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از حمله انتحاری و تهاجمی به ارگ 
ریاست جمهوری جلوگیری شد

نسل آینده سالمت دماغی کم تر دارد

جلوگیری از برگزاری مراسم 
فاتحه خوانی مالعمر در غزنی
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کمک هشت صد میلیون دالری امریکا 
به افغانستان

3

آیا رییس جمهور به بادغیس خواهد رفت؟

کامل برخوردار است ییس جمهور از صحت  ر

کتران  دا گفت  او  داشت.  جراحی 
کرده اند  آلمانی پایش را موفقانه جراحی 
بازیافته  را  خود  سالمتی  حاال  او  و 
که  است. هم چنین رییس جمهور افزود 
است.  نشده  کارش  مانع  بودن  بستری 
گذشته،  که در جریان سه روز  گفت  او 
کستان،  پا نخست وزیر  نوازشریف  با 
جنرال راحیل شریف رییس ستاد ارتش 
آنان  با  و  است  گرفته  تماس  کشور  آن 

 – کابل  روابط  بیشتر  گسترش  مورد  در 
صحبت  صلح  تالش های  و  اسالم آباد 
دو  که  افزود  رییس جمهور  است.  کرده 
تالش های  چشم انداز  مورد  در  کشور 
رییس جمهور  دارند.  مثبت  دید  صلح 
جان  جنرال  با  گفت  هم چنین  غنی 
و  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده  کمبل، 
داشته  تماس  نیز  درافغانستان  امریکا 
کمبل در مورد  است. قرار است جنرال 
آینده همکاری های نظامی افغانستان و 
کنگره  و  اوباما  رییس جمهور  به  امریکا 
گفت  گزارش دهد. رییس جمهور غنی 
که  کمبل خالصه مطالبی را  جنرال جان 
با  کرد،  خواهد  بیان  امریکا  کنگره  در 
گذاشته است. پیش از این  او در میان 
شایعاتی در مورد سالمتی رییس جمهور 
رسیده  نشر  به  اجتماعی  شبکه های  در 

بود. 

غنی  رییس جمهور  کابل:  8صبح، 
از  جمعی  با  اسکایپ  طریق  از  دیروز 
8صبح  خبرنگار  جمله  از  خبرنگاران، 
گرفت و از سالمتی اش خبر داد.  تماس 
پایش  که  گفت  رغنی  رییس جمهو 
بر  وطن  به  به زودی  و  است  شده  عمل 
زمانی  گفت  رییس جمهور  می گردد. 
که در صحن ارگ دوش می کرده، یک 
عمل  به  نیاز  و  کرد  پاره  گوشت  پایش 

تالش برای قباحت زدایی از مال عمر 
قابل  که  جنایتی  هر  طالبان  گذشته  سال  چهارده  به  نزدیک  طول  در 
کردن ها،  تصور بود بر مردم افغانستان روا داشتند. سربریدن ها، سنگسار 
مردم  کشاندن  خون  و  ک  خا به  انتحاری،  با  مردم  کردن  پارچه  پارچه 
کنار جاده، همه و همه توسط طالبان اجرا شد.  بی گناه توسط ماین های 
کارمندان دولت به خصوص منسوبان نظامی افغانستان  طالبان در مورد 
جلریز،  بدخشان،  کنر،  حوادث  کردند.  اعمال  را  جنایات  شدیدترین  نیز 
افراد در افغانستان  که جانی ترین  هلمند و ده ها نمونه دیگر نشان داد 

همین طالبان اند. 
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مرگ ذلت بار یک رهبر
این که چرا مال عمر به چنین سرنوشت ذلت باری دچار شد، به حتم برخاسته 
از واقعیت های خود اوست. مال عمر که به اتکای خوابی دروغین، با ادعای 
جامعه اش  مردم  بر  امیر المومنین  به عنوان  را  خود  بودن،  پیامبر  فرستاده 
خودش  همچون  او  ادعای  نداشت.  خرافه  یک  جز  واقعیتی  کرد  تحمیل 
ابتدا  در  نیز  افغانستان  خرافه زده  جامعه  متاسفانه  و  نبود  بیش  خرافه ای 
کرد. مال عمر را باید در واقع یک دروغ بزرگ دانست.  این دروغ بزرگ را باور 
ذات و حقیقت تمامی  دروغ ها، نیستی و تقلبی بزرگ است همچون مال عمر 
که تقلبی بزرگ بود و با خود نیستی و نابودی را به همراه آورد. نابودگری که 

هم چنان ادامه دارد و از مردم جامعه اش جان می ستاند.  4
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زنگ اول


افغانستان  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  دیروز 
شناسنامه های  توزیع  روند  گفت  کابینه  جلسه  در 
جاری  سال  اسد  بیست وهشت  روز  از  الکترونیک 
قریب الوقوع  شروع  شد.  خواهد  آغاز  خورشیدی 
تو زیع شناسنامه های الکترونیک خبر خوشی به مردم 
افغانستان است، اما کم تر کسی باور دارد که گفته های 
رییس اجرایی در این مورد عملی شود. رییس جمهور 
غنی پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، دو 
نفوس  احوال  ثبت  قانون  کرد.  توشیح  را  مهم  قانون 
هیچ  آن  از  پس  اما  اطالعات،  به  دسترسی  قانون  و 
ترتیب اثری برای تطبیق این قوانین داده نشد. عده ای 
این  و  کردند  تبلیغ  نفوس  احوال  ثبت  قانون  ضد  بر 
به  را  یادشده  قانون  رییس جمهور  که  شد  سبب  امر 
قاضی القضات وقت بفرستد تا سوال هایی که در مورد 
آن وجود داشت، حل شود. اما تا حال روشن نیست 
چه  سوال ها  آن  مورد  در  پیشین  قاضی القضات  که 

فیصله کرد. 
قریب الوقوع  توزیع  از  که  است  چندمین بار  این 
از  اما  می شود،  داده  خبر  الکترونیک  تذکره های 
اداره توزیع تذکره های  عملی شدن آن خبری نیست. 
کارمندانش  بیشتر  که  است  داده  خبر  هم  الکترونیک 
کمک کننده  جهانی  نهاد های  است.  کرده  اخراج  را 
تذکره های  توزیع  روند  اگر  که  داده اند  هشدار  هم 
را  خود  مالی  کمک های  نشود،  شروع  الکترونیک 
متوقف می کنند. اگر وعده رییس اجرایی عملی نشود، 
کمک کننده های بین المللی پرداخت پول به اداره تذکره 
اداره هم ناگزیر خواهد  این  را کامال متوقف می کنند. 
شد، تمام کارمندانش را اخراج کند. اخراج کل نیروی 
فلج  الکترونیکی سبب  تذکره های  توزیع  اداره  انسانی 

شدن این اداره می شود. 
تذکره های  توزیع  فلج شود، چشم انداز  اداره  این  اگر 
برقی تیره وتار خواهد شد و تا آخر عمر حکومت وحدت 
ملی کسی روی تذکره های الکترونیک را نمی بیند. اگر 
تذکره های الکترونیک توزیع نشود، پروژه اصالح نظام 
انتخاباتی ناکام می ماند. ناکام شدن این پروژه، سبب 
شورای های  و  پارلمانی  انتخابات های  که  می شود 
این  نشدن  برگزار  نشود.  برگزار  آینده  در  محلی 
انتخابات ها حکومت وحدت ملی و در کل افغانستان را 
دچار بحران می کند. اگر حکومت وحدت ملی تا میزان 
سال آینده، جرگه قانون اساسی را برگزار نکند، تاریخ 
انقضای موافقت نامه سیاسی که رییس جمهور غنی و 

داکتر عبداهلل پای آن امضا کرده اند، فرا می رسد. 
انقضای این موافقت نامه، به عمر حکومت وحدت ملی 
پایان می دهد و جنجال سیاسی کالن برای افغانستان 
می آفریند. شاید ایجاد جنجال سیاسی، برای عده ای از 
سیاستمداران بیرون از قدرت، نعمت باشد ولی برای 
دیگر  افغانستان  مردم  است.  نقمت  افغانستان  مردم 
نمی خواهند یک مشکل مضاعف برای کشورشان ایجاد 
سیاسی،  جنجال های  ایجاد  از  جلوگیری  برای  شود. 
بگیرد.  جدی  را  دموکراتیک  اصالحات  باید  حکومت 
تذکره های  توزیع  بر  مبنی  اجرایی  رییس  وعده  باید 
برقی، عملی شود. پروژه اصالح نظام انتخاباتی کشور 
باید هرچه زودتر آغاز شود. کمیسیون تعدیل قانون 
نظریاتی که در  تا همه  باید تشکیل شود  اساسی هم 
قانون اساسی وجود دارد توحید گردد.  مورد تعدیل 
اگر این اقدامات انجام شود، مشکلی فرا راه برگزاری 
باقی  ولسوالی  شورای های  و  پارلمانی  انتخابات های 
نشود،  شروع  برقی  تذکره های  توزیع  اگر  نمی ماند. 

اعتماد مردم به کل روند از میان می رود. 
حکومت باید ثابت کند که گفته های رییس اجرایی عملی 
و  نشود  عملی  اجرایی  رییس  گفته های  اگر  می شود. 
روند توزیع تذکره های برقی هم چنان با تاخیر روبه رو 
شود، اعتماد مردم به حکومت وحدت ملی بیشتر این 

آسیب می بیند. 

آیا وعده رییس اجرایی
عملی خواهد شد؟
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گروه  رهبر  عمر  مال  مرگ  کابل:  8صبح، 
طالبان، حکومت افغانستان را در مورد این که 
تا حال چه کسانی  از آدرس طالبان به جنگ 
خود ادامه داده و با هماهنگی مال عمر وارد 
ساخته  مشکوک  شده اند،  صلح  گفتگوهای 

است.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت 
اسد،  دوازدهم  دوشنبه،  روز  ملی،  وحدت 
افشا  که  گفت  وزیران  شورای  جلسه  در 
را  زیادی  سوال های  عمر  مال  مرگ  شدن 
برای مردم افغانستان و جهانیان خلق کرده و 
کسانی  که به نمایندگی و هماهنگی مال عمر 
کسانی  چه  شده اند،  صلح  مذاکرات  وارد 
شدن  »افشا  گفت:  اجرایی  رییس  بوده اند. 
نزد  زیادی در  خبر مرگ مالعمر سوال های 
ملت شریف افغانستان و جهانیان ایجاد کرد. 
نام و  این مدت جنگ تحت چه  این که در 
انجام می شده است  از سوی کدام آدرس ها 
از  نمایندگی  به  و آنهایی که ادعا می کردند 
کرده اند  شرکت  صلح  مذاکرات  به  مالعمر 
با مالعمر زمینه مذاکرات  و یا در هماهنگی 
صلح را ایجاد کرده اند، همه این ها سوال های 
جدی را در ذهن مردم و جهانیان خلق کرده 

است.«
مورد  در  اجرایی  رییس  هرچند 
تردید  و  شک  ابراز  صلح  مذاکره کنندگان 
مردم  و  حکومت  که  می گوید  اما  کرده، 
کشور  در  پایدار  تامین صلح  برای  افغانستان 
صلح  دروازه   که  می  افزاید  او  هستند.  متعهد 
روند  به  پیوستن  از  کسانی که  اما  است  باز 
مسلحانه  جنگ  به  و  کنند  خودداری  صلح 
خود علیه مردم ادامه بدهند، سرکوب و نابود 

خواهند شد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنین 
افزود که دومین دور مذاکرات رسمی صلح 
بروز  و  عمر  مال  مرگ  خبر  اعالم  بدلیل 
اختالفات شدید میان رهبران طالبان به تاخیر 
افتاده است. قرار بود این دور مذاکرات صلح 

روز جمعه گذشته در پاکستان برگزار شود.
داکتر عبداهلل همچنین می گوید که مال عمر 
از چهارده سال به این سو هیچ گاهی در داخل 

افغانستان حضور نداشته است.
روز  شام  جمهوری  ریاست  دفتر  همچنین 
افغانستان  حکومت  که  کرد  اعالم  دوشنبه 
تحوالت در رهبری گروه طالبان را به دقت 
نیز در  دنبال می کند. دفتر ریاست جمهوری 
اعالمیه ای گفته که تحوالت اخیر در رهبری 
مردم  ذهن  در  را  زیادی  سوال های  طالبان 
دفتر  است.  کرده  خلق  جهان  و  افغانستان 
ریاست جمهوری که از گروه طالبان و شبکه 
تروریستی به عنوان »گروه های مسلح مخالف 
با همین عنوان  برده، تاکید کرده  نام  دولت« 

راه گفتگو با آنها را باز می گذارد.
چهارشنبه  روز  شام  مالعمر  مرگ  خبر 
تایید  جمهوری  ریاست  دفتر  توسط  گذشته 
شد. گروه طالبان نیز یک روز پس از آن خبر 

مرگ رهبر پیشین خود را تایید کرد.

