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زنگ اول


مورد  در  غنی  رییس جمهور  دوشنبه  روز  سخنان 
گسترده  بازتاب  کشور  این  رسانه های  در  پاکستان، 
که  کردند  عقیده  اظهار  پاکستانی  رسانه های  داشت. 
حکومت وحدت ملی به سیاست پاکستانی حامد کرزی 
پاکستانی  رسانه های  این  از  پیش  است.  شده  نزدیک 
غنی  رییس جمهور  از  ستایش  برای  را  فرصتی  هیچ 
تحلیلگران  و  پاکستانی  رسانه های  نمی دادند.  از دست 
معروف آن کشور رویکرد رییس جمهور غنی در قبال 
دوشنبه  روز  به  نوازشریف  می ستودند.  را  پاکستان 
و  غنی  رییس جمهور  سخنرانی،  یک  در  جاری  هفته 
سیاست پاکستانی او را ستایش کرد. اما با وجود این 
نوع موضع گیری ها، جنرال های پاکستانی نخواستند تا 

جلو طالبان را بگیرند. 
گرفتن  جدی  با  که  داشت  انتظار  غنی  رییس جمهور 
وادار  را  کشور  این  جنرال های  پاکستان،  نگرانی های 
به نظر  اما  کنند،  اجابت  را  کابل  خواست های  تا  سازد 
در  پاکستانی ها  نشد.  عملی  چیزی  چنین  که  می رسد 
زبان  به  امیدوارکننده ای  سخنان  رسمی  نشست های 
دیگر  که  گفت  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  آوردند. 
می دهد.  پایان  بد  طالبان  و  خوب  طالبان  داستان  به 
رییس  سخنان  تایید  با  هم  پاکستان  نخست وزیر 
ضد  بر  که  گروه هایی  گفت،  کشور  این  ارتش  ستاد 
شده  پاکستان  دوست  می جنگند،  افغانستان  حکومت 
در  بار  چند  شریف  راحیل  و  نوازشریف  نمی توانند. 
دشمن  افغانستان  دشمن  که  گفتند  مصاحبه های شان 

آنان هم است. 
پاکستانی ها اما برای تحقق این امر، در عمل هیچ اقدامی 
نکردند. رهبران طالبان از مصونیت کامل در آن کشور 
قلمرو  راحتی  به  می توانند  طالبان  هستند.  برخوردار 
پاکستان را برای بیعت گیری به مال اخترمحمد منصور 
و اعالم جنگ بر ضد افغانستان استفاده کنند. شبکه های 
راهبردی  عقبه  است.  پاکستان  در  هم  طالبان  حمایتی 
طالبان هم کل قلمرو پاکستان است. آنان از آن سوی 
تورخم تا بندر کراچی را در اختیار دارند و از آن بر 
بود  این  کابل  انتظار  می کنند.  استفاده  افغانستان  ضد 
حکومت  شود.  طالبان  خشونت های  مانع  پاکستان  که 
وحدت ملی تالش کرد تا پاکستان، مانع حمالت بهاری 
برای  زمینه  ترتیب  این  به  و  طالبان شود  تابستانی  و 
مانع  پاکستان  ارتش  اما  گردد  فراهم  گفتگو های صلح 

طالبان نشد. 
حکومت  صبر  کاسه  کابل،  بر  اخیر  حمالت  موج 
پی  در  دیگر  افغانستان  حاال  کرد.  لبریز  را  افغانستان 
کابل  نیست.  پاکستان  مجرای  از  طالب ها  با  مذاکره 
حمایتی  شبکه های  تا  می خواهد  پاکستان  نظامیان  از 
طالبان را در خاکش ببندد و دیگر به این گروه اجازه 
استفاده  افغانستان  بر ضد  پاکستان  قلمرو  از  تا  ندهد 
تعامل  سیاست  پیشبرد  برای  غنی  رییس جمهور  کند. 
داکتر  پرداخت.  زیادی  سیاسی  هزینه های  پاکستان  با 
اشرف غنی و داکتر عبداهلل، از سوی جناح های سیاسی 
گوناگون در داخل کشور مورد انتقاد گرفتند. اما انتظار 
ایجاد روابط  از طریق  تا  این بود  حکومت وحدت ملی 
نزدیک با پاکستان، میزان خشونت ها را کاهش دهد که 

نشد. 
گفته  تازگی  به  پاکستان  نخست وزیر  نوازشریف، 
با  است که کشورش می خواهد روابط حسنه و عمیق 
هم  پاکستان  خارجه  وزارت  باشد.  داشته  افغانستان 
افغانستان  روابط  است.  کرده  تاکید  همین موضوع  به 
قلمرو  از  که  می شود  گرم  دیگر  بار  وقتی  پاکستان  و 
پاکستان و منابع آن کشور، بر ضد افغانستان استفاده 
نشود. پاکستان باید شبکه های حمایتی طالب ها را ببندد 
و رهبران این گروه را از قلمروش اخراج کند. این امر 
سبب می شود که میزان خشونت ها در افغانستان کاهش 
یابد و کابل به بهبود روابط با پاکستان دلگرم شود. اگر 
طالبان هم چنان از قلمرو پاکستان و منابع آن کشور بر 
ضد افغانستان استفاده کنند، روابط اسالم آباد- کابل، 
روزبه روز بدتر خواهد شد. چنین چیزی به نفع مردمان 
دو کشور نیست. نظامیان پاکستان باید هرچه زودتر به 
استفاده از قلمرو آن کشور توسط طالبان افغان پایان 

دهند. 

وقت عمل به تعهدات فرا رسیده است
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8صبح، کابل: وزارت های امور داخله و دفاع 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های مشترک 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای  پاکسازی 
از صد شورشی  یک شبانه روز گذشته، بیش 

مسلح مخالف دولت کشته و زخمی شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
و  سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها  این 
نابودی دشمنان مردم در مربوطات والیت های 
ننگرهار، لغمان، پروان، کندز، فاریاب، سرپل، 
و  فراه  پکتیکا، هرات،  لوگر، غزنی، خوست، 
و  پنجاه  آن  در  بوده،  شده  راه اندازی  هلمند 
و  زخمی  تن   ۲۴ کشته،  مسلح  شورشی  یک 

همچنین سه تن دیگر بازداشت شده اند.
به گفته وزارت امور داخله، در این عملیات ها 
مقداری جنگ افزار نیز بدست نیروهای امنیتی 
می افزاید  وزارت  این  است.  افتاده  کشور 
والیت ها  از  برخی  در  نیز  حاضر  حال  در  که 
عملیات های نظامی به منظور نابودی شورشیان 

جریان دارد.
نیروهای پولیس ملی در جریان یک  همچنین 
شبانه روز گذشته از انفجار یازده حلقه ماین نیز 
مربوطات  در  ماین ها  این  کرده اند.  جلوگیری 
وردک،  میدان  کندهار،  کابل،  والیت های 
لوگر و پکتیا به تازگی توسط شورشیان مسلح 
و  تخریبی  اعمال  منظور  به  دولت  مخالف 

تروریستی جاسازی شده بود.
که  می گوید  اعالمیه ای  در  نیز  دفاع  وزارت 
ضربات  و  پاکسازی  عملیات های  نتیجه  در 
هوایی هلیکوپترهای اردوی ملی در مربوطات 
رود  پشت  کنر،  والیت  شیگل  ولسوالی های 
زابل،  والیت  شینکی  فراه،  والیت  مرکز  و 
ارزگان،  والیت  ارزگان  خاص  و  دهراوود 
میدان  والیت  دایمیرداد  غزنی،  والیت  اندر 
وردک، سید کرم پکتیا، سروبی والیت کابل 
و علینگار والیت لغمان پنجاه شورشی کشته و 
سی و هشت تن دیگر شان زخمی شده اند. این 
وزارت می افزاید که در جریان این عملیات ها 
سی و دو حلقه ماین مختلف النوع نیز کشف و 

خنثا شده  است.
اردوی  سرباز  شش  شهادت  از  دفاع  وزارت 
ملی در نتیجه شلیک شورشیان و انفجار ماین 
شهید  مکان  وزارت  این  است.  داده  خبر  نیز 

شدن این سربازان را مشخص نکرده است.

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی در والیت 
زابل از یک حمله انتحاری و تروریستی باالی 

شورای والیتی این جلوگیری کرده اند.
دو  که  می گوید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
شورای  مقر  تا  داشتند  تصمیم  انتحارکننده 
انتحاری  حمالت  هدف  را  زابل  والیتی 
می افزاید  اداره  این  دهند.  قرار  تهاجمی  و 
هدف  به  رسیدن  از  قبل  تروریستان  این  که 
توسط نیروهای امنیت ملی شناسایی شدند. به 
این  از  امنیت ملی، یکی  گفته دفتر مطبوعاتی 
تروریستان در نتیجه برخورد مسلحانه کشته و 

فرد دومی بازداشت شده است.
نیروهای امنیت ملی در والیت لغمان طی یک 
ولسوال  اسعماعیل  مولوی  خاص،  عملیات 
این  در  نیز  را  طالبان  تروریستی  گروه  نام نهاد 

والیت بازداشت کرده اند.
مولوی اسماعیل از سوی گروه طالبان به عنوان 
بود.  شده  گماشته  لغمان  قرغه یی  ولسوال 
همرای وی یک تن از همراهانش نیز بازداشت 

شده است.
افراد  که  ملی می گوید  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
فعالیت های  انجام  مصروف  شده  بازداشت 
تروریستی، تخریبی، ماین گذاری و ترور افراد 
بودند.  لغمان  و اشخاص در مربوطات والیت 
این دو تروریست از مربوطات شهر جالل آباد 

مرکز والیت ننگرهار بازداشت شده اند.

کشته شدن بیش از صد شورشی 
در عملیات های نظامی  به بهانه  میلیونی شدن صفحه فیسبوک 8صبح

یک میلیون سپاس از یک میلیون خواننده

واکنش مالیم پاکستان در برابر اظهارات رهبران حکومتی

یادداشت مدیرمسوول
با  فیسبوک  کاربر  میلیون  یک 
صفحه فیسبوک 8صبح رابطه برقرار 
درخور  است  موهبتی  این  کردند. 
که  روزنامه  عزیز  خوانندگان   شان 
روزنامه  این  نوشته های  به  همه روزه 
می یابند.  دسترسی  فیسبوک  راه  از 
برای هر  این آرزویی است  هم چنان 
رسانه تا بتواند به شمار بیشتر مخاطبان 
دسترسی بیابد. شک ندارم که امروز 
و  سیاست  کارگزاران  از  بسیاری 
اندیشه و فعاالن دنیای ادبیات و شعر 
به دنبال مخاطب اند و سریع ترین راه 
رسیدن به مخاطب را امروز شبکه های 
هم  باز  کرده اند.  فراهم  اجتماعی 
قوی ترین  امروز  که  ندارم  شک 
و  مدنی  حرکت های  موثر ترین  و 
در  شهروندی  مسوول  جنبش های 
و  می گیرند  شکل  فیسبوک  دنیای 
تجربه  دیگر،   یکبار  می خیزند.  به پا 
سال های اخیر در دنیا نشان داده است 
دفاع  در  که  حرکت هایی  امروز  که 
دنیای  در  نیز  می خیزند  بر  ملت ها  از 
بزرگ  و  می گیرند  شکل  فیسبوک 

می شوند. 
تسلط  و  اشراف  اما  افغانستان،   در 
افراد  از  مالحظه ای  قابل  برخ  یک 
درس خوانده و حضور بی شایبه فعاالن 
سیاسی و مدنی و شیفتگان دنیای شعر 
توانسته  مجازی،  دنیای  در  ادبیات  و 
ایجاد  و  گفتگو  بی نظیر  زمینه  است 
گفتمان ها را ایجاد کند و در مواردی 
هم برای اعتراض فضا بسازد. گرچه 
در  فیسبوک  کاربران  شمار  هنوز 
بسیار  افغانستان  جمعیت  با  تناسب 
کسانی  خوشبختانه  اما  است،  کم 
به فضای شبکه های  برای وارد شدن 
اقدام  فیسبوک  به ویژه  اجتماعی 
موارد  بسیاری  در  که  کرده  اند 
یک  در  و  دارند  گفتن  برای  چیزی 
کلیت، افراد اثرگذارتر از سایرین در 

