك  اساس  بر  ناامنى،  وضعيت  به  توجه  با 
امريكا  با  را  امنيتى  پيمان  عاجل،  ضرورت 
كرديم،  امضا  پايدار  صلح  تأمين  هدف  به 
و  امنيتى  پيمان  امضاى  پى  در  متأسفانه  اما 
استراتژيك با امريكا، ما شاهد نتايج ملموس 

و مشهود براى افغانستان نيستيم.»

بازگشت  از  پس  غنى  جمهور  رئيس 
يك  در  ميانه  آسياى  كشورهاى  به  سفر  از 
نشست خبرى به تشريح دستآوردهاى اين 
گفته هاى  مورد  در  گفت:  و  پرداخت  سفر 
هاى  بند  مورد  در  ايران  جمهورى  رييس 
افغانستان، تعبيرهاى مختلفى صورت گرفته 
اما طرح دوستى دوام دار ما با ايران ايجاد 

شده است.
به گزارش خبرگزارى آوا، محمد اشرف 
غنى ؛ رييس جمهور كشور در اين نشست 
خبرى با بيان اينكه افغانستان از نگاه فشار 
اقتصادى تحت تاثير نيست، گفت: افغانستان 
نه ساحه نفوذ كسى است و نه ساحه نفوذ 
نتيجه  افغانستان  بلكه  تواند  مى  بوده  كسى 
قربانى صد نسل است و هديه كسى به ما 

نيست.
موضوع  به  اشاره  با  غنى  جمهور  رييس 
مديريت منابع آبى كشور اظهار داشت: آب 
آبرو و عزت ماست و با مديريت صحيح، 
را  كشور  هاى  آب  مكعب  متر  18ميليون 
مهار خواهيم كرد. مهار كردن آب ما زمينه 
نه  كند  مى  بيان  را  المللى  بين  همكارى 

تضاد.

خط  مورد  در  پاكستان  وزير  نخست  با 
ديورند هم گفت وگو نكرده ام.

به  پاكستان  با  بايد  اما  گفت:  غنى  آقاى 
صلح برسيم زيرا اگر اين اتفاق نيفتد امروز 
كه دو بيرق سفيد و سياه (طالبان و داعش) 
در افغانستان بلند است، يك بيرق ديگر نيز 

اضافه خواهد شد.
موضوع  به  اشاره  با  جمهور  رييس 
شش  تا  گفت:  دولتى  ارگان هاى  سرپرستى 
تمام  در  سرپرستى  مشكل  بايد  آينده  ماه 
مورد  اين  در   . شود  حل  دولتى  ارگان هاى 

مشورت هايى ضرورت است.
در  اينكه  بيان  با  غنى  جمهور  رييس 
مى كند،  سفر  ازبكستان  به  نزديك  آينده 
مهم ترين  از  يكى  به  آقينه  داشت:  ابراز 
سفر  است،  شده  مبدل  افغانستان  بندرهاى 
كشور  اين  آهن  خط  راه  ازبكستان،  به  ما 

به افغانستان را به گونه  مستقيم باز مى كند.
او همچنين در مورد دست آوردهاى سفر 
شمال  شمال،  واليت هاى  گفت:  اخيرش 
غربى و غربى كشور در قدم نخست متاثر 
از نتيجه  سفرهاى من به سه كشور آسيايى 
آماده  تاجيكستان  و  ازبكستان  بود.  خواهد 
اختيار  در  را  برق  زيادى  مقدار  كه  شده اند 

افغانستان قرار بدهند.

نگرانى از سربازگيرى داعش در شمال
از  همچنان  نمايندگان  مجلس  رئيس 
داعش  تروريستى  گروه  فعاليت  و  حضور 
در شمال كشور ابراز نگرانى كرد و گفت: 
اين  سربازگيرى  و  داعش  فزيكى  حضور 
است.  مشهود  كامال  شمال  در  امروز  گروه 
جنگ ها بين طالبان و داعش اتفاق مى افتد 
كه هر دو از ملت افغانستان قربانى مى گيرد.
آقاى ابراهيمى تأكيد كرد كه اين وضعيت 

جدا نگران كننده است.
او همچنان به اختالف ها در سطح رهبرى 
كه  گفت  و  كرد  اشاره  احزاب  و  حكومت 
زير  را  دارى  دولت  صالبت  وضعيت  اين 
مجلس  رئيس  همه  بااين  مى برد.  سوال 
نمايندگان از رئيس جمهور خواست به اين 
موارد جدا توجه داشته باشد و وضعيت را 

در كنترل گيرد.

گردد.
با  صلح  مورد  در  غنى  جمهور  رييس 
طالبان و ديگر شبكه هاى تروريستى گفت: 
دولت  با  صلح  خواهان  ما  نخست  قدم  در 
هستيم.  طالبان  با  صلح  بعد  و  پاكستان 
پاكستان براى وصل شدن به آسياى ميانه به 

افغانستان نياز دارد.
وقت  گفت:  طالبان  به  خطاب  وى 
كسانى  بگيريد.  ساعت  يك  برويد  نداريد، 
مى  شهادت  به  نماز  در  را  ما  فرزندان  كه 

رسانند بايد پاسخ گو باشند.
افغانستان  هوايى  قواى  گفت:  غنى  آقاى 
امريكايى  هاى  جنگنده  با   2018 سال  در 
قواى   2020 سال  تا  و  شد  خواهد  مجهز 

هوايى كشور تكميل خواهد گرديد.
او با اشاره به كاهش 30درصدى تلفات 
در  امنيتى  نيروهاى  گفت:  امنيتى،  نيروهاى 
شش ماه گذشته كمترين تلفات را نسبت به 

سال گذشته داشته است.
 وى به واكنش هاى برخى جريانات در 
خصوص توافق حكومت با پاكستان اشاره 
هيچ  به  پاكستان  با  حال  تا  گفت:  و  كرد 
موافقه اى نرسيديم و در سفر به تاجيكستان 

محمد اشرف غنى اظهار داشت: اگر من 
چيغ زدم، بايد حركت مدنى را توهين مى 
را  مدنى  حركت  من  كه  شده  تاحال  كردم 
را  من  سياسى  اخالق  باشم؟  كرده  توهين 

شما قضاوت كنيد.
شود  مى  زده  كه  اتهامى  كرد:  اضافه  او 
نهادها،  تمام  از  او  است.  تحقيق  نيازمند 
علما، رسانه ها و جامعه مدنى خواست كه 

بر كار كرد حكومت نظارت كنند.
ساختن  دنبال  به  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
جاى  افغانستان  گفت:  نيست،  حزب 
انحصار نيست. انحصار زمانى صورت مى 
گيرد كه حكومت قوى وجود داشته باشد. 
قابل  و  است  مشروع  نظام  افغانستان  نظام 
تاكيد  جمهورغنى  رييس  نيست.  انحصار 
كرد: هيچ وقت در تاريخ افغانستان تصاميم 
به صورت جمعى صورت نگرفته اما امروز 

اين اتفاق مى افتد.
كه  هركس  ساخت:  نشان  خاطر  نامبرده 
به صحنه سياسى گام مى گذارد بايد دارايى 