شک و تردید حکومت افغانستان 
در مورد گفتگوهای صلح

از حمله انتحاری و تهاجمی به ارگ ریاست جمهوری جلوگیری شد

تظاهرات ضد پاکستانی در غرب کشور

جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه خوانی مالعمر در غزنی

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
تروریستی  اعضای یک شبکه  ملی 
حمله  قصد  که  را  نفری  چهار 
انتحاری و تهاجمی به ارگ ریاست 
بیز  دو  و  دفاع  وزارت  جمهوری، 
کابل  شهر  در  ایتالف  نیروهای 

داشتند، بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار 
اعضای  که  است  گفته  اعالمیه ای 
شورای  به  تروریستی  شبکه  این 
گروه  رهبران  از  جمعی  پیشاور، 

طالبان وابسته اند.
این  که  افزوده  ملی  امنیت 
ناحیه  مربوطات  از  تروریستان 
هشتم شهر کابل بازداشت شده اند. 
که  شده  بازداشت  تروریستان 
و  اجمل  ضیاالرحمان،  عبیداهلل، 
شریف اهلل نام دارند، به دستور قاری 
گروه  نام نهاد  والی  معاون  اسحاق 

از  شماری  هرات:  8صبح، 
فراه،  و  هرات  والیات  باشندگان 
راه اندازی  طی  کشور  غرب  در 
دولت  از  اعتراضی  راهپیمایی  یک 
از  دست  که  خواستند  پاکستان 

مداخله در امور افغانستان بردارد.
دادن  سر  با  فراه  والیت  باشندگان 
پاکستانی و محکوم  شعارهای ضد 
ایجاد  بدلیل  کشور  این  کردن 
ناامنی و مداخله در امور افغانستان، 
فراه  شهر  در  ساعت  نیم  مدت  به 

راه پیمایی کردند.
ملل  سازمان  از  همچنین  آن ها 
پاکستان  مداخالت  از  تا  خواستند 

در افغانستان جلوگیری کنند.
نیز  هرات  باشندگان  از  تن  صدها 
در اعتراض به آنچه »تجاوز آشکار 

اکبر  خان  موسی  کابل:  8صبح، 
زاده، والی غزنی به 8صبح می گوید 
اندازی  راه  با  امنیتی  نیروهای  که 
یک عملیات بزرگ، مانع برگزاری 
مراسم فاتحه  خوانی مال عمر شدند.

که  می گوید  اکبرزاده  آقای 
اردوی  و  امنیت  پولیس،  نیروهای 
از  برخی  در  دوشنبه  روز  ملی 

طالبان در والیت کابل می خواستند 
به ارگ ریاست جمهوری، وزارت 
ایتالف در  نیروهای  بیز  و دو  دفاع 
تروریستی  حمله  به  دست  کابل 

بزنند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
شده  بازداشت  تروریستان  که 
نظامی  آموزشی  مرکز  یک  در 
طرف  آن  در  »تیرا«  ساحه  در 

پاکستان به خاک افغانستان« خوانده 
و  راهپیمایی  به  دست  می شود، 

تجمع زدند.
که  می گویند  کنندگان  تظاهرات 
پاکستان در صدد ساخت تاسیسات 
نظامی در بخش های از افغانستان در 

کنر و پکتیکا است.
معترضان  نامه  قطع  از  بخشی  در 
آمده است: »مردم افغانستان به ویژه 
مردم هرات به هیچ بیگانه ای اجازه 
نخواهند داد تا به حریم مقدس شان 

دست درازی کنند.«
پاکستان  مداخالت  همچنان  آنان 
گروه های  از  کشور  آن  حمایت  و 
محکوم  را  افغانستان  در  تروریستی 

کردند.
نیز  افغانستان  حکومت  از  آنان 

غزنی  مرکز  مربوطات  در  روستاها 
تلفات  و  کرده  حمله  طالبان  باالی 

سنگین بر طالبان وارد کرده اند.
والی غزنی گفت: »نیروهای امنیتی، 
قره باغی،  قبرستان های  از  را  طالبان 
نوغی و  اسپندی، روستاهای  دشت 
راندند و در  بیرون  قلعه شیر  دشت 
خوانی  فاتحه  مراسم  حاضر  حال 

آموزش های  تحت  دیورند  خط 
تروریستی قرار داشته اند.

از محل اختفای این تروریستان در 
ناحیه هشتم شهر کابل، یک صوب 
انتحاری،  پنج حلقه ماین  واسکت 
کپسول های  تعدادی  چسپکی، 
که  موبایل  سیت   هفت  و  انفجاری 
می شود،  استفاده  انفجار  در  آن  از 

نیز بدست آمده است.

به  تا جلو تجاوز پاکستان  خواستتد 
خاک خود را بگیرد.

راهپیمایی  و  تجمع  بزرگترین  این 
است که طی سال های اخیر بر علیه 
پاکستان  مداخالت  و  تجاوز  آنچه 
در  می شود،  خوانده  افغانستان  در 

هرات برگزار می گردد.
اخیرا برخی از رسانه ها گزارش هایی 
ورود  از  که  کردند  منتشر  را 
از  بخش هایی  به  پاکستان  نظامیان 
پکتیکا حکایت  و  کنر  والیت های 
است  آمده  گزارش ها  در  می کرد. 
ایجاد  تالش  در  پاکستانی ها  که 
پایگاه و تاسیسات نظامی در داخل 

خاک افغانستان هستند.

شان مختل شده است.«
با این حال، رییس امنیت ملی غزنی 
نیز با تایید این رویداد می گوید که 
عملیات  یک  در  امنیتی  نیروهای 
مراسم  برگزاری  مانع  مشترک 

فاتحه برای مال عمر شدند.
دولتی  منبع  یک  همین حال،  در 
اداره  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
تمام  به  محلی  ارگان های  مستقل 
مسووالن محلی در والیات مکتوب 
مراسم  برگزاری  از  که  فرستاده 
طالبان  توسط  مالعمر  فاتحه خوانی 
در  مکتوب  این  کنند.  جلوگیری 
روز  دو  که  می شود  صادر  حالی 
یک  عمر،  مال  خبر  انتشار  از  پس 
اعضای  از  برخی  و  سیاسی  حزب 
مراسم  یک  صلح  عالی  شورای 
فاتحه خوانی برای مالعمر در کابل 

ACKUبرگزار کردند.
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کمک هشت صد میلیون دالری امریکا
به افغانستان

نسل آینده سالمت دماغی کم تر دارد
 سهیال وداع خموش

 ظفرشاه رویی

هشت صد  مبلغ  که  دارد  نظر  در  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان  دولت  به  آینده  سال  چهار  برای  دالر  میلیون 
به  آن  دالر  میلیون  دوصد  ساالنه  مبلغ  این  از  کند.  کمک 

دولت افغانستان داده می شود.
افغانستان  مالیه  وزارت  و  کابل  در  امریکایی  مقام های 
است  قرار  و  است  بالعوض  جدید  کمک  که  می گویند 
از طریق بودجه دولت افغانستان مطابق نیازمندهای ها و 

اولویت های دولت به مصرف برسد.
کشور در ماه مارچ  تفاهم رهبران دو  از  کمک جدید پس 
جریان  در  امریکایی  مقام های  گرفت.  صورت  گذشته 
گذشته  مارچ  ماه  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  سفر 
دولت  به  که  کردند  اعالم  امریکا،  متحده  ایاالت  به 

کرد. کمک جدید خواهند  افغانستان 
قرار است صد میلیون دالر آن تا چند روز آینده به حساب 
دولت افغانستان واریز شود. قرارداد این صد میلیون دالر، 
وزیر  حکیمی  کلیل  ا توسط  اسد،  دوازدهم  دوشنبه،  روز 
و  متحده  ایاالت  سفیر  مکینلی  مایکل  افغانستان،  مالیه 
ویلیام همینک، رییس اداره انکشاف بین المللی ایاالت 

کابل به امضا رسید. متحده امریکا در افغانستان، در 
کمک  که  گفت  وزیر مالیه در مراسم امضای این قرارداد 
دولت  به  امریکا  متحده  ایاالت  دالری  میلیون  هشت صد 
برای  حکیمی،  آقای  به گفته   است.  مشروط  افغانستان 

که دیگر نیروی جوانی را در  ماه گل پنجاه ساله در حالی 
وجودش احساس نمی کند، دختر شش ساله ای را به دوش 
اورتوپیدی  شفاخانه  دهلیز های  کشان  کشان  و  کشیده 
که توجه هر رهگذر  صلیب سرخ را می پیماید. تنها چیزی 
حرکات  با  شش ساله  کودک  می کرد،  جلب  ماه گل  به  را 
که ماه گل آن را به سختی  غیرنورمال و با اعضای ناقص بود 
مفهوم  نا  و  عجیب  صداهای  دخترک  می کرد.  حمل 
چنگ  مادرش  به صورت  گاهگاهی  و  می کرد  بدر  گلو  از 
می انداخت. دست ها و پا هایش به طور عجیب به سمت 
کوتاه و چنگ  دیگری برگشته  بودند، با آنهم با چیغ های 
انداختن به وسیله ضبط نمی گذاشت با مادرش مصاحبه 

گیرد. صورت 
می کرد  تالش  که  حالی  در  کابل  والیت  باشنده  ماه گل 
شش  دختر  »این  می گوید:  کند،  آرام  را  بیمارش  کودک 
آمد دچار فلج دماغی  به دنیا  زمانی که  از  سال عمر دارد، 
راه  نه  و  نه نشسته  نه حرف زده می تواند،  این طفل  بود، 
و  سن  این  در  که  است  معلول  طفل  یک  کل  در  گشته. 
سال مسوولیت نگهداریش را دارم. او موهایم را می کشد، 
گردم  کارش  این  مانع  گر  ا و  می اندازد  چنگال  صورتم  به 

وجودم را دندان می گیرد.«
به گفته ماه جان، ازدواج او به اساس مشوره فامیل ها صورت 
از  یکی  کتران  دا و  می باشد  پسر خاله اش  شوهرش  و  گرفته 
ازدواج خانوادگی  نیز در همین  را  بیماری دخترش  عوامل 

می دانند.
صلیب  شفاخانه  به  را  دخترش  این سو  به  یک سال  از  او 
تنها  این مدت دخترش  و در  سرخ جهت تداوی می آورد 
می تواند اندکی قادر به نشستن شود و حرف را بفهمد. او 