اجتماعات شان اند. 
این  بدون  جوانان  از  بسیاری  امروز 
باشند،  دیده  را  یک دیگر شان  که 
یک دیگر  نظریات  و  دیدگاه ها  با 
یک دیگر  با  گفتگو  زبان  و  آشنایند 

ساعاتی پس از اظهارات تند رهبران 
به  نسبت  ملی  وحدت  حکومت 
خود  کشور  آن  حکومت  پاکستان، 
معرفی  افغانستان  برادر  و  دوست  را 
کرده و تروریزم را دشمن مشترک 

دو کشور عنوان کرده است.
اعالمیه ای  نشر  با  پاکستان  حکومت 
گفته است که آن کشور با از دست 
شهروندش،  هزار   ۶۰ از  بیش  دادن 
افگنی  دهشت  بزرگ  قربانی  خود 
بوده و درد و رنج مردم و حکومت 

افغانستان را درک می کند.
داکتر  و  جمهور  رییس  اشرف غنی 

را به راحتی درمی یابند. وجود فضای 
را  مزیت  این  است  توانسته  مجازی 
افراد شود.  نزدیکی  باعث  و  بیافریند 
جمعی  حرکت های  به  ساختن  فضا 
حرکت های  و  انتخابات ها  مانند 
مدنی توانسته اند از راه فیسبوک وارد 
اجتماعات شوند و اثرگذار نیز باشند. 
خوانندگان ما در دنیای فیسبوک تنها 
نیستند،   افغانستان  ساکن  افغان های 
دیگر  در  که  افغان هایی  سایر  بلکه 
نیز  می کنند  زندگی  دنیا  بخش های 
شمار  به  ما  جدی  مخاطبان  جمله  از 
ما  مخاطبان  این،  از  بیشتر  می آیند. 
حوزه های  بلکه  نیستند  افغان ها  تنها 
از  پشتو،  و  فارسی  زبان های  بزرگ 
به شمار  روزنامه  این  مخاطبان  جمله 
صفحه  در  را  تنوع  این  ما  می آیند. 
می بینیم:  8صبح  روزنامه  فیسبوک 

تنوع در حوزه های زبان و جغرافیا.  
میلیون  یک  به  دسترسی  آیا  اما،  
بدون  است؟  ساده ای  کار  مخاطب 
مخاطب  توجه  کردن  جلب  شک، 
ساده  غیرمسووالنه  کار  یک  با 
یافتن در میان جمعیت  اما راه  است، 
یک میلیونی با یک کار رسالتمند و 
مسووالنه کاری است دشوار. 8صبح 
آزادی  و  بیان  آزادی  به  تعهد  با 
اطالع رسانی، در تالش بوده است تا 
میان  در  مسوول  رسانه  یک  به عنوان 
شود.  شناخته  افغانستان  رسانه های 
مخاطب  به دنبال  هم چنان  8صبح 
تربیت  آرزوی  در  و  است  مسوول 
به  ما  تعهد  مسوول.  شهروند  یک 
دیدگاه های  به  همواره  بیان  آزادی 
است.  داده  فرصت  8صبح  منتقد 
نوشته های  پای  دیدگاه های مردم در 
روزنامه  این  فیسبوک  در  8صبح 
ولو  نشده اند،   حذف  هیچ گاهی 
به  بی حرمتی  و  دشنام  بار  اگر 
این  در  همکارانم  سایر  و  مسووالن 
زیادی،   موارد  در  داشته اند.  روزنامه 
این روزنامه  تحلیل های  گزارش ها و 
زمینه گفتگو و تبادل دیدگاه را میان 
8صبح  فیسبوک  صفحه  در  کاربران 

فراهم کرده است.
امروز ما در برابر یک میلیون خواننده 

روز  اجراییه،  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
علیه  تندی  موضع گیری  دوشنبه 
پاکستان داشتند و این کشور را متهم 
افغانستان  در  تروریزم  از  حمایت  به 

کردند.
اشرف غنی در یک کنفرانس خبری 
پاکستان  از  هنوزهم  که  گفت 
فرستاده  افغانستان  به  خشونت  پیام 
می شود. آقای غنی در این کنفرانس 
در  تروریستی  النه های  که  افزود 
آن  دولت  و  دارند  قرار  پاکستان 
اقدام  آن  بردن  بین  از  در  کشور 

نکرده است.

به  مستقیم  به گونه  همه روزه  که 
دارند،  دسترسی  ما  رسانه  محتوای 
یک  به  دادن  حساب  داریم.  قرار 
و  می خواهد  دقت  خواننده  میلیون 
ما در تالش هستیم تا این دقت را در 
نهاد 8صبح نهادینه تر بسازیم. پیش از 
بوده ایم  در تالش  همواره  ما  نیز  این 
و  متعهد  روزنامه نگاری  اصل  بر  تا 
معیارهای  و  بمانیم  استوار  مسوول 
و  رعایت  را  نوین  روزنامه نگاری 

تجربه کنیم. 
دومین  8صبح  فیسبوک  صفحه 
است  افغانستان  در  رسانه ای  صفحه 
که مرز یک میلیون بیننده و خواننده 
را عبور می کند. پیش از این، صفحه 
این  از  توانست  طلوع نیوز  فیسبوک 
تا  داریم  آرزو  ما  کند.  عبور  مرز 
این  به  نیز  افغانستان  رسانه های  سایر 
دنیای  اثرگذار  جایگاه  و  برسند  مرز 

مجازی را بیشتر تقویت کنند. 
منتقد  و  پیشرو  روزنامه  یک  8صبح 
رویکرد  که  نیست  شکی  و  است 
انتقادی به قضایا در فضایی که هنوز 
کار  می دهد،  باروت  و  دود  بوی 
دشمنان  می تواند  و  است  دشواری 
خوشبختانه  اما  کند.  خلق  فراوانی 
و  مردم  از  زیادی  شمار  حمایت 
و  رسانه ها  صنفی  نهادهای  مسووالن 
استوار  و  قانونمدار  هم چنان رویکرد 
بر اصول آزادی رسانه در میان برخی 
در  کردن  کار  دولتی،  مقامات  از 
چنین فضایی را ممکن ساخته است. 
به هیچ فرد  تا اکنون  روزنامه 8صبح 
سر  قانون گریز  و  مفسد  و  زورگو 
با بی باکی  تعظیم خم نکرده است و 
رفته  پیش  به  قانون  روشنی  در  تمام 
است. گزارش های تحقیقی خطرساز 

این روزنامه گواه این ادعاست.
در  بتوانیم  روزی  امیدواریم  ما   
افغانستان  رسانه های  سایر  کنار 
بهتر  را  رسانه ای مان  مسوولیت های 
کشورمان  و  بدهیم  انجام  امروز  از 
الگوی  و  پیشوا  به  امروز  از  بیشتر  را 
مبدل  منطقه  در  اطالع رسانی  آزادی 

بسازیم.

همچنین داکتر عبداهلل عبداهلل نیز در 
را  پاکستان  وزیران  شورای  جلسه 
و گفت  داد  قرار  انتقاد شدید  مورد 
اقدام  تاهنوز  کشور  آن  دولت  که 
صادقانه علیه افغانستان نداشته است.

حکومت  رهبران  تند  اظهارات 
وحدت ملی پس از حمالت خونین 
بیان  کابل  شهر  در  اخیر  تروریستی 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  شد. 
از داخل  این حمالت  می گویند که 
خاک پاکستان رهبری و سازماندهی 

شده بود.

جلوگیری از یک حمله 
تروریستی باالی شورای 

والیتی زابل ACKU
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روایت های ناگفته از شب حادثه 

او هنوز هم باور نمی کند که دکانش به خرابه ای مبدل شده و دار و 
ندارش در یک شب از دست رفته است. او می گوید: »از دکانم هیچ چیز 

باقی نمانده است، همه اش یا چور و چپاول شده یا این که از شدت 
انفجار از بین رفته است. تمام سرمایه ام در این ورکشاپ پنج لک افغانی 

بوده است که دولت تا حال جبران خساره نکرده است.«

 سهیال وداع خموش

کی  وحشتنا حادثه  شاهد  کابل  کستری   خا آسمان 
که بیشترین تلفات را در بر داشت. هرچند، چند  بود 
اما عمق فاجعه چنان  این حادثه می گذرد،  از  روزی 
که  گذاشته  خاطرات تلخی در اذهان مردم به یادگار 

ک می گردد. به مشکل از لوح ذهن پا
شاه شهید  منطقه  در  جمعه  نیمه شب  در  حادثه  این 
موتر  انفجار  از  ناشی  می شود  گفته  که  داد  رخ  کابل 
باربری مملو از مواد منفجره بوده است و تلفات زیادی 

را در بر داشته است. 
در محل حادثه، یک طرف دکاندارانی دیده می شوند 
که می خواهند برخی از اموال و وسایل به جا مانده شان 
کودکان  گوشه ای دیگر نیز  کنند و در  را از زیر آوار بیرون 
از  که  آهن آالتی اند  جمع آوری  مصروف  چرکین 

دکان های ویران به جا مانده است.
می خورد  چشم  به  کانتینری  دکان  بقایای  آن طرف تر 
از  آثاری  و  شده  پف  کامال  انفجار  موج  شدت  از  که 
نمی شود.  دیده  آن  در  تخنیکی  وسایل  موجودیت 
سایه  زیر  در  گردش  شا چهار  با  مستری  محمد شعیب 
که از سوراخ هایش آفتاب سوزان به داخل  کانتینر  این 
رخنه می کند، روی آوار نشسته و به فکر عمیق فرو رفته 

است.
که دکانش به خرابه ای مبدل  او هنوز هم باور نمی کند 
شده و دار و ندارش در یک شب از دست رفته است. 
است،  نمانده  باقی  چیز  هیچ  دکانم  »از  می گوید:  او 
شدت  از  این که  یا  شده  چپاول  و  چور  یا  همه اش 
این  در  سرمایه ام  تمام  است.  رفته  بین  از  انفجار 
که دولت تا حال  ورکشاپ پنج لک افغانی بوده است 

جبران خساره نکرده است.«
در همین حال، محمد رحیم یکی از مجروحین حادثه 
بودم و  گرفته  کرایه  به  اتاقی  این جا  می گوید: »من در 
محصل یکی از پوهنتون های خصوصی می باشم. آن 
خواب  به  سپس  و  خواندم  درس   11 ساعت  تا  شب 
ک به  که یک زلزله وحشتنا فرو رفتم، در خواب بودم 
وقوع پیوست و بعد از آن همه چیز برویم فرو ریخت. 
که از  کشیدم، متوجه شدم  به سختی از زیر آوار خود را 
ناحیه یک دست و صورت زخم برداشته ام. همه جا 
در تاریکی فرو رفته بود، تنها صدای ناله زنان، اطفال 
می خواستند.  کمک  که  می رسید  گوش  به  مردان  و 
خودم را به بسیار مشکل به سرک رسانیدم، من دومین 
سرک  به  را  خود  که  زخمی  بودم  فرد  سومین  شاید  یا 

رسانده بودم.« 
به گفته او در آن دم هیچ موتری از آن مسیر نمی گذشت 
و  امبوالنس ها  از  بشتابد.  مجروحان  کمک  به  تا 
موتر های  از  برخی  نبود،  خبری  پولیس  موتر های 
محل  از  زودتر  هرچه  تا  می کردند  تالش  هم  شخصی 

حادثه دور بروند. 
او می افزاید: »در بیمارستان ابن سینا تعداد زیادی از 
انتقال یافتند و از جمله در پیش چشمم دو  زخمیان 

کودک جان باختند.« زن و سه 

که  در همین حال، یکی از موظفین پولیس حوزه هشتم 
که  نخواست نامی  از وی برده شود، می گوید: »زمانی 
حادثه رخ داد، به این محل توظیف شدیم. همه جا 
کمک  گام به  ما در نخستین  بود.  تاریکی حکمفرما 
قربانیان و مجروحان شتافتیم. از امبوالنس خبری نبود 
که تعداد شان به ده عراده  و به وسیله رنجر های پولیس 
از ساعت  کمک شتافتیم شخصا خودم  به  می رسید 
 12 الی  ده  تعداد  به  دور  هر  در  صبح  چهار  الی  یک 
مجروح و مرده ها را انتقال می دادیم. انتقال مجروحان 

و اجساد، وقت زیادی را در برگرفت.«
بین  از  راه  از زخمیان در جریان  »برخی  او می افزاید: 

کسیجن وجود نداشت و به تنگی نفس  رفتند، چون ا
ساله   23 پسر  که  زخمیان  از  یکی  بودند.  شده  دچار 
و  آب  هردم  دل خراش  ناله های  با  می شد،  معلوم 
به  تازه  که  آمبوالنس  در  را  او  می خواست،  کسیجن  آ
امبوالنس  موتر  در  انداختیم،  بود  رسیده  وقوع  محل 
کسیجن و آب موجود نبود و زخمی  در میان راه تلف  آ

شد.«
شده  برپا  محشری  شب  »آن  می افزاید:  امنیتی  سرباز 
گریه و زاری، درد و الم دیگر چیز  که هر طرف جز  بود 
کسی  بود.  خود  جان  غم  در  هرکس  نمی شد.  شنیده 
کرده  گیر  کسی هم نیم بدنش در آوار  دست نداشت، 
کشیم نصف  که می خواستیم او را بیرون  بود و همین 

بدنش در آوار به جا می ماند.«
جز  نیز  بی شماری  کودکان  و  زنان  میان  این  در 
این  که  بودند  حادثه  این  کشته شدگان  و  مجروحان 
کمک شان در انتقال مریضان به بیمارستان  سرباز به 

شتافته بود.
زندگی  کارگران  از  تن  اتاق ها 14  از  او در یکی  به گفته 
دیگر  تن   12 و  شده  کشته  تن شان  دو  که  می کردند 

شدیدا زخم برداشته بودند.
شده،  ویران  مسافرخانه های  و  دکان ها  سایر  میان  در 
ده ها منزل رهایشی نیز نابود شده بود. در و دیوار این 
که اینک یا در  گواه قربانی شدن افرادی است  خانه ها 
بیمارستان به سر می برند و یا دیگر در این دنیا نیستند.

