
مقام های نورستان:

ورمندان 371 معدن  ز
را به شکل خودسر 
استخراج می کنند

در صفحه 5

2215

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2215   سه شنبه 24 سنبله 1394   قيمت 20 افغاني

سه مشکل عمده در والیت غزنی
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سانسور در رسانه ها بیداد می کند

3

2

قمار با 1500 افغانی
ج برای رفتن به خار

4

در حمله طالبان بر محبس غزنی 
355 زندانی فرار کردند
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شماری از مقام های شورای والیتی نورستان نیز 
نیروهای امنیتی این والیت را به بی کفایتی متهم 
رییس  پاینده زوی،  سعداهلل  انجنیر  می کنند. 
گفت: »تعداد  شورای والیتی نورستان به 8صبح 
به صورت  والیت  این  معدن های  از  زیادی 
کار ناشی از  غیر قانونی استخراج می شوند و این 
و بی تفاوتی حکومت محلی است.  بی کفایتی 
نیز  محلی  مقام های  از  شماری  کار  این  در 
شریک هستند. این یک خیانت بزرگ در برابر 
دولت و مردم نورستان است و حکومت باید در 

کند.« این مورد اقدام جدی 
جلو  زودی  به  صورتی که  در  می دهد  هشدار  او 
گرفته  نورستان  معادن  غیرقانونی  استخراج 
تاجران  و  قاچاقبران  مرکز  به  والیت  این  نشود، 

کستانی تبدیل خواهد شد. سودجوی پا
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زنگ اول


دیروز بار دیگر رسوایی بزرگی برای مجموع حکومت 
محبس  زندانی   355 شدند  موفق  طالبان  خورد.  رقم 
غزنی را فراری دهند. با آن که پولیس و مقام های والیت 
و  دارند  حمله  قصد  طالبان  که  داشتند  اطالع  غزنی 
می خواهند زندانیان را فراری دهند، اما به نظر می رسد 
از زندان  امنیتی آن والیت برای حراست  که مقام های 
با سهل انگاری  امنیتی غزنی  طرحی نداشتند. مقام های 
و بی مسوولیتی، اجازه دادند که طالب های زندانی فرار 
کنند؛ زندانیانی که نیروهای امنیتی برای بازداشت شان، 

قربانی داده بودند. 
یک  ملی  امنیت  سازمان  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
شب پیش از حمله به زندان، شماری از زندانیان را از 
مبنای  بر  بود.  کرده  منتقل  دیگر  به جای  غزنی  زندان 
این گزارش امنیت ملی اطالع داشت که به زندان حمله 
می شود و به همین دلیل شماری از »زندانیان خطرناک« 
و  پولیس  مقام های  اما  بود.  کرده  منتقل  آن جا  از  را 
دفاع  برای  تدبیری  در ساحه  ارتش  نیروهای  فرمانده 

از محبس نداشتند. 
پس  زندانیان  که  است  حاکی  رسانه ای  گزارش های 
زندانیان  تمام  نگرفتند.  قرار  تعقیب  مورد  هم  فرار  از 
امنیتی حاال به روستا های زیر کنترول طالبان رفته اند 
باشند.  شده  خارج  غزنی  والیت  از  امروز  تا  شاید  و 
برای  فرار زندانیان زندان والیت غزنی رسوایی کالن 
مقام های امنیتی محلی و مرکزی است. در هر کشوری 
که چنین اتفاقی بیفتد، بیشتر مقام های امنیتی آن کشور 

داوطلبانه کنار می روند. 
زندان های  از  را  زندانیان شان  طالبان  هم  گذشته  در 
دولتی فرار داده اند. یکی از رویداد ها فرار زندانیان طالب 
مقام های  زمان  آن  بود.  قندهار  سرپوزه ی  محبس  از 
حاصل  تجربه  حاال  ارتش  و  پولیس  که  گفتند  امنیتی 
کرده اند و می توانند از این به بعد چنین برنامه هایی را 
خنثا کنند. اما فرار زندانیان زندان غزنی نشان می دهد 
است.  نشده  آموخته  چیزی  گذشته،  تجارب  از  که 
طالب ها می توانند به راحتی به یک زندان حمله کنند و 
زندانیان را فرار دهند. این رویداد رسوایی کالنی برای 

مقام های حکومتی رقم زده است.
و  غزنی  والیت  مقام  داخله،  وزارت  ریاست جمهوری، 
از زندان غزنی  باید فرار زندانیان  دیگر مراجع دولتی 
مقام ها  کدام  که  شود  روشن  باید  کنند.  بررسی  را 
که  شود  روشن  باید  نکته  این  کردند.  سهل انگاری 
عوامل  این که  یا  شد،  زندانیان  فرار  سهل انگاری سبب 
برای  امنیتی  نیروهای  که  نگذاشتند  طالبان  نفوذی 
حراست از زندان غزنی تدابیر بگیرند. مقام های امنیتی 
افغانستان  مردم  با  را  خود  تحقیقات  یافته های  باید 
به  کی ها  که  بدانند  دارند  حق  مردم  بگذارند.  میان  در 
خون نیروهای امنیتی جفا می کنند و اجازه می دهند که 
طالب ها به راحتی بیایند و زندان والیت غزنی را منفجر 
رییس جمهور  دهند.  فرار  را  آن  زندانیان  تمام  و  کنند 
به عنوان فرمانده کل قوا باید فورا اقدام کند و مقام های 
امنیتی غزنی از جمله فرمانده پولیس آن والیت را مورد 

مواخذه قرار دهد. 
است  این  امنیتی  ناکامی های  افزایش  عوامل  از  یکی 
که  مقام هایی  به ویژه  امنیتی  بلند پایه  مقام های  که 
مواخذه  مورد  دارند،  سیاسی  محکم  پشتوانه های 
که  زمانی  تا  نمی شوند.  مجازات  و  نگرفته  قرار 
و  سهل انگاری  نشود،  مجازت  سهل انگار  فرمانده 
فرمانده  می شود.  بدل  فرهنگ  به  مسوولیت ناشناسی 
والیت  آن  محبس  فرمانده  هم چنان  و  غزنی  امنیه 
اگر  بروند.  کنار  سمت های شان  از  شرافتمندانه  باید 
آنان  داخله  وزیر  و  رییس جمهور  باید  نمی روند  کنار 
سهل انگاری  که  کنند  درک  همه  تا  کنند  سبکدوش  را 
افکار  می کند.  تحمیل  بر سهل انگاران  سنگینی  هزینه ی 
عمومی  منتظراند ببینند تا حکومت در واکنش به رویداد 

غزنی چه اقدام می کند.