کمکی بدهند. انتظار دارد تا به دخترش وسایل 
می گوید:  کابل  چهل ستون  باشنده  ظاهر  حال،  همین  در 
»دو طفلم غیرنورمال است، یکی اش یازده ساله و دیگرش 
بیمار  دو  که  داریم  طفل  چهار  می باشد.  پنج ساله  حدود 

و  شده  گذاشته  اساسی  شرط  پنج  کمک  این  دریافت 
و  برآورده  را  این شرایط  تا  افغانستان مکلف است  دولت 
کند.  دریافت  را  امریکا  دالری  میلیون  هشت صد  کمک  
کمک انکشافی در مقایسه  گفت: »تفاوت این  وزیر مالیه 
که این  گرفته در این است  که صورت  کمک های قبلی  با 
و صد درصد مطابق  افغانستان  بودجه  به  کمک مستقیم 
بازسازی  از طریق صندوق  افغانستان  اولویت های دولت 
مصرف  به  دارد،  بدوش  را  آن  مدیرتی  جهانی  بانک  که 
کمک  »این  گفت:  هم چنین  حکیمی  کلیل  ا می رسد.« 
برازندگی دارد. اول این که  کمک های قبلی دو  نسبت به 
کمک مشروط  مستقیم به بودجه ما می آید، دوم این که این 

اعضای  طفل  دو  این  می باشند.«  سالم  دیگرش  دوی  و 
از نمو و  از یک سال به این سو  وجودشان شخی داشته و 
این  بروز  علت  کتران  »دا می افزاید:  او  مانده اند.  باز  رشد 
کودکانم ازدواج های نزدیک می گویند، چون  بیماری را در 

من و خانمم دختر و پسرخاله می باشیم.«
مشکل  خیلی  کودک  دو  این  نگهداری  او،  به گفته 
برای  که  کرده ام  مراجعه  به خاطری  »این جا  می باشد، 
گیری حرکت های مستقل  کمکی برای فرا کودکانم وسایل 
کتران  دا که  »ورزش های  می افزاید:  او  گردد.«  مساعدت 
کرده اند تا حدی موثر  کودکانم تجویز  این شفاخانه برای 
می تواند  کنون  ا یازده ساله ام  کودک  و  است  شده  تمام 
را  نان  دهد،  خبر  مادرش  به  کند  حاجت  رفع  این که  از 
ظاهر  او  در  بهبودی های  غیره  و  بخورد  خودش  قاشق  با 

گردیده است.«
فلج  اطفال  بخش  مسوول  صدیقی،  وثیق اهلل  خواجه 
کابل  در  سرخ  صلیب  کمیته  ارتوپیدی  شفاخانه  دماغی 
دماغی  فلج  بیمار  کودک   50 الی   40 »هفته وار  می گوید: 
سال  چند  از  می کنند.  مراجعه  رهنمایی  و  تداوی  جهت 

را ما  کارها  که بعضی  به این مفهوم است  است. مشروط 
کمک ها برای ما  که در نتیجه آن این  باید انجام بدهیم 
آن  مقابل  در  ما  است.  دوجانبه  تعهد  یک  یعنی  بیاید. 
وعده  خود  بین المللی  دوستان  به  که  اصالحاتی  تعداد 
کمک ها برای  سپرده ایم، در نتیجه انجام دادن آن، این 

ما می آید.«
کمک  جدید  دریافت  مورد شرایط  در  مالیه  وزیر  هرچند 
جزییات  افغانستان  دولت  توسط  امریکا  متحده  ایاالت 
بیشتری ارایه نکرد، اما برخی دیگر از مسووالن این وزارت 
اداری،  فساد  با  جدی  مبارزه  مالی،  ثبات  که  می گویند 
فقر  بین بردن  از  هم چنین  و  سالم  و  خوب  حکومتداری 

قابل  افزایش  کودکان  در  دماغی  فلج  تعداد  این سو  به 
مالحظه ای یافته است.«

می گردد،  ارایه  بیماران  این  برای  که  خدماتی  او،  به گفته 
فزیکی،  تداوی  فیزیوتراپی،  خدمات  از  عبارت 
مستقل  برای  قالب ها  و  کمکی  وسیله  سهولت های 
بودن شان می باشد، در ضمن برای خانواده ها هدایت های 

الزم برای بهبود شان داده می شود.
را  عالیم  از  برخی  دماغی اند  فلج  دارای  که  کودکانی 
از  برخی  اولیه  سنین  در  مثال  به طور  که  می باشند  دارا 
کودک از خود بروز دهد، قادر  که باید یک  فعالیت های 
کودکان فاقد توجه، فهم و  به آن حرکات نیستند. این گونه 

کودکانه می باشند. فاقد حرکات نورمال 
عوامل عمده بروز این گونه بیماری ها عبارت اند از دالیل 
امراض  از  برخی  موجودیت  قرابتی،  ازدواج های  جنگ، 
کودک و مادرش در  در مادر قبل از والدت، صدمات خود 
جریان بارداری، استفاده دوا ها در جریان بارداری و غیره.
و  وخامت  به  نظر  »بیماران  می افزاید:  صدیقی  کتر  دا
که  شدت بیماری شان خفیف، متوسط، و شدید می باشد 

کشور از جمله شرایط مهم ایاالت متحده امریکا برای  در 
کمک هشت صد میلیون دالری است. دریافت 

که دولت افغانستان  کلیل حکیمی می گوید  با این حال، ا
متحده  ایاالت  جدید  کمک  دریافت  شرایط  اجرای  به 
آینده  ماه های  که طی  دارد  نظر  در  و  متعهد است  امریکا 
روی اصالحات در پنج بخش تمرکز جدی تر داشته باشد. 
گفت  آقای حکیمی این بخش ها را مشخص نساخت اما 
سال  طی  دیگر  دالر  میلیون  صد  کمک  دریافت  برای  که 

جاری، اصالحات الزم را به وجود خواهد آورد.
افغانستان  در  امریکا  دولت  مقام های  همین حال،  در 
دولت  به  متحده  ایاالت  جدید  کمک   که  می گویند 
افغانستان در چارچوب »همکاری های جدید انکشافی« 

صورت می گیرد.
کابل، در  مایکل مکینلی، سفیر ایاالت متحده امریکا در 
که طی  دالری  میلیون  کمک صد  قرارداد  امضای  مراسم 
واریز خواهد  افغانستان  به حساب دولت  آینده  روز  چند 
میلیون دالری  کمک بالعوض هشت صد  که  گفت  شد، 
ثبات  تامین  بخش  های  در  عمدتا  امریکا  متحده  ایاالت 
صورت  فقر  کاهش  و  خوب  حکومتداری  ایجاد  مالی، 

می گیرد.
کمک های  که ایاالت متحده امریکا به  آقای مکینلی افزود 
جدید  کمک  و  می دهد  ادامه  افغانستان  دولت  به  خود 
امریکا  متحده  ایاالت  است. سفیر  روند  این  نشان دهنده 
افغانستان  در  فقر  کاهش  به  امیدواری  ابراز  با  کابل  در 
افغانستان  مردم  مشکالت  از  بخشی  کمک  »این  گفت: 
انکشافی  جدید  همکاری های  داد.  خواهد  کاهش  را 
میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا نشان دهنده تغییر 
و تحول اساسی در نحوه همکاری های توسعه ای میان دو 
به  مکلف  را  خود  امریکا  متحده  ایاالت  می باشد.  کشور 

کمک روند اصالحات می داند.«
از  این سو  به   2001 سال  از  امریکا  متحده  ایاالت 
بخشی  اما  بوده  افغانستان  دولت  اصلی  تمویل کنندگان 
توسط  دولت  بودجه  از  بیرون  کشور  این  کمک های  از 

موسسات داخلی و بین المللی به مصرف رسیده است.

در مدت  نیز  متوسط  و  نسبی خوب می گردند  آن  خفیف 
اما شدید آن به طور  زمان طوالنی بهبود حاصل می کنند، 

کلی قابل تداوی نمی باشد.«
کمیته  در  اورتوپیدی  مرکز  رییس  هالل،  نجم الدین 
فلج  رقم  تاسف  »با  می گوید:  سرخ  صلیب  بین المللی 
درصد   45 الی   40 گذشته  سال های  به  مقایسه  به  دماغی 
صلیب  نمایندگی  هفت  در  می دهد.  نشان  را  افزایش 
به   2014 سال  در  دارد،  وجود  والیات  و  مرکز  در  که  سرخ 
نزد  می باشند  دماغی  فلج  دچار  که  طفل   2528 تعداد 
ماه  شش  در  تنها  که  حالی  در  است.  شده  راجستر  ما 
داشته ایم  مریض  چهارده صد و شصت و شش   2015 سال 
کنون 18 هزار و  تا  از شروع فعالیت ما )1988( میالدی  و 
کودک را ثبت و راجستر داریم، اما  شش صد و بیست و سه 
که در شروع فعالیت، ما رسیدگی به فلج دماغی  گفت  باید 
این گونه  مراجعه  به  نظر  اخیر  سال  چند  در  ولی  نداشتیم 
که ما در  گردید.« او می افزاید  بیماری ها این بخش فعال 
که یک بخش  والیات  و  مرکز  در  موجود خود  مرکز  هفت 
که  کرده ایم  رسیدگی به بیماری های فلج دماغی را ایجاد 

این گونه بیماران افزایش یافته اند.«
است،  نشده  دقیق  دماغی هرچند  فلج  عوامل  او،  به گفته 
غلط  دواهای  استفاده  از  عبارت  آن  احتمالی  عوامل  اما 
برای  خوب  غذاهای  نرسیدن  و  کمبود  مادران،  توسط 
کسیجن در هنگام والدت، بروز مکروب ها  مادر، نرسیدن ا
آن  عمده  عامل  اما  می باشد،  غیره  و  صدمه ها  مادر،  در 

که در ردیف اول قرار دارد. ازدواج های نزدیک می باشد 
حالت  به  را  کودک  هیچ گاه  »ما  می افزاید:  هالل  آقای 
دماغی  فلج  این  گر  ا اما  نمی توانیم،  درآورده  نورمال 
کودک مانع  باعث مشکل فزیکی می شود و حرکات را در 
می گردد، ما برای او توان بخشی می دهیم و تالش می کنیم 
که نگذاریم وضعیت  کنند. تالش می شود  مستقل حرکت 
گردد. در ضمن ما می خواهیم به والدین بفهمانیم  او بدتر 
کودک شان در داخل  که پول های شان را در راستای تداوی 
کودکان  این گونه  چون  ندهند.  هدر  به  کشور  از  خارج  و 

تداوی دوایی و یا جراحی ندارند.«

ACKU



ومندانه از آخرین خواسته های هر فردی  ی آبر ی و عزادار ی مراسم خاک سپار برگزار
ی خود  ی و عزادار ی از انسان ها در زمان حیات شان مراسم خاک سپار است. بسیار

ی که می توانند با آن احساس آرامش به خود بدهند  را به عنوان حداقل چیز
ی می کنند. این تخیل که آنانی که قدر او را نمی دانستند برایش اشک  تخیل پرداز

زشمندی هایش معترف می شوند و حسرت از دست  می ریزند و به خوبی ها و ار
ی یک فرد در واقع  ی و به خصوص عزادار دادنش را می خورند. مراسم خاک سپار

حکم نقطه پایان داستان زندگی یک فرد را دارد. بعد از این که این نقطه گذاشته 
شد، می شود داستان زندگی اش را خواند و معنا کرد. اما این نقطه پایان خود 

می تواند نمایانگر تمام زندگی آن فرد باشد. 
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یک رهبر

امید این که مایه آرامشش در قبر شود و شاید این امید را 
که خداوند و دیگران در آینده او را ببخشند.  هم دارد 