خون های  از  مملو  خانه ها  این  دیوار  و  در  هم  هنوز 
گواه  لکه ها  این  از  کدام  هر  که  است  خشکیده ای 
حکایت  را  خانواده  این  تلخ  داستان  چگونگی 
دستان  نشانه ای  خانه ها  از  یکی  دیوار  در  می کند. 
خون های  اینک  که  دارد  وجود  زنی  خون آلودی 
خود نمایی  خانه  آن  دیوار  در  هم  هنوز  خشکیده اش 
گفته می شود این زن ضمن این که شوهر و برادر  می کند. 
کودکی  شوهرش را در این حادثه از دست داده است، 
کف داده است و طفل  که در بطن می پروراند نیز از  را 

گیر مانده و پاهایش معلول  سه ساله دیگرش نیز زیر آوار 
شده است.

کشته شدن دو مرد جوان، پنج تن  در این منزل ضمن 
کنون در وضعیت  دیگر نیز به شدت زخم برداشته و ا

بد صحی در یکی از بیمارستان ها به سر می برند.
در روایت دیگر، سهراب یکی از باشندگان شاه شهید 
تن  پنج  ما  نزدیک  خانواده های  »از  می گوید:  کابل 
برداشته اند. آن شب خانه  کشته و 18 فرد دیگر زخم 
بودم.  مهمان  می باشد،  ما  خانه  عقب  در  که  کایم  کا
کنار  در  که  من  تنها  بودند،  خوابیده  همه  شب  آن 
که  بودم  تلیفون  مصروف  بودم،  خوابیده  کایم  پسرکا
کرد، بعد همه جا لرزید و به شدت  گهان برق شارتی  نا
به  دیوار های خانه  و  و سپس سقف  دیوار خوردم  به 
کنارم خوابیده  که در  کایم  روی ما فرو ریخت. پسر کا
کای دیگرم  بود، در بغلم جان سپرد، آن طرف تر پسر کا
که چشمانش در جایش نبودند و شیشه بزرگی  را دیدم 
اول  لحظات  همان  در  او  و  بود  رفته  فرو  گلویش  در 

جان سپرده بود.«
گلویش خشکی می کرد ادامه داد: »خواستم  که  سهراب 
گوشت فرو رفت،  که پایم در پارچه  از اتاق خارج شوم 
که حامله بود در روی زمین  کایم  کا که عروس  دیدم 
در  و  برداشته  زخم  کمر  و  پاها  ناحیه  از  و  بود  افتاده 
در  که  کردم  فکر  اول  در  من  می برد.  به سر  بی هوشی 
اما اعضای  اند،  امان  این حادثه، خانواده خودم در 
نیز به  برادرانم، خواهرانم  خانواده ام به شمول مادرم، 
کامال ویران شده بود.  شدت زخم برداشته و منزل ما 
که در جوار خانه ما زندگی می کند، دو  کای دیگرم  کا
کشته و زنش نیز مجروح شده  دخترش و یک پسرش 
این  در  که  نزدیکم  خانواده های  تمام  میان  از  است. 
و  بردم  بدر  سالم  جان  من  تنها  دارند  بود و باش  محل 

بس.«
کاشی  و  مرمر  گدام سنگ  مالکان  از  یکی  اهلل  توفیق 
اموالم  نگهداری  به خاطر  را  خانه  این  »من  می گوید: 

گرفته بودم و سه نفر در آن زندگی می کردیم،  کرایه  به 
از  اما  بودم،  رفته  مهمانی  به  مامایم  خانه  شب  همان 
که 23 سال عمر داشت از بین  جمله دو رفیقم یک تن 

رفت و دیگرش به سختی زخم برداشته بود.«
که مسووالن  توفیق می گوید وقتی خبرهایی را می شنود 
زخمی   400 و  کشته  هشت  را  حادثه  این  در  تلفات 
 اعالن داشته اند، عصبانی می گردد، چون دیده شده 
ارقامی  است  از  تر  بلند  کشته شدگان  تعداد  که  است 

کرده است. که دولت اعالن 
بودن  ارزان  نسبت  به  محل  این  »در  می گوید:  او 
بود و باش  زیادی  مسافرانی  این جا  کرایی،  اتاق های 
چاه های  کارگران  مسافران  دیگر  ضمن  داشتند. 
ولی  می بردند،  به سر  مارکیت  این  در  نیز  سپتیک 
روز  که چند  با وجودی  آنان دیده نمی شود،  از  اثری 
از حادثه می گذرد هنوز هم اجساد نیز از زیر آوار پیدا 

می شود.
در این میان مردم محل از عدم مصونیت اموال دکان ها 
کنی  شایعه پرا از  و  زده  حرف  حادثه  این  در  منازل  و 

مسووالن در زمینه آمار دهی عصابی اند.
از خانه  که  دارد  ادعا  ما  »همسایه  می گوید:  توفیق اهلل 
تنها  است.  رفته  سرقت  به  دالر  هزار   20 مبلغ  وی 
به خصوص  قربانیان  خانواده های  برای  حکومت 
دست  از  را  خود  خانواده  اعضای  که  خانواده هایی 

کرده است.« داده اند مبلغ یک لک افغانی یاری 
این  از  نقطه ای  به  هردم  پیر مردی  دیگر  روایت  در 
گریه و فغان نقطه ای را نشان  ویرانه ها خیره می شد و با 
گویا همان شب پسر چهارده ساله اش را در  که  می داد 
آن نقطه بعد از صرف غذای شب خوابانده بود، ولی 
یاری  گواه  که  خشکیده  خون  نشانه های  جز  کنون  ا
دستگیرش  دیگری  چیز  است،  مشهود  آن  در  جستن 
که او پس از یک شبانه روز  نشده است. مردم می گویند 
کرد و به والیتش رفت.  جسد پسرش را از زیر آوار بیرون 
گار مانده  که در آن محل از آن جسد به یاد  تنها چیزی 
کمپل و ترموز  است، خون های خشکیده روی دیوار و 

چای نیمه خورده اش است.
که عبدالرحمان رحیمی، فرمانده  این در حالی است 
یک  ساعت  حوالی  که  است  گفته  کابل  پولیس 
از مواد انفجاری در  نیمه شب جمعه یک الری مملو 
منطقه  در  ملی  اردوی  نیروهای  پایگاه  یک  نزدیکی 

کابل منفجر ساخته شد. شاه شهید شهر 
که  است  گفته  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر 
کشته و 248 تن زخمی  شده اند.  در این حمله 15 تن 
کودک  که 47 زن و 33  ریاست جمهوری افزوده است 

شامل تلفات این حادثه اند.
که در  گفته بود  پیشتر وزارت صحت عامه افغانستان 
کشته و 400 تن زخمی  شده اند.  این انفجار هشت تن 
بسیاری این افراد در اثر فرو ریختن سقف ساختمان ها 

و شکستن شیشه ها زخم برداشته اند.
گودالی به عمق ده  که  این انفجار به حدی قوی بود 
کرده است. ساختمان های نزدیک  متر در محل حفر 
محل رویداد به آوار تبدیل شده و موترها در حدود 100 

متری محل انفجار تخریب شده اند.
اشرف غنی،  حادثه  این  بعد  روز  حال،  همین  در 
کرده و این  کشور از محل رویداد دیدن  رییس جمهور 
در  این حادثه  زخمیان  از  نیز  و  کرد  را محکوم  حمله 

بیمارستان ها بازدید به عمل آورد.
که در تالش پایان بخشیدن  رییس جمهور افغانستان 
گفت:  با طالبان است،  کره  از طریق مذا به خشونت 
گونه  این  به  اما  متعهد هستیم،  به صلح  هنوز هم  »ما 

حمالت تروریستی با نیرو و قدرت پاسخ می گوییم.«
اجرایی،  ریاست  سخنگوی  به گفته  ضمن  در 
کمیسیونی توظیف شده تا خسارات وارد شده به مردم 
کند، اما دکانداران و اهالی متضرر شده این  را بررسی 
کمکی از سوی  گونه  که تا کنون هیچ  حادثه می گویند 

دولت برای قربانیان حادثه صورت نگرفته است. 
با  کابل  در همین حال، فعاالن جامعه مدنی در شهر 
کردن شمع در محل وقوع حادثه، عامالن این  روشن 

کردند. رویداد را تقبیح 
کابل  گذشته  هفته  یک  در  که  است  حالی  در  این 

شاهد چهار حمله انتحاری بوده است.

ACKU
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کرد؟ بدون شک خیر.  گرفت و یا با آن ها معامله  است نادیده 
آن  زمان  مردمی  است.  و  قاطع  تصمیم گیری های  زمان  حاال 
مثبت  پاسخ  آن ها  خواسته های  و  مردم  صدای  به  که  است 
به  هم چنان  نمی تواند  ملی  وحدت  حکومت  شود.  داده 
کستان به عنوان حامی  تروریسم  گذشته با پا کام  سیاست های نا
مشروعیت  از  هم چنان  که  باشد  داشته  توقع  و  دهد  ادامه 
به صورت  افغانستان  مساله  به  این که  برای  باشد.  برخوردار 
فوری  به صورت  باید  کشور  رهبران  پرداخته شود،  همه جانبه 
حال  به  را  کستان  پا با  افغانستان  دیپلوماتیک  روابط  تمام 
تعلیق درآورند. نمی توان هم جنگید و هم از در دوستی پیش 

آمد. 
کستان جنگ علنی علیه افغانستان را به راه انداخته و این  پا
جنگ باید پاسخ روشن و دقیق خود را با ابزار های الزم پیدا 
کند. در غیر این صورت ما هم چنان قربانی وضعیت خواهیم 
بگرییم.  خون  خود  عزیزان  جنازه های  بر  باید  روز  هر  و  بود 
امنیت سازمان ملل عمال در جریان  باید شورای  گام دوم  در 
گیرد و از این  کستان قرار  رویداد های افغانستان و مداخالت پا
کستان انجام  که تدابیر جدی را در برابر پا شورا خواسته شود 
که با توجه به پیمان امنیتی  گام سوم ضرورت است  دهد. در 
کابل و واشنگتن از مقام های امریکایی خواسته  منعقده میان 
پیمان  کنش نشان دهند.  وا کستان  پا برابر تجاوز  که در  شود 
کشور  که این  امنیتی با امریکا این فرصت را مساعد می سازد 
کشور های بیرونی از افغانستان حمایت و  در برابر مداخالت 

کند. دفاع 
به  تا  بدو شکل گیری  از  نقش شورای عالی صلح  نکته دوم: 
امروز نقشی ضعیف و منفعل داشته است. این شورا با توزیع 
گروه های مسلح مخالف هیچ  بهانه تشویق  به  میلیون ها دالر 
پول هایی  است.  نداشته  دفاعی  قابل  و  ملموس  دست آورد 
گروه ها توزیع شده  که در بدل سالح های ازکارافتاده ی برخی 
است.  گرفته  قرار  جنگ طلبانه  برنامه های  خدمت  در  عمال 
برای  گر  ا رسانده  مصرف  به  صلح  شورای  که  را  پول هایی 

بدون  می شد  داده  حوادث  قربانیان  و  شهدا  خانواده های 
کشور به وجود می آورد. با  شک اثرات مثبت تری در وضعیت 
کشور و نقش انفعالی شورای عالی  وخامت اوضاع امنیتی در 
صلح دیگر موجودیت آن منتفی به نظر می رسد و باید هرچه 

کار آن پایان داده شود. عاجل تر به 
به صف های طوالنی جوانان  گذرا  نگاه  با یک  نکته سوم: 
مشخص  پاسپورت  توزیع  دفترهای  پشت  در  خانواده ها  و 
کشور آغاز شده است.  از  از فرار های تازه  که موجی  می شود 
کم سابقه بوده  این گونه مهاجرت ها در طول چهارده سال اخیر 
یاس  به  دارد.  را  خود  خاص  انگیزه های  که  است  معلوم  و 
مهاجرت های  این  اصلی  انگیزه  مردم  امید های  شدن  مبدل 
افزایش سطح بی کاری در  و  گسترده  ناامنی های  تازه است. 
فروش  با  خانواده ها  و  جوانان  که  است  شده  سبب  جامعه 
متقبل  را  کشورهای دیگر  به  دارایی های شان مخاطرات سفر 
را  آن ها  صدای  آن  رهبران  که  کشوری  از  را  خود  و  شوند 
را شریک نمی دانند،  و درمصیبت های شان خود  نمی شنوند 

نجات بخشند.