رسوایی دیگر
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این  غزنی،  زندان  از  زندانی   355 فرار 
سال  یک  ساخت.  خبر ساز  را  والیت 
نیز والیت غزنی شاهد یک رویداد  قبل 
از شهر  به گونه ای که بخشی  بود  بزرگ 
با خاک یکسان شد. والیت غزنی یکی 
از ناامن ترین والیات در کشور می باشد. 
عوامل مهم در ناامنی غزنی دخیل است.

به  غزنی  والیت  سال   13 طی   -1
آزمایشگاه والیان بدل شد. برخی والی ها 
این  در  ماه  نه  و  ماه  سه  ماه،  دو  برای 
برخی  و  کردند.  وظیفه  انجام  والیت 
هم بعد از چند ماه کار از مقر والیت با 

تاکسی فرار کردند. 
فیضان، عثمانی و شیر خوستی از والیانی 
بودند که عمر حکومتداری شان اندک و 
مدت  برای  نکرد.  دوام  ماه  سه  تا  برخی 
افراد  انحصار  در  غزنی  والیت  طوالنی 
بود.  سیاف  استاد  آقای  حزب  به  وابسته 
خان  موسی  و  خالد  اسداهلل  شیرعلم، 
این  در  را  طوالنی  مدت های  اکبرزاده 
از  یک  هر  کردند.  وظیفه  انجام  والیت 
کاری  نارسایی های  و  مشکالت  والی ها 
برای  مجال  فعال  که  داشتند  را  خود 
وظیفه  باختم  اکنون  نمی باشد.  آن  شرح 
عمال  والیت  این  اکبرزاده،  خان  موسی 
با فقدان رهبری مواجه است. والی قبلی 
جدید  والی  و  کرده  ترک  را  وظیفه 
بدون کدام دلیل روشن به وظیفه معرفی 
نمی شود. هرچند برخی منابع از پشیمانی 
رییس جمهور در معرفی آن خبر می دهد. 
سبب  اداره  یک  راس  در  رهبری  نبود 
فرار  مثل  رویداد هایی  شاهد  تا  می شود 

زندانیان باشیم.
2- مشکل جدی در مدیریت نیروی های 
نیز وجود  امنیتی مستقر در والیت غزنی 
دارد. قبل از آمدن آقای علومی به حیث 
در  فساد  از  خبر ها حکایت  داخله،  وزیر 
داشت.  والیت  این  در  پولیس  تشکیل 
گفته می شود که به نام 3400 نفر معاش 
بین  حالی که  در  است  شده  یافت  در 
وظیفه  مشغول  سرباز   1800 تا   1400
بوده اند. در رهبری فرماندهی امنیه غزنی 

نیز افراد ضعیف و ناتوان حضور دارند. 
چهره  یک  والیت  این  امنیت  آمر 
کم تجربه و با کارنامه ضعیف در گذشته 
با این همه درگیری های مداوم  می باشد. 
تا آمار  پولیس و طالبان سبب شده  میان 
سنگین  فشار  با  و  بیشتر  روز  هر  تلفات 
سربازان  ترور  باشند.  همراه  جنگ 
نیز  غزنی  والیت  شهر  سطح  در  پولیس 
افزوده  سربازان  باالی  را  کار  فشار های 
در  غزنی  والیت  امنیه  فرماندهی  است. 
این مدت موفق به جلوگیری از این نوع 

رویداد ها نشده است.

سه مشکل عمده
 در والیت غزنی

یک فرمانده ارشد القاعده در پکتیکا به قتل رسید

دو شهروند افغان در جمع 71 پناهجوی جان باخته در اتریش

یک سینماگر در هرات آثار هنری اش را آتش زد

یک  نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
امنیتی  نیروهای  خاص  عملیات 
نیروهای  همکاری  با  و  کشور 
پکتیکا،  والیت  در  قاطع  حمایت 
شبکه  ارشد  فرماندهان  از  تن  یک 
هفت  با  همراه  القاعده  تروریستی 
رسیده اند  قتل  به  همکارانش  از  تن 
این  مهم  قرارگاه  چهار  همچنین  و 
گروه تروریستی تخریب شده است.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
می گوید  اعالمیه ای  در  خبر  این 
که این عملیات در ولسوالی گومل 
والیت پکتیکا صورت گرفته است. 
این اداره می افزاید که چهار قرارگاه 
تخریب  عملیات  این  نتیجه  در  نیز 
مهمات  و  سالح  مقداری  و  شده 
ملی  امنیت  است.  آمده  بدست  نیز 
می  گوید که از این قرارگاه ها مقدار 
زیادی تجهیزات نظامی، موادمخدر، 
نیز  طبی  لوازم  و  تبلیغاتی  اوراق 

بدست آمده است.

بین الملل،  پولیس  کابل:  8صبح، 
انترپول، وزارت امور داخله افغانستان 
از  تن  دو  هویت  که  کرده  اعالم 
پناهجویان افغان نیز در میان هفتاد و 
داخل یک الری  نفری که در  یک 
در اتریش جان باخته  اند، تثبیت شده 

است.

عبدالرشید  هرات:  8صبح، 
معروف  سریال  کارگردان  عظیمی 
سازنده  و  دات کام«  »فیس بوک 
آثار  تمامی  سینمایی،  فلم  چندین 
عدم  به  اعتراض  در  را  هنری اش 
حمایت حکومت از هنر و هنرمندان 

به آتش کشید.
آقای عظیمی که طی 12 سال گذشته 
فعالیت  هرات  در  سینما  عرصه  در 
نسبت  دولت  که  می گوید  می کرد، 
به هنر و هنرمندان طی چند سال اخیر 

بی تفاوت بوده است.
یا  و  کارگردان  سال ها  این  در  او 
سازنده دستکم 35 فلم هنری، 5 فیلم 
سریال  که  بوده  سریال  دو  و  کوتاه 
ماه  »فیس بوک دات کام« در  طنزی 
محلی  شبکه های  در  امسال  رمضان 
هرات پخش شد و طرفداران زیادی 

امنیت ملی  همچنین دفتر مطبوعاتی 
در یک اعالمیه دیگر از کشته شدن 
بین بردن یک  از  انتحارکننده و  دو 
خبر  ننگرهار  والیت  در  موتربمب 
که  می افزاید  اداره  این  می دهد. 
قرار بود این انتحارکنندگان در شهر 

جالل آباد دست به حمله بزنند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
شورشی  دوازده  شدن  کشته  از  نیز 
عملیات های  نتیجه  در  طالب 

