
پول های کمک شده به 
ریاست زراعت بامیان 
چگونه حیف ومیل شد؟

اما یافته های 8صبح نشان می دهد 
که صدها هزار دالر پول کمک شده 

ی از  توسط موسسه پرایم و شمار
راعت بامیان  مسووالن ریاست ز
حیف ومیل شده است. سندها 

نشان می دهد که موسسه پرایم در 
نظرداشت تا از میان 8.5 میلیون دالر 

امریکایی بیش از 1.3میلیون دالر 
ی ریاست  آن را در بخش ظرفیت ساز

راعت بامیان و دانشگاه این والیت  ز
به مصرف برساند. اما مسووالن 

دانشگاه بامیان می گویند که کمک 
تخصیص شده برای این دانشگاه به 

صورت درست مصرف نشده است.

در صفحه 5
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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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بی حرمتی به خون سربازان

جناب رییس جمهور! 
گزارش های تحقیقی را می خوانید؟ 

4
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آهنگ، مسافر سرزمین خاطره ها شد

6

رییس مجلس نمایندگان:

بحث روی شناسنامه 
ونیک منتفی است الکتر

3
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زنگ اول


دیروز پارلمان کشور اعالم کرد که بحث شناسنامه های 
الکترونیک دیگر به پایان رسیده است و هر نوع بحث 
پارلمان  موضع گیری  این  است.  بی فایده  باره  این  در 
قابل ستایش است. پارلمان با این موضعش به مصوبه 
احوال  ثبت  قانون  پارلمان  گذاشت.  حرمت  خودش 
توشیح  به  قانون   این  است.  کرده  تصویب  را  نفوس 
رییس جمهور رسیده است و قاضی القضات هم آن را 
هم  ما  به نظر  است،  دانسته  اساسی  قانون  به  مطابق 
هم  غنی  رییس جمهور  نیست.  بحث  جای  هیچ  دیگر 
باید به قانونی که خودش امضا کرده و به فیصله های 
نهاد هایی چون شورای وزیران احترام بگذارد و فرمان 

توزیع شناسنامه های الکترونیک را صادر کند. 
انتخابات  نه  الکترونیک،  شناسنامه های  توزیع  بدون 
اطالعاتی  بانک  نه  و  می شود  برگزار  پارلمانی  سالم 
جامع و با اعتبار از شهروندان کشور ساخته می شود. 
تالش  نوع  هر  الکترونیک،  توزیع شناسنامه های  بدون 
بیهوده  پارلمانی  سالم  انتخابات  برگزاری  برای 
توزیع  بدون  کشور  امنیتی  مشکالت  هم چنان  است. 
دلیلی  هیچ  نمی یابد.  کاهش  الکترونیک  شناسنامه های 
انداخته  تعویق  به  توزیع شناسنامه ها  که  ندارد  وجود 
که  سیاستمدارانی  به  باید  غنی  رییس جمهور  شود. 
می خواهند تنور بحث های قومی را داغ کنند، میدان ندهد. 
بحث  کردن  جنجالی  از  می خواهند  که  غوغاساالرانی 
کنند  دست وپا  اجتماعی  اعتبار  خود  برای  انتخابات، 
بهره  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  بی تدبیری  از  نیز 
درج  کشور  اساسی  قانون  در  افغان  واژه ی  می برند. 
شده است. قانون اساسی وثیقه ی ملی است و در این 
وثیقه، نوشته شده است که به هر شهروند افغانستان 
کل سیاستمداران  تقریبا  می شود.  اطالق  افغان  کلمه ی 
غیرپشتون واژه ی افغان را دال بر شهروندی افغانستان 
می دانند و آن را قبول دارند. دیگر هیچ نیازی نیست که 
برای درج آن در هر سند غوغا ساالری شود و حرمت 

قانون و فرآیند قانون گذاری شکسته شود. 
هم چنان هر نوع تغییر در کارت شناسنامه ها میلیون ها 
دالر هزینه بر دوش دولت تحمیل می کند. اتحادیه اروپا 
هم کمک های خود را به اداره توزیع شناسنامه ها متوقف 
هزینه ی  اتحادیه  این  که  نمی رسد  به نظر  است.  کرده 
بپردازد.  تغییرات غیرقانونی در کارت شناسنامه ها را 
فرایند تعدیل قانون بسیار پیچیده است و اگر قانون ثبت 
تعدیل  احوال نفوس که حاال توشیح شده است، دچار 
فراهم  فرصت طلب  سیاستمداران  برای  زمینه  شود، 

می شود تا مردم را به جان هم بیندازند. 
توزیع  تعلیق  برای  موجهی  دلیل  هیچ  بنابراین 
شناسنامه ها وجود ندارد. رییس جمهور و رییس اجرایی 
فرصت طلب  سیاستمداران  و  غوغا ساالران  به  باید 
فرصت ندهند. لزومی ندارد که به خاطر گل روی چند 
سیاستمدار فرصت طلب و حلقات غوغا ساالر یک روند 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  افتد.  تعویق  به  ملی 
آنان  بزنند.  این به حکومت شان ضربه  از  نباید بیشتر 
به  الکترونیک  شناسنامه های  جنجال  سوءمدیریت  با 
مشروعیت کارکردی حکومت خود آسیب وارد کرده اند. 
هر دو رهبر باید به حال حکومت خود دل بسوزانند و 
دیگر اجازه ندهند که مشروعیت کارکردی آنان بیشتر 

از این آسیب ببیند. 
را  الکترونیک  توزیع شناسنامه های  روند  اگر  حکومت 
اعاده  وضعیت  بهبود  به  مردم  اعتماد  می کرد،  آغاز 
پروژه های  تطبیق  در  حکومت  ناکامی  به دلیل  می شد. 
کالن، اعتماد همه به آینده، از بین رفته است و به همین 
مافیای  با  می کنند  تالش  دارند،  پول  که  جوانانی  دلیل 
کشورهای  به  را  خود  و  کنند  معامله  انسان  قاچاق 
ملی  وحدت  حکومت  سران  اگر  برسانند.  اروپایی 
می خواهند که اعتماد از دست رفته به آنان اعاده شود 
توزیع  مثل  ملی  کالن  پروژه های  زودتر،  هرچه  باید 

شناسنامه های الکترونیک را شروع کنند.

توزیعشناسنامههای
الکترونیکراشروعکنید
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در  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
چهار  عملیات خاص  یک  طی  تخار  والیت 

آدم ربا را بازداشت کردند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای 
خیراهلل،  فریداهلل،  بنام های  آدم ربایان  این  از 
افراد  که  می افزاید  نام برده  میرزا  و  خان 
بازداشت شده، عبدالعزیز یک باشنده والیت 
تخار را با یک عراده موتر از ولسوالی بهارک 
این  نزد  از  بودند.  ربوده  پول  اخذ  منظور  به 
آدم ربایان یک میل تفنگچه و یک عدد برچه 

نیز بدست آمده است.
اقدام  یک  در  ملی  امنیت  نیروهای  همچنین 
تخار،  والیت  ینگی قلعه  ولسوالی  در  دیگر 
یک تن از باشندگان شهر کهنه این ولسوالی 
در  افغانی  هزار  صد  می خواست  که  را 
گروه  نام نهاد  ولسوال  نصراهلل  مولوی  اختیار 
بازداشت  نیز  دهد  قرار  طالبان  تروریستی 

کرده اند.
این  می افزاید که  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 

پول از پاکستان حواله شده بود.

افغانستان  اوقاف  و  حج  وزارت  مقام های 
نتیجه سقوط جرثقیل در  اعالم کرده که در 
عربستان یک زایر افغان کشته و ۲۹ نفر دیگر 

زخمی شده اند.
داعی الحق عابد، معاون وزارت حج و اوقاف 
به بی بی سی گفته که فرد کشته شده از والیت 

کابل است.
او افزود که از مجموع افراد زخمی شده، ۱۸ 
نفر مداوا و از شفاخانه مرخص شده و ۱۱ نفر 

دیگر تحت درمان هستند.
در عربستان  باران سنگین  و  نتیجه طوفان  در 
سعودی، عصر روز جمعه جرثقیلی در یک از 
مساجد این کشور سقوط کرده و باعث کشته 
شدن حداقل ۱07 نفر و زخمی شدن ۲30 نفر 

دیگر شد.
علت  درباره  تحقیقات  سعودی  عربستان 
مسجد  محوطه  در  جرثقیل  سقوط  حادثه 

الحرام را آغاز کرده است.
شده  آغاز  حالی  در  زمینه  این  در  تحقیقات 
جرثقیل  ایمنی  وضعیت  درباره  انتقادات  که 

سقوط کرده، رو به افزایش است.
شبکه های  در  حادثه  این  از  که  تصاویری 
اجتماعی منتشر شده اجساد خون آلود قربانیان 

را در مسجدالحرام نشان می دهد.
شهر مکه در آستانه عید قربان آماده برگزاری 
مراسم حج با حضور صدها هزار زایر مسلمان 

می شود.
برای  ساخت و ساز در محوطه مسجدالحرام 
در  گذشته  سال  چند  در  آن  فضای  توسعه 

جریان بوده  است.

چهار آدم ربا در تخار 
بازداشت شدند

سی زایر افغان در سقوط 
جرثقیل در عربستان کشته 

و زخمی شدند

کشته شدن دوازده سرباز اردوی ملی و نزدیک به دوصد طالب در دو روز اخیر

رییس جمهور غنی: در خانه خدا نور عجیبی برایم نمایان شده است

تولید عسل در افغانستان به یک و نیم میلیون کیلوگرام رسید

امور  وزارت های  کابل:  ۸صبح، 
که  کرده  اعالم  دفاع  و  داخله 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
تن  دوازده  گذشته،  روز  شبانه  دو 
نزدیک  و  ملی  اردوی  سربازان  از 
طالب  شورشیان  از  تن  دوصد  به 
کشته و ده ها شورشی دیگر زخمی 

شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
پاک سازی  عملیات های  نتیجه  در 
نیروهای اردوی ملی در والیت های 
کنر،  نورستان،  کاپیسا،  ننگرهار، 
خوست،  لوگر،  پکتیکا،  غزنی، 
ارزگان،  کندهار،  وردک،  میدان 
دایکندی، فراه، هرات، کابل، غور، 
هلمند  و  تخار  جوزجان،  کندز، 
گذشته  روز  شبانه   دو  جریان  در 
طالب  شورشی  پنج  و  چهل  و  صد 
مهم  فرماندهان  از  تن  دو  به شمول 
 ۱55 و  کشته  تروریستی  گروه  این 
شده اند.  زخمی  شان  دیگر  نفر 
این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
مسلح  شورشی  یازده  عملیات ها 
دیگر بازداشت شده اند. به گفته این 

محمداشرف غنی  کابل:  8صبح، 
می گوید  کشور،  جمهور  رییس 
هرباری که او به خانه خدا رفته، »نور 
است.  شده  نمایان  برایش  عجیبی« 
»نور عجیبی« که  باره  در  آقای غنی 
بیشتری  نمایان شده جزییات  برایش 

زراعت  وزارت  کابل:  8صبح، 
میزان  که  کرده  اعالم  مالداری  و 
افغانستان طی شش  در  عسل  تولید 
داشته  بی سابقه  افزایش  گذشته  ماه 
کیلوگرام  میلیون  نیم  و  یک  به  و 
افزوده  وزارت  این  است.  رسیده 
اداره در بخش های  این  که کمک 
آالت  سامان  تهیه  ظرفیت،  ارتقای 
و موم باعث افزایش تولید عسل در 

افغانستان شده است.