نیستند.  مستثنا  موضوع  این  از  نیز  جامعه  یک  رهبران 
ک سپاری شرافتمندانه  آنان نیز دوست دارند مراسم خا
از چنین  رهبران  از  بسیاری  باشند.  داشته  باشکوهی  و 
و  واسطه شهرت  به  یا  برخوردار می شوند؛ حال  اقبالی 
نفوذشان یا به دلیل احترام و محبوبیت شان. شاید بتوان 
میزان محبوبیت و احترام مردم یک جامعه به رهبرشان 
و  ک سپاری  خا مراسم  برگزاری  نحوه  از  خوبی  به  را 

کرد.  نحوه سوگواری جامعه برای آنان درک 
عبدالناصر،  جمال  ک سپاری  خا مراسم  در 
کردند.  رییس جمهور مصر، حدود 4 میلیون نفر شرکت 
سرنگونی  و   1952 سال  انقالب  رهبری  واسطه  به  او 
اسراییل  با  جنگ  هم چنین  و  مصر  شاهی  حکومت 
در بین بسیاری از مردم عرب به عنوان قهرمان شناخته 
نام  به  را  او  هند  مردم  از  بسیاری  که  گاندی  می شود. 
نفر  میلیون  دو  حدود  حضور  با  می شناسند  بزرگ  روح 
در سال 1948 تشییع شد. مرگ او زمینه ساز جنبش های 
آزادی خواهانه و حقوق بشر در سراسر جهان بود و او را 
حتا  کرد.  تبدیل  فراموش نشدنی  شخصیت  یک  به 
که در  ایل دوم  کیم جونگ  رهبر دیکتاتوری همچون 
کرد، در مراسمی   زمستان 2011 در اثر سکته قلبی فوت 
کوریای  مردم  از  نفر  میلیون ها  حضور  با  و  ساعته  سه 
سرخ  پرچم  یک  با  وی  تابوت  شد.  تشییع  شمالی 

را  مرگش  کسی  بود.  او مسببش  که  انداخت  غم هایی 
به مردمش تسلیت نگفت، اما مرگش تسلی بخش دل 
بسیاری از مردم شد. هرچند شاید بسیاری می خواستند 
او زنده باشد تا در محکمه ای عادالنه به مردمی  که او 
مانند  او  باشد.  پاسخگو  بود  زندگی شان  تباهی  مسبب 
در  آنقدر  و...  قذافی  صدام،  هیتلر،  همچون  رهبرانی 
که سرنوشتی به غیر از مرگی  بین مردم خود منفور بود، 

خفت آور نداشت. 
این که چرا مال عمر به چنین سرنوشت ذلت باری دچار 
اوست.  خود  واقعیت های  از  برخاسته  حتم  به  شد، 
ادعای  با  دروغین،  خوابی  اتکای  به  که  عمر  مال 
بر  امیر المومنین  به عنوان  را  خود  بودن،  پیامبر  فرستاده 
خرافه  یک  جز  واقعیتی  کرد  تحمیل  جامعه اش  مردم 
بیش  خرافه ای  خودش  همچون  او  ادعای  نداشت. 
نبود و متاسفانه جامعه خرافه زده افغانستان نیز در ابتدا 
کرد. مال عمر را باید در واقع یک  این دروغ بزرگ را باور 
دروغ بزرگ دانست. ذات و حقیقت تمامی  دروغ ها، 
که تقلبی  نیستی و تقلبی بزرگ است همچون مال عمر 
آورد.  به همراه  را  نابودی  و  نیستی  با خود  و  بود  بزرگ 
که هم چنان ادامه دارد و از مردم جامعه اش  نابودگری 

جان می ستاند. 
مردمش  با  عمر  مال  که  می دهد  آزار  را  ذهنم  سوال  این 
کنون به خیابان ها می ریزند و خشمگینانه  که ا کرد  چه 
که  بی رونقی  و  سفارشی  محدود،  ختم  مراسم های 
برایش برگزار شده را محکوم می کنند؟ او چگونه امیری 
مرده اش  بر  عزاداری  نمی توانند  حتا  مردمش  که  بود 
محدود  که  بود  رهبری  چگونه  او  کنند؟  تحمل  را 
پیروانش به زور تهدید و سالح مردم را به مراسم ختمش 

می کشانند؟
باشد،  بیگانگان  مزدور  جامعه  یک  رهبر  که  زمانی 
بیگانگان  اهداف  ابزار  سطح  در  را  جامعه اش  مردم 
افغانستان  بر  زمان حکومت مال عمر  تنزل می دهد. در 
کشور از دست داده  همه چیز ارزش واقعی اش را در این 
بود. تمام ارزشمندی سرمایه ها، تالش ها و زندگی مردم 
که در  کشور- در این است  کشور– در تناسب با  یک 
مال عمر  گیرد.  قرار  ک  و عزت همان خا رشد  خدمت 
ارزشمندی  کستان احساس  پا برای  با پذیرش مزدوری 
مردم  و ذهن  قلب  در  را  کشور  این  در  زندگی  معنای  و 
تمام  بدانی  وقتی  است  رنج آور  ساخت.  خدشه دار 
ناخواسته  می دهی  انجام  کشورت  در  که  خدماتی 
کرد،  خواهد  پر  را  واقعی  غیر رسمی  اما  دشمنی  جیب 
ابزار دست  پس تصمیم می گیری دیگر تالشی نکنی و 
مال  همچون  مزدورانی  نباشی.  بیگانه پرست  مزدوران 
کشور را در خدمت  که سرمایه های  عمر و تمامی  آنانی 
بیگانگان قرار می دهند به احساس وطن دوستی و امید 
که به تدریج  کشور آسیب می زنند چرا  به آبادانی این 
کشوری  می کنند.  بیگانه سازی  مردمش  برای  را  میهن 
که احساس می کنی دیگر از آِن تو نیست و تو نمی توانی 

که در دست غریبه هاست.  کنی، چرا  کاری  برایش 
کشور  این  مردم  که  است  غیر محترم  دشمنی  عمر  مال 
مردم  بگذارند.  احترام  مرده اش  به  حتا  نمی توانند 
که برای ارزش های دینی، اخالقیات، زندگی  افغانستان 
احترام  کشورشان  عزت  و  دوستی  نوع  و  مسالمت آمیز 
مجاهدنمایان  و  طالبان  رفتار  با  بودند  قایل  ارزش  و 
دینی،  ارزش های  از  چگونه  که  دیدند  وضوح  به 
چگونه  می شود.  سوءاستفاده  فرهنگی شان  و  مذهبی 
کارآمدی  نا و  بدبینی  تردید،  مسلخ  به  ارزش های شان 
طالبان  و  مجاهدنمایان  که  این  از  مردم  می شود.  برده 
گرفتند و  به رهبری مال عمر ارزش های شان را به سخره 
از آن ابزاری برای مزدوری خود ساختند خشمگین اند.
و خشونت های  آوارگی ها  قتل عام ها،  جنایات بشری، 
غیر قابل  و  سبوعانه  آنقدر  عمر  مال  پیروان  و  طالبان 
که شرمم می آید از جنایات فرهنگی چون  تصور است 
فرهنگی  سرمایه های  تاراج  و  بامیان  بت های  تخریب 
فراموش  کشور  این  مردم  کنم.  یاد  کشور  این  ملی  و 
که خبرنگاری از یکی از سران طالبان  نمی کنند، وقتی 
از جنایات  کشف شده  گورهای دسته جمعی  در مورد 
کم تر  گور های  گفت: ما به  کرد او در پاسخ  طالبان سوال 
عبارت  همان  نمی گوییم.  دسته جمعی  گور  نفر  هزار  از 
»بودا از شرم فرو ریخت« شاید بهترین بیان برای آنچه 

کرد باشد.  مال عمر 
را می دانند.  مردگان  به خوبی حرمت  کشور  این  مردم 
آن ها حتا حرمت دشمن قابل احترام خود را به خوبی 
حفظ می کنند؛ اما مال عمر دشمنی بود غیر قابل احترام.

که هکتور- جنگجوی بزرگ  براساس افسانه تروا، زمانی 
سرزمین تروا- به دست آشیل، بهترین جنگجوی جهان 
کشته شد؛ آشیل جسد هکتور را به  در نبردی تن به تن 
کشاند،  ارابه اش بست و در تمام طول راه به دنبال خود 
اما سرانجام جسد هکتور را به مردم تروا تحویل داد تا 
تشییع  سرزمینش  مردم  توسط  آبرومندانه ای  مراسم  در 
شود. تحویل جسد هکتور و برگزاری مراسم آبرومندانه 
که  در واقع خواهش پدر هکتور از آشیل بود؛ خواهشی 
را  چیزی  چنین  اهمیت  که  چرا  پذیرفت،  را  آن  آشیل 
در  می کرد.  درک  سرزمینش  مردم  و  قهرمان  یک  برای 
به یک دیگر  باشند،  گر دشمن هم  ا واقع قهرمانان حتا 
اما  یک دیگر.  جسد  به  خصوصا  می گذارند،  احترام 
صدق  نیستند  قهرمان  که  آنانی  مورد  در  داستان  این 
کسی نمی تواند و دلیلی نمی بیند به  نمی کند. در واقع 
که دشمن است اما قهرمان نیست احترام بگذارد.  کسی 
آبرومندانه  عزاداری  و  ک سپاری  خا مراسم  برگزاری 
از  بسیاری  است.  فردی  هر  خواسته های  آخرین  از 
و  ک سپاری  خا مراسم  حیات شان  زمان  در  انسان ها 
می توانند  که  به عنوان حداقل چیزی  را  عزاداری خود 
تخیل پردازی  بدهند  خود  به  آرامش  احساس  آن  با 
که قدر او را نمی دانستند  که آنانی  می کنند. این تخیل 
برایش اشک می ریزند و به خوبی ها و ارزشمندی هایش 
را  دادنش  دست  از  حسرت  و  می شوند  معترف 
ک سپاری و به خصوص عزاداری  می خورند. مراسم خا
زندگی  داستان  پایان  نقطه  حکم  واقع  در  فرد  یک 
گذاشته شد،  یک فرد را دارد. بعد از این که این نقطه 
کرد. اما این  می شود داستان زندگی اش را خواند و معنا 
نمایانگر تمام زندگی آن فرد  پایان خود می تواند  نقطه 

باشد. 
اندازه  به  چیزی  کم تر  به  شاید  مردم  افغانستان،  در 
و بدگویی  کردن  مردگان خود احترام بگذارند. غیبت 
کارها دانسته  که مرده است ناجوانمردانه ترین  کسی  از 
داشته  واقعیت  می شود  گفته  آنچه  گر  ا حتا  می شود، 
مردگان  و سوگواری  و ختم  ک سپاری  مراسم خا باشد. 
با  کسی  هر  تقریبا  که  دارد  حرمت  و  اهمیت  آنقدر 
آن  در  می کند  سعی  قرابت  و  آشنایی  میزان  کم ترین 
سوگواری های  و  ک سپاری  خا مراسم  در  یابد.  حضور 
را ببخشد به  کسی سعی دارد فرد متوفی  از آن هر  بعد 

گل های سفید زیبا پوشیده شده بود و سربازان  رنگ و 
گرفته  که به زحمت جلو ازدحام جمعیت را  در حالی 
می بردند.  ک سپاری  خا محل  سمت  به  را  آن  بودند 
را  او  مراسم  در  مردم  میلیونی  حضور  بسیاری  هرچند 
اجباری می دانستند، اما برگزاری مراسمی  آبرومندانه در 
که  کیم از آن بهره مند شد چرا  که  بین مردم، چیزی بود 

