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زنگ اول


به نظر می رسد که برخی از مقام های حکومتی در راه 
می کنند.  سنگ اندازی  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع 
شورای وزیران فیصله کرده که روند توزیع آزمایشی 
بیست وهشت  از  سر  باید  الکترونیک  تذکره های 
توزیع  اداره  شود.  شروع  میالدی  جاری  سال  اسد 
شناسنامه های الکترونیک هم شماری از فعاالن جامعه 
را دعوت کرد و به آنان نشان داد که هیچ مشکل فنی در 
راه توزیع این شناسنامه ها وجود ندارد. دو روز پیش 
بیست وهشت  که  کرد  اعالم  کشور  ریاست جمهوری 
از مبارزات آزادی خواهانه  اسد سال روز گرامیداشت 
مردم افغانستان است و توزیع شناسنامه ها در طی یک 
توزیع  منتظر  همه  اما  شد،  خواهد  آغاز  دیگر  مراسم 

شناسنامه ها هستند. 
اما دیروز مسوول شعبه فناوری ارگ در مصاحبه ای 
فنی  و  سیاسی  مشکل های  که  گفت  آزادی  رادیو  با 
الکترونیک وجود  فرا راه توزیع شناسنامه های  زیادی 
انترنتی در روستا ها فعال نیست و به  دارد و خدمات 
می افتد.  تعویق  به  شناسنامه ها  این  توزیع  دلیل  همین 
و  گیچ  سخت  را  عمومی   افکار  اظهارنظرها  نوع  این 
که  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  می سازد.  پریشان 
یکی رییس دولت است و دیگری نخست وزیر بالقوه، به 
روشنی اعالم کردند که روند توزیع شناسنامه ها باید 
افراشته اند و  اما عده ای دیگر حاال قد بر  شروع شود. 

سنگ اندازی می کنند. 
شناسنامه های  توزیع  راه  در  که  مقام هایی  جلو  باید 
شود.  گرفته  می کنند،  سنگ اندازی  الکترونیک 
روند  زودتر  هرچه  می خواهند  افغانستان  مردم 
توزیع  شود.  آغاز  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع 
بانک  که  می شود  سبب  الکترونیک،  شناسنامه های 
و  جمعیت  شمار  مورد  در  نیاز  مورد  اطالعاتی 
ویژگی های دیگر آن فراهم شود. این بانک اطالعاتی هم 
در برگزاری انتخابات شفاف حکومت را کمک می کند و 
اما  توسعه ای.  و  عمرانی  برنامه های  راه اندازی  در  هم 
تا  می کنند  تالش  حکومت،  درون  و  بیرون  در  عده ای 

مانع موفقیت این روند ملی و کشورشمول شوند. 
ریاست جمهوری صدا های  ارگ  از  که  است  این  جالب 
چندگانه بیرون می شود. رییس جمهور یک چیز می گوید 
و یک مقام دیگر ارگ چیز دیگر. رییس جمهور باید هرچه 
زودتر، به این ناهماهنگی ها خاتمه دهد و مقام هایی را 
هستند،  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع  راه  سد  که 
حکومت  از  بیرون  در  عده ای  هم چنان  کند.  سرزنش 
می خواهند با غوغا ساالری مانع توزیع این شناسنامه ها 
شوند. آنانی که دیروز انتخابات را به گند کشیدند و آن 
روند ملی را بدنام کردند، حاال می خواهند روند توزیع 
شناسنامه های الکترونیک را هم به بهانه های مختلف از 

مسیر طبیعی اش خارج کنند. 
حکومت به این غوغا ساالرها هم نباید میدان بدهد. این 
غوغا ساالران می خواهند که با تحریک احساسات قومی  
دارند  تالش  بدهند،  قومی  جلوه  قهرمان  را  خود شان 
آبروی  برای خودشان  بهای تخریب یک روند ملی  به 
غیر  دیگری  هنر  هیچ  آقایان  این  کنند.  کمایی  سیاسی 
اگر  ندارند.  افتراق افگنانه  افکار  پخش  و  نفرت  تبلیغ  از 
کالنی  مشکل  شود،  داده  مجال  غوغا ساالرها  این  به 
شود.  گرفته  تفرقه افگنان  این  جلو  باید  می کنند.  خلق 
ارگ  اعالمیه  و  وزیران  مصوبه شورای  باید  حکومت 

ریاست جمهوری را تطبیق کند. 
دولتی  مقام های  و  غوغا ساالران  تسلیم  اگر  حکومت 
حکومت  می دهد.  دست  از  را  ابهتش  شود،  سنگ انداز 
کارکردی  مشروعیت  به  این  از  بیش  نباید  افغانستان 
تذکره های  توزیع  روند  شروع  بزند.  صدمه  خودش 
افزایش  را  حکومت  کارکردی  مشروعیت  الکترونیک، 
وجهه سیاسی سران  به  روند،  این  موفقیت  و  می دهد 
این  نباید  حکومت کمک بزرگی می کند. سران حکومت 

فرصت را از دست بدهند.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیک 
باید برگشت ناپذیر باشد
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ناامنی ها  گسترش  دنبال  به  کابل:  8صبح، 
و افزایش موارد آدم ربایی در والیت غزنی، 
منظور  به  داخله  امور  وزیر  علومی  نورالحق 

بررسی اوضاع امنیتی به این والیت رفت.
این سفر بدنبال درخواست نمایندگان والیت 

غزنی صورت گرفته است.
در  غزنی  والیت  نماینده  رضایی  گل  شاه 
مجلس نمایندگان که روز دوشنبه وزیر امور 
همراهی  غزنی  والیت  به  سفر  در  را  داخله 
می کرد، به 8صبح گفت که آقای علومی در 
یک جلسه طوالنی با مقام های محلی والیت 
مورد  را  والیت  این  امنیتی  اوضاع  غزنی، 
ارزیابی قرار داده و اعالم کرد که برای بهبود 
رویدست  جدی  اقدامات  غزنی  در  اوضاع 

گرفته خواهد شد.
خانم رضایی گفت که وزیر امور داخله اعالم 
چند  نزدیک  آینده  در  است  قرار  که  کرده 
پوسته امنیتی در مسیر راه های قره باغ، قیاغ و 
گیالن ایجاد شوند. به گفته ی خانم رضایی، 
باشندگان والیت غزنی و مقام های محلی این 
تصفیوی  عملیات  راه اندازی  والیت خواهان 
وزیر  اما  شده  والیت  این  ناوه  ولسوالی  در 
امور داخله گفته این تصمیم پس از پیشنهاد 
مردم و مقام های محلی به شورای امنیت ملی 

گرفته خواهد شد.
شاه گل رضایی گفت که مقام های محلی و 
داخله  امور  وزیر  از  غزنی  والیت  باشندگان 
خواستند تا زمان راه اندازی عملیات تصفیه یی 
در ولسوالی ناوه، تدابیر عاجل تری به منظور 
اتخاذ  ولسوالی  این  در  امنیتی  اوضاع  بهبود 
شود. همچنین در این سفر از وزیر امور داخله 
در  محلی  پولیس  ایجاد  در  تا  شده  خواسته 

مسیرها و مناطق ناامن اقدام نماید.
که  جلسه ای  در  می افزاید  رضایی  گل  شاه 
غزنی  والیت  نمایندگان  و  محلی  مقام های 
علومی  آقای  از  داشتند،  داخله  امور  وزیر  با 
امنیتی  اوضاع  بهبود  منظور  به  تا  خواستند 
امنیتی  نیروهای  از  بخشی  قیاغ،  راه  مسیر  در 
حاضر در بازار صداقت و رشیدان را به مناطق 

ناامن این مسیر جابجا نمایند.
غزنی  والیت  به  حالی  در  داخله  امور  وزیر 
ماه های  طی  والیت  این  که  می نماید  سفر 
آدم  موارد  و  ناامنی ها  افزایش  شاهد  اخیر 

ربایی بوده است.
نزدیک به یک هفته پیش، دوازده غیرنظامی 
ربوده  طالبان  توسط  غزنی  قره باغ-  مسیر  در 
شدند. این افراد دو باره آزاد شدند. همچنین 
پیش از آن چهار غیرنظامی ربوده شده توسط 

طالبان به قتل رسیدند.
همزمان با دیدار وزیر امور داخله با مقام های 
به  نیز  راکت  فیر  دو  غزنی،  والیت  محلی 
راکت ها  این  است.  شده  شلیک  شهر  این 
از  برخی  براساس  اما  نداشته  قبال  در  تلفاتی 
دیدار  محل  صدمتری  فاصله  در  گزارش ها 
غزنی  محلی  مقام های  با  داخله  امور  وزیر 

اصابت کرده است.

علومی برای بررسی 
وضعیت امنیتی به غزنی رفت

یک سرگروه داعش در ننگرهار بازداشت شد

کشته شدن بیس از 130 شورشی در عملیات های نظامی

یک زن آلمانی در کابل ربوده شد

جابجایی یک قطعه واکنشی توسط امنیت ملی در گارنیزیون کابل

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
و امور داخله از کشته شدن بیش از 
دولت  مخالف  مسلح  شورشی   130
نیروهای  عملیات های  نتیجه  در 
روز  شبانه  یک  جریان  در  امنیتی 

گذشته خبر داده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
و  تصفیوی  عملیات های  نتیجه  در 
ضربات هوایی نیروهای اردوی ملی 
قرقین  ولسوالی های  مربوطات  در 
والیت  خانشین  جوزجان،  والیت 
کندز  والیت  مرکز  گورتپه  هلمند، 
سی و چهار شورشی مسلح مخالف 
تن  شش  پنجاه  و  کشته  دولت 

دیگرشان زخمی شده اند.
این  در  که  افزوده  وزارت  این 
عملیات ها ده ها حلقه ماین نیز کشف 

و خنثا شده اند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
عملیات های  نتیجه  در  که  می گوید 
مشترک امنیتی در جریان یک شبانه 

افراد مسلح ناشناس یک زن آلمانی 
منابع  ربوده اند.  کابل  شهر  در  را 
شده  ربوده  زن  که  گفته اند  دولتی 
آلمانی  سازمان  امدادی  کارمند 

»جی آی زید« است.
زن  این  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
افراد  توسط  شنبه  دو  روز  صبح 
گزارش  به  است.  ربوده شده  مسلح 
ای«  پی  »دی  آلمانی  خبرگزاری 
بیشتر خودداری  نظر  ابراز  از  مقام ها 

حمالت  بدنبال  کابل:  8صبح، 
شهر  در  اخیر  خونین  تروریستی 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل، 
و  امنیتی  وضعیت  بهبود  منظور  به 
ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی 
اسد،  از 28  ایام تجلیل  در کابل در 
افغانستان،  استقالل  استرداد  روز 
چوکات  در  را  واکنش  قطعه  یک 

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
خاص،  عملیات  یک  طی  ملی 
یکی  منصور  به  مشهور  حیات اهلل 
تروریستی  گروه  سرگروه های  از 
همکاران  از  تن  دو  با  را  داعش 
ننگرهار  والیت  در  پاکستانی اش 

بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
فعالیت های  سرگرم  افراد  این  که 
از  و  بودند  تخریبی  و  تروریستی 
کشور  وارد  دیورند  خط  سوی  آن 
این  اداره،  این  گفته  به  شده اند. 

