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زنگ اول


گشت وگذار  ویدیوی  تصویری  رسانه های  از  برخی 
واسطه ای را که پر از مواد منفجره بود و جمعه شب 
این  کردند.  منتشر  آفرید،  فاجعه  کابل  شاه شهید  در 
واسطه ساعت ها در کابل گشت وگذار کرده تا خودش 
را به شاه شهید رسانده است. این واسطه یا در کابل 
یا شاید هم در خارج از کابل، از مواد منفجره پر شده 
و بعد برای کشتار مردم به محل فرستاده شده است. 
این است که چگونه تروریست ها  سوال عموم مردم 
کابل  به  را  منفجره  مواد  از  پر  می توانند واسطه های 
مورد  هدف  به  بعد  و  بگردانند  کوچه ها  در  بیاورند 
نظرشان برسانند، مگر کابل شهر بدون دولت است؟ 
مگر در این شهر سازمان های اطالعاتی و استخباراتی 

وجود ندارد تا مانع تروریست ها شود؟
شوند  منطقه ای  وارد  می توانند  تروریست ها  چگونه 
چند  است.  به شدت حفاظت شده  امنیتی  لحاظ  به  که 
استفاده  مورد  اردوگاه  یک  به  انتحاری  تروریست 
نیروهای ناتو در نزدیکی فرودگاه کابل، حمله کردند 
و ساعت ها با محافظان آن اردوگاه و نیروهای امنیتی 
درگیر بودند. تروریست ها چگونه توانستند از سد های 
امنیتی بگذرند؟ این بار اول هم نیست که تروریست ها 
و  سدها  از  آنان  بارها  می گذرند.  امنیتی  سد های  از 

موانع امنیتی گذشته اند و فاجعه آفریده اند. 
اکادمی  دانشجویان  بر  تروریست ها  پرتلفات  حمله 
از  یکی  است.  سوال برانگیز  خیلی  هم،   پولیس 
دانشجویان زخمی  به برخی از رسانه ها گفته است که 
فرمانده اکادمی  پولیس، دانشجویانی را که ناوقت به 
اکادمی  آمده بودند، برای تنبیه، پشت در عمارت این 
ادکامی  نگهداشته بود. ظاهرا دانشجویان حدس زده 
بودند که حضور انبوه آنان در کنار در اکادمی  خالی 
هم  دانشجویان  این  التماس های  اما  نیست،  خطر  از 
جایی را نگرفت و فرمانده اجازه ورود نداد. نگهداشتن 
دانشجویان در پشت در سبب شد که بسیاری از آنان 

قربانی یک حمله تروریستی شوند. 
سه رویداد تروریستی جمعه شب کابل، نیاز به تحقیق و 
بررسی جدی دارد. باید بررسی شود که چرا فرمانده 
اکادمی  پولیس، به دانشجویان اجازه ورود نداده بود. 
داخل  بودند در  آمده  تاخیر  با  که  دانشجویانی  تنبیه 
فرمانده  چرا  بود.  ممکن  هم  اکادمی  پولیس  عمارت 
اکادمی  همه را پشت در نگهداشت. آیا او نمی دانست 
با یونیفورم پولیس در  انبوه دانشجویان  که حضور 
کنار در عمارت، طعمه دلخواه برای تروریستان فراهم 
می کند؟ وزارت داخله باید این موضوع را تحقیق کند 

و یافته های آن را به اطالع افکار عمومی  برساند. 
شود.  بررسی  باید  هم  قصبه  تروریستی  رویداد 
چگونه تروریست ها خودشان را تا اردوگاه نیروهای 
به  طالبان  نفوذی  عوامل  آیا  رساندند؟  امریکایی 
تروریست ها میدان دادند یا این که مهاجم ها با پرداخت 
امنیتی  سد های  از  و  کردند  تطمیع  را  عده ای  پول 
گذشتند؟ سازمان های اطالعاتی و کشفی کشور باید 
در این مورد با مردم افغانستان سخن بگویند. مردم 
انتظار دارند که رییس امنیت ملی یا وزیر داخله در این 
باره توضیح بدهند و حداقل یکی دو تن از مقام های 
قرار  بازجویی  مورد  را  ساحه  در  مسوول  امنیتی 
دهند. تاکنون هیچ کسی حاضر نشده است تا به این 

سوال های افکار عمومی  پاسخ بدهد. 
چرا یک موتر مملو از مواد منفجره می تواند ساعت ها 
در کابل گردش کند و بعد خودش را به هدف برساند. 
این هم سوالی است که پاسخ می طلبد. احساس امنیت 
کارکردی  مشروعیت  است.  رفته  بین  از  کابل  در 
دیده  آسیب  شدت  به  دولتی،  نهاد های  و  سازمان ها 
است. عده ای از مردم در همین کابل تصور می کنند که 
نهاد های امنیتی قادر به حفاظت از جان آنان نیست. 
ریاست  در  پشت  صف  های  که  است  دلیل  همین  به 
پاسپورت هر روز طویل تر می شود و ارقام کسانی که 
امنیتی  نهاد های  درشت تر.  می کنند،  فرار  کشور  از 
باید برای سوال هایی که در باال مطرح شد، پاسخ های 
مناسب بدهند تا قناعت حداقلی افکار عامه فراهم شود. 

سوال های افکار عمومی
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اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای  پاکسازی 
یک شبانه روز گذشته بیش از شصت شورشی 

مسلح مخالف دولت کشته و زخمی شده اند.
این وزارت در اعالمیه ای گفته این عملیات ها 
که به منظور سرکوب و نابودی دشمنان مردم 
بغالن،  ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 
تخار، فاریاب، سرپل، قندهار، ارزگان، غزنی، 
خوست، پکتیا و هلمند راه اندازی شده بود، در 
آن چهل و سه شورشی کشته و ۲۱ تن دیگر 

آنان زخمی شده اند.
نیز  افزار  جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 

بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
از سوی دیگر نیروهای پولیس ملی در جریان 
یک شبانه روز گذشته انفجار شش حلقه ماین 
خوست  و  سرپل  والیت های  مربوطات  در 

جلوگیری کرده اند.
به  ماین ها  این  داخله،  امور  وزارت  گفته  به 
خاطر  به  مردم«  »دشمنان  سوی  از  تازگی 

اهداف تروریستی جاسازی شده بود.
در همین حال، وزارت دفاع از کشته شدن پنج 
شورشیان  حمله  نتیجه  در  ملی  اردوی  سرباز 
مسلح مخالف دولت و انفجار چند حلقه ماین 
از  اعالمیه ای  در  وزارت  این  است.  داده  خبر 
این  مورد کشته شدن  در  بیشتر  ارایه جزییات 

سربازان خودداری کرده است.

و  مالداری  زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
پروسس  مرکز  اعالم کرده که سیزده  آبیاری 
در شش  را  باغداری  محصوالت  بسته بندی  و 

زون کشور به بهره برداری رسانده است.
یکی از این مراکز، روز یک شنبه در ولسوالی 
به  بهره برادری  کابل  والیت  میربچه کوت 
سپرده شد. همزمان پنج مرکز دیگر در والیات 
به  کندز  و  بلخ  ننگرهار،  هرات،  قندهار، 

بهره برداری رسیده است.
که  می گوید  اعالمیه ای  در  زراعت  وزارت 
بسته بندی  و  پروسس  مراکز  این  از  هریک 
محصوالت باغداری در ساحه هزار و پنج صد 
اعمار  پخته  و  اساسی  طور  به  زمین  مربع  متر 

شده است.
بسته بندی  و  پروسس  مراکز  این  اعمار 
هزینه  دالر  میلیون   4.۲ باغداری  محصوالت 
انکشاف  بانک  این پول توسط  برداشته است. 

آسیایی تمویل شده است.
می گوید:  خود  اعالمیه  در  زراعت  وزارت 
بسته بندی،  تسهیالت  شامل  مراکز  »این 
ذحیره گاه های  آفتابی،  خشک کننده های 
کوچک، دستگاه های تصفیه آب، دستگاه های 
و  دفتری  تجهیزات  دیگر  و  آفتابی  برق  تولید 

اداری است.«
مراکز  این  از  هریک  وزارت،  این  گفته  به 
ظرفیت بسته بندی پنج تا هفت تن محصوالت 

باغداری را در یک روز دارد.
قرار است تا دو ماه دیگر شش مرکز پروسس 
و بسته بندی مشابه دیگر نیز آماده بهره برداری 
و  پروسس  مرکز  پنجاه  حاضر  حال  در  شود. 
والیات  در  زراعتی  محصوالت  بسته بندی 

مختلف کشور مورد استفاده قرار دارند.

بیش از شصت شورشی در 
عملیات های نظامی کشته

 و زخمی شدند

نگاه های منتظر برای آزادی گروگان های زابل

موناکو: امریکا در کنار مردم افغانستان است

 چهار قرارداد منظور شد

نزدیک  گذشت  با  کابل:  8صبح، 
به شش ماه از اسارت دوازده مسافر 
توسط طالبان در والیت زابل، تاهنوز 
خانواده های این اسیران در زیر خمیه 
نزدیکی  در  زرنگار  پارک  سوزان 
انتظار  جمهوری  ریاست  ارگ 

آزادی اسیران خود را می کشند.
از  یکی  که  مردی  پیر  جواد  سید 
و  در جمع سی  خانواده اش  اعضای 
یک مسافر در ماه حوت سال گذشته 
توسط افراد طالبان در والیت زابل به 
می گوید  است،  شده  گرفته  اسارت 
دوازده  خانواده  اعضای  تاهنوز  که 
مسافر باقی مانده در زیر خیمه انتظار 
آزادی اسیران خود را می کشند. دو 
به  از اعضای خانواده سید جواد  تن 
یکی  اما  بودند،  شده  گرفته  اسارت 
از این اسیران در ماه ثور گذشته در 

جمع نوزده نفر آزاد شد.
که  روزی  از  می افزاید  مرد  پیر  این 
یک  و  سی  جمع  از  مسافر  نوزده 
دولت  شدند،  آزاد  دیگر  مسافر 
آزادی  برای  واکنشی  هیچ  تاکنون 
نشان  خود  از  باقی مانده  اسیران 
دو  من  »از  گفت:  وی  است.  نداده 
خواهرزاده ام اسیر گرفته شده بودند 
که یکی شان در بین نوزده نفر آزاد 
است.  اسیر  تاهنوز  دیگرش  و  شد 
آزاد  نفر  نوزده  که  روزی  آن  از 
تالشی  هیچ  دولت  تاکنون  شدند، 

اودینس  لیسا  کابل:  8صبح، 
داخلی  امنیت  مشاور  موناکو، 
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما  بارک 
متحده امریکا، طی تماس تلیفونی با 
محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی  
گفته است که مردم و دولت امریکا 
در کنار مردم و دولت افغانستان قرار 