از محبوبیتی نسبی در بین مردم خود برخودار بود. 
نیز  ایران  انقالب  سیاسی  دینی  رهبر  خمینی،  آیت اهلل 
که  جایی  تا  داشت  کم نظیری  ک سپاری  خا مراسم 
نفر  میلیون   10 تا   7 بین  را  او  مراسم  در  شرکت کنندکان 
یاد  دوم  پل  ژان  از  باید  نهایت  در  زده اند.  تخمین 
کرد. پاپ در نظر مسیحیان نماینده خدا بر روی زمین 
است. در تاریخ 7 اپریل 2005 بین 2 تا 4 میلیون نفر در 
ک سپاری پاپ ژان پل دوم در شهر رم شرکت  مراسم خا

کردند. 
مسلمانان  امیرالمومنین  و  رهبر  را  خود  که  نیز  عمر  مال 
چه  به  چگونه،  او  که  آن  از  گذشته  مرد.  می دانست 
کسانی و در چه شرایطی مرده است،  دلیل، توسط چه 
برگزار  برایش  آبرومندانه ای  ک سپاری  مراسم خا مسلما 
ک سپرده شده باشد نیز مسلم  نشد. حتا این که او به خا
نیست. مرگ او همچون خودش مبهم و رازآلود بود. اما 
بعد از دو سال افشای مرگش، عزاداری در بین مردمی 
کسی  کم تر   که ادعای رهبری شان را داشت پیدا نکرد. 
یاد  به  را  مردم  از  بسیاری  اما  شد،  غمگین  مرگش  از 

 سید روح اهلل رضوانی

مرگ ذلت بار
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آیارییسجمهور
بهبادغیسخواهدرفت؟

ترکمنستان صورت گرفته صفر است.«
قرارداد نصب پایه های برق در داخل خاک افغانستان 
در بادغیس در سال 1390 با شرکت سانیر امضا شد، 
اما شرکت سانیر نیز، کم کاری کرد و در چند مرحله 

میعاد قرارداد ختم و دوباره تمدید شد.
ایرانی  برق رسانی  شرکت  افغانستان  دولت  سپس 
سانیر را جریمه نقدی کرد و این شرکت از پرداخت 
والی  معاون  گفته  به  و  زد  سرباز  جریمه  یک بارگی 
بادغیس هم اکنون این شرکت به کار خود در دوازده 
نمی دهد و جریان  ادامه  ترکمنستان  با  مرز  کیلومتری 

امتداد لین متوقف است.
معاون والی بادغیس می گوید که هیچ بهانه ی موجهی 
موجود نیست و مسووالن محلی بادغیس دلیل توقف 
را  سانیر  شرکت  توسط  برق  پایه های  نصب  روند 

نمی دانند.
ماه  هجده  طی  بود  قرار  دالری  میلیون   1۵ پروژه  این 
 ۵2 افغانستان  داخل  در  لین  امتداد  مسیر  شود؛  کامل 
کیلومتر است و قرار بود که از این برق 7000 خانواده 

مستفید شوند.
 ۵ تنها  ساعت   24 در  نو  قلعه  باشندگان  اکنون  همین 
ساعت از برق ماشینی مستفید می شوند اما در ازای هر 

کیلووات 4۵ افغانی پرداخت می کنند.
پیمودن مسیرهای طوالنی برای پیدا کردن 

آب شور 

آن  مرکز  قلعه نو  شهر  در  حتا  بادغیس  هرجای  در 
برخورد که  نفر  با صدها  والیت هم می توان هر روز 
سوار بر چهارپایان مسیرهای طوالنی را برای رسیدن 
آب  به  دسترسی  عدم  می پیمایند.  آب  مقداری  به 

آشامیدنی در والیت بادغیس نگران کننده است.
نو  قلعه  شهر  نزدیکی  از  که  رودخانه ای  میان  در 
چهارپایان  با  زن  و  مرد  صدها  روز  هر  می گذرد، 
برای انتقال آب به محل زندگی شان در این جا تجمع 
زیرا  است،  غیر بهداشتی  شدت  به  آب  این  می کنند. 
می نوشند،  آب  همین  از  زیادی  حیوانات  همه روزه 
و  می کنند  عبور  رودخانه  میان  از  زیادی  موترهای 
در برخی از مناطق مسیر این رودخانه زنان زیادی به 
کاال شویی می پردازند. آنان بشکه های 20 لیتره ی زرد 
رنگ آب را با چهارپایان به کیلومترها دورتر به محل 

زندگی خود انتقال می دهند.
تنها  صحی  و  شیرین  آشامیدنی  آب  نبود  موضوع 
مختص به ولسوالی ها و روستاهای دور دست بادغیس 
نیست، در شهر قلعه نو آب شیرین اصال وجود ندارد، 
مردمی که پول بیشتری دارند حوالی شام در شهر قلعه 
نو جمع می شوند و از تانکرهایی که آب را از مناطق 
انتقال  قلعه نو  شهر  به  قادس  ولسوالی  به ویژه  دیگر 
به  را  لیتر   20 ظرفیت  با  کوچک  بشکه  هر  می دهند 

قیمت 20 الی 30 افغانی خریداری می کنند.
می کنند، آب  زندگی  شهر  حاشیه  در  که  مردمی  اما 
محل  به  چهارپایان  با  را  نو  قلعه  شهر  شور  شدت  به 
نوشیدن  برای  آن  از  و  می دهند  انتقال  خود  زندگی 

استفاده می کنند.
در حال حاضر هیچ نویدی برای رسیدن آب شیرین و 

صحی برای مردم بادغیس وجود ندارد.
سرمایه هایی که تاراج می شوند

در  بادغیس  مردم  اقتصادی  مشکل  از  بزرگی  بخش 
گذشته با چیدن پسته حل می شد.

در جنگالت بادغیس اصطالح »غروق« برای همه آشنا 
است، این اصطالح از ادوار گذشته به جا مانده است، 
شکارچیان  که  می شود  استفاده  زمانی  اصالح  این 
کسی  و  می دانستند  خود  به  مختص  را  محوطه ای 
اجازه شکار در آن منطقه را نداشت. در سال های اخیر 
گروه های مسلح و افراد زورمند جنگل پسته بادغیس 
عرفان،  احمد  کرده اند.  »غروق«  وجب  به  وجب  را 
8 صبح گفت  روزنامه  به  بادغیس  طبیعی  منابع  رییس 
سال  دو  به ویژه طی  نیز  بادغیس  باشنده  یک  حتا  که 
گذشته نتوانسته است که برای چیدن پسته اقدام کند. 
گروه های مسلح و افراد زورمند به مردم عادی اجازه 

برداشت آن را نمی دهند.
به گفته وی دولت هیچ کنترولی در ساحات جنگالت 
پسته بادغیس ندارد و گروه های مخالف دولت پس از 
پول حاصل آن  از  و  را می فروشند  پسته آن ها  چیدن 

اسلحه و ابزار جنگی خریداری می کنند.
با  بارها  موضوع  این  که  دارد  تاکید  عرفان  آقای 
مسووالن وزارت های داخله و زراعت کشور در میان 
گذاشته شده، اما آن ها کوچک ترین واکنشی از خود 

نشان نداده اند.
آقای عرفان می گوید که افراد مسلح ساالنه 337۵0 تُن 
پسته از جنگل های پسته بادغیس جمع آوری می کنند 
و هر کیلوگرام آن را با توجه به خام و یا پخته بود آن 

بین 400 تا 600 افغانی در بازار به فروش می رسانند.
به گفته منابع زراعتی در بادغیس، گروه های مسلح از 
پول فروش پسته برای خود سالح و مهمات خریداری 

می کنند.
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دانش آموزان  درصد   30 تنها  بادغیس  والیت  در 
مکاتب، دختران هستند و 70 درصد دیگر دانش آموز 
 131803 که  والیتی  در  تحصیل اند.  مصروف  پسر 
دانش آموز تحصیل می کنند از میان 2300 معلم 800 
به شکل  و  نشده  فارغ  هم   12 صنف  از  حتا  آن  معلم 

قراردادی شامل معارف شده اند.
عبدالقیوم ساجد، سرپرست معارف بادغیس، می گوید 
والیت  این  معارف  مسووالن  به  پیشین  حکومت  که 
وعده داد که 17 مدرسه دینی در این والیت خواهد 
ساخت، اما برای تنها یک مدرسه تعمیر احداث کرده 

است.
بنا  کرزی  رییس جمهور  حکومت  مسووالن  هم چنین 
به گفته سرپرست معارف بادغیس وعده سپرده بودند 
که تا سال 1389 هیچ مکتبی در این والیت نباید بدون 
از  ۵ سال  از گذشت  اکنون پس  هم  اما  باشد،  تعمیر 
ختم آن میعاد از میان 4۵8 مکتب 318 مکتب در این 
این مکتب ها  از  اند و حتا شماری  تعمیر  فاقد  والیت 
فاقد خیمه نیز می باشند و دانش آموزان زیر نور آفتاب 

درس می خوانند.
به دلیل  بادغیس  والیت  در  مکتب   4 حاضر  حال  در 
یک  و  مقر  ولسوالی  در  مکتب   3 امنیتی،  تهدیدهای 
مکتب در قریه المان در مسیر راه هرات - بادغیس در 

منطقه سینی ها مسدود مانده اند.
در  مکتب   ۵ ساخت  اخیر  سال های  طی  هم چنان 
معارف  وزارت  به  والیت  این  باالمرغاب  ولسوالی 
در کابل گزارش شده، اما حاال مشخص شده که این 
پول ها،  مصرف  وجود  با  و  بوده  نادرست  گزارش ها 

هیچ مکتبی ساخته نشده است.
ناامیدی مردم از تمدید لین برق

سال ها  از  پس  که  می گوید  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
برق  واردات  برای  بادغیس  مردم  بی صبری  و  تالش 
از هرگونه  ترکمنستان  به تازگی کشور  ترکمنستان  از 
به  برق  لین  تمدید  مبنی  افغانستان  دولت  با  قراردادی 

سمت والیت بادغیس اظهار بی اطالعی کرده است.
بادغیس  والی  معاون  شکیب،  قمرالدین  هم چنان 
است  کرده  تایید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  نیز 
بی اطالعی  اظهار  قراردادی  چنین  از  ترکمن ها  که 
به تازگی  افغانستان  انرژی و آب  اما وزارت  می کنند، 

در این باره با جانب ترکمنستان گفتگو کرده است.
»نصب  می گوید:  بادغیس  و سرپرست والیت  معاون 
پایه های برق در داخل خاک بادغیس تنها 12 کیلومتر 
توسط  مرز  آن سوی  در  که  کاری  اما  مانده،  باقی 

پیش از سفر به والیت بادغیس کم تر می توان حدس 
زد که مردمی پس از 14 سال و پس از سرازیر شدن 
محرومیت  در  پیمانه  این  به  کشور  به  دالر  میلیون ها 

زندگی کنند. 
به  گزارش  تهیه  برای  که  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
و  محرومیت  اوج  از  کرده  سفر  بادغیس  والیت 
افغانستان در 14  بی توجهی به این والیت درجه سوم 
هیچ  بادغیس  در  که  می گوید  و  داده  خبر  اخیر  سال 
پروژه بنیادی در این سال ها به پایه اکمال نرسیده است.

