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توصیه سیاف به طالبان:

از مرگ مال عمر پند بگیرید

کید غنی بر اجماع دینی تا
پس از مرگ مال عمر

قاری هدایت اهلل:

زمین را براساس قباله شرعی خریده ام
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عمق یک جنایت
زاند انفجاری که کابل را لر
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مرگ مال عمر، ادبیات نفرت، تحقیر قربانیان 

کردند طالبان جانشین سید طیب  آغا را معرفی 

محمد  اختر  مال  نام  نامه  این  زیر  در 
گروه  که به تازگی به عنوان رهبر  منصور 

طالبان تعیین شده دیده می شود.
که  آنجا  از  است  آمده  نامه  این  در 
سید طیب آغا از ریاست »دفتر سیاسی 
فعال  داده،  استعفا  اسالمی«  امارت 
عنوان  به  استانکزی  عباس  شیرمحمد 

سرپرست این دفتر تعیین می شود.
با  آغا  گذشته سید طیب  روز سه شنبه 
آنچه  به  اعتراض  در  نامه ای،  انتشار 
محمد  مال  مرگ  مورد  در  پنهان کاری 

عمر، رهبر پیشین طالبان خوانده بود، 
از سمت خود استعفا داد.

ارشد  اعضای  از  که  آغا  طیب  سید 
شمار  به  طالبان  رهبری  شورای 
مال  مرگ  خبر  کردن  پنهان  می رفت، 
در  گروه  این  جدید  رهبر  تعیین  و  عمر 
تاریخی  اشتباه  را  افغانستان  از  خارج 

خوانده است.
پس از تایید خبر مرگ مال محمد عمر، 
ارشد  رهبران  و  فرماندهان  از  شماری 
منصور  اختر  مال  تعیین  با  طالبان  گروه 

کردند. گروه مخالفت  به رهبری این 
از  پیش  استانکزی  عباس  محمد  شیر 
گروه  این به عنوان معاون دفتر سیاسی 
در  او  می کرد.  فعالیت  قطر  در  طالبان 
افغانستان  بر  گروه  این  کمیت  زمان حا
به عنوان معاون وزارت خارجه و معاون 

کرده بود. کار  وزارت صحت عامه 

طیب  سید  استعفای  از  پس  روز  دو 
گروه  سیاسی  دفتر  پیشین  رییس  آغا، 
انتشار  با  گروه  این  قطر،  در  طالبان 
استانکزی  عباس  شیرمحمد  نامه ای 
معرفی  دفتر  این  به عنوان سرپرست  را 

کرده است.
گروه  سخنگوی  مجاهد  اهلل  ذبیح 
طالبان، روز پنجشنبه ۱۵ اسد،  عکسی 
کرده  از این نامه را در توییتر خود منتشر 
نام  رسمی«  »حکم  عنوان  با  آن  از  و 

برده است.

و بازسازی افغانستان: مسیر فرار
بازسازی  ی  استراتژ است.  پایداری  تامین  افغانستان  بازسازی  چالش 
است.  نداشته  کید  تا پایداری  ضرورت  بر  افغانستان  در  جهانی  جامعه 
ج بازسازی کشور شده در  کثریت صدها میلیارد دالری که پیش از این خر ا
ساخت جاده ها، بندها، شفاخانه ها و مدارس مصرف شده ولی افغان ها 
کمک مالی پایدار نیستند.  قادر به حفظ بیشتر این ساخت و سازها بدون 
که ارسال این پول ها متوقف شود، این ساختارها  به عبارت دیگر وقتی 

کرد.  هم دیری دوام نخواهند 
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کابل ویداد خونین  پیام ر
آغاز شده است.  بیشتر میان طالبان  بر سر خشونت  رقابت اصلی  حاال 
کشور قربانی این روش خواهند شد. اختر منصور  کنار  گوشه و  مردم در 
که ادامه راه مال عمر با اعمال خشونت و قربانی  با این رویداد نشان داد 
که با نگاه  بیشتر ادامه دارد. پیام دوم این رویداد متوجه افرادی  است 
وضعیت  با  صلح  سرنوشت  کنون  ا می نگرند.  صلح  به  خوش بینانه 
روشن  دور نمایی  هیچ  است.  گرفته  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  پیشامده 
که روند  کستان هر وقتی  برای پروسه صلح دیده نمی شود. حکومت پا
صلح جان تازه می گیرد، با خلق یک رویداد مهم، وضعیت را به سمت 

دیگر سوق می دهد. 3
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زنگ اول


شهید  شاه  بر  شب  پنج شنبه  تروریستی  حمله  در 
انسان  صدها  و  شد  تخریب  مردم  خانه های  کابل، 
زخم برداشتند، بخشی از شهر زیر آوار فرو رفت و 
فریاد بازماندگان قربانیان به فلک رسید، اما نهاد های 
نرسیدند.  مردم  داد  به  بود  الزم  که  طوری  آن  عامه 
حادثه تروریستی ساعت یک شب به وقوع پیوست اما 
به محل رسید.  بعد  کابل، یک ساعت  پولیس  فرمانده 
نیروی آتش نشانی هم خودش را یک ونیم ساعت بعد 
به محل رساند. روشن است که موترهای آمبوالنس 

وزارت صحت عامه با تاخیر زیاد به حرکت آمدند. 
حرام  را  خواب شان  نخواستند  هم  دولتی  مقام های 
کنند و برای بررسی عملیات نجات و مدیریت وضعیت 
مثال  که  بود  الزم  شوند.  بیرون  خانه های شان  از 
می زد  سر  شفاخانه ها  از  یکی  به  عامه  صحت  وزیر 
تشکیل می داد. هم چنان الزم  بحران  مدیریت  و ستاد 
و  می رفت  خود  وزارت  به  هم  داخله  وزیر  که  بود 
به  را  ساحه  امنیت  تامین  عملیات  فرماندهی  شخصا 
دوش می گرفت. اما متاسفانه نه نهاد ها به درد مردم 

می خورند و نه مقام های دولتی. 
تاخیر در عملیات خدمات رسانی نهاد ها، نشان می دهد 
از نهاد های عامه که فلسفه وجودی شان  که بسیاری 
که  طوری  آن  خطر  موقع  در  است،  مردم  به  خدمت 
که  است  ضروری  بسیار  نمی کنند.  عمل  است  الزم 
آتش نشانی،  نیروی  می شود،  واقع  حادثه ای  وقتی 
محل  به  زودتر  هرچه  پولیس  نیروی  و  آمبوالنس ها 
رویداد برسد. اگر نیروی آتش نشانی یا پولیس به موقع 
آمبوالنس ها  دارایی های مردم می سوزد.  تمام  نرسد، 
هم اگر به موقع نرسد، زخمی ها جان شان را از دست 
می دهند. نظام امنیتی و صحی جامعه وظیفه دارند تا 

از جان و مال مردم حفاظت کنند.
حفاظت از جان و مال مردم هم در موقع خطر مصداق 
عملی می یابد. در حالت عادی که جان و مال مردم نیاز 
به حفاظت ندارد. وقتی حادثه ای می شود باید نهاد ها 
حادثه  قربانیان  داد  به  و  بدهند  نشان  را  کارایی شان 
برسند. در شهری که هر لحظه خطر انتحار، تروریسم 
حالت  در  نهادهایش  باید  می کند،  تهدیدش  انفجار  و 
باشند. مقام های دولتی وظیفه  قرار داشته  آماده باش 
رویداد  اما  دهند،  افزایش  را  نهاد ها  کارایی  که  دارند 
تروریستی اخیر نشان داد که خدمات رسانی نهاد های 

ما مشکل دارد. 
وزارت  مثل  وزارت های  در  که  است  و  بود  الزم 
مدیریت  ستاد های  داخله،  وزارت  و  عامه  صحت 
باید  وزارت خانه ها  این  باشد.  داشته  وجود  بحران 
تشکیل  ستاد هایی  چنین  هم  درزیرمجموعه های شان 
بخش  و  کابل  پولیس  فرماندهی  در  مثال  بدهند. 
وجود  بحران  مدیریت  ستاد  باید  آن  آتش نشانی 
رهبری  باید  حادثه ای  وقوع  از  پس  باشد.  داشته 
وزارت خانه های صحت عامه و داخله، شخصا ریاست 
ستاد مدیریت بحران را به دوش بگیرند و به زودترین 

فرصت به داد قربانیان حادثه برسند. 
با تاسف که مقام های دولتی ما حتا نمی خواهند خواب 
مقام های  از  بسیاری  شاید  کنند.  حرام  خود  بر  را 
یافته  اطالع  شب  آن  فردای  حادثه  وقوع  از  دولتی 
باشند. رییس جمهور و رییس اجرایی در کنار عیادت 
نهاد ها  کارا سازی  برای  باید  حادثه  زخمی های  از 
شورای  جلسات  در  بگیرند.  دست  روی  تدابیری 
بحث  نهاد ها  کارا سازی  روی  باید  کابینه  و  وزیران 
را  وزیران  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  و  شود 
زیر فشار بگیرند تا در این زمینه اقدام کنند. هم چنان 
یک  چگونه  که  کند  بررسی  باید  ملی  امنیت  شورای 
خودش  توانست  انفجاری  مواد  از  مملو  بزرگ  موتر 
را به شاه شهید کابل برساند. به این سوال افکار عامه 

باید پاسخ داده شود. 

نهاد های فلج 
و مقام های مسوولیت گریز
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یک  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
مسوول جلب و جذب گروه تروریستی داعش 
همکارانش  از  دیگر  تن  پنج  با  کابل  در  را 

بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای 
می گوید که این مسوول جلب و جذب گروه 
تروریستی داعش در کابل عبدالفتاح نام دارد 
و جوانان را به مراکز آموزش های نظامی این 

گروه تروریستی معرفی می کرد.
همچنین یک تن دیگر از بازداشت شدگان که 
فرمانده گروه  این  از  پیش  دارد،  نام  نورالحق 
از  پس  او  بود.  هرات  در  طالبان  تروریستی 
ترک طالبان، مسوولیت مالی گروه تروریستی 

داعش را در هرات به عهده گرفته است.
نفر  چهار  از  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
نورالهادی،  مصطفی،  سید  بنام های  دیگر 
محمدیونس و غوث الدین یاد کرده می افزاید 
اعتراف  طالبان  سابق  عضو  غوث الدین  که 
پیوسته  به داعش  فیسبوک  از طریق  کرده که 

است.
به  افراد  این  بود  قرار  که  می افزاید  اداره  این 
تمامی  از  ملی  امنیت  بروند.  ننگرهار  والیت 
افراد  با  تماس  از  تا  شهروندان کشور خواسته 
مجازی  شبکه های  طریق  از  مجهول الهویت 
خودداری نمایند تا آله دست تروریستان قرار 

نگیرند.

رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی می گوید 
روند  تقویت  انتخابات،  روند  شفافیت  که 
هزینه  کردن  محدود  و  روند  این  از  نظارت 
مردم  اکثریت  خواسته های  از  انتخاباتی 

افغانستان است.
شاه سلطان عاکفی روز پنجشنبه در یک نشست 
پیشنهاداتی  و  نظریات  اساس  بر  گفت  خبری 
مردم  کرده،  دریافت  کمیسیون  این  که 
از تخطی و  انتخاباتی  خواهان تفکیک جرایم 

تخلف های انتخاباتی اند.
جرایم  مردم،  پیشنهادات  و  نظریات  اساس  بر 
و  جزا  قانون  چوب  چهار  در  باید  انتخاباتی 
و  شود  مشخص  انتخابات  قانون  در  هم  یا 
کسانی که در جریان انتخابات مرتکب جرایم 
مشخص،  قانون  طبق  باید  می شوند  انتخاباتی 

مورد پیگرد قرار بگیرند.
به گزارش صدای امریکا، آقای عاکفی گفت 
صدای  و  سر  گذشته  انتخابات های  در  که 
شد  بلند  تخلف  و  تقلب  مورد  در  زیادی 
دادگاه  به  جرایم  این  به  شخصی  تاکنون  اما 

کشانده نشده است.
نفر   ۱۵۰۰ حدود  که  گفت  عاکفی  آقای 
کمیسیون  به  را  شان  پیشنهادات  و  نظریات 
اکثر  و  کرده  ارایه  انتخاباتی  اصالحات 
هزینه  کم  انتخابات  برگزاری  خواهان  آنان 
مردم  خواست  این  تایید  با  او  می باشند. 
نکند،  بین المللی کمک  اگر جامعه  گفت که 
دوره های  مانند  پرمصرف  انتخابات  برگزاری 

گذشته برای افغانستان مشکل زا خواهد بود.

مسوول جلب و جذب داعش 
در کابل بازداشت شد تهداب گذاری یک باب شفاخانه نسایی والدی در تورغندی

توصیه سیاف به طالبان: از مرگ مال عمر پند بگیرید

تاکید غنی بر اجماع دینی پس از مرگ مال عمر

8صبح، کابل: سنگ تهداب یک 
نسایی  بستر  بیست  شفاخانه  باب 
والدی در شهرک تورغندی والیت 
فیروزالدین  داکتر  توسط  هرات 

فیروز گذاشته شد.
پنجشنبه  روز  که  شفاخانه  این 
کار  است  قرار  شد،  تهداب گذاری 
آینده  ماه  هجده  طی  آن  ساختمانی 
کار  شدن  تکمیل  با  برسد.  پایان  به 
پنجاه هزار  به  نزدیک  این شفاخانه، 
تن از باشندگان شهرک تورغندی و 
ولسوالی های همجوار آن به خدمات 
صحی بهتری دسترسی پیدا خواهند 

کرد.
براساس اعالمیه ای که توسط وزارت 
آقای  شده،  منتشر  عامه  صحت 
این  فیروز در مراسم تهداب گذاری 
شفاخانه گفت که حکومت وحدت 

الرسول  عبدرب  کابل:  8صبح، 
از  جهادی،  ارشد  رهبران  از  سیاف 
طالبان خواست تا از مرگ مال عمر 

پند گرفته به روند صلح بپیوندند.
جمعه،  روز  که  سیاف  آقای 
کنفرانس  یک  در  اسد،  شانزدهم 
که  گفت  می کرد،  صحبت  خبری 
به قتل رسیده است.  بلکه  مال نمرده 
طالبان  افراد  که  گفت  سیاف  آقای 

باید از این قتل پند بگرند.
گروه  که  افزود  جهادی  رهبر  این 
رهبری  بیگانه ها  توسط  طالبان 
افغانستان  نابودی  برای  و  می شوند 
آقای  گفته   به  می کنند.  جنگ 
سیاف، مال عمر دو سال پیش مرده 
مدت  این  طی  اما  شده  کشته  یا  و 
به  کسی  چه  را  جنگ  فرماندهی 
عهده داشته است. وی گفت: »زمانی 
شده،  کشته  یا  مرده  یا  مالعمر  که 
فرماندهی طالبان را چه کسی داشته؟ 
کسی  چه  فرماندهی  تحت  آنها 
زیر  از  که  فرماندهی  می جنگیدند؟ 
که  است  معلوم  نمی شود...  خاک 
از آغاز کار تحریک طالبان تاکنون 
فرماندهی آنها از سوی بیگانه ها بوده 

است.«
گفت  سیاف  الرسول  عبدرب 
را  عمر  مال  نام  کسانی که 
چرا  بودند،  گذاشته  امیرالمومنین 
قبول  خود  کشور  در  را  او  امر 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، در دیدار با برخی از 
علمای دینی، اعضای شورای ملی، 
بزرگان  و  سیاسی  شخصیت های 
افغانستان  که  است  گفته  قومی 
اسالمی  اجماع سیاسی و  باید یک 

رفاهی  خدمات  تا  است  متعهد  ملی 
باشندگان  برای  ویژه  به  مردم  به  را 

مناطق محروم گسترش دهد. 
وزیر صحت عامه همکاری مردم را 
در راه اندازی پروژه های عام المنفعه 
بر  و  کرده  عنوان  حیاتی  و  ارزنده 
همکاری مشترک بین دولت و مردم 
در زمینه های مختلف به ویژه عرضه 

»امیرالمومنین  افزود:  او  نداشتند. 
مومنین.  تمام  بر  حاکمیت  یعنی 
آنها که امیرالمومنین را ساختند چرا 
او  به  را  خودشان  کشور  امور  زمام 
برای  تنها  که  امیرالمومنین  نسپردند. 

افغانستان نیست.«
برگزاری  از  همچنین  سیاف  آقای 
عمر  مال  برای  سوگواری  مراسم 
شماری  تاسف  ابراز  و  افغانستان  در 
مرگ  مورد  در  دولتی  مقام های  از 
گفت:  او  کرد.  انتقاد  شدیدا  او، 
فاتحه  که  این ها  حال  به  »افسوس 
به  را  مردم  که  می گیرند  را  کسی 
که  اینقدر  می کشد.  خون  و  خاک 
داشتید، می رفتید  را دوست  مالعمر 
که  حاال  می جنگیدید.  و  پهلویش 
و  مردانگی  هستید  نظام  پهلوی  در 
که  می کند  ایجاب  غیرت  و  مروت 

دلسوزی تان به این سمت باشد.«

مشخص داشته باشد.
دفتر  توسط  اعالمیه ای که  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
مرگ  که  حاال  افزوده  غنی  آقای 
مال عمر تایید شده است، ضرورت 
به این است تا علمای دینی به مردم 

خدمات صحی تاکید نمود.
فاصله  در  که  تورغندی  شهرک 
هرات  شهر  کیلومتری  صد  از  بیش 
تهداب  سنگ  دارد،  موقعیت 
توسط  آن  والدی  نسایی  شفاخانه 
زمین  به  فیروز  فیروزالدین  داکتر 

گذاشته شد.

عمر،  مال  مرگ  اعالم  دنبال  به 
عالی  شورای  اعضای  از  شماری 
کابل  در  دولتی  مقام های  و  صلح 
را  او  از  سوگواری  برای  مراسمی 
برگزاری  بدنبال  کردند.  برگزار 
عمر  مال  برای  سوگواری  مراسم 
چنین  برگزاری  دولت  کابل،  در 
کرد  اعالم  ممنوع  را  مراسم هایی 
چنین  در  که  کسانی  گفت  و 
مورد  کنند  شرکت  گردهمایی ها 

هدف نظامی قرار خواهند گرفت.
همچنین  سیاف  الرسول  عبدرب 
را  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
تاکید  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  نیز 
سر  بر  تنش ها  رهبران  این  که  کرد 
به  و  بگذارند  را کنار  تقسیم قدرت 
توجه  مردم  افزون  روز  مشکالت 

نمایند.

به  چرا  که  سازند  واضح  افغانستان 
دشمنان  و  شده  گفته  دروغ  مردم 
افغانستان با استفاده از نام چه کسانی 
مردم را به خون ریزی تشویق کرده 
و از کدام آدرس مردم افغانستان را 

به سمت کشتار سوق داده اند.
شرایط  در  که  افزوده  غنی  آقای 
اجماع  یک  به  افغانستان  کنونی، 
نیاز  به ویژه اجماع اسالمی  سیاسی 
دارد که در آن علمای دینی، سران 
قومی و نخبگان جامعه نقش داشته 
برای  که  کرده  تاکید  وی  باشند. 
تامین صلح در کشور از هر مسجد، 
صدای  خانقاه  و  مکتب  مدرسه، 

صلح خواهی بلند شود.

مردم انتخابات کم  هزینه 
می خواهند

ACKU
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عمق یک جنایت
زاند کابل را لر که  انفجاری 

 ظفرشاه رویی

حمله  نتیجه  در  که  می گوید  ریاست جمهوری  دفتر 
حوزه  شهید  شاه  منطقه  در  جمعه  شب  تروریستی 
دیگر  نفر   240 و  کشته  نفر  پانزده  کابل،  شهر  هشتم 
تروریستی  این حمله  قربانیان  تمامی  زخمی شده اند. 

غیرنظامیان هستند.
رییس جمهور،  سخنگوی  معاون  هاشیمی،  سیدظفر 
یک  در  اسد،  شانزدهم  جمعه،  روز  ظهر  از  بعد 
بروز  به دنبال  حمله  این  که  گفت  خبری  کنفرانس 
انحراف  و  طالبان  رهبران  میان  شدید  اختالفات 
است.  گرفته  صورت  اختالفات  این  از  عامه  اذهان 
گذشته)جمعه(  شب  »حمله  گفت:  هاشمی  آقای 
بود  غیرنظامیان  علیه  بزدالنه  و  تروریستی  حمله  یک 
ایجاد  و درز  کشیدگی  از  توجه  انحراف  آن  که هدف 
شکست  هم چنین  و  طالبان  گروه  رهبری  میان  شده 
گروه های تروریستی و دهشت افگن در نقاط مختلف 

افغانستان می باشد.«
که در این حمله  معاون سخنگوی رییس جمهور افزود 
کشته و 240 غیرنظامی دیگر به شمول  پانزده غیرنظامی 
کودک زخمی شده اند. سیدظفر هاشمی  47 زن و 33 
از  پس  تروریستی  حمله  این  زخمیان  بیشتر  که  گفت 
و  شده اند  مرخص  شفاخانه ها  از  کوتاه مدت  تداوی 
روز  دو  برای  نفر  چهل  الی  سی و پنج  به  نزدیک  تنها 
کید  دیگر نیازمند تداوی در شفاخانه ها هستند. وی تا
که ارقام ارایه شده در مورد تلفات حمله تروریستی  کرد 

کابل تغییر پذیر است. شب جمعه در شهر 
از  پس  غنی  رییس جمهور  که  می گوید  هاشمی  آقای 
تروریستی در شفاخانه ها  این حمله  با زخمیان  دیدار 
کمیسیون متشکل  و بازدید از محل وقوع حمله، یک 
کمک  از مقام های بلند رتبه را موظف ساخته تا برای 
حمله  این  نتیجه  در  که  کسانی  تمام  و  زخمیان  به 