دارند.
براساس اعالمیه ای که توسط مشاور 
امنیت ملی منتشر شده، خانم موناکو 
حوادث  از  تلیفونی  تماس  این  در 
تروریستی خونین اخیر در افغانستان 
که  می گوید  کرده  تاسف  ابراز 
با  مبارزه  در  امریکا  متحده  ایاالت 
دولت  با  گرایی  افراط  و  تروریسم 
ادامه  خود  همکاری  به  افغانستان 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
جمهوری اعالم کرده که کمیسیون 
به  قرارداد  چهار  ملی  تدارکات 
میلیون  هفت صد  از  بیش  ارزش 
افغانی مربوط به وزارت های دفاع و 
شهرسازی را پس از بررسی منظور 

کرده است.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
تدارکات  کمیسیون  که  می گوید 

برای آزادی باقی مانده ها انجام نداده 
مختلف  نهادهای  به  بارها  ما  است. 
هیچ  اما  کردیم  مراجعه  دولتی 
نهادی جواب ما را نگفته و حتا راه 

نمی دهند.«
با  طالبان  که  می گوید  جواد  سید 
چندین  مسافران،  گرفتن  اسارت  به 
خانواده را فلج ساخته اند. به گفته ی 
وابستگان شان  که  خانواده هایی  او، 
نگرانی  با  دارند،  قرار  اسارت  در 

شدید به سر می برند.
کسانی   جمله  از  نیز  محمد  علی 
ماه  شش  به  نزدیک  که  است 
اسارت  از  برادرش  آزادی  برای 
کشیده  انتظار  خیمه  زیر  در  طالبان 
دولت  ابتدا  که  می گوید  او  است. 
مکان  که  می آورد  بهانه  افغانستان 
طالبان  خواست   و  اسیران  نگهداری 
نوزده  آزادی  با  اما  نیست،  مشخص 
تمام  نفر،  یک  و  سی  جمع  از  نفر 

می دهد.
اتمر  محمدحنیف  همین حال،  در 
در  افغانستان  دولت  که  می گوید 
»قوت«  و  وحدت  با  مشکالت  برابر 
نداده  اجازه  و  کرده  ایستادگی 
حوادث  از  مردم  دشمنان  تا  است 
ملی  اراده  تضعیف  برای  تروریستی 

پانزده  اخیرش  جلسه  در  ملی 
قرارداد مربوط به وزارت های دفاع، 
شهرسازی،  زراعت،  عامه،  فواید 
امنیت  عمومی  ریاست  و  مخابرات 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  ملی 
بررسی ها  این  نتیجه  در  که  داد 
چهار قرارداد منظور شده است. این 
اعالمیه حاکیست که یازده قرارداد 
دیگر برای بررسی و دقت بیشتر به 

خواست ها و مکان نگهداری دوازده 
مسافر باقی مانده مشخص شده است، 
بهانه  آنان  آزادی  برای  آنهم  با 
می آورد. وی گفت اکنون مقام های 
خانواده های  خواست های  به  دولتی 

اسیران هیچ گونه توجهی ندارند.
نقاب  افراد  گذشته،  حوت  ماه  در 
و  طالبان سی  به گروه  مربوط  پوش 
یک مسافر را که از هرات به سمت 
مسیر  در  بودند،  حرکت  در  کابل 
پیاد  موتر  از  زابل  والیت  در  راه 
از  نفر  نوزده  بردند.  باخود  و  کرده 
نتیجه  در  ثور  ماه  در  مسافران  این 
خانواده  اعضای  از  شماری  تبادله 
شدند.  آزاد  خارجی  شورشی  چند 
دوازده  سرنوشت  از  تاهنوز  اما 
نیست  مسافر دیگر خبری در دست 
سکوت  زمینه  این  در  نیز  دولت  و 

اختیار کرده است.

مردم افغانستان استفاده کنند.
آقای اتمر گفته است:  »تروریست ها 
مرتکب  افغانستان  مردم  حق  در 
و  گردیده اند  نابخشودنی  اعمال 
بردن  بین  از  برای  افغانستان  دولت 
مبارزه  به  گرایی  افراط  و  تروریسم 

خود ادامه می دهد.«

تدارکات  کمیسیون  بعدی  جلسه 
ملی موکول شده است.

می گوید  ریاست جمهوری  دفتر 
اشرف غنی در جلسه کمیسیون  که 
تدارکات ملی دستور داده تا زمینه 
پروژه های  تطبیق  و  برنامه ریزی 
وزارت های  توسط  نوری  فایبر 
مخابرات و فواید عامه ترتیب شده 
این  ساختمانی  کار  مسوولیت  و 

پروژه ها نیز مشخص شود.
که  گفته  هم چنین  جمهور  رییس 
نیز  عامه  فواید  وزارت  پروژه های 
مورد  دقیق«  و  بنیادی  صورت  »به 
وی  گیرند.  قرار  ارزیابی  و  تحلیل 
قراردادهای  تمامی  کرده  تاکید 
مربوط به وزارت فواید عامه که در 
حال اجرا می باشند، مورد بازنگری 

و بررسی قرار می گیرند.

سیزده مرکز بسته بندی 
محصوالت باغداری
 به بهره برداری رسید

ACKU
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افغانستان:
جمعیتجوانامابیکار

اوجگیریهجومسگهادرشهرکابل
 سهیال وداع خموش

یم حسینی  مر

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید 
کشور به  که طی 5 سال آینده 4 میلیون تن از جوانان این 
کار ملحق خواهد شد، بنابراین باید طی  جمعیت جویای 

همین مدت زمانی برای آن ها شغل نیز ایجاد شود.
به  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
تحت  را  گزارشی  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  همکاری 
تحقق  چگونگی  جوانان:  روی  »سرمایه گذاری  عنوان 

مزیت جمعیتی در افغانستان« به نشر رسانده است.
روی  موثر  سرمایه گذاری  که  است  آمده  گزارش  این  در 
کار،  سن  در  جوانان  اشتغال  و  تعلیم  توانمند سازی، 

می تواند نوعی مزیت اقتصادی را به بار آورد.
سرمایه گذاری  افزایش  دختران،  تقویت  و  توانمند سازی 
در آموزش و پرورش و تدوین برنامه های موثر و مفید برای 
اشتغال جوانان، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این 
کشور در آینده  که می تواند به توسعه پایدار  گزارش می باشد 

منجر شود.
ملل  جمعیت  صندوق  نماینده  رابرتسون،  کس  سا انیت 
در  اسد  هجدهم  را  گزارش  این  که  افغانستان  در  متحد 
نسبت  گذشته،  سال  ده  طی  گفت  می کرد،  ارایه  کابل 
یافته و  کاهش  از 6.3 در صد به 5.1 در صد  باروری زنان 
رفته  باال  نیز  خانواده  تنظیم  روش های  از  استفاده  میزان 

است.
از  متاهل  زنان  صد  در   20 حاضر  حال  در  کرد  کید  تا وی 

به  لرزان  پا های  و  خمیده  پشت  با  ساله   70  -65 زن  پیر 
که  سختی با نواسه اش از پله ها باال می رفت. او در حالی 
کلنیک  اعصا نیز در دست داشت، نفسک زنان پله های 
به  گاهگاهی  اما  می پیمود،  دیگر  بعد  یکی  را  کسین  وا
نظر  اطراف  به  ضعیف  چشمان  با  و  می گشت  بر  عقب 
می انداخت. در زوایای چشمانش نوعی از ترس و دلهره 
که یک بار دیگر مورد  به نظر می رسید. او از آن می هراسید 

هجوم سگ ها قرار نگیرد. 
کابل می گوید: »دو هفته  بیگم بی بی، باشنده ارزان قیمت 
مکتب شان  به  نواسه ام  دنبال  می خواستم  زمانی که  قبل 
کردند و پایم را زخمی  ساختند.  بروم سگ ها به من حمله 
سایه  در  که  را  سگی  و  بود  ضعیف  چشم هایم  اصل  در 
دم  همان  و  نهادم  پا  باالیش  و  ندیدم  بود  خوابیده  دیوار 
گرفتم، هنوز از شر آن سگ خالص  مورد حمله سگ قرار 

کردند.« که دو سگ دیگر نیز به من حمله  نشده بودم 
زیادی  سگ های  ارزان قیمت  منطقه  در  که  می افزاید  او 
پیش  را  اطفال  به خصوص  مردم  روزانه  و  دارد  وجود 
از  می گیرند.  دندان  را  آنان  افتادن  گیر  صورت  در  کرده 
از  سگ ها  ترس  از  مردم  منطقه  این  در  نیز  شب  طرف 

خانه های شان برآمده نمی توانند.
کابل می گوید: »مادرم  کارته سه  یوسف پنج ساله باشنده 
نرسیده  دکان  به  هنوز  و  فرستاد  دکان  به  نوشابه  دنبال  مرا 
کمرم  گرده و  کرد و قسمت  که دو سگ به من حمله  بودم 
بوده  دیوانه  سگ  که  می گفتند  مردم  گرفت.  دندان  را 

است.«
مادر این طفل می گوید: »یوسف پنچ سال عمر دارد و ده 
و  کمر  نواحی  و  گرفت  قرار  سگ ها  هجوم  مورد  قبل  روز 
در  را  او  کنون  ا و  گردید.  مجروح  شکمش  از  قسمتی 
کسین 21 روزه اش را به اتمام  کلینیک آورده ام تا سه دوره وا
که آن سگ دیوانه  برسانم. چون از عالیم نشان می دهد 

استفاده  بارداری  از  جلوگیری  مدرن  روش های  از  یکی 
که زوج های جوان افغان  امر نشان می دهد  می کنند. این 
به شکل روز افزون از حق تنظیم خانواده بهره مند می شوند.
بانک  گزارش  به  مطابق  گزارش،  این  داده های  بر اساس 
دولت  هزینه های  درصد   18  ،2014 سال  طی  جهانی، 
در  که  حالی  در  است.  بوده  پرورش  و  آموزش  عرصه  در 
توسعه  برنامه  در  پرورش  و  آموزش  براولویت  گزارش  این 

بوده است.«
کابل  شهر  نواحی  از  بسیاری  در  سگ ها  موجودیت  از  او 
کرده می گوید: »این یک مساله حیاتی است  ابراز نگرانی 
جمع آوری  باشد،  بی توجه  قسمت  دراین  نباید  دولت  و 

سگ ها فکر نکنم هزینه زیاد بر دارد.« 
»در  می گوید:  کابل  نبی  حاجی  شهرک  باشنده  حمیده 
که موجودیت آنان  منطقه ما سگ های زیادی وجود دارد 
را  اطفالم  که  زمانی  است.  ساخته  مواجه  خطر  به  را  ما 
دنبال سودا به دکان ها می فرستم یک چوب بزرگ را نیز به 
آنان می دهیم تا در صورت حمله سگ ها بتوانند از خود 
کند.  کنند. دولت باید در این قسمت توجه خاص  دفاع 
گرفته است.  از طرف شب نیز صداهای آنان آرامش را از ما 
سگ ها  دیگر  و  دیوانه  سگ های  میان  تفکیک  چون 

کید شده است. افغانستان تا
گزارش نرخ بی کاری در افغانستان در بین مردان 8  در این 
که نرخ  در صد و در بین زنان 19 درصد می باشد در حالی 