این وزارت در یک اعالمیه ای خبری 
بنام های  افغان  پناهجوی  دو  این  از 
رحیم اهلل سلطانی فرزند عبدالرحیم و 
علی رضا سلطانی فرزند رحیم اهلل یاد 
کرده می  گوید که این دو پناهجو در 
دیگر  پناهجوی  یک  و  هفتاد  میان 
داخل  در  مختلف  از کشورهای  که 

را به خود جلب کرد.
این  تمام  سنبله،   23 دوشنبه،  روز  او 
اداره  نزدیکی  در  را  هنری اش  آثار 
اطالعات و فرهنگ والیت هرات به 

آتش کشاند.
صدها  محصول  عظیمی  آقای  آثار 
ساعت تالش در عرصه هنر سینمای 

کشور بوده است.
اگر  که  می گوید  عظیمی  آقای 
سران  توجه  او  مدنی  اعتراض  این 
سوی  به  را  ملی  وحدت  حکومت 
هنرمندان  زندگی  ناگوار  وضعیت 
به  هنرمندان  باورمندی  نکند،  جلب 
از  بیشتر  حکومت  رهبران  کارکرد 
خواهد  بین  از  حتا  و  کم رنگ  پیش 

رفت.
این هنرمندان در هرات می گویند در 
صورتی که کم توجهی حکومت در 

جریان  در  امنیتی  نیروهای  مشترک 
داده  خبر  گذشته  روز  شبانه  یک 

است.
اعالمیه ای می گوید  این وزارت در 
این عملیات ها که به منظور سرکوب 
والیت های  در  شورشیان  نابودی  و 
پکتیا،  خوست،  کندهار،  لغمان، 
بود،  شده  اندازی  راه  هلمند  و  فراه 
در آن سیزده شورشی دیگر زخمی 

شده اند.

اتریش  در  الری  نوع  واسطه  یک 
جان باخته اند، هویت شان تثبیت شده 

است.
تاریخ  به  اتریش  دولت  مقام های 
اجساد  خورشیدی  جاری  ماه  ششم 
هفتاد و یک پناهجو را از میان یک 
کردند.  کشف  یخچال دار  الری 
این  کشور،  آن  مقام های  گفته  به 
اترش  وارد  مجارستان  از  پناهجویان 
موتر  داخل  در  راه  میان  در  و  شده 

دچار خفگی شده اند.
و چهار  بیست  آن  از  پس  روز  چند 
از  اتریش  در  نیز  دیگر  پناهجوی 
یافتند. مقام های دولت  مرگ نجات 
این  که  کردند  اعالم  کشور  آن 
الری  یک  داخل  در  پناهجویان 
قرار  خفگی  آستانه  در  سرپوشیده 

داشتند.

از  دست  کند،  پیدا  ادامه  زمینه  این 
کار می کشند.

نتوانسته  هنر سینما در سال های اخیر 
رشد چشم گیری  افغانستان  در  است 
داشته باشد. در بسیاری از شبکه های 
و  سریال ها  افغانستان  تلویزیونی 
یا  و  هندی  ترکی،  هنری  فلم های 

ایرانی پخش می شوند.
که  معتقدند  افغانستان  هنرمندان 
در  گذشته  سال   13 طی  حکومت 
ویژه  به  هنر  اندازه  به  عرصه ای  هیچ 

هنر سینما بی توجه نبوده است.
چندین  اخیر  سال های  در  چند  هر 
فلم هنری سینمایی در کشور ساخته 
شده است، اما به دلیل نبود امکانات 
فلم ها  این  ساخت،  ظرفیت  و  کافی 
خود  با  را  سینما  امروزی  معیارهای 

ندارند.
مورد  در  مدنی  اعتراض های 
به  حکومت  سران  کم توجهی  های 
هرات  در  هنرمندان  زندگی  و  هنر 
به آتش کشیدن  ندارد، ولی  تازگی 
آثار هنری 13 ساله ی یک هنرمند به 
دولت  کم توجهی  به  اعتراض  گونه 
بار  اولین  برای  به زندگی هنرمندان، 

است که راه اندازی می شود.

 شهریار

ادامه در صفحه 6
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 ظفرشاه رویی

 احسان اهلل بکتاش

با  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«  دفتر 
کشور،  در  خبرنگاران  از  نظرسنجی  یک  نتایج  انتشار 

که سانسور در رسانه ها بیداد می کند. می گوید 
دوشنبه،  روز  »نی«،  اداره  رییس  خلوتگر،  عبدالمجیب 
این  در  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  سنبله،   23
مصاحبه  کشور  سراسر  در  خبرنگار   335 با  نظرسنجی 
از  دو درصد  و  هفتاد  که  افزود  آقای خلوتگر  است.  شده 
گزارش های شان  و  خبرها  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
یافته های  افزود  وی  می شوند.  سانسور  حکومت  توسط 
اعمال  در  افغانستان  حکومت  که  می دهد  نشان  آن ها 
در  محلی  زورمندان  اول،  جایگاه  در  رسانه ها  بر  سانسور 
طالبان  و  سوم  جایگاه  در  رسانه ها  مدیران  دوم،  جایگاه 
گفت:  در جایگاه چهارم قرار دارند. عبدالمجیب خلوتگر 
شده  انجام  خبرنگار   335 با  که  تحقیق  این  »براساس 
بیداد  افغانستان  رسانه های  در  سانسور  متاسفانه  است 
مدیران  محلی،  زورمندان  افغانستان،  حکومت  می کند. 
سانسور  در  ترتیب  به  ناشناخته  افراد  و  طالبان  رسانه ها، 
رسانه ها نقش دارند. براساس تحقیقی که ما انجام دادیم 
که حکومت  هفتاد ودو درصد از تحقیق شوندگان می گویند 
را  بودن  خاموش  و  ماندن  خاموش  و  سانسور  افغانستان 
 335« افزود:  هم چنین  وی  می کند.«  تحمیل  باالی شان 
هفتاد و دو  گفته اند،  پاسخ  ما  پرسش های  به  که  نفری 
وجود  جدی  به صورت  سانسور  که  می گویند  درصدشان 

که طالبان هم دوست  گفت  بازتاب نیابد. آقای خلوتگر 
که از طرف نهادهای  ندارند آمار تلفات جنگجویان شان 
گفته او،  امنیتی ارایه می شود در رسانه ها بازتاب یابد. به 
با  تنها  جنگجویانش  تلفات  آمار  تا  دارد  تالش  گروه  این 

