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زنگ اول


سران حکومت وحدت ملی، پس از هر حمله تروریستی 
می زنند،  قدم  ویرانه ها  روی  می روند،  حادثه  محل  به 
می روند.  دفترهای شان  به  بعد  و  می گویند  چیز هایی 
آنان 48 ساعت پس از حمله تروریستی به شاه شهید 
کابل، با لباس های آراسته به محل حادثه رفتند، عکس 
که  است  روشن  شد.  رسانه ای  عکس ها  این  و  گرفتند 
فردا و پس فردا، همه چیز فراموش می شود و دیگر هیچ 
مقام حکومتی از حادثه تروریستی شاه شهید یادی هم 
اکادمی  دانشجویان  بر  تروریستی  حمله  کرد.  نخواهد 
بر  انتحاری  تروریست های  تهاجم  هم چنان  و   پولیس 
کابل  که شهر  داد  نشان  ناتو،  به  مربوط  اردوگاه  یک 
برابر حمله طالبان  تا چه حد در  و تاسیسات مهم آن 

آسیب پذیر است. 
هم مردم کابل در برابر حمله های طالبان بی دفاع هستند 
این شهر  در  بین المللی  و  دولتی  مهم  تاسیسات  هم  و 
طالبان  و  نیست  برخوردار  باالیی  امنیتی  ضریب  از 
حمله های  می کنند.  حمله  تاسیسات  این  به  هرازگاهی 
زنجیره ای تروریستی جمعه شب، این ذهنیت را به وجود 
که  کابل  جای  هر  به  طالبان  گروه  که  است  آورده 
بخواهند می توانند حمله می کنند و هیچ نهادی قادر به 

جلوگیری از حمله های تروریستی آنان نیست. 
در  زدن  قدم  جای  به  ملی  وحدت  حکومت  سران 
در  که  مردمی   مجموع  و  کابل  مردم  به  باید  ویرانه ها 
به  قادر  که  دهند  اطمینان  می کنند،  زندگی  افغانستان 
حفاظت از شهروندان کشور و تاسیسات دولتی هستند. 
این اطمینان زمانی حاصل می شود که حکومت اقدامات 
عملی انجام دهد. مثال سران حکومت مقام های بی کاره 
امنیتی و آنانی را که در اجرای وظایف شان سهل انگاری 
کرده اند، از کار برکنار کنند. هم چنان مقام های حکومتی 
می توانند با شناسایی و محاکمه عوامل نفوذی طالبان 
نهاد های  که  بدهند  اطمینان  مردم  به  دولت،  درون  در 

امنیتی همه چیز را کنترول می کنند. 
مهم  اقدام  ویرانه ها  به  زدن  قدم  از  غیر  تا کنون  اما 
دیگری صورت نگرفته است. طالبان در کابل یک شبکه 
همه  حاال  که  است  چیزی  این  دارند.  نیرومند  حمایتی 
آن را می پذیرند. اگر آنان شبکه حمایتی نداشته باشند، 
نمی توانند یک تروریست را سوار بر یک کامیون مملو 
از مواد انفجاری کنند تا کل شهر را گردش کند و در 

پایان کار، خودش را در شاه شهید انفجار دهد. 
بدون  هم  ناتو  اردوگاه  و  اکادمی  پولیس  به  حمله 
عالوه  طالبان  نداشت.  امکان  نفوذی  عوامل  همکاری 
برای شان  که  دارند  هم  را  کسانی  نفوذی،  عوامل  بر 
جنگ  که  نماینده ای  آن  می کنند.  تبلیغ  کابل  همین  در 
و  می کند  قومی  نکوهش  جنگ  به عنوان  را  طالبان  با 
برای  فاتحه  مراسم  برگزاری  که  حکومتی ای  مقام  آن 
طالبان  مبلغان  می داند،  وطنی  عنعنه  را  محمدعمر  مال 
کابل  در  محمدعمر  مال  فاتحه  در  کسانی که  هستند. 
شرکت کردند، ملبغان طالبان اند. از کجا معلوم که همین 
اشخاص و افراد، برای تروریست های انتحاری پوشش 

حمایتی در همین کابل فراهم نکنند. 
انتخابات  نامزد  سیاف،  الرسول  عبدرب  آقای 
که  گفت  صراحت  به  گذشته،  سال  ریاست جمهوری 
از  شیشه سیاه  گران قیمت  واسطه های  را  انتحاری ها 
سران  می آورند.  کابل  به  جبار«  »خاک  و  »محمدآغه« 
حکومت برای مطمین سازی مردم باید از ایشان بپرسند 
با  باید  حکومت  هستند.  کی  افراد  و  اشخاص  این  که 
شناسایی این اشخاص آنان را بازداشت کند. اگر این 
که  نتیجه می رسند  این  به  انجام نشود، مردم  اقدامات 
طالب هر کاری که دلش بخواهد در کابل انجام می دهد 
و حکومت فلج است. اگر حکومت مشروعیت کارکردی 
خودش را از دست داد، در مذاکرات احتمالی با طالبان 

هم نمی تواند امتیاز چندانی بگیرد.

قدمزدنبرویرانهها
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ایرک  امریکا  ویرجینیای  ایالت  در  دادگاهی 
در  را  سابق  شوروی  ارتش  افسر  حمیدالین، 
به   ۲۰۰۹ سال  حمله  فرماندهی  و  طراحی 
نیروهای امریکایی در افغانستان مجرم شناخت.

به  اسالم  به  گرویدن  از  پس  حمیدالین  آقای 
طالبان پیوسته بود.

او در ۱۵ مورد از جمله حمایت از تروریست ها 
جمعی  کشتار  سالح  از  استفاده  برای  تبانی  و 

گناهکار شناخته شد.
افغان  نظامی  اولین  ساله   ۵۵ حمیدالین  آقای 
محاکمه  امریکا  فدرال  دادگاه  در  که  است 

شده است.
به گزارش بی بی سی، وکالی او گفته اند این 
میدان  در  فردی  که  است  غیرمعمول  امری 
برای  سپس  و  شود  دستگیر  افغانستان  در  نبرد 
محاکمه در یک دادگاه فدرال به امریکا منتقل 

شود.
گفته شده مجازات برخی از اتهامات او حبس 

ابد است.
در جریان حمله او به نیروهای امریکایی حدود 
۳۰ پیکارجو کشته شدند و فقط خود او سالم 

ماند.
برای  محاکمه  جریان  در  حمیدالین  آقای 

شهادت دادن احضار نشد.
انتظار می رود که حکم او در ششم ماه نوامبر 

اعالم شود.
تالش وکالی مدافع آقای حمیدالین برای رد 

اتهامات وارده به او موفق نبود.
یک  موکل شان  که  بودند  گفته  او  وکالی 
دادگاه  یک  در  نباید  و  است  جنگی  زندانی 

مدنی محاکمه شود.
سابق  شوروی  ارتش  در  حمیدالین  ایرک 
او  داشت.  برعهده  را  تانک  فرماندهی  سمت 
بعدا  افغانستان بود و  دردهه ۱۹۸۰ میالدی در 

به طالبان پیوست.
آقای حمیدالین در سال ۲۰۰۹ در پی حمله به 
امریکایی  نیروهای  و  افغانستان  مرزی  پولیس 

دستگیر شد.
امریکا  به  محاکمه  برای  که  آن  از  قبل  او 
پایگاه  در  سال  پنج  مدت  به  شود،  فرستاده 

هوایی بگرام زندانی بود.
او  که  گفتند  سارنوال ها  محاکمه،  جریان  در 
فرماندهی سه گروه از پیکارجویان را در حمله 

به کمپی در والیت خوست برعهده داشت.

جیالنی  غالم  خانه  به  انتحاری  مهاجم  سه 
زابل  امنیه  قوماندانی  امنیت  آمر  فراهی، 
یک  که  می گوید  فراهی  آقای  کردند.  حمله 
توسط  انفجار  از  قبل  انتحاری  بمب گذار 

محافظان خانه او کشته شده است.
بودند  نفر  سه  مهاحمان  فراهی،  آقای  گفته  به 
و حوالی ساعت شش شام روز جمعه به شکل 
به  زابل  والیت  مرکز  قالت  شهر  در  گروهی 

منزل مسکونی اش حمله کردند.
جیالنی  غالم  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
فراهی گفت یک انتحارکننده که قصد داشت 
مواد انجفاری حامل خود را در نزدیک دروازه 
با ضرب گلوله محافظان  او منفجر کند،  خانه 
خانه اش از پادرآمد و سپس دو مهاجم دیگر با 

محافظان درگیری شدند.
امنیت  تامین  مسوولیت  که  پولیس  ماموران 
خانه این مقام نظامی زابل را به عهده دارند، دو 

مهاجم دیگر را بازداشت کرده اند.
در این حمله به آقای فراهی و اعضای خانواده 

او آسیب نرسیده است.
غالم جیالنی فراهی می گوید که از این حمله 

قبال آگاهی داشته است.

یک افسر شوروی در حمله
  به نیروهای امریکایی 

در افغانستان مجرم شناخته شد

کشته شدن نزدیک به پنجاه شورشی در عملیات های نظامی

هشت والیت تحت برنامه صلح شهری سازمان ملل قرار گرفت 

شش قربانی از یک خانواده

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته، چهل 
و نه شورشی مسلح مخالف دولت به 

قتل رسیده اند.
می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
منظور  به  که  عملیات ها  این 
مردم«  دشمنان  نابودی  و  »سرکوب 
پروان،  والیت های  مربوطات  در 
ارزگان،  کندهار،  کندز،  فاریاب، 
بود،  راه اندازی شده  هلمند  و  غزنی 
در آن پنجاه شورشی دیگر زخمی و 

دو تن هم بازداشت شده اند.
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
بدست  نیز  سنگین  و  سبک  افزار 
است.  افتاده  کشور  امنیتی  نیروهای 
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
عملیات های پاک سازی در برخی از 

والیت دیگر نیز ادامه دارد.