بی کاری در سطح ملی 10 در صد تخمین شده بود. 
نظر  از  افغانستان  می گوید  اقتصاد  وزارت  حال  همین  در 
در  کشور جوان  و دومین  بسیار جوان است  ساختار سنی 
زیر  کشور  جمعیت  درصد   46.1 حدود  می باشد.  جهان 

که سگ ها به ما  وجود ندارد و هر لحظه امکان آن می رود 
کنند. و اطفال ما حمله 

صحت  کسیناسیون  وا مرکز  مسوول  داوود،  محمد  کتر  دا
که  می گوید: »روزانه ده الی 15 تن در اینجا مراجعه می کنند 
گرفته و مجروح شده اند. نظر به  آنان مورد حمله سگ قرار 
گذشته واقعات سگ گزیدگی بیشتر شده است  سال های 
حاجی  شهرک  ارزان قیمت،  مناطق  از  ارقام  بیشترین  و 
والیت  مانند  همجوار  والیت های  و  پغمان  کمپنی،  نبی، 

میدان وردک و والیت لوگر اینجا مراجعه می کنند.«
که به انسان آسیب می رساند،  او می گوید: »هر نوع سگی 
را  کسین  وا دوره  پنج  باید  عادی  سگ  چه  و  دیوانه  چه 
آیا  این که  تشخیص  درافغانستان  هرچند  کند.  تکمیل 
سگ دیوانه بوده است یا خیر ، وجود ندارد، اما از نشانه ها 

کار، 19 در  نیروی  میلیون   2. از 7  قرار دارد.  سن 15 سال 
و 81 درصد شغل آسیب پذیر  آن شغل مطمین دارند  صد 

و نا مطمین دارند.
در  افراد  بیشترین  می گوید  اقتصاد  وزیر  مراد،  عبدالستار 
کار هستند و درصد  بخش دولت در افغانستان مصروف 
کار  کار در بخش خصوصی به  کمی از افراد واجد شرایط 

گماشته شده اند.
کشور در بخش زراعت  گفت 40 در صد جمعیت شاغل  او 
از  متاثر  و  بوده  آسیب پذیر  بخش،  این  که  می  کنند  کار 

شرایط آب و هوایی است. 
به گونه  کشور  جوان  جمعیت  از  گر  ا می گوید  اقتصاد  وزیر 
انکشاف  قله های  به  کشور  شود،  استفاده  درست 
وزارت می گوید  این  اجتماعی خواهد رسید.  و  اقتصادی 
کار فاقد  در حال حاضر 22 در صد جوانان واجد شرایط 
برای  چاره سازی  صدد  در  اقتصاد  وزرات  و  هستند  کار 
حل بحران بی کاری جوانان، دسترسی آن ها به تعلیمات 

کاری است. مسلکی و فرصت های 
گذشته  وزیر اقتصاد می گوید رشد اقتصادی در یک دهه 
 36 هم  هنوز  و  نداشته  چشم گیری  اثر  فقر  کاهش  روی 

کشور در فقر به سر می  برند. در صد جمعیت 
گفت: »نیاز است تا دولت افغانستان از فرصت هایی  وی 
به وجود  سنی  لحاظ  از  که  نفوس  تحوالت  نتیجه  در  که 
نیازمند  فرصت  این  کند.  را  اعظمی  استفاده  آمده، 
و  آموزش  و  صحت  روی  نیاز  مورد  سرمایه گذاری های 
حکومتداری  و  جوانان  مهارت های  انکشاف  و  پرورش 
که جوانان و نوجوانان باید  کرد  کید  خوب است.« وی تا
قرار  دولت  ملی  انشکاف  پالیسی سازی  توجه  محراق  در 

گیرند.
دارای  که  است  کشوری  دومین  افغانستان  آن که  با 
به نظر  که  آن گونه  اما  می باشد،  در جهان  جمعیت جوان 
می رسد، تا هنوز نتوانسته از این مزیت جمعیتی برای رشد 
کشورهای  که  حالی  در  کند.  استفاده  خود  اقتصادی 
کوریای جنوبی با سرمایه گذاری روی نیروی جوان  چین و 
و  مهارت ها  ارتقای  پرورش،  و  آموزش  دختران،  به ویژه 
توجه به اشتغال جوانان، به رشد اقتصادی بی سابقه ای 

دست یافته اند.

که این سگ دیوانه بوده یا نه.  گزیدگی می دانیم  و نوعیت 
که مورد حمله سگ قرار می گیرند و  کسانی را  کل  اما ما در 

کسین می کنیم.« مجروح می شوند، وا
کسین  وا تطبیق  بخش  مسوول  محمدیوسف،  کتر  دا
کابل  مرکزی  کلینیک  پولی  شفاخانه  در  سگ گزیدگی 
شامل  تن   946 کابل  در  کنون  تا  سال  شروع  »از  می گوید: 
شفاخانه  این  در  سگ گزیدگی  اثر  از  کودکان  و  مرد  زن، 

کرده اند.« کسین مراجعه  جهت تطبیق وا
دانا،  ده  نواحی  در  سگ گزیدگی  واقعات  او،  به گفته 
این جا  به  غیره  و  گلدره  قره باغ،  ارزان قیمت،  پلچرخی، 

مراجعه می کنند. 
گذشته نسبتا  او می افزاید ارقام موجود در مقایسه به سال 
کسین  وا این که  از  اوقات  برخی  در  چون  اما  است،  کم 
مراجعین  پذیرش  از  بنابران  نبوده،  موجود  سگ گزیدگی 
که  معذرت خواسته شده است. اما این به این معنا نیست 

کم است، بلکه بیشتر هم شده است. ارقام سگ گزیدگی 
شهرداری  سخنگوی  و  نشرات  رییس  آرزو،  عبدالقادر 
شهر  در  ولگرد  سگ های  »موجودیت  می گوید:  کابل 
به  نظر  می باشد.  اساسی  و  از مشکالت عمده  یکی  کابل 
کمیسیون  کمیسیون متشکل از  حساسیت این موضوع یک 
حقوق بشر، وزارت صحت عامه و شهرداری و حوزه های 
مورد می خواهند  این  در  که  کابل شامل می باشند  امنیتی 
کابل  کنند. یکی از دالیل عمده تجمع سگ ها در شهر  کار 
در  آسانی  به  سگ ها  که  می باشد  کابل  دروازه های  نبود 

شهر داخل می گردند.«
از  یکی  سگ ها  بردن  بین  از  و  »جمع آوری  می افزاید:  او 
مشکل  به  را  کابل  شهر داری  که  است  عمده  مشکالت 
برای  نیست.  آسان  کار  این  و  است  ساخته  مواجه 
جال  جمله  از  مختلف  طریقه های  سگ ها  جمع آوری 
تفنگچه های  با  سگ ها  و  کشتن  زهرآلود  لقمه  انداختن، 
کنون  ا و  است  نبوده  کارساز  که  شده  تجربه  مخصوص 
در  که  را  دیگری  شیوه  کمیسیون  این  و  کابل  شهرداری 
نام  به  که  گرفته  کار  نیز معمول است روی  کشور ها  دیگر 

که عنقریب آغاز خواهد شد.« عقیم سازی سگ هاست 
گذشته و  از نظر  برنامه عقیم سازی  که  آرزو می گوید  آقای 
قرار است در آینده نزدیک با بررسی تمام جوانب، عملی 
کدام اعتراضی  گردد. با تطبیق این شیوه از دید حقوق بشر 
وجود ندارد و تالش می گردد تا این طریقه نتیجه مثبت به 

همراه داشته باشد.

ACKU
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گردان جهانی در نمایشگاه رسانه ای:پاکستان بز بال

رسانه ها موثر بوده اند

مخالفان  دارند.  حضور  کستان  پا در  که  است  سال  سی 
کستان پایگاه دارند.  که در پا دولت ایران هم دهه ها است 
کستان  پا در  که  است  سال   25 ازبکستانی  جنگجویان 
کشمیر  پایگاه دارند. بخش هایی از ایالت های پنجاب و 
در  که  است  کشمیری  جنگجویان  پناهگاه  کستان،  پا
نتوانسته اند  گروه ها  این  کدام  هیچ  اما  می جنگند،  هند 

کنند.  کشورهای شان ایجاد  مشکل های بزرگی برای 
مخالف  جنگجویان  که  است  سال  سی  تا  بیست وپنچ 
مانده اند.  محصور  کستان  پا در  منطقه،  کشورهای  دیگر 
کشورهای منطقه، نهاد ها  که دیگر  دلیل این امر این است 
از پس وظایف شان  و می توانند  توانا دارند  و سازمان های 
شده  سبب  ما  کشور  امنیتی  مقام های  کارآمدی  نا برآیند. 
کشورهای  دیگر  ناراضیان  طالبان،  بر  عالوه  که  است 
بیایند و آتش جنگ را شعله ور  افغانستان  منطقه، هم به 

کنند. 
دوگانه  بازی  کستان  پا که  است  این  هم  دیگر  واقعیت 
کستان تنها در اختیار  که قلمرو پا می کند. این طوری نیست 
گذشته  کستان در 14 سال  طالب باشد. نیروهای ناتو، از پا
کراچی  کستان از  کردند. شاهراه های راهبردی پا کماالت  ا
کمال  ا را  نیروهای شان  تا  بود  ناتو  اختیار  در  تورخم،  تا 
کستان  پا ک  خا از  را  قاطع  ماموریت  هم  حاال  ناتو  کنند. 
نیروهای  ضروری  مواد  از  برخی  ناتو  حتا  می کند.  کمال  ا
گر  کمال می کند. ا کستان ا ک پا امنیتی افغانستان را از خا
گر  ا می کند.  خلق  کالن  مشکل  شود،  قطع  کماالت  ا این 
کستان زیاد موثر است، نیروهای ما هم  استفاده از قلمرو پا
دست  چرا  پس  می شوند،  کمال  ا قلمرو  این  از  نحوی  به 

کابل می رسد؟ طالب حتا به حساس ترین تاسیسات 
کستان ضرری  که پا منظور نگارنده به هیچ وجه این نیست 
خاموش  نیابتی  جنگ  یک  کستان  پا نمی رساند.  ما  به 
و  است  انداخته  راه  به  طالبان  طریق  از  افغانستان  در  را 
گرفته تا جنرال های  کستانی از مشرف  تمام جنرال های پا
جنرال های  گر  ا دارند.  اذعان  آن  به  آی اس آی،  متقاعد 
کستانی مانع طالبان شوند و شبکه های حمایتی آنان را  پا
طالبان  حتا  می شود.  خاموش  افغانستان  جنگ  ببندند، 
کستان  که آنان به پا گروه هم می پذیرند  بریده از بدنه این 
کل  کشور را از دست بدهند.  نیاز دارند و نمی خواهند این 
نباید  ما  امنیتی  مقام های  که  است  این  نگارنده  حرف 
توجیه  گفتن،  کستان  پا کستان-  پا با  را  خود شان  کامی  نا

کنند. 
متالشی سازی شبکه حمایتی  در  امنیتی  کامی  نیروهای  نا
توجیه  آنان  نفوذی  عوامل  کشف  و  کابل  در  تروریست ها 
امنیتی  نیروهای  صفوف  ک کاری  پا نیست.  شدنی 
و  کشفی  سازمان های  وظیفه  طالبان  نفوذی  عوامل  از 
عمل  وظیفه شان  این  به  باید  و  است  کشور  استخباراتی 

کنند.