عملیات ها  این  جریان  در  وزارت، 
خنثا  و  کشف  نیز  ماین  حلقه  ده ها 

شده است.
نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
اعالم کرده که پنجاه و یک شورشی 
عملیات های  نتیجه  در  طالب 
امنیتی در جریان  نیروهای  مشترک 
قتل  به  گذشته  روز  شبانه  یک 
رسیده اند. این وزارت در اعالمیه ای 
می  افزاید این عملیات ها که در نقاط 
مختلف کشور به منظور سرکوب و 
راه اندازی  طالب  شورشیان  نابودی 
چهار  و  بیست  آن  در  بود،  شده 

هیچ گاهی  که  گفته  اما  نکرده  ارایه 
آن را فراموش نمی کند.

دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
با  دیدار  در  را  موضوع  این  غنی 
برای  که  شهدا  خانواده های  اعضای 

در  مالداری  و  زراعت  وزارت 
حال  در  که  می  گوید  اعالمیه  ای 
در  نفر  صد  و  شش هزار  حاضر 
زنبورداری  مصروف  افغانستان 
هستند. به گفته ی این وزارت، بیشتر 
زنبورداران در والیت های بدخشان، 
ننگرهار،  بغالن،  کندز،  تخار، 
غزنی، لوگر، پکتیا و هرات فعالیت 

می کنند.
مالداری  و  زراعت  وزارت 

شورشی دیگر زخمی و همچنین ده 
تن بازداشت شده اند.

دفاع  وزارت  همین حال،  در 
می گوید که دوازده تن از سربازان 
اخیر  روز  دو  طی  نیز  ملی  اردوی 
وزارت  این  رسیده اند.  شهادت  به 
این  که  افزوده  خود  اعالمیه  در 
سالح  شلیک  نتیجه  در  سربازان 
مسلح  شورشیان  توسط  سنگین 
ماین های  انفجار  و  دولت  مخالف 
کناره به شهادت رسیده اند. وزارت 
دفاع جزییات بیشتری در مورد این 

سربازان ارایه نکرده است.

عربستان  عازم  حج  فریضه  ادای 
بین المللی  هوایی  میدان  در  بوده اند، 

حامد کرزی بیان داشته است.
رییس جمهور غنی گفته است: »هر 
باری که به خانه خدا رفتم نور عجیبی 
هیچ گاه  که  گردید  نمایان  برایم 
فراموشم نمی شود و زمانی که به مقام 
می شوید،  ایستاده  ابراهیم  حضرت 
واضح  اسالم  عظمت  که  آنجاست 

می گردد.«
افزوده  همچنین  غنی  جمهور  رییس 
که با ادا کردن فریضه حج، قلب های 
فلسفه  و  می گردد  پاک  مسلمانان 
درستی  به  اسالم  دین  در  برابری 
از زایران  درک می شود. آقای غنی 
خدا  خانه  در  تا  خواسته  افغانستان 
پیشرفت کشور  برای صلح، عزت و 

دعا کنند.

می افزاید که از مجموع افرادی که 
زنبورداری  مصروف  افغانستان  در 
نفرشان   43۲ و  سه هزار  هستند، 
دارند  فعالیت  انفرادی  صورت  به 
و  اتحادیه ها  در  شان  متباقی  و 

کوپراتیف ها هستند.
برنامه ها  که  می افزاید  اداره  این 
به  نیز  را  انکشافی  پروژه های  و 
صنعت  وضعیت  شدن  بهتر  منظور 
این  که  دارد  رویدست  زنبورداری 
ملکه،  زنبور  تولید  شامل  برنامه ها 
موارد  دیگر  و  پاکتی  زنبورهای 

الزم می شود.
هم چنین پروژه انکشاف زنبورداری 
و  زراعت  وزارت  به  مربوط 
زمینه  تا  دارد  نظر  در  مالداری 
موم  استندرد،  صندوق های  ساخت 
البراتوار  ایجاد  آفتابی،  ذوب کش 
کنترول کیفیت و آموزش عملی و 
نظری برای پنج صد زنبوردار و ۲00 

دانشجو را نیز فراهم سازد.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

یم حسینی   مر

بروز  و  الکترونیک  شناسنامه  توزیع  در  تاخیر  به دنبال 
شناسنامه،  این  مشخصات  مورد  در  تازه  اختالفات 
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان، می گوید 
که بحث روی مشخصات این شناسنامه با تصویب قانون 
ثبت احوال نفوس خاتمه یافته و حاال دامن زدن در باره 

مشخصات شناسنامه الکترونیک منتفی است.
که روز شنبه، 21 سنبله، در جلسه عمومی  آقای ابراهیمی 
قانون  طرح  که  افزود  می گفت،  سخن  نمایندگان  مجلس 
شدن  اضافه  از  جز  به  تغییراتی  بدون  نفوس  احوال  ثبت 
گرفته  کلمه »اسالم« در تذکره الکترونیک، مورد تایید قرار 
رییس  است.  شده  توشیح  نیز  رییس جمهور  سوی  از  و 
که قانون ثبت احوال  مجلس نمایندگان می گوید: »روزی 
نفوس به عنوان آجندای اصلی مجلس در داخل تاالر مورد 
جانب  طرح  قانون  همین  حالی که  در  گرفت،  قرار  بحث 
حکومت بود و در آن برخالف پیشنهاد جانب حکومت 
از  جمعی   بود.  اسالم  کلمه  کردیم  اضافه  ما  که  چیزی 
کلمه اسالم را پیشنهاد  اعضای مجلس هم در آن روز تنها 
کردند و چیز دیگری در ارتباط به قانون ثبت احوال نفوس 
ابراهیمی  آقای  است.«  نشده  اضافه  شما  و  ما  طرف  از 
ما  توسط  حکومت  خود  پیشنهاد  »طرح  افزود:  هم چنین 
مشرانوجرگه  و  رفت  مشرانوجرگه  به  و  شد  تصویب  شما  و 
کرد. حاال از ما و شما )اعضای مجلس  هم آن را تصویب 
رییس جمهور  توشیح  به  و  شده  خالص  گپ  نمایندگان( 
را  اضافی  بحث  چرا  پس  است.  نافذ  قانون  رسیده،  هم 

کلمه »افغان«  الکترونیک مخالفت دارند و خواهان درج 
داده  نشان  شدیدی  کنش  وا هستند،  شناسنامه  این  در 
صورت  کستان  پا نفع  به  مخالفت ها  این  که  می گوید 
گفت: »تذکره الکترونیک و قانون  می گیرد. خانم هاشمی 
ثبت احوال نفوس هیچ مشکلی ندارند و مراحل قانونی و 
کمیسیون مختلط  کرده اند. هم چنین  حقوقی خود را طی 
و  »دین  کلمات  تنها  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  هم 

تخلص« در آن درج شود. ما در این مورد مشکل نداریم و 
کسانی که علیه این برنامه ملی دامن می زنند، آن ها به نفع 
کستان  کار می کنند؛ به خاطری  که پا کستان  استخبارات پا

نمی خواهد [این روند آغاز شود].«
اخیرا  کسانی که  کرد  کید  تا هم چنین  هاشمی  شکیبا 
کلمه »افغان« در شناسنامه های الکترونیک  به منظور درج 
گردهمایی زده اند، خواهان دامن زدن  دست به اعتراض و 
به نفاق ملی هستند. این نماینده والیت قندهار در جلسه 
می رفت  انتظار  که  کرد  کید  تا نمایندگان  مجلس  عمومی 
کلمه »افغان« در شناسنامه های  که خواهان درج  این افراد 
جمله  از  نارسایی ها  دیگر  برابر  در  هستند،  الکترونیک 
ناامنی، بی کاری و خروج روزانه صدها و هزاران جوان از 
الکترونیک  شناسنامه  اما  بزنند،  اعتراض  به  دست  کشور 
آن  به  کرده  را طی  و حقوقی خود  قانونی  مراحل  تمام  که 

دامن می زنند.
کوچی ها در مجلس نمایندگان،  اما، مال تره خیل، نماینده 
»افغان«  کلمه  باالی  افغانستان  مردم  تمام  که  می گوید 
شناسنامه های  در  آن  درج  با  نباید  و  دارند  افتخار 
که جنجال  الکترونیک مخالفت شود. مال تره خیل افزود 
روی شناسنامه الکترونیک به یک نفاق ملی مبدل شده 
افتخار  افغان ها  تمام  افغان  کلمه  »به  گفت:  وی  است. 
دین  که  اسالم  شود؟  درج  که  می شود  چه  حاال  می کنند 

ماست درج آن چه مشکلی را خلق می کند؟«
توسط   1392 سال  بهار  در  که  نفوس  احوال  ثبت  قانون 
روی  آن  در  رسید،  تصویب  به  نمایندگان  مجلس 
شده  بحث  نیز  الکترونیک  شناسنامه های  مشخصات 
است. براساس این قانون، نام اقوام در خود شناسنامه های 
بانک  در  نام ها  این  بلکه  نمی شود  درج  الکترونیک 

اطالعات وزارت امور داخله ثبت خواهد شد.
نفوس  احوال  ثبت  قانون  در  که  آنچه  برخالف  اما، 
کشور به شمول  مشخص شده، اخیرا تعدادی از شهروندان 
گردهمایی  های  راه اندازی  با  سیاسی  احزاب  از  برخی 
در  اسالم«  و  »افغان  کلمات  درج  خواهان  اعتراضی 

شناسنامه های الکترونیک شدند.
روند توزیع آزمایشی شناسنامه های الکترونیک قرار بود به 
تاریخ بیست و هشتم اسد، همزمان با تجلیل از روز استرداد 
افتاد.  تاخیر  به  برنامه  این  آغاز  اما  شود،  آغاز  استقالل 
چه  و  چیست  تاخیر  این  دلیل  که  نیست  روشن  هنوزهم 

زمانی برنامه شناسنامه های الکترونیک آغاز خواهد شد.

رییس مجلس نمایندگان:

بحث روی شناسنامه الکترونیک 
منتفی است

فریده مومند:

برای حکومتداری خوب 
راه درازی در پیش داریم

عالی  تحصیالت  وزارت  کاری  روز  صد  برنامه  گزارش 
کشور در حضور رسانه ها به احمدضیا مسعود، نماینده 
حکومتداری  و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور  ویژه 

کابل ارایه شد. خوب در 
این  در  کشور  عالی  تحصیالت  وزیر  مومند،  فریده 
تعهدات  از  یکی  که  گفت  خبرنگاران  به  نشست 
بخش  در  اصالحات  ملی،  وحدت  حکومت  جدی 

حکومتداری خوب است.
در  توانسته  ما  امنیتی  نیرو های  آن که  »با  گفت:  وی 
اعتماد  توانسته  و  باشند.  موفق  هراس افگنی  با  مبارزه 
ما هنوز در بخش  اما  به جامعه جهانی بدهند،  را  الزم 
و  داریم  پیش  در  را  درازی  راه  خوب  حکومتداری 
جامعه  به  راستا  این  در  را  الزم  اعتماد  نتوانسته ایم 

جهانی بدهیم.«
وی افزود: »ما در وزارت تحصیالت عالی تالش جدی 
کرد  تعقیب خواهیم  را  و اصالحات  به خرج می دهیم 
کار  فساد  با  مبارزه  و  دوامدار است  کار  اما اصالحات 
و  برداشته شده  راستا  این  در  گام هایی  دارد.  نیاز  زیاد 

تغییرات الزم ایجاد شده است.«
که  مدتی  در  گفت  هم چنان  عالی  تحصیالت  وزیر 
مانند  بنیادی  کارهای  بوده است،  وزیر  وزارت  این  در 
کانکور، بازنگری در مقرره ها و لوایح  بازنگری در روند 
مقرره  در  بازنگری  کشور،  عالی  تحصیالت  قانون  و 
خصوصی،  عالی  تحصیالت  موسسات  و  بورسیه ها 
و  اذیت  منع  پالیسی  و  جندر  پالیسی  در  بازنگری 
تمام  تحصیلی  نصاب  در  بازنگری  جنسی،  آزار 
اقدامات  استادان  و ظرفیت سازی  کشور  دانشگاه های 