استفاده از منابع خبری خودش در رسانه ها بازتاب یابد. 
رسانه ها  در  نیز  خودسانسوری  که  می گوید  »نی«  اداره 
این  در  خلوتگر  عبدالمجیب  است.  گرفته  صعودی  سیر 
مدیران  خودسانسوری،  در  که  گفت  خبری  کنفرانس 
را دارند. به گفته آقای خلوتگر،  خبر رسانه ها نقش اصلی 
حقوق  نقض  موارد  در  بیشتر  رسانه ها  در  خودسانسوری 
گفت: »کسانی که خودسانسوری  بشر صورت می گیرد. وی 
در  بیشتر  که  گفته اند  ما  برای  پاسخ دهندگان  می کنند، 
که مواردی  مورد جنایات حقوق بشری است. به این معنا 
که  به فشارهایی  بنا  زمینه های حقوق بشری است  که در 
در  خودسانسوری  به  دست  رسانه ها  مدیران  دارد،  وجود 

این زمینه می زنند.«
در  سانسور  از  نیز  خبرنگاران  از  برخی  همین حال،  در 
خودسانسوری  که  می گویند  داده  خبر  رسانه های شان 
خصوصی  تلویزیون  یک  خبرنگار  است.  شده  شدیدتر 
کرد، در این باره  که از افشای هویتش خودداری  کابل  در 
گفت: »بیشترین موارد سانسور توسط مدیران رسانه اعمال 
کدام خبر  که  گفته  که مدیر ما  می شود. بارها اتفاق افتاده 
کدام خبر را نشر نکنیم. مسووالن دولتی هم بارها  را نشر و 

گر  ا و  نکنیم  نشر  را  خبرهایی  چگونه  که  گرفته اند  تماس 
یعنی  شود.  پرداخته  زاویه اش  کدام  به  باید  می کنیم  نشر 
که خبرنگار در نحوه بازتاب خبر و  گفت  کل می توان  در 

گزارش خود نقش چندانی ندارد.«
کارمندان رسانه ای فرار دسته جمعی 

بیست و سه  دسته جمعی  فرار  از  »نی«  اداره  هم چنین 
کشورهای  به  رسیدن  به منظور  کابل  از  رسانه ای  کارمند 
که  اروپایی خبر داده است. عبدالمجیب خلوتگر می گوید 
کار می کردند. آقای  بیشتر این افراد در رسانه های تصویری 
زده اند،  کشور  از  فرار  به  دست  کسانی که  افزود  خلوتگر 
که  گفت: »در صحبتی  بوده اند. وی  فلمبردار  بیشتر شان 
دفتر نی با یکی از این فلمبرداران انجام داده است، آنان 
کثریت شان  ا دلیل  که  کرده اند  یادآوری  را  مساله  چند 
بوده است. نبود ضمانت برای تامین امنیت شان به عنوان 
ادامه ی شغل شان، خودسانسوری  نبود تضمین  خبرنگار، 
مشکل  و  بی کاری  از  ترس  هم چنان  و  رسانه  درون  در 
که باعث شده در  آینده خانواده  شان. این ها مواردی بوده 
کارمند رسانه ای  گذشته بیست و سه  بیست و چهار ساعت 

کنند.« کابل فرار  ما تنها از 
روی  بر  اروپایی  کشورهای  از  برخی  مرزهای  بازشدن  با 
جوانان  از  تن  صدها  روزانه  عراقی،  و  سوری  مهاجرین 
کشورهای اروپایی افغانستان  افغان نیز به منظور رسیدن به 

را ترک می کنند.

نی:

سانسور در رسانه ها 
بیداد می کند

در حمله طالبان بر محبس غزنی
355 زندانی فرار کردند

که در نتیجه حمله  مقام های محلی والیت غزنی می گویند 
مهاجمان مسلح طالبان باالی محبس والیت غزنی، 355 
فرار  طالب  زندانیان  از  شماری  شمول  به  زندانیان  از  تن 

کرده اند.
با  گفتگو  در  غزنی،  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
طالب  مهاجمان  از  شماری  که  گفت  8صبح  روزنامه 
کرده و درگیر شدند و در جریان  ابتدا بر چند پوسته حمله 
دروازه  نزدیکی  در  را  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر  یک  آن 
پس  که  افزود  احمدی  آقای  دادند.  انفجار  غزنی  زندان 
را  زندان  دروازه  کت  را با  مهاجمان مسلح  انفجار،  این  از 

شکستانده و وارد آن شدند.
شب  دوی  ساعت  حمله  این  می گوید  غزنی  والی  معاون 
صورت  غزنی  والیت  محبس  باالی  سنبله   23 دوشنبه، 
و  فجیع  رویداد  نتیجه  »در  گفت:  احمدی  آقای  گرفت. 
شرم آور دیشب )شب دوشنبه( در مجموع 355 نفر محبوس 
زن  یک  میان شان  در  که  شده اند  داده  فراری  محبس  از 
میان  از  می باشد.  شامل  هم  بود،  زندانی  قتل  جرم  به  که 
که مرتبط به مسایل  کسانی هستند  همین 355 نفر، 146 نفر 
بازداشت  دولت  مخالفان  با  همکاری  با  و  ملی  امنیت 
شده بودند. این ها در جرایم مختلفی نقش داشته اند، از 
گرفته تا موضوعات همکاری با  ماین گذاری، ترور، انفجار 

بیشترین  می دهد  نشان  پرسش نامه  که  آن طوری  دارد. 
بیشترین  و  دارد  وجود  کابل  والیت  در  متاسفانه  سانسور 
باالی  افغانستان  حکومت  طرف  از  سانسور  موارد 

خبرنگاران تحمیل می شود.«
که تنها چهارده  هم چنین تحقیق اداره »نی« نشان می دهد 
باالی شان  گاه گاهی  که  گفته اند  خبرنگاران  از  درصد 
بیان  هم  دیگر  درصد  سیزده  و  می شود  تحمیل  سانسور 

که سانسور وجود ندارد.  داشته 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  اداره  رییس 
از  بغالن  و  بامیان  بلخ،  والیت های  می گوید  افغانستان 
که  گفته اند  که خبرنگاران در آنجا  جمله والیت هایی اند 

سانسور در حد باال نیست.
افغانستان  حکومت  که  می گوید  خلوتگر  عبدالمجیب 
بیشتر خبرهای مربوط به حوادث امنیتی را سانسور می کند. 
حکومت  طرف  از  که  سانسوری  »بیشترین  گفت:  وی 
افغانستان باالی خبرنگاران اعمال می شود در مورد اخبار 
کوشش می کند  امنیتی و نظامی است. حکومت افغانستان 
که اخبار امنیتی و نظامی نشر نشود و بیشترین فشار باالی 