که  می گوید  آیسا،  سرمایه گذاری،  از  حمایت 
در  که  بوده  مهمی  سکتورهای  جمله  از  رسانه ها 
کشور  اقتصادی  و  امنیتی  سکتورهای  از  حمایت 
با  که  گفت  حقجو  آقای  داشته اند.  مهمی  نقش 
کافی«  کشور، »به قدر  گسترش فعالیت رسانه ها در 
ایجاد  افغانستان  در  درازمدت  شغلی  فرصت های 
که  دست آوردهایی  از  »بخشی  گفت:  وی  شد. 
یکی  داشته ایم،  گذشته  سال  چهارده  طول  در  ما 
رسانه ها  نقش  این ها  رشد  تهداب  سنگ های  از 
فرهنگ  سیاست،  بخش  های  در  است.  بوده 
تاثیر  مردم  زندگی  روی  که  بخش هایی  دیگر  و 
بالخره  و  گاهی دهی  آ بشر،  حقوق  مثل  داشته 
داشته اند.  نقش  رسانه ها  اقتصادی  بخش  در 
مهمی  سکتورهای  از  یکی  افغانستان  در  رسانه ها 
اقتصاد  در  را  کار  جای  کافی  قدر  به  که  است 
جای  این که  تنها  نه  است.  کرده  ایجاد  افغانستان 
کرده بلکه یک فرصت خوبی  کار باثبات را ایجاد 
میلیون  صد  چند  سرمایه گذاری های  جذب  برای 
آقای  کرده اند.«  فراهم  افغانستان  در داخل  دالری 
یکی  رسانه ای  »سکتور  افزود:  هم چنین  حقجو 
بقیه  برای  زمان  عین  در  که  است  سکتورهایی  از 
داشته   را  بین سکتوری  و  حمایتی  نقش  سکتورها 
ما  که  دیگری  سکتورهای  رشد  تمام  یعنی  است. 
داریم در حقیقت مدیون رشد سکتور مطبوعات در 
از نظر اقتصادی مطبوعات و  بنا  افغانستان است. 
رسانه ها در حقیقت یک پیش شرطی برای ساختن 

یک اقتصاد خوب در افغانستان بوده اند.«

رسانه ها  که  افزود  حال  عین  در  آیسا  اداره  رییس 
بمانند.  گیر  روز مره  حوادث  غبار«  و  »گرد  در  نباید 
را  مردم  تا  دارند  مسوولیت  رسانه ها  او،  به گفته 
روز مره  جنجال های  از  تا  دهند  جهت  سمتی  به 
آوردن  از  »بخشی  کرد:  کید  تا وی  یابند.  نجات 
کار رسانه ای است. یعنی چطور مردم  گرو  ثبات در 
کار در نحوه ارایه  را به سمت مثبت سوق داد. این 
گزارش، خبر و میزگردها و هم چنین انتخاب سوژه ها 

ممکن است.«
وضعیت  بهبود  که  کرد  کید  تا حقجو  محمدقربان 
رویدادها  انعکاس  و  پرداختن  نحوه  به  اقتصادی 
از  برخی  گفت  او  دارد.  بستگی  رسانه ها  توسط 
که  می کنند  منتشر  گزارش هایی  و  خبرها  رسانه ها 
کشور  باعث نگرانی سرمایه گذاران و فرار سرمایه  از 

می شود.
در  اخیر  سال های  طی  رسانه ها  رشد  هرچند 
کمک های  کاهش  اما  بوده،  چشم گیر  افغانستان 
بین المللی در این اواخر برخی از این رسانه ها را از 
گاهان  آ از  برخی  است.  ساخته  نگران  مالی  نگاه 
در  این  از  پس  رسانه ها  فعالیت های  که  معتقدند 

افغانستان محدودتر خواهد شد.

امنیتی شان،  کامی های  نا توجیه  برای  مقام های حکومتی 
تصریح،  و  تلویح  به  و  یافته اند  گردان  بال بز  را  کستان  پا
کشور  این  استخباراتی  به سازمان  را  کارآمدی خودشان  نا
که رهبران طالبان  نسبت می دهند. در این تردیدی نیست 
پشاور،  آنان،  راهبردی  عقبه  و  دارند  حضور  کستان  پا در 
به  امر  این  اما  است.  اسالم آباد  و  الهور  کراچی،  کویته، 
کارآمدی مقام های امنیتی ما را توجیه  هیچ وجه نمی تواند نا
کند. حمله طالبان  به اردوگاه امریکایی ها در قصبه، حمله 
انفجار  و  پولیس  کادمی   ا نزدیکی  در  پرتلفات  تروریستی 
یک موتر مملو از مواد انفجاری در شاه شهید، مصداق های 
امنیتی  نهاد های  اطالعاتی  و  امنیتی  کامی های  نا روشن 
توجیه  را  کامی   نا این  نمی تواند  و هیچ چیزی  کشور است 

کند. 
مورد  مهم  اردوگاه  یک  به  می توانند  تروریست ها  چگونه 
کابل برسند؟ در  استفاده نیروهای ناتو در نزدیکی فرودگاه 
گذاشته شده  آن ساحه تدابیری فوق العاده امنیتی به اجرا 
است. حتا مردم محل در آن منطقه نمی توانند به سادگی 
کسی های شهری، اجازه ورود به آن جا  کنند. تا رفت وآمد 
انتحاری  و  مسلح  دندان  به  تا  اما چند طالب  ندارند،  را 
این  آیا  امنیتی بگذرند.  موانع  این  از  به سادگی  می توانند 
سازمان  این که  گفتن  با  می توانیم  را  اطالعاتی  شکست 
می کند،  حمایت  طالبان  از  کستان  پا نظامی   استخبارات 

کنیم؟ توجیه 
کادمی   ا دانشجویان  عینی،  شاهد  یک  روایت  مبنای  بر 
کادمی  نگهداشته  کابل یک ساعت پشت در این ا پولیس 
به وقت  دانشجویان  این  تنبه شوند. ظاهرا  تا  بودند  شده 
کادمی  نیامده بودند. صف طوالنی دانشجویان  معین به ا
دلخواهش  طعمه  با  انتحاری  تروریست  که  شد  سبب 
روبه رو شود و شمار زیاد آنان را در یک چشم به هم زدن 
یا  کرده است  کوتاهی  کادمی  پولیس  آیا فرمانده ا بکشد. 

این جا هم دست آی اس آی است؟
کادمی  پولیس آورده  کی تا دم در ا تروریست انتحاری را 
کابل  کجای  در  انتحاری  تروریست  این  را  شب  بود؟ 
کرده بود؟ شبکه حمایتی تروریست ها چرا متالشی  سپری 
کابل،  نمی شود؟ وجود شبکه نیرومند حمایتی طالبان در 
خودش یک شکست اطالعاتی نیست؟ آیا این شکست 
کستان حضور  گفتن این که رهبران طالبان در پا اطالعاتی با 
کشور  امنیتی  مقام های  چرا  است؟  توجیه  قابل  دارند، 

کامی های خودشان را فرافکنی می کنند؟ نا
بتوانند شبکه حمایتی طالبان  کشور  امنیتی  گر مقام های  ا
نمی تواند  گروه  این  بشکنند،  درهم  کابل  شهر  در  را 
زیر  مناطق  از  یا  کستان  پا از  را  انتحاری  تروریست های 
بیاورد  کابل  به  جنوب  و  شرق  روستا های  در  کنترول شان 
کشورهای  به مخالفان  کستان  پا کند.  برپا  و خون  آتش  و 
داده است. جنگجویان عرب،  پناهگاه  منطقه هم  دیگر 

از  شماری  افغانستان،  در  بار  نخستین  برای 
آنالین  و  چاپی  صوتی،  تصویری،  رسانه های 
کردند. کابل راه اندازی  نمایشگاه دو روزه ای را در 

اسد،  هجدهم  یک شنبه،  روز  که  نمایشگاه  این 
شرکت  داخلی  رسانه   ده ها  آن  در  شده،  افتتاح 
نمایشگاه  این  در  شرکت کننده  رسانه های  دارند. 
نمایش  به  را  خود  دست آوردهای  مهم ترین 
از  حمایت  به منظور  نمایشگاه  این  گذاشته اند. 
نهادینه شدن آزادی بیان در افغانستان و ستایش از 
قربانی ها و هم چنین فعالیت رسانه ها و خبرنگاران 
نهادهای  توسط  اطالعات  آزاد  گردش  برای 
و  خبرنگاران  هماهنگی  مرکز  همکاری  با  رسانه ای 

وزارت اطالعات و فرهنگ برگزار شده است. 
در  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
گسترش  که  گفت  نمایشگاه  این  افتتاح  مراسم 
یک  از  بیش  طی  افغانستان  در  رسانه ها  فعالیت 
شمار  به  دولت  دست آورد  مهم ترین  گذشته  دهه 
یک  از  بیش  طی  که  افزود  جهانی  آقای  می رود. 
عنوان  هزار  یک  از  بیش  افغانستان  در  اخیر  دهه 
نشریه چاپی، 160 دستگاه رادیویی، شصت و هفت 
به  آغاز  مطبوعاتی  مرکز  صدها  و  تلویزیونی  شبکه 

کرده اند. فعالیت 
رسانه ها  که  گفت  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
کرده اند.  ثابت  را  خود  موثریت  افغانستان  در 
فعالیت  گسترش  که  می گوید  جهانی  عبدالباری 
رسانه ها در افغانستان به رشد و نهادینه شدن آزادی 
کرده است. به گفته او، آزادی بیان  کمک  بیان نیز 

کشورهای منطقه  از  در افغانستان نسبت به خیلی 
آزادی  راه  در  »ما  گفت:  وی  است.  افتخارآفرین 
کرده ایم.  زیاد  پیشرفت  کم  فرصت  یک  در  بیان 
و  حکومت  همکاری  یک سو  از  زمینه  این  در 
جامعه جهانی زیاد بود، از جانب دیگر خبرنگاران 
افغانستان با دادن قربانی های زیاد آزادی بیان را با 
و تهدیدها  زورگویی  ناامنی،  کردند.  افتخار حفظ 
ک ترین  خطرنا به  خبرنگاران  برای  را  افغانستان 
خبرنگار  صدها  سال  هر  است.  کرده  تبدیل  محل 
مواجه  تهدیدها  و  خشونت ها  با  افغانستان  در  ما 
حفاظت  بیان  آزادی  از  باآنهم  اما  می شوند، 