را  والیت  هشت  متحد  ملل  سازمان 
قرار  برنامه  صلح شهری خود  تحت 

داده است. 
این  از  برای هر کدام  برنامه  این  در 
هشت والیت، نزدیک به نیم میلیون 
دالر ازطریق شهرداری های آن برای 
به  صلح  تقویت  و  منازعات  حل 

مصرف می رسد.
بشری  اسکان  موسسه  مسووالن 
که  می گویند  متحد  ملل  سازمان 
ظرفیت  برنامه  این  اجرای  از  هدف 
هشت  این  محلی  شوراهای  سازی 
انکشافی  پالن  تدویر  و  والیت 
راه  مردم  سنجی  اولویت  براساس 

اندازی شده است.
موسسه  رییس  مبارز  عبدالعزیز  سید 
والیت  در  متحد  ملل  بشری  اسکان 
امریکا  به صدای  باره  این  در  بامیان 
گفته است: »این برنامه از بامیان آغاز 

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
حمله  نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
منطقه  در  شب  پنجشنبه  تروریستی 
اعضای  از  تن  شش  شهید،  شاه 
کشته  آموزگار  یک  خانواده 

شده اند.

در  ملی  امنیت  نیروهای  همچنین 
طالبان  فرمانده  یک  قندهار  والیت 
همکارانش  از  دیگر  تن  شش  با  را 

بازداشت کرده اند.
حسین شاه  که  طالب  فرمانده  این 
خود  همکاران  دیگر  با  دارد  نام 
و  تروریستی  فعالیت های  مصروف 
قندهار  والیت  در  اشخاص  ترور 

بوده است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 

شده که به شمول کابل، جالل آباد، 
مرکز  نیلی  و  فراه  هرات،  کندز، 
را  والیت  هشت  دایکندی  والیت 

تحت پوشش دارد.«
آقای مبارز گفت: »هدف دیگر این 
نهادهای  بین  هماهنگی  ایجاد  برنامه 
جامعه مدنی والیات مختلف کشور 
است که در طی ۹ سال آینده در سه 

بخش عملی می شود.«
می گویند  بامیان  والیت  باشندگان 
بهبود  روی  برنامه  این  اجرای  که 
در  محلی  شوراهای  فعالیت های 

بامیان موثر خواهد بود.
بامیان  محلی والیت  اداره  مسووالن 
اداره  شهری  صلح  برنامه  آغاز  نیز 
مفید  را  متحد  ملل  بشری  اسکان 
خوانده می گویند که این برنامه برای 
سطح  در  ناخواسته  منازعات  حل 

محالت جلوگیری می کند.

این وزارت در اعالمیه ای می گوید: 
حاصل  اطالع  »سوگمندانه 
شب  انفجار  حادثه  در  که  شد 
روان  سال  اسد   ۱۵ مورخ  پنجشنبه 
شهر  شهید  شاه  منطقه  خورشیدی 
کابل  که منجر به شهادت و زخمی 

بازداشت  تروریستان  این  نزد  از  که 
کیلوگرام   ۲۵ ماین،  حلقه  سه  شده 
تخت  عدد   ۲۵ انفجاری،  مواد 
مرمی  فیر  دو  کنترول،  ریموت 
پتاقی  عدد  شش  راکت انداز، 
متر  چهل  و  ماین  انفجاردهنده 
انجام  در  آن  از  که  سوز  ثانیه   فلیته 
تخریبی  و  تروریستی  فعالیت های 
آمده  بدست  نیز  می شود،  استفاده 

است.

محمد طاهر زهیر والی بامیان، در این 
باره گفته است: »برنامه صلح شهری 
نیازمندی های  سنجی  اولویت  که 
مردم و ایجاد هماهنگی بین نهادهای 
سطح  در  و  محلی  حکومت  مدنی، 
شوراهای محل است حکومت را در 
سال های  انکشافی  برنامه های  تطبیق 

آینده کمک می کند.«
برنامه سبب  »این  بامیان گفت:  والی 
در  آمده  پیش  منازعات  تا  می شود 
سطح محالت بصورت قانونی و بهتر 
حل و فصل شود و حتا کاهش یابد.«

بامیان  از  بار  اولین  برای  برنامه  این 
است. مسوولین می گویند  آغازشده 
سه  در  شهری  صلح  برنامه  که 
طریق  از  آینده  سال   ۹ طی  مرحله 
اجرا  والیت  هشت  شهرداری های 

می شود.

از هموطنان گردید،  تعدادی  شدن 
تن  از شهدا، شش  تن   ۱۵ از جمع 
از  تن  یک  خانواده  به  متعلق  آن 
احمد  خصوصی  مکتب  معلمین 
استاد  بشمول  که  بوده  ابدالی  شاه 

مذکور جام شهادت نوشیده اند.«
که  می افزاید  همچنین  وزارت  این 
در این حمله نه معلم، شش شاگرد 
نیز زخمی شده اند. وزارت معارف 
کرده  محکوم  شدیدا  را  حمله  این 

است.
شب،  پنجشنبه  تروریستی  حمله 
به شمار  خونین ترین حمله در کابل 
جمهوری  ریاست  دفتر  می رود. 
پانزده  حمله  این  در  که  می گوید 
دیگر  تن   ۲4۰ و  کشته  غیرنظامی 

زخمی شدند.

منزل مسکونی یک مقام محلی 
امنیتی در زابل مورد حمله

 قرار گرفت

ACKU
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سرعت بگیر!

یوناما:

تلفات حمالت اخیر 
بی سابقه بوده است

 ظفرشاه رویی

 سهیال وداع خموش

که  است  حرف هایی  بگیر«  سرعت  نکن...  »توقف 
هردم از حنجره خسته عصمت اهلل بیرون می شود. عرق 
از سروصورت آفتاب زده و سوخته اش سرازیر شده است 
و تالش می کند با حرکات منظم و مسوولیت پذیر موترها را 
کند و  در دوراهی تانک تیل منطقه دشت برچی تنظیم 

کند. از بندش راه در آن ساحه جلوگیری 
همه او را ترافیک دیوانه خطاب می کنند، چون حالت 
ریاست  نزد  این که  بدون  و  نیست  خوب  روانی اش 
با پوشیدن لباس پولیس  ترافیک رسمیت داشته باشد، 
واقعی  ترافیک  پولیس  را یک  ترافیک می خواهد خود 
به خاطر  را  کارش  صادقانه  و  دهد  جلوه  بامسوولیت  و 
تنظیم وسایط در دوراهی تانک تیل انجام دهد. دوراهی 
از  که  دارد  موقعیت  کابل  برچی  دشت  در  تیل  تانک 

ازدحام زیاد برخوردار می باشد. 
توقف  دنده  و  لب  به  اشپالق  که  حالی  در  عصمت 
که  را  رانندگانی  می کند  خودنمایی  دست هایش  در 
به  وادار  کنند،  بی جا  توقف  راهی  دو  در  می خواستند 

حرکت می کند.
او  می کند،  توقف  بی جا  محل  آن  در  که  وسیله ای  هر 
کوبیدن مشت  کرده و با  لنگ لنگان به طرفش حرکت 

به موترش صدا می زند »توقف نکن، سرعت بگیر.« 
می گوید:  می زند  نفس  شدت  به  که  حالی  در  عصمت 
به تخت نشست  کرزی  و  رفتند  که طالب ها  روزی  »از 
کنم و ترافیک شدم. از پنج  من خواستم به وطن خدمت 

یوناما،  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات 
که میزان تلفات حمالت تروریستی اخیر در شهر  می گوید 
کابل، از سال 2009 به این سو در افغانستان بی سابقه بوده 

است.
حمالت،  این  کردن  محکوم  ضمن  اعالمیه ای  در  یوناما 
پنج شنبه  در  تروریستی  حمله  سه  نتیجه  در  که  می افزاید 
نفر   355 کابل،  شهر  در  گذشته  جمعه شب  و  شب 
کشته و زخمی شده اند. این قربانیان شامل 43  غیرنظامی 

کشته و 313 زخمی می شوند.
یوناما در اعالمیه خود می گوید از سال 2009 میالدی به این 
که روند ثبت تلفات غیرنظامیان را در افغانستان آغاز  سو 
کابل باالترین رقم  کرده، حمالت تروریستی اخیر در شهر 

تلفات را در یک روز نشان می دهد. 
خاص  فرستاده  هیسم،  نیکالس  اعالمیه،  این  براساس 
باره  در  افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 
کابل  در  اخیر  حمالت  نتیجه  در  غیرنظامیان  تلفات 
می گوید: »مردم افغانستان انعطاف پذیر هستند، اما درد و 
کشته و زخمی  رنجی ناشی از حمالت باالی غیرنظامیان، 
به هر شکلی  فامیل،  از دست دادن اعضای  آن ها،  شدن 

که بنگریم ناموجه است.«
سه  شاهد  گذشته  جمعه شب  و  شب  پنج شبنه   کابل  شهر 
حمله تروریستی خونین بود. ساعت یک پنج شنبه شب، 
یک حمله کننده انتحاری یک موتر مملو از مواد انفجاری 
منفجر  شاه شهید  منطقه  در  کابل  شهر  هشتم  حوزه  در  را 
که در نتیجه آن به گفته  دفتر ریاست جمهوری، پانزده  کرد 