رسانه ها در همین زمینه است.«
دوست  هم  محلی  زورمندان  که  افزود  »نی«  اداره  رییس 
گزارش  کار و فعالیت شان  که در رسانه ها از نحوه  ندارند 
نتیجه  که  دارند  تالش  زورمندان  این  او،  به گفته   شود. 
رسانه ها  در  باشد  که  زمینه ای  هر  و  مقام  هر  در  کارشان 

کسانی  مخالفان و شرکت در جنگ ها. در میان این افراد 
شده اند.«  آزاد  و  شده  زندانی  بار  چندین  که  هست  هم 
فعال  زندانی،  نفر   436 مجموع  »از  گفت:  هم چنین  وی 
کشته و چهار نفر  81 نفر باقی مانده اند. دو نفر از زندانیان 
که وضعیت دو نفرشان وخیم و  دیگرشان زخمی شده اند 
دو نفر دیگر نورمال است و فعال در شفاخانه تحت تداوی 

می باشند.«
باالی  طالبان  حمله  در  که  می افزاید  غزنی  والی  معاون 
کشته  امنیتی  نیروهای  از  تن  چهار  غزنی،  والیت  زندان 
احمدی  محمدعلی  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  هفت  و 
کرد  توصیف  شده  برنامه ریزی  را  دوشنبه  شب  حمله 
این حمله  که  از شواهد نشان می دهد  برخی  که  گفت  و 
گرفته است.  در تبانی اشخاصی در داخل زندان صورت 
آقای احمدی افزود: »در قسمت این که این حمله براساس 
دارد.  وجود  احتماالتی  باشد  گرفته  صورت  تبانی  یک 
کسانی که  البته این مساله را من از زبان نهادهای امنیتی و 
در  این که  به خاطر  دارند می گویم.  معلومات  زمینه  این  در 
مهاجمان  و  شده  داده  انفجار  موتربمب  که  اول  مرحله 
شکل  به  که  سه نفری  همان  غیر  شدند،  محبس  داخل 
کم تر  گهانی با مهاجمان مواجه شده از تاورهای اطراف  نا
گرفته است. نقطه دیگر این است  فیر و انداخت صورت 

بیرون  محبس  داخل  از  زندانیان  از  کثیری  کتله   وقتی که 
گر در  کشیده می شوند، فرصت زیادی را ایجاب می کند. ا
از  بر سر وظیفه حاضر می بودند و  تاورهای اطراف نفرات 
آنجا فیر و انداخت صورت می گرفت، حداقل رقم تلفات 

که فعال داریم.« باالتر از آن چیزی بود 
»با  طالبان  مهاجمان  که  گفت  احمدی  محمدعلی 
افزود  او  فرار بدهند.  را  توانسته اند زندانیان  خاطر آسوده« 
حمله  این  در  کسانی  چه  که  نشده  مشخص  کنون  تا که 
کابل اعزام شده روی این  که از  همکاری داشته و هیاتی 

کار می کند. مساله 
گفته  معاون والی غزنی پیش از این نیز به روزنامه 8صبح 
که روز قبل از حمله باالی زندان، شماری از زندانیان  بود 
دست به اغتشاش زده بودند. به گفته او، پس از اغتشاش 
به جای  ک  خطرنا زندانیان  از  تن  هجده  زندان  در 

مصون تری منتقل شدند.
فرصت  زندانیان،  فرار  از  پس  گفت  احمدی  محمدعلی 
برای بازداشت دوباره آنان وجود داشت اما در این زمینه 
می گوید  احمدی  آقای  نگرفت.  صورت  موقع  به  اقدام 
تا عملیاتی برای  گرفته بودند  که مقام های محلی تصمیم 
اجرای  برای  و  گیرد  صورت  زندانیان  دوباره  بازداشت 
بود.  شده  هوایی  کمک  درخواست  مرکز  از  عملیات  این 

سنگین  تلفات  احتمال  هوایی  کمک  بدون  او،  به گفته 
به  مرکز  در  مقام ها  که  افزود  احمدی  آقای  وجود داشت. 
بازداشت  فرصت  و  نداده  مثبت  پاسخ  درخواست  این 
دو باره زندانیان فراری از دست رفت. معاون والی غزنی 
گفت: »در این راستا متاسفانه نهادهای امنیتی ما از خود 
کالن  ریسک  این که  به خاطر  ندادند،  نشان  عالقه مندی 
کم کاری  همین  از  دشمن  اساس  براین  می کرد.  ایجاب 
دورتر  مناطق  به  را  زندانیان  و  کرد  استفاده  ناهماهنگی  و 
کالن  کردن در آن مناطق هزینه  انتقال داد. فعال عملیات 
ناممکن  قسما  و  مشکل  هم  فراریان  بازداشت  و  دارد  نیاز 

به نظر می رسد.«
فرار  اعالمیه ای  در  نیز  داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
کرده می گوید  355 زندانی از زندان والیت غزنی را تایید 
که 148 تن از زندانیان فراری متهم به ارتکاب جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگر شان به اتهام 
جرایم جنایی در زندان به سر می بردند. این وزارت افزوده 
که عملیات ردیابی آغاز شده و سه  تن از زندانیان فراری 

دوباره بازداشت شده اند.
گروه تروریستی طالبان مسوولیت حمله باالی زندان والیت 
که در این  گرفته و در اعالمیه ای افزوده  غزنی را به عهده 

گروه شرکت داشته اند. حمله ده تن از مهاجمان این 
در  زندانیان  دسته جمعی  آزادی  و  زندان  باالی  حمله 
 ،1390 سال  ثور  ماه  در  نیست.  تازه ای  حادثه  افغانستان 
از  تن  پنج صد  به  نزدیک  تونلی  حفر  با  طالبان  افراد 
فراری  کشور  جنوب  در  قندهار  زندان  از  را  خود  اعضای 
و  سرپل  والیت  زندان های  این  از  پیش  هم چنین  دادند. 
که  گرفته بود  کابل نیز مورد حمله مشابه قرار  پلچرخی در 
در نتیجه این حمالت شماری از زندانیان طالب موفق به 

فرار شدند.
آغاز  از  پس  روز  چند  غزنی،  والیت  زندان  باالی  حمله 
کبرزاده، والی  کنار رفتن موسی خان ا کار والی جدید و  به 