اساسی صورت داده است.
مسلکی  معین  بابری،  محمد عثمان  حال  همین  در 
گفت  نشست  این  در  کشور  عالی  تحصیالت  وزارت 
شبانه ی  برنامه های  در  بازنگری  و  معقول سازی  که 
رقابتی  امتحان  برگزاری  و  کشور  عالی  تحصیالت 
کشور از دیگر  »آن الین« برای اعزام دانشجو به خارج از 

که این وزارت انجام داده است. کارهایی است 
کانون های علمی برای  گفت مصون سازی  وی هم چنان 
بخش  در  انگلیسی  زبان  به  تدریس  طرح  و  دختران 

کرده و یکی علیه دیگر جنجال بکنیم؟ اصال بحث  مطرح 
در این مورد منتفی است.«

رییس مجلس نمایندگان می گوید در صورتی که حکومت 
در باره قانون ثبت احوال نفوس مالحظاتی داشته باشد، 

به عنوان طرح تعدیلی به مجلس نمایندگان بفرستد. 
در همین حال، شکیبا هاشیمی نماینده والیت قندهار در 
شناسنامه  توزیع  با  کسانی که  برابر  در  نمایندگان،  مجلس 

زراعت و طب و انجنیری نهایی شده است. اما وی به 
گفت این وزارت  کرد و  چالش های این وزارت نیز اشاره 
روند  بودن  کند  انکشافی،  و  عادی  بودجه  کمبود  با 
استخدام استادان، عدم اجرای حواله ها برای پروژه های 
این وزارت توسط وزارت مالیه و محدودیت های مالی 
کانکور و برنامه های تکنالوژی معلوماتی  در برنامه های 

مواجه است.

خاص  نماینده  مسعود،  احمد ضیا  حال  همین  در 
رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری خوب 
کشور  گفت همه تحوالت اجتماعی و اقتصادی در یک 
گراین زیر  مبتنی بر زیربنا های فرهنگی و علمی است و ا
کار بکنند، جامعه به شکل درست پیش  بنا ها درست 
باشند،  نا درست  به شکل  بناها  زیر  این  گر  ا اما  می رود. 

خودش سبب عقب مانی جامعه می شود.

گفت: »بدون داشتن زیر بناهای فرهنگی نمی توان  وی 
کرد و نمی توان شاهد تحوالت اجتماعی  مدنیت سازی 

و اقتصادی برای مردم خود بود.«
یک  کشور  عالی  تحصیالت  گفت  مسعود  احمد ضیا 
نهاد بسیار مهم است و مسوولیت بزرگی را بر عهده دارد. 
کشور بر طبق نیازمندی های  تربیت نسل فعلی و آینده 

جامعه به عهده این وزارت می باشد. 
و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور  خاص  نماینده 
طریق  از  نتوانیم  ما  گر  »ا افزود:  خوب  حکومتداری 
را  خود  جوانان  موقعیت  عالی  تحصیالت  موسسات 
که  در جامعه نهادمند بسازیم، این، به این معنا است 
سیستم آموزش و پرورش ما یک سیستم درست نیست و 
که  ما تحقیقات الزم را در این قسمت انجام نداده ایم 
باید تمام  زیرا  انتخاب بکنیم.  باید  را ما  کدام اهداف 
پالیسی ها مبتنی بر نیازمندی های زمان باشد تا جوانانی 

کار داشته باشند.« که از تحصیل فارغ می شوند بتوانند 
تعداد  یک  باید  گفت  هم چنان  مسعود  احمد ضیا 
را  جامعه  نیازمندی های  و  بیایند  هم  گرد  متخصصین 
در  باید  که  کرد  کید  تا هم چنان  وی  کنند.  شناسایی 
نصاب تحصیلی توجه جدی صورت بگیرد و باید یک 

کشور به وجود بیاید. کیفی در تحصیالت عالی  تغییر 
اصالحات  امور  در  رییس جمهور  خاص  نماینده 
فارغان  برای  »باید  گفت:  خوب  حکومتداری  و 
که  شود  مهیا  کاری  فرصت های  عالی  تحصیالت 
بی کاری فارغان خودش یک مشکل اجتماعی است. 
متاسفانه یک هماهنگی بین نهاد ها وجود ندارد و باید 
اندازه  چه  ساالنه  ما  که  بگیرد  صورت  محاسبه  یک 

دانشجو فارغ می دهیم.«
دانشگاه   36 عالی،  تحصیالت  وزارت  آمار  بر اساس 
دانشجو   174893 دارد.  وجود  کشور  سراسر  در  دولتی 
این  از  که  هستند  عالی  تحصیالت  گیری  فرا مصروف 
اختصاص  خود  به  دختران  را  آن  در صد   25 تعداد 
جواز  خصوصی  عالی  تحصیالت  نهاد   120 داده اند. 
کرده اند و در حال حاضر حدود 10هزار  فعالیت دریافت 
عالی  تحصیالت  مصروف  کشور  از  خارج  در  دانشجو 

هستند.

ACKU
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سربازان
بهخون

حفظ  برای  آن که  با  کشور  امنیتی  نیرو های  سربازان 
آنان  خون  به  مواردی  در  اما  می دهند،  جان  نظام 
اداری  مسووالن  جراح،  پزشک،  می شود.  بی حرمتی 
مواردی  در  و  شفاخانه ها  راننده های  شفاخانه، 
سربازان  خون  حرمت  کشور،  بلندپایه ی  مقام های 
زخمی  و جان باخته را می شکنند و جفای برزگی در حق 
کشور و وطن دفاع می کنند.  که از  آن هایی روا می دارند 
پیش  روز  دو  حرمت شکنی ها  این  از  مورد  تازه ترین 
ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل  شد.  گزارش 
که سربازی در والیت لوگر  در صفحه فیسبوکش نوشت 
نظامی  شفاخانه  به  را  او  هم قطارانش  می شود،  زخمی  
به  شفاخانه  پرستاران  می دهند،  انتقال   چهارصدبستر 
کسیجن می دهند و منتظر می مانند تا جراحان وقت  او ا
کنند و به این جوان زخمی برسند. اما روزها می گذرد و 
کسی به سر وقت این جوان نمی رسد. این سرباز جوان 
جانش را از دست می دهد. بدتر از همه این که مسووالن 
اختیار خانواده  را هم در  امبوالنس  شفاخانه حتا یک 
به  را  پیکرش  تا  نمی گذارند  خفته  خون  به  سرباز  این 

خانه انتقال دهند. 
و  درمان ها  در  چهارصد بستر  پزشکان  و  جراحان 
ظاهرا  بودند.  مصروف  شخصی شان  معاینه خانه های 
به  پیکرهای  دیدن  جراحان  و  پزشکان  این  برای 
عادی  چنان  امنیتی  نیروهای  سربازان  خفته  خون 
کرده اند.  فراموش  هم  را  حرفه ای  اخالق  که  شده 
آن قدر  هم  پزشکان  و  جراحان  این  وطن دوستی  حس 
بگذارند  کنار  را  خود  شخصی  منافع  که  نیست  قوی 
جان شان  از  که  کنند  کمک  زخمی ای  سربازان  به  و 
برخی  در  گذاشته اند.  مایه  و وطن  کشور  از  برای دفاع 
جنگ،  که  است  آمده  جامعه شناسی  کتاب های  از 
شاید  می آفریند.  را  خودش  ویژه  اخالق  و  فرهنگ 
و  پولیس  زخمی  سربازان  پیکرهای  برابر  در  بی تفاوتی 
که چهار دهه جنگ  ارتش، یکی  از اخالقیاتی باشد 

آفریده است. 
شفاخانه  پزشکان  حاال  تا  شصت  دهه  شروع  از 
امنیتی  زخمی  نیروهای  پیکرهای  با  چهارصد بستر 
عظیمی،  فرمانده  نبی  جنرال  دارند.  سروکار  کشور 
کمیت حزب دموکراتیک  کابل در دوران حا گارنیزیون 
پزشکان  از  شماری  از  خاطراتش  کتاب  در  خلق 
که این  شفاخانه چهارصد بستر نام برده و نوشته است 
سربازان  و  افسران  مداوای  برای  زمان  آن  در  جراحان 
که در آن  تالش می کردند. برخی از جراحان و طبیبانی 
کتاب از آنان نام برده شده، هنوزهم در چهارصد بستر 
اخالق  دیگر  که  می رسد  به نظر  اما  دارند،  وظیفه 
سود جویی  به  صرف  و  برده اند  یاد  از  را  حرفه ای 

می اندیشند. 
مدیریت شفاخانه چهارصد بستر هم ضعف های جدی 
این  مدیران  از  برخی  برای  که  می رسد  به نظر  دارد. 
شفاخانه هم مساله اصلی سود نامشروع شخصی است 
بسیار  ملی.  پولیس  و  اردو  جان باختگان  به  کمک  تا 
خفته  خون  به  سرباز  انتقال  برای  که  است  شده  دیده 
در  است.  نشده  فراهم  امبوالنسی  خانه اش  و  روستا  به 
کارگیری سوخت امبوالنس ها هم فساد دیده  خرید و به 
پیکرهای  که  امبوالنس های  سوخت  به  حتا  می شود. 
نیز  می دهند  انتقال  قبرستان  به  را  جان باخته  سربازان 
دستبرد می زنند. داستان های به مراتب تکان دهنده تر از 

این نیز ورد زبان ها است. 
فرودگاه  در  نظامی   خرد رتبه  مسووالن  از  یکی  روزی 
که  می افتد  اتفاق  بسیار  که  گفت  نگارنده  به  کابل 
فرودگاه  به  زخمی  را  سربازان  ارتش،  چرخبال های 
برای  »صدبستر«  چهار  امبوالنس های  اما  می آورند، 
این  نمی باشد.  دسترس  در  شفاخانه  به  آنان  انتقال 
قصه  نامش  افشانشدن  شرط  به  که  خرد رتبه  مسوول 
شفاخانه  با  کابل  فرودگاه  از  بارها  که  می گوید  می کرد 
اداری  مسوول  اما  است،  گرفته  تماس  چهارصد بستر 
است.  نبوده  دسترس  در  اصال  یا  بوده،  خواب  یا  آن 
نیروهای  خون خفتگان  به  پیکرهای  به  بی حرمتی 
در  را  آنان  اجساد  که  می رسد  جایی  به  گاهی  امنیتی 
قصه  قربانی ها  از  یکی  بستگان  نمی گذارند.  سرد خانه 
که پیکر عزیزشان به دلیل این که در سرد خانه نبود،  کرد 
به  سرحدی  نیروی  فرماندهان  از  یکی  بود.  گرفته  بو 
پیکر  این که  برای  آنان  که  است  گفته  هم  همکارمان 
نگهدارند،  سالم  را  جان باخته شان  سربازان  از  یکی 

گذاشتند تا بو نگیرد.  جسد او را روزها در بین آب 
می دهد  جان  نظام  این  حفظ  راه  در  که  سربازی  هر 
عزت  با  جسدش  و  شود  حفظ  حرمتش  که  دارد  حق 
محلی  مقام های  برسد.  روستایش  به  تمام  احترام  و 
پیکر  حرمت  چنان  و  کنند  شرکت  جنازه اش  در  باید 
به  احترام  سنگینی  خانواده اش  که  شود  حفظ  او 
متاسفانه  اما  کنند.  حس  را  ازدست رفته شان  عزیز 
که شنیده می شود، خالف این را  داستان های واقعی ای 
کار آمدن حکومت وحدت  اثبات می کند. در آغاز روی 
ملی تالش شد تا مدیریت شفاخانه چهارصدبستر بهبود 
غنی  رییس جمهور  که  داشت  وجود  شایعاتی  یابد. 
کار  از  و  رفت  شفاخانه  این  به  شبانه  بار  چند  شخصا 
که وضع بهبود نیافته  کرد. اما دیده می شود  آن نظارت 
و هنوزهم به پیکرهای به خون خفته سربازان، سربازان 
زخمی  و خانواده های این سربازان بی حرمتی روا داشته 

کند. می شود، این وضعیت باید تغییر 

جنابرییسجمهور!