خويش را ثبت كند.
رييس جمهور با بيان اينكه انتخابات بايد 
برگزار شود، گفت: جدول زمانى انتخابات 
تا  شود  مى  برگزار  جلسات  و  شده  تعيين 
تامين  انتخابات  كميسيون  هاى  ضرورت 

پيش از اين اعضاى شوارى ملى به ويژه 
مؤثريت  عدم  از  بارها  نمايندگان  مجلس 
تأكيد  و  گفته  سخن  امريكا  با  امنيتى  پيمان 
پيمان،  اين  امضاى  از  پس  كه  اند  كرده 

وضعيت امنيتى بدتر از گذشته شده است.
برخى هم امضاى پيمان امنيتى با اياالت 
متحده امريكا را براى افغانستان فاجعه بار 
اين  به  بازنگرى  خواهان  بارها  و  دانسته 
خواصى،  عبدالستار  كه  چنان  شدند؛  پيمان 
با  نمايندگان  كه  گفته  بارها  مجلس  عضو 
تأييد اين پيمان، وثيقه مرگ مردم افغانستان 
را به امريكا داده اند. پيمان امنيتى افغانستان 
زمان  در  جرگه  لويه  سوى  از  امريكا  با 
آقاى  اما  شد؛  تأييد  كرزى  حامد  حكومت 
كرزى در آن زمان پيمان را به علت ضمانت 
سوى  از  سرانجام  كه  نكرد،  امضا  نداشتن 

حكومت وحدت ملى امضا شد.

مطرح  قضايى  موضوع  هرگاه  است.  كرده 
است، موضوع به ارگان هاى عدلى و قضايى 
مربوط مى شود، موضوع جنرال دوستم يك 
موضوع قضايى است و حكومت در آن بى 

طرف است.
با  بلخ  والى  همراهى  به  جمهور  رييس 
ائتالف نجات اشاره كرد و گفت: استاد عطا 
است،  افغانستان  سياسى  هاى  شخصيت  از 
مطرح  سياستمدار  يك  حيث  به  است  اميد 

اصولى رفتار كند.
واكنش  در  نشست  اين  در  غنى  آقاى 
را  وى  كه  محقق  محمد  هاى  صحبت  به 
بود،  كرده  متهم  قدرت“  ”انحصارگرايى  به 
اصالحات  براى  پيشنهاد  يك  بياييد  گفت: 
بايد  دارى  حكومت  در  بياوريد،  كشور  در 
نظم و ديسيپلين داشته باشيم. تقاضاى ما از 
قشر سياسى افغانستان اين است كه اولويت 
بندى كنند، آيا اهداف شخصى در اولويت 

است يا ملى؟
رييس جمهور غنى گفت: اميد است كه 
پس بياييد كه كى چيغ مى زند؟ صالحيت 
قانونى رييس جمهور در تعيين و عزل وزرا 

در قانون اساسى گنجانيده شده است.

رئيس جمهور غنى:
طرح دوستى دوام دار ما با 

ايران ايجاد شده است

اذعان رئيس مجلس نمايندگان به بى ثمر بودن پيمان امنيتى با امريكا
حضور فيزيكى و سربازگيرى داعش در شمال كامال مشهود است
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اجراييه رياست  معاون  محقق؛  محمد 
مى گويد كه ائتالف به منظور حل مشكالت 
كنونى و دسترسى به توافقات سياسى ايجاد 
بحران  از  را  مردم  و  كشور  تا  شد  خواهد 

نجات دهد.
به گزارش خبرگزارى آوا، محمد محقق؛ 
معاون رياست اجراييه كه تازه از سفر تركيه 
باز گشته است، روز ( دوشنبه) طى كنفرانسى 
خبرى در كابل گفت: سفر ما بخاطر رخصتى 
در  اما  بود  صحى  هاى  آزمايش  و  عيد  ها، 
نجات  ائتالف  ايجاد  منظور  به  آن  كنار 
احزاب  رهبران  با  هايى  صحبت  افغانستان، 

جنبش و جمعيت داشتيم.
كه  افغانستان  نجات  ائتالف  وى،  گفته  به 
به زودى ايجاد خواهد شد به منظور نجات 
از بحران سياسى و اجتماعى كشور است تا 
دست به دست هم دهيم و كشور را از بحران 

موجود نجات دهيم.
محقق از رهبرى حكومت شكايت كرد و 
كه  نيست  كشور  بحران  حل  راه  اين  گفت: 
برخى ها را قبول نكنيم بلكه بايد همپذيرى 
بخاطر  بگيريم  خود  كار  پيشه  را  دوستى  و 
اينكه بهترين اديان، دينى است كه همپذيرى 

داشته باشد.
وى با بيان اينكه نگرش ها بايد تغيير كند، 
گفت: نبايد با روش هاى گوناگون، اشخاص 
و افراد را به حاشيه ببريم و يا بين جريان ها 

و احزاب تفاوت قائل شويم.
شوراى  افزود:  اجراييه  رياست  معاون 
حكومت  خواهد  مى  افغانستان  نجات  عالى 
و  انحصارطلبى  بحران،  ها،  امنى  نا  از  را 

تحقير نجات دهد.
او گفت: در كمپاين هاى انتخابات رياست 
جمهورى، آقاى دوستم در واليات مختلف 
ميليون ها نفر را جمع كرد و حماسه آفريد 
اما حق اين ملت و شخص آقاى دوستم چه 

شد؟
همان  حاضر  حال  در  كه  داد  ادامه  وى 
مردمى كه راى دادند و چنين حماسه هايى 
مى  حكومت  از  را  شان  حق  كردند  خلق 
خواهند اما كسى نيست به مردم پاسخ دهد 

و حق مسلم شان را براى شان بدهد.
گفت:  حكومت  به  خطاب  محقق  محمد 
مى  حكومت  از  افغانستان  ملت  تمام  و  ما 
خواهيم كه حقوق مردم مساوى تقسيم شود 
ها  والى  و  وزرا  از  كه  هايى  صالحيت  و 

گرفته شده براى شان پس داده شود.
وى در ادامه گفت: توافق نامه سياسى كه 
در حكومت وحدت ملى به امضا رسيده بايد 
تطبيق و عملى شود و صالحيت معاون اول 
رياست جمهورى براى شان پس داده شود.

حل،  راه  افزود:  اجراييه  رياست  معاون 
ديگران!  حق  شدن  شناخته  و  است  مذاكره 
ما انسان هاى عاجز و بى غيرت نيستيم كه 

صداى خود را بلند نكنيم!
رزاق  بركنارى  خبر  به  اشاره  با  وى 
وحيدى؛ از وزارت مخابرات گفت: «در اكثر 
تقررى ها و بركنارى ها با ما مشوره صورت 
نمى گيرد و رزاق وحيدى بخاطر مشوره يك 

مشاور (چولر) بركنار شد.
وى گفت: در حكومت راى ميليون ها نفر 
ارزش ندارد بلكه مشوره يك مشاور كه ما 

حتى اسم شان را به ياد نداريم، مهم است.
توافق  بايد  حكومت  بنابراين  افزود:  وى 
نامه سياسى را عملى كند و هر برنامه اى كه 

در اين توافق نامه ذكر شده
عملى و اجرا شود.