با  گفتگو  در  بادغیس،  والیت  مرکز  قلعه نو،  ساکنان 
روزنامه 8صبح از رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل، 
کردند  دعوت  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
با  والیت  این  تفاوت  و  کرده  سفر  والیت  این  به  تا 

والیت های دیگر افغانستان را از نزدیک حس کنند.
والی ای که 2 ماه به وظیفه اش حاضر نشد

مردم در بادغیس می گویند که کارمندان حکومتی در 
این والیت عالقه مندی چندانی به کار ندارند و بسیاری 
از ماموران دولتی کار در این والیت را اجبارا آن هم 
بهتر دولتی در والیت های  به پست های  برای رسیدن 

دیگر می پذیرند.
علی زایی،  احمداهلل  که  است  دریافته  8صبح  روزنامه 
والیت  این  در  کار  به  بادغیس  والیت  پیشین  والی 
وظیفه  به  ماه  دو  مورد  آخرین  در  و  بوده  بی عالقه  
در  سپس  علی زایی  آقای  است.  نشده  حاضر  خود 
در  رییس جمهور  مشاور  به عنوان  سرطان   22 تاریخ 
اشرف غنی  محمد  سوی  از  محلی  حکومتداری  امور 

رییس جمهور کشور مقرر شده است.
والیت  پولیس  فرمانده  سرحدی،  ولی جان  هم چنان 
کار  به  بی عالقه گی  و  کم کاری  به  متهم  بادغیس 
بلند رتبه  ماموران  از  شماری  و  شده  والیت  این  در 
حکومتی در بادغیس می گویند که وی بیشتر در سفر 

است و کم تر در بادغیس به سر می برد.
که  می گوید  بادغیس  در  دولتی  بلند رتبه  مقام  یک 
و  اطالعات  اداره  رییس  سروریار،  احسان  محمد 
فرهنگ این والیت طی 9 ماه گذشته کم تر از دو ماه 
به وظیفه اش حاضر شده و بیشتر اوقات یا در هرات و 

یا در کابل به سر برده است.
مرکز  قلعه  نو،  شهر  باشندگان  از  شماری  هم چنان 
شکیب،  قمرالدین  که  می گویند  بادغیس،  والیت 
معاون والی بادغیس نیز زمانی که والی پیشین بادغیس 
هنوز به رخصتی نرفته بود به صورت نوبتی پس از والی 

به رخصتی های طوالنی مدت می رفت.
محکمه  رییس  که  است  دریافته  8 صبح  هم چنین 
و  زیاد  سن  و  کهولت  به دلیل  نیز  بادغیس  والیت 

بیماری، کم تر می تواند به وظیفه خود حاضر شود.
قول هایی که در عرصه معارف عملی نشد

 وحید پیمان

سرپرست اداره معارف بادغیس:
 از 458 مکتب در این والیت 318 مکتب تعمیر ندارند

سرپرست والیت بادغیس: 
ترکمنستان از قرداد برق بی اطالع است

سیالب بیشتر پل هایی که برای ساخت سرک آماده شده بود را تخریب کرده است

مردم بادغیس حتا برای دست یابی به 
آب شور و غیر صحی کیلومترها راه را 

می پیمایند.

آمر منابع طبیعی بادغیس: 

پسته در این والیت تاراج می شود.

ACKU



 دای چوبانی
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کویته  شورای  و  عمر  مال  می شدند،  گرفته  اسارت  به 
تصمیم می گرفتند و همان تصمیم هم اجرا می شد. با این 
و شورای  عمر  مال  می توان گفت که  راحتی  به  احوال 
کویته اش در تمامی جنایات پیروان خود شریک کامل 
از  ولی  است.  بوده  عمر  مال  از  همیشه  دستور  زیرا  اند 
در گوشه  تالش هایی  عمر  مال  مرگ  علنی شدن  زمان 
و کنار کشور شکل گرفته که در پی ستره کردن چهره 
منفور مال عمر است. پس از علنی شدن مرگ مال عمر 

نماز های جنازه غیابی بر جسد وی خوانده شد. 
فاتحه ها در گوشه و کنار کشور برای مال عمر گرفته شد 
و تعداد زیادی در دولت، وکالی مردم و احزاب سیاسی 
هم پیام های تسلیت به خاطر مرگ مال عمر نشر کردند 
و هم محافلی در این رابطه برگزار شد. حزب حرکت 
انقالب اسالمی که زمانی مال عمر زیر پرچم این حزب 
مبارزه می کرده برای مال عمر فاتحه گرفت. حزب محاذ 
ملی به رهبری پیر سید احمد گیالنی و جمعیت اصالح 

منابع امنیتی در هرات می گویند که در نتیجه این نبرد 
یک فرمانده ارشد گروه طالبان به نام مال اسماعیل با 
پنج تن از افرادش کشته شده و از گروه دیگر نیز سه تن 

جان باختند.
خبر مرگ مال محمد عمر هفته گذشته منتشر شد. بنا 
به گفته مسووالن در دولت افغانستان، مال عمر دو سال 

قبل بر اثر بیماری درگذشته است.
پس از انتشار خبر مرگ مال عمر، مال اختر منصور به 
سران  از  شماری  اما  شد،  برگزیده  او  جانشین  عنوان 

طالبان با جانشینی او مخالفت نشان دادند.

رسما در مورد مرگ مال عمر پیام صادر کردند و مرگ 
احزاب رسما  این  است که  تسلیت گفتند. جالب  را  او 
در زیر سایه دولت جمهوری اسالمی افغانستان که مال 
کرده  جزم  را  خود  عزم  تمام  آن  سرنگونی  برای  عمر 
عدلیه  وزارت  از  احزاب  این  می کنند.  فعالیت  بود، 
با کسی  بعد دوباره  فعالیت گرفته اند و  افغانستان مجوز 
همدردی می کنند که می خواست این دولت را سرنگون 
کند. البته از یک دیدگاه این واکنش ها خیلی هم جنبه 
منفی نداشته است. یکی از جنبه های مثبت این واکنش ها 
افغانستان  نظام  درون  در  طالب گونه  جریان  شناخت 
بودن  وابسته  مساله  رسانه ها  در  بار ها  این که  با  است. 
مطرح  افغانستان  دولت  درون  افراد  و  جریان ها  بعضی 
شده است. ولی این بار تعدادی رسما همسویی خود را با 

طالبان آشکار کرده اند. 
فعالیت  تروریسم  نفع  به  و  طالبان  جبهه  در  شاید  آنان 
عقبه  بهترین  احزاب  و  افراد  گروه ها،  این  ولی  نکنند. 
شکل  افغانستان  نظام  درون  در  آن هم  طالبان،  برای  را 
را  موقعیت  بهترین  زمان  این  نگارنده  به نظر  می دهند. 
شکل داده تا دولت افغانستان با این گروه های طالب پرور 
به  باید  عدلیه  وزارت  کند.  تصفیه حساب  طالب فکر  و 
زودترین فرصت جلو فعالیت این احزاب را که می تواند 
بسیار  دموکراسی  پایه های  با  آینده یک کشوری  برای 
وزیر  احزاب  قانون  براساس  بگیرد.  باشد  خطرناک 
عدلیه می تواند برای انحالل یک حزب از ستره محکمه 
انحالل  حکم  می تواند  نیز  ستره محکمه  و  کند  تقاضا 
حزب را بدهد. با این صالحیتی که وزارت عدلیه دارد 
دولت نباید بگذارد که تفکر طالبانی و قباحت زادیی از 
بزرگ ترین جنایت کاران افغانستان در میان احزابی که 
مجوزشان را قانون اساسی افغانستان داده است، گسترش 
یابد. در صورتی که در این مساله اهمال صورت بگیرد، 
امکان دارد که نفوذ تفکر طالبی فردا به حرکت طالبی 

در درون نظام تبدیل شود.

8صبح، هرات: مسووالن محلی در والیت هرات 
می گویند که سرپرست ولسوالی شیندند این والیت 
مشروبات  از  »استفاده  و  تجاوز«  به  »اقدام  اتهام  به 

الکلی« بازداشت شده است.
می گوید:  هرات  پولیس  فرمانده  روزی  عبدالمجید 
نورمال  غیر  حالت  در  شیندند  ولسوالی  »سرپرست 
و در پی شکایت یکی از کارمندان ملکی ولسوالی 

شیندند دستگیر شده است.«
سرپرست  محافظ  دو  که  می گوید  روزی  آقای 

ولسوالی نیز بازداشت شده اند.
صبح دیروز شماری از باشندگان شیندند طی تماسی 
با رسانه ها هشدار دادند که در پی اقدام به تجاوز و 
به خانه  ولسوالی شیندند  غیرقانونی سرپرست  ورود 
یکی از کارمندان این ولسوالی، دست به اعتراضات 

گسترده خواهند زد.
دوشنبه  شب  که  می گویند  شیندند  باشندگان 
از  استفاده  از  پس  شیندند  ولسوالی  سرپرست 
مشروبات الکلی به قصد تجاوز بر یک زن به صورت 
صاحب  اعتراض  با  و  شده  خانه  یک  وارد  خودسر 

خانه و همسایه های آن مواجه شده است.
پس از آن پولیس به محل رویداد رسیده و سرپرست 

ولسوالی را بازداشت کرده است.

هر  طالبان  گذشته  سال  چهارده  به  نزدیک  طول  در 
جنایتی که قابل تصور بود بر مردم افغانستان روا داشتند. 
سربریدن ها، سنگسار کردن ها، پارچه پارچه کردن مردم 
بی گناه  مردم  کشاندن  خون  و  خاک  به  انتحاری،  با 
طالبان  توسط  همه  و  همه  جاده،  کنار  ماین های  توسط 
به خصوص  دولت  کارمندان  مورد  در  طالبان  اجرا شد. 
را  جنایات  شدیدترین  نیز  افغانستان  نظامی  منسوبان 
هلمند  جلریز،  بدخشان،  کنر،  حوادث  کردند.  اعمال 
در  افراد  جانی ترین  که  داد  نشان  دیگر  نمونه  ده ها  و 

افغانستان همین طالبان اند. 
طالبان با این که در داخل افغانستان هیچ گاهی یک دست 
به گونه  کدام  هر  و  نبودند  فرماندهی  یک  تحت  و 
می کردند،  فعالیت  خود  نفوذ  تحت  مناطق  در  خودسر 
در  محمدعمر  مال  فرمان های  همه ای  کل  به طور  ولی 
اجرا  برخورد طالبان در داخل کشور مورد  مورد نحوه 
طالبان  توسط  افرادی که  مورد  قرار می گرفت. حتا در 

بر  طالبان  میان جنگجویان  اختالف  8صبح، هرات: 
سر تعیین جانشین مال عمر رهبر پیشین گروه طالبان در 

والیت هرات هشت کشته برجای گذاشته است.
از بحث در مورد جانشین  به طالبان پس  وابسته  افراد 
این  شدند.  درگیر  هم  با  طالبان  پیشین  رهبر  عمر  مال 
اوکل  قریه  در  یکشنبه  روز  چاشت  از  پس  درگیری 
ولسوالی شیندند هرات زمانی آغاز شد که گروهی از 
طالبان به بیعت با رهبر جدید طالبان بی عالقه گی نشان 
دادند، موضوعی که واکنش یک گروه دیگر از افراد 

طالبان را در پی داشت.