گزارشهایتحقیقیرا
میخوانید؟

 بابک 

گزارش تحقیقی یکی از اثر گزار ترین ژانر های خبرنگاری 
تاریخ  طول  در  را  گزارش ها  این گونه  تاثیر  است. 
شکل گیری ژورنالیزم مدرن به راحتی می توان مشاهده 
گزارش  تاثیرات  از  خوبی  به  سیاست  اصحاب  کرد. 
دارند.  خبر  امریکا  در  واترگیت  ماجرای  در  تحقیقی 
تحقیقی  گزارش  چندین  در  واشنگتن پست  روزنامه 
که نام هوتلی در واشنگتن است،  از رسوایی واترگیت 
پرده برداشت و توانست ریچارد نیکسون رییس جمهور 
گوشه  کند. در  کناره گیری از سمتش  امریکا را مجبور به 
که عمق  گزارش های تحقیقی بوده  کنار جهان این  و 

فجایع را برای افکار عامه روشن ساخته است. 
در افغانستان نیز پس از تحوالت بعد از یازده سپتامبر 
گزارش  مستقل،  و  خصوصی  رسانه های  شکل گیری  و 
جای  توانست  اثر گزار  ژانر  یک  به عنوان  تحقیقی 
دوران  در  هرچند  کند.  باز  خود  برای  درستی  پای 
زیادی  گزارش های تحقیقی  کرزی  حکمروایی حامد 
کم ترین وقعی به  توسط رسانه ها نشر شد، ولی دولت 
عنوان  به  8صبح  روزنامه  نگذاشت.  گزارش ها  این 
که بارها زیر فشارهای  گزارش های تحقیقی با آن  پیشرو 
گرفت، ولی هم چنان با شفافیت و بدون  مختلف قرار 
مبادرت  تحقیقی  گزارش های  نشر  به  جانب داری 
ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری  از  پس  می ورزد. 
با رسانه ها  رییس جمهور غنی در دیدار های نخستش 
گزارش های تحقیقی رو بیاورند  از آنان خواست تا به 
افغانستان  در  روزافزون  فساد  با  بشود  طریق  این  از  تا 
از  تعدادی  به  خودش  رییس جمهور  حتا  کرد.  مبارزه 
آنان  و  گرفت  از جمله روزنامه 8صبح تماس  رسانه ها 
کرد.  تشویق  تحقیقی  گزارش های  نشر  و  تهیه  برای  را 
این مساله خون تازه در پیکر خسته ژورنالیزم تحقیقی 
رییس جمهور  که  کردند  احساس  رسانه ها  کرد.  وارد 
می خواهد  فساد  با  مبارزه  برای  موجود  ابزار  تمامی  از 

کند.  استفاده 
خصوصا  رسانه ها  در  بیشتری  تحقیقی  گزارش های 
قبول  با  به نشر رسیدند. خبرنگاران  رسانه های چاپی 
کردند  بازی  خود  جان  با  هم  باز  موجود  خطرات 
بودن  مستند  تا  آوردند  به دست  را  مختلفی  اسناد  و 
زمانی  مقدار  گذشت  با  اما  برود.  باال  گزارش ها  این 
احساس می شود رییس جمهور رسانه ها را دنبال نخود 
در  فراوانی  تحقیقی  گزارش های  است.  فرستاده  سیاه 
رسانه ها به نشر رسید. ولی دولت نه تنها نسبت به این 
این  توسط  که  افرادی  بلکه  نکرد،  اعتنایی  گزارش ها 
گزارش ها به اختالس و فساد و غیره متهم شدند، مدارج 
گزارشی در  کردند. به طور مثال چندی قبل  ارتقا را طی 
کار  گویا معین وزارت  که  روزنامه 8صبح به نشر رسید 
کنار موارد دیگر فساد، در دفترش  و امور اجتماعی در 
کرده و حتا از قفل های چند  برای خود حمام سونا تهیه 

هزار دالری برای دفترش استفاده می کرد. 
کرد و بیشترین  گزارش سر و صدای زیادی بر پا  نشر این 
کرد.  ایجاد  مجازی  فضای  در  را  کنش  وا و  انعکاس 
هم چنان  سوناساز  حمام  محترم  معین  عوض  در  ولی 
قربانی  دیگر  معین  سه  ولی  داد  ادامه  وظیفه اش  به 
تحقیقی  گزارش  این  سوژه  که  اداری  و  مالی  معین 
در  حالی که  در  گردیدند  برکنار  کار  از  و  شدند  بود 
منوال همین چند  به همین  نداشتند.  فساد هم دست 
گزارش تحقیقی را  روز پیش بار دیگر روزنامه 8صبح 
نفوذ  اعمال  و  آریانا  شرکت  در  گسترده  فساد  مورد  در 
کمیسیون انتقال حجاج،  غیر قانونی بعضی از مسوولین 
به نشر سپرد. ولی در عوض رییس جمهور نه تنها به این 
گزارش،  گزارش التفاتی نکرد، بلکه چند روز بعد از نشر 
مسوولین پروسه انتقال حجاج، مسوولین میدان هوایی 
کابل و شخص داوود سلطان زوی به عنوان  بین المللی 
قرار  تشویق  مورد  را  حجاج  انتقال  کمیسیون  رییس 
کنش رییس جمهور در قبال  داد. به نظر می رسد این وا
و  تالش ها  به  دهن کجی  نوعی  حج  پروسه  مسوولین 

گزارش های تحقیقی است.  گزارشگران  عرق ریزی 
اجرایی  رییس  یا  رییس جمهور  که  نیست  مشخص 
شده اند  بی تفاوت  گزارش ها  این  به  نسبت  خود 
سانسور  با  مطبوعاتی شان  دفتر های  مسوولین  هم  یا 
به  اجرایی  رییس  یا  رییس جمهور  دسترسی  جلو 
رهبران  رویکرد  گر  ا مسلما  می گیرند.  را  گزارش ها  این 
تحقیقی  ژورنالیزم  قبال  در  ملی  وحدت  حکومت 
و  تهیه  برای  انگیزه  باشد،  همراه  بی مباالتی  چنین  با 
کم می شود و از سوی  گزارش تحقیقی در رسانه ها  نشر 
دیگر فاسدان فارغ بال و بدون دغدغه از افشا شدن به 

فساد شان ادامه خواهند داد.

 آژند 

گزارش های تحقیقی بیشتری در 
رسانه ها خصوصا رسانه های چاپی 
به نشر رسیدند. خبرنگاران با قبول 
خطرات موجود باز هم با جان خود 

کردند و اسناد مختلفی را به دست  بازی 
گزارش ها  آوردند تا مستند بودن این 
گذشت مقدار زمانی  ال برود. اما با  با

احساس می شود رییس جمهور 
رسانه ها را دنبال نخود سیاه فرستاده 
گزارش های تحقیقی فراوانی در  است. 
رسانه ها به نشر رسید. ولی دولت نه 
گزارش ها اعتنایی  تنها نسبت به این 

که توسط این  نکرد، بلکه افرادی 
گزارش ها به اختالس و فساد و غیره 

کردند. ج ارتقا را طی  متهم شدند، مدار ACKU



پول های کمک شده 
به ریاست زراعت بامیان 

چگونه حیف ومیل شد؟

مصاحبه حاضر نشد.
زراعت  ریاست  مشاور  روشن،  عبداللطیف  اما 
در  پرایم  موسسه  با  ریاست  این  که  می گوید  بامیان 
تقویت زراعت یک سلسله  برنامه های  تطبیق  قسمت 
همکاری های تخنیکی داشته و مسووالن این ریاست 
کدام قراردادی را که به شکل مستقیم از آن موسسه 

پول دریافت شده باشد، امضا نکرده اند.
کوپراتیف های  مدیر  حقجو  قربانعلی  هم چنین، 
از  »من  گفت:  مورد  این  در  بامیان  زراعت  ریاست 
این  ندارم.  خبر  دالری  میلیون  یک  پروژه  قرارداد 

قرارداد شاید توسط دیگران امضا شده باشد.«
از  دالر  هزار  ده ها  که  می دهد  نشان  یافته های 8صبح 
پروژه علفچر حیف ومیل گردیده و این پروژه به اثر 

فساد مالی، نتیجه نداده است.
چند نمونه از مصارف ریاست زراعت بامیان

نشان  گرفته  قرار  8صبح  اختیار  در  که  سندهایی 
می دهد که ریاست زراعت بامیان در سال 2012، در 
بخش های علفچرها، آموزش و تقویت کوپراتیف ها 
مقداری از کمک های موسسه پرایم را مصرف کرده 

است.
در یک گزارش این ریاست آمده است: »حدود 287 
دالر  312هزار  حدود  علفچرها،  پروژه  در  دالر  هزار 
هزار   90 حدود  تراکتور،  رانندگی  آموزش  جهت 
و  کوپراتیف ها  مالی  مدیریت  آموزش  جهت  دالر 
144 هزار دالر دیگر در بخش خدمات صحی حیوانی 

مصرف شده است.«
 2013 سال  در  بامیان  زراعت  ریاست  هم،  سویی  از 
علفچرها،  پروژه  بخش  در  را  دالر  هزار   61 حدود 
123 هزار را در بخش خدمات صحی و 15هزار دالر 
دیگر را در بخش نمایش مزرعه مصرف کرده است. 
مجموع مصارف ریاست زراعت بامیان، در سال های 

2012 و 2013 حدود 678 هزار دالر می شود.
اما از مصارف سال 2014 کدام معلومات ارایه نشده 
که یک میلیون دالر، چگونه و در کدام راستا مصرف 

شده است.
نمونهبرخیازبرگههایپرداخت

با این حال، شماری از برگه های پرداخت پول ریاست 
زراعت به 8صبح رسیده که نشان می دهد این ریاست 
مقدار مصرف خود را بدون ارایه جزییات به موسسه 

پرایم گزارش کرده است.
دالر   6900 »مبلغ  است:  آمده  برگه ها  از  برخی  در 
زراعت  ریاست  دایمی  کارمند   9 برای  کاری  اضافه 
در ماه اگست و سپتامبر، مبلغ 3400 دالر اضافه کاری 
سپتامبر،  و  اگست  ماه  در  موقتی  کارمند   20 برای 
10هزار دالر قیمت تخم رشقه کوهی، مبلغ 285 هزار 
کارمندان  حمل ونقل  جهت  موتر  یک  کرایه  افغانی 
برای کارهای ضروری روزانه، مبلغ 318 هزار افغانی 
جهت کرایه چهار موتر تونس برای انتقال کارمندان 
کرایه  افغانی  هزار   340 حدود  رشقه،  کشت  جهت 
مبلغ 653  مربی های کشت رشقه،  انتقال  موتر جهت 
مواد  و  قرطاسیه  خریداری  فوتوکاپی،  افغانی  هزار 
بخش  در  هزار   202 حدود  و  دهقانان  برای  درسی 

خرید چوب سوخت مصرف شده است.«
عطایی  طاهر  محمد  امضاهای  برگه ها،  تمام  در 
و  کوپراتیف   مدیر  حقجو  قربان علی  زراعت،  رییس 

عبدالواحد مدیر میکانیزه این ریاست دیده می شود.
اداری  و  مالی  مدیر  موسی،  محمد  دیگر،  سوی  از 
202هزار  که حدود  می گوید  بامیان  زراعت  ریاست 
زراعتی  کوپراتیف های  دفاتر  سوخت  چوب  افغانی 
از بودجه موسسه پرایم پرداخت نشده؛ بل از بودجه 

عادی وزارت زراعت تادیه شده است.
رشقهکاریخیالیسههزارجریبزمین

که  مدعی اند  بامیان  زراعت  ریاست  و  پرایم  موسسه 
ولسوالی های  در  را  زمین  جریب  هزار  سه  حدود 
زرع  رشقه  بامیان  مرکز  و  پنجاب  ورس،  یکاولنگ، 
کرده اند. در گزارش های این دو اداره آمده است که 
آنان برای یک هزار دهقان زمینه های آموزش فنی را 
بامیان  اما آصف مبلغ، معاون والی  مساعد ساخته اند. 
والیت  این  زراعت  ریاست  مسووالن  از  شماری  و 
آموزش  زمینه  ساختن  فراهم  از  آنان  که  می گویند 
هزار جریب  دهقان، زرع کردن سه  هزار  برای یک 
زمین، خریداری اجناس، ظرفیت سازی کارمندان این 

ریاست و کرایه ترانسپوت آگاهی ندارند.