اين  ما  خواست  گفت:  ادامه  در  محقق 
فرد  هر  و  نشود  توهين  كسى  به  كه  است 
شان  مسلم  حق  كه  مساوى  حقوق  به  افغان 
است دست پيدا كند و سرباز گيرى از جريان 

ها را نيز بايد كنار بگذارند.
در  بنيادى  اصالحات  بايد  داد:  ادامه  وى 
انتخابات و مسايلى كه در توافق نامه سياسى 
از  نيز  پايان  در  او  آيد.  ميان  به  شده  ذكر 
و  وزرا  هاى  صالحيت  خواست  حكومت 
جناح  ساير  به  و  شود  گردانده  باز  ها  والى 
ها نيز سهم داده شود تا مشروعيت حكومت 

وحدت ملى پايدار بماند.

محمد محقق:
شوراى عالى نجات مى خواهد 

حكومت را از بحراِن انحصار طلبى و 
تحقير نجات دهد

مجلس

ملت بزرگ ايران بى ادبى يك مشت عناصر خود فروخته را 
از ناحيه مردم افغانستان ندانند

رهبر حزب اسالمى تبيان:

چرايى ناكامى دولت افغانستان در مقابل طالباِن پراكنده و پيروزى دولت عراق در برابر داعِش منسجم!
ادامه از صفحه اول / اما داعش طور ديگرى 
ميانديشند، آنها خيال تشكيل دولت اسالمى را 
در تمام سياره زمين به سر مى پرورانند، ديدگاه 
شان واضح است، دوست و دشمن شان تعريف 

شده است و هدفمند حركت مى كنند.
خود  دشمن  را  جهانى  هاى  قدرت  داعش 
جريان  از  غير  اسالمى  هاى  فرقه  ميدانند، 
خودشان (مخصوصا شيعه ها) را دشمن درجه 
اول خود مى دانند و براى پيروزى شان جنگ 

و كشتار را يگانه راه رسيدن به هدف ميدانند.
دولت  را  خود  اواخر  اين  در  كه  داعش 
خطرناك  جريان  يك  اند،  ناميده  اسالمى 
تشكيل  از  كه  است  نظامى  و  عقيدتى  سياسى، 
افراطى  عقايد  بر  مبتنى  اسالمى  حكومت 
اسلحه  زور  با  آنهم  جهان،  سطح  در  خودشان 
داعش بسيار خشن تر، وحشى  مى زند.  سخن 

تر و خون آشام تر از گروه طالبان است.
اما سوال اينجا ست كه دولت ضعيف عراق 
چطور ميتواند با همچون يك جريان خطرناك 
نموده  مبارزه  موفقانه  عقيدتى  نظامى  سياسى، 
سال  مدت 16  در  افغانستان  اما  شود  پيروز  و 
مبارزه پيگير در مقابل يك نيروى نامنظم و نسبتا 
پراگنده طالبان نه تنها موفقيت نداشته بلكه در 
مقابل آن روز به روز ضعيف تر ميگردد. جواب 
اين سوال حتما پيچيده تر از آنچه كه در ذهن 
من ميرسد خواهد بود اما من عوامل ذيل را در 

اين قضيه دخيل ميدانم:
1. فقدان اراده ملى – مردمى در امر مبارزه 
وقتى  قبل  سال  چند  افغانستان:  در  طالبان  با 
گروه تروريستى داعش مناطق زيادى از عراق 

را تصرف نموده بود، مراجع تقليد عليه داعش 
مردم  اكثر  فتوا،  اين  اثر  در  و  داد  جهاد  اعالم 
مقابل  در  ها  شيعه  اكثريت  مخصوصا  عراق، 
از  حمايت  در  اكنون  تا  و  شدند  بسيج  داعش 
دولت عراق سنگرهاى مبارزه با داعش را گرم 
و داغ نگه داشتند، درحاليكه دركشور ما چنين 
بسيج مردمى و حتى انگيزه آن در بين مردم عام 

و علماى كشور بوجود نيامده است.
2. فقدان اراده سياسى الزم در امر مبارزه با 
طالبان: از زمانيكه جنگ عليه داعش در عراق 
اش  پايانى  مراحل  در  كه  اينك  تا  شد  شروع 
وجود  تعريف  يك  فقط  دشمن  از  دارد،  قرار 
داشت: و آن اينكه داعش دشمن مردم و كشور 
روزى  داعش  شود،  نابود  بايد  و  است  عراق 
برادر خطاب نشد و هيچ مقام دولتى عراق حتى 
داعش  گروه  با  تبانى  و  سازش  از  كلمه  يك 
سخن به زبان نياورد. اما در افغانستان، تا امروز 
يا  است  ملت  برادر  طالبان  نيست  روشن  هم 

دشمن ملت.
افغانستان:  در  جنگى  استراتيژى  ضعف   .3
عراق  در  داعش  گروه  گيرى  شكل  بدو  از 
عليه  تهاجمى  بصورت  عراق  دولتى  نيروهاى 
شان  سنگين  حمالت  با  و  جنگيدند  داعش 
مبارزه  سرسختانه  آنها  قطعى  شكست  مرز  تا 
در  هيچگاه  خيانت،  مورد  چند  جز  كردند، 
خللى  عراق  دولتى  نيروهاى  جنگى  روحيه 
ايجاد نشد و دشمن همواره دشمن بود. اما در 
مسخره  گونه  به  طالبان  عليه  جنگ  افغانستان 
آميزى دچار ضعف راهبردى بوده است. اينجا 
جنگ عليه طالبان به دور كردن پشه اى از پيش 

چشم انسان ميماند تا لحظه اى از شر وز وز 
آن در امان بماند.

اگر طالبان شديد ترين حمله عليه دولت و 
مردم انجام دهند و خود به جايگاه اصلى شان 
بر گردند، هيچ تعقيبى از طرف دولت صورت 
دولت  ضعف  نقطه  اين  از  طالبان  و  نمى گيرد، 
پاليسى  ديگر  طرف  از  ميگيرند.  بهره  بخوبى 
هاى جنگى در اين كشور از بس مبهم و غير 
واضح است، سربازان ما گاهى نقش شان را گم 
ميكنند كه آيا با طالبان بايد بجنگند و يا مدارا 
نمايند. نمونه هاى زيادى وجود دارد كه فرمان 
هاى صادر شده از طرف مقامات مسئول، بيشتر 
در جهت محافظت و مصؤنيت طالبان بوده تا 

