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آمار رسمی فرمان دهی پولیس هرات نشان می دهد که طی 10 ماه اخیر، دست کم 
19 واقعه آدم ربایی روی داده است. آمار اداره محلی نیز نشان می دهد که تنها در 
یک  شبانه روز، »چهار مورد آدم ربایی« در این شهر انجام شده است. در روزهای 
اخیر، هرات گواه افزایش بی سابقه آدم ربایی بود و این مسأله نگرانی زیادی به دنبال 
داشت.  هرچند پس از عملی شدن برنامه »میثاق امنیتی« در کابل، هراتیان امید 
داشتند با اجرای این برنامه در هرات اوضاع امنیتی بهتر  شود، اما خالف تصور 

مردم، با عملی سازی میثاق امنیتی، گراف آدم ربایی  افزایش بی سابقه یافت.
از دید آگاهان امور نظامی، مقصر اصلی افزایش جرایم، مقام های ارشد محلی و 

مسووالن امنیتی هرات هستند و...
۳

آدم ربایی  در هرات افزایش یافته است

تأکید مجلس و گریز حکومت 
از یک سان سازی معاشات کارمندان دولت

جنجال بر سر بودجه 1۴00؛ 

۴ ۴

معارف را سیاسی و بی کیفیت نسازید
39؛ تقابل خرد و خرافه

اخیراً مکتوب متحدالمال از جانب کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، عنوانی وزارت خانه ها ابالغ شده است. در این 
مکتوب آمده که در طرح تشکیل وزارت ها در روشنایی مصوبه شماره ۵ مورخ 1۳99/۲/1۳ کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، به 

استثنای مشاوریت حقوقی سایر مشاوریت ها جا داده نشود.

به خاطر به دست آوردن پول های قرضش به بدخشان 
در شمال شرق افغانستان می رود، اما پیش از آن که پول 
پسر  عبدالرووف  که  می رسید  خبر  آورد،  دست   به  را 
شهر  آریانای  کارته   در  مرموز  گونه   به  چهارده ساله اش 
کابل کشته شده  است. رویاهای زنده گی آرام و خوبش 

از همین جا یکی پی  دیگر برباد می رود و...
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روایت یک زخم ناسور؛
چرا عامالن قتل عبدالرووف 

پس از شش سال محاکمه نشده  اند؟

اصابت هاوان در هرات یک کشته و ۱۱ زخمی 
برجای گذاشت کاهش نیروهای امریکایی؛ طالبان استقبال کردند و دولت می گوید 

که روی وضعیت جنگ تأثیر ندارد
وزارت  آن که  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
شمار  که  کرد  اعالم  امریکا  دفاع 
سربازانش در افغانستان به دو هزار و 
است، شورای  یافته  کاهش  تن   ۵00
امنیت ملی کشور می گوید که کاهش 
سربازان امریکایی روی وضعیت جنگ 

در افغانستان تأثیر منفی ندارد.
که  گفته اند  طالبان  این،  با  هم زمان 
امریکایی  نیروهای  بیش تر  خروج 
جهت  در  عملی  گام  افغانستان  از 
اجرای توافق نامه دوحه و دست یابی به 

موفقیت است.
جمعه،  روز  امریکا  دفاع  وزارت 
که  کرد  اعالم  جدی  بیست وششم 
شمار سربازان این کشور در افغانستان 
به پایین ترین سطح حضور خود پس از 
سال ۲001 میالدی به دو هزار و ۵00 

تن رسیده است.
شورای  سخنگوی  اندر،  رحمت اهلل 
امنیت ملی یک روز پس از این اعالم 
که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت 

یک  برخورد  دنبال  به  هرات:  ۸صبح، 
در  مسکونی  خانه های  به  هاوان  گلوله 
تن   11 و  کشته  جوان  زن  یک  هرات، 
چاشت  رویداد  این  شدند.  زخمی  دیگر 
روستای  در  جدی،  بیست وهفتم  شنبه، 
هرات  »ُکهسان«  ولسوالی  قدوس آباد 

اتفاق افتاده است.
به  تن   1۲ می گویند  صحی  مقام های 
این  از  کشته  یک  و  زخمی  شمول 11 
رویداد به شفاخانه حوزه ای هرات انتقال 
یافته اند. محمدرفیق شیرزی، سخنگوی 
روزنامه  به  هرات،  عامه  صحت  ریاست 
۸صبح می گوید یک کشته و 11 زخمی 
که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل 

هستند، به شفاخانه انتقال یافته اند.
به گفته او، چهار زن، چهار کودک و سه 
درمانی  مرکز  این  در  درمان  برای  مرد، 
زخمی ها  وضعیت  و  شدند  بستری 
امنیتی  مقام های  است.  قناعت بخش 
هرات تاکنون در مورد چگونه گی شلیک 

این هاوان چیزی نگفته اند.
از  هاوان  که  نیست  مشخص  هنوز  تا 
سوی طالبان یا از سوی نیروهای امنیتی 
قدوس آباد،  روستای  است.  شده  شلیک 
امتداد  در  و  هرات  ُکهسان  ولسوالی  در 
موقعیت  اسالم قلعه   - هرات  بزرگ راه 
مسیر  این  در  ناامن  مناطق  از  و  دارد 

است.

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

خارجی  سربازان  افزایش  و  کاهش 
جنگی  وضعیت  روی  افغانستان  در 
تأثیری ندارد؛ زیرا در حال حاضر 9۶ 
درصد جنگ از سوی نیروهای امنیتی 
افغانستان رهبری و مدیریت می شود.

سخنگوی  محمدنعیم،  حال،  این  با 
دفتر سیاسی طالبان در قطر در رشته 
توییتی نوشته است که خروج بیش تر 
گام  افغانستان  از  امریکایی  سربازان 
توافق نامه  اجرای  راستای  در  عملی 

دوحه و دست یابی به موفقیت است.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اجرای 
و  امریکا  نفع  به  را  توافق نامه  این 

افغانستان توصیف کرده است.
محمدنعیم از جانب طالبان اطمینان 
دوحه  توافق نامه  به  که  است  داده 

معتهد است.
جمعه،  روز  امریکا  دفاع  وزارت 
که  کرد  اعالم  جدی  بیست وششم 
شمار نیروهای این کشور در افغانستان 
یافته  کاهش  تن  و ۵00  هزار  دو  به 

سرپرست  میلر،  کریستوفر  است. 
بیانیه ا ی گفت  امریکا در  وزارت دفاع 
ترمپ،  دونالد  هدایت  براساس  که 
برنامه  مطابق  امریکا  جمهور  رییس 
امریکایی  نیروهای  شمار  شده،  اعالم 

در افغانستان کاهش یافته است.
سرپرست وزارت دفاع امریکا می گوید 
تالش  در  او  امر  تحت  اداره  که 
برنامه ریزی برای خروج کامل سربازان 
امریکایی در ماه می ۲0۲1 است، اما 
بر  مبتنی  او،  به گفته  هرگونه خروج 

شرایط است.
طالبان   - امریکا  توافق نامه  براساس 
امضا  که در دهم حوت سال گذشته 
شد، نیروهای امریکایی تا ماه می سال 
جاری میالدی به صورت کامل خارج 
می شود. در ازای خروج کامل نیروهای 
که  شده اند  متعهد  طالبان  خارجی، 
روابط خود را با شبکه های تروریستی 
قطع کنند و از خاک افغانستان علیه 

منافع امریکا استفاده نشود.

سیر صعودی ناامنی؛



والیت  در  امنیتی  مسووالن  قندهار:  ۸صبح، 
قندهار اعالم کرده اند که حمله مهاجمان بر کارگاه 
وسایط امنیت ملی در ولسوالی دامان این والیت 
با کشته شدن سه  از چهار ساعت درگیری  پس 

مهاجم پایان یافته است.
مهاجمان ساعت ۸:00 پیش از چاشت روز شنبه، 
پر  هاموی  یک  از  استفاده  با  بیست وهفتم جدی 
از مواد انفجاری به این کارگاه در ولسوالی دامان 

والیت قندهار حمله کرده بودند.
قندهار  والیت  پولیس  امنیت  آمر  مشعل،  فرید 
گفته است که پس از انفجار هاموی بمب گذاری 
شده، مهاجمان وارد کارگاه شده بودند و برای چهار 

ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.

۸صبح، کابل: وزارت صنعت و تجارت اعالم کرده 
است که بهترین کیفیت زعفران جهان بار دیگر به 

افغانستان تعلق گرفته است.
افغانستان جایزه  این وزارت، زعفران  اعالم  طبق 
نخست )سه ستاره طالیی( انستیتوت بین المللی 
میالدی   ۲0۲1 سال  در  را  اروپا  اتحادیه  ذایقه 

کسب کرده است.
فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به 
روزنامه ۸صبح گفت که این جایزه به نماینده گی 
زعفران  کیهان  زراعتی  شرکت  به  افغانستان  از 

تعلق گرفته است.
انستیوت  احمدی،  فواد  معلومات  براساس 
بروکسل  شهر  در  اروپا  اتحادیه  ذایقه  بین المللی 
نهاد بین المللی  کشور بلژک مستقر است و یک 
معتبر در عرصه تعیین ذایقه و کیفیت محصوالت 

غذایی در عرصه جهانی به شمار می رود.

این درگیری ها  قندهار، در  به گفته ی مشعل در 
یک غیرنظامی و یک کارمند امنیتی ملی زخمی 

شده  اند.
مشعل افزود که پس از درگیری چهار ساعته سه 
مهاجم از سوی نیروهای امنیت ملی کشته شدند 
و یک موتر بمب گذاری شده نیز در محل کشف و 

خنثا شده است.
تصاویری که از محل حادثه به نشر رسیده است، 

سطح تخریبات را گسترده نشان می دهد.
کارگاه امنیت ملی در ولسوالی دامان در نزدیکی 

میدان هوایی والیت قندهار موقعیت دارد.
مسوولیت حمله بر کارگاه امنیت ملی را در قندهار 

طالبان بر عهده گرفته است.

او، جایزه سه ستاره طالیی این نهاد از  به گفته 
اعتبار جهانی برخوردار است.

این  طالیی  ستاره  سه  جایزه  که  گفت  احمدی 
نهاد بین المللی در سال ۲0۲1 میالدی به زعفران 
به شرکت  طبیعی  عالی  کیفیت  بنابر  افغانستان 

زراعتی کیهان زعفران تعلق گرفته است.
که  افزود  تجارت  و  صعنت  وزارت  سخنگوی 
شرکت زراعتی کیهان زعفران با کسب جایزه سه 
ستاره طالیی انستیتوت بین المللی ذایقه پس از 
این می تواند نشان این نهاد را بر روی محصوالت 
زعفرانی خود استفاد و در سطح جهانی از آن کار 

بگیرد.
سال  در  ذایقه  آزمایش  بین المللی  انستیتوت 
۲00۳ در شهر بروکسل تاسیس شده است و از 
آن زمان تاکنون همه ساله ذایقه صدها نوع مواد 

غذایی را  آزمایش می کند.

 

مجلس  در  بار  دومین   برای   1۴00 مالی  سال  ملی  بودجه  طرح 
نماینده گان رأی نیاورد و تصویب نشد. این شاید برای اولین  بار در 
دو  را  ملی  بودجه  که طرح  است  نماینده گان  مجلس  فعالیت  طول 
مرتبه رد کرده است. در سال های گذشته نیز طرح و تصویب بودجه 
ملی با حواشی و جنجال هایی همراه بود؛ اما تا این اندازه جنجالی و 
پرحاشیه نشده بود. بنابراین، رأی رد دوباره به طرح بودجه ملی سال 
مالی جدید، می رساند که مناسبات بین حکومت و مجلس نماینده گان 
عادی نیست و این دو نهاد نتوانسته اند در یک تعامل سازنده به امور 

ملی و کشوری رسیده گی کنند.
رد دوباره طرح بودجه ملی سال مالی 1۴00 برای حکومت دو پیام 
واضح دارد. پیام نخست آن است که اگر این طرح مطابق پیشنهادات 
مجلس نماینده گان تعدیل و اصالح نشود، تصویب و اجرایی نخواهد 
شد. پیام دوم آن است که حکومت اگر بخواهد جایگاه حقوقی مجلس 
نماینده گان را نادیده بگیرد، از سوی این نهاد زمین گیر خواهد شد. یکی 
از ابزارهایی که مجلس نماینده گان برای انجام این کار در اختیار دارد، 
خودداری از تصویب طرح بودجه ملی است. هرگاه مجلس نماینده گان 
بخواهد این طرح را در آینده نیز تأیید نکند، دست حکومت در مصرف 
بودجه بسته خواهد شد. از این رو، حکومت، انتخابی جز تعامل مثبت 
با این نهاد ندارد و باید پیشنهادات معقول و اصولی مجلس را بپذیرد.