می کنند.«
وزارت  که  گفت  هم چنین  جهانی  عبدالباری 
نهاد  اصلی ترین  به عنوان  فرهنگ  و  اطالعات 
حمایت  بیان  آزادی  از  رسانه ها،  قبال  در  مسوول 
که بیشتر رسانه ها از آزادی بیان  می کند. وی افزود 

کرده اند. به گونه درست استفاده 
رسانه ها  که  کرد  کید  تا فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
اما  انعکاس دهند،  را  تا رویدادها  مسوولیت دارند 

در انعکاس وقایع به بی اتفاقی دامن نزنند.
اداره  رییس  حقجو،  محمدقربان  همین حال،  در 

کاوش  فردوس 
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بیماران دایکندی را مال و بقال
 تداوی می کنند

فصل تازه ای از مهاجرت ها

حمزه، باشنده ولسوالی خدیر این والیت شاکی است 
که در این ولسوالی داکترها برای هر نوع مرض تنها 
برای  را  خواهرش  که  وی  می دهند.  دوا  رقم  یک 
دایکندی  والیت  مرکز  در  بیات  شفاخانه  در  تداوی 
آورده است، می گوید: »در این شفاخانه نیز حتا یک 

شکستگی استخوان تداوی نمی شود.«
»اول  که:  دارد  شکایت  کجران  ولسوالی  از  صبرگل 
بهار، به خاطر پای دردی اش چهار پیچکاری، دو تخته 
گولی و یک مرهم از بقال خریده بود، تطبیق این دوا 
سبب شده است که وی با پندیدگی پا ها، کمردردی و 

سرگیچی نیز مبتال شود.«
»در  می گوید:  کیتی  ولسوالی  بابه  قل  از  جمعه  علی 
معاینه  را  مریض  اند  داکتر  که  برادر  دو  ما  ساحه 
ما  مثلی که  را  از دور یک تخته گلی  بلکه  نمی کنند 
دوای  آنان  می اندازند،  می اندازیم  را  نان  سگ  پیش 
کرده  یکجا  دوای خود  با  می برند  را  کلینیک  خوب 
می فروشند و دوای تاریخ تیر شده و بدل را به مریض 

می دهند.«
صدیقه، خانمی از قریه غودال نیلی که طفلش مریض 
دل درد  و  خورده  خاک  کودکش  می گوید،  است 
بار در شفاخانه والیتی پیش  است، او را بیش از پنج 

داکتر آورده، اما تداوی نشده است.
گلجان حجتی، یکی از فعاالن زن در والیت دایکندی 
که  با وجودی  شهرستان  گیروی  »کلینیک  می گوید: 
پرسونل دارد دوا ندارد، اما در کلینیک لرگر شهرستان 

که دوا است کسی نیست که به مریضان دوا بدهد.«
اظهارات مقامات مسوول

تایید  دایکندی  والیتی  شورای  معاون  نایبی،  سبحان 
بیشتر مردم این والیت از عرضه خدمات  می کند که 
صحی ناراض اند. او می گوید: »عدم ظرفیت کافی در 
موسسه تطبیق کننده، عدم شفافیت در قرارداد، ظرفیت 
این  خشن  جغرافیای  و  عامه  صحت  ریاست  پایین 
این والیت  والیت سبب شده که خدمات صحی در 

به صورت مطلوب تطبیق نگردد.«
مجلس  در  ارزگان  مردم  نماینده  آزاد،  ریحانه 
فساد  مجلس،  صحی  کمیسیون  عضو  و  نمایندگان 
در دستگاه حکومت را مشکل اساسی عدم دسترسی 
اصلی  »قربانی  می گوید:  خوانده  صحی  خدمات  به 
غفلت های وزارت صحت عامه در این والیت زنان و 
کودکان اند که به دلیلی عدم دستر سی به دوا و داکتر 
از دست  را  نیز جان شان  سینه بغل  و  اثر یک زکام  به 

می دهند.«
خانم آزاد عالوه می کند: »به زودی وزیر صحت عامه 
به دایکندی خواهد رفت و او وعده داده است تا در 
والیت دایکندی سفر نموده و وضعیت رقت بار صحی 

این والیت را از نزدیک مشاهده کند.«
اما داکتر نذیر سیرت، سرپرست صحت عامه دایکندی 
می پذیرد که در عرصه صحت در این والیت مشکالت 
جدی وجود داشته است؛ مشکالتی چون نبود دوا در 
کلینیک ها، کمبود مراکز صحی، نبود داکتران ام دی 

و وجود مراکز صحی خود سر و غیر قانونی.
او که تازه به این سمت گماشته شده است می گوید: 
صحی  پروژه  چند  والیت  این  سطح  در  اکنون  »هم 
پروژه ها  این  شدن  تکمیل  با  که  دارد  دست  روی  را 

تغییرات اساسی در این زمینه رونما خواهد شد.«
بستر والیتی  داکتر سیرت، کار شفاخانه 100  به گفته 
آسیایی  بانک  از کمک های  دالر  میلیون   7 ارزش  به 
 5،2 ارزش  به  اساسی  کلینیک  پنج  و  دارد  جریان 
میلیون دالر در شرف آغاز شدن است و قرار است 35 

آشیانه صحی نیز در این والیت ایجاد شود.
دایکندی یک از والیت های کوهستانی است که در 
مرکز کشور موقیت دارد، محرومیت صحی باشندگان 
این والیت از آغاز تاسیس آن در سال 1384 تا هنوز 

رفع نشده است.

همراه  مهاجرت   بیشترین  با  عراق  و  افغانستان، سوریه 
شهروندان  از  تن  هزاران  اخیر  ماه های  در  می باشد. 
کشور های  به  قاچاق  یا  و  قانونی  به صورت  کشور، 
از چهار دهه است که  بیش  همسایه و غربی رفته اند. 
آخرین  براساس  دارد.  ادامه  کشور  از  مهاجرت ها 
آمار ها نزدیک به بیست درصد از کل جمعیت کشور 
در مهاجرت به سر می برند. پس از توافق بن باز گشت 
روزنه های  بن  توافق  شد.  آغاز  وطن  به  شهروندان 
دوام  فصل  این  اما  گشود،  مردم  روی  به  را  جدید 
از  پس  مهاجرت ها  از  تازه ای  موج  نداشت.  چندانی 
است.  شده  آغاز  ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری 

دالیل این مهاجرت ها را عوامل ذیل تشکیل می دهد:
1- توسعه و ادامه جنگ از عوامل مهم در مهاجرت های 
در  تنها  جنگ  شعله های  اکنون  می باشد.  جدید 
حوزه  و  شمال شرق  شمال،  نمی گیرد؛  قربانی  جنوب 
نیز در آتش جنگ می سوزد. طالبان در  جنوب غرب 
سال جاری تالش کردند، تا جغرافیای جنگ را توسعه 
بخشند. توسعه جنگ سبب مهاجرت های گسترده در 
داخل و خارج از کشور شده است. اکنون مردم نگران 
آینده و زندگی خوداند. مقام ها در حکومت وحدت 
ملی هرگز به این موضوع توجه نمی کنند. حتا پس از 
اطمینان بخش  نیز هیچ صحبت  اخیر مهاجرت ها  موج 
از  تازه ای  موج  است.  نگرفته  صورت  مردم  برای 
مردم  نگرانی های  به  نیز  داعش  خطر  و  خشونت ها 
به دلیل  مرکزی  مناطق  از  جوانان  بیشتر  است.  افزوده 
ترس از داعش کشور را رها کرده به خارج می روند. 
دامن  بیشتر  نگرانی ها  این  به  اخیر  گروگان گیری های 
زده است. در سایر شهر ها موج انتحار و انفجار عرصه 
در  سفر  اکنون  است.  کرده  تنگ  زندگی  برای  را 
شاهراه های کشور، سفر در جاده مرگ تلقی می شود. 
هرات،  تا  مسافر  یک  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ 
برسد.  سالمت  به  بامیان  و  مزار  هم  یا  و  جالل آباد 
شاهراه ها محسوس  امنیت  تامین  در  ناتوانی حکومت 
است. این وضع سبب شده تا برخی از شهروندان سفر 

به خارج را با تمام خطر ها ترجیح دهند.
2- موج مهاجرت ها پس از تشکیل حکومت وحدت 
حکومت  کارایی  به  مردم  می شود.  دیده  بیشتر  ملی 
در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  شده اند.  بی باور 
وعده  بوده اند.  ناکام  خود  شعار های  ساختن  عملی 
یک میلیون شغل در حد یک شعار و بلوف انتخاباتی 
امنیت  تامین  و  تغییر در سفره مردم  مانده است.  باقی 
نیز در حد شعار باقی مانده است. برای نمونه زمانی که 
یک پست به رقابت اعالم می شود، حداقل یک هزار 
آن  تن  صد  حداقل  می گردد.  داوطلب  آن  برای  نفر 
با وساطت وزیر و وکیل می خواهند پیروز این رقابت 
باشند. در برخی موارد خویش خوری و فساد نیز همه را 
ناامید کرده است. یکی از جوانان تحصیل یافته به من 
گفت: حداقل در بیش از ده امتحان شرکت کرده ام، 
به کار آغاز  برنده نشده ام. در برخی موارد فردی  اما 
کرده بود، اما پستش به رقابت برای یک نمایش اعالم 
کشور  در  جوانان  ناامیدی  سبب  وضع  این  بود.  شده 
درس ها  نیز  دانشگاه ها  محصالن  اکنون  است.  شده 
نیز هیچ  به خارج می روند. آن ها  نیمه تمام گذاشته  را 
دورنمایی برای آینده خود ندارند. صدها محصل که 
در  اکنون  بوده اند  درس  مشغول  علمی  رشته های  در 
مسیر های ترکیه، یونان و اروپا سر گردانند. مسوولیت 
اصلی این وضع به ناکارآمدی نظام فعلی برمی گردد. 
تا اکنون حتا یک بار مقام ها در حکومت وحدت ملی 
در این باره سخن نگفته اند. حتا یک پیام اطمینان بخش 
تازه ای  موج  شاهد  ما  وضع  این  با  نداده اند.  مردم  به 
از مهاجرت ها و کوچ جمعی خواهیم بود. افغان ها بار 

دیگر طعم تلخ غربت و تحقیر را خواهند چشید.
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کارمند  تن   370 حدود  مراکز  این  مجموع  در  دارد. 
صحی کار می کنند که نزدیک به 50 درصد آنان را 

زنان تشکیل می دهند.
با وجود پالیسی وزارت صحت عامه که در هر کلینیک 
باید یک داکتر، یک جراح و یک داکتر زنانه وجود 
داشته باشد، اما به استثنای شفاخانه والیتی و شفاخانه 
و  کلینیک ها  از  یک  هیچ  دیگر  شهرستان،  ولسوالی 
مراکز صحی داکتر ندارد. پیش از این تنها در شفاخانه 
ولسوالی شهرستان یک داکتر زنان وجود داشت که با 
استعفای او، هم اکنون در سراسر دایکندی به استثنای 