کند. کمک  تروریستی آسیب  دیده اند، 
که این حمله توسط یک  وزارت امور داخله می گوید 
در  وزارت  این  است.  گرفته  صورت  انتحاری  فرد 
نوع  موتر  انتحارکننده  یک  که  می افزاید  اعالمیه ای 
شب  دوازده  ساعت  را  انفجاری  مواد  از  مملو  مازدا 
جمعه در نزدیکی ساحه سیاه سنگ حوزه هشتم شهر 
حمله  این  در  وزارت،  این  به گفته  کرد.  منفجر  کابل 
شمار زیادی از خانه های مسکونی نیز تخریب و از بین 

رفته اند.
کشته و زخمی شدن  دفتر ریاست جمهوری در حالی از 
کابل خبر  255 نفر در حمله تروریستی شب جمعه در 
که پیش از آن مسووالن وزارت صحت عامه  می دهد 
که در این  گفته بودند  گفتگو با برخی از رسانه ها  در 

حمله چهارصد نفر زخمی شده اند. 
ریاست امنیت ملی افغانستان نیز با پخش خبرنامه ای 

و  ظالمانه  وحشیانه،  عمل  یک  را  حمله  این 
و  بزدل  »دشمنان  است:  نوشته  و  خوانده  غیراسالمی 
زبون ما در تمام افغانستان شکست های فاحشی را از 
کشور متحمل شدند  جانب نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشتار مردم  و از نهایت ناچاری و ذلت می خواهند با 
پنهان  خودرا  شکست  و  ذلت  این  بی دفاع  و  بی گناه 

نمایند.«
بازبینی روند صلح

کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی  در همین حال، دا
حمله  این  کردن  محکوم  با  ملی،  وحدت  حکومت 
با  تروریستان  دشمنی  ادامه  با  است  گفته  تروریستی، 
عبداهلل  آقای  دارد.  بازبینی  نیازبه  صلح  روند  مردم، 
که در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر  در بیانیه ای 
اسالمی  جمهوری  اجرایی  »ریاست  می گوید:  کرده، 
گفتگوهای  که روند  افغانستان به این باور رسیده است 
صلح به یک بازنگری جدی و اساسی نیازمند است. 
نشان  صلح  گفتگوهای  پیش برد  چگونگی  از  تجربه 
مشکالت  با  هنوز  تا  گذشته  از  روند  این  که  می دهد 
و اشتباهات جدی همراه بوده است و بدون بازنگری 
که روند  جدی و همه جانبه برای رفع مشکالت جدی 
کشانده  کار به بیراهه  گفتگوهای صلح را تا این جای 
به  منجر  که  عادالنه  صلح  به  نمی توانیم  ما  است، 

کشور شود، دست بیابیم.« استقرار امنیت پایدار در 
»وحشیانه«  را  تروریستی  حمله  این  عبداهلل  کتر  دا
که به دشمنی با مردم  کسانی  کرده می افزاید  توصیف 
خواهند  مهار  قاطعانه  سرکوب  با  فقط  می دهند  ادامه 
حمله  این  عامالن  اجرایی،  رییس  به گفته   شد. 
برداشتن  دست  و  صلح  از  طرف  یک  از  تروریستی 
اعمال  به  از جانب دیگر  و  از خشونت خبر می دهند 

»وحشیانه« در قبال مردم متوصل می شوند.
اجرایی  »ریاست  است:  آمده  عبداهلل  آقای  بیانیه  در 
که رفتار دوگانه صلح و وحشی گری در  اعالم می دارد 
دشمنان  و  تروریستان  این  خودارادیت  عدم  اول  قدم 
مردم ما را به اثبات می رساند و مشخص می سازد این ها 
که به دستور  یک مشت فریب خوردگان مزدور هستند 
کار می کنند. در  افغانستان عزیز  برای ویرانی  دیگران 
که این  قدم دوم، بیش از هر زمان دیگر روشن می شود 
که  با دین مقدس اسالم  نه  انسانیت  و  دشمنان دین 
دین صلح، انسان دوستی و عدالت است میانه دارند 

و نه هنوز معنی انسانیت را می دانند.«
که حکومت وحدت ملی  کرده  کید  رییس اجرایی تا
افغانستان  مردم  با  دشمنی  کمر  کسانی که  سرکوب  به 

بسته اند، قاطعانه مبارزه می کند.
و  یوناما  کابل،  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات 
سفارت ایاالت متحده امریکا نیز این حمله را شدیدا 

گفته  امریکا در اعالمیه ای  کرده اند. سفارت  محکوم 
زندگی  به  آن  که عامالن  نشان می دهد  این حمله  که 

مردم هیچ اهمیتی نمی دهند.
کنون مسوولیت حمله تروریستی شب جمعه  هرچند تا
گروهی به عهده نگرفته اما دفتر ریاست جمهوری از  را 
نام  برده  این حمله  به عنوان عامل اصلی  گروه طالبان 

است.
از  که طالبان پس  گاهان سیاسی می گویند  آ از  برخی 
حمله  این  اجرای  با  خود،  پیشین  رهبر  عمر  مال  مرگ 
انجام  توانایی  بازهم  که  دهند  نشان  می خواهند 

کابل دارند. حمالت سنگین را در شهر 
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان و 
احتماال حمله  که  کشور، می گوید  گاهان سیاسی  آ از 
تاثیر  تحت  بیشتر  که  طالبانی  کار  بیشتر  جمعه  شب 
که  کستان قرار دارند، بوده است. آقای رفیعی افزود  پا
طالبان با این حمله میزان قدرت خود را نشان دادند.

از  دست  طالبان  هرچند  گفت  هم چنین  رفیعی  عزیز 
حمالت تروریستی بر نمی دارند، اما نمی توان بحث با 
به گفته   گذاشت.  کنار  نیز  را  مسلح مخالف  گروه های 
ادامه  برای  کستان  پا جمله  از  منطقه  کشورهای  او، 
از  و  ندارند  توانایی  افغانستان  در  فرسایشی  جنگ 
گرفته  گفتگوهای صلح نیز جدی  همین رو باید بحث 

شود.
کابل، دو روز پس از انتشار  حمله مرگبار شب جمعه در 
غیرنظامیان  تلفات  مورد  در  یوناما  ماهه  شش  گزارش 

صورت می گیرد.
غیرنظامیان  تلفات  مورد  در  گزارشی  انتشار  با  یوناما، 
سال  نخست  ماه  شش  طی  که  می گوید  کشور،  در 
نتیجه  در  غیرنظامی   921 و  هزار  چهار  میالدی   2015

کشته و زخمی شده اند. خشونت ها 
کابل منتشر  که روز چهارشنبه، 14 اسد، در  گزارش  این 
گذشته 1592  که در جریان شش ماه  کی است  شد، حا
کشته و هم چنین 3329 نفر غیرنظامی دیگر  غیرنظامی 

زخمی شده اند.
که تلفات غیرنظامیان  کی است  گزارش سازمان ملل حا
در شش ماه سال 2015 در مقایسه با دوره مشابه سال 
مقام های  است.  داشته  افزایش  درصد  یک  گذشته، 
سازمان ملل می  گویند هرچند میزان تلفات غیرنظامیان 
اما  داشته،  اندکی  افزایش   2015 نخست  ماه  شش  در 
خشونت ها  نتیجه  در  کودکان  و  زنان  تلفات  میزان 

به صورت بی سابقه بلند رفته است.
معاونت  هیات  بشر  حقوق  بخش  رییس  بیل،  دانیل 
چهارشنبه  روز  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
گزارش  ارایه  با  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته 
گفت: »خشونت های ناشی از منازعات  جدید یوناما 
به جا  زنان  و  کودکان  بر  را  سنگینی  تلفات  مسلحانه 
تلفات  مجموعی  افزایش  حالی که  در  است.  گذاشته 
گذشته به یک درصد  در مقایسه زمان مشابه در سال 
و  درصد   23 حدود  در  زنان  تلفات  تنها  اما  می رسد، 
یافته  افزایش  درصد   13 حدود  در  کودکان  تلفات 

است.«
درصد  نود  به  نزدیک  که  می گوید  بیل  دانیل 
انفجار  زمینی،  جنگ های  نتیجه  در  غیرنظامیان 
و  هدفمند  قتل های  شده،  کارگذاری  ماین های 
گفت  بیل  خانم  شده اند.  قربانی  انتحاری  حمالت 
که هرچند میزان تلفات غیرنظامیان در نتیجه حمالت 
گروه های مسلح مخالف دولت در شش ماه اول سال 
آن هم  با  اما  داشته  کاهش  درصد  سه  میالدی  جاری 
گروه ها نسبت  هفتاد درصد تلفات غیرنظامیان به این 
که عامل  به داده شده است. وی هم چنین ابراز داشت 
امنیتی  نیروهای  غیرنظامیان  تلفات  درصد  شانزده 
داخلی و بین المللی هستند. به گفته  دانیل بیل، پانزده 
یک  و  داخلی  امنیتی  نیروهای  به  تلفات  این  درصد 
افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  به  درصد 

نسبت داده شده است. 

جنگ  ادامه  بر  خود  بیانه  نخستین  در  منصور  اختر 
پیام های  کابل  در  جمعه شب  رویداد  کرد.  کید  تا
مال  مرگ  این که  نخست  داشت.  همراه  به  را  روشنی 
عمر به معنای پایان خشنونت نخواهد بود. این رویداد 
که خشونت برای طالبان یک روش، ارزش  نشان داد 
هر  از  بیش  منصور  اختر  مال  حاال  می باشد.  فرهنگ  و 
کسی دیگر نیاز به اعمال خشونت دارد. اختر منصور از 
نکرده است. هم  کسب  نظر مشروعیت، جایگاه الزم 
کنون تعداد زیادی از طالبان مخالفت خود را با رهبری  ا
در  روش ها  نوع  این  با  منصور  اختر  کرده اند.  اعالم  او 
صدد تثبیت اقتدار و جلب توجه جنگجویان به سوی 
تالش  دیگر  کسی  هر  از  بیش  منصور  می باشد.  خود 
ندهد.  دست  از  را  طالبان  جنگی  اصلی  بدنه  تا  دارد 
که میانه روی و یا رویکرد به صلح  او به خوبی می داند 
جمله  از  طالبان  دیگر  جناح های  تا  شد  خواهد  سبب 

کر میدان دار اصلی جنگ شوند.  قیوم ذا
طالبان  میان  بیشتر  خشونت  سر  بر  اصلی  رقابت  حاال 
قربانی  کشور  کنار  و  گوشه  در  مردم  است.  شده  آغاز 
این روش خواهند شد. اختر منصور با این رویداد نشان 
قربانی  و  خشونت  اعمال  با  عمر  مال  راه  ادامه  که  داد 
بیشتر ادامه دارد. پیام دوم این رویداد متوجه افرادی  
کنون  که با نگاه خوش بینانه به صلح می نگرند. ا است 
سرنوشت صلح با وضعیت پیشامده در هاله ای از ابهام 
پروسه  برای  روشن  دور نمایی  هیچ  است.  گرفته  قرار 
که  وقتی  هر  کستان  پا حکومت  نمی شود.  دیده  صلح 
رویداد  یک  خلق  با  می گیرد،  تازه  جان  صلح  روند 
کنون  مهم، وضعیت را به سمت دیگر سوق می دهد. تا ا
است.  نشده  همراه  موفقیت  با  صلح  برای  تالش  هیچ 
کشور  صلح  به  رسیدن  اصلی  مانع  که  می رسد  به نظر 