کنند.  کمک 
است.  شده  کابل  دلسردی  سبب  جنگ  دوام  اما 
کستان،  پا با  تعامل  سیاست  تداوم  برای  حاال  کابل 
گر میزان خشونت ها در  کرده است. ا پیش شرط وضع 
کاهش یابد و دیگر به شهرهای بزرگ حمله  افغانستان 
کستان ادامه خواهد یافت.  نشود، سیاست تعامل با پا
گر برعکس آن اتفاق افتد و میزان خشونت ها بلند  اما ا
کشور از این هم بدتر می شود. بسیاری  برود، روابط دو 
کشور  آن  تحلیلگران  و  کستانی  پا روزنامه نگاران  از 
برای  اراده ای  کستان هیچ  پا ارتش  که  معتقد هستند 
که  نمی رسد  به نظر  ندارد.  افغان  طالبان  علیه  اقدام 
کشور  آن  از  اخراج سران طالبان  به  کستان تصمیم  پا
کستان  که ارتش پا بگیرد. هم چنان بسیار بعید است 
شود.  طالبان  توسط  کشور  آن  قلمرو  از  استفاده  مانع 
کستان  چندی پیش سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پا
که طالبان دوستان تاریخی اسالم آباد هستند  گفته بود 
کرد. این  کشور علیه آنان اقدام نظامی نخواهد  و این 
که احتمال بدتر شدن روابط  واقعیت ها نشان می دهد 
زیاد است.  آینده بسیار  کابل- اسالم آباد در روزهای 
کشورهای عضو ناتو به ویژه  شاید در هفته های آینده، 
که از نیروهای امنیتی افغانستان، حمایت  کشورهایی 
کابل و اسالم آباد پادرمیانی  استراتژیک می کنند، میان 

کنند. 
و  افغانستان  که  گفت  دیروز  سفید  کاخ  سخنگوی 
گروه های  کنند تا پایگاه های  کستان باید همکاری  پا
خشونت طلب از بین برود. دولت امریکا نخواست از 
دولت  موضع  کند.  قاطع  حمایت  افغانستان  موضع 
امریکا، بیشتر موضع یک میانجی بود. در دوره حامد 
کشور خراب  که وقتی روابط دو  کرزی هم معمول بود 
فضا  اندکی  و  می کرد  اقدام  جهانی  جامعه  می شد، 

تعدیل می شد. 
تنش  آینده،  هفته های  و  روزها  در  که  عاملی  تنها 
خواهد  تعدیل  را  کستان  پا و  افغانستان  روابط  در 
این  اما  است.  بزرگ  قدرت های  میانجی گری  کرد، 
خواهد  مسکن  داروی  حکم  در  هم  میانجی گری ها 
که  یافت  خواهد  بهبود  زمانی  کشور  دو  روابط  بود. 
کستان بر  دیگر طالبان اجازه نداشته باشند از قلمرو پا
کنند. تا زمانی که این خواست  ضد افغانستان استفاده 
سیاسی  راه حل  که  آنچه  نیابد،  تحقق  کابل  مشروع 
نیز عملی نخواهد  افغانستان خوانده می شود  جنگ 
کردن راه حل سیاسی  کره و پیدا  بود. تالش برای مذا
که شبکه های حمایتی طالبان  در صورتی عملی است 
کستان حضور نداشته باشد و بر رهبران  در شهرهای پا
جدی  محدودیت های  کستان،  پا قلمرو  در  طالبان 

وضع شود. 
باشد  راهبردی طالبان  کستان، عقبه ی  پا که  وقتی  تا 
کشور در اختیار آنان قرار بگیرد، هیچ نوع  و قلمرو آن 

راه حل سیاسی متصور نیست.

گرفته است.  از ناامنی های بی پیشنه افغانستان را فرا  موجی 
می سوزد.  باروت  و  آتش  در  کشور  دیگر  بار  یک  روزها  این 
گزارشی از حوادث  که از نقطه ای از افغانستان  ساعتی نیست 
تالش های  که  می رسد  به نظر  چنین  نرسد.  مرگبار  و  خونین 
آغاز  همگانی  وحشت  و  رعب  ایجاد  برای  سازمان یافته ای 
کشور امن نمی نماید، صفیر مرگ  از  شده باشد. هیچ جایی 
گوش می رسد. در این میان به چند نکته اساسی  از همه جا به 

کرد: اشاره باید 
نکته اول: حکومت وحدت ملی از آغاز شکل گیری تا به حال 
که عمال  کشوری  کستان،  کرده است با بهبود روابط با پا تالش 
کشور را متقاعد  به مداخله در امور افغانستان متهم است، این 
گروه های مخالف مسلح را  که به گونه جدی و صادقانه  سازد 

کره بکشاند.  که در چنگ دارد به میز مذا
امیدواری ها  و  می شد  دنبال  خوشبینی  با  ظاهرا  تالش ها  این 
با  طالبان  با  صلح  روی  در  رو  گفتگوهای  آغاز  به  نسبت 
گفتگوهای  کستان افزایش یافته بود. دور اول  میانجی گری پا
کستان هرچند با موفقیت انجام شد ولی دور  صلح در مری پا
که  انجام شود  کستان  پا گفتگوها زمانی می خواست در  دوم 
کشاند  گروه طالبان آن را به بن بست  افشای مرگ مال عمر رهبر 
کستان در مسایل  و سوال های جدی ای را نسبت به نقش پا

افغانستان به میان آورد. 
که  کشید  پیش  را  اساسی  سوال  این  عمر  مال  مرگ  افشای 
کستان نسبت به این رویداد چه بوده و رابطه آن  اطالعات پا
با مال اخترمحمد منصور جانشین مال عمر چگونه است؟ پس 
گفتگوهای  از افشای مرگ مال عمر، جانشین او ضمن این که 
که  کرد، از تمام طالبان خواست  کابل را مردود اعالم  صلح با 

به جنگ خود با دولت و نیروهای امنیتی ادامه دهند. 
را  اعتراض ها  از  که موجی  کابل  مرگبار  و  رویداد های خونین 
افغانستان  دولت  صلح جویانه  سیاست های  آورد  به دنبال 
زیر  کستان  پا با  روابط حسنه  برای داشتن  را  آن  و تالش های 
کشته و صدها مجروح به جا  که ده ها  سوال برد. این حوادث 

کشور  گذاشت افغانستان را به شوک برد. برخی از مقام های 
که »با دشمن مردم صلح  کردند  با دیدن این رویداد ها اعالم 
کابل از خون شهروندان  کرد«. اما هنوز خیابان های  نخواهند 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  است  نشده  ک  پا بی گناه 
خواهان  و  کرده اند  دراز  کستان  پا سوی  به  دست  باردیگر 
صلح  گفتگوهای  دوباره  آغاز  برای  کشور  این  همکاری های 
نشان  گذشته  سال  چهارده  تجربه  که  آن گونه  طالبان اند.  با 
افغانستان  صادقانه  صورت  به  تنها  نه  کستان  پا است،  داده 
و  ممتد  تالش های  بل  نکرده  کمک  صلح  به  رسیدن  در  را 
گروه های  چندجانبه برای دامن زدن به ناامنی ها و حمایت از 
افغانستان  در  که  حادثه ای  هر  است.  داشته  مخالف  مسلح 
کستان رفته است.  اتفاق افتاده، به شکلی سرنخ ها به سوی پا
افغانستان  با  را  اعالم ناشده ای  جنگ  کستان  پا استخبارات 
ادامه می دهد.  این سیاست خود  به  و هنوز هم  کرده  رهبری 
این  رهبران  به  که  می شود  واقعیت ها  همه  این  وجود  با  آیا 
در  که  را  افغانی  هزاران  خون  می شود  آیا  کرد؟  اعتماد  کشور 
کستان ریخته شده  گروه های تحت امر پا این سال ها به وسیله 

شکست  با  تقریبا  کستان  پا با  کابل  تعامل  سیاست 
که جنرال های  کابل انتظار داشت  مواجه شده است. 
قلمرو  از  که  ندهند  اجازه  طالبان  به  دیگر  کستانی  پا
حکومت  کنند.  استفاده  افغانستان  ضد  بر  کشور  آن 
کستان،  پا رسانه های  گواهی  به  ملی  وحدت 
گرفت.  جدی  را  اسالم آباد  امنیتی  نگرانی های 
به  توجهی  هیچ  کستان  پا که  می نماید  چنین  اما 
کستانی ها  پا نکرد.  کابل  مشروع  منافع  و  خواست ها 
با  کره  مذا میز  روی  را  طالبان  نمایندگان  از  تن  چند 
کابل آوردند، اما به طالبان اجازه دادند تا هم چنان از 
کنند. چند  کستان بر ضد افغانستان استفاده  قلمرو پا
کابل با  روز بعد از اعالم خبر مرگ مال محمدعمر، شهر 

موجی از حمالت تروریستی روبه رو شد. 
را  افغانستان  حکومت  صبر  کاسه  حمالت  این 
از  گذشته  ماه  نه  در  غنی  رییس جمهور  کرد.  لبریز 
خشونت های  با  کستان  پا رابطه  مورد  در  نظر  اظهار 
هفته  دو شنبه  اما  بود،  کرده  خود داری  افغانستان، 
هم چنان  کستان  پا که  گفت  صراحت  به  جاری 
قلمروش را در اختیار طالبان قرار می دهد تا از آن علیه 
کستان عقبه  کنند. هنوزهم قلمرو پا افغانستان استفاده 
این  فرماندهان  و  رهبران  است.  طالبان  استراتژیک 
کستان، دفتر و پایگاه دارند و  کالن پا گروه در شهرهای 

کشور نمی شود.  کسی مزاحم آنان در آن  هیچ 
کرزی  آقای  کابل شبیه موضع حکومت  حاال موضع 
در  کرزی  حامد  است.   2008  –  2004 سال های  در 
حکومت  با  تا  می کرد  تالش  و2003   2002 سال های 
باشد.  داشته  نیک  روابط  مشرف  پرویز  جنرال 
شد.  تیره  روابط  طالبان،  مجدد  شورش  آغاز  با  اما 
به  حکومت،  وزیران  تمام  و  وقت  رییس جمهور 
کستان قلمروش را در اختیار  که پا صراحت می گفتند 
بجنگند.  افغانستان  با  تا  است  داده  قرار  طالبان 
جهانی  جامعه  که  بود  این  زمان  آن  در  کابل  موضع 
که منابع  کند  را در جایی دنبال  ترور  با  باید جنگ 
و عوامل تروریسم در آن وجود دارد. منظور حکومت 
کستان  که عوامل و منابع تروریسم در پا وقت این بود 