شفاخانه والیتی هیچ داکتر زن وجود ندارد.
گلجان حجتی یکی از زنان فعال دایکندی می گوید: 
صحی  مراکز  در  زنانه  قابله های  و  زن  داکتران  »نبود 
این والیت سبب شده که بیش از20 تا 25 درصد زنان 
حامله به کلینیک ها مراجعه نکنند و آنان همانند زنان 
داده  زایمان  محل  دایه های  توسط  پیش  سال  چهل 

شوند.«
از شهروندان دایکندی  ناصری، یکی دیگر  حبیب اهلل 
می گوید: »آمار مرگ ومیر مادران در این والیت بیش 
از آنچه که گزارش داده می شود، می باشد، چون بیشتر 
زنانی که به اثر وضع حمل می میرند ثبت نمی گردد، 
چون ثبت نمودن فوت زنان به اثر زایمان ننگ شمرده 

می شود.« 
ریحانه آزاد، عضو کمیسیون صحی مجلس نمایندگان 
می گوید: »نبود داکترهای متخصص در کلینیک های 
صحی سبب شده است که مردم این والیت با اندک 

مریضی جان شان را از دست دهند.«
پایین بودن عرضه خدمات صحی

مرکز  هر  در  عامه،  صحت  وزارت  پالیسی  براساس 
باشد،  داشته  اساسی وجود  دوای  قلم   72 باید  صحی 
تنها  این موارد  از  اما در اکثر مراکز صحی دایکندی 
حدود 14 قلم دوا موجود است که آن هم از کیفیت 
پاکستانی  دوای  آن  بیشتر  و  می باشد  برخوردار  پایین 
شش ماه  حدود  صحی  مرکز های  از  بعضی  در  است. 
شده که حتا همین 14 قلم دوا نیز نرسیده است. مریض 
جهت گرفتن یک تخته پرستامول سه تا چهار ساعت 
در  نیز  پرستامول  همان  گاهی  اما  می کند،  پیاده روی 

این مراکز وجود ندارد.
کیفیت  دایکندی،  مدنی  فعاالن  گفته های  براساس 
عرضه خدمات صحی در این والیت طوری است که 
در یکی از شفاخانه های دایکندی داکتران آن شفاخانه 
نتوانسته تشخیص دهند که تکلیف  در مدت سه روز 

مریض سنگ گرده است و یا اپندیکس.
گیروی  باشندگان  از  زیادی  شمار  حال  همین  در 
ولسوالی  میرغالم، چوچان شیخعلی  شهرستان، ساحه 
سنگ تخت و بندر و ساحاتی در ولسوالی کجران به 

خدمات صحی دسترسی ندارند. 
بعضی شکایت ها

با آن که ساالنه ده ها میلیون دالر جهت عرضه خدمات 
صحی در این کشور به مصرف می رسد، اما در والیت 
به  هنوزهم  آن  باشندگان  از  زیادی  شمار  دایکندی 

خدمات صحی دسترسی ندارند.
فساد  مدیریت،  کم توجهی حکومت مرکزی، ضعف 
و  دوا  نبود  برخی،  دایکندی  بودن  اداری، کوهستانی 
داکتر در این والیت سبب شده که در از ولسوالی های 
مالی  هم  یا  و  دوره گرد  بقال،  توسط  مریض  آن، 

تعویذ نویس، تداوی شود.
متخصص،  داکتر  دایکندی  صحی  مراکز  بیشتر  در 
الزم  دوای  و  دیده  تعلیم  نرس های  زنانه،  قابله های 
به عوض  این کلینیک ها  از  ندارد و در بعضی  وجود 
آنان  از  شماری  آن که  گارد  و  موتروان  داکتر، 
نسخه  مریض  به  خوانده اند  شش ماهه  کورس های 
می نویسند تا هنوزهم در این والیت زنان حامله توسط 
دایه های محل به صورت سنتی زایمان داده می شوند، 
در بعضی قریه ها دوای انسانی و دوای حیوانی در یک 
دواخانه توسط وترنر های حیوانی و یا دکانداران محل 

به فروش می رسد. 
مافیایی شدن طبابت

گرفته  خود  به  مافیایی  شکل  دایکندی  در  طبابت 
این  در  پردرآمد  شغل های  از  یکی  چنان که  است، 
مریض  تداوی  شخصی،  کلینیک های  داشتن  والیت 

و دوافروشی است.
بدون  شخصی  کلینیک های  و  دواخانه ها  از  شماری 
بعضی شان  که  می کنند  فعالیت  عامه  صحت  جواز 
به  کلینیک ها  این  ندارند.  هم  را  حتا جواز شهرداری 
بهانه های مختلف از مریض پول های هنگفت می گیرند 
و دوا را بر آنان تا ده برابر قیمت به فروش می رسانند. 
باشندگان دایکندی می گوید:  از  حبیب ناصری یکی 
مرکز  یک  کیتی  ولسوالی  مربوطات  از  کیسو  »در 
بستر  را  مریض  دارد،  دوا خانه  جواز  فقط  که  صحی 
می کند و این دواخانه هم اکنون تبدیل به شفاخانه 20 

تا 25 بستر شده است.«
تداوی  به  دولتی  شفاخانه های  »در  می کند:  عالوه  او 
داشته  واسطه  او  که  می شود  داده  ارجحیت  مریضی 
به عنوان  کسانی  کلینیک ها  بعضی  در  هم چنان  باشد، 
شده اند  استخدام  نرس  و  صحی  کارمند  صحی،  آمر 
این  نمونه  بوده اند،  درایور  یا  و  از آن گارد  پیش  که 
موارد را می توان در اشترلی، کیسو و ولسوالی خدیر 

پیدا کرد.«
نبود داکتران متخصص

حدود  برای  اداری  واحد   9 در  دایکندی  والیت  در 
حدود  مساحت  در  که  آن   نفوس  هزار  شش صد 
شش هزار کیلومتر مربع زندگی می کنند چهار شفاخانه 
مرکز  و  میرامور  کیتی،  شهرستان،  ولسوالی های  در 
والیت، 8 مرکز صحی جامع، 16 مرکز صحی اساسی، 
23 مرکز صحی آشیانه و 2 مرکز صحی سیار فعالیت 
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دور  دومین  شود.  خراب  شکوفا  روند  این  که  است 
نشست ها بین حکومت افغانستان و طالبان، که اول قرار 
به  برگزار شود، در حال حاضر  بود در آخر جوالی 
تعلیق در آمده است.  اما حتا اگر هم این گفتگوها از 
سر گرفته شوند، برای جانشین مال عمر سخت خواهد 
بود تا در ارتباط با هر نوع توافقی- چه یک آتش بس 
کوتاه مدت یا یک توافق جامع- اطمینان بدهد. دیگر 
دسته های طالبان قویا مخالف گفتگوها هستند و پکن 
در  این کشور  که  از گفتگوهای صلح–  در حمایت 
داده  قرار  افغانستان  با  ارتباط  در  خود  پالیسی  مرکز 
شاخه  یک  با  گفتگوها  این  که   چرا  می کند،  خطر 
بتوانند  که  نمایندگانی  با  نه  می گیرد  صورت  طالبان 

بخش وسیع تر این گروه را با خود همراه کنند.
می تواند  طالبان  مقتدر  و  منسجم  کم تر  رهبری  آیا 
تفاهماتی را که پکن با مال عمر، به ویژه در ارتباط با 
سین کیانگ رسید، عملی کند؟ چین هنگام توافق با 
از  تضمین ها  این  که  می یافت  اطمینان  همیشه  طالبان 
افراد بلندپایه طالبان باشد. در دوران حاکمیت طالبان 
در  پکن  که  وقتی   1990 دهه  اواخر  در  افغانستان  بر 
پی بستن اردوگاه های آموزشی شبه نظامیان ایغور در 
طالبان  متعدد  طرف های  بود،  کابل  اطراف  و  داخل 
را  موضوع  این  تنها  پکن  اما  دادند.  تضمین هایی 
سفیر   2000 نوامبر  در  که  پنداشت  هنگامی  حل شده 
یک  ارشد  نماینده  نخستین  پاکستان،  در  کشور  این 
کشور غیرمسلمان بود که با مال عمر دیدار کرد. مال 
نظامی   عمر قول داد در عین حال که گروه های شبه 
ایغور را بیرون نمی کند، به آن ها دیگر اجازه عملیات 
نخواهد  را  افغانستان  قلمرو  از  چین  ضد  بر  مستقالنه 

داد. 
سال  اواخر  در  افغانستان  در  امریکا  حضور  پی  در 
شورای  از  مشابهی  اطمینان  گرفتن  به  پکن   2001

کویته، شورای رهبری طالبان در تبعید، ادامه داد.
چین می خواست مطمین شود در صورتی که طالبان 
به توافق مشارکت در قدرت در افغانستان دست یابند، 
حمله  مورد  کشور  این  اقتصادی  سرمایه گذاری های 
نگرانی های  به  نسبت  طالبان   و  نخواهند گرفت  قرار 
) سرمایه گذاری های  داشت.  خواهند  حساسیت  چین، 

عظیم چین مثل معدن مس عینک در والیت لوگر به 
دلیل نگرانی ها از وضع امنیتی، هرگز عملی نشدند.(

پکن همیشه در تردید بوده که آیا افراد عادی طالبان 
ماند  قویا وفادار خواهند  توافقات  این  از  به هر کدام 
یا خیر- دلیلی است که این کشور از بازگشت کامل 
طالبان به قدرت در کابل، حمایت نمی کند. اما چینی ها 
کم از کم می توانستند روی قول مال عمر حساب کنند 
طالبان چندپارچه  داشت.  مهمی  چرا که وی جایگاه 
قادر  کم تر  واحد،  اقتدار  چنین  با  چهره ای  غیاب  در 
اگر  و  بود.  خواهند  تفاهمات  این  شروط  رعایت  به 
این گروه چندپارچه شوند، تمام این توافقات از بین 

خواهند رفت.
پکن وسیعا با مجموعه ی از جهادی هایی روبه رو است 
که شدیدا در مقابل منافع آن کشور قرار می گیرند- و 
مذاکره با آن ها روز به روز دشوارتر می شود. از دهه 
شبه   شاخص  چهره های  که  وقتی  این سو  به   1980
نظامی  در افغانستان و پاکستان مستقر بودند، و کمک 
فعال یا رضایت ضمنی آی اس آی پاکستان را داشتند، 
این که  به  با توجه  منافع چندی سود می برد.  از  پکن 
یک  آرمان  و  داشتند  وجود  مهم تری  خیلی  اهداف 
سرزمین مستقل اویغور در امیدوارانه ترین حالت یک 
مساله فرعی بود، حمله به چین از طریق پالیسی هایش 
بر  افزون  می آمد.  غیرعاقالنه  به نظر  سین کیانگ  در 
مخالفان  که  داد  ترجیح  پاکستان  کمک  با  پکن  آن 
از تسلحیات، پول  بالقوه خود را ساکت کند: طالبان 
رنج  می بردند.  سود  چینی ها  ناچیز  سیاسی  و حمایت 
یا  تاکتیکی  ضرورت  دالیل  به  چه  ایغور  برادران 
یا  طالبان  برای  غیرمهم   اولویت  یک  عملی،  منفعت 
 1997 سال  در  بود.  نظامی  کشمیری  شبه  گروه های 
حتا اسامه بن الدن علنا حمالت بمب گذاری در سین 
و  چین  جدایی  برای  سیا  توطیه  به عنوان  را  کیانگ 