کشته و 240 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. غیرنظامی 
و  افشار  منطقه  در  پولیس  کادمی  ا جمعه شب  هم چنین 
کابل  شهر  قصبه  منطقه  در  ایتالف  نیروهای  مرکز  یک 

گرفتند. هدف حمالت تروریستی قرار 
جمعه  هفت و نیم  ساعت  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
در  شده  جاسازی  انفجاری  مواد  انتحارکننده  یک  شب 
کادمی پولیس در  بدن خود را در نزدیکی دروازه ورودی ا
کرد. این وزارت در  کادمی منفجر  ا میان دانشجویان این 
تروریستی  حمله  این  نتیجه  در  که  می افزاید  اعالمیه ای 
و  کشته  پولیس  کادمی  ا دانشجویان  از  تن  چهل  از  بیش 

زخمی شدند.
که ساعت ده همان شب،  وزارت می گوید  این  هم چنین 
را  ایتالف  نیروهای  مرکز  یک  مسلح  مهاجمان  از  گروهی 
در قصبه مورد حمله قرار داد. این وزارت در اعالمیه خود 

کار می کنم و  صبح به این ساحه می آیم و تا هشت شب 
نمی گذارم در این ساحه بی نظمی  به وجود آید.«

که حالت نورمال روانی ندارد می افزاید: »من تنخواه  او 
کارم را می کنم و تنها دریوران برایم سه یا چهار  ندارم ولی 
کار  افغانی می دهند و روزانه در نهایت 30 یا 40 افغانی 
را  صبح  چای  هنوز  شده  چاشت  که  حال  اما  می کنم. 

مرکز دست  این  نزدیکی  تروریست در  ابتدا یک  که  گفته 
به انتحار زد و به دنبال آن سه تروریست دیگر می خواستند 
که  وارد مرکز نیروهای ایتالف شوند. وزارت داخله افزوده 
مرکز  وارد  انفجار  به دنبال  می خواستند  که  تروریستی  سه 
داخلی  امنیتی  نیروهای  توسط  شوند،  ایتالف  نیروهای 
وزارت  رسیدند.  قتل  به  فرصت  زودترین  به  و  شناسایی 
از  تن  ده  حمله  این  در  که  گفته  خود  اعالمیه  در  داخله 

محافظان این مرکز زخمی شده اند.
که  اما نیروهای ایتالف بین المللی در اعالمیه ای می گویند 
در حمله تروریستی باالی یک مرکز تدارکات شان در قصبه، 

که  صورتی  در  که  سوالی  به  پاسخ  در  او  نخورده ام.« 
در  کنند، چه عکس العملی  در ساحه تخطی  رانندگان 
دیدن  صورت  »در  گفت:  داد،  خواهد  نشان  برابرشان 
تخطی از سوی دریوران، یا موترشان را با »دروش« پنچر 

می کنم یا او را تسلیم پولیس حوزه می کنم.«
یک  را  ترافیکی  وسایل  دیگر  و  »لباس ها  می گوید:  او 
اقتصاد  از  عصمت  خانواده  است.  آورده  برایم  رفیقم 
کهن سال  مادر  و  پدر  با  او  می باشد،  برخوردار  بدی 
زندگی  برچی  دشت  تیل  تانک  منطقه  در  بیمارش  و 
عصمت  موجودیت  باشیم  دانسته  این که  برای  می کند. 
کارکرد  در این منطقه تا چه حد موثر است و چه تفاوت با 
دیگر پولیس های ترافیک دارد، داخل جزییات بیشتری 

می شویم.
دشت  تیل  تانک  منطقه  دوکانداران  از  یکی  محمدانور 
برچی می گوید: »موجودیت عصمت اهلل در این دوراهی 
می باشد.  موثر  بسیار  است،  ازدحام  از  مملو  خیلی  که 
با  اما  ندارد،  ترافیک  ریاست  نزد  رسمیت  او  هرچند 
تقلید از دیگر افراد پولیس ترافیک، تمام قوانین ترافیکی 

کشته شده اند.  هشت پیمان کار افغان و یک سرباز ناتو 
راه اندازی برنامه های اهدای خون

کابل،  شهر  در  اخیر  خونین  تروریستی  حمله  سه  پی  در 
کابل برای نجات جان  کنان  شماری از فعاالن مدنی و سا
زخمیان این حمالت، برنامه های اهدای خون راه اندازی 

کردند.
تن  آن صدها  راه اندازی شد، در  روز شنبه  که  برنامه  این 
کابل برای اهدای خون شان  از فعاالن مدنی و شهروندان 
کسانی که در  کشیدند.  کز صحی و غیرصحی صف  به مرا
نیز  کشور  این برنامه ها شرکت داشتند، از دیگر شهروندان 

را جهت نظم ترافیکی مراعات می کند.«
که در این ساحه فعالیت  که برخی از دریوران  او می افزاید 
و  و رهنمایی عصمت اهلل اطاعت می کنند  اوامر  از  دارند 
نیز برخی از دریوران در برابر او و رهنمایی هایش بی توجه 
جریمه  عصمت اهلل  می کنند.   سرکشی  و  می باشند 
دریوران  سوی  از  تخطی  دیدن  صورت  در  اما  نمی کند، 
وسیله شان را پنجر می کند و یا در صورت توقف بی جای 

با مشت به موترهای شان می کوبد.
دریوران  تکسی  از  یکی  محمدشریف  حال  همین  در 
توقعی  هیچ  »عصمت  می گوید:  برچی  دشت  ساحه  در 
از  برخی  اما  ندارد،  پول  دریافت  به خاطر  کس  هیچ  از 
نمی کنند  رفتار  صادقانه  این طور  ترافیک  پولیس های 
پولی دارند.« در ضمن عبداهلل  توقعات  ما دریوران  از  و 
برچی  دشت  تیل  تانک  منطقه  باشندگان  از  یکی 
گر 50 درصد آن  که عصمت می کند ا می گوید: »کاری را 
ترافیک  ریاست  نزد  که  ترافیک  واقعی  پولیس های  را 
شهر  در  بندشی  هیچ  دهند،  انجام  دارند،  رسمیت 

به وجود نخواهد آمد.«
او تفاوت میان عملکرد عصمت و برخی از ترافیک های 
عصمت  کار  پشت  و  خدمت  ک،  پا نفس  در  را  دیگر 
راه  دراین  عصمت  که  وجودی  »با  می گوید:  و  دانسته 
را  کارش  اما  از دست داده است،  نیز  را  پای خود  یک 
ترک نگفت.« به گفته عبداهلل، عصمت چهار سال قبل 
در حالی که مصروف تنظم ترافیکی بود در تصادف موتر 
مریض  گردید.  معلول  و  داد  از دست  را  پای خود  یک 

کمک نکرد. کس برایش  شد، اما هیچ 
پرازدحام  خیلی  منطقه  این  این که  »از  می افزاید:  او 
در  بیاورد،  مقاومت  نمی تواند  ترافیکی  هیچ  است، 
که عصمت با دل و جان و شوق و عالقه خدمت  حالی 
می کند. پولیس های ترافیک در این جا فقط روزگذرانی 
گاهی این جا می آیند و ایستاد می شوند، اما  گاه  می کنند. 

نمی توانند نظم به وجود آورند.«
امتیازات  از  ترافیک  پولیس  افراد  دیگر  عبداهلل  به گفته 
کاری  اضافه  معاش،  مانند  هستند  برخوردار  خوبی 
بی نصیب  آن  از  عصمت اهلل  اما  پنهانی،  دادوگرفت  و 

می باشد.

خواستند تا برای نجات جان زخمیان حمالت تروریستی 
کنند. کشور خون اهدا  اخیر در 

شفاخانه  تایمنی،  ملی،  شورای  الحاقیه  زرنگار،  پارک 
جمله  از  دیگر  شفاخانه های  از  برخی  و  ایمرجنسی 
کابل برای اهدای خون شان  که شهروندان  تی بودند  محال

کشیده بودند. به زخمیان حمالت تروریستی اخیر صف 
که راه اندازی  علی فکور، از فعاالن جامعه مدنی، می گوید 
تروریستی،  حمالت  زخمیان  به  خون  اهدای  برنامه های 
تروریستی  گروه های  به  را  مردم  نفرت  و  انزجار  پیام 
کوتاهی مسووالن  می فرستد. آقای فکور با انتقاد شدید از 
گفت  تروریستی،  حمالت  جلوگیری  در  امنیتی  نهادهای 
ابتدا  تی  حمال چنین  کاهش  برای  افغانستان  دولت  که 
از  پنجم«  »ستون  دادن  قرار  پیگرد  تحت  و  تصفیه  به 
کسانی که  از  مدنی  جامعه  فعاالن  کند.  اقدام  خود  بدنه 
به گفته ی آنان تحت تاثیر سازمان های استخباراتی بیگانه  
هستند و در بدنه دولت قرار دارند، به عنوان ستون پنجم 