ولسوالی های  در  محلی  مسووالن  حال،  همین  در 
پروژه  که  می گویند  نیز  پنجاب  و  یکاولنگ  ورس، 

علفچرها در این ولسوالی ها تطبیق نشده است.
زمان بهلول، ولسوال ورس می گوید که تطبیق پروژه 
می ماند.  فکاهی  به  بیشتر  ولسوالی  این  در  علفچرها 
ورس  ولسوالی  »در  گفت:  8صبح  به  بهلول  آقای 
ساحه ای را ما سراغ نداریم که تبدیل به علفچر شده 
و رشقه کوهی کشت شده باشد. بازهم احیانا اگر در 
نداده  نتیجه  حتما  باشد  شده  زرع  رشقه  جای  کدام 

است که معلوم نمی شود.«
به  نیز در مورد  یکا ولنگ  مبارز، ولسوال  عبداالحمد 
کرده ایم،  ارزیابی  را  پروژه ها  این  »ما  گفت:  8صبح 
اما در بخش زراعت شعارها زیاد است و کار کم. ما 
علفچرشده  به  تبدیل  که  ندیده ایم  را  ساحه ای  کدام 
باشد، اگر شما سراغ دارید بیایید به ما هم نشان دهید.«

ناکام بودن پروژه تقویت زراعت
طی  پنجاب  ولسوال  پناهی،  اسماعیل  هم،  سویی  از 
مقام  به   1393-1-26 تاریخ   6/17 شماره  مکتوب 
گذشته  سال  چند  »در  است:  نوشته  بامیان  والیت 
این ولسوالی فعالیت  موسسه پرایم در بخش زراعت 
داشته، اما شک و تردیدی در قسمت کارکردهای آن 
کشت  کوهی  رشقه  ساحات  بعضی  در  دارد.  وجود 

شده، اما نتیجه نداده و ناکام بوده است.«
ریاست  که  را  آنچه  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
زراعت بامیان از کشت و زرع رشقه کوهی در عقب 
ساختمان محبس، دره خشکک و سیدآباد در مرکز 
آن  از  آثاری  هیچ  است،  داده  گزارش  والیت  این 

وجود ندارد.
-30 تاریخ  به  بامیان  پیشین  والی  سرابی،  حبیبه 

که  داده  دستور  مربوطه  مسووالن  به   ،1392-4
قراردادپروژه علفچرها بررسی جدی شود.

در مکتوب شماره 3309، تاریخ 3-8-1392، معاونت 
والیت بامیان عنوانی ریاست زراعت این والیت آمده 
-5-25 تاریخ  انکشافی  جلسه  فیصله  »مطابق  است: 
1392، نگاشته می شود که ریاست زراعت تمام اسناد 
مصارف پروژه علفچرها را جهت وضاحت موضوع 

در اختیار کمیته انکشافی قرار دهد.«
اما تاکنون ریاست زراعت بامیان اسناد مصارف پروژه 
سکتورهای  انکشافی،  کمیته  اختیار  در  را  علفچرها 
نداده  قرار  والیت  این  اقتصاد  ریاست  و  خصوصی 

است.
متهمشدنمسووالنریاستزراعتبهفسادمالی

در عین حال، سندها نشان می دهد که ریاست تفتیش 
مسووالن  از  شماری  مالداری  و  زراعت  وزارت 
ریاست زراعت بامیان را به فساد مالی و اداری متهم 

کرده است.
 ،1393-2-24 تاریخ   ،104/151 شماره  مکتوب  در 
ریاست تفتیش داخلی وزارت زراعت عنوانی ریاست 
عطایی  طاهر  محمد  وزارت،  این  بامیان  زراعت 
قربان علی حقجو، مدیرکوپراتیف ها،  رییس زراعت، 
آمرصحت  حیدر  داکتر  مشاور،  روشن  عبداللطیف 
ریاست  نقدی  مجاسبه  مدیر  انور  محمد  و  حیوانی 

زراعت به فساد مالی متهم شده اند.
تاریخ   204/111 شماره  مکتوب  براساس  هم چنین، 
تاریخ   ،121/284 شماره  مکتوب  و   1393-3-31
عطایی،  آقایان  وزارت،  تفتیش  ریاست   1393-3-7
حقجو، روشن، محمدانور و داکتر حیدر از مسووالن 
متهم  اداری  و  مالی  فساد  به  بامیان  زراعت  ریاست 

شده اند.
به  زراعت  وزارت  بشری  منابع  ریاست  همه،  این  با 
نوشته  زراعت  پیشین  وزیر  رحیمی،  محمدآصف 
بر  بامیان  زراعت  ریاست  کارمندان  از  »برخی  است: 
والیت  این  زراعت  رییس  عطایی،  محمد طاهر  علیه 

شکایت کرده و او را به فساد مالی متهم کرده اند.«
 1393-1-20 تاریخ  به  رحیمی،  محمد آصف  اما 
است:  نوشته  بشری  منابع  ریاست  مکتوب  پاسخ  در 
درموجودیت  داخلی!  تفتیش  محترم  »ریاست 
تدارکات  و  مالی  اداری،  ریاست های  نمایندگان 

جریان را برسی کرده و گزارش دهید.« 
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البراتوار  یک  میکانیزه،  مرکز  »یک  گفت: 
خاک شناسی، یک مقدار وسایل برای مرکز میکانیزه، 
یک مقدار وسایل ترمیم تراکتور، یک موتر هایلکس 
از  استادان  به  تحقیق  دالر جهت  هزار  بیست  و  کهنه 
جمله کمک های موسسه پرایم به دانشگاه بامیان بوده 
است. تاکنون کمک های خاص دیگر صورت نگرفته 

است.«
آقای سیرت افزود: »همه وسایلی را که موسسه پرایم 
در اختیار دانشگاه قرارداده است بدون حضور داشت 
هیات دانشگاه توسط خود آن موسسه خریداری شده 
که قیمت آن وسایل کم تر از 500 هزار دالر امریکایی 

می شود.«
مدیریتموسسهتوسطیکخانواده

داوود  سید  توسط  پرایم  موسسه  حاضر  حال  در 
پسر  برادر،  موسسه،  اداری  و  مالی  مدیر  موسوی، 
آقای  خانواده  اعضای  از  برخی  و  باجه ها  کاکا، 

موسوی مدیریت می شود.
قرار  8صبح  اختیار  در  که  اسنادی  حال،  همین  در 
گرفته نشان می دهد که ریاست زراعت والیت بامیان 
پروژه های  از  بعضی  تطبیق  زمینه  در  پرایم  موسسه  با 
تقویت زراعت و پروژه علفچرها یک قرار داد یک 

میلیون دالری نیز امضا کرده است.
 2012 جون  ماه   23 تاریخ  به  که  قرارداد  این  در 
اجرایی  مدیر  پرسن،  الن  امضاهای  گرفته  صورت 
موسسه پرایم و محمد طاهر عطایی، رییس زراعت و 

انور مدیر محاسبه این ریاست وجود دارد.
والیت  در یک  ریاستی  هیچ  تدارکات  قانون  مطابق 
یک  با  را  دالری  میلیون  یک  قرارداد  نمی تواند 
از  قراردادها  این گونه  کند.  امضا  خارجی  موسسه 

صالحیت های وزیران است. 
براساس گزارش موسسه پرایم که به جواب مکتوب 
شماره 168/364، تاریخ 1392/5/29 ریاست زراعت 
 478 حدود   2012 سال  در  موسسه  این  شده،  نوشته 
ریاست  به  مستقیم  شکل  به  را  امریکایی  دالر  هزار 
زراعت بامیان پرداخته است و تعهد کرده که در سال 
پرداخت  نقدا  دیگر  دالر  200هزار  حدود  نیز   2013

می کند.
خبرنگار روزنامه 8صبح تالش کرد تا در مورد امضای 
قرارداد یک میلیون دالری و چگونکی مصرف آن با 
محمد طاهر عطایی مصاحبه کند؛ اما آقای عطایی به 

سندها نشان می دهد که صدها هزار دالر پول تقویت 
زراعت والیت بامیان توسط مسووالن ریاست زراعت 
پرایم حیف ومیل شده  بین المللی  و مسووالن موسسه 

است.
پروژه تقویت زراعت والیت بامیان »ASP« به تاریخ 
یازده دسامبر2011 میان دولت زیالند جدید و موسسه 

بین المللی پرایم قرارداد شده است.
متعهد  پرایم  موسسه   2017 سال  تا  قرارداد  براساس 
در  را  امریکایی  دالر  میلیون  یازده  حدود  که  شده 
جهت تقویت زراعت در ولسوالی های ورس، پنجاب، 
دانشگاه  زراعت  دانشکده  و  بامیان  مرکز  یکاولنگ، 
این والیت مصرف کند، اما موسسه پرایم طی چهار 
ارایه  و  به حسابدهی  هیچ گاهی حاضر  سال گذشته، 

گزارش به اداره های محلی بامیان نشده است.
این  مردم  به  بامیان  والیت  مقام  گزارش  یک  در 
والیت که به تاریخ 13 قوس سال 1393 ارایه شده، 
دالر  میلیون   8.5  ،2014-2011 سال  »از  است:  آمده 
بامیان  والیت  زراعت  تقویت  راستای  در  امریکایی 

توسط موسسه پرایم به مصرف رسیده است.«
دالر،  میلیون   8.5 مجموع  از  گزارش،  این  براساس 
احیای  جهت  امریکایی  دالر  1.3میلیون  حدود 
ساختن  میکانیزه  برای  دالر  1.9 میلیون  علفچرها، 
راستای  در  دالر  میلیون   3.3 حدود  زراعت، 
ظرفیت سازی کوپراتیف ها، حدود 553 هزار دالر در 
دالر  میلیون   1.3 مبلغ  و  کوچک  تجارت های  بخش 
ریاست  ظرفیت سازی  راستای  در  دیگر  امریکایی 

زراعت و دانشگاه بامیان مصرف شده است. 
حیفومیلصدهاهزاردالر

هزار  صدها  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  اما 
دالر پول کمک شده توسط موسسه پرایم و شماری 
شده  حیف ومیل  بامیان  زراعت  ریاست  مسووالن  از 

است.
سندها نشان می دهد که موسسه پرایم در نظرداشت تا 
از میان 8.5 میلیون دالر امریکایی بیش از 1.3میلیون 
زراعت  ریاست  ظرفیت سازی  بخش  در  را  آن  دالر 

بامیان و دانشگاه این والیت به مصرف برساند. 
کمک  که  می گویند  بامیان  دانشگاه  مسووالن  اما 
به صورت درست  دانشگاه  این  برای  تخصیص شده 

مصرف نشده است.
8صبح  به  بامیان  دانشگاه  رییس  سیرت،  علی یاور 

نوروزرجا-بامیان
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را ببوسد، نگذاشته و گفته بود: آقا! مگر من آخوندم؟
نمی دانستم در محضر او از چه باید صحبت می کردم. 