است و جامعه جهانی باید به دنبال آن برود. 
حامد  حکومت  روابط   2010 تا   2008 سال های  در 
کرد. رییس جمهور پیشین در  کستان تغییر  کرزی با پا
تالش  در  را  کابل  کستان  پا تا  کرد  تالش  سال ها  این 
ترور  حادثه  اما  کند.  یاری  طالبان،  با  کره  مذا برای 
و  کابل  روابط  خالد،  اسداهلل  و  ربانی  برهان الدین 
به  کستانی ها  پا کرد.  خراب  دیگر  بار  را  اسالم آباد 
منافع  مدافع  را  او  و  نداشتند  اعتمادی  کرزی  حامد 
در  ملی  وحدت  حکومت  رویکرد  می دانستند.  هند 
روبه رو  گرمی در اسالم آباد  استقبال  با  کستان  پا قبال 
کردند تا با  شد. رهبران حکومت وحدت ملی تالش 
کستان را در نظر  کنند، نگرانی های پا اسالم آباد تعامل 
کشور  کاهش خشونت ها در  بگیرند و از این طریق به 
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استخراج غیرمعیاری معادن
 به محیط زیست آسیب می رساند

 کول حشمت خان 
معرفی پارک ها و مناطق حفاظت شده کشور

حاضر افغانستان دچار بحران در صنایع استخراجی است.
جاوید نورانی می گوید: »اگر استخراج معدن مس عینک 
لوگر به شکل غیر معیاری شروع شود، و به شرکت مورد 
نظر اجازه داده شود که از آب دریای لوگر استفاده کند 
کابل  به  که  آبی  بلکه  می گردد  متاثر  لوگر  تنها آب  نه 
می آید نیز متاثر می شود و مردمی  که در مسیر این دریا 

قرار دارند، کل شان از آلودگی آب متاثر می شوند.«
هم چنان جاوید نورانی می گوید معدن آهن حاجیکگ 
بسیار  محیط زیستی  منفی  اثرات  و  است  دره  یک  در 
خوب  برنامه  نظر  مورد  شرکت  اگر  بود،  خواهد  زیاد 

محیط زیستی به دولت افغانستان ارایه نکند. 
معادن  استخراج  قسمت  در  دولت  کارشناسان،  باور  به 
دارای برنامه منسجم و ملی نیست و تا هنوز نتوانسته است 
از استخراج معادن به شکل اصولی و تخنیکی و با توجه به 
توسعه پایدار و حفظ و حراست از محیط زیست مدیریت 

کند.
معدن مس عینک و حاجیگک هنوز در مرحله استخراج 
قرار ندارند، اما از معادن زغال سنگ سمنگان در شمال 
کشور به شکل گسترده، روزانه بهره برداری می شود. مردم 
در سمنگان بسیار غریب هستند و در منطقه فرصت های 
کاری دیگری نیز مهیا نیست. مردم مجبورند که در این 
ایمنی  مسایل  کنند.  کار  غیر معیاری  شیرایط  در  معادن 
سالمت  و  صحت  می گردد.  رعایت  کم  معادن  این  در 
بسیار در خطر است. زغال سنگ وقتی  معادن  کارگران 
استخراج می گردد به آلودگی های محیطی دامن می زند. 
استخراج زغال سنگ  اساسی در  از نکات  بسیاری  چون 

رعایت نمی شود.
جاوید نورانی از عملکرد اداره محیط زیست در کنترول 
نکردن از روند استخراج معادن به خصوص زغال سنگ 
این  در  محیط زیست  می گوید  و  کرده  انتقاد  سمنگان 
در  زغال سنگ  غبار  و  گرد  و  شده  خراب  بسیار  منطقه 
شده  آلوده  منطقه  آب  است.  شده  پخش  محیط زیست 

است. 
شکل  دو  به  کشور  در  معادن  نورانی،  جاوید  به گفته 
قانونی و غیر قانونی استخراج می شوند. زورمندان از زور 
خود کار می گیرند و معادن را غیر اصولی و بدون در نظر 

کول حشمت خان در جنوب غرب شهر کابل شکارگاه 
شاهان و حکمرانان ملی و محلی افغانستان بوده است. 
در ۱۳۱۹ ظاهر شاه، پادشاه سابق، این منطقه را پناهگاه 
حفاظت  آن  از  دستورداد  و  کرد  اعالم  آبی  مرغان 
شود. تا سال ۱۳۵۹ حدود ۱۵۷ نوع پرنده در این منطقه 
با مساحت ۱۹۱ هکتار در  این کول  زندگی می کرد. 
شناخته  آبی  مرغان  پناهگاه  به عنوان  بین المللی  سطح 

می شود.
این  به  منحصر  حیوانات کول حشمت خان  و  گیاهان 
منطقه است و گیاهان آن از نوع آبزی هستند. ساالنه 
به  و  کرده  تخم گذاری  محل  این  در  پرنده  هزاران 

تولید نسل می پردازند.
این  اطراف  در  مسکونی  و  شهری  مناطق  گسترش 
شمار  به  پرندگان  برای  جدی  تهدید  اکنون  منطقه 
کلنگ ها،  همانند  پرندگانی  گذشته  در  ولی  می رود 

غازها و قطان ها در این منطقه به سر می بردند.
هامون پوزک

از سه جهیل آب شیرین حوضه  یکی  پوزک  هامون 
سیستان در والیت فراه در جنوب افغانستان است که 
هامون  دارد.   موقعیت  ایران  مرز  در  مناطق هموار آن 
پوزک با ۳۹۶ کیلومتر مربع مساحت به ارتفاع ۱۶۲۰ 
متر از سطح دریا قرار دارد. این منطقه با تپه  های خاکی 
زیستگاه گیاهان لوخ، گز، نی و سایر گیاهان یک ساله 

است.
و  ماهی، خرچنگ  مانند  آبزیانی  زیستگاه  منطقه  این 

مارآبی است.

داشت مسایل محیط زیستی استخراج می کنند. در حالت 
جواز  استخراج  و  اکتشاف  نام  به  شرکت  یک  قانونی، 
می گیرد اما در مرحله اکتشاف، استخراج می کند که این 

هم یک کار غیر قانونی است.
نورانی می گوید: »مفتشینی که از وزارت معدن و یا اداره 
محیط زیست به ساحات استخراجی می روند چشم خود 
را بر واقعیت ها می بندند، در حالی که می فهمند پروسیجر 
و  کار ها  چه  و  است  چه  معدن  یک  استخراج  کاری 

اقداماتی باید روی دست گرفته شود.«
در قانون معادن افغانستان، روند های اکتشاف و استخراج 
بسیار واضح است. بین روند اکتشاف و استخراج مراحلی 
مطالعاتی  باید  شود.  گرفته  نظر  مد  باید  که  دارد  وجود 
لحاظ  آن  محیط زیستی  منفی  اثرات  و  گیرد  صورت 
این  تا  شود  سپرده  معادن  وزارت  به  موارد  این  شود. 
به گفته  اما  دهد.  استخراج  اجازه  آن شرکت  به  وزارت 
این کارشناس و محقق در افغانستان این مراحل تکمیل 

نمی شوند.
گرفته  صورت  افغانستان  معادن  زمینه  در  که  تحقیقاتی 
معدنی  مواد  نوع   ۱4۰۰ دارای  کشور  که  می دهد  نشان 
ارزش  دارای  اقتصادی  نظر  از  مواد  این  اکثر  که  است 
قابل مالحظه ای هستند. اما به نظر می آید با توجه به ارزش 
باالی اقتصادی این معادن، اگر از آن ها به شکل اصولی 
و مطابق به قانون بهره براری صورت نگیرد نه تنها باعت 
منفی  اثرات  که  بل  نمی شود  جامعه  در  متوازن  رشد 
انسان ها  و  گیاهان  و  وحش  حیات  بر  نیز  محیط زیستی 

خواهد گذاشت.
این موضوع از دید کارشناسان محیط زیستی نگران کننده 
منابع  استخراج  در  افغانستان  این که  به خصوص  است 
این  حجم  به  نا امنی   است.  بحران  دچار  خود  طبیعی 
در  سالم  مدیریت  بحث  از طرفی  و  می افزاید  نگرانی ها 
جدی تر  باید  که  است  موضوعی  نیز  معادن  استخراج 

مورد توجه قرار گیرد.

پرندگان  و  آبی  مرغان  غاز،  کلنگ،  مثل  پرندگانی 
دم،  سیخ  زاغ ها،  تراج،  گنجشک ها،  مانند  محلی 
منطقه  این  در  نیز  دیگر  انواع  و  لک لک  چروک، 

زندگی می کنند.
هامون صابری

صابری  تاالب  هامون  به  روخانه  هاروت  و  فراه رود 
می ریزد. این منطقه 4۵۰ کیلو متر مربع مساحت داشته 
و در شمال غرب ولسوالی جوین قرار داد. این تاالب 
زیستگاه انواع مختلف پرندگان مثل کلنگ ها، غازها 
برای  منطقه مکانی  این  است.  مهاجر  و مرغ های آبی 
سوزگردن،  چور،  کماو،  همانند،  پرندگان  زیست 
زینبک،  لینک  لک لک،  روک،  دم،  سیخ  چاشک، 

لکو و لگاب است.
نیز  نی زار  و  گز  بید،  مانند  درخت هایی  رویدن 
چشم انداز خاصی به این تاالب بخشیده است. خوک، 
گرگ، کفتار، خرگوش، روباه و شغال نیز در مناطق 

جنگلی این تاالب ها زندگی می کنند.
محیطی  تغییرات  زیبا  مناظر  ایجاد  با  تاالب ها  این 
است.  آورده  به وجود  منطقه  این  در  نیز  را  خاصی 
زندگی  منطقه  این  در  که  وحشی  حیات  و  پرنده ها 
می کنند، آن را به مکانی دلپذیر و بکر و آرام و دیدنی 

تبدیل کرده است.
تیم هایی  و  هستند  شده  حفاظت  مناطق  این  آن که  با 
نبودن  آگاه  اما  دارد.  وجود  آن ها  از  نگهداری  برای 
مردم محل از ارزش طبیعی و اقتصادی و تاریخی این 

مناطق خود به یک چالش تبدیل شده است.
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تخریب بیش از هشتاد درصد از منابع به صورت غیر قابل 
استفاده می شود. و هم چنان تاثیر قابل مالحظه ای بر روی 
ارزش  استفاده دارد، که در کل  قابل  باقی مانده  کیفیت 

منابع معدنی را به حد خیلی زیاد متاثر می کند. 
که  استخراج  شیوه های  سایر  از  استفاده  حال  همین  در 
تولید  بازدهی  یا  و  تولید کم،  تولید کم، حجم  سرعت 
مفاد  و  درآمد  کاهش  به  می تواند  نیز  باشد  داشته  کم 

دوطرف بینجامد.
از طرفی استخراج معادن به صورت غیر معیاری به معضل 
به دلیل  افغانستان  نیز دامن زده است. در  بزرگ دیگری 
و  تلفات  آمار  ایمنی،  و  بهداشتی  اصول  رعایت  عدم 

کشته ها در اثر معدن کاری غیر معیاری بسیار باال است.
که  دیگری  مهم  بسیار  موضوع  می گویند  کارشناسان 
و  تغافل  مورد  افغاستان  در  معادن  استخراج  در  همواره 
است.  قرار می گیرد، موضوع محیط زیست  اهمال کاری 
این که محیط زیستی به انسان ها مربوط باشد و یا به حیات 
افغانستان  استخراجی  صنایح  در  حیات  گونه های  سایر 

کم تر مد نظر قرار می گیرد.
که  می شود  ناشی  فعالیت ها  این  از  زیادی  آلودگی های 
آب و خاک و هوا و آرامش و فضای طبیعی را به شدت 
فعالیت های  به  مبادرت  که  کسانی  اکثر  می کند.  متاثر 
معدنی به گونه غیر معیاری می کنند، از عواقب خطرناک 
کاهش خطرات  راه های  و  ندارند  آگاهی  محیط زیستی 

واثرات منفی کار خود را نمی دانند. 
این  در  طبیعی  منابع  محقق  و  کارشناس  نورانی،  جاوید 
طبیعی  منابع  نظر  از  که  »کشور هایی  می گوید:  زمینه 
معیاری  به شکل  منابع  این  استخراج  برای  هستند،  غنی 
جوابگوی  تا  کرده اند  پاس  را  خوبی  بسیار  قانون های 
قوانین  چارچوب  در  قوانین  این  باشد.  نیازهای شان 
روش های  و  اجتماعی  اثرات  و  محیط زیست  بین المللی 