جهان اسالم رد کرد. 
گروه های  است.  شده  بی اعتبار  بسیار   مودل  این 
حرکت  و  پاکستان  طالبان  تحریک  نظامی  مثل  شبه 
اسالمی  ازبکستان چندین سال شده که مخالف نظامی 
 اسالم آباد شده اند و از پناه دادن به شبه نظامیان اویغور، 
اهداف چینی، خوشحال  تبلیغات آن ها و زدن  انتقال 
می شوند. ظهور داعش حتا پیامدهای نگران کننده تری 
گروه  این  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  دارد.  پکن  برای 
آشکارا از  نقض باالجبار »حقوق مسلمانان در چین« 
انتقاد کرده و سین کیانگ فعاالنه در تبلیغات داعش، 
تصویر شده است. دسترسی آسان به سوریه از طریق 
مرز مشترک با ترکیه- کشوری که میزبان تبعیدی های 
از   موجی  عضویت  به  منتج  است-  زیادی  اویغور 
اویغورها و حتا شمار کوچکی از هوی، دیگر گروه 
اقلیت بزرگ مسلمان چین در گروه داعش شده است. 
چین  داخل  به  حتا  را  تهدید  این  عمر  مال  مرگ 
از  قبل  ماه  سه  اپریل  ماه  در  است.  ساخته  نزدیک تر 
غیبت  اسالمی  ازبکستان  حرکت  وی،  مرگ  تایید 
با داعش  بیعت  بهانه ای برای  طوالنی وی را به حیث 
عراق،  و  سوریه  در  خودخوانده  خالفت  کرد.  اعالم 
آرمان فعلی جهادی ها، نقطه عزیمت برای هر گروهی 
داعش،  و  است  ناراضی  طالبان،  رهبری  از  که  است 
گروهی است که هیچ تردیدی از خود درباره چین به 

حیث دشمن اسالم نشان نداده است.
گذار در رهبری طالبان نتایج اندکی برای چین دارد. 
یعنی مال اختر منصور  امیر  به حیث  جانشین مال عمر 
که امور مربوط به مالعمر را در غیابش پیش می برد، 
ممکن است که به پاکستان نزدیک تر و به گفتگوهای 
صلح نسبت به دیگر رقبایش رام تر باشد. اما حتا اگر 
وی سودمند هم ثابت شود، مرکز ثقل طالبان در حال 
سخت  بخش های  از  درازمدت  در  چین  است.  تغییر 
با  است.  شده  داشته  نگه  امان  در  نظامیان  شبه  جهاد 

مرگ مال عمر آن دوره به پایان می رسد.

در مقاله ای به تاریخ 30 جوالی در گلوبال تایمز که 
تحلیلگر  یک  است،  چینی  ملی گرای  روزنامه  یک 
می تواند  مالعمر  مرگ  که  بود  داده  هشدار  بی نام، 
قطعا  هم  چین  اما  بزند.  طالبان  به  سنگینی  ضربه 
به  متعهد  گذشته  در  عمر  مال  است-  دیگری  بازنده 
توافق های مهمی  با پکن شده بود و این کشور به حیث 
توافق  نوع  هر  برای  فرصت  بهترین  فراهم آورنده 
افغانستان،  حکومت  و  طالبان  بین  آینده  در  صلحی 
مال  طالبان،  از  چین  دلنگرانی  وجود  با  می شد.  دیده 
وارد  وی  با  می توانستند  چینی ها  که  بود  مردی  عمر 
پیشرو  مقام های  آخرین  از  یکی  وی  شوند،  معامله 
که  بود  نظامیانی  شبه  دنیای  در   روحانی  و  سیاسی 
ثبات  در  چین  نگرانی های  عمل گرایانه ای،  به شکل 

منطقه ناآرام اقلیت سین کیانگ را در نظر گرفته بود.
طی  بود.  افغانستان  صلح  روند  چین،  نخسِت  نگرانی 
چند سال اخیر هیچ کشوری به اندازه چین حامی  فعال 
حکومت  و  طالبان  مصالحه  گفتگوهای  شورمند  و 
که  است  روی  همین  از  و  است.  نبوده  افغانستان 
مقام های چینی، توافق سیاسی در افغانستان را به عنوان 
تنها راه اطمینان بخش برای جلوگیری از  تبدیل این 
کشور به مامنی برای شبه نظامیان ایغور و یک نیروی 
بی ثبات کننده در کل منطقه می بینند. در سال های اخیر 
و  »هان«  چینی  اکثریت  و  چین  بین حکومت  تنش ها 
یافته  افزایش  ایغور در سین کیانگ  جمعیت مسلمان 
صدد  در  دیرباز  از  مسلح  مخالف  گروه های  و  است 
پاکستان  قبیله ای  نواحی  و  افغانستان  در  گرفتن  پناه 
از حمالت  به همراه مجموعه ای  این تنش ها  بوده اند. 
نشات  کیانگ  سین  از  که  شدید  هراس افگنانه 
جاده  بلندپروازانه  سرمایه گذاری  پالن های  و  گرفته، 
متاثر  را  میانه و جنوب آسیا  ابریشم  چین در آسیای 
ساخته، ضرورت یک افغانستان با ثبات را برای چین 
بالقوه  تشدید کرده است. همین که یک روند صلح 
امتیازهای  و  فشار  به  از آن  دارد، بخشی  اصال وجود 
از  حمایت  برای  پاکستان  تشویق  در  مخصوصا  چین 

گفتگوها به جای تخریب آن ها بوده است.
یک  در  احتماال  که  عمر  مال  مرگ  فوری  خطر 
این  باشد،  شفاخانه در کراچی دو سال قبل رخ داده 

بعد از برگزاری مراسم پر شوروشوق فاتحه 
کرد  اعالم  ملی  امنیت  ریاست  کابل،  در 
که منبعد هیچ کسی حق برگزاری مراسم 
فاتحه برای مال عمر را ندارد. امنیت ملی 
کارمندانش را گماشت تا در مورد تجمع 
کسانی که ریش های ژولیده و بلند دارند، 
بدن شان را از ماه ها به این طرف نشسته اند 
و چهره های غمگین دارند گزارش دهند. 
از  وقتی  کارمندان  این  از  یکی  دیروز 
تمام  کابل می گذشت،  پل سوخته  منطقه 
نشانی های فوق را در سیمای مردمان زیر 
داد.  گزارش  محل  پولیس  به  و  دید  پل 
است،  فعال  و  مستعد  همیشه  که  پولیس 
آنجا سر رسیده، تجمع را پراگنده نموده، 
محل فاتحه را آتش زده، حاکمیت دولت 
را در اطراف پل سوخته تثبیت نمود. یکی 
از آسیب دیدگان این حادثه، اعتراضش را 

با پولیس چنین در میان گذاشت. 
پودری: او الال پولیش، فاتحه اینجا نیشت. 
فاتحه را کارمندان دولت و ارگ برگژار 
مجلش  برو  می کشد،  ژورت  اگر  کرده. 
خر  د  که  ژور تان  کو.  خراب  را  اونها 

نرشید، پاالنیشه می ژنید. 
در  نباشید،  طالب  شما  اگر  پولیس: 
از  نمی کنید.  تجمع  حساس  وقت  این 
طالب  که  برمی آید  شما  سروصورت 

هستید. 
پودری: نیشتیم الال پولیش. حاجی محمد 
محقق ما را می شناشد. یک بار آمده بود. 
همراه ما شناخته اشت. گفت باژ میایه ما را 
تداوی می کنه. باژ نیامد. ما پودری هشتیم. 

کل منطقه ما را می شناشد. 
مکلف  هم چنان  ما  خوب.  بسیار  پولیس: 
مصرف کنندگان  تجمع  محل  که  هستیم 
فرقی  کنیم.  تخریب  را  مخدر  مواد 

نمی کند. 
پودری: الال پولیش، حالی که ما اژ این جا 
باید  دولت  برویم؟  کجا  شویم،  پراگنده 
دقیق  برنامه  مخدر  مواد  با  مبارژه  برای 

داشته باشد. 
پولیس: شما خیلی علمی حرف می زنید؟ 

نکند از پوهنتون کابل فارغ باشید؟
فارغ  آکشفورد  اژ  مه  الال،  برو  پودری: 
اگر  شدیم.  پودری  بی کاری  اژ  هشتم. 
می کرد،  ایجاد  شغل  ملیون  یک  دولت 
برای  را  خود  وقت  که  نبود  الژم  امروژ 
 Do .خراب کردن النه ما مشرف می کرد

 ?you undershtand
پولیس: ببخشید، به انگلیسی چه گفتید؟

مراسم فاتحه اشتباهی

در میان طالبان
مرد چین

دای چوپانی

 منبع: فارین پالیسی

 برگردان: سرپلی
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انقالبی  کمیته  که  کردند  اعالم  یمن  در  رسانه ای  منابع 
یمن  پایتخت  صنعا  در  حوثی،  نظامیان  شبه  به  وابسته 
وضعیت فوق العاده اعالم کرده است. این اقدام ساعاتی 
پیش به دلیل بیم حوثی ها از رسیدن عملیات ایتالف عربی 
به رهبری سعودی و نیروهای مقاومت مردمی هوادار عبد 
ربه منصور هادی رییس جمهوری یمن به صنعا روی داده 
نگرانی ها، شکست های  این  دلیل  نظر می رسد  به  است. 
اخیر حوثی ها در مناطق مختلف است که آخرین آن ها 
در والیت الضالع بود. شبه نظامیان حوثی و متحدانشان 
رییس جمهوری  صالح  عبد اهلل  علی  به  وفادار  نیروهای 
برکنار شده یمن، به طور کامل از این والیت عقب نشینی 

کردند.
منابع می گویند که شبه نظامیان حوثی در مناطق مختلف 
هم چنین  کرده اند.  برپا  بازرسی  ایست های  یمن،  پایتخت 

در برخی از محله ها درگیری هایی روی داده است. بعضی 
گمانه زنی ها از احتمال روی دادن کودتایی مسلحانه علیه 
علی  به  وفادار  نیروهای  سران  از  برخی  توسط  حوثی ها 
روی  حالی  در  تحول  این  دارد.  حکایت  صالح  عبداهلل 
اهلل  عبد  علی  و  نمایندگان حوثی ها  از  هیاتی  که  می دهد 
صالح، به منظور دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در امور 

یمن، به مسقط پایتخت عمان رفته است.
در همین راستا ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن تاکید 
می کند که هیچ ابتکار عمل تازه ای برای حل و فصل بحران 
بحران،  از  رفت  برون  راه  تنها  و  ندارد  وجود  کشور  این 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۱۶ قطع نامه  اجرای 
می خواهد  متحدانشان  و  حوثی ها  از  قطع نامه  این  است. 
از مناطقی که تصرف کرده اند  سالح را زمین گذاشته و 

خارج شوند.