نيروهاى امنيتى.
تدوين  در  افغانها  الزم  صالحيت  عدم   .4
با  آن  دولت  عراق  در  جنگ:  استراتيژى 
عليه  تا  گرفتند  تصميم  مردم  پرشور  حمايت 
راهكار  و  جنگ  ابتكار  و  كنند  مبارزه  داعش 
اما  داشتند  دوش  بر  خودشان  بيشتر  را  مبارزه 
اختيار  گذشته،  سالهاى  طول  در  ما  كشور  در 
نبوده،  افغانستان  دولت  نزد  صلح  يا  و  جنگ 
در  بيشتر  عمليات  راهبرد  و  جنگ  استراتيژى 
دكتورين  و  المللى  بين  نيروهاى  با  مشوره 
نظامى كشورهاى ديگر صورت مى گرفته است 
توجه  مورد  بيشتر  كشورها  آن  منافع  طبعا  كه 

بوده تا منافع ملى افغانستان.
و  خدمات  عرضه  در  دولت  ضعف   .5
حكومت دارى خوب: افزايش ميزان نارضايتى 
و  فقر  افزون  روز  افزايش  حكومت،  از  مردم 
بيكارى در بين قاطبه مردم و ناكامى دولت در 

عرضه خدمات باعث گرديده تا صف مخالفين 
گرچه  بماند.  باقى  تر  پررنگ  همواره  دولت 
روند مشابه در كشور عراق نيز وجود دارد اما 
اولويت  در  را  دشمن  نابودى  كشور  آن  مردم 
اول خود قرار دادند و براى نابودى دشمن شان 
قطع نظر از ميزان فساد دولتى در آن كشور، اول 
دشمن شان را نابود كردند تا بعدا زمينه مناسبى 
و  خدمات  عرضه  دارى،  حكومت  بحث  براى 

توسعه به وجود آيد.
6. مداخله كشورهاى منطقه: گرچه در عراق 
هميشه  شان  همسايه  كشورهاى  مداخالت  نيز 
و  عمومى  بسيج  با  ولى  بوده  آفرين  دردسر 
پشتكار خستگى ناپذيرشان، اين كشور توانست 
بر تمام مداخالت بيرونى نقطه بطالن بگذارد و 
بر دشمن داخلى و خارجى شان پيروز گردد. 
يكى  افغانستان  در  منطقه  كشورهاى  مداخله 
حساب  به  جنگ  تداوم  در  اساسى  عوامل  از 
ميايد اما قطعا مداخالت بيرونى با وجود داشتن 
كم  يا  و  تاثير  بى  كشور  سطح  در  ملى  اجماع 
رنگ خواهد شد كه متاسفانه ما تا بوجود آمدن 

اجماع ملى فرسنگ ها فاصله داريم.
با  بتوانيم  نيز  افغانستان  در  ما  اميدوارم 
خود  دشمن  بر  روزى  عراق  تجربه  از  استفاده 
فايق بياييم، راهكار جنگى خود را تغيير دهيم، 
در سايه اجماع ملى يك اراده ملى براى جنگ 
مشخص  تعريف  بياريم،  وجود  به  دشمن  با 
و به مداخله  باشيم  داشته  دشمن  و  دوست  از 
«نه»  ما  كشور  امور  در  صادق  غير  كشورهاى 

بگوييم.
نويسنده: سيد حسن كاظمى

و  خودفروخته  تعدادى  تجمع  پى  در 
بى  و  افگنانه  تفرقه  شعارهاى  سردادن 
و  خمينى(ره)  امام  هاى  عكس  به  احترامى 
كابل،  در  تعالى)  اهللا  اى(حفظه  خامنه  امام 
عيسى  «سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
كل  دبير  مزارى»  حسينى  مزارى  حسينى 
اى  بيانيه  صدور  طى  تبيان  اسالمى  حزب 
ملت  به  خطاب  و  داد  نشان  تندى  واكنش 
ايران گفت اين حركت بى ادبانه را از ناحيه 

مردم افغانستان ندانند.
تعداد  ديروز  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
غربى  هاى  سفارتخانه  مزدوران  از  اندكى 
در كابل طى تجمعى به ملت ايران، رياست 
امام  هاى  عكس  و  كشور  اين  جمهورى 
اهللا  اى(حفظه  خامنه  امام  و  خمينى(ره) 

تعالى) بى احترامى كردند.
تعداد  اين  گفته  به  كه  تجمع  اين 
اخير  اظهارات  به  اعتراض  در  هنجارشكن 
آب،  موضوع  پيرامون  ايران  جمهور  رييس 
راه اندازى شده بود با واكنش تند دبير كل 

حزب اسالمى تبيان همراه شد.
كل  «دبير  مزارى  حسينى  عيسى  سيد 
اى  بيانيه  صدور  با  تبيان»  اسالمى  حزب 
افغانستان  مفيد  همسايه  ايران  كه  كرد  تاكيد 
است و مردم ما هيچگاه از ياد نخواهند برد 
كه دولت و ملت ايران چه در زمان جهاد و 
نيز در دوران مقاومت عليه طالبان و همچنان 
مجاهدان،  كنار  در  اخير  سال   17 طول  در 
مقاومت گران و دولت و ملت افغانستان بوده 
و ميليونها مهاجر هموطنم را طى بيش از 3 

دهه به بهترين وجه پذيرايى نموده است.
اين  به  تبيان  اسالمى  حزب  دبيركل  بيانيه 

شرح آمده است:
بسمه تعالى

كننده  مشمئز  حركت  از  حاكى  خبرها 
ى ديگرى است و جمعى به بهانه انتقاد به 
اظهارات دكتر حسن روحانى، رئيس جمهور 
اسالمى ايران، عالوه بر سر دادن شعارهاى 
مضحك، به عكسهاى امام خمينى(ره)، امام 
حسن  دكتر  و  تعالى)  اهللا  اى(حفظه  خامنه 
ترتيب  بدين  و  كرده  احترامى  بى  روحانى، 
نهايت مزدورى و پست فطرتى خود را بروز 
داده و به روشنى نشان داده اند كه اينان نه 
آموز  دست  اجيران  بل  ما،  مردم  نمايندگان 

دشمنان ملت مسلمان افغانستان اند و مطابق 
اهداف و منافع اجانب عمل مى كنند، در غير 
آن، از يكسو بحث مناقشه يا اختالفات بين 
دو دولت ربطى به اتباع و جريانهاى مختلف 
ذيربط  مراجع  وظيفه  و  ندارد  كشور  يك 
دولت افغانستان است كه به صحت و سقم 
اظهارات رئيس دولت يك كشور ديگر چون 
ايران بپردازد و ضمن حفظ احترام متقابل از 

حق و حقوق مردم افغانستان دفاع كند و از 
در  دولت  تفاوتى  بى  فرض  بر  ديگر  سوى 
دفاع از حقوق خود و ملت و آنگاه كه نوبت 
ابراز  برسد،  غيردولتى  جريانهاى  و  افراد  به 
نظر و اظهار مواضع با رعايت ادب و شان 
دينى و مذهبى مردم صورت بگيرد نه اينكه 
يك مشت عناصر خود فروخته در خيابانها 
نظر  در  بدون  حتى  رسانده،  هم  به  حضور 
داشت قدر و منزلت مردم افغانستان، عالوه 
بر توهين به يك ملت بزرگ 80 ميليونى، به 
يك  دل  كه  بگيرد  صورت  هتاكى  رهبرانى 
را  آنان  ديد  ساخته،  مكدر  را  مسلمان  عالم 
سطحى  آنچنان  افغانستان  دولت  و  مردم  به 
و سبك بسازد كه انگار تمام مردم افغانستان 