نام می برند.
با  مدنی،  فعال  دیگر  قادری،  حمیرا  کتر  دا هم چنین 
در  اخیر  تروریستی  حمالت  زخمیان  به  خونش  اهدای 
در  گذشته »هیچ  خانه ای«  که طی دو شب  گفت  کابل، 
گفت: »امروز شهر رنگ و روی  که نلرزد. وی  کابل نبوده 
به  نزدیک  نبود.  افسرده  اندازه  این  به  داشت،  متفاوتی 
کابل است. در این  کل  کشته و زخمی متعلق به  شش صد 
که  که نلرزه و هیچ دلی نبوده  دو شب هیچ خانه ای نبوده 
که وظیفه  کردیم  به تپیش نیاید. به همین خاطر احساس 
اهدای  )برنامه های  روند   این  به  ماست  مدنی  و  شرعی 
نیازمند  که  را  خون( بپیوندیم و همشهریان و هموطنان ما 

کنیم.« قطرات خون ما هستند یاری 
اخیر  با حمالت  طالبان  گروه  که  می افزاید  قادری  حمیرا 
مرده  رهبرشان  هرچند  که  دهد  نشان  می  خواهد  خود 
است، اما راه و اهدافش مشخص است و ادامه می یابد. 
امنیتی  نهادهای  کوتاهی  از  شدید  انتقاد  با  قادری  خانم 
که این  گفت  کشور،  در جلوگیری از حمالت تروریستی در 
می گیرند،  بودجه  دولتی  نهادهای  دیگر  برابر  چند  نهادها 

کارآمدتر« بوده اند. اما در مقایسه با دیگر نهادها »نا
که این حمالت توسط  دفتر ریاست جمهوری معتقد است 
اختالفات  از  عامه  افکار  انحراف  به منظور  طالبان  گروه 
عمر  مال  جانشینی  سر  بر  گروه  این  رهبران  میان  شدید 

گرفته است. صورت 
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به ترور به عنوان آخرین حربه
اخترمحمد منصور

کره نمی آید روی میز مذا

غیر قابل  به طور  کستانی ها  پا که  به خصوص  برسد؛  اتکای 
کردن طالبان به نشستن  پیش بینی ای اراده ای برای وادار 
کره از خود نشان داده اند. اما به  نظر می آید  در پشت میز مذا
با  را  روند  این  قدرت  کشمکش  و  داخلی  اختالفات  که 
گر  کندی جدی مواجه ساخته است؛ به خصوص ا وقفه و 
کابل را محصول این اختالفات و تالش برای  انفجارهای 

کنیم. انسجام قدرت از سوی مال اختر منصور تلقی 
هزینه  کستانی ها  پا که  است  این  تاسف برانگیز  نکته 
محاسبه  درستی  به  را  کابل  باالی  شب  جمعه  حمالت 
حمایت شان  تحت  نیروهای  که  اندازه  هر  به  نکرده اند. 
مطالبات  تحقق  برای  ملکی  مردم  کشتار  و  ترور  سالح  از 
و حمایت  اندازه خوشبینی  به همان  کنند،  استفاده  خود 
است  واضح  می یابد.  کاهش  نیز  گفتگوها  این  از  داخلی 
مال  مرگ  از  به شدت  گذشته  هفته  دو  در  کستانی ها  پا که 
که  کنون همه می دانند  کشور شرم سار شده و ا عمر در این 
تالش های شان  رهبری  و  کرده  فعالیت  کجا  در  گروه  این 
این  راهش  کستان  پا برای  ولی  است.  کسی  چه  به دست 
و  کرده  حمایت  طالبان  تروریستی  حمالت  از  که  نیست 
هر  به  دهد.  تقلیل  صفر  به  را  اشرف غنی  سیاسی  سرمایه 
اندازه  همان  به  بکشند،  آدم  کابل  در  طالبان  که  اندازه 
از دست  را  گفتگوهای صلح  پیگیری  قدرت  اشرف غنی 

می دهد.
بازگشت  طریق  از  طالبان  و  کستانی ها  پا حاضر،  حال  در 
کرات  مذا چشم انداز  تروریستی  عملیات های  به  مجدد 
با  اسالم آباد  چون،  نمی توانند.  انداخته  خطر  به  را  صلح 
مری  گفتگوهای  به  چین  و  امریکا  نمایندگان  کردن  وارد 
میز  به  حقانی  گروه  و  منصور  مال  نمایندگان  کشاندن  و 
گفتگوهای  راه اندازی  توانایی  هم  که  داد  نشان  کره  مذا
گفتگوها را دارد. طالبان به  کارشکنی در این  صلح و هم 
کستان  پا از  مستقل  که  بدهند  نشان  می خواهند  سختی 
گرفته می توانند. اما این بازی جذابیت خود را از  تصمیم 
گفتگوهای  کابل از  گر حکومت  دست داده است. یعنی، ا
با  دیدار  به جای  طالبان  مقابل  در  و  کند،  حمایت  صلح 
تروریستی  حمالت  به  افغانستان  حکومت  نمایندگان 
حساب  به  کستان  پا بازهم  اصلی  مقصر  بزنند،  دست 

خواهد آمد.
و  طالبان  وحشت  مظلوم  قربانیان  چه  گر  ا نهایت،  در 
ولی  افغانستان اند،  عادی  مردم  کستانی شان  پا حامیان 
مجریان  و  کستانی  پا استراتژیست های  اصلی  بازندگان 
اند. چون،  پشاور  و  کویته  کستانی در شورای  پا طرح های 
شده  مواجه  بن بست  به  نظامی  و  سیاسی  لحاظ  به  آن ها 
و تنها از طریق حمالت تروریستی برای خود فضای مانور 
گر حکومت افغانستان با درک این ضعف  ایجاد می کنند. ا
روز تا روز بر قدرت درونی خود افزوده و قدرت عملیاتی و 
کویته و پشاور  کند، شورای  را تضعیف  تروریستی طالبان 
به  میالدی  نود  دهه  در  حکمتیار  اسالمی  حزب  همانند 
کستان ابزار فشار خود را  مهره های سوخته تبدیل شده و پا

یکی یکی از دست خواهد داد.

ندارد  جنگ  سر  هستند،  طالبان  که  تاریخی اش 
کرد. مال  کره تشویق خواهد  به مذا را  آنان  و صرف 
کرده  فتح  هم  را  قطر  دفتر  حاال  منصور  اخترمحمد 
مشکل  او  به  کستان  پا که  نمی رسد  به نظر  و  است 
و  افغانستان  تعامل  شاید  کند.  ایجاد  جدی 
کسی در اسالم آباد مانع  کند، اما  کستان ادامه پیدا  پا
جنگ افروزی اخترمحمد منصور نخواهد شد. حاال 
نظامی   تدابیر  بر  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
به گونه ای  کابل  کنند.  تمرکز  بیشتر  استخباراتی  و 
طالبان  که  کند  مدیریت  را  کشور  نظامی   نیروهای 
بیشتری  قلمرو  کشور  از  گوشه ای  هیچ  در  نتوانند 
به دست بیاورند. باید ارتش و پولیس ملی ما همان 
که تا حاال مانع پیشروی طالبان شده اند، از  طوری 

این به بعد هم شوند. 
در  طالبان  حمایتی  شبکه های  باید  هم چنان 

از   برخی  گفته های  شود.  متالشی  کشور،  شهرهای 
سیاستمداران از جمله آقای عبدرب الرسول سیاف 
کشور از  که طالبان در شهرهای بزرگ  نشان می دهد 
هیچ  دارند.  قدرتمند  و  پولدار  حامیان  کابل  جمله 
گران قیمت شیشه سیاه  آدم فقیری پول و واسطه های 
بیاورد.  کابل  به  انتحاری  تروریست های  تا  ندارد 
کابل  هم چنان حکومت باید مانع مبلغان طالبان در 
امکانات  از  آن که  با  کابل  همین  در  کسانی  شود. 
مرثیه  محمدعمر  مال  به  می کنند،  استفاده  حکومت 
می سرایند و او را امیرالمومنین قرن بیست ویک لقب 

می دهند.
کابل فاتحه  که برای مال محمدعمر در  هم چنان آنانی 
امنیتی  نیروهای  قربانیان  خون  به  نیز  کردند  برگزار 
کرده اند. حکومت باید این اشخاص و افراد  اهانت 
کنند  تا مردم اطمینان حاصل  کند  را هم بازداشت 
کنترول فعالیت های طالبان است.  کابل قادر به  که 
از  توان حفاظت  که حکومت  کنند  باور  باید  مردم 
بیرونی طالبان  کردن حامیان  را دارد. محکوم  آنان 
و بیان انگیزه های طالبان از راه اندازی رویداد های 
رییس  و  رییس جمهور  نیست.  راه حل  تروریستی 
می توانند  که  بدهند  اطمینان  مردم  به  باید  اجرایی 
کشور  با مدیریت دقیق نیروهای امنیتی، از شهرهای 
کنند. رییس جمهور باید  از جمله پایتخت حفاظت 
شخصا سیاست حکومت را در مورد جنگ و صلح 

به اطالع مردم برساند. 