خاموشی به دادم رسید.
ُخلق.  خوش  و  پرانرژی  آراسته،  ظاهر  با  بود  مردی 
برگزار  او  از  تجلیل  مراسم  بود  قرار  که  محلی  به  تا 
پیاده  شود، چیزی حدود یک کیلومتر راه بود. گفت، 
عمر  سال  هشتاد و سه  قریب  که  کسی  برای  می رویم. 
است.  فرسخ  یک  به  برابر  قدم،  یک  گاه  باشد،  داشته 
پیموده  را  زندگی  راه های سخت  او همان گونه که  اما 
با همه یک جا و هم قدم  استوار  بلند و  با قدم های  بود، 

به راه افتاد. 
 در برنامه با متانت و به دور از بغض و کینه و تعصب، 
پرسش ها را پاسخ می گفت. در جریان صحبت های او 
فراموش می کردی که این مرد خوش لباِس بلندقامت، 
روزگاری قریب به شش سال را در زندان سپری کرده 
باشد. سال هایی که حتا اجازه گرفتن ناخن ها و شستن 
وقتی  که  می کردی  فراموش  بودند.  نداده  او  به  را  تن 
همزمان  می کرده،  شکنجه  زندان  در  را  او  سرمامور 
کتت  َمه  هستی.  افشار  نادر  اوالد  »تو  می گفته:  برایش 
که  بوده  می کردی که هشت ساله  فراموش  دارم.«  کار 
پدرش را نادر شاه بر دار کرده است. پدری که منشی 
شاه امان اهلل بوده: میرزا محمد مهدی چنداولی را. میرزا 
قدیم  منشیان  رسم  به  بس  از  بوده،  دانشمندی  مرد  که 
از  وقتی  می کرده،  صحبت  قلم  لفظ  به  و  فصاحت  با 
جوالی  دهد،  انجام  را  کاری  که  خواسته  جوالی  یک 
نفهمیده بود، میرزا از او چه می خواهد؛ گفته بوده: میرزا 

صاحب! حالی ما چه کنیم؟
که  من  برای  بود.  برگزیده  را  دیگر  شیوه  اما  پسر 
کم  را  سیاستمدار ها  مطنطن  و  قلقله  از  پر  بیانیه های 
نشنیده بودم، عجیب بود که آصف آهنگ کامال ساده 
و بی پیرایه صحبت می کند. مفصل اما روشن و واضح. 
در موقف گیری های او نه کینه خون پدر را می شد حس 
کرد و نه اثر سال های زندانی شدن ناحق خود او را. از 
ظلم سردار محمد هاشم خان و از اشتباهات سردار محمد 
داوود و سردار محمد نعیم می گفت و از نارسایی های 
یک  را  انتقاد  انگشت  شاه.  ظاهر  محمد  سلطنت  زمان 
قوم  از  فراتر  نمی کرد.  خاص  قوم  یک  متوجه  هم  بار 
می گفت و می دید. احمد حسین مبلغ درست و دقیق در 
مورد او نوشته است: »اگر قبول کنیم که نقد اساسی ترین 
ویژگی یک روشنفکر است، آهنگ یک روشنفکر به 

معنای حقیقی این مفهوم است.«
با همه جزییات و تفصیالت  افغانستان را  تاریخ معاصر 
در حافظه داشت. وقتی کتاب »یادداشت ها و برداشت ها 
چندان  نوشتن  در  می بینی  بخوانی،  را  قدیم«  کابل  از 

در  که  همان گونه  ندارد،  سخن  ظاهر  برای  وسواس 
گفتن نداشت. من آن کتاب او را در یک روز خواندم. 
مهمانی که نزد من برای دو شب آمده بود، شب را تا 
صبح نخوابید برای آنکه آن کتاب او را تا آخر و در 
نوشته  کتاب  آن  در  چیزهایی  از  بخواند.  نفس  یک 
حتا  است.  ننوشته  را  آن  کسی  دیگر  جای  هیچ  که 
می خوانی که وقتی در آن سال ها زنی با زنی و یا مردی 
دشنام ها  چه  می کرد،  زبانی  دعوای  و  جنگ  مردی  با 
و  استفاده می کردند. رسم  را  عباراتی  و چه کلمات و 
همین  در  جز  شاید  امروز  که  می خوانی  را  رواج هایی 
کتاب در میان مردم دیگر وجود نداشته باشد. نام هایی 
را می خوانی که کم تر جایی، کسی زحمت ثبت آن را 

متقبل شده است.
را  خود  حرف  آهنگ  آصف  هم،  برنامه  آن  در 
می گفت و برای درست ثابت کردن آن ها رگ گردن 
نمی پنداند و صدا بلند نمی کرد. وقتی در تفریح برنامه 
فرصت کوتاهی دست داد از او پرسیدم که چرا تخلص 
انتخاب کرده؛  را  »آهنگ«  و  داده  تغییر  را  »مهدیزاده« 
صدیق  و  نداشته  تخلص  مهدیزاده  وقت  هیچ  گفت، 
برایش  فرهنگ و غالم محمد غبار تخلص »آهنگ« را 

انتخاب کرده اند.
نمی کرد،  فراموش  که  را  چیز هایی  از  یکی  روز  آن 
لبانش می دیدی. یک  بر  بود که  لبخند های گاهگاهی 
یکمنش  ناشر  یما  زدم، گفتم:  برایش زنگ  وقتی  روز 
زحمت  از  هامبورگ  را  شما  تیغون  کاکه  به  مشهور 
لفظ کاکه  تکرار کردن  و  بود  می دهد! جوابش خنده 
شیطانی  لبخند  کتاب  شفق  کاوه  که  می دانستم  تیغون. 
مرا با خود کانادا برده بود و او آن را دیده و خوانده و 

پس نداده و همانجا در کتابخانه خود نگاه داشته بود.
که  همان جایی  به  رفت  رفت.  آهنگ  آصف  محمد 
به  دارند،  گفتن  برای  زیادی  گپ های  که  آدم هایی 
به  او  خاطره ها.  یادماندنی  به  سرزمین  می روند:  آنجا 
رنگین کمان خاطره ها پیوست، با تمام گفته ها، نوشته ها 
و کارهایش. با قامت بلند بی تعصبش که امروز در زمین 
و زمانه ما حکم کیمیا را دارد. با گریه ها و خنده هایش. 
میراث  همچون  را  آن ها  او  که  بیشمارش  رنج های  با 
تاریخی، نکته به نکته، مو به مو برای ما گفته و نوشته 
است. او رفت و این را نیک می دانست که زندگی برای 

همه، با مرگ پایان نمی یابد.

 در همان سال های اولی که آلمان آمدم، با جوانی آشنا 
شدم که در هر بار هم صحبت شدن با او، فورا چند تا 
شعر از حافظه می خواند و مرا، جز به بلی گفتن، به حرف 
زدن نمی گذاشت. پسان تر که فهمیدم خودش هم شعر 
راه  از  تا آن وقت  ما که  می گوید، چنگ های دوستی 
موسیقی با هم چنگک شده بود، محکم تر شد. کم کم 
می دیدیم و زیاد زیاد تلیفونی گپ می زدیم. از موسیقی 
و از ادبیات می گفتیم و بعد که گپ ها خالص می شد، 
بر روز و روزگار می خندیدیم و باز هر کس می رفت 
پی کار خود. این آدم که آن وقت ها جوان تر از امروز 
بود کاوه شفق آهنگ نام داشت و جامعه شناسی خوانده 
برادر  شدم.  آشنا  او  کوچک تر  برادر  با  بعد تر  است. 
در  که  واضح شد  دیدم،  نزدیک  از  که  را  کوچک تر 
اندازه قد، بزرگ تر از برادر بزرگ است. این دو برادر 
با هم داشتند؛ هر دو  بلند قامت یک شباهت دیگر هم 

ظریف و نکته دان و نکته گو بودند. 
سخت  حاالت  در  می توانستند  دو  هر  وقت ها،  بسیار 
زندگی، بخندند و با خنده به استقبال زندگی بروند. بر 
بسیاری فکاهی هایی که ما افغان ها اصال نمی خندیم، این 
دو برادر با تو می خندیدند. برادر جوان تر که بزرگ تر 
تو  حالی  یکمنش!  می پرسید:  من  از  می دید،  دور  را 
راست بگو که افغانستان بیشتر به شاعر ضرورت دارد یا 
به جامعه شناس؟ این برادر جوان تر، رتبیل شامل آهنگ 
نام داشت که ژورنالیست است و دوستی و آشنایی من 

با او در سایه قلم و روزنامه نگاری، دوام یافته است.
در جریان همین آشنایی ها، نمی دانم از کجا دانستم که 
این دو برادر، فرزندان پدری هستند که نام و نشان بسیار 
چه  و  سیاسی  مبارزات  عرصه  در  چه  که  پدری  دارد؛ 
بود.  دیر شده  دیگر  است.  پرآوازه  نام  قلم،  در عرصه 

نمی شد که آن دو برادر را به نام پدرشان بشناسم.
سال 2007 میالدی بود که آفتاب طالع ما طلوع کرد و 
آن پدر نامدار به شهر ما دعوت شد. فقط برای یک روز 
مختصرآمد به هامبورگ. رفتم خانه نصیر مهرین که آن 
دو پسر بلند قامت و آن پدر پرآوازه را از نزدیک ببینم. 
خاص  ابهت  که  دیدم  را  مردی  شدم،  که  اتاق  داخل 
داشت. خوش لباس و پس از یک سفر پنج ساعته هنوز 
محمد آصف  بود:  لب. خودش  بر  لبخندی  و  سرحال 

آهنگ.
الحول باهلل! آن مرد خدا که استوارتر و بلند قامت تر از 
دو فرزند خود بود؟ می خواستم دستانش را ببوسم. آن ها 
بوسه  بر دستش  را پس َکش کرد. نمی خواست کسی 
دهقان  حرف  آگاه  ناخود  دم  همان  زدم.  اما  من  زند. 
زهما یادم آمد که می گفت، خیلی جوان بود که احمد 
بود دست هایش  بود. خواسته  شاملو را در آلمان دیده 

جاللتماب حکومت افغانستان!
دیگر  ماه  دو  تا  جنوبی  افریقای  دولت 
نلسون  آقای  وفات  سالروز  دومین 
ماندال را برگزار می کند. دولت تصمیم 
دارد که دومین سالروز آقای ماندال را 
بعد  کند.  برگزار  قبل  سال  از  متفاوت 
برگزاری  مدل  نوع  چندین  مطالعه  از 
مدل  جنوبی  افریقای  کابینه  مراسم، 
افغانستان خیلی  را در  مراسم  برگزاری 
دهید  اجازه  یافت.  مرغوب  و  متفاوت 
از مدل شما کپی بگیریم و روح رهبر 
مدتی  برای  را  جنوبی  آفریقای  فقید 
این  نگذارم،  ناگفته  کنیم.  خرسند 
مراسمی  چنین  ما  که  است  بار  اولین 
کاستی های  حتما  و  می کنیم   برگزار 
خواهد داشت؛ اما می خواهیم با گرفتن 
معلومات مفید از شما، این کاستی ها را 
به حداقل برسانیم. اگر لطف نمایید و به 
آفریقای  دهید،  جواب  ذیل  سوال های 
جنوبی هیچ وقت خوبی شما را فراموش 