چنين بى ادب، فحاش و رذيل و اوباشند.
اين درحالى است كه مردم افغانستان نيك 
مى دانند كه رابطه افغانستان با ايران عميقتر 
نسنجيده  ولو  اظهارات  با  كه  است  آن  از 
خراب  روحانى  حسن  دكتر  مثل  شخصيتى 
و  است  افغانستان  مفيد  همسايه  ايران  شود. 
مردم ما هيچگاه از ياد نخواهند برد كه دولت 
و ملت ايران چه در زمان جهاد و نيز در دوران 
مقاومت عليه طالبان و همچنان در طول 17 
سال اخير در كنار مجاهدان، مقاومت گران 

ميليونها  و  بوده  افغانستان  ملت  و  دولت  و 
به  دهه   3 از  بيش  طى  را  هموطنم  مهاجر 
تاكنون  تنها  نه  نموده،  پذيرايى  وجه  بهترين 
كوچكترين  كه  است  نشده  شنيده  يا  ديده 
تخريب و تضعيفى از سوى ايرانى ها عليه 
صورت  افغانستان  سرزمين  و  ملت  دولت، 
در  همواره  مدت،  اين  طول  در  كه  گرفته 
داشته  نيك  نظر  كشور  ثبات  و  صلح  تامين 

و در راستاى رشد و ارتقاى فكرى فرهنگى 
سزايى  به  نقش  افغانستان  مردم  اقتصادى  و 
مواد  و  تفنگ  ديگران  اگر  است.  كرده  ايفا 
تا  داده  افغانستانى  اتباع  دست  به  انفجارى 
هموطنان خود را بكشند و زير ساخت هاى 
سرزمين خويش را تخريب كنند، ايرانى، قلم 
و دفترچه به فرزندان كشورم هديه داده است 
فراگيرى  با  پيموده،  را  علمى  رشد  مسير  تا 
دانش زندگى، در عرصه هاى مختلف براى 

سازندگى عمومى به طور فعال عمل كنند.
با  افغانستان  مردم  پيوند  همه،  از  گذشته 
امام خمينى(ره) پيوند مراد و مرشد و مرجع 
ملت  از  زيادى  جمع  علقه  و  است  مقلد  و 
اهللا  (حفظه  اى  خامنه  امام  حضرت  با  من 
پيرو  علقه  تقليد،  بحث  بر  عالوه  تعالى)، 
مجاهدان  و  مبارزان  تمام  و  است  رهبر  و 
معنوى  مختلف  هاى  عرصه  در  افغانستانى 
على  كه  شخصيتى  چنين  وجود  به  مادى  و 
چون  امام  آن  مانند  و  كند  مى  زندگى  گونه 
عالم  مستكبران  تمام  برابر  در  استوار  كوه 
ايستاده و متواضعانه با ملل مسلمان برخورد 
عالم  مسلمانان  راهنمايى  و  ارشاد  به  داشته، 
مشغول است، افتخار مى كند و نيز به رئيس 
جمهور اين ملت جناب دكتر حسن روحانى 

مليون   80 حدود  اجرايى  امور  راس  در  كه 
ملت  يك  خدمت  در  و  قرارداشته  ايرانى 
مجاهد به تمام معنا قرار دارد احترام داشته و 
طبيعى است كه يك چنين ملتى توهين يك 
خبر  بى  خدا  از  و  هويت  بى  عناصر  مشت 
را برنتافته، ضمن اعالم انزجار و تنفر ازين 
رهبران  عليه  احترامى  بى  هرگونه  عملكرد، 
خمينى(ره)  امام  چون  اثرگذارى  و  شايسته 
و امام خامنه اى(حفظه اهللا تعالى) و بى ادبى 
نسبت به رئيس جمهور يك كشور بزرگ را 

به شدت محكوم مى كنند.
اينجانب فرصت را مغتنم شمرده، الزم مى 
دانم از يكسو به برادران و خواهران ايرانى 
خود اعالم كنم كه چرت گويى و بى ادبى 
يك مشت عناصر خود فروخته را از ناحيه 
مردم افغانستان تلقى ننموده، به يقين بدانند 
كه آحاد ملت ما قدر و منزلت ايرانى ها را 
در عرصه هاى مختلف منطقه اى و جهانى 
پاس داشته، تا آخر به عنوان دوستان خوب 
منطقه اى و دركنار هم براى تامين صلح و 
استكبار  عليه  فراگير  مبارزه  و  عمومى  ثبات 

جهانى هم قلم و هم قدم خواهند بود.
تمام  و  ها  ايرانى  كل  از  ديگر،  سوى  از 
و  خمينى(ره)  امام  خط  پيرو  مسلمانان 
دوستداران و عالقمندان امام خامنه اى(حفظه 
اهللا تعالى) چه در ايران و چه در سطح دنيا، از 
بابت بلند شدن صداى مشمئز كننده توهين 
عليه اين بزرگواران از حلقوم ناميمون چند 
نفر بى هويت، آن هم از پايتخت كشورم و 
تمام  برابر  در  مجاهد  شيران  سرزمين  قلب 
و  خواهى  عذر  عالم،  زورگوى  قدرتمندان 
بدينترتيب اعالم مى كنم كه چنين حركتهاى 
اول  ندارد و نه  تازگى  افگنانه اگرچه  تفرقه 
آن خواهد بود و احتماال نه آخر آن، محكوم 
خط  از  و  بوده  افغانستان  جوى  خدا  مردم 
و  راه  و  خمينى(ره)  امام  آسمانى  و  الهى 
رسم خلف صالح ايشان حضرت امام خامنه 
اى(حفظه اهللا تعالى) اعالم حمايت جدى و 
همه جانبه نموده، براى پاينده و همه جانبه 
ملت  و  دولت  دو  روابط  بودن  عميق  و 

افغانستان و ايران دعا مى كنيم.
سيدعيسى حسينى مزارى

كابل- افغانستان
96-4-18
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كميسيون دفاعى و امنيت داخلى مشرانو جرگه 
مى گويد: شكايات و اسناد رسيده به اين كميسيون 
نشان مى دهد كه مواد مخدرِ به دست آمده از دو 
از  پس  هلمند  واليت  گرشك  ولسوالى  در  موتر 

ضبط ناپديد شده اند.
 ، (آوا)  افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
مشرانو  داخلى  امنيت  و  دفاعى  كميسيون  رئيس 
جرگه مى گويد: صدها كيلو گرام مواد مخدرى كه 
از سوى اردوى ملى و امنيت ملى در هلمند ضبط 
شده بود، به مديريت مبارزه با مواد مخدر سپرده 
نشده است. محمد هاشم الكوزى روز چهار شنبه 
ناپديد  موضوع  هرچند  بود  گفته  آزادى  راديو  به 
شدن مواد مخدر كشف شده را با ادارات مربوطه 
در ميان گذاشته است، اما خود نيز به هلمند مى رود 
نا  چگونه  مواد  اين  كه  كند  بررسى  نزديك  از  تا 
پديد شده است. الكوزى گفت، اين مواد از سوى 
نيروهاى قول اردوى 215 ميوند و نيروهاى امنيت 
سونگريان  نام  به  خاص  قطعه  به  مربوط  ملى 