مخالف  شورشی   101 گذشته  روز 
دولت کشته شده اند.

این وزارت می افزاید این عملیات ها 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که 
شورشیان در  مربوطات والیت های 
کندز،  بغالن،  پروان،  ننگرهار، 
جوزجان،  ارزگان،  سرپل،  فاریاب، 
پکتیکا و هلمند راه اندازی شده بود، 
در آن بیش از هشتاد شورشی دیگر 

زخمی شده اند. 
از  ملی  پولیس  نیروهای  همچنین   
در  نیز  ماین  حلقه  دوازده  انفجار 

را  شده  ربوده  فرد  هویت  و  کرده 
فاش نکرده اند.

در  نشده  تایید  گزارش های  اما 
است  حاکی  اجتماعی  شبکه های 
سازمان  کارمند  شده  ربوده  زن  که 
همکاری های بین المللی آلمان )جی 

آی زید( می باشد.
مقام  ای«، یک  پی  »دی  به گزارش 
پولیس کابل که نخواسته نامش فاش 
شود، ربوده شدن این زن آلمانی را 

گارنیزیون کابل جابجا کرده است.
خبری  در  امنیت  عمومی  ریاست 
که در سایت رسمی فیسبوک خود 
منتشر کرده، می گوید که این قطعه 
ریاست  حکم  براساس  واکنشی 
جمهوری به منظور تامین امنیت بهتر 
این  گارنیزیون  در  کابل،  شهر  در 

شهر جابجا شده است.

تروریستان عضو داعش از مربوطات 
بازداشت  بازداشت شده اند.  تورخم 
که  کرده اند  اعتراف  شدگان 
داعش  تروریستی  گروه  عضویت 

را دارند.
از  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
فعالیت  است که  جمله والیت هایی 
گروه تروریستی داعش در آن بیشتر 
والیت  این  در  است.  شده  گزارش 
این  ارشد  عضو  چندین  تاکنون 
بازداشت  و  کشته  تروریستی  گروه 

شده اند.

جلوگیری  کشور  مختلف  مناطق 
تازگی  به  ماین ها  این  کرده اند. 
اعمال  منظور  به  تروریستان  توسط 

تخریبی جاسازی شده بود.
همزمان با وارد شدن تلفات سنگین 
دولت،  مخالف  مسلح  شورشیان  به 
ملی  اردوی  سربازان  از  تن  هشت 
حمله  و  ماین  انفجار  نتیجه  در  نیز 
رسیده اند.  شهادت  به  شورشیان 
شهادت  مورد  در   دفاع  وزارت 
ارایه  بیشتری  جزییات  سربازان  این 

نکرده است.

تایید کرده است. 
وزارت  و  زید«  آی  »جی  مقام های 
خبر  این  تایید  از  آلمان  خارجه 

خودداری کردند.
وضعیت امنیتی افغانستان در ماه های 
این  اوایل  است.  شده  وخیم تر  اخیر 
به  کابل  در  را  اهدافی  طالبان  ماه 
حمله  هدف  پولیس  اکادمی  شمول 

قرار دادند.

فرمانده  رحمان  عبدالرحمان  جنرال 
در  کابل،  شهر  گارنیزیون  عمومی 
واکنشی  قطعه  جابجایی  مراسم 
امنیت ملی در این گارنیزیون، نسبت 
به بهبود اوضاع امنیتی در شهر کابل 
نیروهای  که  گفت  داده  اطمینان 
هیچ  از  شهر  این  تامین  در  امنیتی 

گونه تالشی دریغ نخواهند کرد.
صورت  حالی  در  اقدامات  این 
شاهد  کابل  شهر  اخیرا  که  می گیرد 
بود. در  سه حمله تروریستی خونین 
مقام های  به گفته ی  که  این حمله ها 
دیورند  خط  سوی  آن  از  دولتی 
طراحی و سازماندهی شده بود، ده ها 
دیگر زخمی  تن  تن کشته و صدها 

شدند.
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که ما داریم چیزی در حدود شش تا هفت میلیارد افغانی 
پسمان هستیم.«

از  برخی  روسای  که  افزود  هم چنین  حکیمی  کلیل  ا
کم  کاری  عواید  جمع آوری  در  مستوفیت ها  و  گمرکات 
کرده اند. آقای حکیمی از این روسا نام نگرفت اما افزود: 
»برعالوه رسیدن به اهداف تعیین شده، انتظار ما از شما 
که از آن بیشتر باید عواید جمع آوری شود. تعهد  این است 
باشد  باال  عوایدشان  درصدی  کسانی که  است  این  ما 
و  را شکستانده  تعهد خود  کسانی که  و  مکافات می شوند 
هدفی  که برایش تعیین شده و به آن نرسیده باشند، آن ها 
برای تان  ماه  سه  بود.  نخواهند  مالیه  وزارت  کارمند  جزو 
گر به هدف خود نرسیدید، شرافتمندانه  که ا وقت می دهم 
بیایید و استعفای خود را باالی میزم بگذارید و بروید. در 
آن عمل  به  و  کرده  که  تعهدی  به خاطر  این صورت،  غیر 

نکرده دیگر مامور وزارت مالیه پنداشته نخواهند شد.«
بخش های  که  می گوید  مالیه  وزارت  هم چنین 
مالیه دهندگان بزرگ و متوسط نیز نتوانسته اند در نیمه اول 
سال جاری خورشیدی به اهداف تعیین شده برسند. این 
نوزده  با  بزرگ  مالیه دهندگان  بخش  که  می افزاید  وزارت 
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وزیر مالیه به رییسان گمرکات:

گر عواید را باال نبرید  ا
سبک دوش می شوید

بامیان آماده برگزاری دو 
جشنواره در یک زمان

 نوروز رجا- بامیان

 ظفرشاه رویی

که دولت افغانستان برای  مقام های وزارت مالیه می گویند 
و  گمرکات  از  دولت  عواید  میزان  خورشیدی  جاری  سال 
کرده  تعیین  افغانی  میلیارد  به 120  نزدیک  را  مستوفیت ها 
مستوفیت ها  و  گمرکات  روسای  صورتی که  در  و  است 
کمک  نتوانند دولت افغانستان را به رسیدن به این هدف 

کنند، از وظیفه سبک دوش خواهند شد.
جامعه  به  افغانستان  دولت  که  می افزایند  مقام ها  این 
کرده تا میزان عواید داخلی را بلند ببرد و در  جهانی تعهد 
صورتی که دولت نتواند به این هدف خود برسد، روسای 

کشور صبح شان  که باشندگان بیشتر والیت های  با وجودی 
و  انتحار  ناامنی،  از  می کنند؛  آغاز  انفجار  باصدای  را 
بامیان  والیت  در  اما  می برند،  رنج  مسلحانه  درگیری های 
زمان  یک  در  جشنواره  دو  برگزاری  برای  آن  باشندگان 

آمادگی می گیرند.
گوشه شهر، در دفتر و بازار،  گوشه  در این روزها همه جا، در 
میزبانی  و  جشنواره  دو  برگزاری  از  قصه  خانه  و  اداره  در 
دیگر  هفته  یک  تا  است  قرار  که  است  مهمانی  هزاران 
این جا بیایند و در برنامه های مختلف فرهنگی و تفریحی 

کنند. این جشنواره ها شرکت 
ستیغ  جشنواره ها،  این  برگزاری  با  گذشته  ماه  پنج  طی 
دل انگیز  جهیل های  و  بابا  سربه فلک کشیده  قله های 
و  رقص  سرور،  جشن،  شاهد  بار  سومین  برای  امیر  بند 
که می خواهند لحظاتی  پایکوبی هزاران شهروند می باشند 

زندگی شان را دور از همه جنجال ها بگذرانند.
و  سارک  فرهنگی  جشنواره  دومین  یکی  جشنواره ها  این 
که به مدت پنج  دیگری هفتمین جشنواره راه ابریشم است 
روز از تاریخ دو تا هفت ماه سنبله سال روان برنامه هایی 
کشورهای عضو سارک، نمایش غذاهای  چون نمایش فلم 
کنسرت فرهنگی هنری و  کشور جنوب آسیا،  محلی هشت 

موسیقی محلی اجرا می شود.
هنری  کمپ  بامیان،  زنان  دستی  صنایع  نمایشگاه های 
مجسمه  نمایش  و  محلی  بازی های  اجرای  سارک، 
تخریب شده بودای صلصال با نور سه بعدی بخش دیگر 
سال  در  بامیان  بود.  خواهد  جشنواره ها  این  برنامه های 
سارک،  سازمان  عضو  کشورهای  سوی  از  میالدی  جاری 
همکاری  اتحادیه  فرهنگی  پایتخت  اولین  به عنوان 