نخواهد کرد. 
خوب،  مراسم  یک  برگزاری  برای    .1
نفر  چند  کردن  زخمی   و  کشتن  به 
چگونه  را  قربانی ها  داریم؟  ضرورت 

انتخاب کنیم؟
را  مردم  عزاداران  شما،  کشور  در   .2
معموال با چه نوع سالح می کشند؟ بعد 

از کشتن، قصابی هم می کنند یا خیر؟
3. برای شادی روح آن مرحوم به چند 

حادثه تصادف موتر نیاز داریم؟
4. هر موتر به چند بیرق نیاز دارد؟ ذکر 

اندازه بیرق فراموشت نشود، جگر!
5. کسانی که عزادار به نظر نمی رسند را 
چه کار کنیم؟ از کجا بفهمیم چه کسی 

در دلش عمه ماندال را دوست ندارد؟
6. عکس های ماندال و بیرق های سیاه را 

در کدام اماکن به زور بچسبانیم؟
بدن  از  قسمت  کدام  عزاداران   .7
بیرون بکشند،  از موتر  را  مبارک خود 

ثوابش زیاد است؟
8. کدام قسمت های شهر جوهانسبرگ 
احساس  ماندال  روح  تا  کنیم  فلج  را 

آرامش کند؟
اسرع  به  را  ما  سوال های  جواب  لطفا 
جنوبی  افریقایی  سفارت  به  وقت 
دولت  تا  بفرستید  اسالم آباد  در 
مراسم  برگزاری  برای  جنوبی  افریقای 

آمادگی های الزم را اتخاذ نماید. 
بااحترام 

جاکوب زوما
رییس جمهور افریقای جنوبی 

درخواست افریقای جنوبی
 از افغانستان

دای چوپانی

 مسافر سرزمین خاطره ها شد
آهنگ

در جریان صحبت های او فراموش می کردی که این مرد خوش 
لباِس بلندقامت، روزگاری قریب به شش سال را در زندان 
سپری کرده باشد. سال هایی که حتا اجازه گرفتن ناخن ها و 

شستن تن را به او نداده بودند. فراموش می کردی که وقتی 
سرمامور او را در زندان شکنجه می کرده، همزمان برایش 
می گفته: »تو اوالد نادر افشار هستی. َمه کتت کار دارم.« 

فراموش می کردی که هشت ساله بوده که پدرش را نادر شاه 
بر دار کرده است. پدری که منشی شاه امان اهلل بوده.

ACKU



حافظه تاریخی ما هنوز از یاد نبرده است و نیز هرگز از یاد 
نخواهد برد آن روزگاری را که در استدیوم بزرگ ورزشی 
ما را  در کابل، طالبان سیه دل و کوته نگر، زنان و مادران 
به شکل بسیار بی رحمانه و وقیحانه به مسلسل می بستند و با 
و  رعب  عمومی،  انظار  در  هم  آن  وحشیانه شان  عمل  این 
هراس را در جامعه تزریق می کردند. یک دهه پس از سقوط 
به جای کشتار،  و  ما سبز شده اند  اما ورزشگاه های  طالبان 
جوانان ما در آن به ورزش می پردازند و تماشاچیان نیز دیگر 
رگبار مسلسل را تماشا نمی کنند، بل هیجان در رخسار شان 
دیده می شود. با اشتیاق تمام ورزشکاران را حمایت و تشویق 
همسایه،  کشور  در  زنان  که  است  حالی  در  این  می کنند. 

ایران، هنوز اجازه ندارند که در ورزشگاه ها حضور یابند. 
چنان که سودابه قیصری، یکی از زنان فعال ایرانی، با حسرتی 
دوستان  »برای  است:  نوشته  فیسبوکش  صفحه  در  دل،  در 
افغانستانی بسیار خوشحالم! چند سال پیش درست در همین 
استدیوم، طالبان، زنان و مردان را اعدام می کرد. حاال آریانا 
سعید خواننده زن افغانستان در افتتاحیه لیگ برتر افغانستان 
در زمین چمن برای هموطنانش از وطن می خواند و شادی 
و شوق به مردم هدیه می دهد و هر چند کم ولی زنان هم 
کنار  زن  خبرنگاران  هم  و  هستند  تماشاچی  جایگاه  در 
نیست و زنان  امروز حرام  افعانستان  زمین. صدای زنان در 
به استدیوم می روند. هنوز برخوردهای قبیله ای و سطحی با 
زنان وجود دارد ولی گام های بلندی برداشته شده است. به 
امید روزی که در وطن ما هم صدای زن حرام نباشد و اجازه 

نه میدان سبزی در افغانستان وجود داشت و نه هم سیاست 
شکل گیری  با  برتر.  استعدادهای  گزینش  جهت  مشخص 
از  روشن تری  چشم انداز  می توان  اما  افغانستان  برتر  لیگ 
آینده فوتبال در افغانستان داشت. استعدادهای درخشانی در 
گروه های سنی نوجوانان و جوانان، سال هاست در میدان های 
خاکی و بدون هیچ نوع امکانات در مناطق مختلف کشور 
افغانستان  برتر  لیگ  اندازی  راه  با  می شدند.  گرفته  نادیده 
توانایی  که  است  شده  داده  آنان  به  فرصت  این  دیگر  اما 
خودشان را در فوتبال به نمایش بگذارند و پس از راه یافتن 
به لیگ های برتر در زون ها، برای ورود به تیم ملی فوتبال 

افغانستان زمینه سازی کنند. 
دیده  اخیر،  سال  چند  در  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  با 
بیشتر در عرصه فوتبال  با توانایی   شده است که جوانان ما 
ظاهر می شوند و چهره های خوبی این روزها در قالب لیگ 
زون ها برگزیده شده اند که ممکن هر کدام از آنان فردا به 
عضویت تیم ملی فوتبال کشور درآیند و برای کشورشان 
افتخارآفرینی کنند. تصور کنیم که در صورت نبود چنین 
زندگی  افغانستان  دور  روستاهای  در  که  جوانی  فرصتی، 
می کند، هم استعداد و هم اشتیاق فراوان به فوتبال دارد، در 
حالی که تا حال یک بار هم به کابل سفر نکرده است، چگونه 
بتواند به کمیته ملی المپیک ثابت کند که شرایط عضویت 
تیم ملی را دارا است؟ این غیر ممکن است. پس ما به لیگ 

حضور در ورزشگاه بیابند.«
این نوشته حاکی و حاوی چه پیامی می تواند باشد؟ این که 
تغییرات زیادی در بیشتر از یک دهه اخیر در کشور، به ویژه 
در زمینه آزادی های فردی و حقوق زنان رونما شده است. 
این را اگر ما از داخل کم تر حس می کنیم، از بیرون، به ویژه 
از عینک زنانی که در محرومیت جدی تری نسبت به زنان 
افغان قرار دارند، بسیار محسوس و قابل لمس است. انکار 
در  هنوز  زنان  بشری  حقوق  وضعیت  که  کرد  نمی توان 
خبرهای  هر از گاهی  و  دارد  نگرانی  برای  جایی  والیات 
قتل های  خشونت،  صحرایی،  محاکمه  بر  مبنی  ناخوشی 
ناموسی، تجاوز و ازدواج زیر سن گزارش می شوند. با این 
برابری و  به آینده مبارزات دادخواهانه برای  باید  حال هم 
تامین حقوق و عدالت اجتماعی خوشبین بود و با کاروان 
به  دادخواهی در مقیاس ملی همسو و همراه شد. جا دارد 
زمینه ساز این مساله نیز تماسی داشته باشیم. اگر »لیگ برتر« 
این  به  خانم ها  حضور  شاهد  ما  نمی شد،  آغاز  افغانستان 
اهمیت  به  می گیریم  تماسی  این جا  در  نبودیم.  گستردگی 
لیگ برتر افغانستان و نقش آن در شکوفایی ورزش فوتبال 

در کشور. 
فوتبال  خوشبینانه  آینده  و  افغانستان  برتر  لیگ 

افغانستان
محرومیت های فراگیر طی سال های گذشته، در عرصه های 
مختلف دامن گیر مردم افغانستان بوده است. این محرومیت ها 
در بخش ورزش، به ویژه فوتبال نیز وارد است. در این سال ها 

برتر افغانستان با نگاه خوشبینانه می نگریم و امیدواریم این 
پهنه، به سان عرصه های دیگر به فساد آلوده نشود و روند 

گزینش ورزشکاران، شفاف و عادالنه باشد.
ورزش محور وحدت ملی در افغانستان

بافت اجتماعی و شیوه زندگی مردم در افغانستان هنوز در 
هاله ای از تعلقات سازمانی، فرقه ای، سمتی و تباری قرار دارد. 
به نحوی که مخالفت ها در برابر خوبی ها و دست آوردها، و 
نیز موافقت ها در برابر بدی ها و ضعف ها، بسیار اتفاق افتاده 
است که با همین رویکردها به میان می آید. اما چیزی که 
همه مردم افغانستان خود را در آیینه آن می بینند و بی  هیچ 
تعلل به استقبال آنان می پردازند، تنها ورزش است؛ به ویژه 
فوتبال که تمام مرزهایی که پیشتر برشمردیم را درنوردیده 
است و مردم بدون هیچ تعصب نسبت به آن نگاه می کنند و 
ستاره های محلی و ملی فوتبال کشورشان را بی هیچ دریغی 
افتاده است این  اتفاق  دوست می دارند. در حالی که کم تر 
وحدت نظر و این همه اشتیاق نسبت به یک چهره سیاسی، 
آن هم متعلق به یکی از اقوام بوده باشد، در پیشگاه اقوام 

دیگر وجود داشته باشد.
افغانستان،  دولت  می رود  انتظار  آمدیم،  گفته  آنچه  بر  بنا 
به ویژه کمیته ملی المپیک در رونق و رشد ورزش در کشور 
همت بیشتر بگمارند و از راه آن خوشی و وحدت را برای 

مردم و کشور ما به ارمغان آورند.