همسایه است. 
گروه ها  کنون تالش دارد با تجزیه طالبان این  کستان ا پا
تا مدیریت  کرده  کوچک سازماندهی  گروه خرد و  را  
آن ها  شود.  آسان  کستان  پا امنیتی  نهاد های  برای  آن 
خود  با  نیز  را  جهادی  گروه های  مدیریت  تجربه های 
نیز تعدد احزاب سیاسی جهادی  گذشته ها  دارند. در 
کشور  و  کشور  این  بود.  کستان  پا نفع  به  افغانستان 
بیشترین  احزاب  تعدد  از  ایران  یعنی  دیگر  همسایه 
برای  طالبان  تجزیه  نیز  حاال  شده اند.  نصیب  را  سود 
گروه  کستان می تواند سودآور باشد. و به راحتی این  پا
کوچک و مطیع برای اهداف  را در قالب جریان های 
کابل و لوگر نشان  کند. با این همه رویداد  خود استفاده 
که موج تازه ای از خشونت ها در راه است. طالبان  داد 
کنون می خواهند با موج تازه خشنونت ها خوشی ناشی  ا
کنند. این رویداد ها  کام مردم تلخ  از مرگ مال عمر را در 
اقتدار  تثبیت  و  مردم  کردن  مرعوب  هدف  با  بیشتر 
آن  وقت  کنون  ا می گیرد.  صورت  طالبان  جدید  رهبر 
گفتگو های صلح را به صورت  که حکومت روند  است 
که در  از همه  جدی مورد بازنگری قرار دهد. و مهم تر 
مورد طالبان نیک تایی پوش در ارگ و حوالی ارگ نیز 
نیک تایی پوش  طالبان  موجودیت  کند.  نظر  تجدید 
سبب می شود، تا طالبان در درون نظام به آسانی رخنه 

گروه های البی داشته باشند. کرده و برای خود 

پیام رویداد 
خونین کابل

 شهریار
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تحقیر قربانیان 
همپای  امریکایی  نیرو های  عملیات  آغاز  با  این که  تا 
نیرو های  به دست  نظامی شان  پایگاه های  تصرف 
آنان  بلندپروازانه  خیاالت  کاخ های  مردمی  و  مقاومت 
کنون بر مبنای  که ا کرد. خیاالتی  نیز آغاز به فروریختن 
سرشت ایدیولوژیک جریان های تندرو در ذهن و ضمیر 
و  کرده  فوران  اسالمی  دولت  گروه  و  بغدادی  ابوبکر 
مناسبات قدرت در این بخش از دنیا را یکبار دیگر در 

معرض تغییرات دراماتیک قرار داده است. 
عزاداری و غم شریکی

منازعه  روی  تاثیری  چه  عمر  مال  مرگ  این که  از  گذشته 
جاری در افغانستان خواهد داشت، برخورد شماری از 
روحانیون محافظه کار مذهبی و متعصبان قومی در برابر 
که به منظور ایجاد یک تصویر  این رویداد و تالش هایی 
مختلفی  جهت های  از  می گیرد،  صورت  او  از  مثبت 

درخور تامل بوده است. 
مسند  در  کنون  ا که  مجاهد  عبدالحکیم  مال  سخنان 
رهبری تالش های صلح دولت افغانستان نشسته و مولوی 
نفرت انگیز  و  بیرحم  بدستان  کیبل  او  نام  که  قلم الدین 

کابوس های  و  طالبان  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر 
کمیت طالبان را در اذهان بخش بزرگی از  تلخ دوران حا
فقید شان  رهبر  رثای  تداعی می کند، در  افغانستان  مردم 
جمعی  رسانه های  در  آن  گسترده  بازتاب  و  کابل  در 
رجحان مناسبات ایدیولوژیک و دیده درآیی اهانت میز 
افراطیت مذهبی در برابر قربانیان تفکرات و عملکرد های 

گذاشت.  خشونت آمیز طالبان را به نمایش 
پیشین  جهادی  رهبران  از  شماری  تسلیت  پیام های 
از  برخی  فرافگنانه  و  هوشمندانه  غم شریکی های  و 
چهره های سیاسی - قومی با طالبان از وجود عقده های 
ورای  از  اجتماعی  عمیق  شکاف های  و  عصبیت آمیز 
مناسبات تباری در جامعه حکایت دارد. از سوی دیگر 
از  انباشته  مرثیه سرایی های  و  جانبدارانه  نرم،  کنش  وا
واژه ها و ادبیات ستیزه جویانه جریان های نو محافظه کار 
مذهبی در برابر انتشار خبر مرگ مال عمر، رشد چشمگیر 
کشور را نیز  افراطیت مذهبی در الیه هایی از نسل جوان 

باز نمایی می کند.
بالفاصله پس از برگزاری مراسم فاتحه خوانی مال عمر در 
و جریان های سیاسی  نهاد های مدنی  از  کابل، شماری 
کابل  در  خیابانی  حرکت  یک  دادند،  نشان  کنش  وا
سوگواری  مراسم  امنیتی  نیرو های  غزنی  در  و  شد  برگزار 
کتر  دا پسان تر  کشتند.  را  طالب   5 زده  برهم  را  طالبان 
مال  مرگ  برای  که  را  کسانی  بازداشت  دستور  عبداهلل 
بار  نخستین  برای  و  کرد  صادر  می کنند  عزاداری  عمر 

نیز  تقدس آمیز  جنبه های  رویکرد ها  این  دارد،  و  داشته 
یافته است. 

انفعال دموکراسی 
عمر  مال  باقی مانده  آرمان های  تحقق  برای  تالش ها  در 
گذشته در  کشتار هزاران انسان بی گناه را در 20 سال  که 
کارنامه دارد، شاید در شکل و سیمایی متفاوت تر ادامه 
می یابد، اما در این سوی خط دموکراسی، آزادی بیان، 
جامعه مدنی، همه و همه تا بدانجا زمینه و مجال پرورش 
مصلحت ها  منافع،  از  گوشه هایی  که  دارند  پردازش  و 
تندروان  سنتی،  تفکرات  ساختار مند  مرز های  و  حد  و 

مذهبی و تیکه داران قومی را به چالش فرا بخواند. 
کمک های جهانی  گذشته میلیارد ها دالر از  در 14 سال 
در افغانستان به مصرف رسیده و هزاران تن از سربازان 
با  مصاف  در  افغانستان  امنیتی  نیرو های  و  خارجی 
گروه های مسلح تندرو و ده ها هزار تن از  طالبان و دیگر 
غیر نظامیان در جریان منازعات مسلحانه جان های شان 
را از دست داده اند، اما نبود دیدگاه استراتژیک معطوف 
و  تندروی  زمینه های  و  بستر ها  برداشتن  میان  از  به 
خشونت در متن مناسبات و هنجار های اجتماعی و حتا 
کشور، نه تنها به جنگ و پیامد های  سیاسی و فرهنگی 
تقویت  گسترش،  باعث  بلکه  نداد،  پایان  آن  زیان بار 
در  نژادی  و  مذهبی  قومی،  عصبیت های  نهادینگی  و 

افغانستان نیز شده است. 
قباحت زادیی از خشونت

کشور شعار هایی مانند وحدت  که همه در این  در حالی 
زبان همه است،  ورد  و همپذیری  ملی، اخوت اسالمی 
برگزاری  با  دینی  علمای  اصطالح  به  از  بزرگی  جمع 
اندک ترین  برای مال عمر  فاتحه خوانی  مراسم »شاندار« 
جنایت های  قربانیان  عواطف  و  احساسات  به  بهایی 
طالبان قایل نشدند یعنی این که با ارج گزاری نمادین به 
و هم فکران  او  از  قباحت زدایی  مرگ مال عمر در صدد 
عقده های  بسان  که  کارنامه هایی  و  ایدیولوژیک شان 
مردم  از  بزرگی  بخش  یک  ضمیر  و  ذهن  فروکوفته 

افغانستان را می آزارد، برآمدند. 
که با هزاران انسانی  با این حال پرسش اصلی این است 
که از نظر ذهنی با مال عمر و تفکر او همسویی داشته و با 
را در حال فروریزی  او قصر های خیالی ذهن شان  مرگ 
به  دسترسی  عدم  مانند  مختلف  بدالیل  اما  می بینند 
ابزار ها و شبکه های خشونت، از ترس یا از شرم مردم ابراز 

کرد؟  کرده نمی توانند، چی باید 
که تا هنگامی  کنون مسلم به نظر می رسد اینست  آنچه ا
کار عملی و قابل لمس در راستای به حاشیه راندن  که 
و  خودی  به  را  انسان ها  که  عصبیت هایی  و  تفکرات 
بیگانه تقسیم می کند، در افغانستان به صورت صادقانه 
و هوشمندانه آغاز نشود، مجموعه های بشری بد ترین و 
از  خودی ها  عملکرد های  و  برخورد ها  غیر انسانی ترین 
کنند و  ورای عصبیت های قومی و ایدیولوژیک توجیه 
غیر خودی ها تحت هیچ شرایطی برای آنان قابل پذیرش 
به  نگاه  حالت  هر  در  نبوده  تحمل  قابل  دست کم  و 
کینه توزی  غیرخودی ها از در عناد، دشمنی، حسادت و 
کشور نه توسعه راه به جایی می برد،  همراه باشد، در این 

نه دموکراسی و نه هم وحدت ملی قوام خواهد یافت. 
گذشته، پند های امروز  درس های 

افراد  اخیر  دهه  چهار  در  افغانستان  که  نیست  تردیدی 
عقده های  انگیزش  با  که  کرده  تجربه  را  گروه هایی  و 
کور و به  نژاد پرستانه و عصبانیت ناشی از عصبیت های 
جنایت های  مردم،  مذهبی  اعتقادات  گرفتن  خدمت 
کار  گذشته  که در 14 سال  بی شماری را انجام داده اند 
زیادی دست کم برای دلجویی از قربانیان جنایت های 
هیچ گونه  اما  نگرفته  صورت  آن  از  پیش  دهه های 
 20 در  که  او  پیروان  و  عمر  مال  به  نمی تواند  فرافکنی 
به  آنان  وحشت انگیزی  و  جنایت  زنجیره  گذشته  سال 
کنون  ا تا  آن  اشکال  خشونت بار ترین  و  بی رحمانه ترین 

ادامه دارد، سند برائت بدهد. 
الزم  است،  مرده  حال  هر  در  عمر  مال  این که  فرجام  در 
است تا به جای همدردی با هم پیمانان ایدیولوژیک یا 
که هستیم،  هم تباران شمشیر بدست ما از هر قوم و تباری 
که در نتیجه حمله  کودکان »شاه شهید«  گوشه چشمی به 
نخستین ساعات بامداد روز جمعه از خواب در آغوش 
که  مادران شان به خواب ابدی فرورفتند و هزاران انسانی 
گذشته قربانی اهداف مال عمر، سازمان های  در 14 سال 
نیز  شده اند،  بین المللی  تروریسم  و  منطقه  استخباراتی 

داشته باشیم.