گمرکات و مستوفیت ها را مورد مجازات قرار خواهد داد.
براساس ارزیابی های وزارت مالیه، طی شش ماه اول سال 
گمرکات و مستوفیت ها  جاری خورشیدی، عواید دولت از 
کم تر از رقم پیش بینی شده  نزدیک به هفت میلیارد افغانی 

جمع آوری شده است.
در  اسد،   26 دوشنبه،  روز  مالیه،  وزیر  حکیمی،  کلیل  ا
و  گمرکات  روسای  دو روزه  گردهمایی  روز  نخستین 
که به منظور ارزیابی و مرور اجراات  کابل  مستوفیت ها در 
بود،  برگزار شده  ماه سال 1394  و شش  مالی 1393  سال 
گمرکات و مستوفیت ها بتوانند  گفت در صورتی که روسای 
میزان عواید شان را بیشتر از رقم تخمین شده افزایش دهند 
مکافات خواهند شد. آقای حکیمی می گوید: »ما براساس 
که  کرده ایم  تعهد  دنیا  به  ملی  وحدت  حکومت  پالیسی 
می خواهیم اتکا به خود داشته باشیم و می خواهیم از منابع 
همراه  پالیسی  همین  براساس  کنیم.  خرج  و  دخل  خود 
کردن  شما تفاهم شده بود و شما همگی در قسمت تعیین 
که ما باید عواید خود را جمع آوری بکنیم، دخیل  اهدافی 
کرده  تعهد  شما  که  چیزی  آن   از  متاسفانه  امروز  بودید. 
کردیم، قرار محاسبه ای  بودید و براساس آن ما به دنیا تعهد 

برگزاری  است،  شده  نام گذاری  آسیا  جنوب  کشورهای 
پایتخت فرهنگی  برنامه های  دومین جشنواره سارک جزو 

کشورهای عضو سارک می باشد.
جشنواره های  برگزاری  بامیان  والی  زهیر،  محمد طاهر 
به  ارج گذاری  والیت  این  در  را  سارک  هنری  فرهنگی 
کهن افغانستان خوانده می گوید: »معرفی  فرهنگ و تمدن 
کشورهای  فرهنگی  پایتخت  نخستین  به عنوان  بامیان 
و  فرهنگ  در  تاریخی  و  مهم  رویداد  یک  آسیا  جنوب 
که برای اولین بار این افتخار به نام  تمدن افغانستان است 
کرد: »به تاریخ دوم  بامیان به ثبت رسیده است.« او عالوه 
جشن  استقبال  به  مختلف  برنامه  پنج  روان،  سال  سنبله 
اجرا  والیت  این  در  سارک  بین المللی  و  هنری  فرهنگی 
پرداخت  افغانستان  از طرف دولت  آن  که هزینه  می شود 

شده است.«
ریاست  اطالعات  آمر  احمد پور،  احمدحسین  سید 
تمام  »که  می گوید:  بامیان  والیت  فرهنگ  و  اطالعات 
آمادگی های الزم جهت برگزاری دومین جشنواره فرهنگی 
گرفته شده  هنری سارک، و هم چنان جشنواره راه ابریشم 
والیت  مرکز  در  هنری  و  فرهنگی  برنامه های  این  و  است 

بامیان و پارک ملی بند امیر اجرا می شود.«
فرهنگی  جشنواره  »اولین  می کند:  عالوه  احمد پور  آقای 
هنری سازمان سارک به تاریخ 15 جوزا سال جاری در مرکز 
کشورهای عضو سارک  ک نمایندگان  والیت بامیان با اشترا
برگزار شد و قرار است در دومین جشنواره منطقوی سارک 
کشورهای  از  این والیت تعداد 31 تن مهمان خارجی  در 

کنند.« ک  جنوب آسیا نیز اشترا
که شماری از مقامات عالی رتبه  در اولین جشنواره سارک 

بهبود  برای  را  جشنواره ها  این  داشتند،  ک  اشترا دولتی 
والیت  برای  مخصوصا  و  کشور  در  سیاحت  وضعیت 
والیت  باشندگان  کنون  ا هم  بودند.  کرده  یاد  مهم  بامیان 
که با بهبود امنیت در افغانستان و برگزاری  بامیان امیدوارند 
اولین  به عنوان  والیت  این  دیگر  بار  یک  جشنواره ها  این 
پایتخت فرهنگی سارک و آستان توریستی در سطح منطقه 

جایگاه خود را باز یابد.
اولین  به عنوان  بامیان  نام گذاری  و  افتتاح  مراسم  در 
نیروهای  از  نفر   300 دست کم  سارک،  فرهنگی  پایتخت 
هم چنان  بودند  آمده  بامیان،  به  کابل  از  کمکی  امنیتی 
داخلی  ک کننده  اشترا هزاران  و  خارجی  مهمان  ده ها 

حضور داشتند.
امنیت  آمر  لکزی،  محمد علی  دگروال  حال  همین  در 
که  می دهد  اطمینان  بامیان  والیت  پولیس  فرماندهی 
و  ندارد،  وجود  والیت  این  در  امنیتی  تهدید  هیچ گونه 
سارک  منطقوی  جشنواره  دومین  امنیت  تامین  مسوولیت 
به دوش نیروهای امنیتی بامیان می باشد. باشندگان بامیان 
برگزاری این جشنواره را جهت معرفی بامیان و در محراق 
که  می گویند  خوانده  مهم  والیت  این  گرفتن  قرار  توجه 
توجه  را  در  محراق   والیت  سارک  این  جشنواره  برگزاری 
 گردشگران  قرار  می دهد،   آمدن  توریست  و  انکشاف  
این  والیت  خواهد  اقتصاد   صنعت  گردشگری  سبب رشد 

شد.                                                                                                                                                                       

درصد  دوازده  با  متوسط  مالیه دهندگان  بخش  و  درصد 
گذشته  ماه  مالیه، در شش  وزارت  به گفته  کسر مواجه  اند. 
از بخش های مالیه دهندگان بزرگ و متوسط بیشتر از چهار 
میلیارد افغانی عواید به دست آمده اما این رقم نسبت به 

کم تر است. هدف تعیین شده شش درصد 
وزارت  ماموران  تمام  که  گفت  هم چنین  حکیمی  کلیل  ا
کنند.  ثبت  را  خود  دارایی های  تا  دارند  مسوولیت  مالیه 
ثبت  مسوولیت  خاصی  اداره  حکیمی،  آقای  به گفته  
خواهد  عهده  به  را  مالیه  وزارت  کارمندان  دارایی های 

داشت.
خودکفایی؛ پالیسی اصلی حکومت

با این حال، وزیر مالیه می گوید دولت افغانستان از یک سو 
داخلی اش  عواید  افزایش  به  نسبت  جهانی  جامعه  به 
تعهد سپرده و از سوی دیگر رسیدن به خودکفایی، پالیسی 
حکیمی  کلیل  ا است.  ملی  وحدت  حکومت  اصلی 
»پالیسی حکومت وحدت ملی خودکفایی است.  گفت: 
امکانات  و  منابع  از  ما  چطور  که  معنا  این  به  خودکفایی 
که دنیا از طریق دوستان  خود استفاده بکنیم. آن روزهایی 
کرد، جای  کمک های خود را سرازیر  بین المللی ما آمد و 
کمک ها در حفظ، آبادانی  که قسمتی از آن  شکی نیست 
و عمران این مملکت مصرف شد، ولی متاسفانه نتیجه آن 
کرد و ما  که یک اسارت فکری را هم برای ما خلق  این بود 
کردیم و منابع خود ما را  گدایی به طرف خارج دراز  دست 

یک تعداد به یغما می برند.«
وزیر مالیه در حالی از پالیسی خودکفایی حکومت وحدت 
کار آمدن این حکومت میزان  که با روی  ملی خبر می دهد 
یافته  کاهش  کشور  در  اقتصادی  فعالیت های  و  عواید 
کشور، به شمار  کاهش فعالیت های اقتصادی در  است. با 

افراد بی کار در جامعه نیز افزوده شده  است.
و  گمرکات  روسای  تمام  از  مالیه  وزیر  این حال،  با 
کشور  به  خیانت  برای  وسیله ای  تا  خواست  مستوفیت ها 
مالیه  وزارت  به  زورمند  ده ها  روزانه   که  گفت  او  نشوند. 
نباید  مستوفیت ها  و  گمرکات  روسای  و  می کنند  مراجعه 
هم چنین  حکیمی  کلیل  ا شوند.  زورمندان  این  واسطه 
حضور  مالیه  وزارت  در  »انگشت شمار«  تعداد  که  گفت 

که باعث نام بدی این وزارت شده اند.  دارند 

بامیان  والیت  دانشجویان  از  یکی  احمدی،  احمد ضیا 
که بسیاری  می گوید: »برگزاری این جشواره سبب می شود 
کرده بودیم  که فراموش  از بازی های قدیمی و سنتی خود را 

دوباره به دست بیاوریم.«
منا بع اصلی عواید مردم والیت بامیان را زراعت و مالداری 
گردشگری با  تشکیل می دهند، اما انکشاف دادن صنعت 
که منابع  برگزاری جشنواره ها در این والیت، سبب می شود 

گردد. عایدات پایدار دیگری نیز برای مردم بامیان ایجاد 
حلیمه رضایی یکی از زنان تجارت پیشه بامیانی می گوید: 
بتوانیم  تا  است  ما  برای  خوبی  فرصت  جشنواره  »این 
و  کنیم  عرضه  را  خود  محلی  تولیدات  و  دست دوزی ها 

کنیم.« یک مقدار مصارف خود را از این طریق تامین 
توسط  پیش  سال  هفت  ابریشم  راه  جشنواره  بار  اولین 
انکشافی  بنیاد  مالی  با حمایت  بامیان  ایکوتوریزم والیت 
این  نو در  زیالند  بازسازی پی آرتی  تیم  کمک  و  آغاخان 
والیت برگزار شده بود، هفتمین جشنواره راه ابریشم امسال 
جشنواره  دومین  با  یکجا  قبلی  جشنواره های  تعقیب  به 