كشف و ضبط شده بود.
و  مردم  شكايات  اساس  به  مى گويد،  وى 
مقدار  واليت،  اين  در  كشفى  اداره هاى  معلومات 
مواد مخدر به دست آمده از موترها زياد بود، اما 
حال تنها چهار صد كيلو گرام آن در نزد رياست 

امنيت ملى موجود است.
در  مخدر  مواد  از  مملو  موتر  دو  افزود:»  او 
مربوطات ولسوالى گرشك واليت هلمند از سوى 
نيروهاى اردوى ملى و امنيت ملى ضبط شده بود، 
مواد  با  مبارزه  مديريت  به  مواد  اين  حال  تا  اما 
در  ما  كميسيون  تحقيقات  نشده اند.  سپرده  مخدر 
اين مورد ادامه دارد و فردا من به هلمند مى روم 
تا در مورد افرادى كه در اين قضيه دست دارند، 

معلومات جمع آورى نمايم.»
هلمند از جمله واليات نا امن كشور است كه 
زياد  پيمانه  به  آن  در  مخدر  مواد  توليد  و  كشت 

صورت مى گيرد.

مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره  معلومات  اساس  بر 
واليت  در  سال  هر  متحد،  ملل  سازمان  جرايم  و 
مخدر  مواد  دالر  ميليارد  سه  ارزش  به  هلمند 
خالص  نا  توليد  درصد  بيست  كه  مى شود  توليد 
اساس  بر  و  مى دهد  تشكيل  را  افغانستان  ملى 
برخى  آمده  بدست  عوايد  از  گزارش ها،  برخى 
از مسئوالن ملكى و نظامى در واليت هلمند نيز 
وى  نام  نخواست  كه  منبع  يك  مى شوند.  بهرمند 
با  مبارزه  پوليس  گفته:  آزادى  راديو  به  شود  ذكر 
مواد مخدر در واليت هلمند به جاى مبارزه با مواد 
مخدر، در كارهاى ديگر، به ويژه جنگ در برابر 
مخالفان مسلح دولت مصروف نگهداشته شده اند 
و خالف قانون مسئوليت آنان را ادارات ديگر به 
پيش مى برد، موضوعى كه معينيت مبارزه با مواد 

مخدر نيز تا حدى آن را تائيد مى كند.
با  مبارزه  معينيت  مسئوالن  ديگر،  سوى  از 
پديد  نا  موضوع  داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد 
شدن مواد مخدر ضبط شده در هلمند را بر بنياد 
معلومات ابتدائى تائيد مى كنند، اما مى گويند، براى 
فرستاده  هلمند  به  را  هيئتى  قضيه  اين  بررسى 
كسانى  چه  قضيه  اين  در  كه  كند  بررسى  تا  اند 
مسئوالن  اين  از  يكتن  بوده اند.  دخيل  چگونه  و 
افزود: «ما يك هيئت را به هلمند فرستاده ايم كه 
به زودى به كابل برخواهد گشت. اگر چنين باشد 
كه فردى اين مواد را با خود نگهداشته باشد و يا 
براى رهايى افراد بازداشت شده اقدام نموده باشد، 
من به شما اطمينان مى دهم كه اين افراد به زودى 
شناسايى و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. ما 

در اين مورد خيلى جدى هستيم.»
اين در حالى است كه دولت وزيرى سخنگوى 
وزارت دفاع در اين مورد ابراز بى خبرى مى كند.

تخريب  به  رابطه  در  اين  از  پيش  هرچند 
مقدار  كشف  و  مخدر  مواد  بزرگ  كارخانه هاى 
شده است،  داده  خبر  هلمند  در  مخدر  مواد  زياد 
اما حال ادعاهايى وجود دارد كه مقدارى از مواد 
مخدر پس از آن كه از سوى نيروهاى امنيتى ضبط 

گرديده، نا پديده شده اند.

مواد مخدر مكشوفه در هلمند
ناپديد مى شوند

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:

حريم خصوصى مردم زير نگاه سنگين و نامحرم بلند منزل هاى غيرمعيارى

قربانيان ملكى كه به عنوان فرماندهان طالبان معرفى مى شدند

خانه انجام بدهيم و اين خيلى براى ما سخت 
تمام مى شود. چى كنيم ديگه جايى را هم 
از  حولى  يك  همى  كنيم،  كوچ  كه  نداريم 

شوهرم براى ما به ميراث مانده است.»
شكايت  صورت  به  چنان  هم  مريم  خانم 
كشور  اين  در  قانون  «هيچ  گويد:  مى  گونه 
وجود ندارد هر روز ما در اطراف شهر شاهد 
صورت  به  جديد  هاى  بلندمنزل  ساخت 
هستيم.  رنگه  هاى  شيشه  با  غيرمعيارى 
مسلمانى به هيچ كس نمانده است. در كجاى 
اين دين آمده كه مردهاى نامحرم از باال، زن 

و دختر مردم را ببينند».
بلندمنزل بايد بر اساس معيارهاى وزارت 

شهرسازى ساخته شود

هويت  كه  نيروها  اين  سابق  عسكر  يك 
زمانى كه  مى نويسد:  نشده است،  افشا  وى 
عمليات شبانه به پيمانه وسيع در افغانستان 
مقررات  در  قانونى  غير  كشتار  شد،  آغاز 
غير  هميشه  ولى  نبود،  شامل  آن ها  كارى 
نظاميان افغان در جريان اين عمليات كشته 
مى شدند، بعداً در سطح عالى استخبارات 
نبوده،  ملكى  افراد  آن ها  كه  مى كرد  تائيد 
اظهارات  بوده اند.  طالبان  قوماندانان  بلكه 
نشر  آن  از  بعد  بريتانيايى  عسكر  اين 
مى شود كه در مورد ادعاى اين كه پرسونل 

معرض  در  نيز  خودمان  خصوصى  حريم 
خطر قرار مى گيرد و خواهش ماهم از مردم 
اين است كه اصول و اخالق همسايه دارى 

را مراعت كنند.»
شهردارى: مردمى كه در شهر زندگى مى 

كنند، مشكالت را بپذيرند! 
بخش  مسئول  هاشم،  محمد  حال  اين  با 
انجنيرى و زيربنايى شهردارى بلخ در مورد 
معيار ساخت و ساز بلندمنزل ها در ساحات 
رهايشى مى گويد: «بنابر پاليسى شهردارى، 
معيار ساخت و ساز بلندمنزل ها در ساحات 
ساحات  در  و  است  منزل  چهار  تا  رهايشى 

بلند منزل تا چهارده منزل اجازه دارند.»
وى هم چنان اضافه نمود: «وقتى مردم در 

در  بريتانيا   (SAS)ساس خاص  نيروهاى 
جريان ماموريت در افغانستان، افراد ملكى 
را با خونسردى كشته و در مورد رويدادها 
راپورهاى نادرست داده اند، پوليس نظامى 
شاهى بريتانيا (RMP) تحقيقات را آغاز 

كرد.
نشريه ديلى اندسندى اكسپرس از قول 
اين عسكر مى نويسد كه در موارد خاص 
مسلح  غير  هاى  قوماندان  اجساد  كنار  در 
طالبان، اسحله گذاشته مى شد، تا بعد ثابت 

ساخته شود كه آن ها تروريستان بوده اند.