گروه طالبان، بحث  پس از انتشار خبر مرگ مال عمر، رهبر 
آینده  کرات صلح،  با مذا زیادی در پیوند  و جدل های 
تحریک طالبان، بروز اختالف در رهبری طالبان، تغییر 
آی اس آی  و  کستان  پا کارویژه های  و  نگاه  در  احتمالی 
در پیوند با منازعه جاری در افغانستان و در فرجام تغییر 

گرفته است.  مسیر بحران افغانستان صورت 
به  فاتحه  مراسم  برگزاری  و  تسلیت  پیام های  انتشار 
گروه ها و رهبری  مناسبت مرگ مال عمر از سوی شماری از 
که  کنونی شورای عالی صلح افغانستان حرکت هایی بود 
کنش اذهان عمومی در رسانه های اجتماعی روبه رو  با وا
شد و حرکت های مدنی و خیابانی را نیز در پی داشت.

ادبیات نفرت 
موضع گیری های  و  شده  مطرح  دیدگاه های  ورای   از 
متضاد در این رابطه در صفحات شبکه های اجتماعی 
که ادبیات نفرت در  کرد  می توان به یک واقعیت اشاره 
گونه های مختلف و برخاسته از عصبیت های  اشکال و 
در  گرمی  بازار  می تواند  هنوز  ایدیولوژیک  و  قومی 
کستر سازوکار ها و  افغانستان داشته و بسان آتش زیر خا
انگیزه های معطوف به شکل گیری و تقویت تفکر ملی را 

کند. تهدید به نابودی 
کنار عوامل بیرونی در چارچوب مناسبات برخاسته  در 
که مجاهدین  از همین دو نوع ذهنیت عصبیت آمیز بود 
هم  جان  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  افغانستان 
بهترین  بن الدن  اسامه  جهانی  جهاد  گفتمان  افتادند، 
در  را  خود  سنگرگاه های  و  بستر ها  مناسب ترین  و 
به دست  طالبان  اسالمی  امارت  سلطه  زیر  افغانستان 
کرزی  روز های حکومت حامد  آخرین  تا  طالبان  آورد، 
برادران ناراضی باقی ماندند و در تازه ترین مورد مراسم 
شد،  برگزار  کابل  در  عمر  مال  فاتحه خوانی  و  عزاداری 
حتا  و  ایدیولوژیک  قومی-  جریان های  از  شماری 
پیام های  مناسبت  این  به  غرب  از  برگشته  تکنوکراتان 
طالبان  نیز  کشور  از  بخش هایی  در  و  فرستادند  تعزیت 
برگزاری  به  وادار  را  مردم  آنان  ایدیولوژیک  هم فکران  و 

کردند.  ختم قرآن و مراسم دعا و خیرات به مال عمر 
عقبه های استراتژیک

در  افغانستان  سیاسی  چهره  پر ابهام ترین  شاید  عمر  مال 
کنار حمایت دستگاه های  در  که  بود  پسین  چهار دهه 
استخباراتی و شبکه های تندرو بیرونی بخش زیادی از 
کشور را با حرکت از پایگاه روحانیت  نفوذ خود در داخل 
آورده  به دست  قومی  عصبیت های  انگیزش  و  مذهبی 
از  یکی  رهبر  به عنوان  او  کارنامه های  به  نگاه  است. 
طرف های اصلی منازعه در 20 سال پسین افغانستان از 

زاویه های مختلف، متفاوت است.
او  ساله  بیست  عملکرد  ایدیولوژیک  مذهبی-  ماهیت 
پیوند  جهانی  جهاد  استراتژیک  عقبه های  با  حدی  به 
که با ترور احمدشاه مسعود و پس از آن انفجار  داشت 
توسط   2001 سال  در  نیویارک  جهانی  تجارت  برج های 
وسطایی  قرون  نظم  فروپاشی  تنها  نه  القاعده  شبکه 
به نظر  نامحتمل  و هم پیمانانش  او  برای  امارت اسالمی 
را  می رسید بلکه پایگاه سیاسی و ایدیولوژیک خویش 

گذشته می دیدند. نیرومند تر از 

به  والیت ها  برخی  در  کشور  دینی  علمای  از  شماری 
همین بهانه طالبان را به پایان دادن به جنگ و خشونت 

فراخواندند.
نیاز به هوشمندی

با این حال آنچه مسلم به نظر می رسد این که ارگان های 
و  هوشمندی  از  افغانستان  استخباراتی  امنیتی– 
درایت الزم برای مدیریت افکار عامه و تدابیر عملی و 
پیشگیرانه برای بهره برداری بهینه و موثر از اتفاقاتی مانند 
گروه های شورشی و جلوگیری  مرگ بزرگ ترین سردسته 
از سوءاستفاده جریان های تندرو و جاده صاف کن های 
نام  زیر  بیشتر شان  اتفاقا  که  آنان  ایدیولوژیک 
زیر  نهاد های مذهبی و غیره در  سازمان های اجتماعی، 

چتر دولت فعالیت می کنند، برخوردار نیستند.
یادمان فرخنده

فرخنده  زجرکشی  که  گونه  همان  دیگر  سوی  از 
را  افغانی  جامعه  پوست  زیر  در  موجود  واقعیت های 
مال  مرگ  از  کنش های پس  وا و  کنش ها  کرد،  بازنمایی 
که شعور جمعی در  نیز به این حقیقت اشاره دارد  عمر 

این جامعه به شدت تخدیر شده، با خشونت و تندروی 
میزان  به  ارزش ها  ضد  و  ارزش ها  میان  فرق  و  کرده  خو 
عصبیت و عصبانیت انسان ها نسبت به این یا آن قوم، 

مذهب، نژاد و ایدیولوژی بستگی دارد. 
کابل خشونت محوری  گر زجر کشی فرخنده در قلب شهر  ا
تفکر و ساختار های اجتماعی جامعه افغانی را بر رخ ما 
واقعیت  این  به  عمر  مال  مرگ  از  پس  اتفاقات  کشید، 
کم نیستند  که در این جامعه  اشاره هشداردهنده ای دارد 
با  همذات پنداری شان  که  دسته هایی  و  افراد  شمار 
جریان های تندرو و خشونت پیشه در حد جنون است، 
و  عمر  مال  اهریمنی  خیاالت  با  ذهن شان  فاضله  مدینه 

هم پیمانان او تفاوت چندانی ندارد.
خودی و غیرخودی

که نام آوران قومی – ایدیولوژیک  مثال هایی از این دست 
برای  مرگ شان(  از  پس  )به ویژه  تباری  و  قوم  هر  از 
بخشی از مردم افغانستان در هیات قهرمانان افسانه ای 
برای بخشی دیگر ممکن  که  در حالی  کرده اند،  ظهور 
تلقی  افسانه ای جنایتکار جنگی  قهرمانان  است همین 
حسادت،  چشم  با  آن ها  به  حالت  بهترین  در  و  شوند 
چهار  در  دست کم  شود،  دیده  عصبیت  و  کینه توزی 
که  گذشته به فراوانی وجود داشته است. در حالی  دهه 
ذهنیت های قومی– قبیله ای عامل اصلی این از خود و 
از  اما  افغانستان  در  می شود.  پنداشته  بیگانه انگاری ها 
که چهار دهه منازعه بیشتر ماهیت ایدیولوژیک  آنجایی 
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مورد  در  تا  داده  دستور  کابل  شهرداری  به  پیشین 
ساخت یک تانک تیل اجراات کند.

دبیرخانه  و  امور  اداره  بازسازی  و  ملی  اقتصاد  اداره 
تاریخ   ،6552 شماره  مکتوب  در  وزیران  شورای 
1392/11/29، عنوانی شهرداری کابل نیز گفته است 
ایشان  به  هدایت اهلل  قاری  شرعی  قباله  براساس  که 

اجازه ساخت یک پایه تانک تیل را صادر کنید.
در  را  اسناد  از  برخی  هدایت اهلل  قاری  هم،  سوی  از 
قرار  8صبح  اختیار  در  سیلو  مقابل  بالک های  مورد 
داده که براساس آن بالک های شماره 9، 42، 43 و 
برخی از بالک های دیگر مقابل سیلو به شکل قانونی 

توزیع و طی مراحل شده است.
مخابرات  مواصالت،  کمیسیون  رییس  حسن،  قیس 
نمایندگان در مکتوب  امور شهرداری های مجلس  و 
عنوانی   ،1394/3/26 تاریخ   ،103/148 شماره 
شهرداری کابل، در پاسخ به شکایت قاری هدایت اهلل 
»کمیسیون  است:  نوشته   9 شماره  بالک  مورد  در 
را   9 شماره  بالک  موضوع  مخابرات  و  مواصالت 
این که بالک شماره  داده،  قرار  بررسی  و  مورد غور 
9 براساس قوانین مراجع ذی ربط توزیع گردیده و در 

اسناد آن کدام مشکل وجود ندارد.«
زون  استیناف  دادستانی  رییس  رسولی،  محمدرحیم 
شرق نیز در مکتوب شماره 467، تاریخ 1393/3/25، 
عنوانی شهرداری کابل نوشته که بالک شماره 9 هیچ 
ساخت  اجازه  آن  مالک  به  و  نداشته  قانونی  مشکل 

بلندمنزل داده شود.
سنگین  جرایم  علیه  مبارزه  ریاست  هم چنین، 
تاریخ   ،849 شماره  مکتوب  در  داخله  امور  وزارت 
که  نوشته  کابل  شهرداری  عنوانی   ،1391/12/3
بررسی های صورت گرفته،  و  موجود  اسناد  براساس 
مالک بالک های 42 و 43 کدام سوابق جرمی نداشته 
صورت  اجراات  آن  بالک های  ساخت  مورد  در  و 

بگیرد.
عبدالشکور ستانکزی، رییس تحقیق جرایم دادستانی 
کل کشور نیز در مکتوب شماره 5824/5824، تاریخ 
دوران  ختم  از  کابل  شهرداری  عنوانی   ،1393/8/26

قضیه بالک های شماره 42 و 43 خبر داده است.
در بخشی از مکتوب آمده است: »اوراق قضیه توزیع 
بالک های 42 و 43 مقابل سیلوی مرکزی از اثر ورقه 
عرض ورثه محمدیعقوب در مورد شکایت و ادعای 
برخی از اعضای مجلس نمایندگان علیه محمدیونس 
نو اندیش شهردار پیشین کابل از اثر هدایت مقام لوی 
سارنوالی تحت کار و بررسی هیات مختلط این اداره 
قرار داشت، هیات پس از یک سلسله اجراات و غور 
بر ختم  مبنی  را  قرار خویش  دو ورق  همه جانبه طی 
دوران قضیه فوق صادر کرده و این بررسی مورد تایید 