معیاری استخراج قرار دارد.«
وی تاکید می کند اولین مرحله از مدیریت خوب برای 
صنایع استخراجی که باید در نظر گرفت، حکومتداری 
باید  که  اداراتی  است.  خوب  نهاد های  بعد  و  خوب 
باشند،  داشته  خوبی  رهنمود  و  کارکنند  شفاف  به گونه 

وجود ندارد.
او به موضوع عواید اشاره می کند ومی گوید که عواید 
موضوع  افغانستان  دولت  اگر  اما  نیست،  پایدار  معادن 
نظر  در  خود  استخراجی  صنایع  در  را  پایدار  انکشاف 
نگیرد، نا کام خواهد ماند. این در حالی است که در حال 

اثر استخراج غیرمعیاری معادن آسیب های زیادی به  در 
محیط زیست انسان ها و سایرگونه های حیات در پیرامون 

معادن می رسد.
این  برای  می گویند  طبیعی  منابع  کارشناسان  از  بسیاری 
تمامی  باید  بدانیم،  معیاری  را  معادن  استخراج  که روند 
استخراج،  سنجی  امکان  و  اکتشاف  چهارگانه   مراحل 
پروسس و ختم کار یا مسدودسازی به ترتیب و با حفظ 
اصول تخنیکی در هر بخش با توجه به نوع معدن تکمیل 

گردد.
وجود  کشور  معادن  استخراج  در  روندی  چنین  آیا  اما 
ماستری خود  دانشگاه که  استاد  ابراهیم جعفری،  دارد؟ 
افغانستان  در  می گوید  است،  گرفته  معادن  رشته  در  را 
برخی از این مراحل به جز مرحله استخراج نادیده گرفته 
شاید  که  استخراج  مرحله  می ماند.  ناقص  یا  و  می شود 
معدنی  درفعالیت های  ذیدخل  اشخاص  عموم  دید  از 
افغانستان با معدن کاری مترادف شده باشد نیز در این جا 
صورت  ممکن  شکل  غیرفنی ترین  و  ضعیف ترین  به 

می گیر است. 
این استاد دانشگاه تاکید می کند که عدم تکمیل مرحله 
این  به  مربوط  تخنیکی  اصول  رعایت  عدم  و  اکتشاف 
به  هم  و  قراردادی  به خود شرکت  هم  می تواند  مرحله 
مردم زیان هایی را متوجه سازد. نداشتن اطالعات دقیق از 
کیفیت و کمیت منابع و ذخیره های معدنی باعث می شود 
که شرکت نتواند یک برنامه استخراجی مقرون به صرفه 

و منسجم تهیه کند.
مربوط  اقتصادی  »تحلیل های  می گوید:  جعفری  ابراهیم 
به پروژه هم در گرو اطالعات دقیق از چند و چون کتله 
ارزش  مبنای  بر  حکومت  دیگر  سوی  از  است.  معدن 
ذخایر معدنی، درآمد های خود را از قبال استخراج معادن 
تعریف می کند. فساد گسترده باعث شده است که حجم 
مخفیانه  به صورت  معادن  در  شده  تولید  مواد  از  زیادی 

انتقال داده شود.«
مرحله  بر  بیشتر  کنترول  دانشگاه،  استاد  این  باور  به 
برای  کنترولی  ابزار  یک  به عنوان  می تواند  اکتشافی 
قرارداد ها و مخصوصا حجم نهایی تولید در معادن باشد.

ابتدایی و غیر فنی نیز به  استفاده از شیوه  های استخراجی 
و  حکومت  و  شرکت  دوجانب،  هر  ضرر  به  خود  نوبه 
در نهایت مردم است. به کارگیری مواد انفجاری باعث 

 مریم حسینی 

  بخش ششم 

  مریم حسینی 
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است.  شده  تبدیل  فرهنگ  یک  به  افغانستان  در  اداری 
اداری  فساد  با  مبارزه  مورد  در  عاصی،  آقای  به گفته ی 
صورت  آن  علیه  اقدامی  اما  می شود،  صحبت  همیشه 

نگرفته است.
این  مسووالن  از  کریمی،  حسین علی  همین حال،  در 
می دهد  نشان  آنان  یافته های  که  می گوید  نظرسنجی 
عمده  مشکل  سومین  کلی  صورت  به  اداری  فساد  که 
در  مصاحبه شوندگان  اما  می رود  شمار  به  افغانستان 
یاد  اصلی ترین مشکل  به عنوان  از آن  از والیات  برخی 
کرده  اند. آقای کریمی گفت: »یافته های این نظرسنجی 
با 34.42 درصد هم چنان در  ناامنی ها  نشان می دهد که 
بی کاری  دارد.  قرار  افغانستان  بزرگ ترین مسایل  صدر 
با 25.86 درصد در جایگاه دوم و فساد اداری با 23.98 

درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.«
که  گفت  عین حال  در  کریمی  حسین علی 
بامیان،  بلخ،  کابل،  والیت های  در  مصاحبه شوندگان 
بزرگ ترین  به عنوان  بی کاری  از  بدخشان  و  پروان 
مشکل در والیات شان یاد کرده اند. وی افزود که ناامنی 
در والیت های هرات، کنر، ننگرهار و کندز مشکل اول 
عنوان شده است. اما در والیت قندهار که از ناامن ترین 
نخست  جایگاه  اداری  فساد  می رود،  شمار  به  والیات 
در  است.  داده  اختصاص  به خود  نظرسنجی  این  در  را 
انکشاف  نبود  و  فقر  بادغیس  و  جوزجان  والیت های 

بزرگ ترین مشکل خوانده شده است.
براساس نتایج نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک 
را  افغانستان  دولت  مصاحبه شوندگان  بیشتر  افغانستان، 
به  متهم  اداری در کشور  فساد  بردن  بین  از  راستای  در 
درصدشان  سه  و  پنجاه  به  نزدیک  و  کرده  بی توجهی 
بوده  ناچیز  دولت  تالش های  زمینه  این  در  که  گفته اند 

است.

و  تهیه  افغانستان  انکشافی  اولویت های  درنظرداشت 
ترتیب شده است. در مورد برنامه  پنج ساله بانک انکشاف 

آسیایی در افغانستان جزییات بیشتری ارایه نشده است.
در همین حال، رییس جمهور غنی بانک توسعه آسیایی 
کرده  توصیف  افغانستان  عمده  شرکای  از  یکی  را 
و  توسعه  روی  حکومت  عمده  تمرکز  که  می گوید 
سایر  مانند  می خواهد  افغانستان  و  زیربناهاست  تقویت 

گسترش  در  که  است  حاکی  نظرسنجی  این  نتایج 
دارند.  نقش  مردم  خود  بیشتر  کشور،  در  اداری  فساد 
گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  درصد  هشتاد  به  نزدیک 
نقش  اداری  فساد  گسترش  در  رشوه دهندگان  که 
که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  اکثریت  هم چنین  دارند. 
حق  معاشات شان  بودن  پایین  به دلیل  دولتی  کارمندان 
این  به گفته  بگیرند.  مراجعه کنندگان رشوه   از  تا  ندارند 
مصاحبه  شوندگان، بیشتر کارمندان دولتی سعی می کنند 
ایجاد  مشکل  مراجعه کنندگان  اداری  کارهای  برای  تا 

کنند تا رشوه بگیرند.
نشان  نظرسنجی  نتایج  که  می گوید  کریمی  محمدعلی 
دولتی  ادارات  به  مراجعه  کنندگان  اکثریت  که  می دهد 
و  کرده  خودداری  رشوه  اخذ  موارد  گزارش  ارایه  از 
می ترسند که با ارایه این گزارش مشکلی برای خودشان 
مصاحبه شوندگان  اکثریت  هم چنین  آید.  به وجود 
از موارد فساد اداری سودی  گفته اند که گزارش دادن 
فاسدین  و  رشوه خوران  با  آنان،  اعتقاد  به  زیرا  ندارد، 
برخورد قانونی صورت نمی گیرد. این مصاحبه شوندگان 
جدی  اراده  دولتی  بلندپایه  مقام های  که  کرده   تاکید 

برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارند.
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  نظرسنجی  نتایج 
افغانستان حاکیست که نزدیک به هشتاد درصد از مردم 
اداری  فساد  موارد  بیشترین  که  باورند  این  به  افغانستان 

توسط مسووالن بلندپایه دولتی صورت می گیرد.
بیش از نود درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند که فساد 
کرده  کمک  ناامنی ها  گسترش  به  افغانستان  در  اداری 
است. در عین حال این مصاحبه شوندگان افزوده مشکل 

فساد اداری در افغانستان قابل رفع و حل است.
با این حال، محمدعلی کریمی می گوید که واکنش مردم 
نیز در برابر موارد فساد اداری انفعالی بوده است. به گفته 
آقای کریمی، بیشتر از مصاحبه شوندگان گفته اند که در 
زمان مشاهده موارد فساد اداری و اخذ رشوه تنها ابراز 
تاسف و ناراحتی کرده اند. وی تاکید کرد تا زمانی که 
برابر  در  و  نکنند  خودداری  رشوه  دادن  از  مردم  خود 
موارد فساد واکنش جدی نشان ندهند، کاهش و از بین 

بردن فساد اداری در افغانستان دشوار خواهد بود.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از فساد اداری 
از  و  یاد کرده  مانع توسعه  به عنوان مهم ترین  در کشور 
دولت خواسته تا بحث مبارزه با فساد اداری را به عنوان 
بخشی از واحدهای درسی در مراکز آموزش های عالی 
مطرح  که  می گوید  انستیتوت  این  بگنجاند.  ابتدایی  و 
درسی  واحدهای  در  اداری  فساد  با  مبارزه  بحث  شدن 
کم هزینه ترین روش ها برای از بین بردن فساد اداری در 

افغانستان به شمار می رود.

اعضای بانک انکشاف آسیایی روابط عادی با این بانک 
داشته باشد.

رییس جمهور افزود که توسعه زیربنایی افغانستان چندین 
عرصه را در بر دارد که شامل سرک ها، خط آهن، فایبر 
نوری، سیستم آبرسانی، انرژی برق و پایپ الین نفت و 

گاز می گردد.
اشرف غنی با تاکید بر این که بانک توسعه آسیایی باید 
در برنامه های زیربنایی افغانستان سهیم گردد، گفت که 
در حال حاضر تالش دولت این است تا نیازمندی هایش 

را در بخش های زیربنایی مشخص سازد. 
رییس جمهور غنی می  گوید که در والیات هرات، فراه، 
گذاری  سرمایه  ظرفیت های  کندهار  و  هلمند  نیمروز، 
این ظرفیت ها جنبه  برق،  انرژی  تمدید  با  و  وجود دارد 

عملی را به خود خواهد گرفت.
در  سرک ها  که  کرد  نشان  خاطر  غنی  جمهور  رئیس 
افغانستان بدون در نظر داشت وضع جوی با قیمت بلند 
و کیفیت پایین ساخته می شوند و اما دولت بخاطر بیرون 
رفت از این مشکل، روی ایجاد معیار سرک سازی کار 

می کند.