که  است  معقولی  پیشنهاد  دولت،  کارکنان  معاشات  یک سان سازی 
آن که  معاشات، ضمن  با یک سان سازی  بپذیرد.  را  آن  باید  حکومت 
عدالت در حقوق و امتیازات کارکنان دولتی تأمین می شود، از بروز 
فساد دست کم در دو سطح جلوگیری خواهد شد. در سطح اول، کسی 
که داوطلب یک بست دولتی با معاش و امتیازات بلند است، مجبور 
نخواهد شد برای اشغال آن بست به مأموران استخدام پول و رشوت 
بگیرد. در سطح دوم،  کار  زور  و  تهدید  از  برابر آن ها  یا در  و  بدهد 
کسی که با معاش و امتیازات کم کار می کند، مجبور نخواهد شد که 
با پول حاصل از آن روزگار بگذراند.  به رشوت خواری روی بیاورد و 
توزیع معاش و امتیازات یک سان به کارکنان دولت باعث رشد و حفظ 
قطبی شدن  دو  از  جلوگیری  و  یک سطح  در  کارکنان  این  زنده گی 
جامعه به دلیل درآمد ناشی از کار آن ها در دولت خواهد شد. این ها 
به دست  آن  اجرای  در صورت  که  است  پیشنهاد  این  فایده های  از 
خواهد آمد. لذا مقاومت در برابر آن به سود نیست و منطقی هم به 

نظر نمی رسد.
نماینده گان رد  از سوی مجلس  این دلیل  به  طرح دسترخوان ملی 
شده بود که مصرف آن از تنقیص بودجه دست کم هفده پروژه مهم 
توسعه ای پرداخت شده است. درست است که بودجه دسترخوان ملی 
از سوی بانک جهانی وعده شده است، اما نتیجه اجرای آن تعلیق این 
این بودجه اجرا  با  یا تعویق آن بوده است که می بایست  پروژه ها و 
می شد. حکومت نباید زیر نام مبارزه با کرونا و یا مبارزه با گرسنه گی 
می کرد  استفاده سیاسی  توسعه ای  پروژه های  به  مربوط  پول های  از 
در همان  پهن می کرد.  موافقت مجلس  بدون  را  ملی  و دسترخوان 
آغاز روشن بود که چهارهزار افغانی آن قدر پول زیاد نیست که بتواند 
زنده گی مردم را تغییر دهد. هم چنان پیش بینی شده بود که این طرح 
نیز مثل سایر طرح ها با مشکل سوء مدیریت و فساد روبه رو خواهد 
بود که اکنون مصادق آن در شماری از والیات مشاهده شده است. 
به یک  اکنون  این طرح  بر سر تطبیق  پافشاری یک جانبه حکومت 

دردسر جدی برای آن تبدیل و باعث تقابل دو قوه شده است.
هم چنان متوازن کردن پروژه ها و تأمین عدالت در پروژه های توسعه ای، 
یک پیشنهاد معقول و قابل دفاع است. حکومت به عنوان مجری قانون 
حق ندارد زیر هیچ نامی باعث توسعه نامتوازن و یا عمداً مانع توسعه 
بعضی از والیات شود. این کار نشانه تبعیض و نگاه دوگانه نسبت به 
قانون اساسی است. حکومت  والیات و ساکنان آن و مخالف احکام 
پروژه های  متوازن کردن  زمینه  در  نماینده گان  مجلس  برابر  در  باید 
هدف  این که  بر  مشروط  بگیرد؛  کار  بیش تری  انعطاف  از  توسعه ای 
نماینده گان از علم کردن این مسأله، تحت فشار قراردادن حکومت به 

خاطر منافع شخصی نباشد.
برسد.  نماینده گان  مجلس  تأیید  به  باید  بودجه ای  واحدهای  اصوالً 
حکومت حق ندارد هر روز یک اداره جدید را ایجاد کند و از وزارت 
مالیه بخواهد که برای آن اداره بودجه تعیین و پرداخت کند. مجلس 
بودجه ای  واحدهای  برای  بودجه  پیشنهاد  دارد  حق  نماینده گان 

تازه تشکیل را که مورد تأیید آن نیست، تصویب نکند.
هم چنان تا زمانی که سرنوشت پول های سابق مربوط به کدهای 91 
این کدها  برای  پیشنهادی  بودجه  با  است  نشود، الزم  و 9۲ روشن 
با احتیاط بیش تری برخورد شود. در صورتی که مالحظات مجلس 
این کدها منطقی است،  برای  نماینده گان درباره بودجه پیشنهادی 
و  معقول  پیشنهادات  برابر  در  مقاومت  بپذیرد.  را  آن  باید  حکومت 
اصولی مجلس نماینده گان به نفع حکومت نیست. به همین شکل، 
مخالفت مجلس نماینده گان با طرح بودجه بدون دالیل منطقی و صرفاً 
به هدف آسیب زدن به حکومت نیز چاره کار نیست. انتظار می رود که 
هر دو نهاد در یک تعامل مثبت بر تنش و جنجال کنونی غلبه حاصل 
کنند و با احترام به جایگاه حقوقی یک دیگر به یک راه حل منطقی 
برسند. خیر دولت و ملت در هم کاری و پای بندی حکومت و مجلس 
به قانون اساسی است و نباید از صالحیت هایی که برای هر دو نهاد در 

این قانون تسجیل شده است، سوء استفاده شود.

حکومت باید پیشنهادات 
قانونی مجلس را بپذیرد

 یک شنبه
شماره 3522

2۸ جدی 1399
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قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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حمله مهاجمان بر کارگاه امنیت ملی 
در قندهار پس از چهار ساعت پایان یافت

زعفران افغانستان مقام نخست انستیتوت بین المللی 
ذایقه اتحادیه اروپا را کسب کرد

ناشناس دو  تفنگ داران  ۸صبح، ننگرهار: 
مرکز  جالل آباد،  شهر  در  را  پولیس  سرباز 

والیت ننگرهار به ضرب گلوله کشتند.
این رویداد روز شنبه، بیست وهفتم جدی در 
ساحه انگورباغ از مربوطات ناحیه پنجم شهر 

جالل آباد رخ داده است.
حفیظ علی خیل، خبرنگار روزنامه ۸صبح در 
ننگرهار به نقل از شاهدان عینی گزارش داده 
است که مهاجمان بر یک ریکشا سوار بودند.

شاهدان رویداد گفته اند که مهاجمان پس از 
شلیک بر پولیس، سالح آن ها را نیز با خود 

برده اند.
مسوولیت این حمله را بر فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.

افغانی  میلیون   ۴0 حکومت  کابل:  ۸صبح، 
هندوها  نیایش گاه های  بازسازی  برای  را 
است.  داده  اختصاص  کشور  سیک های  و 
مسووالن وزارت مالیه می گویند که این مقدار 
و  عبادت گاه  ها  مرمت  و  بازسازی  برای  پول 
اماکن مذهبی هندوها و سیک های افغانستان 
شده  داده  اختصاص   1۴00 سال  بودجه  در 

است و برای این هدف مصرف خواهد شد.
وزارت  سخنگوی  مسجدی  خان،  شمرروز 
مالیه، به روزنامه ۸صبح گفت که در سال مالی 
برای  افغانی  میلیون   ۴0 خورشیدی   1۴00
عبادت گاه های  و  مذهبی  مکان های  بازسازی 

هندوها در نظر گرفته شده است.
 1۳99 مالی  سال  بودجه  سند  در  حکومت 
برای  در  را  افغانی  میلیون   ۵0 خورشیدی 
بازسازی نیایش گاه های هندوها در نظر گرفته 

بود.
میلیون   ۵0 از  که  گفت  وزارت  سخنگوی 
بودجه اختصاص یافته در سال گذشته مالی، 
حدود ۳9 میلیون افغانی آن به مصرف رسیده 

است.
مجلس  سوی  از   1۴00 مالی  سال  بودجه 
مجلس  است.  نشده  تصویب  نماینده گان 
توازن،  عدم  دلیل  به  را  بودجه  نماینده گان 
و  دولت  کارمندان  معاشات  سازی  یک سان 
احتیاط  کدهای  در  هنگفت  مبالغ  اختصاص 

رد کرده است.
سال گذشته وزارت مالیه اعالم کرد که قرار 
است ۵0 میلیون برای بازسازی عبادت گاه های 
هندوها در والیت های کابل، ننگرهار، خوست، 
غزنی مصرف  و  لغمان  پکتیا،  قندهار،  هرات، 

شود.
امور مربوط به بازسازی عبادت گاه های هندوها 
به مشورت و اولویت  خودشان از سوی حکومت 

به پیش برده می شد.
در گذشته جمعیت قابل توجهی از شهروندان 
این  می کردند.  زنده گی  افغانستان  در  هندو 
کابل،  والیت های  در  قومی  و  مذهبی  اقلیت 
پکتیا، کندز،  قندهار،  لغمان، غزنی،  ننگرهار، 
هرات، خوست، ارزگان و برخی از والیت های 

دیگر عبادت گاه های فعال داشته است.
در سال های اخیر در پی هرج ومرج های ناشی 
عبادت گاه های  از  برخی  داخلی،  جنگ  از 
شهروندان هندو تخریب شده و نیز برخی از 
شده  غصب  مذهبی  اقلیت  این  جایدادهای 

است.
از حمله مرگ بار  در جریان سال جاری پس 
به درمسال سیک ها در منطقه شوربازار شهر 
کابل، هندوها وسیک های افغانستان به صورت 

گروهی کشور ترک کردند.

تفنگ داران ناشناس دو 
پولیس را در ننگرهار کشتند

حکومت ۴۰ میلیون 
افغانی را برای بازسازی 
نیایش گاه های هندوها 

اختصاص داده است

والیت  در  امنیتی  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
کاپیسا می گویند که مردی در ولسوالی حصه اول 

کوهستان برادرش را کشته است.
که  گفت  پولیس  سخنگوی  شورش،  شایق 
شنبه،  روز  چاشت   1۲:00 ساعت  حادثه  این 
بیست وهفتم جدی در ساحه رازی خیل خم زرگر 

ولسوالی حصه اول کوهستان رخ داده است.
به گفته او، این مرد پس از مشاجره لفظی برادرش 
را به ضرب گلوله کشته است. سخنگوی پولیس 

این مشاجره لفظی روی  کاپیسا توضیح نداد که 
چه موضوعی بوده است.

شایق گفت که مقتول ۳0 سال سن دارد و پولیس 
برادرش وی را بازداشت کرده است.

سخنگوی پولیس کاپیسا افزود که این حادثه در 
دست بررسی است. رویدادهای مشابه نیز پیش از 

این نیز در والیت کاپیسا رخ داده است.
سال گذشته یک مرد  در این والیت برادرش را 

پس از دعوا بر سر مسابقه فوتبال کشته بود.

مردی در کاپیسا پس از مشاجره لفظی برادرش را کشت



۸صبح، هرات

حسیب بهش

سلطان داوود، فرمانده پولیس 
هرات، در صحبت با روزنامه 

۸صبح می گوید که بر اساس آمار 
رسمی این نهاد، از آغاز سال روان 

خورشیدی تاکنون دست کم 19 
واقعه آدم ربایی در هرات روی 

داده است، اما در حال حاضر چهار 
نفر در بند آدم ربایان هستند. 
از دید فرمانده پولیس هرات، 

مشکل آدم ربایی از سال ها پیش 
تاکنون در این شهر وجود دارد و 
چون هرات شهر اقتصادی است، 
صنعت گران در آن فعالیت دارند 

و پول زیادی در گردش است، 
بهترین راه برای کسب »پول های 
هنگفت« آدم ربایی است و برخی 

افراد مرتکب آن می شوند.

مجلس نماینده گان پیش نویس دوم بودجه ملی سال 
با اکثریت آرا رد کرد. اعضای مجلس  مالی 1۴00 را 
این  در  »تخطی ها«  از  موارد  بیش تر  که  می گویند 
مورد  چند  حتا  حکومت  و  نشده  اصالح  پیش نویس، 
دیگر را نیز به آن افزوده است. به گفته مجلس، حکومت 
بحث یک سان سازی معاشات کارمندان دولت را با وجود 
تصویب از سوی این مجلس، در پیش نویس بودجه سال 
مالی نگنجانیده است. اعضای مجلس پیش تر هشدار 
یک سان  سازی  نشدن  شامل  صورت  در  که  داده اند 
ملی  بودجه  بودجه،  در  دولتی  کارمندان  معاشات 
مالیه  وزارت  نمی کنند.  تصویب  را   1۴00 مالی  سال 
اما می گوید که نظریات و پیشنهادات اعضای مجلس 
نماینده گان را »با در نظر داشت امکانات مالی و قوانین 
نافذه« مد نظر گرفته است. به گفته مسووالن، حکومت 
توانایی افزایش معاشات کارمندان را ندارد و پرداخت 
معاشات براساس قانون خدمات ملکی صورت می گیرد. 
قرار است امروز مسووالن حکومت در مورد بودجه سال 

مالی 1۴00 مشوره و سپس موقف گیری کنند. 
روز   1۴00 مالی  سال  ملی  بودجه  دوم  پیش نویس 
شنبه، بیست وهفتم جدی، به نشست عمومی مجلس 
ارایه شد. اعضای مجلس اما این پیش نویس را به دلیل 
اصالح نشدن موارد پیشنهادی، با اکثریت آرا رد کردند. 
تنها  مجلس،  در  حاضر  عضو   1۳۵ مجموع  میان  از 
مالی 1۴00  بودجه سال  به پیش نویس  1۵ عضو آن 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان  دادند.  تایید  رای 
نماینده گان، در نشست مجلس گفت که حکومت افزون 
بر اصالح نکردن 1۷ مورد از تخطی، دو  مورد دیگر را نیز 
در پیش نویس دوم اضافه کرده است. او افزود که بحث 
وجود  با  نیز  دولت  کارمندان  معاشات  یک سان سازی 
پیش نویس  در  نماینده گان،  مجلس  سوی  از  تصویب 
اعضای  است.  نشده  گنجانیده  مالی  سال  بودجه 
از  نماینده گان  بودجه مجلس  و  مالی  امور  کمیسیون 
عدم توازن، شامل  شدن برنامه دسترخوان ملی، قرضه  و 
اختصاص بودجه هنگفت به برخی از ادارات در بودجه 

آمار رسمی فرمان دهی پولیس هرات نشان می دهد 
که طی 10 ماه اخیر، دست کم 19 واقعه آدم ربایی 
روی داده است. آمار اداره محلی نیز نشان می دهد 
که تنها در یک  شبانه روز، »چهار مورد آدم ربایی« در 
این شهر انجام شده است. در روزهای اخیر، هرات 
مسأله  این  و  بود  آدم ربایی  بی سابقه  افزایش  گواه 