سارک برگزار می شود.
کستان،  هند،  پا توسط   در  دسامبر  1985   سارک    سازمان 
بوتان  تاسیس   نیپال،  مالدیف  و    بنگله دیش،  سریالنکا،  
که  در  اپریل  2007،  افغانستان  هشتمین  عضو  آن  شد،   شد  
هدف  از  تشکیل  این  اتحادیه،  افزایش  همکاری های 

کشورهای  عضو  می باشد.                                                                                                                                                                                                                                 متقابل،  میان  

ACKU
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محور شرارت و 

تعارض 69 ساله شد 
پنج میلیارد دالر امروز و یک میلیون 

و هفت صد هزار روپیه ی دیروز

پول  برای  بدیلی  هیچ  او  یاران  و  امان اهلل خان  می پردازند. 
را  پول  پرداخت  بریتانیا  وقتی  بودند.  نگرفته  نظر  در  بریتانیا 
کرد، دولت امان اهلل خان دچار مشکالت مالی جدی  متوقف 
و  کارمندان دولت  تنخواه  از  گزیر شد،  نا این حکومت  شد. 
کمر  مالیات  افزایش  بیفزاید.  مالیات  به  و  بکاهد  لشکریان 

روستاییان بی نوا را شکست. 
گزیر بود بیشتر قروت و مسکه ای  مثال یک دام دار سالنگی نا
که به مشکل تولید می کرد، در اختیار ماموران حکومتی قرار  را 
کاهش  کنند.  را تحمل  گرسنگی  دهد و خود و خانواده اش 
ماموران  بود.  کرده  فربه  هم  را  اداری  و  مالی  فساد  تنخواه 
هم  اضافه ستانی  و  باج گیری  مردم  از  مالیات،  جمع آوری 
کتاب های تاریخ، شرح حال آن روزگاران آمده  می کردند. در 
مصارف  نبود،  پول  دولت  خزانه  در  این که  بر  عالوه  است. 

دستگاه حکومت هم بلند رفته بود. 
و دیگر موارد، مصارف  اصالحات مدرنیستی، قصرسازی ها 
شوروی  اتحاد  می کرد.  تحمیل  حکومت  بودجه  بر  هنگفتی 
و  بود  خود  داخلی  مشکالت  درگیر  زمان  آن  هم  وقت 
استقالل  لینن،  آن که  با  کند.  کمک  را  کابل  نمی توانست 
افغانستان را به رسمیت شناخته بود، اما توان مالی الزم برای 
که  کابل را نداشت. این وضعیت سبب شد  پرداخت پول به 
هم مردم عام و روستایی افغانستان از حکومت ناراضی شوند 
تنخواه  لشکریان  وقتی  لشکریان.  و  حکومتی  ماموران  هم  و 
ماهانه شان را دریافت نکردند، دیگر دل به دفاع از حکومت 
گزارش های مختلف تاریخی نشان می دهد  امان اهلل ندادند. 
وقت  لشکریان  بی انگیزگی  به دلیل  جنوب  شورش های  که 

سرکوب نشد. 
گزارش های معتبر تاریخی، اولین قطعاتی  از  بر مبنای برخی 
که به دلیل نرسیدن تنخواه شان فرو پاشیدند، قطعات خاص 
حبیب اهلل  شخص  بودند.  امان اهلل خان  ارتش  ویژه  نیروی  یا 
گرفت  که پس از امان اهلل خان قدرت را به دست  کلکانی هم 
وحکومتش سد راه تکامل تاریخی پیروزی روند مدرنیزاسیون 
شد نیز سر باز ارتش امان اهلل خان بود. به روایت مرحوم استاد 
دو  روستایش  به  برگشت  راه  در  کلکانی  حبیب اهلل  خلیلی 
که حکومت روی شان جایزه تعیین  کوهدامن را  دزد معروف 
کم وقت چاریکار بر ناحق حبیب اهلل  کشت، اما حا کرده بود، 
را  دزد ها  که  داد  گزارش  کابل  به  و  کرد  زندانی  را  کلکانی 
کشته است و به این دلیل پول انعام را به جیب زد.  خودش 
صف  به  زندان  از  فرار  با  کلکانی  حبیب اهلل  که  بود  همان 

شورشگران پیوست. 
وفاداری  نتوانست  بودن خزانه اش  تهی  به دلیل  امان اهلل خان 
که هم  بود  بخرد. همان  را هم  قبایل جنوبی  از سران  برخی 
میان  از  روستا ها  در  اجتماعی  پشتوانه  هم  و  فروپاشید  ارتش 
رفت. حاال هم وضعیت  ما چندان تغییری نکرده است، ناتو 
دالر  میلیارد  پنچ  افغانستان ساالنه  پولیس ملی  و  ارتش  برای 
کند. پژوهش های برخی  می دهد تا مصارف خودش را تامین 
که ارزش همین پنج میلیارد  از محققان غربی نشان می دهد 
روپیه ی  هزار  هفت صد  و  میلیون  یک  معادل  کنونی،  دالر 
که به امیر عبدالرحمان و پسرش امیر حبیب اهلل  هندی است 
پرداخته می شد. دیروز هم ما را خارجی ها تمویل می کردند و 
امروز هم می کنند و این وابستگی مالی و اقتصادی به خارج 

که ادامه دارد.  فرایندی است 

را  کشور  این  اهمیت  دیرباز  از  هند  شوروی،  برابر  در 
آنارشیک  ژاندارم  یک  و  سلبی  بازیگر  یک  به عنوان 
که  وجودی  با  است.  بخشیده  ارتقا  آسیا  جنوب  در 
داده  پرورش  خود  ک  خا در  را  بن الدن  کشور  این 
حمایت های  کشور  این  به  امریکا  هم چنان  اما  بود، 
که چین می داند  خود را ادامه داده است. با وجودی 
ابزاری  استفاده  رادیکال  جریان های  از  کستان  پا
کشور  این  در  دالر  میلیارد   46 هم چنان  اما  می کند، 
بین الملل،  روابط  ادبیات  در  می کند.  سرمایه گذاری 
اقتصادی  اولویت های  با  ایجابی  کشورهای  همیشه 
بازیگران  بلکه  باشند،  داشته  جذابیت  نمی توانند 
سلبی با اولویت امنیتی نیز می توانند، جایگاه مهمی  در 
سیاست قدرت های بزرگ داشته باشند. اهمیت نقش 
کستان برای بازیگرانی همچون چین و امریکا  سلبی پا
کستان همان طور  پا که  اهمیت است  با  این جهت  از 
در  مهمی  دارا است،  نقش  گروه ها  این  تقویت  در  که 
نیز دارای  کشورها  مدیریت آن ها بر خالف منافع این 
کستان  توانمندی می باشد. چین به خوبی می داند پا
که در استفاده ابزاری از جریان های رادیکال  همان طور 
نقش دارد می تواند به عنوان هم پیمانی قدرتمند برای 
گروه های تروریستی در شرایط  حفظ منافع چین از شر 

بحرانی نقش موثر داشته باشد. 
کستان در منطقه نقش ژاندارم سلبی را در مدیریت  پا
به صورت  چین  و  امریکا  برای  رادیکال  جریان های 
کالن،  دسته بندی  یک  در  می دهد.  انجام  متفاوت 
برای  مهم  کارکرد  دو  دیرباز  از  کستان  پا تعارض طلبی 
انسجام  تقویت  موجب  اول  است.  داشته  کستان  پا
جهاد  در  ابتدا  را  سنتی  جریان های  و  گردیده  درونی 
و سپس به عنوان یک ابزار رادیکال در اهداف بیرون 

است.  داده  قرار  استفاده  مورد  کستان  پا استراتژیک 
همسویی  در  طلب  تعارض  سیاست های  این  دوم 
گرفته  قرار  بزرگ  قدرت های  استراتژیک  اهداف  با 
منافع سرشاری  توانست  آن  بر اساس  کستان  پا و  است 

را به دست آورد.
متعارض،  بازیگران  از  استفاده  و  تعارض  بنابراین 
حاال  و  می دهد  تشکیل  را  ساله   69 کستان  پا ماهیت 
رادیکال  جهادی،  تعارض طلب  جریان های  این 
مشکل  آن ها  مدیریت  دیگر  زمان  هر  از  بیش  و  شده 
کارکرد  و  هویت  بر اساس  کستان  پا است.  گردیده 
جغرافیای  در  آن ها  مدیریت  به  مجبور  حاال  خویش 
از  است.  دیگر  قدرت های  منافع  خدمت  در  و  دیگر 
حمایت  جلب  برای  افغانستان  تالش  گونه  هر  این رو 
اعمال  بر  مبنی  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های 
کستان، توهمی  بیش نیست. تنها راه نجات  فشار بر پا
تعارض طلب  سیاست های  تاثیرات  از  افغانستان 
کارهای خانگی و افزایش توان نفوذ  کستان، انجام  پا
اقتدار  و  مشروعیت  افزایش  و  داخلی  جریان های  در 

داخلی است. 