گرفته است. پیشین این والیت صورت 
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ج برای رفتن به خار

پرپیچ و خمی که  جاده  افغانستان-  کابل، 
و در  کابل  به جرمنی می رود، در حومه های 
بابا شروع می شود.  نمایندگی بس احمدشاه 
و  جوان ترین  از  برخی  که  است  جایی  این 
مهاجرت  امید  با  افغان ها  تهی دست ترین 
رهسپار  تا  می شوند  جمع  هر روزه  اروپا  به 
کنند،  گر هم پشتاره ای حمل  جرمنی شوند. ا
آن ها  از  برخی  نیست.  آن  در  زیادی  چیز 
مشتاق  که  هست  کشوری  که  شنیده اند 

پذیرش آن هاست. 
تکت  یک  خریدن  از  بعد  ساله   16 جواد 
می گوید: »کوشش می کنم جرمنی بروم، بخیر 

بتوانم موفق شوم و خودرا به آن جا برسانم.«
که  جایی  نمایندگی،  کوچک  دفتر  در  وی 
تکت فروشی  میز  روی  سرخ  قالین  یک 
هنگام  بتوانند  مسافران  تا  شده  انداخته 
کنند،  تکیه  آن  به  خود  پیسه های  شمارش 

ایستاده است. 
و  است  رحمت اهلل  نامش  تکت فروش 
تا  یک سره  که  ندارد  بسی  کدام  می گوید 
مونشن برود. ولی آن ها می توانند با پرداخت 
که  گام سفر به نیمروز  1500 افغانی در نخستین 
کنار مرز افغانستان  یک والیت دورافتاده در 
بس  در  چوکی  سیت  یک  است،  ایران  و 

به دست آورند. 
نیمروز  که  نوجوانانی  بیشتر  گذشته  سال  تا 
و  نمی رفتند  ایران  از  دورتر  می رفتند، 
کارگر  حیث  به  ایران  در  که  می خواستند 
کنند. اما این روزها این والیت به حیث  کار 
شناخته  اروپا  مسیر  در  توقفگاه  نخستین 
روزه  هر  فروش، حال  به گفته تکت  می شود. 
کابل  از  مختلف  نمایندگی های  از  بس   40
احمدشاه  نمایندگی  می شوند.  نیمروز  عازم 
و  است  مشهورتر  همه  از  میان  این  در  بابا 
که  دارد  بی پروا  و  سریع  رانندگی  در  شهرتی 
انجام  به  ساعت   12 در  را  سفر  این  می تواند 

برساند. 
تعداد  چه  که  می کند  فکر  وقتی  رحمت اهلل 
هستند-  افغانستان  ترک  حال  در  افغان 
خاطره  یک  می فروشد،  وی  که  تکتی  هر 
می کند.  اندوه  و  شگفتی  احساس  است- 
ترک  را  کشور  مردم  همه  این  »قبال  می گوید: 

نمی کردند.«
گروه  بزرگ ترین  گذشته  نسل  در  افغان ها 
از  بیشتر  داشتند،  را  جهان  در  پناهندگان 
افغان های  تعداد  گذشته  سال  فلسطینی ها. 

گرفت.  پناهنده پس از سوری های فراری قرار 
ترک  حال  در  سرعت  به  افغان ها  آن هم  با 
ملل  سازمان  آمار  طبق  هستند.  کشورشان 
 77 حدود  جاری  سال  جوالی  ماه  تا 
هزار و هفت صد افغان به ترکیه و اروپا رسیده 
آمار  این  که  دادند  پناهندگی  درخواست  و 
 381 میان  در  بود.  هزار   58  ،2014 سال  در 
اروپا  به  دریا  طریق  از  امسال  که  هزار نفری 
افغان ها  را  گروه  بزرگ ترین  رسیده اند، 

تشکیل می دهند.
خود  آینده  درباره  افغان  جوانان  از  بسیاری 
کشورشان احساس خوبی ندارند. طالبان  و 
کرده اند. عزیمت  را تصرف  بیشتری  مناطق 
اقتصاد  خارجی،  سازمان های  و  نیروها 
حکومت  است.  گذارده  جای  بر  را  ناقصی 
شده،  یک ساله  تقریبا  حاال  که  جدید 
کسی بتواند به خاطر  که  کاری نکرده  چندان 

بیاورد. 
کنار شاهراه مزدحم  که در غرفه ای در  عین اهلل 
می گوید:  می فروشد،  تکت  کندهار،  کابل- 

»ما چندی قبل وارد دوران سیاهی شدیم.«
از تمامی مسیرهای منتهی به اروپا، این مسیر 
که امکان پرواز  بدترین مسیر است. هر افغان 
به ترکیه را دارد، از آن مسیر خواهد رفت و بقیه 

گرفت و از ایران نمی رود.  راه را پی خواهد 
نیمروز  پیشین  والی  آخوندزاده،  امیرمحمد 
 44 که  بوده  »هفته هایی  است:  گفته  امسال 
شده اند.  فرستاده  پس  مرز  امتداد  در  جسد 
تصادف  که  هستند  کسانی  از  اجساد  این 
کرده اند یا به خاطر قاچاق اعدام شده اند و یا 
هنگام عبور از مرز مرمی خورده اند. ما با یک 

بحران بزرگ مواجه ایم.«
رسیده اند،  ترکیه  به  ایران  طریق  از  کسانی که 
فراری  عراقی های  و  سوری ها  به  اغلب 
یونان  عازم  دریا  طریق  از  که  می پیوندند 
بیشترشان  بالکان. ولی  از آن جا  و  می شوند 
ایران  مرز  از  تالش شان  اولین  در  کم  از  کم 

پیشتر نمی توانند بروند. 
مشکالت موفقیت در بیشتر روزها در ساعت 
که  وقتی  می شود؛  مشخص  ظهر  از  بعد   5
نمایندگی  وارد  نیمروز  از  برگشتی  بس های 
اواخر،  همین  ظهر  از  بعد  یک  در  می شوند. 
تلوتلوخوران  که  مسافرانی  آخرین  از  یکی 
می شود،  پایین  نیمروز  از  آمده  بس  یک  از 
از  صورتش  که  است  ساله   18 رحمان اهلل 
گرسنگی پندیده است. رحمان اهلل  بی آبی و 