داد  نشان  کابل  جمعه شب  مرگبار  تروریستی  حمالت 
به ویژه  داخلی،  بحران  از  بیرون رفت  برای  طالبان  که 
حمالت  سازماندهی  با  که  دارند  نیاز  رهبری،  اختالفات 
گویا  که  کنند و این تصور را  تروریستی نگاه ها را از خود دور 
پس از مرگ مالعمر دچار تفرقه و ضعف درونی شده اند، 
از میان بردارند. اما برخالف حمالت تروریستی هم چنان 
کدام  گروه همانند داعش  که این  نشان دهنده ای آن است 
استراتژی سیاسی و نظامی برای پیروزی در اختیار نداشته 
پیروزی  به دنبال  عادی  مردم  کشتار  طریق  از  صرف  و 

نهایی است.
گروه تروریستی طالبان  که قبال شاهد بودیم،  همان طوری 
حکومت  تضعیف  برای  انتحاری  حمالت  از  بارها 
کرده  افغانستان و چندپارچگی سیاسی و نظامی استفاده 
افغانستان  حکومت  از  مشروعیت زدایی  آن  هدف  است؛ 
این  پس  است.  کابل  حکومت  علیه  مردم  شوراندن  و 
که  البته، روشن است  حمالت در نوع خود تازگی ندارد. 
گروه هرگز آن هدف سیاسی دلخواه را به دست آورده  این 
نتوانسته است: مردم افغانستان پس از هر حمله وحشیانه 
در قدرت حکومت  گردیده،  نزدیک  بیشتر  با یک دیگر 
کدام تغییری به وجود نیامده و در عین حال حمایت های 

کرده است. بین المللی را نیز به سوی خود جلب 

کابل مهلک ترین  طالبان با حمالت وحشیانه تروریستی در 
و  ارگ  در  حامیان شان  و  خود  باالی  را  سیاسی  ضربات 
هر  به  زیرا،  می کنند.  وارد  کرزی  جناح  شوونیست های 
که خطر تهدید های تروریستی در افغانستان افزایش  اندازه 
به خاطر  متحدانش  و  امریکا  اندازه  همان  به  می یابد، 
ترس از رشد داعش در افغانستان و جلوگیری از سناریوی 
از لحاظ  افغانستان  کشور، پشت حکومت  این  سوریه در 
یک  گر  ا به خصوص  می شوند.  ایستاد  تخنیکی  و  مالی 
کار بیاید،  کاخ سفید روی  رییس جمهور جمهوری خواه در 
احتماال حمالت نظامی علیه داعش در منطقه و حمایت 
تروریستی  گروه هایی  تهدید  معرض  در  که  از دولت هایی 
گردد. این به معنای  چون طالب و داعش قرار دارند، بیشتر 
که طالبان و حامیان سیاسی شان  که به هر اندازه  آن است 
گرفته و به حمالت وحشیانه تروریستی  کره فاصله  از میز مذا
منطقه،  در  امریکا  حضور  اندازه  همان  به  گردند،  متوسل 
البته افغانستان، تقویت خواهد شد. در نتیجه، جنگ  و 
کستان هم چنان طوالنی  علیه طالب و نیروهای حمایتی پا
نیروهای  و  کستانی ها  پا به  البته،  شد.  خواهد  فرسایشی  و 
که  تحت حمایت شان- تحریک طالبان- نیز روشن است 
نه  و  افغانستان  مردم  نه  و  نداشته  پیروزی  جنگ  این  در 
غرب قادر به پرداخت هزینه فروپاشی دولت و تبدیل شدن 
خاورمیانه ای،  تروریستی  گروه های  پایگاه  به  افغانستان 

کستانی و طالبی هستند. پا
حکومت  هم  و  افغانستان  حکومت  هم  حاضر  حال  در 
نمایندگان  با  گفتگو  روند  که  امیدواراند  متحده  ایاالت 
قابل  نتیجه  یک  به  طالبان،  جدید  رهبر  اختر،  مال 

محمدعمر،  مال  مرگ  اعالم  با  که  می رسد  به نظر 
مری  شهرک  در  که  کویته  شورای  با  کره  مذا روند 
اسالم آباد آغاز شده بود، دیگر متوقف شده است. 
رهبری طالبان دوپاره شده  و مجموع  کویته  شورای 
است. امارت مال اخترمحمد منصور، برای بسیاری 
طیب  سید  نیست.  قبول  قابل  طالبان  اعضای  از 
به  آغا، رییس پیشین دفتر سیاسی طالبان در قطر، 
سوی  از  منصور  اخترمحمد  مال  که  است  باور  این 
سید  است.  شده  تحمیل  گروه  این  بر  آی اس آی 
می خواستند  شاید  طالبان  سران  دیگر  و  آغا  طیب 
امیر  افغانستان  در  طالبان  کنترول  زیر  مناطق  در  که 
گروه برگزیده شود، اما چنین نشد. حاال  جدید این 
که در حالت  طالبان پارچه شده اند و ممکن نیست 
بیایند. هرچند  کره  میز مذا به زودی روی  اختالف 
طالبان  با  کره  مذا سرگیری  از  برای  کابل  تالش های 

دو چند شده است. 
سفیر  موسی زی،  جانان  مالقات  خبر  دیروز 
افغانستان در اسالم آباد با مولوی سمیع الحق مهتمم 
کستان، منتشر شد. مولوی  و رییس مدرسه حقانیه پا
کستان است  سمیع الحق از رهبران معروف مذهبی پا
که به شاخه دیوبندی تعلق دارد. مولوی سمیع الحق 
او  گروه  این  رهبران  و  دارد  طالبان  بر  عمیقی  نفوذ 
اشخاصی  می شناسند.  خود  مدرس  و  استاد  را 
توجیه  طالبان  جنگ  به  سمیع الحق  مولوی  مثل 
ایدیولوژیک فراهم می کنند. اما با وجود تالش های 
که طالبان به این زودی ها به میز  کابل، ممکن نیست 

کره برگردند. مذا
که  می کند  تالش  سخت  منصور  اخترمحمد  مال 
کند. هر روز در  مخالفان درون سازمانی اش را منزوی 
تارنما های طرفدار او، پیام های صوتی سردسته های 
پخش  مختلف  والیت های  در  طالبان  شورشی 
او اعالم وفاداری می کنند. مخالفان  به  که  می شود 
درون سازمانی اخترمحمد منصور هم تالش دارند تا 
کنند تا علیه او  بخشی از فرماندهان طالبان را تشویق 
دست به شورش بزنند. مال اخترمحمد منصور شاید 
باید  مخالفانش  منزوی سازی  برای  که  می کند  فکر 
بیشتری  فرماندهان  و  سازد  شعله ور  را  جنگ  آتش 
کابل هدف  که  کند. به همین دلیل است  را جذب 

حمالت شدید تروریستی است. 
جنگجویان  بیعت  از  منصور  اخترمحمد  مال 
دارد.  هراس  هم  البغدادی  ابوبکر  به  طالبان  بیشتر 
مال  با  طالبان  متحجر  جنگجویان  که  بیعتی 
شده  ساقط  پیش  سال  دو  داشتند،  محمدعمر 
اما  بود  مرده  پیش  سال  دو  محمدعمر  مال  است. 
بسیار  نداشتند.  اطالع  او  مرگ  از  جنگجویان  این 
محتمل است شمار بیشتری از جنگجویان طالبان 
منصور  اخترمحمد  مال  بپیوندند.  داعش  به  حاال 
البغدادی  ابوبکر  رقیب  را  خودش  این که  برای 
کند، برای خود لقب امیرالمومنین را برگزیده  معرفی 

است. 
آینده جنگجویان وفا دار به اخترمحمد  در روزهای 
ک  منصور تالش خواهند تا قلمرو بیشتری را در خا
که  می کند  تصور  شاید  او  کنند.  تصرف  افغانستان 
تصرف بیشتر قلمرو، به او امکان می دهد تا از جمع 
تا زمانی  بنابراین  از طالبان، بیعت بگیرد.  بیشتری 
که مال اخترمحمد منصور مخالفان درون سازمانی اش 
نیاورد،  به دست  بیشتری  قلمرو  و  نکند  سرکوب  را 
کم  خیلی  بیاید  کره  مذا میز  روی  این که  احتمال 
کستان  پا که  است  این  هم  دیگر  نظر  یک  است. 
کند.  کره  شاید مال اخترمحمد منصور را وادار به مذا
کستان در سه- چهار ماه  که پا اما بسیار بعید است 

آینده، مانع مال اخترمحمد منصور شود. 
دوستان  با  که  است  کرده  اعالم  قبال  کستان  پا

 سلیم آزاد

کاوش  فردوس 
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همفکران قاتالن
 به اندازه قاتل جنایتکاراند

عراقی ها در اعتراض به فساد دولتی 
دست به تظاهرات زدند

حبس ابد برای عامل کشتار سینما 
آرورا در امریکا

دستگیری  اما  گرفت،  را  انتحاری  جلو  نمی توان  که 
و محاکمه همفکران ایدیولوژی جنایتکارانه و قاتالنه 
و  غزنی  خوست،  کابل،  نیست.  ناممکن  کار  طالبان 
است  ممکن  سرزمین  این  دیگر  گوشه  هر  و  لوگر 
زیرا  باشد،  مشابه  رویدادهای  شاهد  دیگر  بار  هزار 
کسانی چون عبدالحکیم مجاهد و آدم هایی از قماش 
اندازه  به  می توانند  حکومت  باالیی  رده های  در  وی 
کافی به عنوان ستون پنجم دشمن عمل کرده و برای 
زمینه های  و  رخنه  امکان  سرزمین  این  مردم  قاتالن 
حمله بر هرکجایی را که خواسته باشند، فراهم کنند. 
انتحاری  بوده ایم که لشکریان  بارها شاهد  و  بارها  ما 
به جاهای  به واسطه موترهای شیشه سیاه و ضدگلوله 
حساسی از مملکت منتقل شده اند. چنان که چند سال 
با  نیز  کشور  دفاع  وزیر  دفتر  در  انتحاری  حمله  قبل 
همین شیوه صورت گرفته بود. امنیت ملی ما به جای 
بر  تمرکز  با  است  بهتر  مطبوعاتی،  رجز خوانی های 
همفکران  و  تروریستان  حمایتی  شبکه های  یافتن 
بلند رتبه شان بی هیچ تعللی آنان را شناسایی، بازداشت 
دشمن  پنجم  ستون  که  زمانی  تا  کند.  محاکمه  و 
برای  حمایتی  شرایط  ایجاد  به  قادر  ما  شهرهای  در 
وقوع  باشند،  سرزمین  این  مردم  قاتالن  و  تروریستان 
رویداهای مشابه هر لحظه و ساعتی در هر کجای از 