نگرانی زیادی به دنبال داشت. 
هرچند پس از عملی شدن برنامه »میثاق امنیتی« 
در کابل، هراتیان امید داشتند با اجرای این برنامه در 
هرات اوضاع امنیتی بهتر  شود، اما خالف تصور مردم، 
با عملی سازی میثاق امنیتی، گراف آدم ربایی  افزایش 

بی سابقه یافت.
افزایش  اصلی  مقصر  نظامی،  امور  آگاهان  دید  از 
امنیتی  مسووالن  و  محلی  ارشد  مقام های  جرایم، 
حکومت  به  مردم«  »بی اعتمادی  و  هستند  هرات 
و  مجرمان  هویت  افشای  از  مردم  تا  شده  سبب 
باندهای خالف کار هراس داشته باشند و با حکومت 

همکاری نکنند.
جمهوری  ریاست  اول  معاون  از  هرات،  ساکنان 
می خواهند که برای مهار جرایم به ویژه »آدم ربایی« 
در این والیت اقدام فوری کند و تداوم روند آدم ربایی 
و  امنیتی  ناگوار  پی آمدهای  سازمان یافته،  جرایم  و 

اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
را  دشواری  روزهای  هرات  که گذشت،  هفته ای  در 
سپری کرد؛ هم زمان با افزایش گراف آدم ربایی  ، خط 
فرمانده  و  والیتی  شورای  رییس  کشیدن  نشان   و 
پیچیده تر  را  امنیتی  اوضاع  یک دیگر،  برای  پولیس 
ضد  اعتراضی  گردهما یی  دو  هفته،  یک  طی  کرد. 
کامران  و  شد  راه اندازی  هرات  پولیس  فرمانده 
فرمانده  هرات،  والیتی  شورای  رییس  علی زایی، 
پولیس را به ناتوانی در مهار جرایم و تقرر افراد در 
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سال مالی به عنوان دالیل رد پیش نویس دوم بودجه 
یاد کردند. سیدعظیم کبرزانی، منشی این کمیسیون، 
گفت که در پیش نویس دوم بودجه سال مالی 1۴00 
برای اصالح توجهی  به موضوعات پیشنهادی مجلس 

نشده است. 

مسوده  گنجانیدن  ویژه  به   اصالحات  بر  تاکید 
یک سان سازی معاشات

مجلس نماینده گان در این نشست بار دیگر بر اصالحات 
در بودجه سال مالی 1۴00 تاکید کرد. به گفته شماری 
در  شده  درج  امتیازات  و  معاشات  مجلس،  اعضای  از 
حبیب الرحمان  نیست.  عادالنه  بودجه  پیش نویس 
پدرام، نماینده هرات در مجلس نماینده گان، گفت که 
به دلیل عدم یک سان سازی و  باید  بودجه سال مالی 
او افزود که کارمندان  عادالنه سازی معاشات رد شود. 
اندک  معاش  باال،  کاری  فشار  وجود  با  پایین رتبه 
می گیرند، اما برخالف آن افراد بلندرتبه معاش بیش تری 
دریافت می کنند. آقای پدرام هم چنان در نظر گرفتن 
افغانی  میلیاردها  پرداخت  و  ان تی ای  بست  هزار   ۲۲
برای این افراد را »چور و چپاول دارایی عامه« خواند و 
افزود که هم زمان با لغو این بست ها، باید امتیازات آن ها 
به آموزگاران، سربازان و کارمندان پایین رتبه اختصاص 

بدل دریافت پول در حوزه های امنیتی، متهم کرد.
از  شماری  جدی،  بیست وچهارم  چهارشنبه،  روز 
اعضای  و  والی  حضور  در  پولیس  فرمانده  مخالفان 
شورای والیتی هرات، در اعتراض به وضعیت امنیتی، 
عکس های فرمانده پولیس را به آتش کشیدند و از 
را  امنیتی  مقام  این  تا  خواستند  مرکزی  حکومت 
سیدوحید  اعتراضی،  تجمع  همین  در  کند.  برکنار 
قتالی، والی هرات، گفت که در جریان یک  شبانه روز، 
چهار تن از شهر هرات ربوده شدند و نیروهای امنیتی 
می کوشند باندهای آدم ربایی را متالشی کنند. ربوده 
شدن چهار نفر در کم تر از یک شبانه روز، تاکنون در 

هرات سابقه نداشته است.
امنیتی  ارشد  امور نظامی، مقام های  از دید آگاهان 
باید برای مهار جرایم اقدام کنند و مقصر اصلی در 
افزایش جرایم و ناامنی در هر والیت، مقام های ارشد 
ُملکی و نظامی اداره محلی هستند و آن ها نمی توانند 

از بار تأمین امنیت شانه خالی کنند.
در صحبت  نظامی،  مسایل  آگاه  امرخیل،  عتیق اهلل 
با روزنامه ۸صبح می گوید که ارگان های امنیتی به 
و  ملی  امنیت  ریاست  پولیس،  فرمان دهی  شمول 
برای  مشخصی  برنامه های  باید  ارتش،  فرمان دهی 
مهار جرایم داشته باشند و در هم آهنگی باهم برای 
تأمین امنیت اقدام کنند. آقای امرخیل می گوید: »در 
هرات پول های گزاف صرف بودجه نهادهای امنیتی 
می شود. نهادهای امنیتی با تشکیالت و مصارف زیاد 
اگر نتوانند جرایم را مهار کنند، چرا ایجاد شده اند؟ 
ریاست  پولیس چیست؟ وظیفه  فرمان دهی  وظیفه 
امنیت ملی چیست؟ چرا نمی توانند امنیت را تأمین 

کنند؟«
این آگاه امور نظامی باور دارد که راهکار مهار جرایم، 
همکاری مردم با حکومت و پوشش امنیتی »کوچه 
به  مردم  اما  است،  ناحیه«  به  »ناحیه  و  به کوچه« 

یابد. او در ادامه از عدم توازن در تخصیص والیت ها یاد 
کرد و افزود که برخی از پروژه ها در حد یک نام شامل، 

اما عملی نمی شود.
حمیداهلل بیک، نماینده مردم سرپل در مجلس، نیز به 
از  برخی  و گفت که  اعتراض کرد  بودجه  پیش نویس 
بودجه های کوچک این والیت در پیش نویس گنجانیده 
از  برخی  باید  تاکید کرد که  او هم چنان  است.  نشده 
سال  بودجه  از  ندارند،   را  مجلس  تایید  که  اداره هایی 
یک سان سازی  بیک  آقای  شوند.  لغو   1۴00 مالی 
معاشات را امر »حتمی، الزمی و خط سرخ خانه ملت 
خواند« و افزود که باید برنامه دسترخوان ملی از بودجه 
سال مالی حذف شود. پیش تر مجلس نماینده گان در 
هفدهم جدی طرح یک سان  سازی معاشات کارمندان 
دولت را تایید کرد. این طرح از سوی ۳0 عضو پیشنهاد 
معاشات  هم سان سازی  برای  باید  آن،  براساس  و  شد 
از  سربازان  و  اجیران  متقاعدان،  معلمان،  مأموران، 
و  ان تی ای، سوپراسکیل  معاشات  و 9۲،  کودهای 91 
معاشات شان  به  آنان  رتبه های  به  متناسب  سی بی آر، 

افزوده شود.

وزارت مالیه: حکومت امکانات مالی برای افزایش 
معاشات را ندارد

جان شان  ترس  از  و  ندارند  چندانی  باور  حکومت 
هویت باندهای آدم ربایی را افشا نمی کنند. به گفته 
کند،  جلب  را  مردم  اعتماد  نتواند  حکومت  اگر  او، 
تنهایی و بدون همکاری مردم  به  امنیتی  نهادهای 
نمی توانند جرایم را مهار کنند و مشکالت امنیتی به 
ویژه آدم ربایی ها هم چنان در هرات قربانی می گیرد و 

به معضلی بزرگ مبدل می شود.
برخی ساکنان هرات نیز از افزایش آدم ربایی  در این 
که  هرات،  ساکنان  از  رامین،  هستند.  نگران  شهر 
همین چند روز پیش فردی از نزدیکی دکانش ربوده 
شد، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که بعد 
از اجرایی شدن میثاق امنیتی، وضعیت بدتر شد و 

آدم ربایی ها افزایش یافته است.
امراهلل  از  هرات،  ساکنان  از  دیگر  یکی  غالم رسول، 
به  می خواهد  جمهوری  ریاست  اول  معاون  صالح، 
و  می ماند  کاغذ  روی  که  جای طرح های »خیالی« 
هرات  در  آدم ربایی ها  مهار  برای  نمی شود،  اجرایی 
اقدام فوری کند و هراتیان را از وضعیت کنونی نجات 

دهد.
مجلس  عضو  حسینی،  عبدالستار  تازه گی،  به 
بررسی  برای  که  هیأتی  اعضای  از  و  نماینده گان 
وضعیت امنیتی هرات به این والیت سفر کرده بود، 
در نشست عمومی مجلس، از افزایش موارد آدم ربایی 

در هرات ابراز نگرانی کرد.
پولیس  فرمانده  داوود،  سلطان  دیگر،  جانب  از 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 
روان  سال  آغاز  از  نهاد،  این  رسمی  آمار  اساس  بر 
خورشیدی تاکنون دست کم 19 واقعه آدم ربایی در 
هرات روی داده است، اما در حال حاضر چهار نفر 
پولیس  فرمانده  دید  از  هستند.  آدم ربایان  بند  در 
هرات، مشکل آدم ربایی از سال ها پیش تاکنون در 
اقتصادی  شهر  هرات  چون  و  دارد  وجود  شهر  این 

هم زمان با رد پیش نویس دوم بودجه سال مالی،  وزارت 
پیش نویس  این  تهیه  جریان  در  که  می گوید  مالیه 
گرفته  نظر  در  نماینده گان  مجلس  اعضای  نظریات 
مالیه،  وزارت  نشرات  آمر  معرفتی،  فردین  است.  شده 
روز شنبه، بیست وهفتم جدی، به روزنامه ۸صبح گفت 
که نظریات اعضای مجلس نماینده گان در پیش نویس 
بودجه با در نظر داشت امکانات مالی و قوانین نافذه در 
نظر گرفته می شود و حکومت توانایی افزایش معاشات 
با  متناسب  معاشات  که  افزود  او  ندارد.  را  کارمندان 
هم چنان  و  می شود  اجرا  ملکی  خدمات  قانون  مواد 
همه امتیازات اداره های دولتی از بین برده شده است. 
آقای معرفتی گفت که اگر حکومت ۴۵0 هزار کارمند 
داشته باشد، باید ماهانه ۴۵0 میلیون افغانی و ساالنه 
میلیاردها افغانی در نظر بگیرد که به گفته او، پرداخت 

این پول در توان حکومت نیست. 
مسووالن در وزارت مالیه اما تصریح می کنند که موقف 
چاشت  از  پس  بودجه  بحث  به  رابطه  در  وزارت  این 
امروز روشن می شود. آقای معرفتی افزود که پیرامون 
می شود  مشوره  حکومت  سطح  در  مالی  سال  بودجه 
و محتوای آن در اعالمیه ای گنجانیده خواهد شد. به 
گفته فردین معرفتی، نظریات مجلس هنوز به وزارت 
مالیه نرسیده است و در صورتی که این نظریات دریافت 
شود،  تیم فنی وزارت مالیه کار روی آن را آغاز خواهد 
تا آن جایی  کرد. مسووالن در وزارت مالیه می گویند، 
که امکانات مالی به وزارت مالیه اجازه دهد، نظریات 

مجلس مد نظر گرفته خواهد شد.
مالی  سال  بودجه  اول  پیش نویس  که  است  گفتنی 
1۴00 در هفدهم قوس به مجلس رسید. کمیسیون 
امور مالی و بودجه مجلس پس از بررسی ها، پیش نویس 
بودجه را در دهم جدی به نشست عمومی ارایه کرد، 
رد  از سوی مجلس  بر دالیلی  بنا  این پیش نویس  اما 
شد. گفتنی است که در پیش نویس دوم، وزارت مالی 
۲0 میلیارد افغانی به بودجه اضافه کرد. مجموع بودجه 
ملی سال مالی 1۴00 به ۴۷۳ میلیارد افغانی می رسد 
که ۳11 میلیارد و 199 میلیون بودجه عادی و 1۶1 
میلیارد و ۸۴۲ میلیون بودجه توسعه ای را شامل است. 
با این حال، پیش نویس دوم بودجه نیز قناعت خاطر 
ریاست  ارگ  پیش تر  نکرد.  فراهم  را  مجلس  اعضای 
جمهوری اعمال اصالحات در بودجه را صالحیت قوه 
اجراییه خواند و تصریح کرد که مجلس باید بودجه ملی 

را جمعاً تایید یا رد کند. 

است، صنعت گران در آن فعالیت دارند و پول زیادی 
در گردش است، بهترین راه برای کسب »پول های 
افراد مرتکب آن  برخی  و  آدم ربایی است  هنگفت« 

می شوند.
این مقام ارشد امنیتی پافشاری دارد که طی ماه های 
اخیر دست کم »پنج گروه« آدم ربایی از سوی نیروهای 
با  اما هم زمان  بازداشت و متالشی شده اند،  امنیتی 
یک جا شدن چهار یا پنج نفر، گروه های سازمان یافته 

جدید ظهور می کنند و دست به آدم ربایی می زنند.
پیش از این، سیدوحید قتالی، والی هرات، در جریان 
یک نشست  خبری در ریاست عمومی امنیت ملی 
تبانی  در  خالف کار  گروه های  که  بود  گفته  هرات 
وضعیت  زدن  برهم  پی  در  طالبان  جنگ جویان  با 
را  کار  این  اجازه  امنیتی  نیروهای  اما  امنیتی اند، 

نمی دهند.
ویژه  به  جرایم  میزان  که  اوضاعی  در  این همه،  با 
آدم ربایی ها در هرات افزایش بی سابقه داشته است، 
هراتیان از مقام های ارشد امنیتی توقع دارند که برای 
مهار جرایم اقدام و زخم کهنه آدم ربایی را به گونه 

ریشه ای درمان کنند.