نام  یک  تنها  افغان ها  از  بسیاری  همانند  که 
کرده بود.  کابل را ترک  دارد، هشت روز پیش 
نظر  در  را  خاصی  »کشور  می گوید:  وی 
در  وی  بروم.«  می خواستم  فقط  نداشتم، 
شده؛  بزرگ  افغانستان  شرق  در  جالل آباد 
معاش  با  مستری خانه  یک  در  که  جایی 
متاثر  را  وی  خانواده  جنگ  می کرد.  کار  کم 
پیش  سال  سه  بزرگ ترش  برادر  ساخت؛ 

کشته شد. 
انسان  مثل  ما  با  اروپا  »فکر می کنم  می گوید: 
ندارم.«  چیز  هیچ  این جا  اما  کند،  برخورد 
می آورد  یاد  به  را  پدرش  سخنان  رحمان اهلل 
گفت: »ها، این جا آینده  که قبل از رفتن وی 

گر می خواهی برو.« ندارد، ا
وی با حدود 3000 افغانی در جیِب ایزار آبی 
یک  پشتواره اش  در  شد.  سفر  عازم  رنگش 
تا  داشت  یخن قاق  یک  و  پطلون  جفت 
گذاشت، آن ها را  وقتی افغانستان را پشت سر 

بپوشد. وی هرگز این فرصت را نیافت. 
که قبول  کرد  در نیمروز قاچاقبری را مالقات 
کرد تا وی را به آن طرف مرز ببرد. رحمان اهلل 
یک  در  افغان ها  تعداد  یک  که  می گوید 
از  یکی  وی  و  شدند  چپانده  کروال  تویوتا 
که  دیگری  چیز  بود.  موتر  بر  سوار  نفر  چهار 
که موتر ایستاد شد  وی به یاد دارد آن است 
و مسافران خونریزی داشتند. پولیس به روی 
که با وی  گشوده بود و دو نفری را  موتر آتش 

کشته بود.  بودند 
وی  زندان،  در  کردن  سپری  روز  یک  بعِد 
که یک  وقتی  بازگردانده شد.  افغانستان  به 
که وی را مجانی با  کرد  راننده بس را متقاعد 
کابل برگشت. می گوید: » یک و  خود ببرد، به 

کردم.« نیم ساعت به راننده التماس 
برگشتی  ورود بس های  با  داستان ها  نوع  این 
لنگر  مسافران  بدبینی  اما  می شوند.  شنیده 
دوام  زمانی  تا  فقط  نمایندگی  در  انداخته 
این  مثل  روز  بقیه  می روند.  همه  که  می کند 
نمایندگی  در  موجود  مسافران  که  است 
بودن  امیدوار  به  جمعی  تصمیم  نوعی  با 

متصل اند و همه نگران خود اند. 
جوانان  از  گروهی  نمایندگی،  ورودی  در 
تکت  قیمت  درباره  و  نشسته اند  زمین  روی 
رانندگان  از  حرف می زنند. شیرمحمد یکی 
»سیل  می گوید:  و  می نگرد  ترحم  با  را  آن ها 
کو، همه 16، 17، 18 و 19 ساله هستند. بچه 
یافت  بهتری  زندگی  می کنند  خیال  استن، 
می کنن، والدین شان آن ها را به رفتن تشویق 

می کنند.«
کافی  رحمت اهلل، تکت فروش اغلب به حد 
گاهی سه بس با 57  تکت می فروشد تا دو و 
است  ممکن  اما  می گوید  کند.  پر  را  مسافر 
را  تکتش  آخرین  زودی  به  هم  وی  خود 
بفروشد، سوار یک بس شده و عازم جرمنی 

شود. 
کسی می داند ولی  وی مشکالت را بهتر از هر 
که برای رفتن  تنها 11 دالر در روز درآمد دارد 
نمی کند.  کفایت  ترکیه  به  پرواز  و  ایران  به 
ک است،  می گوید: »سفر زمینی بسیار خطرنا
ولی نمی توانم پیسه هوایی را بدهم. خواست 

خدا باشد من هم به زودی می روم.«

ساختمان؛ منبع 
مطمین اشتغال
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دریافته  را  نکته  این  کهن  دوره هاي  در  حتا 
خاطر  رضایت  و  امنیت  تامین  براي  که  بودند 
مردم، ساختمان مهم ترین محور و منبع است. 
و  یوناني  معماري  آثار  تا  گرفته  مصر  اهرام  از 
این  همه  و  همه  آسیایي  و  اروپا یي  و  رومي 
باستان  روم  در  می سازد.  ثابت  را  حقیقت 
اجتماعی  ثبات  امپراتوری،  اقتدار  برای حفظ 
که مردم به سه »نون«  و پیشرفت دریافته بودند 
رومی،  نام   نمایش.  و  نان  نام،  دارند:  نیاز 
قدر  آن  کلمه  این  بود.  آفرین  غرور  و  آهنگین 
که به خاطر حفظ و حرمت آن جان  بود  مهم 
روم  رومی  یا  بود:  می دادند. ضرب المثل شده 
یا  و  رومی   یعنی  باش  آزاد  یا  زنگ.  زنگی  یا 
داشته  نان  انسان  که  آن  برای  محض.  غالم 
که مانند امروز  کند. در آنزمان  کار  باشد، باید 
میلیون ها شغل نبود، بهترین حل تامین اشتغال 

کار سربازی و ساختمان بود.  و 
شبکه های  معبد ها،  شهرها،  راه ها،  ساختمان 
کس  کاخ ها و غیره و غیره. آن  آبیاری، باغ ها و 
کند، نان می خورد. سوم نمایش، بسیج  کار  که 
خوشی، به سوی همبستگی، به سوی اتحاد و 
همدلی. انواع تیاترها و ساختمان های نمایشی 
از  است.  الهام بخش  نیز  امروز  دوران،  آن 
گرفته تا موسیقی و تیاتر، انواع  مسابقات ورزشی 
نمایشات خیابانی و رژه های نظامی  و عیدها و 
ویتامین  با  را  مردم  مدنی  و  مذهبی  جشن های 

خوشبینی و نشاط حیات چارچ می کرد .
و  جدی  بسیار  ولی  ساده  نسخه  این  نیز  امروز 

کار می دهد . مهم 
که  دولت  بی تفاوتی  و  سستی  و  ُکندکاری  از 
است،  نهاده  برخود  ملی  وحدت  بزرگ  نام 