دادستان کل کشور نیز قرار گرفته است.«

عاقبت دولت فرانسه تصمیم گرفت که در واکنش به 
از تحویل دو کشتی  اوکراین  بحران  نقش روسیه در 
کند.  خودداری  مسکو  دولت  به  »میسترال«  جنگی 
این  اعالم  با  لودریان«،  »ژان-ایو  فرانسه  دفاع  وزیر 
خبر تصریح نمود که دولت فرانسه کلیه مبالغی را که 
به  است  پرداخته  دو کشتی  این  دریافت  برای  روسیه 

دولت مسکو بازمی گرداند.
خرید  برای  روسیه  که  را  مبلغی  لودریان«  »ژان-ایو 
یک  حدود  است،  پرداخته  »میسترال«  کشتی های 

میلیارد و 200 میلیون یورو اعالم کرده است. 
با این تصمیم، دولت فرانسه اکنون نمی داند که با این 
دو کشتی چه بکند. نیروی دریایی فرانسه که هم اکنون 
به سه کشتی »میسترال« مجهز است به دلیل تنگناهای 
»میسترال« جدید  به خریداری دو کشتی  مالی حاضر 
نیست. تنها نگهداری این دو کشتی پیشرفته، ماهانه بین 
یک تا دو میلیون یورو هزینه روی دست دولت فرانسه 

می گذارد. 
مشتریان  کوشد  می  اکنون  پاریس  خاطر،  همین  به 
پیدا  »میسترال«  کشتی  فروند  دو  برای  را  دیگری 
با دو مشکل مهم روبرو  پیدا کردن مشتری  اما،  کند. 
کانادا،  همانند  کشورهایی  تنها  اینکه  اول  است: 
و  دارند  پیشرفته  دریایی  نیروی  هم  که  برزیل  و  هند 
به  قادر  دور،  آب های  در  دریانوردی  سودای  هم 
این  بر  افزون  هستند.  میسترال  کشتی های  خریداری 
این دو کشتی  ناچار است کلیه تجهیزات فنی  فرانسه 
نو  از  اند  شده  نصب  روسیه  نیازهای  مطابق  که  را 
تعویض کند؛ و باالخره فرانسه ناگزیر است برای پیدا 
کردن مشتری های تازه قیمت کشتی های »میسترال« را 

شدیدن کاهش دهد.
فرانسه،  سوسیالیست  دولت  مخالف  راست  احزاب 
بر  مبنی  را  کشور  این  جمهوری  رییس  تصمیم 
به روسیه،  از تحویل کشتی های »میسترال«  خودداری 

شدیدن مورد انتقاد قرار داده اند.

اگست،   7 جمعه  روز  سوریه،  بشر  حقوق  بان  دیده 
آمار جدیدی را درباره قربانیان بحران سوریه از سال 
2011 تاکنون اعالم کرد. بر اساس این آمار، عالوه بر 
4 میلیون آواره، 240 هزار نفر جان خود را از دست 

داده ند.
به گزارش العربیه، دیده بان حقوق بشر سوریه گفته 
که در چهار سال گذشته، در حدود 30 هزار نفر، از 

جمله 12 هزار کودک، مفقود شده اند.
قرار  لندن  در  آن  مقر  بشری که  سازمان حقوق  این 
از  نفر  هزار   10 گذشته،  ماه  دو  در  که  گفته  دارد، 
سوری ها در مناطق مختلف این کشور کشته شده اند.

رامی عبدالرحمان مدیر دیده بان حقوق بشر سوریه، 
در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت :» 
شمار کشته ها از ابتدای بحران در سال 2011 تاکنون 

به 240 هزار و 381 نفر رسیده است. «
غیر  میان  در  ها  کشته  شمار  آمار،  این  اساس  بر 
از جمله 964 کودک  نفر  و 781  هزار  نظامیان، 71 

اعالم شده است.
جمله  از  رژیم  مخالف  سوری  جنگجویان  میان  از 
تندروها، ُکردها و جدا شدگان، 42 هزار و 384 نفر 

کشته شدند.
دیده بان حقوق بشر سوریه در این گزارش می گوید 
در جنگ  های جنگجویان خارجی  که شمار کشته 

سوریه، به 34 هزار و 375 نفر رسیده است.
این سازمان در گزارش خود افزود که بیشترین آمار 
این  است.  سوریه  رژیم  عناصر  به  مربوط  ها  کشته 
رژیم 88 هزار و 616 نفر از عناصر خود را طی چهار 

سال گذشته از دست داده است.
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حوزه سوم موازی یک جریب زمین را براساس قباله 
شرعی از محمد علم فرزند غضنفر خریداری کرده که 
استیناف  ریاست  تحریرات  آمریت  اداری  مدیریت 
قباله  محفوظ  ثبت  داشتن  صورت  از  کابل  والیت 
تاریخ   ،6960/4021 شماره  طی  فوق  شماره  شرعی 
 ،2516 شماره  صادره  جواب  به  خویش   ،1392/9/4
تایید  مورد  و  تصدیق  اداره  این   ،1392/8/29 تاریخ 

قرار می دهد.«
محمدنعیم، رییس پیشین استمالک شهرداری کابل، 
در پایان مکتوب گفته است: »هم چنان مدیریت اراضی 
ولسوالی چهار آسیاب طی صادره شماره 205/177، 
به جواب مکتوب شماره  تاریخ 1392/8/18 خویش 
2470/3126، تاریخ 1392/8/13 این اداره موازی یک 
جریب زمین را براساس قباله شرعی شماره 96/834، 
سوم  وثایق حوزه  محکمه  مرتبه   ،1392/2/29 تاریخ 

مورد تایید قرار داده اند.«
نیز،  با این حال، ریاست ناحیه پنجم شهرداری کابل 
که  اصنافی  از  برخی  گفته  مختلف  مکتوب های  در 
فعالیت  آن  هم جوار  ساحه  و  هدایت اهلل  جایداد  در 
کابل  شهرداری  به  را  جایداد  کرایه  آنان  و  می کنند 
این  نمی باشند.  ساحه  تخلیه  به  حاضر  و  می پردازند 
اداره، از پولیس حوزه پنجم امنیتی خواسته تا اصناف، 

کرایه جایداد را به مالک زمین بپردازد.
به  کابل،  شهرداری  پنجم  ناحیه  ریاست  هم چنین، 
تاریخ 1392/10/3 به ریاست استمالک نگاشته است: 
ملکیت  تثبیت  در  که  خویش  مربوط  انجنیران  »به 
جایدادها از تجارب کافی برخوردار هستند، هدایت 
محضر  در  را  )هدایت اهلل(  داشته  دست  قباله  تا  دهید 
مسووالن ناحیه پنجم در ساحه تثبیت کرده، همکاری 
کنید تا از مشکالت بعدی جلوگیری صورت بگیرد.«
که  است  مدعی  هدایت اهلل  قاری  دیگر،  سوی  از 
براساس قباله شرعی خود، می خواهد که یک تانک 

تیل در این زمین اعمار کند.
ریاست جمهوری  عنوانی   ،1392/10/14 تاریخ  به  او 
ریاست جمهوری  مقام های  از  و  شده  عارض 
اجازه  دستور  ذی ربط  اداره های  باالی  که  خواسته 

ساخت یک تانک تیل را بدهد.
است:  آمده  هدایت اهلل  قاری  ازعریضه  بخشی  در 
»موازی یک جریب زمین مندرج قباله شرعی 834/96 
مینه  خان  خوشحال  پروژه  در  هدایت اهلل(  )قاری 
موقعیت دارد و الی اکنون پالن شهرداری کابل باالی 
آن تطبیق نگردیده است، بنا از مقام ریاست جمهوری 
اجازه  کابل  شهرداری  پالن  تطبیق  الی  دارم  تقاضا 
اعمار و فعالیت یک پایه تانک تیل موقت را به شکل 
ساحه  در  کابل  شهرداری  باالی  مدرن  و  عصری 

دهید.«
ریاست جمهوری  اول  معاون  قانونی،  محمد یونس 

هفته  دوشنبه  8صبح،  روزنامه  کابل:  8صبح،
گذشته، یک گزارش تحقیقی تحت عنوان »به ادامه 
سینما  و  کودکستان  نوبت  دولتی،  زمین های  غصب 

رسید« به نشر رساند. 
در گزارش به نقل از مکتوب های ریاست ناحیه پنجم 
شهرداری کابل و برخی از مسووالن شهرداری آمده 
بود که حدود دو جریب زمین کودکستان واقع جوار 
سیلو در زمان داوود خان استمالک شده و در حال 

حاضر جز جایدادهای دولت به شمار می رود.
دو  هدایت اهلل  قاری  که  بود  شده  گفته  گزارش  در 
جریب زمین کودکستان را به شکل خودسر با تکه سبز 
احاطه کرده؛ اما هدایت اهلل پس از نشر گزارش، برخی 
از اسناد را در اختیار 8صبح قرار داده و مدعی شده 
که زمین کودکستان را براساس قباله شرعی خریداری 
کرده است. براساس اسنادی که او در اختیار 8صبح 
قرار داده، این زمین هیچ گاهی استمالک نشده است.

زمین  اصلی  مالک  او  که  می گوید  هدایت اهلل  قاری 
است. به گفته او، حدود دو جریب زمین در نزدیک 
استمالک  داوود خان  زمان  در   26 و  بالک های 25 

نشده و جایدادهای شخصی ورثه غضنفر است.
ساحه  زمین  جریب   2 »حدود  گفت:  8صبح  به  او 
 1392/6/12 تاریخ  به  غضنفر  ورثه  از  را  کودکستان 
سوی  از  زمین  این  شرعی  قباله  کرده ام.  خریداری 
شهرداری  سارنوالی،  لوی  اراضی،  اداره  محاکم، 
کابل، اداره کدستر و برخی از اداره های دیگر تایید 

شده است.«
آمریت عمومی اداری قوه قضاییه در مکتوب شماره 
ریاست  عنوانی   ،1392/9/4 تاریخ   ،4021/6960
استمالک شهرداری کابل نوشته است: »از اثر هدایت 
مکتوب شماره 4167/6790، شماه می نگاریم که قباله 
تاریخ   ،834/96 شماره  به  هدایت اهلل(،  )قاری  قطعی 
محفوظ  ثبت  دارای  دادگاه  این  مرتبه   ،1392/2/29

قضا بوده است.«
در همین حال، ریاست استمالک شهرداری کابل، نیز 
به تاریخ 1392/9/6، پس از عریضه قاری هدایت اهلل 
نگاشته  بود،  شده  خود  ملکیت  تثبیت  خواهان  که 
ادعای  آن  باالی  هدایت اهلل  که  را  »جایداد  است: 
ملکیت دارد، طی مکتوب 1879، تاریخ 1392/6/12 
پالن های  تطبیق  و  طرح  ریاست  طریق  از  خویش 
شهری ضم صادره شماره 4096، خویش یک قطعه 
کروکی معلوماتی ساحه مورد نظر را فرستاده که پس 
در  و  کرده  اصابت  جایداد  باالی  کروکی  ترسیم  از 
نقشه امالکی به نام ورثه غضنفر قید و ثبت می باشد.«

مدار  »اسناد  است:  آمده  یادشده  مکتوب  ادامه  در 
حکم مبنی بر ملکیت را که قاری هدایت اهلل از جایداد 
قباله شرعی  از  عبارت  می دارد،  ارایه  شامل کروکی 
شماره 834/96، تاریخ 92/2/29، مرتبه محکمه وثایق 
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با این وجود، خطرات امنیتی حقیقی هم برای انجام تجارت در افغانستان 
وجود دارد. فراهم آوری شرایط برای رشد بخش خصوصی نیازمند 

اداره سیاسی ویژه هم در سطح ملی و هم در سطح محلی است. این امر 
هم چنین نیازمند آن است که جامعه جهانی تالش هایش را متمرکز به 

بسترسازی و ایجاد شرایط درست برای رشد بخش خصوصی هم از لحاظ 
زیربناها و البته مهم تر از آن در ایجاد یک ساختار کنترول کننده قوی و 

قابل اجرا کند تا سرمایه گذاری، امن و حفاظت شود. 