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

تالش برای قباحت زدایی از مال عمر 

اختالف برسر جانشین مالعمر در هرات هشت کشته 
برجای گذاشت

سرپرست ولسوالی
 شیندند هرات بازداشت شد

آژند 

ACKU



  از صفحه 5

بادغیسسرزمینسرکهاینیمهکاره
جالبی  حکایت های  بادغیس  در  سرک   ساخت 
دارد. تقریبا کار ساخت هیچ سرکی در بادغیس به 
پایان نرسیده و تمامی راه های منتهی به شهر قلعه نو 

مرکز والیت بادغیس خاکی است.
که  امریکایی  ترکی -  شرکت  یک  گذشته  سال 
در  افغانستان  حلقوی  سرک  ساخت  مسوولیت 
را  بادغیس  والیت  در  المان  الی  قیصار  منطقه 

بدوش داشت از افغانستان فرار کرد.
وزارت فواید عامه افغانستان تایید کرده است این 
کاله برداری  دالر  میلیون   ۱۰۷ راه سازی،  شرکت 
این میان 2۰  از  کرده و مردم محل می گویند که 
میلیون دالر متعلق به شرکت های داخلی بادغیس و 

دکانداران این والیت بوده است.
این در حالی است که گفته می شود این شرکت 
نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست، بلکه 
خود،  کاله برداری  روی  گذاشتن  سرپوش  برای 
تامین  به دلیل  افغانستان  دولت  از  جریمه  خواهان 
نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است؛ 
شده  رد  افغانستان  دولت  سوی  از  که  موضوعی 
است. وزیر پیشین فواید عامه افغانستان گفته بود که 
این شرکت خارجی در تالش است تا به بهانه ناامنی 
مقدار پولی را که دریافت کرده نپردازد. هزینه این 
پروژه که بیش از چهارصد میلیون دالر بود به عهده 
بانک توسعه آسیایی بوده و این قرارداد نیز از سوی 
این نهاد بین المللی به این شرکت امریکایی_ ترکی 

داده شد.
اکنون  هم  نیز  نو  قلعه  المان -  سرک  هم چنان 
نیمه کاره است. خبرنگار 8صبح که از همین مسیر 
سفر کرده است، می گوید که پل های زیادی در 
مسیر راه ساخته شده، اما سیالب بهار امسال بیشتر 
این پل ها را خراب کرده و کار ساخت این جاده 
طول  به  بازهم  ماه ها  دلیل  همین  به  است  ممکن 

بینجامد.
به تازگی صدها تن از باشندگان والیت بادغیس 
در پی توقف کار ساخت سرک حلقوی کشور و 
پروژه های آب و برق در آن والیت دست به تجمع 
از سه سال  بیشتر  آنان می گویند:  زدند.  اعتراضی 
است که کار ساخت بخش های باقی مانده سرک 
حلقوی کشور در والیت بادغیس قرارداد گردیده 
ولی از آن زمان تاکنون هیچ توجهی جدی صورت 
نگرفته است. این مردم هم چنان دولت مرکزی را به 
بی توجهی متهم کرده و عامل اصلی این مشکالت 
را فساد اداری در اداره های مربوطه عنوان می کنند.

امنیتشکننده
والیت بادغیس تا چند سال قبل یکی از امن ترین 
بیشتر مناطق  ناامنی در  اما  والیت های کشور بود، 
به  والیت  این  است.  یافته  افزایش  والیت  این 
اداری دارد،  نو مرکز آن شش واحد  قلعه  شمول 
ولسوالی های  در  مسلح  مخالفین  حاکمیت  که 
باالمرغاب، جوند، مقر و آب کمری وسیع تر است.

در آخرین مورد، کم تر از دو ماه قبل مرکز ولسوالی 
به دست  روز  دو  برای  بادغیس  والیت  جوند 
ولسوالی  در  مسلح  افراد  و  افتاد  دولت  مخالفان 
به  و  را جمع آوری  بادغیس  پسته های  آب کمری 

مردم اجازه شرکت در آن را ندادند.
مردم شهر قلعه نو مرکز والیت بادغیس می گویند 
که اخیرا ناامنی ها تا منطقه »غرغیتو« در 3 کیلومتری 

شهر نیز رسیده است.
تایید  را  امنیتی  نیروهای  کمبود  امنیتی  مسووالن 
کرده و می گویند که برای تامین بهتر این والیت 

به نیروی کافی ضرورت دارند.
شهرداریقلعهنوساالنه30میلیونافغانی

درآمددارد

صبح روز دوشنبه ۱2 اسد یک نفر در عربستان به جرم قتل، با 
شمشیر گردن زده شد. با این اعدام از آغاز سال جاری میالدی 

تعداد اعدام ها در این کشور به ۱۱۰ مورد رسید. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان سعودی 
با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که فرد اعدام شده مقرب ثنیان 
نام  به  با شلیک گلوله فردی  به دلیل اختالف،  نام داشت که 

طالل الحمود را کشته بود.
که  رسیده  مورد   ۱۱۰ رقم  به  حالی  در  عربستان  در  اعدام ها 
این  در   2۰۱۴ سال  کل  در  بین الملل  عفو  سازمان  به گزارش 

کشور ۹۰ نفر اعدام شده بود.
قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد در 
اسالم  شریعت  سختگیرانه  قوانین  اساس  بر  سعودی  عربستان 
را  مجازات مرگ دارند. وزارت کشور عربستان گردن زدن 

عاملی بازدارنده در ارتکاب جرم در این کشور می داند.
کریستف هاینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام های 

شهردار شهر قلعه نو مرکز والیت بادغیس در پاسخ 
رونما  در شهر  تغییری  هیچ  این سوال که چرا  به 
اول  درجه  مسوول  دولت  که  می گوید  نگردیده، 
باشندگان  که  می گوید  او  محرومیت هاست.  این 
شهر  این  دوکان داران  اما  کم بضاعت اند،  نو  قلعه 
با وجود عایدات پایین خود به پیمانه دوکانداران 
به  موظف  کابل  و  هرات  شهرهای  پیشه وران  و 

پرداخت مالیه به حکومت اند.
می گوید  بادغیس  والیت  مرکز  قلعه نو  شهردار 
که این نهاد ساالنه 3۰ میلیون افغانی در سال عاید 
و  کارمندان  برای حقوق  آن  میلیون  که ۱۰  دارد 
مصارف داخلی مصرف می شود و متباقی آن برای 

آبادسازی پل و پلچک ها... .
بسیاری از باشندگان بادغیس نمایندگان این والیت 
به خواست های  توجهی  به  نیز  را  ملی  در شورای 

مردم متهم می کنند.
والیتیکهیککارمندبلندرتبههمندارد

پایین ترین  در  افغانستان،  حکومت  در  بادغیس 
قرار دارد. والیتی که در  سطح مشارکت سیاسی 
سطوح مختلف پست های سیاسی حتا یک کارمند 
بلندرتبه و یا میان رتبه ندارد. در حالی که مشارکت 
ملی و یا سیاسی شعار اصلی رییس جمهور و رییس 

اجرایی در هر دو دور انتخاباتی شان بود.
است.  والیت  این  مردم  از  بسیاری  سخِن  این، 
رای  هزار  یک صد  از  بیش  با  بادغیس  والیت 
دست کم برای اصحاب سیاست در کشور، خالی 

از جاذبه نبوده است.
هم  و  برنده  نامزدان  هم  گذشته  انتخابات  سه  در 
نامزدان بازنده در ریاست جمهوری نگاه سیاسی شان 
به این والیت نیز متمرکز بوده و در جریان انتخابات 
و پس از آن وعده هایی به مردم این والیت داده اند.

یکی از وعده ها، گمارش شماری از بادغیسیان در 
پست ها و مناصب دولتی بوده است؛ امری که در 
سیاست توازن و عدالت ملی از هر طرفی مد نظر 
سیاستمداران و از جمله حکومت فعلی است. با این 
وجود، مردم بادغیس اکنون در حد یک ریاست 
نیز در حکومت افغانستان جایگاه ندارند. تقسیم و 
ترکیب کابینه ها در ده سال گذشته تنها معیاری را 
که پشت سر خود داشته، ایجاد توزان و فراگیری و 

همه شمولی بوده است.
در  بادغیس  مردم  نماینده  جناب،  موسی  محمد 
بادغیس  مردم  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
دولت  نیستند،  سیاسی  امتیاز  گرفتن  خواهان 
بگیرد و در  امتحان  بادغیس  از فرزندان  افغانستان 

صورت اهلیت در دولت گماشته شوند.
که  می گویند  بادغیس  در  مدنی  جامعه  فعاالن 
نه  معینیت،  نه  وزارت،  سطح  در  نه  والیت  این 
نه در حد یک  نه والیت و  ریاست های عمومی، 

جنرال جایگاهی دارد.
بادغیس، هیات رهبری این والیت  اما در خود  و 
شامل والی، قوماندان امنیه، معاون والیت، رییس 
و... هیچ  امنیت، رییس سارنوالی، رییس محکمه 

یک از میان مردم این والیت تعیین نشده اند.
واما...

برای  بادغیس  والیت  در  مردم  وجودی که  با 
از  اساسی  مشکالت  همه  این  به  راه حلی  یافتن 
برای  حکومت  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
سفر به بادغیس دعوت کردند، آیا آنان به بادغیس 

خواهند رفت؟
روزنامه 8صبح به عنوان مسوولیت، امانتی را که بر 
دوش داشت اینک به مسووالن حکومتی می سپرد، 
بلند رتبه  مسووالن  سفر  خواهان  بادغیسی ها 
حکومتی به ویژه رییس جمهور و رییس اجرایی به 

این والیت هستند.

فراقانونی، شتاب زده یا خودسرانه، در ماه مه گفت که در این 
کشور پادشاهی »استانداردهای محاکمه عادالنه« محکومان بر 
اساس قوانین بین المللی رعایت نمی شود و محاکمه بسیاری از 

آن ها »پنهانی« صورت می گیرد.
حمل  ماه  که  خود  ساالنه  گزارش  در  بین الملل  عفو  سازمان 
امسال منتشر شد نوشت در سال 2۰۱۴ از لحاظ تعداد اعدام ها 
در جهان، عربستان پس از ایران قرار دارد. عفو بین الملل گفت 
تعداد اعدام های رسمی در ایران 28۹ مورد بوده اما دست کم 
ایران  مقامات  که  شده اند  اعدام  ایران  در  نیز  دیگر  نفر   ۴۵۴

آن ها را اعالم نکرده اند.
در این فهرست نام چین که معموال باالترین تعداد اعدام ها 
اعدام ها  تعداد  نبودن  دلیل در دست  به  دارد،  را  در جهان 
با  عراق  سعودی،  عربستان  از  پس  اما  بود  نشده  اعالم 
ردیف های  در  اعدام   3۵ با  امریکا  و  اعدام  دست کم  ۶۱ 

بعدی قرار داشتند.

آیا رییس جمهور به بادغیس...
ازآغازسال۲۰۱۵درعربستان۱۱۰نفراعدامشدهاند
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Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91090998 chemistry 
materials and inquiry#91090999 biology, physics and mathematics materials: 

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 Lab materials 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 Lab materials such as 
chemistry, biology, physics and mathematics 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 6 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   
برای   بیولوژی،فزیک و ریاضیاتکیماوی،تهیه مواد البراتوار از قبیل مواد   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی شرایطبا توجه با ت بلخ،سمنگان،تخار و بدخشان اپروژه بیپا در والی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015  اگست6بجه 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:   
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 تالشهزاروهفتصدپناهجودر
یکشب،برایورودبهبریتانیا
بیش از هزار و ۷۰۰ پناهجویی که یک شنبه شب در 
تالش برای عبور از مرز فرانسه و ورود به بریتانیا از 
طریق تونل مانش بودند با پولیس درگیر شدند. طی 
هفته های گذشته تعداد پناهجویانی که می خواهند 
بریتانیا  به  فرانسه  در خاک  کاله  منطقه  از  را  خود 
برسانند افزایش یافته است. به گفته پولیس، هفت 
تن از هر ۱۰ پناهجو می توانند با موفقیت این مسیر 
پولیس  شوند.  مقصد  کشور  وارد  و  کنند  طی  را 
 ۴۰۰ حدود  ماهانه  که  می زند  تخمین  هم چنین 
که  می شوند  بریتانیا  وارد  مرز  از  عبور  با  پناهجو 
مهاجران در حال  به موج جدید  توجه  با  رقم  این 

افزایش است.
اغلب  می آیند  مناطق  این  به  که  پناهجویانی 
اقتصادی و از کشورهای افغانستان، سوریه، ایران، 
عراق و کشورهای افریقایی از جمله سودان هستند. 
از  گروهی  گذشته  هفته  پناهجویان،  افزایش  با 
مخالفان و موافقان پذیرش آن ها در شهر کوچک 
تظاهرات  برپایی  به  اقدام  بریتانیا  در  فولکستون 
کردند. طی چهار هفته گذشته ۹ تن از پناهجویان 
برای عبور از مرز و ورود به بریتانیا جان خود را از 

دست دادند.