انتشار  با  افغانستان،  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
نتایج یک نظرسنجی در باره »بررسی و نگرش مردم از 
و  ناامنی  از  اداری پس  فساد  اداری« می گوید که  فساد 
پنداشته  افغانستان  مردم  اصلی  مشکل  سومین  بی کاری 

می شود.
به  نسبت  مردم  نگرش  دریافت  به منظور  نظرسنجی  این 
تالش ها  موثریت  فعلی،  وضعیت  بررسی  اداری،  فساد 
و  راه ها  شناخت  هم چنین  و  آن  بردن  بین  از  برای 
والیت  دوازده  در  اداری  فساد  علیه  مبارزه  شیوه های 

کشور صورت گرفته است.
انستیتوت مطالعات استراتژیک که در والیت های کابل، 
کنر،  بدخشان،  بادغیس،  بامیان،  قندهار،  بلخ،  هرات، 
ننگرهار، جوزجان، پروان و کندز با بیش از هزارودو صد 
نفر از اقشار مختلف جامعه در مورد نگرش شان نسبت به 
که  می  گوید  کرده،  مصاحبه  افغانستان  در  اداری  فساد 
فساد اداری در این کشور مشروعیت نظام را زیر سوال 

می برد.
روز  انستیتوت،  این  ارشد  پژوهشگران  از  عاصی  تمیم 
مورد  در  نظرسنجی   نتایج  ارایه  با  اسد،   20 سه شنبه، 
خبری  کنفرانس  یک  در  اداری  فساد  از  مردم  نگرش 
ناامنی ها  گفت که گسترش فساد در نهادهای دولتی به 
نیز دامن زده است. آقای عاصی می گوید: »فساد اداری 
در افغانستان به یک تهدید علیه امنیت ملی تبدیل شده 
که عمدتا حیات نظام افغانستان را با خطر مواجه ساخته 
است. بعد از پدیده های ناامنی و بی کاری، فساد اداری 
به  افغانستان  ملی  امنیت  علیه  عمده  تهدیدهای  از  یکی 
به همین شکل دوام کند،  این روند  شمار می رود. اگر 

حیات سیاسی نظام فعلی افغانستان زیر سوال می رود.«
نظرسنجی  نتایج  که  گفت  هم چنین  عاصی  تمیم 
فساد  که  می دهد  نشان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 

انکشاف  بانک  معاون  ژانک  وانکیا  کابل:  8صبح، 
آسیایی در سفر به افغانستان، گفته است این بانک یک 
برنامه توسعه یی پنج ساله برای افغانستان تهیه کرده است.

با  دیدار  در  گذشته  روز  را  موضوع  این  ژانک  آقای 
اشرف غنی رییس جمهور کشور بیان داشته است.

جمهوری  ریاست  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
با  برنامه  این  که  گفته  ژانک  وانکیا  شده،  منتشر 

قوقوقو برگ چنار
مردما شیشته قطار

می چینم فورمه و فیس
می خورم چوب پولیس
سه سات آفتو می خورم
از پولیس دو می خورم

می دوم تـا و بـاال
می دهم شست و امضا
عکسک چشم و دهان
می گیرم کالن کالن
پاسپورت کامپیوتری
می گیرم آخر سری

کاشکی کفتر می بودم
ده هوا پر می زدم
بدون ویزه ایران 

د قم چکر می زدم
می رفتم د سنگ بری

می کردم کاریگری
یا پاکستان می رفتم

دل بریان می رفتم
یا مهاجر می شدم

یا که تاجر می شدم
گفته بود اشرف غنی

که مه هستم زدنی
یک ملیون شغل جدید

شغل آبی و سفید
شغل پر پیسه و چرب

د شمال و شرق و غرب
می زنم بهر شما

ههههه، هاها، هاها
قوقوقو برگ چنار
شدم از کارم بیکار
نه دارم شغل جدید

نه درآمد نه امید
شیر گفت اهلل اهلل

بیکاری  از  برادر،  )او  گفتم  مه 
وله اگر حوصله درد و بال گفتن 
خداوند  برو  باشم.  داشته  را 
رزقت را یک جای دیگر حواله 

کند.(

قوقوقو برگ چنار
دای چوپانی

فساد اداری سومین مشکل اصلی
 در افغانستان

تهیه برنامه توسعه پنج ساله توسط بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان

 ظفرشاه رویی
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این دومین بار است که نامه  می نویسم و از طریق 
که  اول  نامه  می رسد.  چاپ  به  8صبح  روزنامه 
زمستان گذشته به چاپ رسید، عنوانی اشرف غنی، 
نمی دانم  بودم.  نوشته  خود  کشور  رییس جمهور 
یا  به روزنامه خواندن دارد  که آقای غنی عادت 
نه و جمله ای از نامه ام را خواند و یا نه، ولی هیچ 

واکنشی از وی ندیدیم.
بود و  به قدرت رسیده  تازه  آن زمان آقای غنی 
مرا  که  بود  گرفته  روی دست  اقداماتی  برخی 
ایشان  جناب  عنوانی  نامه ای  تا  ساخت  امیدوار 
بنویسم و حداقل در راستای حل مشکالتم کمک 
کند. ولی جناب رییس جمهور در آن موقع مست 

و خمار قدرت بود و صدایم را نشنید.
به هر حال، من یک مهاجر افغان هستم که مانند 
در  کارگری  طریق  از  خود  هموطن  میلیون ها 
خانواده   روز  و  شب  زندگی  بیگانه  کشورهای 
ایران  در  که  بود  سال ها  من  می گذرانم.  را  خود 
در  و  می کردم  کارگری  خود  خانواده  کنار  در 
اقامت  برگه  احمدی نژاد  ریاست جمهوری  زمان 
مشکالتی  به دلیل  اما  کردم،  دریافت  یک ساله 
آنان  مجبور شدم  آمد،  پیش  خانواده ام  برای  که 
کار  زمینه  نبود  به دلیل  برگردانم.  افغانستان  به  را 
بار  اما این   دو باره مجبور شدم به ایران برگردم، 
منم مجبور شدم که  نمی شد و  اقامت داده  برگه 

غیرقانونی در ایران اقامت کنم.
به  تاریخ 12/7/1392 با صاحب کاری به نام ایرج 
پیمان کار  به عنوان  شدم.  کار  مشغول  مهرانیان 
ساختمان قرارداد عقد کردیم و کار ایشان را طی 
تمام و تحویل دادم و مقدار پول خود  ماه  شش 
بابت کارم  از  پولی که  از مجموع  اما  را گرفتم. 
باالی ایرج مهرانیان داشتم، 45 میلیون تومان آن را 
نپرداخت و منم به دلیل این که به صورت غیرقانونی 
در ایران اقامت داشتم، به نهادهای عدلی و قضایی 

آن کشور شکایت کرده نتوانستم.
آقای مهرانیان از این موقعیت سوءاستفاده کرده و 
حاضر نیست که بقیه پولم را بپردازد. من مشکل 
نامه ای که عنوان رییس جمهور  خود را از طریق 
در  8صبح  روزنامه  توسط  و  بودم  نوشته  غنی 
زمستان گذشته به چاپ رسید، شرح دادم. مدتی 
اسالمی  نامه، سفارت جمهوری  این  نشر  از  پس 
به  و  کرد  پیدا  را  تماسم  شماره  کابل،  در  ایران 

عادل الجبیر، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی 
هنگامی که روز گذشته در نشست مشترک رسانه ای 
در کنار همتای آلمانی  اش والتر اشتاینمایر در برلین 
قرار گرفت و سخنان خود را به زبان آلمانی آغاز 

کرد حاضران را غافل گیر کرد.
الجبیر در سفری به جمهوری فدرال آلمان روابط 
این  گسترش  راه های  و  برلین  و  ریاض  دوجانبه 

روابط را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی در این دیدار 
مسایل بین المللی و منطقه ای مورد اهتمام مشترک 

دو کشور نیز به بحث گذاشته شد.
الجبیر دوران کودکی خود  گفتی است که عادل 
فرهنگی  وابستگی  کارمند  که  پدرش  همراه  به  را 

من زنگ زد. من مشکالت خود را برای سفارت 
گفتم و این سفارت گفت که من باید به افغانستان 
برگردم و ویزا بگرم تا بتوانم مشکل خود را از راه 

قانونی در ایران پیگیری کنم.
برایم  کابل،  در  ایران  اسالمی  سفارت جمهوری 
امید  به  منم  و  می دهد  کار  ویزای  که  داد  وعده 
همکاری این سفارت به افغانستان برگشتم، ویزای 
ایران را دو باره گرفتم و به آن کشور برگشتم تا 
بتوانم مشکل خود را دو باره پیگیری کنم. سفارت 
و  داد  ماهه  سه   »A« ویزای  برایم  کابل  در  ایران 
گفت که این ویزا در ایران قابل تمدید نیز است. 

حل  شورای  به  شکایت  حال  در  رفتم  ایران  و 
اختالف بودم و مدت ویزایم کم مانده بود به دفتر 
تمدید ویزا مراجعه کردم، مبلغ 670 هزار تومان 
دفتر  این  اما  کردم،  پرداخت  ملی  بانک  در  هم 
گفت که ویزای من تمدید نمی شود. به نهادهای 
و  نشد  تمدید  بازهم  اما  کردم  مراجعه  نیز  دیگر 

مجبور شدم بازهم به افغانستان برگردم.
حاال در کابل سرگردان در کنج مسافرخانه منتظر 
از  بنا  ایران هستم.  از سفارت  دو باره  ویزای  اخذ 
سفارت  از  اما  ندارم  همکاری  توقع  خود  دولت 
جمهوری اسالمی می خواهم حداقل برایم ویزای 
کار طوالنی مدت یک ساله  بدهد تا بتوانم مساله 
پیگیری  ایران  در  را  مهرانیان  ایرج  از  شکایتم 
کنم. در صورتی که ویزای کوتاه مدت داده شود، 
احتماال بازهم سرگردان خواهم شد، چون پیگیری 
نهادهای عدلی و قضایی زمان  از طریق  شکایت 

بیشتری نیاز دارد. 

سفارت سعودی بود در کشور آلمان گذرانده است.
مسایل  به  پرداختن  از  پیش  خود  سخنان  طی  وی 
سیاسی و روابط دو کشور، به زبان آلمانی از دوران 
کودکی خود در این کشور گفت و سپس سخنان 

خود را به زبان عربی ادامه داد.

نامه ای از یک سرگردان

الجبیر با سخن گفتن به زبان آلمانی در برلین 
حاضران را غافلگیر کرد
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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:   

چین اجازه داد که ارزش یوان، یک و نه دهم درصد کاهش 
یابد که در ده سال اخیر بی سابقه بوده است.

بانک خلق چین روز سه شنبه اعالم کرد که تصمیم به کاهش 
انجام شده که  این هدف  با  ارزش پول چین در مقابل دالر، 
نرخ ارز را که به شدت در این کشور کنترل می شود، با بازار 

تطبیق دهد.
 خبرگزاری ها می نویسند که هر نوع تغییری، چین را با خطر 

افزایش تنش با همسایگانش روبرو می کند.
اما  بود  گرفته  قوت  امریکا  دالر  کنار  در  اخیرا  چین   ِ یوان 
اقتصادی  دشواری های  به  توجه  با  که  می گویند  تحلیلگران 
چین، این کشور نمی خواسته که بیش از این واحد پولی اش 

در حالی که وزارت خارجه امریکا اعالم کرده است واشنگتن 
و آنقره را به گفتگوهای خود درباره چگونگی تقویت امنیت 
از  ترکیه روز سهشنبه گفت  ارتش  می دهند،  ادامه  منطقه ای 
کردستان،  کارگران  حزب  موضع   17 اینسو  به  دوشنبه  روز 

 پ.ک.ک. را هدف بمباران هوایی قرار داده است.
بنا بر اعالم ارتش ترکیه، حمالت روزهای دوشنبه و سه شنبه 
حمله  جمله  از  ترکیه،  داخل  در  حمالتی  رشته  پی  در  که 
مسلحانه به کنسولگری امریکا در استانبول صورت گرفت، در 
استان حکاری به وقوع پیوسته است. این استان هم مرز با عراق 

و ایران است.
هرچند ترکیه تا ماه گذشته وارد نبرد مستقیم علیه گروه موسوم 
را  افراطی  این گروه  با  مبارزه  اخیرا  اما  بود،  نشده  به داعش 
علیه  خود  حمالت  بر  نیز  دیگر  سوی  از  و  بخشیده،  شدت 
مواضع حزب کارگران کردستان افزوده است. این در حالی 
با پیکارجویان افراطی داعش در  نیز  است که نیروهای کرد 

حال نبرد هستند.

قوی شود.
واحد پولی قوی تر، رشد را کند می کند زیرا صادرات یک 

کشور را گران تر و غیر رقابتی می کند. 