جنجال بر سر بودجه ۱۴۰۰؛
تأکید مجلس و گریز حکومت از 

یک سان سازی معاشات کارمندان دولت

سیر صعودی ناامنی؛

آدم ربایی  در هرات افزایش یافته است



عبدالغفار اخالص سیغانی، مشاور وزارت معارف در امور 
تعلیمات و مکاتب خصوصی

»متابچه« قرارداد می کردیم، تبدیل به یک واژه نحس 
حرفی  هیچ  گذاشته ایم  کتابچه  که  حاال  و  می شد 

ندارد؟
این  نحس بودن  و  بدبودن  به  ما  این که چگونه  حال 
بر  منطقی  دلیل  شما  نمی دانم.  برده  ایم؟  پی  عدد 
نحس بودن »سی ونه« دارید؟ اصاًل بگذریم از منطق، 
آیا شما دلیل خرافی و افسانه ای بر بدبودن »سی ونه« 
گفته  که  شنیدید  ریاضی  دانشمند  کدام  از  دارید؟ 
است؟  اعداد  چرخه  بی درمان  درد  عدد  این  باشد 
مطمئنم شما نیز نمی دانید که چرا »سی ونه« نحس 
است. پس منطق بدبودن این عدد در چیست؟ هیچ 
 چیز. شاید هم منطق بدبودن »سی ونه« در بی منطقی 
و ساده انگاری ما باشد. مدت ها است که بر سر اتاق 
تلفن »سی ونه«  پلیت »سی ونه«، شماره  »سی ونه«، 
و دیگر چیزهایی که با این عدد هویت می گیرد، دعوا 
راه می اندازیم. کاش می دانستیم مبنای این جنجال ها 
و  باور می کنیم  فکر کنیم،  این که  بدون  ما  چیست. 
تیر  می جنگیم.  باورهای مان  از  دفاع  برای  نفهمیده 
در تاریکی پرتاب می کنیم و ادعا داریم که به هدف 

نشسته است.
این باور جمعی خرافی حتا پای دولت مردان درجه اول 
کشور را نیز به معرکه کشانده است. در تازه ترین اقدام، 
امراهلل صالح دستور داده است که عدد »سی ونه« از 
گفته  امراهلل صالح  موترها حذف شود.  پلیت  چرخه 
است که عدد »سی ونه« در پلیت موترها باعث شده 

معارف را سیاسی و بی کیفیت نسازید
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عرضه  برای  مسوول  نهاد  عنوان  به  معارف  وزارت 
اساسی  نقش  نوجوانان،  و  اطفال  به  تعلیمی  خدمات 
دارد.  کشور  آینده  راه  نقشه  تبیین  و  توسعه  روند  در 
این اداره، حدود ۶۸ درصد کل کارکنان خدمات ملکی 
را به خود اختصاص داده است که با موجودیت حدود 
۲1000 باب مکتب دولتی و خصوصی، حدود 9 میلیون 
دانش آموز را با حضور حدود ۲00 هزار آموزگار تحت 

تعلیم قرار می دهد.
بر اساس هدایت ریاست جمهوری، وزارت معارف حدود 
دو سال قبل، کار باالی اصالح ساختار تشکیالتی این 

وزارت را در سه سطح آغاز کرد.
شاخص  به  نظر  که  اختصاصی  کمیته  فعالیت های   -
کاری توسط شورای رهبری، تحت ریاست شخص وزیر 

انتخاب می شد.
شخص  ریاست  تحت  معارف  وزارت  مشاوران  بورد   -

وزیر.
- کار مشترک نماینده گان وزارت معارف و کمیسیون 

محترم اصالحات اداری.
در روشنایی همین تالش ها بود که برای نخستین بار 
سال  جدی  ماه  در  معارف  اصالحات  ملی  سمپوزیم 
1۳9۸ با حضور حدو 1000 نفر، اعضای خانواده معارف 
از سطح مرکز تا ولسوالی ها، متخصصان حوزه معارف و 

نویسنده گان این عرصه برگزار شد.
در فرجام این تالش ها نزدیک شده بودیم که تصمیم 
رهبری حکومت برای تغییر در رهبری وزارت معارف 
محمد  داکتر  جای  به  حمیدی  رنگینه  خانم  و  اعالن 
میرویس بلخی به حیث نامزدوزیر و سرپرست وزارت 

معارف معرفی شد.
بورد   ،1۳99 جوزای   ۲۸ ظهر  از  قبل   11 ساعت 
مشاوران، نخستین دیدار تعارفی را با سرپرست جدید 
لطف  هم کاران  دیدار،  این  در  داشت.  معارف  وزارت 
واگذار  من  به  را  مجلس  مقدماتی  صحبت  نمودند، 
و  به کمیت  راجع  کردند. در خالل صحبت های خود 
و ضمن  اشاره  معارف  وزارت  مشاوران  کار  چگونه گی 
تقدیم فهرست عرض کردم که مشاوران وزارت معارف 

به سه دسته تقسیم می شوند:
- مشاوران رسمی که تعدادشان به 1۴ نفر می رسد و 
ریاست جمهوری در بست های  با منظوری  این جمع 
ایفای وظیفه می کنند. در  اول و دوم  فوق رتبه، بست 
دکترا  تحصیلی  دارای سند  نفر  نفر، ۴  این 1۴  میان 
نفر   ۵ و  ماستر  نفر   ۵ دکترا،  مقطع  دانش جوی  و 
لیسانس داریم که بر اساس منظوری ریاست جمهوری 
در بخش های حقوقی، تعلیمات اسالمی، امور والیات، 
نصاب تعلیمی، اصالح نصاب تعلیمات اسالمی، نشرات، 
و  برنامه ها  بهبود  تعلیمی،  نظارت  عمومی،  تعلیمات 

مکاتب خصوصی ایفای وظیفه می کنند.
نفر  ده  به  تعدادشان  که  اقتصاد  وزارت  مشاوران   -
می رسد و معاش این جمع توسط وزارت اقتصاد پرداخت 
می شود که شامل تشکیل رسمی وزارت معارف نیستند.

- مشاوران پروژه که دو تن هستند.

بورد   1۳99 قوس   1۷ تاریخ  به  بود،  وزارت  جمعی 
مشاوران به صورت جمعی طی ارایه پیشنهاد اصالحی 
به مقام وزارت، از پیامدهای ناگوار این طرح تذکر داد 
شد  معارف  بخش  متخصصان  با  مشورت  خواهان  و 
از زمان حضور  که متأسفانه هیچ گاهی پذیرفته نشد. 
دو  معارف  وزارت  مشاوران  اکنون،  الی  خانم حمیدی 
بار پالن های کاری شان را هم به صورت انفرادی و هم 
جمعی به رهبری وزارت تقدیم کردند که با تأسف به 

آن اهتمام صورت نگرفت.
اخیراً مکتوب متحدالمال از جانب کمیسیون اصالحات 
اداری و خدمات ملکی، عنوانی وزارت خانه ها ابالغ شده 
است. در این مکتوب آمده که در طرح تشکیل وزارت ها 
در روشنایی مصوبه شماره ۵ مورخ 1۳99/۲/1۳ کابینه 
مشاوریت  استثنای  به  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
حقوقی سایر مشاوریت ها جا داده نشود. متخصصان امور 
منابع بشری و اصالح تشکیل واقف اند که اصالح تشکیل 
وزارت  جانب  از  ابتدا  کند:  طی  باید  را  ذیل  مراحل 
مربوطه، کار باالی تشکیل که در آن تعینات، بست های 
تنقیص شده و افزودن بست ها با جزییات نهایی گردد و 
اداری  اصالحات  کمیسیون  تشکیل  اصالح  ریاست  به 
محول شود. کمیسیون بعد از کارشناسی دقیق تشکیل، 
آن را به ریاست امور کادری اداره امور ارسال می کند 
جمهور  رییس  منظوری  به  نهایی بودن،  صورت  در  و 
می رسد. این در حالی است که تاکنون اصالح تشکیل 
وزارت معارف، مراحل ابتدایی خود را هم سپری نکرده 

است.
فشار،  واردکردن  با  معارف  وزارت  جدید  رهبری 
فاصله دادن رییسان و مشاوران از کارها و عدم پذیرش 
مساعد  طوری  را  فضا  آن ها،  طرح های  و  پیشنهادات 
کرده بود که تعدادی از رییسان این وزارت مجبور به 
استعفا شدند و برخی هم تاکنون مقاومت کرده اند. وقتی 
مالحظه کرد که در برابر این روش، مقاومت می شود، 
تصمیم به خواستن استعفا گرفت. در آخرین مورد از 
خالد ارشد، رییس عمومی انکشاف منابع بشری که با 
سپری کردن امتحان از طریق برنامه تغییر به این سمت 

به ۲۶  مشاوران وزارت معارف  ترتیب مجموعاً  این  به 
نفر می رسید.

وزارت  ارشد  مشاور  قادری،  حمیرا  داکتر  من،  از  بعد 
در امور والیات و عبدالرزاق احمدی، مشاور وزارت در 
امور تعلیمات عمومی راجع به وضعیت عمومی وزارت و 
چگونه گی استفاده از این ظرفیت ها سخنان همه جانبه 

و مفصل داشتند.
در  بدون  معارف  وزارت  سرپرست  بعدها  متأسفانه 
نظرگرفتن فهرست ارایه شده برای شان، در مجلس سنا 
وزارت سخن  این  در  مشاور  نفر  موجودیت ۷000  از 
گفت که این بی خبری مایه تأثر به خانواده معارف کشور 

است.
بعد از اولین دیدار، با وجود چند بار درخواست مالقات 
دیدار  آماده  معارف  وزارت  سرپرست  هیچ گاه  کاری، 
با مشاوران وزارت نشده است و به تاریخ ۳1 سرطان 
1۳99، ساعت ۴ عصر طی ایمیلی به تمامی مشاوران، 
به منظور  خواهان آماده ساختن گزارش و پالن کاری 
ارزیابی اقتضایی تا فردا ساعت 9 صبح شد. از این که 
مشاوران در هر بخش فعالیت هایی داشتند، در کمیته 
و  معارف  وزارت  سرپرست  درخواست  به  نظر  که 
منظوری ریاست جمهوری موظف شده بودند، با توجه 
به حوزه کاری و فعالیت های انجام شده، گزارش مفصل 
ارایه کردند؛ اما تا امروز نتیجه آن، ارزیابی و اعالم نشده 

است.
قابل یادآوری است که با حضور خانم حمیدی در رأس 
وزیر  با حضور  معارف، جلسات شورای رهبری  وزارت 
و سرنوشت ساز  بزرگ  تصمیم های  و  برگزار  معینان  و 
معارف، بدون اهتمام به ابعاد تخصصی و مسلکی آن، 
که  حالی  در  می شود.  اتخاذ  کوچک  تیم  یک  توسط 
معینان،  وزیر،  حضور  با  قباًل  وزارت،  رهبری  شورای 
و  برگزار  وزارت  مرکزی  رییسان  و  مقام  مشاوران 

تصمیم ها با ارایه نظریات و رأی اکثریت اتخاذ می شد.
با اعالن طرح حذف معینیت تعلیمات اسالمی از بدنه 
وزارت معارف و تعلیم صنوف اول الی سوم در مساجد 
رهبری  با  مشورت  بدون  و  غیرمسلکی  طرح  یک  که 

راه یافته بود و نظر به حکم ماده ۵0 قانون اساسی و 
ماده 1۷ قانون کارکنان خدمات ملکی دارای مصونیت 
وظیفه ای است، استعفانامه خواست و ایشان بر اساس 
حق اساسی که دارد، درخواست رهبری وزارت را رد و 
طی تقدیم عریضه به معاونیت اول ریاست جمهوری، 
خواهان رسیده گی قانونی به این موضوع شد. معاونیت 
مورخ  شماره ۴۲9۸  نامه  طی  جمهوری،  ریاست  اول 
1۳ جدی 1۳99 از وزارت معارف خواهان روشن کردن 
دالیل درخواست استعفا از رییس عمومی انکشاف منابع 
بشری شده بود. اما وزارت معارف، مکتوب فوق را حفظ 
را خالف  متذکره  بست  تاریخ ۲۴ جدی 1۳99  به  و 
اصالحات  کمیسیون  طریق  از  حقوقی  موازن  تمامی 
اداری به اعالن گذاشت. این امر نشان می دهد که دیگر 
کارکن خدمات ملکی در وزارت معارف دارای مصونیت 

وظیفه ای نیست.
در عین حال، به تاریخ ۲۴ جدی 1۳99، نامه ای عنوانی 
11 نفر از مشاوران که دارای بست های فوق، اول و دوم 
هستند و داخل تشکیل اند، رسیده و در آن با قدردانی 
از زحمات آن ها، ختم وظیفه شان نظر به اصالح ساختار 
تشکیالتی و تنقیص بست ها، ابالغ شده است؛ در حالی 
که کار باالی اصالح ساختار تشکیل در مراحل ابتدایی 
خود قرار دارد. این در حالی است که از نظر حقوقی، 
فوق رتبه،  بست های  سرنوشت  مورد  در  تصمیم گیری 
جمهوری  ریاست  صالحیت های  از  جزئی  دوم  و  اول 
این حال، رهبری وزارت معارف ضمن حفظ  با  است. 
سه بست مشاوریت از تشکیل قبلی، محترم احمد ولی 
امور کوچی ها، محترم محمد عمر  به حیث مشاور  را 
که  )جایی  میزان  بین المللی  لیسه  موسس  قرغه ای، 
سرپرست وزارت، قباًل مدیر مسوول آن بود( و محترم 
حمیده وارث، موسس مکتب خصوصی عثمان بن وارث 
را به حیث مشاوران این وزارت گماشته است. در این 
به شمول  مشاور،  نفر  مورد عزل 11  در  اقدام  حالت، 
مشاور حقوقی و به اعالن گذاشتن بست ریاست عمومی 
 ۵0 ماده  حکم  با  مغایرت  در  بشری  منابع  انکشاف 
قانون اساسی و ماده 1۷ قانون کارکنان خدمات ملکی 
و  است  کابینه  و مصوبه شماره ۵ مورخ 1۳99/۲/1۳ 
نظر به حکم ماده ۴0۳ کد جزای افغانستان، این اقدام، 
انگیزه های  راستای  از صالحیت وظیفه ای در  استفاده 

قومی، سیاسی، سمتی و سلیقه ای پنداشته می شود.
از این که اداره خدمات ملکی، متعلق به همه ملت است 
بر اساس حکم قواعد حقوقی  و شهروندان حق دارند 
مردم شان  خدمت  در  مدیریت  مختلف  سطوح  در 
باشند، خانواده معارف بایستی آیینه تمام نمای وحدت 
ملی و حضور همه اقشار باشد. اقدامات خالف قانون و 
بی توجهی در برابر سرنوشت اطفال و نوجوانان کشور، 
آرمان داشتن یک  و  انکشاف  و  متأسفانه روند توسعه 
رهبری  امیدوارم  گرفت.  خواهد  ما  از  را  روشن  آینده 
حکومت، به خصوص شخص رییس جمهور به این امر 
مهم توجه و معارف را از حالت سیاسی شدن بیرون کند 

و نگاه علمی در برابر تعلیم و تربیه داشته باشد.