اطراف يك خانه كه پايان تر از او باشد و در 
و پنجره او سبب اين شود كه نگاه به داخل 
حويلى همسايه بيافتد، مشكل دارد؛ گذاشتن 
پنجره به طرف خانه همسايه و نگاه كردن به 
به  خانواده  اين  اگر  و  است  حرام  طرف  آن 
اذيت باشد، مى تواند به دولت شكايت نمايد 

و پنجره او را ببندد».
اين عالم دينى هم چنان در ادامه صحبت 
سبب  كه  بلندمنزلى  «اگر  گفت:  خود  هاى 
راضى  مزاحمت به همسايه شود و همسايه 
نباشد، بايد پنجره هاى آن قسمى گذاشته مى 

شود كه حويلى همسايه، قابل ديد نباشد».
گفت:  خود  هاى  صحبت  ادامه  در  وى 
«در زمان رسول خدا(ص) كسى در نزد آن 
حضرت آمد و گفت كه همسايه من درختى 
ما  حويلى  در  درخت  آن  نصف  كه  دارد 
بدون  بخواهد،  دلش  زمانى  هر  و  باشد  مى 
از  ما  و  شود  مى  ما  حويلى  داخل  به  اجازه 
دستش ناراحت هستيم. رسول خدا همسايه 
را  خود  درخت  كه  گفت  و  خواست  را  او 
قبول  شخص  آن  ولى  بفروشد.  همسايه  به 
نكرد. بعد رسول خدا(ص) گفت: در عوض 
مى  بهشت  در  درخت  چند  برايت  درختت 
رسول  نكرد.  قبول  شخص  آن  بازهم  دهم. 
خدا(ص) به همسايه آن شخص دستور داد 
تا نيم شاخه درختى كه به حويلى اش است، 

قطع كند و بيرون بيندازد».
اين عالم دينى هم چنان تصريح نمود: «ما 
همه مسلمان هستيم و كشور ما يك كشور 
چهار  تا  هم  شهردارى  اگر  و  است  اسالمى 
خانه  كه  دهد  مى  خانه  ساخت  اجازه  طبقه 
سوى  به  او  دروازه  يا  پنجره  اما  برود،  باال 
مزاحمت  سبب  كه  باشد  همسايه  حويلى 

شود؛ اين شخص مى تواند اقدام نمايد».
قابل ذكر است كه در كتاب «مسكن الفؤاد، 
اكرم(ص)  رسول  كه  است  آمده   «105 ص 
«اگر  فرمايد:  مى  همسايگى  حقوق  بيان  در 
از  اگر  كنى،  كمكش  خواست،  كمك  تو  از 
اگر  دهى،  قرض  او  به  خواست،  قرض  تو 
اگر  سازى،  برطرف  را  نيازش  شد،  نيازمند 
مصيبتى ديد، او را دل دارى دهى، اگر خيرى 
به او رسيد، به وى تبريك گويى، اگر بيمار 
شد، به عيادتش روى، وقتى از دنيا رفت، در 
را  ات  خانه  كنى،  شركت  اش  جنازه  تشييع 
جريان  جلوى  تا  نسازى  او  خانه  از  بلندتر 
هوا را بر او نگيرى، مگر آن كه خودش اجازه 

دهد».
و  عليه  اهللا  اكرم(صلى  رسول  چنان  هم 
«حلية  كتاب  در  كه  روايتى  در  وسلم)  آله 
آمده،   «446 ص  مجلسى،  عالمه  المتقين، 
كند  بنا  اى  خانه  كه  «هر  است:  داده  هشدار 
كه مردم ببينند و بشنوند، در روز قيامت آن 
خانه را تا طبقه هفتم زمين از آتش پرنموده 
و در گردنش اندازند و هيچ چيز او را نگه 
ندارند تا به قعر جهنم فرو غلتد. پرسيدند: يا 
رسول اّهللا! ساختن خانه براى ريا يعنى چه؟ 
فرمودند: يعنى بيش از ميزان نياز و حاجت 
همسايگان  بر  وسيله  بدين  تا  است  ساخته 
مباهات كند و بر برادران دينى فخر فروشد».

اكسپرس  اندسندى  ديلى  نشريه 
سابق  وزير  هاوارت  سرگرالد  اظهارات 
دفاع بريتانيا را نيز نشر كرده كه گفته است، 
قبل از آغاز هرگونه تحقيقات بايد خيلى 
نيروهاى  به  مى تواند  چون  شود،  احتياط 
به  برساند.  زيان   (SAS) ساس  خاص 
گفته وى نيروهاى خاص بريتانيا از اعتبار 
و  برخوردارند  جهان  در  عالى  حيثيت  و 
محرمانه  فعاليت هاى  باز  محكمه  در  اگر 
آن ها بررسى شود، احتمال دارد كه به اين 

نيروها زيان برسد.

رئيس  سامع،  محمد  سيد  حال  همين  در 
كميسون مستقل حقوق بشر در بلخ در رابطه 
منزل  بلند  از  شمارى  غيرمعيارى  اعمار  به 
تمامى  در  شهرسازى  وزارت  گويد  مى  ها 
واليات افغانستان يكى از ارگان هايى است 
بايد بر اعمار ساختمان ها از از روى نقشه 
اين  معيار  اساس  بر  تا  باشد  داشته  نظارت 

وزارت ساخته شوند.
گفت:  خود  هاى  صحبت  ادامه  در  وى 
افغانستان  در  كه  نيست  شكى  جاى  «اين 
هاى  حركت  متأسفانه  اخير  هاى  سال  طى 
صورت  مخلتف  هاى  بخش  در  غيرمتوازن 
و  دولتى  زياد  هاى  زمين  مثال  است؛  گرفته 
هاى  ساختمان  و  شده  غصب  غيردولتى 
سالهاى  در  است.  شده  ساخته  غيرمعيارى 
از  تعدادى  نيز  مزارشريف  شهر  در  گذشته 
سبز  هاى  پارك  و  ها  پروژه  براى  ها  زمين 
غصب  نيز  ها  زمين  اين  كه  بود  شده  داده 
شده و حاال خانه آباد شده است. اين ها همه 
وظيفه اين ارگان ها است كه بايد در قسمت 
اعمار ساختمان ها توجه و كنترل نمايند؛ در 
غير آن، مشكالت بيشتر محيطى و محلى را 