قتل یک فرمانده ارشد القاعده در پاکستان

اردوغان: روسیه در حال ترک کردن بشار اسد است

معاون وزیر خارجه ایران: 
پیام های مثبتی از عربستان دریافت کرده ایم 

مقام های پاکستانی ادعا کرده اند که نیروهای امنیتی این 
کشور یک فرمانده ارشد القاعده را روز یک شنبه کشته 
دستگیر  بلوچستان  غربی  ایالت جنوب  در  را  و خانمش 

نموده اند.
محلی  مقام  یک  به گفته  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
القاعده  مهم  فرماندهان  از  یکی  پاکستان:   بلوچستان 
جریان  در  بود،  پاکستان  تبعه  که  لطیف«  »عمر  نام  به 
مقام،  این  به گفته  پاکستانی کشته شد.  نیروهای  عملیات 
برادر و دو دخترش که هر  عمر لطیف، همسرش، یک 
در  ماه گذشته   ۱۰ تا  در هشت  هستند  سال  پنج  زیر  دو 
منطقه »چاگی« زندگی می کردند و پیش از آن در والیت 

به عقیده رییس جمهوری ترکیه، حمایت روسیه از رژیم 

نیمروز در مرز افغانستان بود و باش داشته اند.
از  یکی  لطیف  عمر  پاکستانی،  مقام  این  اعالن  براساس 
بلوچستان پاکستان و مناطق  القاعده در  فرماندهان ارشد 
پنجاب در جنوب این کشور بود و برادر وی به نام »بالل« 
موفق شد در جریان حمله فرار کند و احتماال به افغانستان 

گریخته است.
میلیون  دو  جایزه  لطیف  دستگیری  برای  پنجاب  والیت 
کرده  تعیین  وی  همسر  برای  روپیه  میلیون  نیم  و  روپیه 
و  بلوچستان  در  القاعده  زنان  شاخه  ریاست  که  است 
پنجاب را برعهده دارد. مقام های امنیتی در حال بازجویی 

از همسر لطیف هستند.

نیست.  شرط  و  بی قید  و  قاطع  گذشته  مثل  اسد  بشار 
اردوغان باور دارد که والدیمیر پوتین در مورد بشار اسد 
وزارت  معاون  مقابل،  در  می دهد.  عقیده  تغییر  کم کم 
خارجه ایران، ادعای کسانی را که می گویند »حمایت از 

اسد مورد توجه روسیه نیست« رد کرد.
از سفر  ترکیه که  رییس جمهوری  اردوغان  رجب طیب 
چین و اندونزی باز می گشت، در هواپیما به خبرنگاران 
گفت: » والدیمیر پوتین دیگر این حرف را که روسیه باید 

در هر صورت از بشار اسد پشتیبانی کند، قبول ندارد«.
حاشیه  در  گذشته،  جوالی  ماه  در  پوتین  و  اردوغان 
گفتگوهای  باکو  اروپایی  بازی های  افتتاح  مراسم 

مفصلی داشتند.

به  اشاره  با  ایران  خارجه  وزیر  آفریقایی  عربی،  معاون 
اشارات  از  برخی  »ما  عربستان گفت:  و  ایران  اختالفات 
اما  کرده ایم،  دریافت  پیام  حد  در  عربستان  از  را  مثبت 

رفتار عملی عربستان سعودی برای ما مالک است.«
حسین امیر عبداللهیان، روز دوشنبه ۱2 اسد، در مصاحبه ای 
که با شبکه العالم، وابسته به صدا و سیمای ایران داشت 
ادامه داد: »پاسخ رفتار عملی عربستان را در صورتی که 
نقش سازنده ای ایفا کند با قدم های سازنده خواهیم داد، 
نکته مهم این است که عربستان باید با بصیرت عمل کند، 
از جنگ فاصله بگیرد، کشتار مردم در منطقه به ویژه زنان 
و کودکان در یمن و محاصره انسانی یمن را متوقف کند 
و در همه پرونده های منطقه ای به رویکرد سیاسی تمرکز 

یابد.«
آقای امیر عبداللهیان هم چنین گفت که در دیدار با عادل 
الجبیر، وزیر خارجه جدید عربستان، در حاشیه اجالس 
کشور  دو  که  کرده  تاکید  اسالمی،  همکاری  کنفرانس 
را  موثری«  و  سازنده ای  و  »صریح  گفت وگوهای  باید 

شروع کنند.
وی در مورد این دیدار که روز چهارشنبه 2۷ جوزا انجام 

اردوغان در ارتباط با بحران سوریه گفت: »مالقات ما در 
باکو و گفتگوهای تلیفونی بعدی، به من این احساس را 

داد که پوتین در حال تغییرعقیده است«.
این در حالی است که در تهران، حسین امیرعبداللهیان، 
معاون وزارت خارجه از » دیدگاه مشترک ایران و روسیه« 
در مورد سوریه سخن گفت و توضیح داد که »این گفته 
که حمایت از اسد مورد توجه روسیه نیست حرف دقیقی 
و  سوریه  سیاسی  آینده  به  نسبت  مسکو  و  تهران  نیست. 

سرنوشت مردم آن دارای دیدگاه مشترک هستند«.
روسیه و ایران تاکنون از رژیم بشار اسد پشتیبانی کرده اند 
اما در مقابل، رجب طیب اردوغان بارها دشمنی خود را 

نسبت به رییس جمهوری سوریه علنا ابرازکرده است.

شده اضافه کرد: »حرف های مثبتی از آقای عادل الجبیر 
در این رابطه شنیدیم که امیدواریم در آینده شاهد ترجمه 

عملی این حرف ها باشیم.«
روابط ایران و عربستان از چند سال گذشته و به ویژه پس 
نبردهای  و  گراییده  تیرگی  به  سوریه  داخلی  جنگ  از 

اخیر در یمن، بر این تنش ها افزوده است.
عربستان سعودی ایران را به دخالت در امور داخلی یمن 
نظامی  مداخله  به  اعتراض  ضمن  ایران  اما  می کند  متهم 

عربستان در یمن، این اتهامات را رد کرده است.
معاون عربی، آفریقایی وزیر خارجه ایران در ادامه سخنان 
بحران های  برای حل  »الگویی  را  وین  اتمی  توافق  خود 
زمان  تا  را  پیام  این  توافق  »این  افزود:  و  دانست  منطقه« 
حاضر توانسته در نظام کنونی بین المللی تقویت کند که 
می توان از مسیر جنگ فاصله گرفت و در مسیر مذاکره 

دیپلوماتیک به حل سیاسی دست یافت.«
می شود  بیان  حالی  در  عبداللهیان  امیر  آقای  گفته های 
در  اسد،  هفتم  چهارشنبه،  روز  رویترز  خبرگزاری  که 
خلیج  حوزه  کشورهای  بیشتر  که  بود  نوشته  گزارشی 
فارس، در پی امضای توافق اتومی، نگران آن هستند که 
رابطه ایران و امریکا تقویت شده و تهران جسارت آن را 

بیابد که به دنبال گسترش بیشتر نفوذ خود باشد.
بامداد  امریکا،  خارجه  وزیر  کری،  جان  حال  همین  در 
دوشنبه وارد دوحه، پایتخت قطر شد تا با وزیران خارجه 
توافق  درباره  و  دیدار  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
یمن  و  سوریه  وضعیت  هم چنین  و  ایران،  با  هسته ای 

گفتگو کند.
آقای کری روز یک شنبه در قاهره و پیش از سفر به قطر 
هسته ای  توافق  که  نیست  تردیدی«  »هیچ  که  بود  گفته 
مکانی  را  اجرایی شدن، خاورمیانه  در صورت  ایران،  با 

امن تر خواهد کرد.

سفیر امریکا در عراق: 
تاکنون 15 هزار داعشی در 
حمالت هوایی کشته شده اند

آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای 
عربی خلیج با کری در دوحه 

سفیر امریکا در عراق روز یک شنبه 2 اگست در مصاحبه 
مواضع  علیه  امریکا  هوایی  حمالت  در  کرد،  اعالم  ای 
داعش ۱۵ هزار نفر از این گروه کشته شده اند. استوارت 
کشورش  که  کرد  اعالم  بغداد،  در  امریکا  سفیر  جونز، 
بیش از 3 هزار پرواز علیه داعش انجام داده است و نقش 

ملموسی در آزادسازی دانشگاه »االنبار« ایفا کرده است.
ابتدا  االنبار،  دانشگاه  آزادی  عملیات  در  افزود:»  وی 
و  گرفت  صورت  داعش  مواضع  علیه  هوایی  حمالت 
به  شدند«.  عمل  وارد  تروریسم  با  مبارزه  نیروهای  سپس 
العربیه، جونز که در جمع خبرنگاران  تلویزیون  گزارش 
رسانه های مختلف در بغداد سخن می گفت، بدون اشاره 
این  کشته های  شمار  داعش  کشته شدگان  مکان های  به 

گروه تندرو را بیش از ۱۵ هزار نفر دانست.
عملیات  فرمانده  معاون  الخزرجی«  »عبداالمیر  سرتیپ 
تروریسم در 2۶ جوالی گذشته  با  مبارزه  ویژه سرویس 
خبر آزادی دانشگاه االنبار را اعالم کرد. وی گفته بود، 
که  شدند  موفق  عراق  نیروهای  شدید  درگیری  از  پس 
منطقه را از وجود تروریست ها پاکسازی کنند و پرچم 
الخزرجی  آورند.  در  اهتزاز  به  دانشگاه  فراز  بر  را  عراق 
اظهار داشت صدها تن از افراد داعش در این درگیری ها 

کشته شدند.

نشست وزیران خارجه کشورهای همکاری خلیج با جان 
کری همتای امریکایی آن ها، روز دوشنبه 3 اگست، در 
خالد  العربیه،  گزارش  به  شد.  آغاز  قطر  پایتخت  دوحه 
العطیه، وزیر خارجه قطر، در آغاز نشست، اظهار داشت 
صلح  امنیت،  به  دستیابی  دنبال  به  خلیج،  کشورهای  که 

و ثبات در منطقه با کمک ایاالت متحده امریکا هستند.
مهم  موضوعات  از  شماری  نشست،  این  در  است  قرار 
و  ایران  میان  که  هسته ای  توافق نامه  جمله  از  منطقه 
کشورهای ۵+۱ در ۱۴ جوالی در وین پایتخت اتریش به 
امضا رسید، مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. برگزاری این 
نشست، نشان دهنده اهمیت مسایل سیاسی و امنیتی مورد 
بحث و نیز نقش مهم کشورهای همکاری خلیج و تاثیر 

آن ها در منطقه و جهان است.
همکاری  کشورهای  خارجه  وزیران  که  رود  می  گمان 
مورد  های  پرونده  درباره  را  خود  آشکار  موضع  خلیج، 
امریکا  به جان کری وزیر خارجه  این نشست،  بحث در 
دیگری  نشست  جلسه،  این  حاشیه  در  برسانند.همچنین 
درباره  سعودی،  و  روسیه  امریکا،  خارجه  وزیر  سه  میان 

راه ها مبارزه با داعش برگزار خواهد شد.
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