39؛ تقابل خرد و خرافه
چندی پیش کتابی از یعقوب یسنا با عنوان »روشنگری 
افسون« برای گذر از ساده انگاری به چاپ رسید. این 
کتاب جستارهایی را درباره مناسبات فکری، فرهنگی، 
علمی و آموزشی جامعه افغانستان در خود جای داده 
ساده انگاری های  انتقادی  دیدگاه  با  نویسنده  است. 
معرفتی، علمی - آموزشی، هستی شناسی و ادبی در 
مناسبات فکری جامعه افغانستان را به چالش کشیده 
است. در اکثر جستارهای این کتاب می توان افسون، 
اسطوره و باورهای سنتی افسانه ای را مبنای باورهای 
ساده انگارانه مردم برشمرد. یسنا به این باور است که 
اکثر باورها و برخوردها در مناسبات فکری ما سنتی 
است و با دانش دنیای مدرن، خرد انتقادی و معرفت 
نحس بودن  نیست.  درک  قابل  مدرن  دنیای  فلسفی 
بدون  مردم  است.  باورها  از همین  یکی  عدد »۳9« 
این که هیچ منطق و دلیلی عقالنی مبنی بر بدبودن 
عدد ۳9 داشته باشد، این عدد را نحس می خوانند. 
این شکل  با  که  »سی ونه«  شود  پرسیده  اگر  حال 
و قیافه »۳9« یک واژه قراردادی است یا ذاتاً وجود 
داشته است؟ یقیناً می گوییم که قراردادی است. ذات 
درک  برای  ما  که  واژه ای  یا  است،  نحس  »سی ونه« 
جایگاه آن قرارداد کرده ایم؟ آیا ممکن است نماد های 
قراردادی که صرف به خاطر فهم ما از اشیا/مفاهیم 
وضع شده است، نحس شود؟ مثاًل ما مجموعه ای از 
آیا می توانیم  نام گذاشته ایم؛  را کتابچه  اوراق سفید 
را  اوراق  مجموعه  این  نام  چنان چه  اگر  که  بگوییم 

باالی موتر هایی که  اکثر خریداران موترها  است که 
پلیت شان این عدد را دارد، جنجال ایجاد کنند. او گفته 
این امر تا حدی جدی است که مردم برای این که از شر 
عدد »سی ونه« رهایی پیدا کنند، به مسووالن رشوت 
می دهند. با این وجود، گویا امراهلل صالح خواسته است 
جدا  کار  این  ببرد.  بین  از  را  رشوت  و  فساد  زمینه 
از تمام اما و اگرهایش، ساده انگاری دیگری است که 
است.  گذاشته شده  تهداب  قبلی  ساده انگاری   باالی 
معاون اول رییس جمهور یک کشور با کدام منطق 
به باور های خرافی آری می گوید؟ اگرچه او دلیل این 
کار را کاهش فساد و رشوت می داند، اما سوال این جا 
است که آیا می توان با تأیید یک باور جمعی خرافی 
به فساد نقطه پایان گذاشت؟ آیا این کار باعث بروز 
نخواهد  دیگری  افسون گرایانه  خواست های  و  باورها 
شد؟ مسوولیت ما روشن گری است یا تأیید تاریکی؟ 
انتقادی چیست؟  به خرد مدرن  امراهلل صالح  جواب 
مثاًل اگر کسی خانه روشنی را تاریک می بیند، آیا باید 
مشکل چشم او را درمان کنیم، یا خانه را از کوچه 
برداریم؟ مگر می توانیم تمام خانه های روشنی را که 
با  به چشم این و آن تاریک می آید، تخریب کنیم؟ 
بیننده  مریض  چشم  که  خانه هایی  تمامی  تخریب 
نمی شویم؟ من که  تبدیل  ویرانه  به  تاریک می بیند 
فکر می کنم امراهلل صالح با حذف عدد »سی ونه« از 
پلیت موترها در قدم نخست به یک باور خرافی مهر 
تأیید گذاشته است و پس از آن زمینه حذف این عدد 

را از تمام اشیا، رویدادها و مناسبات علمی و اجتماعی 
فراهم کرده است. این کار توهین بزرگی به الفبای علم 

ریاضی نیز است.
افسون گرایانه  باورهای  پرسش ها،  این  از  گذشته 
حداقل  یا  دارد،  دینی  باورهای  در  ریشه  معموالً 
خرافی  باورهای  دنبال  به  که  کسانی  گفت  می توان 
دینی،  باورهای  رهگذر  از  می روند  افسون گرایانه  و 
خودشان را توجیه می کنند. حال در ادامه پرسش های 
فوق، سوال های دیگری نیز مطرح می شود؛ اکثریتی 
که باور به نحس بودن عدد »سی ونه« دارد، با آیه های 
»سی ونهم« سوره های قرآن چه می کنند؟ مگر غیر 
را در صفحه   آیات قرآن  از  تعدادی  این است که  از 
سی ونهم جای داده ایم؟ بنا بر باور های دینی، یک صد 
بشر  راهنمایی  برای  پیامبر  هزار  بیست وچهار  و 
فرستاده شده است. پیامبران »سی ونهم«، یک صد و 
سی ونهم، دوصد و سی ونهم و... از نظر شما پیامبران 
خوبی نبوده اند؟ بهتر است با رویدادها، اشیا و نمادها 

برخورد خردگرایانه داشته باشیم.
روی هم رفته، می توان گفت که عدد »سی ونه« هیچ 
است.  ما  درک  است،  نحس  آن چه  ندارد.  تقصیری 
فهم  برای  بشر  که  اعدادی  دیگر  مثل  »سی ونه« 
است،  کرده  قرارداد  و  خلق  اشیا،  اندازه  از  خودش 
معصوم و پاک است. مشکل ما این است که با خرد 
بیگانه ایم و در تفسیر رویدادها از باورهای سنتی مدد 

می جوییم.

حسن فروغ ارشاد
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰77۰۶7۶۴۶۵ - ۰7۰۰۱۹۸۸۹7آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



در شماری از والیت های افغانستان، زمین، جایداد و دیگر امالک مردمان اسماعیلی از سوی دیگران غصب شده است و با آن که محاکم افغانستان 
حکم استرداد آن را صادر کرده اند، ولی رفتن به محل و آغاز زنده گی در سرزمین آبایی هرگز محقق نشده، زیرا تعصب و تبعیض حاکم در جامعه 

مانع اصلی آن است. دلیل مهاجرت های مردم اسماعیلی، تنها امینت نیست، بلکه تعصب و تبعیض مذهبی در جامعه هم بخشی از آن است.

چـرا تـاریخ؟

تطبیق فقه شیعیان دوازده امامی باالی اسماعیلیان 
در افغانستان استبداد مذهبی است

آن  تکرار  به  محکوم  نداند،  را  خود  تاریخ  که  ملتی 
خواهد بود. تاریخ یعنی فهم این که حقیقت و واقعیت  
در گذشته چه بوده است و مردم چگونه با آن برخورد 

کردند؟
تاریخ، بررسی و تحلیل حوادث و واقعیت ها و بررسی 
اسباب و علت های اتفاقات گذشته است. ضرورت تاریخ 
و لزوم مطالعه آن آشکار است. برای فهم گذشته، الزم 
است که متون تاریخی را مطالعه کنیم. تاریخ چراغ در 
تاریکی های آینده و فانوس در اقیانوس متالطم است. 
برای شهروندان افغانستان، چراغ و فانوس برای رهایی 
کشور  این  گذشته  مطالعه  و  تاریخ  تالطم ها،  این  از 
است. مطالعه حوادث دهه نود میالدی برای هر فرد 
و نسل جوان الزم و حیاتی است. به طور مثال، نسل 
جوان و دانش جویان افغانستان باید بدانند که طالبان 
از کجا ظهور و چگونه قدرت نمایی کردند؟ هم چنان 
نسل امروز، تنها با مطالعه تاریخ و آگاهی از گذشته، با 

کارنامه گروه طالبان آشنا خواهد شد.
وقتی از اهمیت تاریخ سخن به میان می آید، باید گفت 
علم خاص  و  رشته خاص  در  زاویه  یک  از  تاریخ  که 
و  پیشینه  سیاست  و  تاریخ  است؛ مثل  این که  مطرح 
ملک الطوایفی،  مقوله  با  و  کنیم  بررسی  را  حکومت 
اجتماعی  قرارداد  نظریه  و  مشروطه  مطلقه،  سلطنت 
آشنا شویم. اگر از این زاویه نگاه کنیم، مطالعه تاریخ، 

تنها برای محصل و استاد این رشته ضروری است.
اما ضرورت مطالعه برای نسل امروز، حیاتی و مهم تر 
از سرنوشت یک محصل و یا استاد است و کلی تر از 
آن چه مربوط به یک رشته و یا مضمون می شود. مطالعه 
است؛  کشور  و  ملت  یک  آینده  روشنی بخش  تاریخ، 
آینده ای که وابسته به جمهوریت و امارت است. بدیهی 

محاکم افغانستان، قانون احوال شخصیه اهل تشیع که 
بر اساس فقه شیعیان دوازده امامی تنظیم شده است 
را باالی تمام پیروان مکتب های شیعی در افغانستان 
تطبیق می کنند. فرهنگیان اسماعیلی مذهب افغانستان 
در برابر آن اعتراض دارند و مدعی هستند که تطبیق 
این قانون در محاکم افغانستان باالی مردم اسماعیلی 
یک بی عدالتی آشکار، حذف روشمند و خالف عقاید 
مذهبی آن ها است. حکم این قانون تنها برای شیعیان 
دوازده امامی که امور مذهبی و احوال شخصی شان را 
بر اساس فقه و دستور مراجع تقلید تنظیم می کنند، 
رسمیت دارد، نه برای اسماعیلیان. بنابراین باید در نام 
آن از کاربرد واژه اهل تشیع که معرف هویت تمامی 
مورد  دو  این جا  در  شود.  داری  خود  است،  شیعیان 
اعتراض خیلی جدی وجود دارد که کتمان آن جز 
معنا  دیگری  در جای  تعصب  و  استبداد  قاموس  در 
و مفهوم ندارد. در قدم نخست، عنوان قانون و کتاب 
احوال شخصیه اهل تشیع، خود یک اقدام به شدت 
از  اسماعیلیان  برای حذف هویت مذهبی  متعصبانه 
هدف مند  ترور  یک  اقدام  این  است.  تشیع  گفتمان 
هویتی است که جماعت بزرگی را نشانه گرفته است. 
جماعتی که تاریخی به بلندای پامیر و هندوکش و نام 
ناصر  خسرو دارد. در قدم دوم، این قانون در محاکم 
افغانستان باالی پیروان اسماعیلی مذهب اجرا می شود 
و  بشری  حقوق  ارزش های  تمام  با  مغایرت  در  که 
داشتن حق اعتقاد و باور مختلف است. بحث و نقد 
بر  آن  اجرای  اما  نیست؛  قانون  این  محتوای  بر  من 
امر  یک  نیستند،  معتقد  آن  به  که  فرقه ای  پیروان 
استبدادگرایانه و خالف همه موازین حقوق انسانی و 

اسالمی است.
مذهب  شاخه های  از  یکی  اسماعیلی  فرقه  با  آن که 
تشیع جعفری است، ولی در چگونه گی اجرای مناسک 
با  به ویژه  شیعی،  فرقه های  دیگر  با  مذهبی  و  دینی 
شیعیان دوازده امامی تفاوت های زیادی دارد. این دو 
مکتب، با توجه به تفاوت در مورد جایگاه و حقوق زنان 
در جامعه، انجام عبادات و نیز در پیروی از دیگر احکام 
هم  از  متمایز  و  مجزا  قلمرو  دو  دینی،  آموزه های  و 
هستند که اساس آن اقتدا و اعتقاد به امام حاضر و امام 
غایب است. اسماعیلی یک طریقه  فقه محور نیست و 
برمبنای اعتقاد مسلمانان اسماعیلی، امام دارای اقتدار 
و اختیار تام در کلیه امور مذهبی است و تفسیر دین 
از صالحیت های خاص امام حاضر است. پیش برد امور 
دینی و اجرای مناسک مذهبی اسماعیلیان بر اساس 
مفاد اساس نامه واحد اسماعیلیان که در سال 19۸۶ 
از سوی حضرت واال، شهزاده کریم آقاخان، امام حاضر 
این اساس نامه  اسماعیلی توشیح شد، اجرا می شود. 
و  نبوت  وحی،  توحید،  به  اسماعیلیان  باور  عالوه  بر 
امامت، همه  آنان را در سراسر جهان در و فاداری و 
اطاعت از امام زمان در چارچوب اخوت اسالمی متحد 
می گرداند. اسماعیلیان در سطح ملی تابع قانون مدنی 