براى مردم ايجاد مى كنند.»
هم  خودشان  مردم  كه  اين  ابراز  با  سامع 
به  و  كنند  رعايت  را  شهرنشينى  اصول  بايد 
بگذارند،  ارج  همديگر  خصوصى  حريم 
گفت: «ما در يك كشورى زندگى مى كنيم 
حال  حين  در  و  هستيم  مسلمان  همه  كه 
هاى  رواج  و  رسم  به  كه  هستيم  مردمى 
محيطى، محلى و منطقهاى ارزش مى دهيم؛ 
به هر اندازه كه ما حريم خصوصى ديگران را 
در معرض خطر قرار بدهيم؛ به همان اندازه 

شهر زندگى مى كنند، بايد اين مشكالت را 
بپذيرند، چون زندگى شهرى اين مشكالت 
را دارد. اگر يك بلند منزل در چهارده منزل 
به صورت افقى اعمار شود؛ ساحات زيادى 
رشد  اما  دهد.  مى  قرار  خود  تاثير  تحت  را 
ساختمان ها از افقى به عمودى بهتر است، 
چون تعداد زياد خانواده ها در يك ساختمان 
اين  كه  كنند  زندگى  توانند  مى  منزله  چند 
كار كارمندان شهردارى را هم براى پاكى و 

صفايى در قسمت كثافات ساده مى سازد».
خصوصى  حريم  نقض  دين:  عالمان 

همسايه حرام است
تن  يك  نورالحق،  اكبر  على  حال  اين  با 
در  مزارشريف  شهر  در  دينى  عالمان  از 
همسايه  حقوق  و  شخصى  حريم  به  رابطه 
يا  خانه  «منزل،  گويد:  مى  اسالم  ديدگاه  از 
حويلى، حريم شخصى يك انسان مسلمان و 
غيرمسلمان است كه اسالم به حريم خانواده 
و فاميل احترام خاصى دارد. به همين لحاظ 
است كه هر مأمور و كارمند دولت كه حكم 
حكم  بدون  تواند  نمى  باشد؛  داشته  جلبى 
محكمه ذى صالح وارد منزل كسى شود و 
بايد از محكمه حكم بگيرد؛ نماينده امنيت، 
با  و  باشند  همراهش  جنايى  و  سارنوالى 
داخل  منطقه،  بزرگ  يا  و  نماز  پيش  حضور 

خانه شوند».
وى هم چنان در ادامه صحبت هاى خود 
پنجره  توسط  همسايه  اذيت  به  رابطه  در 
شخصى  حريم  «خانه  گفت:  ها  بلندمنزل 
است و براى خانم ها الزم نيست آن حجابى 
نيز  درخانه  دارند،  منزل  از  بيرون  در  كه  را 
داشته باشند. بناء موجوديت بلندمنزل ها در 

بلند  ساختمان  هاى  موجوديت  و  اعمار 
شهرها،  رهايشى  ساحات  در  غيرمعيارى  و 
همواره براى شهروندان دشوارى  هاى زيادى 
شهروندان  گفته  است.  داشته  همراه  به  را 
بلخ، ساخت و ساز ساختمان ها به صورت 
غيرمعيارى در اين واليت سبب نقض حريم 
را  مشكالتى  و  شده  ها  همسايه  خصوصى 

براى بانوان ايجاد كرده است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
از  مزارشريف  شهر  شهروندان  از  شمارى 
عدم توجه شهردارى اين واليت در قسمت 
شكايت  غيرمعيارى  هاى  بلندمنزل  اعمار 
هاى  ارگان  در  را  فساد  موجوديت  و  نموده 

زيربط، دليل اين معضل مى دانند.
مزارشريف  شهر  شهروند  كه  سخى  غالم 
است، به خبرنگار آوا مى گويد: «موجوديت 
بلندمنزل ها در كنار حويلى هايى كه داراى 
يك منزل است، صاحب خانه را به زحمت 
مى اندازد، چون افراد خانه خصوصا بانوان 
مى  گذار  و  گشت  آزادانه  حولى  صحن  در 
از  كردن  نگاه  با  بلندمنزل  همسايه  اما  كنند، 
شيشه به حويلى آن ها، به حريم خصوصى 

شان مداخله مى كند».
گفت:  خود  هاى  صحبت  ادامه  در  وى 
نظر  در  بدون  پولدار  و  زورگو  افراد  «اكثرا 
گرفتن معيارهاى خانه سازى، بلند منزل آباد 
كالنترهاى  طريق  از  بايد  مردم  كه  كنند  مى 
جلو  تا  بدهند  خبر  شهر  شهردارى  به  گذر 
خانه  سازى،  خانه  معيار  خالف  كه  افرادى 

مى سازند، گرفته شود.
شهر  شهروند  ديگر  محمدى  عباس 
مزارشريف، موجوديت فساد را دليل ساخت 
و  دانسته  غيرمعيارى  هاى  بلندمنزل  ساز  و 
مى گويد: «مشكل اينجاست كه در افغانستان 
فساد بسيار زياد شده و كسانى كه در شهر، 
بلندمنزل آباد مى كنند؛ افراد پولدار هستند و 
به كسانى كه با مشكل مواجه مى شوند، اكثرا 
اگر  باشند؛  مى  نشين  كرايه  و  غريب  طبقه 
را  جايى  كنند؛  شكايت  شهردارى  به  ها  آن 
نمى گيرد، چون در افغانستان گرفتن رشوه 
مى  خوردن  آب  مانند  به  دولتى  ادارات  در 
ماند كه پول داران با دادن پول، شهردارى را 

قناعت مى دهند».
سه  را  شوهرش  كه  است  مادرى  مريم 
سال پيش بنابر مريضى از دست داده است. 
پسر  دو  و  جوان  دختر   6 با  اكنون  هم  وى 
كوچكش در خانه يك طبقه يى كه از شوهر 
موجوديت  اما  كند،  مى  زندگى  است؛  مانده 
اش،  خانه  اطراف  در  بلند  هاى  ساختمان 
دختران  و  او  براى  را  زيادى  مشكالت 

جوانش ايجاد كرده است.
ها  بلندمنزل  «اين  گويد:  مى  مريم  خانم 
در چهار اطراف حولى ما سايه افگنده كه در 
بيند  نمى  را  آفتاب  روى  ما  حويلى  زمستان 
دست  از  مزار،  گرم  هواى  در  تابستان  در  و 
اين بلند منزل ها، داخل خانه از گرمى پخته 

مى شويم».
دخترهايم  و  «من  گفت:  ادامه  در  وى 
داخل  در  را  مان  كارهاى  كه  هستيم  مجبور 

نشان  بريتانيايى  نشريه  يك  هاى  يافته 
در  بريتانيا،  خاص  نيروهاى  كه  دهد  مى 
افغانستان  در  شبانه  هاى  عمليات  جريان 
پس از كشتن افراد ملكى و بى دفاع ، آن ها 
را به عنوان فرماندهان هالك شده طالبان 

معرفى مى كردند.
نشريه   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
بريتانيا  چاپ  اكسپرس  اندسندى  ديلى 
خاص  نيروهاى  قانونى  غير  عملكرد  به 
ساس  نام  به  كه  افغانستان  در  بريتانيايى 
قول  از  و  پرداخته  مى شوند  ياد   (SAS)