حکومت  سقوط  مالی  عامل  مورد  در  بار  چند  نگارنده 
مورد  این  در  می بینم  الزم  هم  حاال  و  نوشتم  امان اهلل خان 
تا  است  تجلیلی  بیشتر  استقالل  روز  به  نگاه ها  بنویسم. 
گون  گونا حکومت های  سران  که  است  عمر  یک  تحلیلی. 
می شوند  برافراشته  پرچم ها  می کنند،  تجلیل  استقالل  روز  از 
گون خوانده می شود،  گونا و شعرهای حماسی در مراسم های 
درخوری  پژوهشی  کار  کادمی  علوم،  ا و  دانشگاه ها  در  اما 
شکست  و  استقالل  از  پس  دولت  سقوط  عوامل  مورد  در 
پژوهشگران  این  نمی گیرد.  کشور، صورت  مدرنیزاسیون  روند 
رسمی   تاریخ  می زنند.  قلم  مورد  این  در  که  هستند  خارجی 
ارتش  شکست  و  امان اهلل خان  بودن  »غازی«  بر  بیشتر  کشور 
کید می کند و اطالعات مهمی   بریتانیا در فالن وبهمان محاذ تا
بحث های  نمی دهد.  امان اهلل خان  سقوط  عوامل  مورد  در 
کشور هم بسیار سطحی  رسانه ای در مورد روز استراد استقالل 

کم مایه.  است و 
نقد  را  امان اهلل خان  اصالحی  برنامه های  می آید،  عده ای 
معینی  بخش های  خارجی ستیزی  بر  دیگر  وعده ای  می کنند 
کید می کنند و همه چیز فراموش می شود.  از مردم افغانستان تا
که حاال طالبان  کرده اند  گفتمان خارجی ستیزی را چنان فربه 
خود  تبلیغاتی  مایه  دست  را  آن  تروریستی  گروه های  دیگر  و 
ساخته اند و می خواهند یک بار دیگر، فرایند مدرنیزاسیون را 
کنند. الزم  که پس از بن آغاز شده است به شکست مواجه  
است تا اطالعات دقیقی به خورد مخاطب جوان امروزی در 
مورد عوامل سقوط امان اهلل خان و شکست روند مدرنیزاسیون 
که عامل  در آن زمان، داده شود. نسل نو افغانستان باید بداند 

کشور چه است.  مشکل اصلی در این 
روند  شکست  افغانستان  مشکل  که  می گویند  عده ای 
کامی  فرایند مدرنیزاسیون بوده است.  دولت سازی مدرن و نا
گفته  به همه  باید  آن،  کنار  اما در  این سخن درستی است، 
در  است.  کشور  این  جدی  مشکل  هم  اقتصاد  که  شود 
جغرافیایی به نام افغانستان نه منابع طبیعی وجود دارد و نه 
منابع اقتصادی. عامل مهم سقوط حکومت امان اهلل خان هم 
کتر نجیب و  نبود پول در خزانه دولت بود. حکومت های دا
کردند. این نکته ای  استاد ربانی هم به دلیل نبود پول سقوط 
منتقل  کشور  گاهی شهروندان  آ و  احساس  به  باید  که  است 

شود. 
شاهان خراسان قدیم با غارت هند و لشکرکشی به شهرهای 
لشکری  و  حکومتی  دستگاه  مصارف  آسیا،  جنوب  دیگر 
»ویست  دولت های  آمدن  میان  به  با  می کردند.  تامین  را 
فالیایی«، مشخص شدن مرزها و به میان آمدن پدیده ای به 
را  خودش  تاریخی  زمینه  غارت  و  لشکرکشی  استعمار،  اسم 
که بسیاری ها  از دست داد. در زمان امیر عبدالرحمان خان 
بریتانیایی  هند  می دانند،  کنونی  افغانستان  بنیان گذار  را  او 
مصارف دستگاه دولت و لشکر را می پرداخت. بریتانیایی ها 
عبدالرحمان  خارجی  برسیاست  قیمومیت  داشتن  بدل  در 
خان و پسرش امیر حبیب اهلل، ساالنه یک میلیون و هفت صد 

کابل می پرداختند.  هزار روپیه ی هندی به 
کمیت امیر امان اهلل خان، هند  با حصول استقالل در زمان حا
امیر  کرد.  متوقف  را  افغانستان  به  پول  پرداخت  بریتانیایی 
امان اهلل و مجموع یاران او در جنبش مشروطیت دوم، متوجه 
را  ارتش  و  دولت  دستگاه  مصارف  بریتانیایی ها  که  نبودند 

می گذرد  آسیا  جنوب  در  بازیگری  ظهور  از  سال   69
مشاهده  او  از  تعارض  و  شرارت  جز  به  کارکردی  که 
کشوری   1947 سال  در  پیش  سال   69 است.  نشده 
بر اساس تعارض از هند جدا شد. همه دولت ها در بدو 
که این متغیر ها  کار دارند  شکل گیری با متغیر هایی سر و 
ادبیات  در  می گردند.  آن ها  بقای  موجب  نحوی  به 
برای  مشترک  علل  از  همواره  ملت سازی،  دولت- 
می شود  رانده  سخن  ملت  دولت-  یک  شکل گیری 
یک  یا  و  »ما«  شکل گیری  چرایی  به  آن  بر اساس  که 
دولت- ملت پاسخ داده می شود. بر اساس نزدیکی به 
کنده در درون این  گروه های پرا این پاسخ، جریان ها و 
گرایی را تجربه  واحد سیاسی، اشکال همگرایی و یا وا
کشمیر و تعارض  می کنند. تعارض و جنگ با هند در 
کنده  و جنگ با شوروی در افغانستان؛ جریان های پرا
کرده  گفتمان جهاد به سمت بیرون مدیریت  را تحت 

است. 
گذر  در  را  درونی  ابزاری  بازیگران  جهاد  در  استمرار 
معنا  هست ها،  آن  مبنای  بر  و  ساخته  رادیکال  زمان 
رادیکال  جریان های  این  است.  کرده  پیدا  فعلیت  و 
این  بر  و  باشند  فعالیت  مصروف  سمتی  در  باید 
کارگزاران نظامی  و  اساس به مثابه ابزاری در خدمت 
گرفته شوند. در واقع ارتش  کستان قرار  استخباراتی پا
جنرال  آن که  از  پس  کستان  پا استخباراتی  سازمان  و 
گرفت،  به دست  را در سال 1977  ضیا الحق، قدرت 
کرد. در  را آغاز  گروه های اسالمی  حمایت خویش  از 
کستان دو عامل همزمان نقش تعیین کننده در تقویت  پا
به  عامل  دو  این  است.  داشته  رادیکال  جریان های 
کستانی ها را تشکیل می داده است.  عبارتی استراتژی پا
گسترش نقش سازمان  اول تقویت نفوذ نظامی  بر اساس 

افراطی سازی  کستان، آی اس آی و دوم  پا استخباراتی 
برون مرزی  فعالیت های  برای  سنتی  جنبش های 
حمایت های  بر اساس  سنتی  جریان های  این  است. 
گروه لشکر  آی اس آی تبدیل به جریان دعوت الرشاد، 

طیبه و... در سال 1990 شدند. 
دولت  منسجم  سیاست های  دوره،  این  از  پس 
دشمنان  مفهوم سازی  و  تعارض  بر اساس  کستان  پا
برخی  در  و  کمونیسم  سقوط  هند،  همچون  مشترک 
این  امتداد  در  آن ها  کرد.  پیدا  فعلیت  شیعه،  موارد 
بهره  نیز  کستان  غیر پا جریان های  از  خویش،  هدف 
بردند. جهاد در افغانستان در امتداد برنامه های آن ها 
و  سعودی  حمایت  با  همزمان   1980 دهه  دوره  در  و 
رادیکال  جنبش های  این رو  از  داشت.  قرار  امریکا 
اسالمی، به مثابه ابزاری برای سیاست های منطقه ای 
آی اس آی  برای  ابزاری  خاص  به صورت  و  کستان  پا

محسوب می گردیدند.
کستان در منطقه موجب  سیاست های تعارض طلب پا
جلب دیدگاه قدرت های فرامنطقه ای و در این اواخر 
کستان  پا سیاست های  است.  گردیده  نیز  منطقه ای 

 توانا 
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مهاجران افغان در ایران 
بیمه می شوند

زندگی افغان ها اهمیت دارد

با  نیز آغاز کرد. به گفته ی احمد محمدی فر،  ایران را 
به پنجاه  هزار تن از کودکان  آغاز این روند نزدیک 
مهاجران افغان در مکاتب ایران ثبت نام شده اند. آقای 
محمدی فر گفت: »از سال 1380 تا سال 1392 مجموعا 
دو میلیون و دوصد و هفتاد و هفت هزار و 682 نفر از 
دانش آموزان مهاجر افغان از نعمت آموزش در ایران 
و  سه صد  حدود  حاضر  حال  در  شده اند.  برخوردار 
شصت هزار دانش آموز پناهندگان و مهاجران مشغول 
تحصیل در دوره های متوسطه و ابتدایی و حدود هفده 
هزار نفر هم در مقطع تحصیالت عالی مشغول تحصیل 
هستند. امسال هم با دستوری که از رهبری جمهوری 
اسالمی ایران صادر شد، تمامی فرزندان پناهندگان و 
مهاجران با هر شرایطی در جمهوری اسالمی ایران از 
تحصیالت برخوردار شده و ما پنجاه هزار نفر از این 

افراد را امسال ثبت نام کردیم.«
هزار  پنج صد  و  میلیون  به دو  نزدیک  در حال حاضر 
رقم  این  از  که  دارند  اقامت  ایران  در  افغان  مهاجر 
هشت صد هزار نفرشان کارت رسمی مهاجرت دارند، 
پنج صد هزار نفر هم دارای پاسپورت اقامت هستند و 
متباقی شان به صورت غیرقانونی در آن کشور زندگی 

می کنند.
ایران  دولت  اتباع خارجی  اداره  مدیرکل  این حال،  با 
تاکید کرد که کشورش از دولت افغانستان تقاضا دارد 
قانونمند  را  ایران  در  افغان  مهاجران  تمامی  تا حضور 
دولت  که  گفت  هم چنین  محمدی فر  احمد  سازد. 
افغانستان استقبال  ایران از بازگشت مهاجران افغان به 
ضمن  ایران  اسالمی  »جمهوری  افزود:  وی  می کند. 
از  پناهندگان  برخورداری  ضرورت  بر  مجدد  تاکید 
حق بازگشت به کشورشان آماده هرگونه همکاری و 
مساعدت در جهت تحقق هرچه بیشتر، بهتر و سریع تر 
برنامه ریزی معقول  براساس یک  پناهندگان  بازگشت 

و منطقی می باشد.«
در همین حال، سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران 
نخستین روز اجالس سه جانبه  و عودت کنندگان، در 
عالی  کمیشنری  و  ایران  افغانستان،  دولت های 
که  گفت  کابل،  در  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان 
مهاجران  مشکالت  حل  به  متعهد  افغانستان  دولت 
افغان در ایران و زمینه سازی برای بازگشت داوطلبانه 
محور  که  افزود  بلخی  آقای  است.  کشور  به  آنان 
اصلی نشست سه جانبه طرح استراتژی برای بازگشت 