 دای چوبانی

6سال نهم    شماره مسلسل 2190 شنبه  17 اسد 1394     

توزیعی پس از روی کار آمدن حزب کمونیست در 
ایدیولوژی های  امروزه  بود.  کشور  در   1978 سال 
طرفدار  عمدتا  آن ها  اند.  مشکل  یک  رقیب  سیاسی 
امور فرقه ای و اسالمی اند و به چنددستگی در کشور 
ادامه می دهند، و هر نوع سیمای حکومتداری خوب 

را از بین می برند. 
است.  پایداری  تامین  افغانستان  بازسازی  چالش 
بر  افغانستان  در  جهانی  جامعه  بازسازی  استراتژی 
ضرورت پایداری تاکید نداشته است. اکثریت صدها 
بازسازی کشور  این خرج  از  پیش  دالری که  میلیارد 
بندها، شفاخانه ها و مدارس  شده در ساخت جاده ها، 
این  بیشتر  حفظ  به  قادر  افغان ها  ولی  شده  مصرف 
به  نیستند.  پایدار  مالی  کمک  بدون  ساخت و سازها 
عبارت دیگر وقتی که ارسال این پول ها متوقف شود، 

این ساختارها هم دیری دوام نخواهند کرد. 
افغانستان  بازسازی  برای  بهتر  استراتژی  یک  شاید 
 )1 باشد:  ذیل  موارد  در  هماهنگ  تالش های  در 
و  دربرگیرنده  که  قوی  اساسی  قانون  یک  طرح 
باشد،  کشور  دین  فرهنگ،  تاریخ،  منعکس کننده 
انسانی  حقوق  از  مدرن  فهم  یک  به  عمیقا  که  دینی 
از  نه  قانون-  تطبیق  تقویت   )2 است؛  متعهد  مدنی  و 
طریق نظامی  بلکه از طریق تطبیق قوانین، حفظ صلح 
و تعقیب قضایی کسانی که قانون را می شکنند- این 
نکته به ویژه در کمک به مبارزه با فساد اهمیت دارد- 
که با توجه به ناتوانی در تعقیب قضایی قانون شکنان، 

شایع و گسترده است؛ 3( ارایه یک چوکات کنترولی 
یک  سرمایه گذاری.  حفاظت  و  تسهیل  برای  مالی  و 
اقتصادی و توسعه  برای حل مشکالت  راه حل عملی 
سرمایه گذاری  است.  خصوصی  بخش  افغانستان، 
خصوصی بین المللی می تواند به انکشاف شرکت های 
تجاری سودآور کمک کند که به نوبه خود می توانند 
توسعه اقتصادی بیشتر را در کشور ترغیب و به وجود 
بیاورند و درآمدهای مورد نیاز را برای حکومت این 

کشور جهت بازسازی افغانستان فراهم کنند. 
انجام  برای  هم  امنیتی حقیقی  این وجود، خطرات  با 
تجارت در افغانستان وجود دارد. فراهم آوری شرایط 
سیاسی  اداره  نیازمند  خصوصی  بخش  رشد  برای 
است.  محلی  در سطح  هم  و  ملی  در سطح  هم  ویژه 
جهانی  جامعه  که  است  آن  نیازمند  هم چنین  امر  این 
تالش هایش را متمرکز به بسترسازی و ایجاد شرایط 
لحاظ  از  هم  خصوصی  بخش  رشد  برای  درست 
ساختار  یک  ایجاد  در  آن  از  مهم تر  البته  و  زیربناها 
کنترول کننده قوی و قابل اجرا کند تا سرمایه گذاری، 

امن و حفاظت شود. 
زمینه  در  برجسته  متخصص  یک  نویسنده  یادداشت: 
انرژی و کارشناس جیوپولتیک است. خانم روستوم، 
سال های زیادی را در شرق میانه و شمال آفریقا سپری 
کرده است. وی به پنج زبان صحبت می کند و دارنده 
مدرک از دانشگاه هاروارد و دانشگاه استانفورد است. 

ملتی  از  تصویری  افغانستان،  مدرن  متالطم  تاریخ 
التیام  حال  در  یا  است  نبرد  حال  در  یا  که  می دهد 
و  سیاسی  تنش های  جنگ،  از  ناشی  زخم های 
رسوایی های فساد که مجموعه آن ها این کشور را به 

فقر و آینده ای نامعلوم دچار کرده است.
اقتصاد افغانستان تا حد زیادی متکی به جامعه جهانی 
بوده است که میلیاردها دالر را در سال برای جلوگیری 
به آن  این کشور در کام هرج و مرج کامل  از سقوط 
سرازیر می کند. با وجود این تالش ها، آمدن پول های 
خارجی به افغانستان، تاثیر چندانی بر اقتصاد پایداری 
حمایت  از  فارغ  و  مستقالنه  تدریج  به  بتواند  که 

بین المللی روی پای خود بایستد، نداشته است. 
در  بین المللی  بازسازی  تالش های  همیشگی  چالش 
افغانستان، نبود تداوم پذیری مالی یا اقتصادی و فقدان 
اداره سیاسی ویژه در سطح حکومت بوده  یک طرز 

است.
بعد  پایدار  جوامع  بازسازی  مرکز  ماه،  این  اوایل  در 
ماساچوست  دانشگاه  در   )CRSCAD( بحران  از 
»بازسازی  بین المللی درباره  میزبان کنفرانسی  بوستن، 
من  بود.  فرارو«  مسیر  افغانستان:  در  پایدار  جوامع 
فرصتی پیدا کردم تا با بنیان گذار و مدیر این مرکز و 
یک پروفیسور مطالعات پالن گذاری شهری و جامعه 
یعنی داکتر ادنرول اووتانا مالقات کنم که توضیح داد:

بعد   1948 مارچ  در  امریکا  متحده  ایاالت  »کنگره 
همکاری  مصوبه  یک  دوم،  جهانی  جنگ  ختم  از 
اقتصادی را تصویب و کمک مالی بیش از 12 میلیارد 
بر  اروپای غربی ویران شده  بازسازی  برای  را  دالری 
اثر جنگ تایید کرد. آن برنامه بهبود جامع اروپایی، 
به »طرح مارشال« مسما شد. آمار نشان می دهد که در 
افغانستان پول  از یک دهه جنگ در  بعد  سال 2014 
بیشتری نسبت به طرح مارشال از سوی ایاالت متحده 

و ناتو صرف »بازسازی« افغانستان شده است. 
مشکل ساز  که  نمی آمد  به نظر  مدتی  برای  پول  این 
و  مالی  کنترول کننده  ساختارهای  نبود  و  فساد  باشد. 
قانونی منتج به توزیع نابرابر ثروت در کشور گردید و 
عمدتا به 15 تا 20 درصد از جمعیت رسید. نابرابری 
اقتصادی، بخشی از یک پنداره است و قبال یک عامل 

زندگی  قندهار  در  خانواده ای 
می کرد که طبق معمول خیلی فقیر و 
خداشناس بود. پدر خانواده هروقت 
تقاضا  مادر خانواده  از  خسته می شد 
اما  بیاورد؛  به دنیا  می کرد که مال را 
تجربه  خانواده  مادر  که  آنجایی  از 
به  نداشت،  را  مال  آوردن  دنیا  به 
کشی  وقت  مختلف  بهانه های 
می کرد. تا این که یک روز بزرگی از 
راه رسید و طلب آب کرد. مادر مال 
به بزرگ آب داد و مشکل خود را 
با او درمیان گذاشت. بزرگ گفت: 
»مال به دنیا نمی آید، مگر اینکه شما 
ابراهیم  اسم  به  پاکستانی  داکتر  از 
یا همان آی اس آی،  افتخار،  سکندر 
بزرگ  مشوره  به  مادر  بگیرید.«  دوا 
عمل کرد و هنوز سه ماه نگذشته بود 

که مال چشم به جهان گشود. 
در روز تولد مال، بزرگ دوباره از راه 
رسید و همین که از تشریف آوردن 
او  به  مال خبر شد، رفت در گهواره 
پدر  گریست.  زار  زار  و  کرد  بیعت 
علتش  دید،  را  بزرگ  مال که گریه 
که  »امروز  گفت:  بزرگ  پرسید.  را 
دارد،  چشم  است،  آمده  جهان  به 
می رود،  که  روزی  و  ندارد؛  پشم 
کس  هیچ  ندارد.«  چشم  دارد،  پشم 
مال  می گوید.  چه  بزرگ  نفهمید 
از  سالگی  پنج  در  و  شد  بزرگ 
پالستیکی  تفنگچه  تقاضای  پدرش 
چین  و  پاکستان  وقت ها  آن  کرد. 
هنوز تفنگچه پالستیکی به افغانستان 
پدر  دلیل  همین  به  نمی کرد.  صادر 
آر پی جی  طفلش  برای  شد  مجبور 
خیلی  طفولیت  از  مال  بخرد.  هفت 
هر طرف  به شوخی  بود.  طبع  شوخ 
شلیک  راکت  می شد،  دلش  که 
هفت  در  می زیست.  شاد  و  می کرد 
اگر  که  کرد  درک  مال  سالگی 
بدهد،  گسترش  را  طبعی اش  شوخ 
می تواند افغانستان را به تصرف خود 
باشد.  امیر  مومنین  برای  و  درآورد 
مال شب وروز تالش کرد. در همین 
داد  از دست  را  راستا یک چشمش 
و یک مقدار پشم به دست آورد. از 
لحاظ فکری، مال هیچ وقت از هفت 

سالگی عبور نکرد. 
سکندر  ابراهیم  داکتر  بعد  سال ها 
برای  او  دوای  که  برد  پی  افتخار 
اگر  و  نبوده  ناطق  حیوانات  استفاده 
شود،  خبر  او  اشتباه  این  از  کسی 
حرفه طبابتش به خطر می افتد. مال را 
دوباره پیدا کرد، در گودال انداخت 
و سه سال بعد اعالن کرد که مالیی 
است  سخت  هرچند  نبوده.  کار  در 
اما  کند؛  قبول  را  داستان  این  آدم 
با دو انگشت پا  واقعیت را نمی توان 

پنهان کرد.  