همین امر موجب شده است که جمیل بایک رهبر پ. ک. ک 
علیه  می کند  ادعا  »آنقره  گفت  بی بی سی   با  گفتگو  در 
تروریست های داعش می جنگد، اما در واقع نظامیان این کشور 
نیروهای پ .ک .ک  به  داعش،  از  و حفاظت  پشتیبانی  برای 

حمله می کنند.«

بانک خلق چین ارزش یوان را حدود دو درصد کاهش داد

ترکیه ۱۷ موضع پ.ک.ک را هدف حمالت هوایی قرار داد 

ACKU



Hasht e Subh

 دعوت به داوطلبی
تهیه پایپ پالستیکی پلی اتیلن

که  تخار  والیت  در  آبرسانی  پروژه  برای  افغانستان  برای  سویدن  کمیته 
     PN-12.5 تطبیق کننده ان کمیته سویدن برای افغانستان میباشد پایپ های پالستیکی به قطر های مختلف با

ذیل ضرورت دارد:
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 90 ملی به  اندازه 900متر 
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 75 ملی به اندازه 7600متر

• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 63 ملی به اندازه 4800 متر
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 50 ملی به اندازه 510 متر 
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 40 ملی به اندازه 210 متر
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 32 ملی به اندازه 420 متر

شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:
• داوطلبی های سربسته و مهر شده قیمت داده شده به افغلنیباید از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ 25 ماه اسد  
سال جاری از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر از دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان در بخش تهیه 

و تدارکات تسلیم و راجستر نمایند.
• هر شرکت / تهیه کننده با تسلیم نمودن اسناد داوطلبی الی تاریخ 25ماه  اسد  سال جاری مطابق 16 ماه 
آگست 2015 تا ساعت 3 بعد از ظهر با مبلغ یک صد هزار )100000( افغانی طور تضمین داوطلبی نقدا 
به بخش مال کمیته سویدن برای افغانستان تسلیم نمایند که اعتبار این تضمین برلی دو هفته تا ختم گشایش 

داوطلبی بوده و مکمال به انعده داوطلبانیکه موفق شناخته نمیشود دوباره پرداخت میگردد
• شرکت / تهیه کننده که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید به ارزش 10 فیصد پول مجموعی 
مالی  ان(به بخش  تعین شده  به وقت  داد شده  قرار  مواد  )تحویل  اجرا  بخاطر تضمین  را  داد  قرار  اعطای 

کمیته سویدن نقدا تحویل دهد. 
• مطابق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان 2 درصد تکس از مجموع قرارداد 
به اساس جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط کمیته سویدن برای افغانستان وضع و به وزارت محترم 

مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأ دیه میگردد. 
• شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت 
اعتبار جواز از مراجع فوق الذکر 7 درصد تکس از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن برای افغانستان 

از قراردادی وضع میگردد.
بدون  داوطلبی،  اقالم  تهیه  معیاد  ذکر  بدون  مشخصات،  با  انطباق  غیر  اقالم،  با  مکمل  نا  های  آفر   •
یا پاکت های  اقالم و مجموع کل داوطلبی، داخل پاکت های شخصی شرکت ها، سرباز و  مجموعات 

شفاف، بعد از وقت تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند.
آدرس:

کمیته سویدن برای افغانستان
بخش تدارکات و اکماالت

سرکت کابل – جالل آباد، پکتیا کوت- کابل افغانستان
شماره ها: 0788966010 و 0781309630

به گزارش 8صبح و به نقل از آسیا تایمزاخیرا، عشق 
انتقال گاز  آباد تالش ها برای راه اندازی کار پروژه 
را  هند(  و  پاکستان  افغانستان،  )ترکمنستان،  تاپی 
برای  برای  ترکمنستان  دولت  است.  بخشیده  شدت 
دیگرگونی در صادرات گاز این کشور، کار پروژه 
تاپی را در صدر اولویت های کاری خویش قرار داده 
است. بویژه آن که شرکت دولتی گاز ترکمنستان  به 
پروژه  کنسرسیوم  رهبری  عنوان  به  ترکمن-گاز  نام 

تاپی انتخاب گردیده است.
انتظار می رود پایپ گاز تاپی ساالنه ظرفیت انتقال 33 
میلیارد متر مکعب گاز را داشته باشد. این مقدار قرار 
است برای مدت 30 سال انتقال گردد و از سال 2018 
شروع شود. در دیداری که 6 ما اگست  بین وزرای 
انرژی کشور های عضو تاپی در عشق آباد صورت 
روی  تا  گرفتند  تصمیم  شرکت کنندگان  گرفت 
پایپ الین همکاری نمایند. شرکت ترکمن گاز نیز 
پروژه  روی  را  بزرگی  سرمایه گذاری  تا  سپرد  تعهد 
بی میلی  دلیل  به  ظاهرا  تصامیم  این  دهد.  انجام  تاپی 
پروژه  به   پیوستن  بهر  از  انرژی  بزرگ  شرکت های 

گاز تاپی اتخاذ شده است.
به گزارش 8 صبح،  بر اساس بر آوردهای  صورت 
گرفته 1800 کیلومتر پایپ الین پروژه تاپی بین 7.6 
الی 10 میلیارد دالر هزینه  در بر داشته باشد. این پروژ 
به  افغانستان  طریق  از  را  ترکمنستان  گاز  است  قرار 
تایمز،  آسیا  گزارش  به  دهد.  انتقال  هند  و  پاکستان 
از  تجلیل  با  همزمان  دارد  تصمیم  ترکمنستان  کشور 
پروژه  کار  »ترکمنستان«   »بی طرفی«  سیاست رسمی 
تاپی را نیز در ماه دسامبر آغاز نماید. ظاهرا، مقامات 
ترکمنستانی نمی خواهند بیش ازین زمان را از دست 
را  تاپی  کنسرسیوم  رهبری  که  زمانی  بویژه  بدهند،  
یک شرکت گاز ترکمنستانی به عهده دارد. در 7ماه 

گروه های  میان  صلح  مذاکرات  از  دیگری  دور 
مختلف لیبیایی روز سه شنبه در مقر سازمان ملل متحد 
در ژنو زیر نظر برناردینو لیون، نماینده این سازمان در 
امور لیبی، برای رسیدن به توافق در زمینه تشکیل یک 

دولت وحدت ملی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، آقای لون هفته 
به کاستن  را  بیانیه ای طرفین درگیر  انتشار  با  گذشته 
یک  برای  پایه  تفاهم  یک  به  رسیدن  و  اختالفات 
چارچوب صلح در جهت پایان دادن به بحران سیاسی 

و نظامی کنون در لیبی فراخواند.
بیش از سه سال پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی، 
لیبی همچنان طعمه یک هرج و مرج است. به صورتی 
که دو پارلمان و دو دولت در این کشور با یکدیگر 
رقابت می کنند، مقر یکی در طرابلس و زیر سلطه 
شرق  در  دیگری،  و  است،  لیبی«  »فجر  نظامیان  شبه 
این کشور که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت 

شناخته شده است.
در روز یازدهم جوالی گذشته در مراکش، احزاب 

عراق،  پارلمان  توسط  شده  تصویب  اصالحات  موجب  به 
تعلقات  براساس  حکومتی  مقام های  اعطای  و  تقسیم 
مذهبی و قومی در عراق لغو و تحقیقات قانونی و قضایی 
از  حکومتی  مقام های  مالی  فساد  اتهامات  به  رسیدگی  در 

سرگرفته شد.
کشور،  این  وزیر  نخست  اصالحات  طرح  عراق  پارلمان 
برتری طلبی های  و  فساد  با  مبارزه  در  را  العبادی،  حیدر 
مجادله  و  بحث  حتا  بدون  و  آراء  اتفاق  به  قومی  و  مذهبی 
میان نمایندگان تصویب کرد. هدف از این طرح، کاستن از 
نارضایتی عمومی از فساد و ناکارآمدی دولت در اداره امور 
جامعه است. سلیم الُجبیری، رییس پارلمان عراق گفته است، 
که 297 نماینده حاضر در مجلس در زمان رای گیری به اتفاق 
تصویب  را  عراق  وزیر  نخست  اساسی  اصالحات  طرح  آرا 
العبادی خواسته  از حیدر  پیشتر رییس مجلس عراق  کردند. 

بود که وزرای بی صالحیت یا فاسد دولت را برکنار کند. 

اگست رییس جمهور ترکمنستان قربان قلی بیردیوف 
به استانبول سفر نمود تا با رییس جمهور ترکیه رجب 
از  دیدار  این  در  او  نماند.  مالقات  اردوغان  طیب 
بازرگانان ترکی دعوت نمود تا در پروژه تاپی سهم 

بگیرند. 
و  مقامات روسی  قبل   می افزاید، چندی  تایمز  آسیا 
را  عالقه مندی شان  کشور  این  انررژی  شرکت های 
ابراز نمودند. اما اخیرا،  برای شرکت در پروژه تاپی 
مسکو از اشتراک در پروژه تاپی را رد نموده است. 
نمود  صادر  کشور  این  اگست  ماه   4 که  بیانیه  در 
پاکستان  پایپ الین  پروژه  از  نموده است که  اذعان 
شمال- جنوب پاکستان حمایت می کند. پروژه پایپ 
الین شمال-جنوب پاکستان گاز ایران را از کراچی 
به  پروژه  این  اعمار  کار  می  نماید.  انتقال  الهور  به 
گمان اغلب در از سال 2016 آغاز خواهد شد. پروژه 
پایپ الین گاز شمال-جنوب پاکستان به عنوان خط 
ترانزیت گاز پنداشته می شود که بیشتر گاز ایران را 
انتقال خواهد داد. ارزش این پروژه بالغ بر 7.5 میلیارد 
دالر می گردد و طول آن به 1800 کیلومتر می رسد. 
ایران احتمال می رود کار  اتومی  از حل بحران  بعد 
این پروژه رونق بیشتری بگیرد. همچنان این پروژه از 

کارایی و اهمیت پروژه تاپی نیز می خواهد کاست.

لیبیایی با حمایت سازمان ملل متحد، توافقی را پس از 
ماه ها مذاکره، درباره »صلح و آشتی« در این کشور 

زیر به امضا رساندند.
نمایندگان  به امضا رسید که  این توافق در حالی  اما 
کنگره ملی عمومی و همچنین پارلمان طرابلس که به 

رسمیت شناخته نمی شود حضور نداشتند.
به  که  کردند  اعالم  طرابلس  پارلمان  نمایندگان 
توافق  در  تغییرات  اعمال  برای  آنان  درخواست های 

توجه نشد و آنان این توافق را امضا نمی کنند.
لیبی،  امور  در  سازمان  این  نماینده  لیون،  برناردینو 
شروطی  لیبی  احزاب  از  برخی  اگر  حتی  که  گفت 
برای آنچه تا به امروز به دست آمده دارند، اما باید 
و گو  از طریق گفت  مشترک  امور  روند حل  به  به 

درباره مسائل مورد اختالف ادامه داد.
احمد فوزی، یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته 
که پیش بینی می شود در مذاکرات ژنو که قرار است 
کنگره  نمایندگان  بکشد،  طول  به  روز  دو  مدت  به 

ملی عمومی لیبی نیز حضور داشته باشند.

عراق  دولت  خیابانی،  اعتراض های  موج  به  واکنش  در 
یک شنبه گذشته طرح بزرگ اصالحاتی را تایید کرد که 
به موجب آن بسیاری از کارمندان و مسووالن ارشد دولتی 
برکنار شدند و تدابیر تازه ای برای بهبود وضعیت خدمات 

عمومی در کشور نیز اتخاذ شد. 
ده ها هزار نفر از شهروندان عراقی طی هفته های گذشته و 
برغم سوءقصدهای تروریستی در بغداد و شهرهای جنوبی 
تظاهرات  به  دست  دولت  ناکارآمدی  و  فساد  علیه  عراق 
توقف  و  خود  وضعیت  بهبود  خواستار  و  زدند  خیابانی 

سیاست های قومگرایانه و مذهبی از سوی دولت شدند. 
اصالحات  انجام  بر  مبنی  دولت  تصمیم  از  پس  بالفاصله 
به  متهم  که  عراق  وزیر  نخست  معاونان  از  یکی  اساسی، 
نخست وزیر  داد.  استعفا  خود  مقام  از  است  مالی  فساد 
عراق در طرح اصالحاتی که به مجلس عراق تسلیم کرد، 
و  رییس جمهوری  معاونان  نظیر  مقام هایی  خواستار حذف 

نخست وزیر نیز شد. 
عراق،  پارلمان  توسط  شده  تصویب  اصالحات  موجب  به 
تعلقات  بر اساس  حکومتی  مقام های  اعطای  و  تقسیم 
مذهبی و قومی در عراق لغو و تحقیقات قانونی و قضایی 
از  حکومتی  مقام های  مالی  فساد  اتهامات  به  رسیدگی  در 

سرگرفته شد. 

گاز در آسیای مرکزی گرم رقابت برسر پایپ الین  بازار 

کرات صلح لیبی در ژنو آغاز شد مذا

دولت عراق در اثر فشار های مردم به سیاست های  
قومی و مذهبی پایان داد
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