حوثی ها در صنعا وضعیت فوق العاده اعالم کردند
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دعوت به داوطلبی
ریاست فواید عامه زون کابل وزارت فواید عامه به ریگ میده دریایی ضرورت 

دارد.
NCB/23/MOPW شماره دعوت نامه

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در 
پروسه داوطلبی باز داخلی یک قلم ریگ اشتراک نموده آفرهای سربسته خویش 
را مطابق شرط نامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ )1000( افغانی پول 
غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق قانون و رزالعمل تدارکات عامه بعد از 
تاریخ نشر اعالن الی مدت )21( یوم کاری ارایه نمایند وصول شرط نامه و تسلیمی 
آفرها الی ساعت ده بجه قبل از ظهر که آخرین معیاد ضرب العجل تسلیمی آفرها 
می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین 

آفر مبلغ )125000( افغانی گرنتی بانکی و یا پول نقدا اخذ می گردد.
آدرس مدیریت داوطلبی اجناس. مدیریت عمومی داوطلبی اجناس و پرزه جات. 
آمریت قراردادها. ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 

دوم منزل دوم. 

Co-soft # 83207407 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

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

 

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

Note: The timeline for this survey is estimated three months 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

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

 پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

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

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

.سه ماه میباشدتخمینی این سروی  مدت نوټ:   

 

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

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

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

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

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

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

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

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

مقابل  در  اسد   ۱8 یک شنبه  روز  مهمانان 
بمباردمان  سالگرد   70 از  صلح  مجسمه 
جاپان  جنوب  در  ناکازاکی  شهر  اتومی 
اتمی  بمباردمان  آوردند.  عمل  به  یادبود 
اولین  از  بعد  روز   3 ناکازاکی  شهر 
 9 در  هیروشیما  شهر  اتومی  بمباردمان 
صورت  میالدی   ۱945 سال  اگست  ماه 
در  جاپان  بمباردمان ها  این  اثر  بر  گرفت. 
بدین ترتیب  و  شد  تسلیم  اگست  ماه   ۱5

براساس گزارش ها، دایشیرو یاماگیوا، معاون 
وزیر اقتصاد جاپان و نمایندگان ۲۱ شرکت 
بزرگ این کشور در سفر روز یک شنبه خود 
جاپانی  شرکت های  حضور  برای  تهران  به 
هم چنین  و  ایران  گاز  و  نفت  پروژه های  در 

»انتقال فناوری« مذاکره کردند.
معاون وزیر اقتصاد جاپان در این باره افزود 
»هزار  نماینده  بزرگ،  شرکت   ۲۱ این  که 
در  بودند.  ایران  به  سفر  متقاضی  شرکت« 
بانک  رییس  سیف،  ولی اهلل  حال  همین 
اسد،   ۱8 یک شنبه  روز  ایران،  مرکزی 
جاپانی  بانک های  شعبه  تاسیس  خواستار 
در ایران شد و گفت که این کار »به لحاظ 

قانونی امکان پذیر است.«
ابراز  نیز  ایران  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
لغو  از  بتواند پس  جاپان  امیدواری کرد که 
انرژی  بازار  از  خود  قبلی  سهم  تحریم ها، 

ایران را »پس بگیرد.«
اطالع رسانی  شبکه  وب سایت  گزارش  به 
به  اشاره  با  وی  »شانا«،  انرژی،  و  نفت 
که  گفت  جاپانی  شرکت های  با  مذاکرات 
این شرکت ها »در زمینه های مختلف« انرژی 
فناوری،  انتقال  پتروشیمی،  صنایع  جمله  از 
ایران  با  نفت  باالدستی  صنایع  و  پاالیش 

سخنگوی نخست وزیر عراق  یک شنبه ۱8 
اسد از موافقت اعضای کابینه با اصالحات 
پیشنهادی حیدر العبادی از جمله حذف دو 
سمت در ساختار دولت این کشور خبر داد.

سعد الحدیثی، سخنگوی نخست وزیر عراق 
کابینه  که  کرد  اعالم  رویترز  با  گفتگو  در 
شده،  مطرح  پیشنهادهای  با  کشور  این 

موافقت کرده است.
عراق  نخست وزیر  اطالع رسانی  دفتر 
ساعاتی پیش در بیانیه ای گفت که بر اساس 
قانون   78 ماده  به  توجه  با  و  عمومی  منافع 
و  رییس جمهوری  معاونین  پست  اساسی، 
ساختار  در  وزیری  نخست  معاونت های 

دولت عراق حذف می شود.
معترضان  درخواست  دنبال  به  تصمیم  این 
عراقی و مرجعیت عالی این کشور با هدف 
ایجاد تغییرات در ساختار نهادهای دولتی و 
دولت  هزینه های  کاهش  و  فساد  با  مبارزه 

ناکازاکی  شهر  درصد   70 میالدی   ۱945
ویران گردید. هنوز هم 8500 از کسانی که 
ناکازاکی  و  هیروشیما  شهر های  در 
از  ناشی  بیماری های  از  می کنند  زندگی 

نزدیک به سی تن از دانشمندان امریکایی طی نامه ای 
به بارک اوباما، رییس جمهور امریکا از توافق اتومی 
برای  بزرگی  وسیله  را  آن  و  کرده  استقبال  ایران  با 

دستیابی به امنیت دانسته اند.

گزارش  اگست   8 شنبه  روز  نیویارک تایمز  روزنامه 
اتومی  کارشناسان  بزرگ ترین  از  تن   ۲9 که  داد 
امریکایی، فیزیکدانان امور امنیت نظامی و یا مشاوران 
امنیت نظامی در کنگره و کاخ سفید امریکا، این نامه 

دو صفحه ای را امضا کرده اند.
گالشو،  لی  شلدون  اسامی  امضاکنندگان  میان  در 
ریشتر  بورتون  و  گروس  جاناتان  دیوید  کوپر،  لیون 

برندگان جوایز نوبل دیده می شوند.
نامه  این  امضاکنندگان  نیویارک تایمز،  گزارش  به 
گفته اند که توافق وین باعث »پیشرفت داعیه صلح و 
به  و می تواند  منطقه خاورمیانه خواهد شد  امنیت در 
مدلی برای پیمان های منع گسترش سالح های اتومی 
که  گفته اند  دانشمندان  این  گردد.«  بدل  آینده  در 
الزاماتی  سخت گیرانه ترین  »دربرگیرنده  وین  توافق 
گسترش  منع  توافق های  در  گذشته  در  که  است 

سالح های هسته ای گنجانده شده است.«
میان  جوالی  چهاردهم  روز  که  وین،  توافق  اساس  بر 
ایران و کشورهای غربی به امضا رسید، قرار است در 
ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های  تدریجی  رفع  بدل 
برنامه اتومی این کشور به یک برنامه هسته ای غیرنظامی 
بارک  که  حالی  در  می گویند  ناظران  گردد.  محدود 
نمایندگان  دارد  سعی  امریکا  رییس جمهور  اوباما، 
کنگره این کشور را به پذیرفتن توافق وین متقاعد کند، 
از  برجسته ای  امریکایی حمایت  دانشمندان  نامه  انتشار 

این تالش های آقای اوباما به شمار می رود.  

جنگ دوم جهانی خاتمه یافت.
بر اساس گزارش ها جمعیت شهر ناکازاکی 
قبل از بمباردمان به ۲40000 نفر می رسید. 
در نتیجه بمباردمان اتومی متذکره، 74000 
اثر تشعشعات  از  به شمول کسانی که  نفر 
بمب اتومی تا 3۱ دسامبر سال ۱945 جان 
شان را از دست دادند. به گزارش 8صبح، 
به 435000  ناکازاکی  جعیت کنونی شهر 
سال  اتومی  بمباردمان  اثر  بر  می رسد.  نفر 

همکاری خواهند کرد.
از  پس  ایران  علیه  تحریم ها  از  پیش  جاپان 
ایران  نفت  بزرگ  واردکننده  دومین  چین، 
در  جاپانی  شرکت های  و  می رفت  شمار  به 
نفتی  میدان  جمله  از  ایران  نفتی  پروژه های 

آزادگان حضور داشتند.
بین المللی  تحریم های  از  پس  حال  این  با 
اینپکس  نفتی  توسعه  شرکت  ایران،  علیه 
نفتی  میدان  توسعه  پروژه   ۲00۱ سال  از  که 
آزادگان را در دست گرفته بود در سال 89 

از این پروژه کنار کشید.
در همان سال دولت جاپان برای همراهی با 
امنیت  شورای  تحریم های  از  دور  چهارمین 
تازه ای  اقتصادی  تحریم های  ایران،  علیه 
شامل  که  رساند  تصویب  به  ایران  علیه  را 
 ۱5 شرکت،   88 دارایی های  کردن  مسدود 

بانک و ۲4 فرد ایرانی می شد.
 75 دارایی های  نیز  آن  از  پیش  کشور  این 
شرکت و 4۱ فرد ایرانی را مسدود کرده بود.

وزیر  معاون  یاماگیوا،  دایشیرو  حال  این  با 
اقتصاد جاپان، روز یک شنبه ابراز امیدواری 
»زمینه های  تحریم ها،  لغو  از  پس  که  کرد 
کشور  دو  همکاری های  برای  جدیدی« 

تعریف شود.

صورت گرفته است.
این  طرح  از  پس  یک شنبه  روز  عبادی 
پیشنهادها از شورای وزیران خواست با این 

اقدام موافقت کنند.
تدابیر اتخاذ شده برای اجرایی شدن باید به 

تصویب پارلمان عراق نیز برسد.
هم چنین  العبادی  گزارش،  این  اساس  بر 
مقام های  فساد  پرونده های  تا  داد  دستور 
دولتی عراق از گذشته تاکنون بازگشایی و 

بررسی شود.
نوری المالکی، اسامه النجیفی و ایاد عالوی 
رییس جمهوری  معصوم  فواد  معاون  سه 
اخیر  روز  چند  اعتراض های  هستند.  عراق 
و  اداری  فساد  وضعیت  به  عراق  مردم 
انتقاد  و  برق  و  ویژه آب  به  خدمات رسانی 
مراجع عالی دینی، حیدر العبادی را به فکر 
ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی این کشور 

انداخته است.

این  می برند.  رنج  اتومی  بمب  تشعشعات 
دچار  که  است  ۱70000تن  از  جدا  رقم 
بیماری سرطان، اختالالت خون و کبد و 

مشکالت دیگر صحی دارند.

یادبود از هفتادمین سالگرد بمباردمان اتومی 
کی جاپان شهر ناکازا

رگ اقتصادی جاپان ایران میزبان هیات بز

ح اصالحات حیدر العبادی کابینه عراق با طر موافقت 

دانشمندان امریکایی در 
نامه ای به اوباما از توافق 

کردند   اتومی با ایران حمایت 

9th Year    No: 2192   Monday  10 August, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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