امارت، آگاهی  یا  انتخاب جمهوریت و  است که برای 
انتخاب وقتی  برآیند  از هر دو الزم است،  و شناخت 
پرثمر و روشنایی بخش خواهد بود که بر اساس آگاهی 

کشور مطبوع شان است.
جمهوری  ریاست  دوم  معاونت  گذشته،  هفته 
اهل  احوال شخصیه  قانون  از کتاب شرح  افغانستان 
تشیع رونمایی کرد. برای من که دغدغه هویتی دارم، 
عنوان این کتاب جداً بحث برانگیز بود. واضح است که 
تمامی  هویت  معرف  و  دارد  هویتی  بار  تشیع  کلمه 
شیعیان است و انکار آن در سطح یک گفتمان کالن 
ملی امری است، متعصبانه و تبعیض آمیز. من عنوان 
تفکر حاکم و  بر  و  قرار می دهم  نمونه  را  این کتاب 
یک روایت استبدادگرایانه نظام مند دینی و مذهبی 
کثرت گرایی  و  تنوع  نوع  هیچ  که  افغانستان  در 
کتمان  می کنم.  انتقاد  نمی شناسد،  رسمیت  به  را 
هویت مذهبی اسماعیلیان در بحث اهل تشیع یک 
امر مستبدانه و خطرناک است. اسماعیلیان و دیگر 
اقلیت های دینی و مذهبی در افغانستان قربانی یک 

استبداد ساختارمند هستند.
اعتراض اسماعیلیان در خصوص قانون احوال شخصیه 
هیچ  بدون  که  است  روشن  به  حدی  تشیع،  اهل 
توضیح و توجیه، هر شخص آگاه می داند که تشیع هم 
در سطح امت اسالمی و هم در افغانستان بار هویتی 
دارد که همه پیروان شیعه را دربر می گیرد و انحصار 
است مستبدانه،  امری  افراد،  تعداد  از سوی یک  آن 

افراطی و تاریک اندیشانه.
خود  که  افغانستان  جمهوری  ریاست  دوم  معاونت 
سیاسی  نظام  در  هزاره ها  نماینده گی  داعیه دار 
یک  پی  در  گذشته  سال  چند  در  است،  افغانستان 
روایت  سازی برای حذف هویت اسماعیلیان است. این 
روایت در پی آن است که هویت مذهبی اسماعیلیان 
را به هویت قومی هزاره تقلیل دهد و با اجرای قانون 
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و دانایی باشد. به شکل فشرده می توان گفت که فواید 
فهم تاریخ به شرح ذیل است: 

اول- فهم تاریخ و دانستن گذشته، برای فردا و آینده  ما 
حیاتی است؛ زیرا زنده گی گذشته گان صرف زنده گانی 
نبوده، بلکه تجربه هم بوده است. این تجربه، فانوسی 
برای ما و نسل های فردا در این اقیانوس متالطم است.

دوم- تاریخ بازگوکننده واقعیت ها است. تاریخ، حوادث 
روا داشته شده،  این سرزمین  بر  را که  و جنگ هایی 
تحلیل  است.  کرده  بیان  را  آن  عوامل  و  علل  و  ثبت 
حوادث  کنترل  قدرت  ما  به  عوامل  و  علل  بررسی  و 
به  تاریخ  با مطالعه  تنها  ما  به طور مثال،  را می دهد. 
شعله ورشدن  اسباب  از  یکی  که  می رسیم  درک  این 
و  منطقه ای  بازی گران  مداخله  افغانستان،  در  جنگ 
جهانی بود. کشورهای جهان از گذشته تلخ شان درس 
و عبرت گرفته اند ، ما نیز باید از گذشته خونین مان 

احوال شخصیه و شرح آن، ادبیاتی را خلق کند که 
اسماعیلیان را مکلف به پیروی از احکام مکتب فقهی 
دوازده امامی می سازد. روشن است که پیروان مذهب 
اسماعیلی همه هزاره نیستند و تعداد زیاد اسماعیلیان 
از والیت های بدخشان، سمنگان، تخار، کندز، کابل 
اما  تأسف  اقوام مختلف هستند. جای  به  و... متعلق 
مبتنی  و  جعل  بر  روایت سازی  این  که  است  این جا 
بر یک استبداد روشمند نه تنها در نهادهای دولتی و 
قدرت که در بخش های مختلف جامعه، چون فرهنگ، 

سیاست و... دارای مشروعیت و مقبولیت است.
در طول تاریخ افغانستان، مردم اسماعیلی به حدی 
تبعیض و تعصب را تجربه کرده اند که حتا صحبت در 
مورد مذهب برای شان یک تابو است. مِن اسماعیلی، 
در یک سفر چند ساعته از بامیان تا بغالن باید نماز 
و در جای  به شکل مسلمانان سنی  را در یک جای 
دیگر مثل شیعیان دوازده امامی می خواندم تا از یک 
مرگ حتمی نجات پیدا می کردم. شرایط تاکنون نیز 
همین گونه است. در این حال، برای اعتراض های کالن 
نامطلوب  امنیتی  وضع  که  اندازه ای   به  راه پیمایی  و 
است، فضای حاکم جامعه نیز به مراتب نامطلوب تر 
است و دادخواهی در این زمینه می تواند سبب بالی 

بزرگ تری شود.
در شماری از والیت های افغانستان، زمین، جایداد و 
دیگر امالک مردمان اسماعیلی از سوی دیگران غصب 
شده است و با آن که محاکم افغانستان حکم استرداد 
آن را صادر کرده اند، ولی رفتن به محل و آغاز زنده گی 
در سرزمین آبایی هرگز محقق نشده، زیرا تعصب و 
تبعیض حاکم در جامعه مانع اصلی آن است. دلیل 
نیست،  امینت  تنها  اسماعیلی،  مردم  مهاجرت های 

درس بگیریم.
تلخ  و  شیرین  واقعیت های  بیان گر  تنها  تاریخ  سوم- 
نیست، بلکه سند محکم برای جرم و جنایت حاکمان 
و ظالمان است. این سند می تواند معجزه خلق کند، 
مانند رخدادهایی که در سراج التواریخ مستند و مکتوب 
شده است و امروز به شکل گیری داعیه حق خواهی و 
اسناد  اساس  بر  اساساً  می کند.  کمک  حق طلبی 
تاریخی، دادگاه به وجود می آید که می توان از رهگذر 
تاریخ،  هم چنان،  کرد.  حق خواهی  و  حق طلبی  آن 

جنایت کاران جنگی را می تواند به دادگاه بکشاند.
چهارم- تاریخ بی باک و بی پرده سخن می گوید، بی پروا 
تابوها را نفی می کند و طلسم های اسرار و راز می شکند. 
تاریخ زیبا و بی پرده رخدادهای گذشته را بیان می کند. 
تاریخ حکایت می کند که چگونه کلیسا در دوره ای از 
حاکمان  و  است  کرده  ظلم  مردم  بر  غرب  در  تاریخ 
اسالمی در شرق از دین برای وقار و مقام شان استفاده 

سوء کرده اند.
است.  منصف  قاضی  و  خوب  روایت گر  تاریخ  پنجم- 
و  سیاسی  نظام های  کدام  که  می کند  قضاوت  تاریخ 
حکومتی و یا اقتصاد کارآمد و موثرتر بودند و می توانند 

الگویی برای نسل فردا باشند.

بلکه تعصب و تبعیض مذهبی در جامعه هم بخشی 
از آن است.

گرفتن سهم  در صدد  آدرس مذهب  از  اسماعیلیان 
این هویت  از آن جایی که  در سیاست نیستند؛ ولی 
مذهبی همیشه در امری به حاشیه کشاندن و اعمال 
تبعیض بر مردم اسماعیلی به کار رفته، در سطح کشور 
هم چون یک هویت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز 
شناخته شده است. چون هم جامعه و هم ساختارهای 
اسماعیلیان  با  آدرس  همین  از  موردی  هر  در  نظام 
برخورد کرده اند. الزم به ذکر است که معیار غلط دیگر 
در افغانستان حق خواهی از آدرس قوم و مذهب است؛ 
به این معنا که تا هنوز بحث شهروندمحور در کشور 

جا باز نکرده است.
بر اساس همین گونه روایت سازی حکومت افغانستان، 
وزارت خارجه امریکا در گزارش ساالنه ۲019 خود 
در  جهان،  در  دینی  و  مذهبی  آزادی های  بر  مبنی 
یک  به  افغانستان  اسماعیلیان  سیاسی  حضور  مورد 
در  این که  آن  و  است  شده  متوسل  محض  دروغ 
مجلس نماینده گان افغانستان چهار کرسی به پیروان 
در  که  حالی  در  دارد.  اختصاص  اسماعیلی  مذهب 
ولسی جرگه کنونی حتا یک عضو اسماعیلی مذهب هم 
حضور ندارد. این گزارش از یک سو یک دورغ محض 
و از سویی هم خالف اصول مذهبی اسماعیلی است. 
مذهب  آدرس  از  اسماعیلیان  شد،  ذکر  که  طوری 
دنبال قدرت و سهم گرفتن در سیاست نیستند، بلکه 
در همه کشورها به عنوان شهروند، حقوق سیاسی و 
سهم گیری در تصمیم های کشورهای شان را به خود 

محفوظ می دانند.
و  عقاید  آزادی  داشتن  باید  افغانستان  آخر،  سخن 
کثرت  گرایی دینی و مذهبی را به رسمیت بشناسد و 
نظام عدلی و قضایی کشور بر اساس قانون انسان محور 
احوال  قانون های  اجباری  تطبیق  از  تا  گردد  تنظیم 
شخصیه مربوط به هر دین و مذهبی که باشد، باالی 
که  دارم  آرزو  شود.  جلوگیری  مذهبی  اقلیت های 
فرصت و مجال برای ناگفته های ما مردم اسماعیلی و 
دیگر اقلیت های دینی و مذهبی در افغانستان مساعد 
فرهنگ  ترویج  برای  ملی  گفتمان  یک  قالب  در  و 
کشور  سطح  در  هم دیگرپذیری  و  مدارا  و  تساهل 
سودمند واقع شود. اسماعیلیان در ترویج  و حمایت از 
کثرت گرایی و تنوع به عنوان بنیادی ترین ارزش دینی 
نگاه می کنند و همیشه دنبال برقراری روابط معنادار و 

نیک با دیگر جوامع هستند.

حفیظ  اهلل محمدی

گالب الدین سخنور

تاریخ بازگوکننده واقعیت ها است. 
تاریخ، حوادث و جنگ هایی را که 

بر این سرزمین روا داشته شده، 
ثبت و علل و عوامل آن را بیان 

کرده است. تحلیل و بررسی علل و 
عوامل به ما قدرت کنترل حوادث 
را می دهد. به طور مثال، ما تنها با 

مطالعه تاریخ به این درک می رسیم 
که یکی از اسباب شعله ورشدن 

جنگ در افغانستان، مداخله 
بازی گران منطقه ای و جهانی بود. 

کشورهای جهان از گذشته تلخ شان 
درس و عبرت گرفته اند ، ما نیز 

باید از گذشته خونین مان درس 
بگیریم.



به خاطر به دست آوردن پول های قرضش به بدخشان 
در شمال شرق افغانستان می رود، اما پیش از آن که 
پول را به دست  آورد، خبر می رسید که عبدالرووف 
پسر چهارده ساله اش به گونه  مرموز در کارته  آریانای 
شهر کابل کشته شده  است. رویاهای زنده گی آرام 
و خوبش از همین جا یکی پی  دیگر برباد می رود و 
او می ماند و کوله باری از اندوه در کوه پایه های بلند 
اوج  قدیم.  ابریشم  جاده   انتهای  در  و  هندوکش 
روایتی از یک زخم ناسور در خانواده   میرویس، پدر 
عبدالرووف، از قصابان شهر کابل است که شش سال 
می شود در پی دست یافتن به عدالت است، اما  به هر 
از  او، خبری  دری که می زند، بسته  است. به گفته  
تطبیق عدالت در دستگاه عدلی و قضایی دولت باالی 

قاتالن عبدالرووف نیست.