زندگینامه
لویمالصاحب

بازسازیافغانستان:

مسیر فرارو
دای چوپانی

 منبع: انجمن سیاست خارجی
 نویسنده: ایلی روستوم

 برگردان: یحیا سرپلی 
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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:   

اعـــالن منـــاقصه
وزارت احیا و انکشاف دهات قصد دارد تا 1163 قلم اجناس داغمه جات 
داوطلبان  که  از  لذا  بگذارد؛  لیالم  به   1394/05/18 تاریخ  به  خود 
خواهش اشتراک در مناقصه را داشته باشد، خواهشمندیم که در روز 
یکشنبه مورخ 1394/05/18 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر  در ریاست 
افسوتر، پلچرخی والیت  انشکاف دهات والیت کابل، پهلوی  احیا و 

کابل حاضر گردد. 

درهفتماه۲۲۴هزارپناهجوخودرابهاروپارساندهاند

پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کميساريای 
ماه  پايان  تا  ميالدی  جاری  سال  ژانويه  ماه  از  می گويد 
جوالی 224 هزار پناهجو توانسته اند با گذشتن از دريای 
مديترانه خود را به اروپا برسانند. از ميان پناهجويانی که 
تعداد  بيشترين  سوری ها  آمده اند  اروپا  به  مدت  اين  در 
را دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کميساريای عالی 
خبر  اين  اعالم  ضمن  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان 
نيز  گفته است در همين پاره زمانی دو هزار و 100 نفر 

جان باخته و يا در دريا ناپديد شده اند.
چهارشنبه  روز  ناپديدشدگان  آخرين  شامل  آمار  اين 
سواحل  در  پناهجويان  قايق  شدن  غرق  جريان  در 
پناهجو   200 از  بيش  رويداد  اين  در  نمی شود.  ليبی 
را  نفر   ۶13 توانستند  کمکی  نيروهای  و  باختند  جان 
کميساريای  سخنگوی  اسپيندلر،  ويليام  دهند.  نجات 
با  »ما  گفت:  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی 

بحران پناهجويی در دروازه های اروپا روبه رو هستيم. 
دليل  به  بلکه  اقتصادی  داليل  به  نه  که  پناهجويانی 
ترک  را  سرزمين شان  اذيت  و  آزار  و  فشار  جنگ، 
کرده اند.« اسپيندلر افزود: »دليل اين بحران تعداد زياد 
اقدام  برای  اروپا  ناتوانی  آن  دليل  نيست،  پناهجويان 

هماهنگ در اين زمينه است.«
آمده اند  اروپا  به  مدت  اين  در  که  پناهجويانی  ميان  از 
پس  و  دارند  را  تعداد  بيشترين  درصد   34 با  سوری ها 
 11 با  افغان   درصد،   12 با  اريتره ای   پناهجويان  آن ها  از 
چهار  با  سوماليايی  و  درصد  پنج  با  نيجريه ای   درصد، 
درصد قرار دارند. به گفته کميساريای عالی سازمان ملل 
ماه  هفت  در  که  پناهجويانی  تعداد  پناهندگان  امور  در 
سال  کل  در  آن ها  تعداد  از  رسيده اند  اروپا  به  گذشته 
اين تعداد 219 هزار  بيشتر است. در سال 2014،   2014

نفر بود.
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Hasht e Subh

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 در گدام های يونسف واقع در محوطه گدام های وزارت معارف 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.

حادثهشاهشهید
تاخیرمقاماتوهمدلیمردم

کم تر از يک ساعت پس از انفجار مهيب سحرگاه 
جمعه در منطقه شاه شهيد کابل، صفحات فيسبوک 
اين  که  بود  سوالی  قيد  با  پيام ها  از  مملو  تويتر  و 
به  انفجار  شدت  می داد.  گواهی  را  مهيب  انفجار 
حدی بود که کاربران کابل نشين فيسبوک و تويتر، 
حتا از خيرخانه که کيلومتر ها با محل حادثه فاصله 
دارد از شنيدن انفجار خبر دادند. حتا کسانی که در 
منطقه مکروريان کهنه، قلعه زمان خان و قابل بای 
که  نوشتند  خود  صفحات  در  می کردند،  زندگی 
صدای حادثه چنان قوی بود که گويا در صد متری 
آنان رخ داده است. خيلی ها تا سحر پشت انترنت 
نشستند تا خبری موثق به دست بياورند و بدانند که 
بار ديگر چی بر سر کابل آمده است. ولی مقام های 
امنيتی خيلی دير شايد پس از دو ساعت در ساحه 
چنين  در  که  آتش نشانی  نيروی  حتا  شدند.  ظاهر 
احوالی بايد در چند دقيقه در منطقه حاضر باشد، 
به گفته شاهدان عينی با بيشتر از يک ساعت تاخير 

به منطقه رسيد. 
حاشيه های  گستردگی  اين  با  حوادثی  چنين 
زياد  بسيار  آتش سوزی  امکان  دارد.  فراوانی 
زياد  بسيار  حوادثی  چنين  در  نيز  تلفات  است. 
خواهد بود که همين طور هم شد. حادثه براساس 
گزارش ها حوالی يک صبح جمعه در منطقه نقليه 
سياه سنگ در ناحيه هشتم کابل رخ داد. بر اساس 
همين گزارش ها و به نقل از منابع امنيتی گفته شد 
در  منفجره  مواد  از  مملو  باربری  موتر  يک  که 
انفجار خوشبختانه  اين  است.  کرده  انفجار  منطقه 
داشته  کمی  کشته  انفجاری اش  گستره  خالف  بر 
را  کشته ها  تعداد  امنيتی  نهاد های  اگر  و  است 
تن در  باشند، گفته می شود که 15  نکرده  مخفی 
زخمی ها  گراف  ولی  شده اند.  کشته  حادثه  اين 
به طور بی سابقه ای باال بود. در اين حادثه چهارصد 
باالی  سطح  هم  آن  دليل  است.  شده  زخمی  نفر 
يکی  بود.  حادثه  محل  اطراف  در  منازل  تخريب 
بود که  نوشته  فيسبوک در صفحه اش  از کاربران 
فاصله او با محل حادثه بيشتر از پنج صد متر بوده 
است ولی موج انفجار چهار چوب پنجره های خانه 
او را از جا کنده و به داخل خانه آورده است. به 
همين دليل تعداد زخمی های اين حادثه زياد شد. 
زخمی های اين حادثه را به سه شفاخانه عمده کابل 
اميرجنسی  و  جمهوريت  خان،  اکبر  وزير  يعنی 
انتقال دادند. حوالی ظهر يکی از کاربران فيسبوک 
در صفحه اش نوشت که زخمی های حادثه نياز به 
به سوی  از دفتر  از همکاران  با يکی  دارند.  خون 
برای زخمی ها خون  تا  رفتيم  ايمرجنسی  شفاخانه 

بدهيم. 
همکارم تالش می کرد تا با سرعت بيشتر خود را 
به شفاخانه برسانيم. نگران بود که زخميی به خاطر 
دروازه  به  وقتی  نرود.  دست  از  خون  کمبود 
از  ديگر  تعدادی  رسيديم،  ايمرجنسی  شفاخانه 
در  محافظ  به  بودند.  ايستاده  در  کنار  نيز  جوانان 
آمده ايم.  به زخمی ها  دادن  برای خون  گفتيم که 
محافظ جواب داد، اين همه جوانان را که می بينيد 
همه برای خون دادن آمده اند. ولی ظرفيت ديگر 
شده  از خريطه های خون  مملو  يخچال ها  نداريم. 
است. تعدادی از جوان ها می گفتند اول رفته بودند 
برای  خان  اکبر  وزير  و  جمهوريت  شفاخانه  به 
برای  خون دادن ولی ديگر در آن شفاخانه ها جا 
می گفتند،  آنان  بود.  نمانده  باقی  خون  نگهداری 
به دليل  بود ولی  امروز زياد  به خون  نياز  اين که  با 
اهل  به گفته  دادن  خون  برای  مردم  بی حد  هجوم 
بازار، عرضه از تقاضا بيشتر شده بود و شفاخانه ها 
را  شده  اهدا  خون  اين  از  بيشتر  نمی توانستند 

بپذيرند. 
از  ايمرجنسی  اين حال جوانان پشت در شفاخانه  با 
احتمال  می گفتند  آنان  نخوردند.  تکان  خود  جای 
است  بهتر  پس  شود.  پيدا  دوباره  به خون  نياز  دارد 
که همانجا بمانند. باالخره توانستيم در يک فرصت 
بخش  وارد  شويم.  ايمرجنسی  شفاخانه  وارد 
برای کسانی که خون  اهدای خون شديم سه تخت 
تخت ها  کنار  در  بود.  شده  گرفته  نظر  در  می دادند 
قرار  شده  اهدا  خون های  حفظ  برای  يخچال های 
بود.  خون  بسته های  از  مملو  يخچال ها  اين  داشت. 
خالی  بار ها  يخچال ها  اين  می گفت  موظف  داکتر 
شده ولی دوباره توسط مردم پر شده است. در همان 
خود  در  مرا  عجيبی  عواطفی  و  احساسات  لحظات 
قبال  به دليل بی تفاوتی دولت در  از يک سو  گرفت. 
چنين  به  نيز  مردم  داشتم  توقع  شهروندانش  زندگی 
بی تفاوتيی آغشته باشند. ولی از سوی ديگر ديدم که 
همدلی و همدردی مردم با هم ديگر چه مقدار عميق 
است. هرچند تعدادی از کسانی که برای اهدای خون 
آمده بودند، می گفتند که از طريق فيسبوک متوجه 
نياز به خون شده اند. ولی تعداد زيادی از جوان حتا 
فيسبوک نداشتند و به محضی که از حادثه مهيب و 
تعداد بی شمار زخمی خبر شده بودند، به شفاخانه ها 
هجوم بردند. زيرا می دانستند که به خون زيادی نياز 
در  برآمديم.  ايمرجنسی  شفاخانه  از  ما  شد.  خواهد 
تعدادی  شفاخانه  اين  دروازه  پشت  هنوز  که  حالی 
برای  و  شود  فراهم  موقعيتی  تا  بودند  ايستاده  زياد 

برادر زخمی خود مقداری خون اهدا کنند. 

9th Year    No: 2190   Saturday  8 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 auction at UNICEF Warehouse Located in the MoEwarehouse premise 
Pul e Charkhi, Kabul  onAugust11, 2015 only during working hoursinter-
ested 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 Com-
pound Jalalabad Rood Kabul.
No: 0798507211                                                                             
Email Add: mmazizi@unicef.org
Gideon Tekolla
Administrative Specialist
UNICEF ACO, Kabul, Afghanistan
UNOCA Compound, Jalalabad Road, 

 فریدون آژند 
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