داوطلبانه مهاجران افغان به کشور است. وزیر مهاجران 
روی  نشست  این  در  که  گفت  عودت کنندگان  و 
قانونمند شدن حضور مهاجران فاقد اسناد در ایران نیز 

بحث می شود. 
که  افزود  هم چنین  عودت کنندگان  و  مهاجران  وزیر 
مهاجران  داوطلبانه  بازگشت  برای  افغانستان  دولت 
افغان به کشور و فراهم ساختن زمینه به آنان، اقدامات 
عالمی  سیدحسین  است.  گرفته  روی دست  را  زیادی 
بلخی گفت که یک کمیسیون عالی نیز تحت ریاست 
خود رییس جمهور و با عضویت پانزده وزیر و هفت 
به مشکالت  به منظور رسیدگی  ادارات مستقل  رییس 

مهاجران تشکیل شده است.
وزیر مهاجران و عودت کنندگان می گوید که در حال 
مهاجر  میلیون و چهار صدهزار  به دو  نزدیک  حاضر 
افغان در کشورهای همسایه بدون اسناد رسمی اقامت 
بلخی،  عالمی  سیدحسین  به گفته ی  می کنند.  زندگی 
میزان بازگشت مهاجران فاقد مدرک از سال 2012 به 
این سو افزایش داشته و طی این سال ها بیش از شش صد 
داوطلبانه  به صورت  کشور  به  افغان  مهاجر  هزار 
برگشته اند. آقای بلخی افزود: »تجربه سال های گذشته 
مدرک  فاقد  شدگان  اخراج  که  است  کرده  ثابت 
که  مهاجرت  محل  کشور  به  مجددا  می کنند  تالش 
از آنجا اخراج شده اند برگردند. ارایه خدمات مسکن 
اخراج   برای  پایدار،  استقرار  مستلزم  خدمات  سایر  و 
نمی باشد و  ارایه  قابل  مهاجرت  فاقد مدرک  شدگان 
بر همین  اساس دولت افغانستان همواره از کشورهای 
که  اجباری  اخراج  سیاست  در  است  خواسته  میزبان 
غیرمفید ثابت شده و صرفا هدر دهنده وقت نیروهای 

انسانی و منابع مالی است، تجدید نظر کنند.«
ملل  سازمان  کمیشنری  مقام های  همین حال،  در 
نیز،  ایران  و  افغانستان  در  پناهندگان  امور  در  متحد 
تاکید  به کشور  افغان  مهاجران  داوطلبانه  بازگشت  بر 
کرده می گویند که این مهاجران در حالت انتظار در 

کشورهای همسایه زندگی می کنند.
تونگاه، رییس کمیشنری عالی سازمان ملل  امیرا  مایا 
در امور پناهندگان در افغانستان، در این نشست گفت 
قرار است مساله  اداره در ژنوا  این  اجرایی  که کمیته 
بازگشت مهاجران افغان و وضعیت زندگی شان را در 

محراق بحث خود در ماه آینده در ژنوا قرار دهد.
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به صورت  ایران  در  صحی  خدمات  از  برخوردارند 
رایگان استفاده خواهند کرد. آقای محمدی فر گفت: 
»ما امسال این امکان را فراهم کردیم تا مهاجرینی که 
بیمه  از  ایرانیان  مشابه  می کنند  زندگی  ما  کشور  در 
را  نکته  این  است  الزم  باشند.  برخوردار  سراسری 
پاره ای  برای  خدمات  این  ارایه  که  کنم  تاکید  هم 
برخوردار  ضعیفی  مالی  وضعیت  از  که  مهاجران  از 
هستند به صورت مجانی بوده و در بقیه افراد از حداقل 

پرداخت نسبت به شهروندان ایرانی برخوردارند.« 
دولت ایران اخیرا سیاست های خود در قبال مهاجران 
روند  اخیرا  و  ساخته  نرم تر  را  کشور  آن  در  افغان 
مکاتب  به  افغان  مهاجران  کودکان  تمامی  نام  ثبت 

هدفمند  قتل های  در  57 درصد  و  است  یافته  افزایش 
شورشگران افزایش آمده است.

هدف قرار دادن غیر نظامیان باید متوقف شود و تمام 
طرف ها باید تالش نهایی انجام دهند تا از صدمه زدن 
باید  عادی  افغان های  نظامیان جلوگیری شود.  غیر  به 
بروند و زندگی  بازار و مراکز صحی  به کار ،  بتوانند 
خوشبخت داشته باشند. هر نوع مانع در برابر آن سبب 

فقر گشته و آینده افغان ها را ویران می سازد. 
کمپاین  دادن  قرار  هدف  موارد  این  از  یکی 
متاسفانه  آن  نتیجه  در  که  است  پولیو  واکسیناسیون 
شش قضیه پولیو در افغانستان در سال 2015 ثبت شده 
است. کودکانی که به پولیو مبتال می شوند یا می میرند 
و یا هم در تمام زندگی فلج باقی می مانند. هیچ تداوی 
وجود ندارد، تنها می تواند وقایه شود. کی می خواهد 
افغانستان  باید  چرا  ببرند؟  رنج  ناحیه  این  از  کودکان 
تنها کشوری در جهان باشد که با وجود در دسترس 

بودن واکسین پولیو در محو این مرض ناکام باشد؟
اتحادیه اروپا متعهد است تا مردم افغانستان را حمایت 
کند تا تمام افغان ها اعم از زن و مرد و کودکان بتوانند 

از حقوق بشری شان مستفید شوند. 
به اندازه کافی کشتار صورت گرفته است. حاال زمان 
صلح و آشتی برای تمام افغان ها است تا یکجا با هم 

آینده ای برای افغانستان بسازند. 
من از تمام طرف ها می خواهم تا هدف قرار دادن افراد 
ملکی در افغانستان را متوقف ساخته و به زندگی مردم 

احترام بگذارند زیرا زندگی افغان ها اهمیت دارد.

قرار  که  می گویند  ایران  و  افغانستان  دولت  مقام های 
ایران که دارای اسناد  افغان در  است تمامی مهاجران 
قانونی اقامت هستند، بیمه شوند. این مقام ها می افزایند 
مهاجران  این  تمامی  افغان،  مهاجران  بیمه شدن  با  که 
از خدمات صحی مشابه با شهروندان ایران برخوردار 

خواهند شد.
احمد محمدی فر، مدیرکل اداره اتباع خارجی دولت 
نوزدهمین  آغاز  در  اسد،   26 دوشنبه،  روز  ایران، 
عالی  کمیشنری  و  ایران  افغانستان،  جانبه  سه  اجالس 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل، گفت 
پس از بیمه شدن مهاجران دارای اسناد قانونی اقامت در 
ایران، خانواده هایی که از وضعیت اقتصادی نامناسبی 

مطابق  که  غیر نظامیان  تلفات  میزان  افزایش  ادامه 
ماه  شش  در  آن  سطح  بلند ترین  به  یوناما  گزارش 
نگران کننده  بسیار  است،  رسیده   2015 سال  نخست 

است.
به طور خاص بلند رفتن میزان تلفات زنان و کودکان 
با  است.  نگران کننده تر  است،  افزایش  حال  در  که 
میزان  در  را  افزایش  درصد  یک  یوناما  که  وجودی 
درصد  یازده  اما  است،  کرده  ثبت  غیر نظامیان  تلفات 
سال  نخست  ماه  شش  در  غیر نظامیان  تلفات  تمام 
افزایش  درصد   23 می دهد،  تشکیل  زنان  را   2015
سال 2014.  در  مشابه  مدت  به  نسبت  زنان  تلفات  در 
هم چنان 26 درصد تمام تلفات غیر نظامیان را کودکان 
تشکیل می دهد که 13 درصد افزایش در میزان تلفات 

کودکان محسوب می شود.
این تنها آمار و ارقام نیست بلکه نشان دهنده از بین رفتن 
عزیزان شان  خانواده  هزاران  می باشد.  افغان ها  زندگی 
را از دست داده اند و یا اعضای خانواده ها مجروح و یا 
معلول شده اند. مردم از رفتن به کار و بازار نگران اند 
با هر حمله  فرستادن کودکان شان در هراس اند.  از  و 

فرصت ها از دست می رود و آینده ها نابود می شود. 
تلفات  برای  روز  بد ترین  اگست-  هفتم  حمله 
غیر نظامیان از 2001 تاکنون- نشان می دهد که هدف 
با  است،  شورشگری  صدر  در  غیر نظامیان  دادن  قرار 
نیست.  چنین  که  است  شده  ادعا  بار ها  که  وجودی 
به ویژه نگران کننده است که میزان تلفات غیر نظامیان 
درصد   78 گروهی،  و  انتحاری  حمالت  از  ناشی 

 احسان اهلل بکتاش
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حمالت هفته گذشته که طالبان برخی از آن ها را بر عهده گرفتند، 
پس از آن شروع شدند که معلوم شد مال عمر، رهبر این گروه 

دیگر زنده نیست و دو سال کامل است که در گذشته است. این 
بمب گذاری ها می توانند نمایشی از یک جنبش چندپارچه باشند که 
ظرفیت جنگی اش نقصان نیافته است. یا می تواند ژست خشنی به 
امید حفظ موضع قدرتمند در میز مذاکرات در آینده باشد. امیدها 
برای ادامه گفتگوهای صلح بعد از مرگ مال عمر باال رفت ولی این 

مذاکرات در حال حاضر متوقف شده اند. 