سفر به بدخشان، پایان زنده گی درخشان
عبدالرووف،  پدر  میرویس،  پیش  سال  حدود شش 
داشته  خانواده اش  کنار  در  خوشی  و  آرام  زنده گی 
است. او یک دکان قصابی در قلعه فتح اهلل داشته و 
در عین حال در یک موترفروشی نیز سهم دار بوده 
است. میرویس برای این که به کار و کاسبی اش رونق 
دهد، گوشت مورد نیاز دو رستوانت نصیراحمد، داماد 
کاکایش را تأمین می کرد. از آن جایی  که نصیراحمد، 
داماد کاکایش و قابل اعتماد بوده است، گوشت مورد 
در  می دهد.  قرض  پول  بدل  در  را  رستورانت  نیاز 
عین حال نصیر احمد از موتر فروشی ای که میرویس 
دالر  ارزش ۳۲ هزار  به  را  موتر  بوده، چند  سهم دار 
و  می کند  خریداری  میرویس  اعتبار  به  و  قرض 
میرویس نیز به سهم دارش از پرداخت پول اطمینان 

می دهد. 
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همیشه دگرگون می شود. او اکنون شش سال است 
که دروازه های نهادهای عدلی و قضایی را می کوبد، 
قتل  عامالن  و  نشده  شنیده  صدایش  تاکنون  اما 

پسرش بازداشت نشده اند. 
میرویس می گوید که ماجرای اختطاف و قتل پسرش 
را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است. هرچند 
اما  بود،  گریخته  بدخشان  به  کابل  از  نصیراحمد 
نهادهای امنیتی در بدخشان وی را بازداشت کرده 
به نهادهای عدلی و قضایی سپرده بودند. میرویس 
با نفوذ و زورمند  از چهره  های  می افزاید که شماری 
در بدخشان نصیراحمد را از چنگال نهادهای عدلی و 
قضایی با ضمانت آزاد کرده اند. با این حال میرویس 
عبداهلل  جمله  از  زورمندان  از  شماری  که  می گوید 
از وی  ناجی نظری، عضو شورای والیتی بدخشان، 
حمایت می کند و از این رو عدالت باالی این شخص 

تطبیق نمی شود.
و  عدلی  نهادهای  به  بارها  که  وجودی  با  میرویس 
قضایی در کابل مراجعه کرده، اما موفق به کشانیدن 
وی از بدخشان به کابل نشده است. هم چنان طبق 
قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  عریضه هایی که وی 
والیت  ذی ربط  نهادهای  از  کل  دادستانی  داده، 
بازداشت  را  نصیر احمد  که  است  خواسته  بدخشان 
کنند و به پنجه عدالت بسپارند، اما با گذشت نزدیک 

به شش سال هنوز اقدامی نشده است.

رییس  معاونان  و  جمهوری  ریاست  حکم  هم چنان 
بدخشان  والیت  امنیتی  نهادهای  به  جمهور 
دستور داده اند که فرد متهم را بازداشت و به کابل 
منتقل کنند، این نهادها اما به این دستورها وقعی 
دادستانی  ریاست  به  ارسالی  ورقه  در  نگذاشته اند. 
بدخشان آمده است که به دلیل نا امن بودن راه های 
مواصالتی و امکان نداشتن انتقال هوایی، وی به کابل 

منتقل نشده است. 
پسر  قتل  نامه  این  در  نصیر احمد  دیگر  جانب  از 
میرویس را رد کرده است. در نامه  ارسالی به ریاست 
بیان  »نصیراحمد  است:  آمده  بدخشان  دادستانی 
کرد که همراه میرویس دعوای حقوقی داشته و در 
یک جا  بدخشان  در  خودش  با  پسرش  فوت  زمان 
به  میرویس  که  است  آمده  ادامه  در  است.«  بوده 
آنان تذکر داده است که پسرش در حادثه ترافیکی 
جانش را از دست داده و از آنان درخواست پول کرده 
است. به قول نصیراحمد، او از عبداهلل ناجی نظری 
پول دریافت کرده و سپس راهی کابل شده است. 
نصیراحمد ادعا کرده است که میرویس پس از یک 
سال او را متهم به اختطاف و قتل پسرش کرده است. 
در همین حال عبداهلل ناجی نظری از چنین قضیه ای 
با میرویس  اطالع بی خبری می کند و می گوید که 
ادعاها  این  او  ندارد.  آشنایی  »اصاًل«  نصیر احمد  و 
شماری  است  ممکن  که  گفت  و  خواند  بی بنیاد  را 
ترور شخصیتی کنند.  را  از رقیبان سیاسی اش وی 
خواستم دیدگاه نصیراحمد را نیز داشته باشیم، اما با 
وجود تالش های مکرر، موفق به برقرار تماس نشدیم. 
با این همه میرویس می گوید اسنادی در دست دارد 
میرویس  ضمن  در  می کند.  ثابت  را  ادعایش  که 
می گوید که برای دریافت پولش به بدخشان رفته، 
از قتل پسرش یک چک ۲۴ هزار دالری  اما پیش 
بوده  آن  هم جعلی  و می گوید که  دریافت می کند 
است. او هم چنان یادآور شد که در روز دفن پسرش 
نیز نصیر احمد با او به تماس شده و از او در مورد پول 
اطمینان خواسته است. در نامه  ارسالی دادستانی کل 
به ریاست دادستانی بدخشان نیز ذکر شده است که 
چک پول جعلی بوده و نصیراحمد، میرویس را فریب 

داده است. 
با این حال دادستانی کل می گوید که این قضیه تحت 
بررسی است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی 
کل، به روزنامه ۸صبح گفت که قضیه میرویس دو 
بعد حقوقی و جرمی دارد. به گفته او، بعد حقوقی 
آن که شامل دعوا سر ۳۲ هزار دالر است، به بخش 
حقوق راجع شده و کار باالی آن جریان دارد. رسولی 
افزود که مساله قتل و اختطاف بعد جرمی دارد و 
این قضیه به سارنوالی بخش جرایم امنیت داخلی و 

خارجی راجع شده و تحت بررسی است.

نصیر احمد اما پس از دریافت موترها از کابل ناپدید 
می شود. میرویس از آن جایی  که پول را ضمانت کرده 
بود، مجبور به پرداخت آن می شود. قضیه همین جا 
نصیر احمد  میرویس در پی  و  نمی کند  پیدا  خاتمه 
می کند.  پیدا  بدخشان  در  را  پایش  رد  و  می براید 
نیز  او  و  می شود  تماس  به  او  با  میرویس  سرانجام 
بدخشان می دهد.  والیت  در  را  پول  پرداخت  وعده 
به گفته میرویس، پس از آن که به بدخشان می رود، 
باز موفق به دریافت پول نمی شود و نصیراحمد برای 
یک ماه دیگر فرصت می خواهد. به بیان او: »موترها 
را بردند و قرض شان را پرداخت نمی کردند. تماس که 
می گرفتیم، اما جواب نمی دانند. اقدام کدیم و چک 
دادند، چک شان جعلی برآمد. خودشان به بدخشان 
فرار کردن. به بدخشان رفتم و در  آ ن جا پیدای شان 
کردم. برای ما گفتن یک ماه فرصت بته. بعد از یک 
ماه برایم تماس گرفتند و به بدخشان خواستند. در 
بود.  خاموش  تماس شان  شماره  اما  رفتم  بدخشان 
بعداً تماس گرفتن و گفتن که در جای دیگر است. 
در همین هنگام از خانه تماس گرفتن که عبدالرووف 

مفقود شده است.«
میرویس می گوید نصیراحمد پس از آن که او را به 
بدخشان خواسته، به کابل آمده و پسرش را از نزدیک 
خانه اش اختطاف کرده است. به گفته وی زمانی  که 
پسرش با این اختطاف چیان درگیر می شود، با کدام 
»شئ سخت« به سرش ضربه می زنند و او را به قتل 
می رسانند. او با چشمان پراشک و دل پردرد گفت: 
»پسرم را کشته بودند و در نزدیکی پوسته پولیس در 
کارته آریانا انداخته بودند. خودم بدخشان بودم. وقتی 
آمدم و جسد پسرم را دیدم، سرش چهار تکه شده 
بود.« با کشته شدن پسرش، زنده گی آرامش برای 

روایت یک زخم ناسور؛ 
چرا عامالن قتل عبدالرووف 

پس از شش سال محاکمه نشده  اند؟
عبداالحمد حسینی 

حدود شش سال پیش میرویس، پدر عبدالرووف، زنده گی آرام و خوشی در کنار خانواده اش داشته است. او یک دکان 
قصابی در قلعه فتح اهلل داشته و در عین حال در یک موترفروشی نیز سهم دار بوده است. میرویس برای این که به 

کار و کاسبی اش رونق دهد، گوشت مورد نیاز دو رستوانت نصیراحمد، داماد کاکایش را تأمین می کرد. از آن جایی  که 
نصیراحمد، داماد کاکایش و قابل اعتماد بوده است، گوشت مورد نیاز رستورانت را در بدل پول قرض می دهد. در عین 

حال نصیر احمد از موتر فروشی ای که میرویس سهم دار بوده، چند موتر را به ارزش 32 هزار دالر قرض و به اعتبار 
میرویس خریداری می کند و میرویس نیز به سهم دارش از پرداخت پول اطمینان می دهد.
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شماره دعوت به داوطلبی: 
واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم نارنج شرین و 
لیمو واقع والیت ننگرهار  ولسوالی های کوز کنر ، بتی کوت، بهسود و کامه  والیت ننگرهار. 
مروره ، حوکی ، و خاص کنر والیت کنر. مهترالم و قرغئی والیت لغمان. اسماعیل خیل / 
مندوزی، تنی، گربز، و مرکز/ مندوزی والیت خوست . اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در 
فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( 
پرچون(  بدست آورده، جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت10:00  قبل 
از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات 
برگزار میگردد . آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  
تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، 

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب والیت 
کابل ولسوالی چهار اسیاب والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک 
)پرچون(   اجناس  امور  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور   )CD( در سی دی  یا  و  )حافظه( 
بدست آورده،جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت 10 قبل از ظهر به تعمیر 
معینیت مالی و اداری منزل اول به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات برگزار میگردد. 
آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت ۲:00 بعد از ظهر به  تعمیر معینیت 
مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت 

رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب و ناک 
واقع والیت  کابل  ولسوالی های پغمان و موسهی،  اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در 
فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( 
پرچون(  بدست آورده، جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت10:00  قبل 
از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات 
برگزار میگردد . آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  
تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، 

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب، ناک،شفتالو و 
انار واقع والیت  کابل ولسوالی های بگرامی، خاک جبار و سروبی  والیت کابل اشتراک نموده 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت 
تدارکات امور اجناس( پرچون(  بدست آورده،جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 
ساعت 10 قبل از ظهر به تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول به دفتر جلسات ریاست تهیه 
و تدارکات برگزار میگردد. آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون 
و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت ۲:00 بعد از 
ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه 

نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب والیت پکتیا 
ولسوالی های احمد اباد، سید کرم  و گردیز والیت پکتیا اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( 
پرچون(  بدست آورده،جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت 10 قبل از 
ظهر به تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات 
برگزار میگردد. آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت ۲:00 بعد از ظهر به  
تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، 

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
متراکم سیب  های  نهال  و خریداری  تهیه  پروژه   داوطلبی  پروسه  در  تا  مینماید  دعوت 
واقع والیت  غزنی ولسوالی های قره باغ، خواجه عمری، مرکز والیت غزنی اشتراک نموده 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت 
تدارکات امور اجناس( پرچون(  بدست آورده، جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 
ساعت10:00  قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات 
ریاست تهیه وتدارکات برگزار میگردد. آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و 
طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵  دلو 1۳99 ساعت 
10:00 قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه 

وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
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))دعوت به داوطلبی((
شماره دعوت به داوطلبی: 

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب واقع والیت پکتیکا  ولسوالی 
های یوسف خیل، و مرکز شرنه والیت پکتیکا اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک 
)حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( پرچون(  بدست آورده، 
جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت10:00  قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و 
اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات برگزار میگردد .  آفر های خویش را مطابق 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ 
دلو 1۳99 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات 

ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب، الو و لیمو والیت 
خوست ولسوالی های تنی، گربز، اسماعیل خیل/مندوزی و مرکز  و والیت خوست اشتراک نموده 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات 
امور اجناس( پرچون(  بدست آورده، جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت 10 قبل 
از ظهر به تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات برگزار 
میگردد. آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت ۲:00 بعد از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و 
اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی 

قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب  وشفتالو واقع والیت لوگر  
ولسوالی های محمد آغه، چرخ، پل علم وخوشی والیت لوگر اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در 
فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( پرچون(  
بدست آورده، جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت10:00  قبل از ظهر به  تعمیر 
معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات برگزار میگردد . آفر های 
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 
نشر اعالن  الی ۵ دلو 1۳99 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  
به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش 

نمیباشد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 
که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری پروژه  سکتوری انکشاف زنجیره ارزش 
باغداری )HVCDSP( در نظر دارد قرارداد پروژه  خریداری نهال های نارنج شیرین,  لیمو , وسایل 

زراعتی و کود کیمیاوی واقع والیت های خوست , ننگرهار, لغمان و کنردارای کود نمبر  
 Tolo E Asia Pamir( را با شرکت طلوع آسیا پامیرلمیتد                                                       
Ltd(  دارنده جواز نمبر )0101-19۶۴۲( را به قیمت مجموعی )۲,09۶,9۳0( دو میلیون و نود و 

شش هزار ونه صدو سی افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از  تاریخ نشر این اعالن الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب، ناک  والیت میدان وردگ 
ولسوالی های سید اباد، بندی چک و مرکز  والیت میدان وردگ اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( پرچون(  
بدست آورده،جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت 10 قبل از ظهر به تعمیر معینیت 
مالی و اداری منزل اول به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات برگزار میگردد. آفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  
الی ۵ دلو 1۳99 ساعت ۲:00 بعد از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات 

ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری نهال های متراکم سیب، ناک  والیت بامیان ولسوالی 
را در فلش دسک  نموده شرطنامه مربوطه  اشتراک  بامیان  و مرکز  والیت  یکاولنگ، شیبر  های 
)حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس( پرچون(  بدست آورده، 
جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 1 دلو 1۳99 ساعت 10 قبل از ظهر به تعمیر معینیت مالی و اداری 
منزل اول به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات برگزار میگردد. آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۵ دلو 
1۳99 ساعت ۲:00 بعد از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست 

تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
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به نقل از رادیو فردا، به دنبال حمله شماری از خشونت طلبان 
طرف دار دونالد ترمپ بر ساختمان کنگره در هفته گذشته و 
با نزدیک شدن به برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهوری 
متحده  ایاالت  پایتخت  در  امنیتی  تدابیر  امریکا،  جدید 

تشدید شده است.
روز جمعه اعالم شد که وزیر بهداشت امریکا نیز در اعتراض 

به حمله بر ساختمان کنگره، استعفا داده است.
رییس  بایدن،  جو  تحلیف  مراسم  برگزاری  آستانه  در 
جمهوری منتخب امریکا، ارتش این کشور روز گذشته تایید 
کرد که ۲۵ هزار نیروی نظامی گارد ملی در شهر واشنگتن 

مستقر خواهند شد.
در همین حال یک مقام دولت در گفت وگو با »سی بی اس« 
تایید کرد که وزارت امنیت میهن در گزارشی تصریح کرده 
است که افراطیون داخلی »بزرگ ترین تهدید« برای مراسم 
تحلیف جو بایدن در روز چهارشنبه هستند. در این گزارش 
هم چنین آمده است که به دنبال حمله خشونت طلبان بر 
ساختمان کنگره در چهارشنبه گذشته، »دشمنان خارجی« 

کمپین »اطالعات غلط« را تشدید کرده اند.
مراسم تحلیف جو بایدن، چهل و ششمین رییس جمهوری 
کنگره  ساختمان  مقابل  در  آینده  چهارشنبه  روز  امریکا، 

برگزار خواهد شد.
در همین حال گزارش شده است که جو بایدن نیز سفر 
با قطار خود به واشنگتن برای مراسم تحلیف را به دالیل 

امنیتی لغو کرده است.
دیگر  و  اف بی آی  امریکا،  فدرال  پولیس  می گوید،  رویترز 
خطرات  خصوص  در  اطالعات  آخرین  امنیتی  نهادهای 
احتمالی و بالقوه در جریان مراسم تحلیف را در اختیار جو 
آسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به  داده اند.  قرار  بایدن 
روزهای  در  که  است  کرده  اعالم  حمل و  نقل  امنیت  اداره 
منتهی به مراسم جو بایدن تدابیر امنیتی برای پروازهای 
هوایی تشدید می شود و از سفر افراد مظنون به واشنگتن 

جلوگیری می گردد.
اداره امنیت حمل و نقل در بیانیه ای اعالم کرده است که با 
نهادهای انتظامی کشور در خصوص ارزیابی وضعیت این 

افراد در ارتباط است.
بهداشت  وزیر  آزار،  الکس  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
امریکا، در نامه ای به دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایاالت 
متحده، نوشته است که هجوم به ساختمان کنگره، حمله 
بر دموکراسی ما و به سنت انتقال قدرت مسالمت آمیز بود 
که ایاالت متحده امریکا برای اولین بار به جهان معرفی کرد.

روز چهارشنبه، ششم جنوری، شماری از هواداران دونالد 
شرکت  سفید  کاخ  جنوب  در  او  سخنرانی  در  که  ترمپ 
کرده بودند، به سمت ساختمان کنگره حرکت کردند. به 
دنبال تجمع آن ها در اطراف ساختمان کنگره، شماری از 
آن  ساختمان  وارد  ترمپ  دونالد  طرف دار  خشونت طلبان 
شدند. در جریان این حمله، دست کم پنج نفر از جمله یک 

افسر پولیس کشته و ده ها نفر بازداشت شدند.
مایک پنس، معاون رییس جمهوری امریکا، با کاماال هریس، 
و  کرده  صحبت  تلفنی  منتخب،  جمهوری  رییس  معاون 
او تبریک گفته است. دو مقام  به  انتخابات را  پیروزی در 
مطلع که نام آن ها منتشر نشده، در گفت وگو با خبرگزاری 

آسوشیتدپرس خبر این تماس تلفنی را تایید کرده اند.
تماس مایک پنس و کاماال هریس نخستین تماس آن ها 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ۳ نوامبر بود و 
کم تر از یک هفته پیش از برگزاری مراسم تحلیف رییس 

جمهوری آینده انجام شده است.

تشدید تدابیر امنیتی 
در امریکا در آستانه مراسم 

تحلیف بایدن

به نقل از دویچه وله و به گزارش رسانه های امریکایی، دونالد 
ترمپ قصد دارد در روز مراسم تحلیف جو بایدن، رییس 
جمهوری جدید این کشور، واشنگتن را ترک کند. رویترز 
اقامتگاه  راهی  قوی  احتمال  به  ترمپ  که  داده  گزارش 

شخصی اش در فلوریدا خواهد شد.
رسانه های امریکایی با استناد بر منابع آگاه گزارش داده اند 
که دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، قصد دارد کاخ 
سفید را صبح روز برگزاری مراسم تحلیف جانشین خود 
جو بایدن ترک کند، البته با فرش سرخ و برگزاری مراسم 

وداع با تشریفات نظامی.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری های فرانسه 
و رویترز ترمپ قصد دارد واشنگتن را از طریق فرودگاه واقع 
در پایگاه شکاری اندروز ترک گوید. رویترز گزارش داده که 
ترمپ تصمیم گرفته است که از آن جا راهی مار-ئه-الگو، 

اقامتگاه شخصی خود در فلوریدا شود.
جیم آکوستا، گزارش گر شبکه سی ان ان در کاخ سفید نیز 
با انتشار پیامی در شبکه توییتر از وادع ترمپ با واشنگتن 
در بامداد روز ۲0 جنوری سخن گفته است؛ روزی که جو 
است سوگند  قرار  امریکا،  رییس جمهوری جدید  بایدن، 
یاد کند. آکوستا در پیام خود هم چنین نوشته است که 

خداحافظی ترمپ با کاخ سفید با برگزاری مراسمی همراه 
خواهد بود که به دیدارهای تشریفاتی شباهت دارد؛ با فرش 

سرخ و تشریفات نظامی.
خبرگزاری رویترز با استناد به گفته های منبعی آگاه گزارش 
داده که مشاوران ترمپ قصد داشته اند او را متقاعد کنند 

که پیش از برگزاری مراسم تحلیف، با جو بایدن در کاخ 
سفید دیدار و خوش آمد گویی کند. ترمپ اما این پیشنهاد 

را رد کرده است.
ترمپ در اوایل ماه جنوری اعالم کرده بود که در مراسم 
تحلیف بایدن حضور نخواهد یافت. حضور او در این مراسم، 
مطابق سنتی می بود که تا کنون تقریباً همیشه اجرا شده 

است.
البته حضور ترمپ در برگزاری تحلیف بایدن الزامی نیست 
و رییس جمهوری جدید نیز ظاهراً اهمیت زیادی به این 
مساله نمی دهد. جن ساکی، سخنگوی جو بایدن، پیش از 
آن گفته بود که »حضور ترمپ در این مراسم به هیچ وجه 

از ده اولویت نخستین جو بایدن نیست.«
ایاالت متحده  تاریخ  ترمپ پنجمین رییس جمهوری در 
است که از حضور در مراسم تحلیف جانشینش خودداری 
)سال های  میالدی  نوزدهم  قرن  در  مورد  سه  می کند. 
1۸01، 19۲9 و 1۸۶9( ثبت شده است. آخرین مورد به 
غیاب ریچارد نیکسون در مراسم تحلیف جانشینش جرالد 

فورد در سال 19۷۴ میالدی برمی گردد.
نیکسون به دلیل سوءاستفاده از قدرت در ماجرای واترگیت 

ناگزیر به کناره گیری شد.

ترمپ کاخ سفید را در همان روز مراسم تحلیف جو بایدن ترک می کند

آغاز کمپینی بزرگ در هند برای تزریق 
واکسین کرونا

مکرون و اردوغان برای بهبود 
روابط نامه نگاری کردند

به گزارش دویچه وله فارسی، در هند از روز شنبه 
)1۶ جنوری( کمپینی بزرگ برای واکسیناسیون 
سراسری ضد کرونا در این کشور آغاز شده است. 
میلیون  تابستان سال جاری صدها  تا  قرار است 
نفر واکسین کرونا دریافت کنند. هند بیش از 1,۳ 

میلیارد نفر جمعیت دارد.
در  کرونا  واکسین  تزریق  کمپین  بزرگ ترین  در 
هند که روز شنبه، ۲۷ جدی )1۶ جنوری( آغاز 
شده است، دو واکسین به کار گرفته می شود. این 
»کویشیلد«  واکسین  از  عبارت اند  محصول  دو 
آسترازنکا  سویدنی  ـ  بریتانیایی   شرکت  که 
واکسین  و  کرده  تولید  را  آن   )Astrazeneca(
داروسازی هندی  که ساخته شرکت  کوواکسین 

بهارات بایوتک )Bharat Biotech( است.
واکسین کویشیلد در بریتانیا در روند واکسیناسیون 
شهروندان این کشور مورد استفاده قرار گرفته و 
فایزر  ـ   بیون تک  واکسین  برخالف  آن  نگهداری 
در دمای باالتر هم ممکن است. ۵0 میلیون دوز 
از این واکسین در خود هند تولید شده و آماده 

بهره برداری است.
تا کنون میلیون ها دوز از این دو واکسین تولیدی 
است  قرار  و  شده  ارسال  هند  گوناگون  نقاط  به 
از یک میلیارد و  این طرح عظیم بیش  پایان  تا 
با  مقابله  برای  هند  جمعیت  نفر  میلیون   ۳00

ویروس کرونا و بیماری کووید-19 واکسین شوند. 
تا  قرار است  این کمپین بزرگ  فاز  در نخستین 
پایان ماه جون سال جاری میالدی مجموعاً ۳00 

میلیون نفر واکسین شوند.
حال  شامل  نخست  کرونا  واکسیناسیون  فرایند 
۳0 میلیون فرد شاغل در عرصه بهداشت و درمان 
از  نفر  میلیون  هند خواهد شد. سپس ۲۷0  در 
شهروندان این کشور که باالی ۵0 سال سن دارند 
یا بیماری های مزمن با شرایط زمینه ای خطرناک 

دارند، واکسین خواهند شد.
هزار   1۵0 حدود  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
آموزش  بزرگ  کمپین  این  اجرای  برای  امدادگر 

و دوره دیده اند.
دولت هند اعالم کرده که واکسیناسیون شهروندان 
این کشور رایگان خواهد بود و همه آن ها واکسین 
با توجه به  خواهند شد؛ برنامه ای که اجرای آن 
جمعیت 1/۳ میلیارد نفری هند از لحاظ تجهیزات 

نیز چالشی بزرگ محسوب می شود.
دومین کشور  امریکا  متحده  ایاالت  از  هند پس 
کنون  تا  است.  کرونا  آمارهای  باالترین  با  جهان 
نزدیک به 10 میلیون و ۵۴۴ هزار نفر در هند به 
ویروس کرونا مبتال شده  و بیش از 1۵۲ هزار نفر 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 جان خود را از 

دست داده اند.

رییس  مکرون،  امانویل  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
 جمهوری فرانسه و رجب طیب اردوغان، رییس  جمهوری 
ترکیه، با از سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به اختالفات 
و بهبود روابط، موافقت کرده اند. مولود چاوش اوغلو، وزیر 
امور خارجه ترکیه، به رسانه های کشورش گفته است که 
رییسان جمهوری فرانسه و ترکیه پس از تبادل نامه، به این 

توافق رسیده اند.
کاخ ریاست  جمهوری فرانسه تبادل نامه با رییس  جمهوری 

ترکیه را تأیید کرده، اما جزییات آن را بیان نکرده است.
سال  در  اردوغان  آقای  که  است  گفته  اوغلو  چاوش  آقای 
نو میالدی به رییس  جمهوری فرانسه نامه نوشته و به او 
در باره چندین حمله در خاک فرانسه تسلیت گفته است. به 
گفته وزیر امور خارجه ترکیه، آقای مکرون این هفته، پاسخ 
»بسیار مثبتی« به این نامه داده و نامه را با »طیب عزیز« 

شروع کرده است.
آقای چاوش اوغلو گفته که در این نامه آقای مکرون برای 

دیدار با رجب طیب اردوغان ابراز آماده گی کرده است.
ریاست جمهوری فرانسه گفته است که این کشور در انتظار 

رفتار »ملموس« ترکیه است.
دو کشور بر سر مسایل مختلفی از جمله جنگ سوریه و 
لیبیا، کاریکاتورهای چاپ شده در شارلی ابدو، فعالیت های 
مدیترانه  مناقشه  مورد  آب های  در  ترکیه  انرژی  اکتشاف 
شرقی و درگیری های ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر 

سر قره باغ با هم اختالف نظر دارند.
اتحادیه اروپا در حال تهیه فهرستی از اشخاص در ترکیه 
برای تحریم بر سر مسایل اکتشاف انرژی در مدیترانه شرقی 

است.
به  هم  کشور  دو  جمهوری  رییسان  شخصی  اختالفات 

دعواهای دیپلماتیک دو کشور افزوده است.
سال پیش آقای اردوغان، آقای مکرون را به »اسالم هراسی« 
متهم کرد و گفت حمالت به اسالم و توهین به پیامبر »با 
نیاز به  تشویق و حمایت رهبر فرانسه که به لحاظ عقلی 

درمان دارد آغاز شده  است.«
رییس جمهوری ترکیه هم چنین ابراز امیدواری کرده بود 
که فرانسه »هر چه سریع تر« از امانویل مکرون خالص شود 

و رییس  جمهوری فرانسه را »دردسر« توصیف کرده بود.
آقای مکرون نیز در جلسه با رهبران اتحادیه اروپا گفته بود 
که مردم ترکیه »لیاقت« دولتی غیر از دولت آقای اردوغان 

را دارند.