حضور زنان در استدیوم 
ورزشی در کابل و حسرت 

زنان در کشور همسایه
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  سید جعفر راستین

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91092389: 

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 supplying of law books for 
PCP in Kabul 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 different subject of 
law books for PCP in Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 September 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   
با توجه با  درکابلPCP) )حقوقی برای پروژه تهیه و انتقال  کتب مختلف النوع  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2015  سپتامبر 1۴ بجه 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:   

رد فساد مالی
بامیان  با آن که محمد طاهر عطایی، رییس زراعت 
حاضر به مصاحبه نشد؛ اما شماری از مسووالن این 

ریاست دست داشتن به فساد مالی را رد می کنند.
عبداللطیف روشن، مشاور ریاست زراعت با رد این 
به 8صبح گفت: »من هیچ برگه ی پروژه ی  ادعاها 
تقویت زراعت بامیان را امضا نکرده ام، پیش از این 
نیز یک بار به اثر شکایت های شماری از کارمندان 
در  زراعت  وزارت  داخلی  تفتیش  ریاست،  این 

کابل از ما تحقیق کرده است.«
ریاست  کوپراتیف های  مدیر  حقجو،  قربان علی 
زراعت بامیان نیز می گوید که او قناعت مسووالن 
است:  گرفته  را  زراعت  وزارت  تفتیش  ریاست 
»همین که من به مسووالن ریاست تفتیش گفتم از 
پروژه علفچرها چیزی نمی دانم و کدام پولی را نیز 

دریافت نکرده ام، قناعت آنان حاصل شد.«
زراعت  ریاست  مالداری  آمر  رسا،  حیدر  داکتر 
والیت بامیان می گوید که او و همکارانش در این 
آمریت تنها در بخش های تخنیکی و مشوره دهی با 
از سوی  نقد  پول  و  داشته  پرایم همکاری  موسسه 

موسسه دریافت نکرده اند.
زراعت  ریاست  دیگر  مسووالن  از  شماری 
اداره  این  رییس  عطایی  محمد طاهر  که  می گویند 
پرایم  موسسه  کمک های  مصرف  و  قراردادها  در 
کمک ها  مصرف  مورد  در  آنان  و  داشته  نقش 

صالحیت ندارند.
تقویت  پروژه  دالر  میلیون   8.5 مصرف  آن که  با 
زراعت اول توسط موسسه پرایم شفاف نبوده، اما 
این موسسه کار پروژه تقویت زراعت دوم را که 

در سال 2017 تکمیل می شود، آغاز کرده است.
بامیان،  زراعت  تقویت  پروژه  دوم  بخش  بودجه 
از سوی  است که  امریکایی  دالر  میلیون   2.4 مبلغ 

کشور زیالند جدید پرداخت شده است.
قرار است از این جمله، مبلغ 307 هزار دالر آن در 
بخش های ذخیره خانه کچالو، حدود 428 هزار دالر 
آن در بخش زنبورداری، مبلغ 1.2 میلیون دالر آن 
و  علفچرها  احیای  و  ترویجی  فعالیت های  جهت 
استای ظرفیت سازی  در  دالر آن  هزار  حدود 403 

ریاست زراعت به مصرف برسد.


کمک شده به... پول های 
 از صفحه5
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Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

نخست وزیر مصر استعفا داد

تظاهرات با پای پیاده برای 
همدردی با مهاجران

نخستین عملیات هوایی استرالیا 
در ســـــــــــــوریه

نخست وزیر مصر در پی یک فساد مالی روز شنبه 21 سنبله 
از مقامش استعفا نمود. رییس جمهور مصر عبدالفتاح سیسی 
وزیر پیشین نفت این کشور را مامور کرده است تا کابینه 
جدید را تشکیل دهد. یک مقام ارشد مصری به خبرگزاری 
فرانسه گفته است، استعفای نخست وزیر مصر در پی فساد 

مالی صورت گرفته است.
محلب  ابراهیم  استعفای  گفته،  مصر  جمهوری  ریاست 
و  شده  پیشکش  رییس جمهور  به  این کشور  وزیر  نخست 
پذیرفته است. رییس جمهور مصر  را  نیز آن  رییس جمهور 
به شریف اسماعیل وزیر پیشین نفت این کشور دستور داده 
است تا کابینه جدید را در جریان یک هفته تشکیل دهد. 
تشکیل  زمان  تا  است  گفته  کشور  این  جمهوری  ریاست 
خواهد  سرپرستی  امورات  از  کنونی  دولت  جدید،  کابینه 

کرد. 
اعضای  و  محلب  ابراهیم  از  سیسی  عبدالفتاح  حال  این  با 
که  گذشته،  سال  یک  از  بیش  مدت  در  که  کابینه 
قدردانی  خوانده  دشوار  را  دوره  این  مصر  رییس جمهور 
کرده است. استعفای محلب در حالی صورت می گیرد که 
چند هفته دیگر، یعنی در 17 اکتبر آینده، انتخابات پارلمانی 
از  بسیاری  نظر  از  انتخاباتی که  برگزار می شود؛  در مصر 

ناظران، نتیجه اش از پیش تعیین شده است.

رم،  در  پیاده  پای  با  داوطلبان  نیز  و  ایتالیا  در  ساکن  مهاجران 
اخذ  خواستار  که  مهاجرانی  و  پناهجویان  از  دفاع  در  پایتخت، 
آمدند.  در  حرکت  به  هستند  اروپایی  کشورهای  از  پناهندگی 
شمار تظاهرات کنندگان در رم که یکی از انتقادهایشان نکوهش 

مرزهای بازدارنده مهاجران بود، به دو هزار نفر می رسید.
یکی از آن ها گفت: »ما بخاطر آن هایی تظاهرات می کنیم که از 
بیابان ها و دریای مدیترانه  اند و در  شکنجه و جنگ رنج برده 

جانشان را به خطر انداخته اند. نمی توان مرزها را بست.« 
در حرکت مشابهی در شهر ونیز ایتالیا نیز صدها نفر با پای پیاده 
به خیابان ها آمدند و رو به جایی که جشنواره فلم ونیز در آنجا 
برگزار می شود تظاهرات و با مهاجرانی که از فقر و جنگ از 

افریقا و خاورمیانه گریخته اند، همدردی کردند. 
اغلب مهاجرانی که از ترکیه به یونان و مجارستان وارد می شوند 
خاورمیانه ای و آن هایی که از دریای مدیترانه وارد ایتالیا می شود 

افریقایی هستند.

کشور  این  گفته اند،  شنبه  روز  استرالیا  دفاعی  مقامات 
نخستین عملیات هوایی را در سوریه انجام داده اند. استرالیا 
تروریستی  گروه  برضد  مبارزه  ایتالف  در  عراق  در  قبال 
داعش حضور داشت. این کشور اکنون این عملیات را در 
سوریه نیز گسترش داده است. وزارت دفاع استرالیا گفته 
است »استرالیا عملیات هوایی را در سوریه انجام داده اما 

در این عملیات از جنگ افزار استفاده نشده است.«
بیلینگم  ستو  به گفته  پرس،  فرانس  آژانس  گزارش  به 
و  جستجو  عملیات  این  هدف  استرالیا،  هوایی  فرمانده 
است.  بوده  سوریه  شرق  در  دشمن  فعالیت های  شناسایی 
خاک  داخل  در  استرالیا  عملیات  گسترش  به  رابطه  در 
»ما  است  گفته  استرالیا  وزیر  نخست  ابوت  تونی  سوریه 
تا زمانی موفق به شکست داعش در عراق نخواهیم شد، 
مگر اینکه این گروه را در سوریه شکست دهیم.« وزارت 
کشور  این  که  است  کرده  اذعان  بیانیه  در  استرالیا  دفاع 
برضد گروه تروریستی داعش در  به عملیات هوایی اش 

سوریه ادامه خواهد داد.

گرفت گاز در هند جان بیش از 100 تن را  کپسول  انفجار 

شمار قربانیان حادثه مکه به 107 تن رسید

وسیه در قبال سوریه محکوم به شکست است ویکرد ر اوباما: ر

پرادش  مادیا  ایالت  در  پتالواد  شهر  پولیس  به گفته 
هند، بر اثر انفجار گاز دستکم  104 نفر کشته شده 
اند. این انفجار مهیب روز شنبه در یک رستورانت 
رخ داده و به ساختمان های همجوار این رستورانت 
نیز آسیب رسانده است. این انفجار زمانی رخ داده 
است که کارکنان دولت و دانش آموزان مکتب در 
حال صرف صبحانه بوده اند. مقامات هندی گفته اند 

گزارش ها از شهر مکه در عربستان سعودی حاکی 
است که آمار قربانیان حادثه سقوط جرثقیل در این 
 107 به  دست کم   ، سنبله   20 جمعه،  روز  در  شهر 
تن رسیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک 
سازمان دولتی سعودی اعالم کرد که دست کم 107 
مسجدالحرام  صحن  در  جرثقیل  سقوط  اثر  در  تن 

سخنرانی  در  امریکا،  جمهوری  رییس  اوباما،  بارک 
اش به مناسبت چهاردهمین سالگرد عملیات تروریستی 
یازدهم سپتامبر گفت : علی رغم پیروزی های چشمگیر 
علیه القاعده، تهدیدهای تروریستی در عراق، سوریه و 

سال  دو  از  بیش  با  روس  فضانورد  پادالکا،  گنادی 
گردش در مدار زمین، رکورد بیشترین زمان حضور در 
فضا را به نام خود ثبت کرد. کپسول سایوز حامل وی 
ایستگاه  از  دیگر  دو خدمه  با  روز جمعه  20 سرطان، 
فضایی بین المللی با چتر در قزاقستان فرود آمد. پادالکا، 
57 ساله در مجموع 879 روز را در فضا گذرانده است.

احتمال دارد شمار قربانیان بیشتر شود.
قرار  حادثه  نزدیکی  در  بس  یک  انفجار  حین  در 
شده  قربانیان  شمار  افزایش  باعث  که  است  داشته 

است.
نکردن  مراعات  که  است  داده  احتمال  هند  پولیس 
سبب  رستورانت  این  آشپزخانه  در  ایمنی  نکات 

وقوع این حادثه شده باشد.

جان خود را از دست داده اند. همین سازمان دولتی 
اعالم  تن   238 دست کم  را  حادثه  مجروحان  آمار 

کرده است.
این  زخمی های  و  مجروحان  و  قربانیان  اکثر  ملیت 
حادثه هندی و پاکستانی اعالم شده است. این اتفاق 
تمتع  حج  ساالنه  مراسم  برگزاری  از  پیش  روز  ده 
به  آن  انجام  برای  نفر  هزار  صدها  که  است  افتاده 
مکه و مدینه می روند. به گزارش خبرگزاری رسمی 
عربستان سعودی، تاکنون 800 هزار نفر برای انجام 
مناسک حج وارد خاک این کشور شده اند. شبکه 
و  باد  وقوع  را  حادثه  این  علت  »العربیه«  تلویزیونی 
توفان شدید و بارش باران در شهر مکه اعالم کرده 
به  جمعه  روزهای  در  معموال  مسجدالحرام  است. 
دلیل برگزاری مراسم نماز جمعه بسیار مزدحم است.

افریقای شمالی به قوت خود باقی است. بارک اوباما، 
در سخنرانی به مناسبت 14 سالگرد عملیات تروریستی 
پیروزی  های  »علی رغم  است  گفته  سپتامبر  یازدهم 
چشمگیر علیه القاعده، هنوزهم تهدید های تروریستی 

در عراق، سوریه و آفریقای شمالی باقی است.«
روسیه  رویکرد  سخنانش  در  امریکا  رییس جمهوری 
است:  گفته  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  سوریه  قبال  در  را 
از رژیم  پشتیبانی  بر  ادامه راهبرد مسکو در سوریه که 
به شکست است. وی  استوار است، محکوم  اسد  بشار 
که  خواست  پوتین،  والدیمیر  خود،  روس  همتای  از 
در تالش برای جستجوی راه حلی سیاسی برای بحران 

سوریه مشارکت ورزد. 
لبنان،  و  اسراییل  امریکا،  در  اطالعاتی  منابع  به گفته 

سربازان روسیه در نبردهای جاری سوریه شرکت دارند 
یا خود را برای شرکت در عملیات نظامی در این کشور 

آماده می سازند. 
روسیه طی ماه های گذشته رزمایش های دریایی اش را 
در آب های سوریه افزایش داده و بر شمار قوای نظامی 
نقل  به  است. رویترز  افزوده  این کشور  اش در خاک 
روسیه  دریایی  ناو  پنج  که  است  نوشته  آگاه  منابع  از 
انجام رزمایش  برای  انداز هستند  به موشک  که مجهز 
شده اند.  کشور  این  سواحل  راهی  سوریه  آب های  در 
همزمان وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد که این 
کشور از نقش سازنده روسیه در مبارزه با گروه داعش  
تالش های  به  نسبت  چند  هر  شد،  خواهد  خوشحال 

مسکو برای تقویت رژیم بشار اسد هشدار می دهد.
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