 دای چوبانی
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در آینده باشد. امیدها برای ادامه گفتگوهای صلح بعد 
از مرگ مال عمر باال رفت ولی این مذاکرات در حال 

حاضر متوقف شده اند. 
به نظر می رسید که مال اختر منصور، جانشین مال عمر 
دور  نخستین  وی  باشد.  صلح  گفتگوهای  طرفدار 
گفتگوهای صلح مورد حمایت پاکستان را بین طالبان 
به  که  چین  و  امریکا  ناظران  و  افغانستان  نمایندگان  و 
تاریخ 7 جوالی برگزار شد، اجازه داده بود. اما اجازه 
برگزاری دور دوم گفتگوها را که قرار بود 31 جوالی 
مدت  به  حاضر  حال  در  گفتگوها  نداد.  شود،  برگزار 

نامعلومی  به تعویق افتاده اند. 
و  نیست  عمر  مال  مثل  متحدکننده  چهره  یک  منصور 
که  شده  گزارش  اما  است.  طالبان  همه  حمایت  فاقد 
کرده  حمایت  وی  از  القاعده  رهبر  ظواهری،  ایمن  
اکنون  که  گروه  قدیمی  دو  روابط  بر  تاییدی  است؛ 
رقیب مشترکی یعنی داعش دارند که به آهستگی در 
تالش  و  است  افغانستان  در  خود  راه  کردن  باز  حال 
از  و  کرده  جلب  خود  به  را  طالبان  نفرات  تا  می کند 

ضعف القاعده استفاده کند. 
است که خشونت شدید در  همین حال یک سال  در 
افغانستان با تلفات بی پیشینه هم برای نیروهای نظامی  و 
هم غیرنظامی  ادامه دارد. به گفته دفتر نمایندگی سازمان 
ملل در نیمه اول سال 2015 شمار غیرنظامیان زخمی  یا 

کشته شده در افغانستان به 4921 نفر رسید. 
امنیت  تامین  مسوول  افغان  نیروهای  حاضر  حال  در 
شده اند.  متحمل  را  سنگینی  تلفات  تاکنون  و  هستند 
دشوار  بسیار  کنونی  جنگ  فصل  می گوید  اسمیت 
و  کشته  افغان  پولیس  و  سرباز   4000 از  بیش  است. 
شده اند  زخمی   امسال  اول  نیمه  در  نفر   8000 نزدیک 

دشمن  ماهیت  گذشته.  سال  از  بیش  درصد   50 یعنی 
جهان  بخش های  دیگر  از  جنگجویانی  آمدن  با  هم 
ویلدر؛  آندرو  و  هادلی  استیفان   است.  تغییر  حال  در 
نوشتند  پست  واشنگتن  روزنامه  در  اسمیت  همکاران 
انتقال امنیتی در  این مساله ای است که در برنامه ریزی 
نظر گرفته نشده بود. آن ها نوشتند طی سفر اخیری که 
که  چیزی  ناراحت کننده ترین  »شاید  داشتند  منطقه  به 
مأمنی  دیگر  یار  یک  افغانستان  که  بود  این  دریافتند 
گروه  جمله  از  بین المللی  هراس افگن  گروه های  برای 

بی رحم داعش می شود.«
چشم انداز صلح

با وجود هرج و مرج هفته های اخیر دروازه صلح به روی 
کشور  دو  هر  است.  نشده  بسته  پاکستان  و  افغانستان 
پنج شنبه  باز نگهداشته اند و روز  ارتباطی را  کانال های 
غنی هیاتی را شامل وزیر خارجه، رییس امنیت ملی و 

سرپرست وزارت دفاع به اسالم آباد اعزام کرد. 
پاکستان عالقه مند از سرگیری گفتگوهای صلح است. 
افغانستان  یک  که  می دانند  همه  می گوید  اسمیت 

بی ثبات به نفع هیچ کس نیست. 
به نوشته مایکل سمپل، مقام سابق سازمان ملل که هم 
چند  طالبان،  اگر  کرده،  کار  افغانستان  و  پاکستان  در 
ادامه  با  افغانستان  حکومت  سرانجام  شوند،  پارچه 
بر یک شورش  غلبه  به  نسبت  باید  بین المللی  حمایت 
تجزیه شده بسیار مطمین تر باشد تا نبرد با یک جنبش 

متحد طالبان. 
هدف این است که افغانستان فراموش نشود؛ چنان که 
بعدا  داد. همه می دانیم که  انجام  جهان در دهه 1990 

چه اتفاقی افتاد.

در بحبوحه هراس های جنگ در سوریه، یمن و عراق، 
عدم توجه به افغانستان، عادی شده است. آیا افغانستان 
تحت  افغانستان   2000 دهه  اواسط  در  می آید؟  یاد  به 
فراموش شده،  جنگ  به  عراق  در  خون ریزی  الشعاع 
شهره شده بود. اکنون یک بار دیگر همان گونه شده. 

اما دالیل زیادی برای توجه به این کشور وجود دارد.
رییس جمهور اشرف غنی ده ماه قبل از به دست گرفتن 
سیاسی  لحاظ  از  را  خطرناکی  تالش  رهبری،  سکان 
برای بهبود روابط مملو از نگرانی کشورش با پاکستان 
از  دیرباز  از  آن  در  طالبان  که  کشوری  کرد؛  آغاز 
پناهگاه امنی برخوردار بودند. روابط دو کشور که طی 
سال ها خراب شده بود، برای ثبات منطقه حیاتی است. 
پاکستان  از  از آن که رییس جمهور شد  غنی فورا پس 
از  دیدار و معامله تسلیحاتی که سلفش، حامد کرزی 
هند تقاضا کرده بود را لغو کرد. غنی با وجود مخالفت 
برای  پاکستان  تفاهمی  با  یادداشت  از  منتقدینش 
کرد.  حمایت  استخباراتی  معلومات  ساختن  شریک 
انتقادها و مخالفت ها در داخل مواجه  رییس جمهور با 
شد. ولی برعکِس کرزی که به ندرت فرصتی را برای 
لحنی  از دست می داد، غنی طرفدار  پاکستان  از  انتقاد 
مصالحه جویانه است. وی طی دیداری از اسالم آباد در 
سال گذشته گفت: »ما اجازه نخواهیم داد که گذشته، 
آینده را نابود کند.« مشکل، اکنون است. مجموعه ای 
داخل  در  پیاپی  انتحاری  و  بمب گذاری  حمالت  از 
کابل و اطراف آن که به تاریخ 7 اگست شروع شدند، 

صدها زخمی  و بیش از 50 کشته برجای گذاشت. 
نقطه عطف؟

به تاریخ 10 اگست در یک نشست خبری و در  غنی 
مالمت  کشتار  این  جهت  را  پاکستان  مستقیما  تویتر 
کرد. وی خشونت را »یک نقطه عطف برای افغانستان« 
قلمرو  از  ولی  داشتیم  صلح  امید  »ما  گفت:  و  خواند 
پاکستان بر ما اعالن جنگ شد. این در واقع نشان دهنده 
آیا  اما  است.«  همسایه  یک  ضد  بر  آشکار  دشمنی 
این گونه است؟ اسکات اسمیت، مدیر برنامه افغانستان 
در  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت  در  میانه  آسیای  و 
واشنگتن هشدار می دهد که این مساله در هر صورت 
یک نقطه عطف به گذشته است. وی می گوید وقایع 
به مخاطره  را  ماهه گذشته  ده  پیشرفت  اخیر می توانند 

بیندازند.
بر  را  آن ها  از  برخی  طالبان  که  گذشته  هفته  حمالت 
معلوم شد  از آن شروع شدند که  عهده گرفتند، پس 
مال عمر، رهبر این گروه دیگر زنده نیست و دو سال 
بمب گذاری ها  این  است.  گذشته  در  که  است  کامل 
باشند که  از یک جنبش چندپارچه  نمایشی  می توانند 
ظرفیت جنگی اش نقصان نیافته است. یا می تواند ژست 
خشنی به امید حفظ موضع قدرتمند در میز مذاکرات 

در همین حال یک سال 
است که خشونت شدید 

در افغانستان با تلفات 
بی پیشینه هم برای 

نیروهای نظامی  و هم 
غیرنظامی  ادامه دارد. 

به گفته دفتر نمایندگی 
سازمان ملل در نیمه 

اول سال 2015 شمار 
غیرنظامیان زخمی 
 یا کشته شده در 

افغانستان به 4921 
نفر رسید. 

دوستان و رفیقانی که این روز ها بد 
شناسنامه  سنگر  طرف  دو  در  رقم 
نشدن  دار  شناسنامه  یا  شدن  دار 
زحمت  را  خود  زیاد  گرفتید،  قرار 
ندهید. امکان ندارد ما به این زودی 
دالیلش  شویم.  شناسنامه  صاحب 
دلیل  مهم ترین  ولی  است  متعدد 
که  است  این  ما  نشدن  شناسنامه دار 
نیامدیم.  جور  شتر  همراه  هنوز  تا  ما 
می گویند  دوستان  از  تعداد  یک 
شتری که در زمینه شناسنامه ها درج 
بلکه  نیست.  افغانستانی  شتر  شده، 
می باشد.  عربستانی  شتر  شبیه  بیشتر 
تعمق  با  کارشناسان  از  تعداد  یک 
شتر  فیزیولوژی  اناتومی  در  زیاد 
نتیجه  این  به  درج شده در شناسنامه 
موصوف  شتر  کوهان  که  رسیده اند 
افغانستانی  شتر های  به کوهان  نسبت 
بلند تر  میلی متر  شش  عشاریه  دو 
شتر  که  می دهد  نشان  این  و  است 
بومی نیست. عده ای دیگر می گویند 
ما چاق  این که شتر شناسنامه  به دلیل 
است باید شتر خارجی باشد. زیرا در 
افغانستان مردم نمی توانند برای خود 
چیزی برای خوردن پیدا کنند چگونه 
این شتر خوراکی برای خوردن پیدا 
این  بنا  شده.  چاق  قدر  این  و  کرده 
شیخ نشین های  شتر های  از  باید  شتر 
معدنی  آب  که  باشد  فارس  خلیج 
مک  رستورانت های  در  و  می نوشد 
دونالد دوبی کینگ برگر نوش جان 
استدالل  نیز  دیگر  تعدادی  می کند. 
چهارم  شتر  این که  به دلیل  که  دارند 
شناسنامه ها  این  نباید  است  نصفه 
شتر  بودن  نصفه  زیرا  شود.  توزیع 
چهارم بد شگون است و هر کس که 
این شناسنامه را بگیرد، در انتحاری ها 
با  شد.  خواهد  نصف  و  افتاده  گیر 
دارند  ادعا  دیگر  عده ای  حال  این 
افغانستانی باشد یا عربستانی  که شتر 
نیست.  زیاد مهم  یا شیخ نشین ستانی 
بر  سوار  که  است  کسی  مهم  بلکه 
شتر می باشد. به عقیده این گروه اگر 
باشد  افغانستانی  شتر سوار  شخص 
باعث افتخار نیز است که توانسته بر 
شتر خارجی سوار شود و باعث رشد 
غیرت چون به میدان آمدی میدانی ام 
افغانی شده است. بنا بدون هیچ دلیلی 
باید شناسنامه ها توزیع شود. خالصه 
شناسنامه  ما  شتر  یک  به دلیل  فعال 
نخواهیم داشت. اگر این مشکل حل 
شود باز ما یاد داریم هزار دلیل دیگر 
شناسنامه  نشدن  توزیع  برای  نیز  را 

پیدا کنیم.  