این سرزمین ممکن است. 
ما این را نیز باید بدانیم که اتهام وارد کردن محض به 
کشور همسایه پاکستان، دوای درد ما نیست. آنانی که 
جنایتکارانه  برنامه های  و  می کنند  را  غالمی  پاکستان 
زیادشان  می کنند، شمار  عملی  را  پاکستانی  جنراالن 
از  گوشه ای  به  و  برخاسته اند  مردم  همین  میان  از 
و  همدستی  این  متاسفانه  دارند.  تعلق  سرزمین  این 
از  همسویی شماری خاین و وطن فروش یکی دیگر 
عوامل تداوم این نمایش وحشت و خون است. برای 
این  غالمان و فروخته شدگان، خون کودک معصوم 
پشیزی  می بازد،  جان  خواب  بستر  در  که  سرزمین 
کردن  وارد  اتهام  به جای  است  بهتر  ما  ندارد.  ارزش 
این گونه  شناسایی  به دنبال  باید  پاکستان  به  محض 
افراد در کوچه ها و محالت خود باشیم. رسانه های ما 
متاسفانه پیوسته به این گونه افراد فضا و زمینه می دهند 
وحشیانه های  دیدگاه های  مجانی  تبلیغ  به  و  بیایند  تا 
خود بپردازند. سوال این است که وقتی کسی قاعده 
ندارد  قبول  را  آزاد  و  متکثر  جامعه  در یک  زندگی 
و از ارزش آزادی بیان که ارزش انسان های مدنی و 
متعالی است برای توجیه و تبلیغ افکار وحشیانه خود 
استفاده می کند، نباید فرصت چنین کاری را پیدا کند.

در  دیگر،  شهر  چند  و  پایتخت  در  عراقی  هزاران 
اعتراض به فساد و ناکارآمدی دولت در ارایه خدمات 
تظاهرات  به  برق دست  و  تامین آب  و بخصوص در 
زدند. آیت اهلل سیستانی، مرجع تقلید شیعه نیز از دولت 
خواست که در مقابله با فساد شجاعت بیشتری به خرج 

دهد.
 روز جمعه ۷اگست عراقی ها با تجمع در میدان تحریر 
شهر بغداد شعار دادند که »فاسدها را بیرون می کنیم... 

مسووالن دزد باید محاکمه شوند«. 
عالوه بر بغداد، تظاهراتی در شهرهای بصره، نصیریه، 

نجف، کربال و حله برگزار شد.
از چند هفته قبل، مردم عراق روزهای جمعه تظاهراتی 
که  تابستان  طاقت فرسای  گرمای  می کنند.  پا  به  را 
باعث شدت  بود،  از سال های گذشته شدیدتر  امسال 
گرفتن مشکل کمبود برق و آب شده است. عراقی ها 
آمده اند،  عذاب  به  زندگی  روزمره  مشکالت  از  که 
اصلی  مسبب  را  دولتی  دستگاه های  در  فساد  رواج 

وضعیت نامساعد کشور می دانند.
دولت  برای  بصره  شیعه نشین  شهر  در  تظاهرات 
در  است.  ناگواری  خبر  دارد،  شیعی  اکثریت  که 
عبادی،  حیدر  از  سیستانی  آیت اهلل  وضعیت،  این 
فساد  با  مبارزه  در  که  خواست  عراق  نخست وزیر 

شهامت بیشتری داشته باشد.

کشتار  عامل  هولمز،  جیمز  امریکا  کلرادوی  دادگاه 
سینما آرورا را به حبس ابد محکوم کرد. 

از دوازده عضو هیات  بر اساس گزارش ها تعدادی 
منصفه خواستار اعدام وی شده بودند. 

برای  که  را  نفر  دوازده   ۲۰۱۲ سال  در  هلمز  آقای 
به  تاریکی  شوالیه  نام  به  بتمن  فیلم  آخرین  تماشای 
سینما رفته بودند به رگبار بست و کشت و هفتاد تن 

را نیز زخمی کرد. 
فرد  که  بود  شده  مدعی  دادگاه  در  پیش تر  دادستان 
مهاجم حمله را با دقت برنامه ریزی کرده و مهمات 
کافی برای کشتن تمام چهارصد تماشاگر حاضر در 

سینما را به همراه داشته است. 
از  موکلش  که  گوید  می  وی  وکیل  مقابل  در 
اعضای  از  بعضی  و  برد  می  رنج  روانی  اختالالت 

خانواده او نیز سابقه بیماری روانی دارند.
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قاتل  از  فاتحه  مراسم  برگزاری  از  جلوگیری 
عنعنات  »خالف  را  سرزمین  این  بی گناه  انسان های 
نه  و  شاد  »نه  عمر  مال  مرگ  از  و  می خواند  افغانی« 
معصومانه  مرگ  که  است  معلوم  است،  غمگین« 
انسان های بی گناه این سرزمین برایش هیچ دغدغه ای 
ایجاد نمی کند. زیرا او بیشتر از این که نگران امنیت و 
آسایش مردمش باشد، می خواهد از »عنعنات افغانی«  
مردم  این  حیات  مایه  نه  که  عنعنانی  کند؛  پاسداری 
می شود و نه برای خانواده های سوگوار مایه شکیبایی 
در  مظلومانه  که  آنانی  روح  آرامش  مایه  هم  نه  و 
دست  از  را  شیرین شان  جان های  وحشت  بازی  این 

می دهند. 
کشور  امنیتی  کالن  کرسی های  در  که  آنانی  برای 
کشیدن  رخ  به  افتخار شان  کالن ترین  و  نشسته اند 
این کمیدی وحشت  نیز،  لباس های شان است  مارک 
پشیزی ارزش ندارد. آنان در موتر های ضدگلوله سفر 
از محافظ زندگی می کنند  پر  می کنند، در خانه های 
بیشتر  پول  مایه  برای شان  خونین،  تیاتر  این  تداوم  و 
پر  الری  یک  وقتی  همین  برای  است.  بیشتر  تنعم  و 
از مواد منفجره از دروازه های این شهر و صد البته با 
پرداخت رشوه و همدستی زیردستان شان تا قلب شهر 
ابرو نمی آورند،  اینان هیچ خمی  به  پیدا می کند،  راه 
زیرا قلب های اینان دیری است به فوالد گداخته مبدل 
ذهن های  در  سرزمین  این  فرزند  خون  و  است  شده 
بعد  دارند  دوست  آنان  است.  بی رنگ  کودن شان 
خود  مارک دار  لباس های  با  وحشت  نمایش  هر  از 
همیشه  مثل  و  شوند  ظاهر  تلویزیون  پرده های  در 
بود.  سازمان  فالن  و  کشور  فالن  کار  که  بگویند 
مدیریت  و  پاسداری  ظرفیت  صورتی  هیچ  به  اینان 
نتیجه ی  می گذرد  آنچه  واقع  در  ندارند.  را  اوضاع 
مواد  از  مملو  الری های  که  همین هاست  بی کفایتی 
دغدغه  بی هیچ  انتحاری  خفاش  لشکریان  و  منفجره 
را  جایی  هر  و  می شوند  وارد  کابل  دروازه های  از 
می آفرینند.  ماتم سرا  و  می گیرند  که خواستند هدف 
نه فرمانده امنیه کابل، نه فرمانده گارنیزیون کابل، نه 
دست اندرکاران  هم  نه  و  استخباراتی  ارشد  مدیران 
بلند رتبه آنان شرافت این را ندارند تا بیایند و با اظهار 
عجز و ناتوانی از مقام های شان استعفا دهند و بگذارند 
کس دیگری به جای شان برود تا مگر بهبودی ایجاد 

کند. 
ما انگار سال هاست که با خودفریبی در انتظار بیهوده 
بهبود اوضاع هستیم در حالی که آنچه می گذرد با خود 
هیچ نشانه ای از بهبود بازتاب نمی دهد. درست است 

سه رویداد خونین و غم انگیز در کم تر از ۲۴ ساعت 
انفجار نخست که منطقه شاه شهید را هدف  رخ داد. 
قرار داد و باعث کشته و زخمی شدن صدها تن شد و 
ده ها ساختمان را به ویرانه مبدل کرد، در نوع خود در 
بوده است. در رویداد دوم  ۱۴ سال گذشته بی سابقه 
اکادمی  محصلین  صفوف  در  را  خود  انتحاری  یک 
 پولیس منفجر کرد و ده ها تن را کشته و زخمی ساخت 
و در رویداد قصبه که تا نیمه های شب ادامه یافت و 
مختل  پرنفوس شهر  بخش  در یک  را  مردم  زندگی 
ساخت. هیچ کس نمی داند در چنین رویدادهایی چه 
تعداد جان های شان را از دست می دهند و چه تعداد 
به  که  افغانستان  درس خوانده های  می بردارند.  زخم 
رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک دسترسی دارند، 
فضای این رسانه را با گفتن نفرین و تسلیت و پست 
ما  دولتمردان  و  می کنند  پر  قربانیان  تصاویر  کردن 
شفاخانه ها  به  وزیر  چند  تا  گرفته  رییس جمهوری  از 
یادگاری  عکس  قربانیان  کنار  در  تا  می روند 
میزان  تاسف  عالمت  به  سر  دادن  تکان  با  و  بگیرند 
خانواده  دهند. صدها  نشان  را  و خشم خود  ناراحتی 
دادن  دست  از  به خاطر  مملکت  گوشه وکنار  در 
اما کابل زخمی  و خونین  اند و  عزیزان شان سوگوار 
وقتی صبح از خواب سربلند می کند، هنوز پاپرجاست 
و زندگی ادامه می یابد. تا روز دیگر و لحظه ای دیگر 