ما صاحب
شناسنامه نمی شویم 
تهمورس

فراموش می شود؟
آیا افغانستان

 منبع: ان پی آر

 برگردان: یحیا سرپلی
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فرانس  آژانس  از  نقل  به  و  8صبح  گزارش  به 
مورد  در  چین  به  امریکا  متحده  ایاالت  پرس، 
فرار  امریکا  از  که  چینایی های  بازگشتاندن 
روز  موضوع  این  است.  کرده  اعتراض  کردند 
یک شنبه در روزنامه نیوروک تایمز منتشر شده 
است. مقامات امریکایی که از آن ها نامی برده 
نشده است به نیورک تایمز گفته اند این عملیات 
که بنام رمزی »شکار روباه« یاد شده است تالش 
دیگر  و  فساد  به  چین  در  که  را  کسانی  دارد 
بازگرداند.  چین  به  متهم اند  غیرقانونی  اعمال 
امریکا  امورخارجه  وزارت  اخیر،  هفته های  در 

یک  ترامپ،  دونالد  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 
نامزدی  برای  جمهوری خواهان  مدعیان  از  تن 
می گوید  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
هسته ای  توافق  رقبایش،  سایر  برخالف  او  که 
امریکا با ایران را نفی نمی کند اما با سختگیری 
ایران  به  در نحوه اجرای آن، هیچ گونه شانسی 

نخواهد داد. 
دونالد ترامپ، میلیاردر امریکایی که در گذشته 
مجری یک شوی تلویزیونی بود روز یک شنبه 
گفت  آمریکا  سی  بی  ان  شبکه  با  گفتگو  در 
پاره  را  توافق  بگوید  است  دشوار  او  برای  که 
چنان  آن  اجرای  در  عوض،  در  اما  کند  می 
ایرانی  های  مقام  که  کرد  خواهد  سختگیری 

هیچ شانسی نداشته باشند.
صدر  در  نظرخواهی ها  در  که  ترامپ  آقای 
در  نامزدی  برای  مدعی  جمهوریخواهان 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار گرفته با 

با یافته شدن دو جسد دیگر در میان بقایای انفجار 
به  کشته شدگان  تعداد  چین،  در  تیان جین  عظیم 

۱۱۴ تن افزایش یافت.
یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است 
که هویت ۵۴ تن از کشته شدگان شناسایی شده و 
هنوز هیچ نشانه ای از ۷۰ تن دیگر یافت نشده است.

تاکنون ۶۹8 تن نیز به بیمارستان های منطقه منتقل 
شده اند که حال ۲۰ تن از آن ها وخیم گزارش شده 

است.
در همین حال، صبح دوشنبه، صدها نفر از ساکنان 
مقامات  پاسخگویی  خواستار  منطقه  خشمگین 
مسوول شدند. مقام های چینی پذیرفته اند که صدها 
محل  در  سدیم،  سیانید  مرگبار  شیمیایی  ماده  تن 

انفجار اخیر در بندر تیان جین انبار شده بود.
برای  چینی  مقام های  می گوید  فرانسه  خبرگزاری 

به  چینایی  مقامات  به  هشدار  با  را  اعالمیه ای 
کنند. متوقف  را  اقداماتی  چنین  تا  رساند  نشر 

است  قرار  باال می گیرد که  زمانی  اعتراض  این 
ماه  در  پینگ  جینگ  شی  چین  رییس جمهور 
دیدن  امریکا  از  رسمی  گونه  به  آینده  سپتامبر 

نماید.
مثل  افراد  این  نیویارک تایمز  گزارش  به 
پنهانی  به صورت  اما  نمی کنند  جاسوسان کار 
برای وزارت امنیت عامه چین فعالیت می کنند. 
آن ها معموال با ویزای تجارتی و توریستی وارد 
افراد  این  که  را  هایی  تهدید  می شوند.  امریکا 
فامیل شان  اعضای  تهدید  شامل  می برند  کار  به 
افزایش  اخیر  ماه های  در  و  می باشد  چین  در 
نیویارک تایمز،  روزنامه  به گزارش  است.  یافته 
این  توسط  که  اند  شده  مدعی  چینایی  مقامات 
عملیات حدود بیش از 3۹۰ فرد مشکوک را از 
سال گذشته به این طرف به چین برگشتانده اند. 
برنامه  این  بر اساس  این است کسانی  بر  باورها 
بعضی های شان  می شوند،  بازگردانده  چین  به 
مرتکب فساد اقتصادی و آنچه پکن ادعا نموده 

است به جرایم سیاسی متهم می باشند.

این حال تایید کرد که توافق وین مانع دستیابی 
ایران به سالح هسته ای نخواهد شد.

او در ادامه افزود : »ایران به نحو غیرقابل تصور 
خواهد  بدل  قوی  و  ثروتمند  کشور  یک  به 
بزرگی  مشکل  با  ناحیه  این  از  اسرائیل  و  شد 

روبه روست.«
دونالد ترامپ پیشگویی کرد با در دست داشتن 
سالح اتمی، ایران کنترول بخش هایی از جهان 
یک  به  امر  این  و  گرفت  خواهد  اختیار  در  را 

»هولوکاست هسته ای« منجر خواهد گردید.
که  شده  بیان  حالی  در  ترامپ  آقای  اظهارات 
امریکا درباره  قرار است در ماه سپتامبر کنگره 

توافق هسته ای با ایران رای گیری کند.
اکثریت  علی رغم  می گویند  ناظران 
شانس  مجلس،  دو  هر  در  جمهوری خواهان 
الزم  آرای  بتوانند  آنان  که  دارد  وجود  کمی 

برای رد توافق را به دست بیاورند.

ساکت کردن اعتراضات، دست به مسدود کردن 
در  کاربری  حساب  صدها  و  وب سایت  ده ها 

شبکه های مجازی زده اند.
مواد  کارخانه  در  چهارشنبه،  روز  انفجار  از  پس 
ساکنان  از  نفر  هزاران  تیان جین،  در  شیمیایی 
از  کیلومتری،  سه  شعاع  تا  انفجار  محل  اطراف 
انتقال  دیگری  مکان های  به  خود  سکونت  محل 

داده شده اند.

اعتراض امریکا به چین به دلیل 
گشتاندن فراریان چینایی باز

دونالد ترامپ در اجرای توافق هسته ای با ایران 
کرد سختگیری خواهد 

کشته شدگان انفجار تیان جین به ۱۱۴ تن رسید تعداد 

   

به گزارش 8صبح و به نقل از خبرگزاری رویترز، حمله هوایی 
ارتش سوریه در بازار شهر دوما، در شرق دمشق سبب کشته 
شدن نزدیک به ۱۰۰ تن گردید. به گزارش گروه دیده بان 
این حمله  نشر گردید،  دو شنبه  روز  که  بشر سوریه،  حقوق 
یکی از خونین ترین حمالت در طول جنگ۴ ساله این کشور 

توصیف شده است.
روز  که  نموده است  ادعا  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  گروه 
نفر زمانی کشته شدند که یک حمله  یک شنبه ۲۵ اسد ۹۶ 
هوایی در بازاری در شهر دوما که تحت کنترول شورشیان 
قرار دارد صورت گرفت. منابعی در ارتش سوریه ادعا نموده 
اند که نیروهای هوایی این کشور این حمله را در دمشق انجام 
تروریستی  گروه  قرارگاه  یک  آن  در  جای که  است  داده 
است. گروه های سیاسی مخالف سوریه  داشته  قرار  داعش 
در ترکیه چون ایتالف ملی نیروهای انقالب سوریه، نیروهای 

وزیران امور خارجه ایران و روسیه در پایان گفتگوهای خود در 

مخالف گفته اند در این حمله شمار زیادی از افراد ملکی کشته 
شده اند.

مسکو در روز دوشنبه ۱۷ اگست اعالم کردند که موضع آن ها 
در مورد سوریه یکسان است و نسبت به هرگونه به گفته آنها 

مداخله خارجی در جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. 
با  ایران  اتمی  توافق  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
قدرتهای جهانی در ماه گذشته راه را برای دستیابی به راه حلی 

برای بحران سوریه باز کرده است. 
با رهبران  سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه هفته گذشته 
مخالف دولت سوریه دیدار کرد، و در همین حال محمد جواد 

ظریف نیز در دمشق با بشار اسد به گفتگو نشست. 
مواضع  دولت  دو   « گفت:  مسکو  خبری  نشست  در  ظریف 

مشترکی در مورد چگونگی حل بحران سوریه دارند.« 
اسد  بشار  رژیم  از  سوریه  داخلی  جنگ  در  تهران  و  مسکو 
پشتیبانی می کنند. بیش از ۲۵۰ هزار نفر در درگیریهای سوریه 

که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده کشته شده اند.
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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 literacy books 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 literacy books for PCP 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 22 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   
شرایط با توجه با  کابلدر  (PCP)برای پروژه کتب سواد آموزیچاپ و انتقال  قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015اگست 22بجه 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:   

ACKU
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8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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