فرا برسد و باز این نمایش وحشتناک تکرار شود. 
افغانستان با نمایش وحشت و خون از سال ها آشناست. 
سرخ  عزیزی  خون  با  سرزمین  این  خاک  وجب  هر 
است. ما دیری است در خون خود می افتیم و جز بیان 
افسوس و انگشت اتهام دراز کردن به سوی دیگران، 
کار دیگری نمی کنیم. ما سال هاست دیگران را مایه 
بدبختی و سوگ خویش می دانیم، بدون این که بدانیم 
و یا بخواهیم تا بدانیم که خود در این کمیدی وحشت 
چقدر سهم داریم و چقدر ناتوانی و بی چارگی ما را 
بیشتر و بیشتر در سوگ و ماتم می نشاند. وقتی برای 
عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح این 
کشور که از پول بیت المال معاش می گیرد و به واسطه 
ملت  این  قاتل  می شود،  محافظت  وطن  این  سرباز 
معلوم است که  »قهرمان« خوانده می شود،  و  »شهید« 
خون کودکی که در خواب شیرین در شاه شهید جان 
می بازد، ارزشی ندارد. خون محصل اکادمی  پولیس 
که امنیت او را فراهم می کند، پشیزی ارزش ندارد و 
ویران شدن بیشتر این سرزمین در ذهن جنایتکار او در 

ذهن همفکرانش هیچ تکانه ای ایجاد نمی کند. 
کشور  این  رییس جمهوری  ارشد  مشاور  وقتی 

 آهنگر

ACKU



 دای چوبانی
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تاکید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
کرد که با سرمایه گذاری روی جوانان، کشور پیشرفت 
با همت جوانان کشور ساخته می شود. در  و  می کند 
همین حال کمال سادات، معاون امور جوانان وزارت 
اطالعات و فرهنگ نقش جوانان را در تامین امنیت و 
آوردن صلح مهم خواند و گفت که بیشتر قربانیان در 
کشور را جوانان تشکیل می دهند. آن ها در شبکه های 
اجتماعی نظریات خود درباره صلح را ارایه می کنند و 

زمان آن رسیده که جوانان اقدام عملی کنند.
آقای نوید، سرپرست مرکز مطالعات منطقوی در این 
جوانان  زیاد  ظرفیت های  و  توانمندی ها  بر  سیمینار، 

اشاره کرد و گفت: »بیشتر نیروهای امنیتی، رسانه ها و 
دانشگاه ها را جوانان تشکیل می دهند. جوانان به لحاظ 
که چطور  ببینیم  باید  ما  اما  هستند،  توجه  قابل  کمی 
کمک  آن ها  گسترده تر  و  فعال تر  نقش  به  می توانیم 

کنیم.«
همگرایی  و  آگاهی  افزایش  با  گفت  هم چنان  وی 
کشور  قبال  در  جوانان  رسالت  و  نقش  به  می توان 
اعتقادات  و  احساسات  از  سوءاستفاده  از  و  کمک 

جوانان جلوگیری کرد.
بر اساس آمارهای تایید نشده 60 تا 70 در صد جمعیت 
کارشناسان  می دهند.  تشکیل  جوانان  را  کشور 
بازدارنده ای  عوامل  فساد  و  فقر  بی کاری،  می گویند 
اجتماعی  تعامل  و  توسعه  و  پایدار  صلح  تامین  برای 
نروند،  بین  از  عوامل  این  زمانی که  تا  و  می باشند 
افغانستان در تمام عرصه ها نا کام خواهد ماند. این در 
حالی است که بسیاری از جوانان با آن که تحصیالت 
و  زمینه ها  در  یا  و  هستند  بی کار  یا  ولی  دارند،  عالی 

رشته های غیر مسلکی خود به کار گماشته شده اند.
کابل  دانشگاه  استادان  از  یکی  نیک بین،  آقای 
تامین  با  تعامل  و  انکشاف  توسعه،  »امروزه  می گوید: 
صلح و امنیت گره خورده است. ما اگر نتوانیم صلح 
ناکام هستیم.  بیاوریم، در تمام عرصه ها  را در کشور 
بتوانیم  زمانی ما می توانیم از صلح صحبت بکنیم که 

جایگاه کشور خود را در منطقه به دست بیاوریم.« 
وی تاکید می کند که جوانان نیروی سازنده، کلیدی 
و برازنده ی کشور هستند. توسعه کشور وابسته به فهم 
عده ای،  یک  اما  است،  جوانان  تخصص  و  درک  و 

از نا آگاهی و اعتقادات جوانان سوءاستفاده می کنند.
در  باید  جوانان  می گوید  هم چنان  نیک بین  آقای 
جوانان  این  زیرا  بگیرند.  نقش  صلح  عالی  شورای 
هستند که می توانند از نظر فکری و سنی بحران صلح 
کشور را حل کنند. وی می افزاید جوانان باید به عنوان 
بتوانند  تا  کنند،  عمل  دولت  روی  فشار  نیروی  یک 
و  مافیا  مخدر،  مواد  قاچاق  فساد،  بی کاری،  فقر،  با 
قانون شکنی مبارزه کنند. وی تاکید می کند تا زمانی 
نشود،  پیدا  صلح  نبود  درونی  عوامل  و  انگیزه ها  که 

صلح در کشور به وجود نمی آید.
استادان  از  برخی  علمی  مقاله های  سیمینار  این  در 
دانشگاه های کشور در رابطه به نقش و وظایف جوانان 

در تامین صلح و امنیت نیز خوانده شد.

وزارت اطالعات و فرهنگ سیمیناری را تحت عنوان 
با  امنیت«  و  تامین صلح  در  جوانان  وظایف  و  »نقش 
همکاری مرکز مطالعات منطقوی و با حضور جمعی 

از استادان دانشگاه و فرهنگیان در کابل برگزار کرد.
روز  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
شنبه هفدهم اسد، در این سیمینار به خبرنگاران گفت 
که تامین صلح در کشور وظیفه تمام مردم است. اما 
و  جدید  سیستم  برنامه ها،  با  که  آن جایی  از  جوانان 
تحصیالت مدرن دسترسی دارند و جز اکثریت کشور 
نیز هستند می توانند بهتر در تامین صلح و امنیت نقش 

داشته باشند.

در زمان های قدیم یک آدم بود 
که هیچ وقت نمی دانست خوش 
در  وی  از  وقتی  خفه.  یا  باشد 
موردی می پرسیدند، نمی توانست 
پس  بدهد؛  درست  جواِب 
نه  هستم  خوش  نه  می گفت: 
خفه . روزی یک نفر آمد پیشش 
خدا  پدر  ببخشی  الال  گفت:  و 
رفت .  حق  رحمت  به  بیامرزت 
گفت:  خفه  نه  خوش-  نه  آدِم 
وای چی جالب. نفر گفت: خفه 
خفه  خوش-نه  نه  آدِم  نشدی؟ 
گفت:  نفر  نشدم.  نی  وال  گفت: 
شدی  خوشحال  زیاد  حتما  خی 
تو  به  میراثش  کل  که  می فامی 
خفه  نه  خوش-  نه  آدِم  می رسه. 
نیستم.  هم  خوش  وال  نی  گفت: 
نفر گفت: خی چی مرض داری ؟ 
نه  هستم  خوش  نه  داد:  جواب 
برایش  بعدش  وقت  چند  خفه. 
باش  خوشحال  که  آمد  زنگ 
لحظاتی  ساختند.  وزیر  تره  که 
وال  گفت:  آخرش  و  زد  چرت 
باز یک  نه خفه.  نه خوش هستم 
روز دیگر خبر آوردند برش که 
اختالس کننده ها  لیست  در  نامت 
درج است، حالی خو خفه باش. 
جواب داد: بان که باشه مه خو نی 
خوش هستم و نه خفه... مشکلی 
به  خوش  گفتند  نمی آیه.  پیش 
حالت بعد از این همه اختالس که 
اقتصادی  مشاور  هم  هنوز  کدی 
ساختنت. باید زیاد خوش باشی. 
شانه های  خفه  خوش-نه  نه  آدِم 
خود را باال انداخت و گفت: وال 
هستم  خوش  نی  بپرسین  راستشه 
نی خفه. باالخره آدم نه خوش- 
چیز ها  خیلی  جرم  به  را  خفه  نه 
گرفتن. برش گفتن به لحاظ خدا 
در  بانکی ات  هموحساب  به  ترا 
سویس قسم حاال خو کمی خفه 
گفت:  ترقاندی.  را  ما  دل  باش 
همین  مه  الی  و  گل  کنم  چی 
رقم ساخته شده نی خوش هستم 
برش  روز  یک  بالخره  خفه.  نی 
خبر دادند که لوی مال را جیگر 
آسمان  دیگه  حالی  کردند.  ریز 
حتما خفه شدی  بخوره  زمین  به 
نه  آدم  شدی.  خفه  هم  زیاد  و 
خوش- نه خفه در حالی که مثل 
بینی  و  می کرد  گریه  بهاری  ابر 
در  می کرد،  فین  محکم  را  خود 
حالی  گفت:  ناله  و  بغض  میان 
نی  باید  هستم...  مجبور  دیگه 

خوش باشم نی خفه. 

قصه ي 
»نه خوش-نه خفه«  می توانند صلح بیاورند

جوانان
تهمورس

 مریم حسینی 

ACKU
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Co-soft # 83207407 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to conduct a survey for GIZ 
TVET Staff recruitment and qualification strategies to submit their expression of interest letter to 
participate in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process please send your interest letter along with the 
factsheet and copies of contracts as past experience with the reference of (Co-soft # 83207407) to 
tenders-afg@giz.de  latest by 12th August, 2015 at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

Note: The timeline for this survey is estimated three months 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک در  دارای تجریه و، مجرب دوطلبان از کابل مقیم GIZ بنـا دفتر  
در این  شرایط قراردادبا توجه با   استراتیژی استخدام و شرایط کاری کارمندانانجام دادن سروی برای داوطلبی پروسه 

 پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

12 ماه  بجه تاریخ  4به ساعت تا  معه پروفایل کمپنی و کاپی قرارداد فعالیت های کذشته خویش را گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5102 گست سالآ

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.    tenders-afg@giz.de  

.سه ماه میباشدتخمینی این سروی  مدت نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91091000: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply of Furniture to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” supplying of Furniture such as 
cupboard for lab room, desk, round chair, whiteboard and etc. to BEPA projects in Balkh, Samangan, 
Takhar and Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 10 August 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
ازقبیل الماری البراتوار،میزالبراتوار،چوکی،تخته ،انتقال و نصب فرنیچرتهیه   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

در این پروسه  شرایط قراردادیبا توجه با ت بلخ،سمنگان،تخار و بدخشان ادر والی (BEPA )برای پروژه وغیره سفید
 اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015  اگست10بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91091684: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for Printing of police legal 
compendium  to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” Printing of police legal 
compendium for Rule of Law project in Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 10 August 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
حاکمیت پروژه  به ملی افغانستان پولیسبرای  قوانین نافذ  ه  گزیدچاپ و انتقال  قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  کابلدر  (Rule of Law)قانون

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015اگست 10بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

از احمدخیل  پروژه ساختمان سرک  تا  نظر دارد  عامه در  فواید  وزارت 
الی حاحی الی سرحد پاکستان فاز یک به طور 000+18 کیلومتر به اعالن 

داوطلبی سپرده و قراداد می نماید.
بوده  آیسا  جواز  دارای  که  دولتی  موسسات  و  خصوصی  شرکت های 
باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه  در  را  اشتراک  خواهش  و 
درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )21( یوم کاری به 
آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع 
مکروریان اول بالک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را در بدل قیمت 2000 
افغانی اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته به شکل دوپاکته خود را به 
آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده تسلیم 

نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند تضمین 

طبق شرط نامه به شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.

ACKU
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اوباما بار دیگر جمهوری خواهان 
وهای ایران  امریکا را با تندر

کرد  مقایسه 

وزیر خارجه عربستان سعودی: 

ون رفت از بحران یمن راه حل سیاسی است تنها راه بر

ديگر  بار  امريکا،  رييس جمهوری  اوباما،  بارک 
با  را  هسته ای  توافق  مخالف  جمهوری خواهان 
متهم  را  آن ها  و  کرد  مقايسه  ايران  تندروهای 
خود  ايديولوژيک  تعهدات  به خاطر  که  ساخت 

اساسا نمی خواستند توافقی صورت بگيرد.
سی ان ان  تلويزيونی  شبکه  با  مصاحبه   در  وی 
به  واکنش  در  شد  پخش  اسد   1۶ جمعه  روز  که 
اين  که  دمکرات هايی  حتی  و  جمهوری خواهان 
داشت:  اظهار  خوانده اند،  »توهين آميز«  را  مقايسه 
واقعيت  و  است  درست  کامال  گفته ام  من  »آن چه 

دارد«.
»واقعيت  داد:  ادامه  سپس  امريکا  رييس جمهوری 
امر اين است که داخل ايران، کسانی که بيشترين 
پاسداران  سپاه  دارند،  توافق  اين  با  را  مخالفت 
که  هستند  تندروهايی  و  قدس  سپاه  نيروهای  و 
جامعه  با  ايران  همکاری  هرگونه  با  سرسختانه 

جهانی مخالفت می کنند«.
دانشگاه  در  اوباما  باراک  سخنرانی  اين،  از  پيش 
ديگر  و  جمهوری خواهان  انتقاد  هدف  امريکن 
مخالفان امريکايی توافق هسته ای با ايران واقع شده 
تندروها  که  بود  گفته  سخنرانی  اين  در  وی  بود. 
در ايران و جمهوری خواهان در امريکا هدف های 

مشترکی برای مخالفت با اين توافق دارند.
اوباما  آقای  اظهارات  از  بخش  اين  همچنين 
از  اجتناب  برای  گزينه  تنها  کرده  عنوان  که  نيز 
جنگ با ايران توافق هسته ای است، واکنش منفی 

جمهوری خواهان را به دنبال داشت.
از جمله اين منتقدان، سناتور ميچ مک کانل، رهبر 
که  امريکاست  سنای  در  جمهوری خواه  اکثريت 
اظهارات آقای اوباما را »يک اشتباه بزرگ« خواند 
و گفت که مساله اصلی انتخاب بين توافق و جنگ 
نيست، بلکه مسله دستيابی به يک توافق بهتر است. 
اما باراک اوباما تاکيد می کند که جمهوری خواهان 

اساسا به دنبال دستيابی به توافق هسته ای نيستند.
اين اظهارات در حالی است که جمهوری خواهان 
کنگره امريکا هشدار داده اند توافق اتومی با ايران 
را رد می کنند. نمايندگان کنگره بايد تا 17 سپتامبر 
امسال به توافق هسته ای ايران و شش قدرت جهانی 
رای  بگيرند  تصميم  يا  دهند  منفی  يا  مثبت  رای 

ندهند.

سعودی  خارجه  امور  وزير  الجبير،  عادل 
رفت  برون  حل  راه  تنها  که  کرد  تاکيد 
که  است  سياسی  راه حل  يمن،  بحران  از 
از طريق نتايج گفت و گوهای ملی يمن، 
ذی  های  قطع نامه  و  خليجی  عمل  ابتکار 
ربط شورای امنيت سازمان ملل متحد می 

توان به آن دست يافت.
شنبه،               که  الجبير  العربيه،  گزارش  به 
مشترک  خبری  کنفرانسی  در  اگست   8
می  سخن  رم  در  خود  ايتاليايی  همتای  با 
ايمان  هم چنان  »ما  کرد:  تاکيد  گفت، 
بحران  از  رفت  برون  راه  تنها  که  داريم 
يمن، راه حل سياسی است که بر پايه نتايج 
گفتگو های ملی يمن، ابتکار عمل خليجی 

سازمان  امنيت  شورای   221۶ قطعنامه  و 
ملل متحد می توان به آن دست يافت.« او 
يمن  مردم  از  بخشی  ها  داد: »حوثی  ادامه 
هستند و دارای نقشی در آينده اين کشور 
هستند. اما آن ها نمی توانند نقش ويژه ای 
داشته باشند يا گروهی شبه نظامی خارج از 

چارچوب دولت تشکيل دهند.«
»ما  داد:  ادامه  سعودی  خارجه  امور  وزير 
يمن  در  سياسی  روند  از  حمايت  آماده 
شورای  در  مان  همپيمانان  با  همکاری  و 
جهان  در  مان  دوستان  و  خليج  همکاری 
در اين باره هستيم تا به نتايجی دست يابيم 
که به يمن در پشت سر گذاشتن مشکالت 

اقتصادی اش در آينده کمک کند.«

اعالن فروش اجناس مستعمل
NOTICE FOR AUCTION SALE OF USED ITEMS

دفتر يونسف افغانستان ميخواهد به تعداد 2000 دانه تخته )پليت چوبی( 
مستعمل خويش را که در گدام ها برای انتقال و گدام نمودن اجناس 
بکار ميرود  به فروش برساند.عالقمندان ميتوانند اجناس متذکره  را 
معارف  وزارت  گدام های  محوطه  در  واقع  يونسف  های  گدام  در 
واقع پلچرخی به تاريخ  11 آگست سال 2015  در ساعات رسمی از 
نزديک مشاهده نموده شرطنامه را اخذ نمايند و آفرهای شان را الی 
ساعت 04:00 بعد از ظهر 12 آگست 2015 به طور سر بسته به دفتر 

يونسف واقع کمپوند يوناما سرک جالل آباد کابل بسپارند.

9th Year    No: 2191   Sunday  9 August, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

UNICEF Afghanistan hereby notify to all interested 
as it is selling the  2000 Pcs of Wooden Pallets on 
public auction,buyers could view the items on auc-
tion at UNICEF Warehouse Located in the MoE-
warehouse premise Pul e Charkhi, Kabul  onAu-
gust11, 2015 only during working hoursinterested 
could collect the RFQ from assigned staff at the 
site. Sealed offers will be accepted till 04:00 PM on 
12Aug 2015 to UNICEF, UNOCA Compound Jalal-
abad Rood Kabul.
No: 0798507211                                                                             
Email Add: mmazizi@unicef.org
Gideon Tekolla
Administrative Specialist
UNICEF ACO, Kabul, Afghanistan
UNOCA Compound, Jalalabad Road, ACKU
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