شرمنده ام .
با  امریکا   1930 سال هاي  آغاز  در  هنگامي 
بحران بزرك اقتصادي رو به رو شد و هزاران هزار 
کشور  کارگر و دهقان به جاده ها ریختند و این 
گرفت. فرانکلین  عظیم در مرز ورشکستی قرار 
را  امریکا  کل  نو خود،  با اجراي طرح  روزولت 
کرد . سزاوار توجه  تبدیل  به میدان ساختماني 
را  اقدام سرتاسري  این  ابتکار  که دولت  است 
اعمار  شاهراه  کیلو متر  هزاران  گرفت.  عهده  بر 
عمارت هاي  و  دانشگاه  و  مکتب  هزاران  شد. 
کارخانه و خانه و معبد  دولتي، راه آهن و پل و 
صدها  شد.  ساخته  کاخ  و  ملی  پارک  و  باغ  و 
کشت  میلیون درخت در سرزمین پهناور امریکا 
چهره  که  بود  قوي  حدي  به  حرکت  این  شد. 
را به عنوان بزرگ ترین قدرت اقتصادي  امریکا 
آن،  از  پس  و  جهاني  دوم  جنگ  در  جهان 

کرد. تضمین 
افسانه  است.  فقر  ما،  وطن  کنوني  بحران 
و  اوضاع  در  ندارد.  کاربردی  غنی،  سرزمین 
فوق العاده دشوار، دولت مکلف است  احوال 
که تصامیم فوق العاده بگیرد. دولت طوري هر 
روز مجلس برگزار مي کند، انگار ما در وضعیت 
عادي به سر مي بریم. در چنین وضعیتی دولت 
مشکلي  به  خود  باشد،  مشکل  حالل  باید  که 

الینحل مبدل مي شود .
دیگر مجالي به تعلل و توقف وجود ندارد. هر 

که مي گذرد وضعیت بدتر مي شود. روزي 
سرتاسري  و  قوي  حرکت  یك  ایجاد  با 
ساختماني مي توان امید از دست رفته مردم را 

کرد. احیا 
همه جانبه  اهمیت  از  خاطري  به  ساختمان 
فعالیت  عرصه هاي  تمام  که  است  برخوردار 
انسان ها را در بر مي گیرد. از زراعت تا صنعت، 
از ترانسپورت تا تجارت، از دانش و تکنالوژي 
تا حرفه و مهارت. ساختمان، رویاآفرین است .
ساختمانی  حرکت  سازمان دهي  براي  آیا 
آري،  دارد؟  وجود  مطلوب  منابع  سرتاسري 
ده  در  بي سابقه  سطحي  در  دارد.  وجود 
ساختماني،  مواد  تولید  اخیر  سال  پانزده 
ساختماني  تجهیزات  ساختماني،  تکنالوژي 
است.  یافته  توسعه  ساختماني  مهارت هاي  و 
یافته  رونق  کافي  نیز  ساختماني  مواد  تجارت 

کساد مواجه شده است . که امروز با  بود 
همه  این  چرا  که  است  شگفت انگیز 
کارشناسان بانك جهاني، بانك  متخصصان و 
مالي  اول  درجه  مسوولین  آسیایي،  انکشاف 
ندارند!  توجه  حیاتي  امر  این  به  اقتصادي  و 
که منابع عظیم مواد ساختماني دارد،  کشوري 
کافي برخوردار است، مي تواند و  از قواي بشري 
باید حرکت ساختماني سرتاسري را بي درنگ 
افغانستان  نیازمندي هاي  بگیرد.  دست  روي 
برای  است.  بزرگ  فوق العاده  عرصه  این  در 
این که ساختمان به حرکتی سرتاسری و بسیجی 
اراده  باید  از همه دولت  گردد، نخست  مبدل 
و  صاف  دهد.  نشان  خود  از  جدی  تصیم  و 
تماشابین  امروز،  وضعیت  مانند  پوست کنده، 
کار را در دست بگیرد. در اوضاع  نباشد و زمام 
و  اقدامات  باید  دولت  فوق العاده  احوال  و 

کند . تدابیری فوق العاده اتخاذ 
منابع  خارجی ،  نیروهای  بازگشت  از  پس 
مانده  باقی  توجهی  قابل  جایدادهای  و 
ما  جوان  هزار  صد  حدود  در  می گویند  است. 
فرا  را  امروزی  کار  و شیوه های  آموزش دیده اند 
صدها  در  می تواند  آماده  نیروی  این  گرفته اند. 
پروژه فعالیت داشته باشد. در این مدت شمار 
یافته اند.  دست  ثروت  به  ما  شهروندان  معین 
و  گران قیمت  موترهای  مجلل،  خانه های 
مکنت  و  ثروت  از  پرتجمل –  عروسی های 
برای  حکایت دارد. ولی هنوز مکانیزمی  معتبر 
که این ذخیره  سرمایه گذاری ایجاد نشده است 

کار افتد . پولی به 
که بی فایده  جایدادهای دولتی نیز بسیار است 

مانده اند.
دوامدار،  تولید  و  زیر بنایی  تاسیسات  بدون 
دولت  وظیفه  این  نمی دهد.  دست  پیشرفتی 
سرعت  به  را  زیربنایی  ساختارهای  که  است 
مشارکت  اصل  اجرای  پایه  بر  دهد.  توسعه 
و  تولید  چرخه  ساختمان،  در  مردم  دولت- 

کار می افتد. انکشاف به 

کتر غالم سخی غیرت   دا
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نورستان می گویند  در  محلی  این حال، مسووالن  با 
قاچاق  و  استخراج  نیز در  که مخالفان مسلح دولت 

سنگ های قیمتی این والیت دست دارند.
رییس معادن و پترولیم نورستان گفت: »در استخراج 
معدن های نورستان مخالفین دولت نیز دست دارند و 
یک بخشی از پول معادن این والیت به جیب طالبان 
شماری  حاکم اند،  دولت  مخالفین  این جا  می ریزد. 
از  برخی شان  و  دارند  معدن ها سهم  این  در  آنان  از 

استخراج کنندگان باج می گیرند.«
پاکستان  تاجران  که  می گویند  محلی  مسووالن 
به  پاکستان  نام  به  را  نورستان  قیمتی  سنگ های 

کشورهای عربی و اروپایی صادر می کنند.
عاشق اهلل همکار در این مورد گفت: »تاجران پاکستان 
به خاطری به نورستان می آیند تا سنگ های قیمتی که 
به قیمت  از سوی مردم و زورمندان اخراج می شود 
کم به دست بیاورند و به ارزش باال به فروش برساند.«

پولیس همکار قاچاقبران
باشندگان والیت نورستان  از  از سویی هم، شماری 
این والیت  پولیس  فرماندهان  و  مسووالن  از  برخی 
را متهم می کنند که در قاچاق و استخراج غیرقانونی 

معادن سنگ های قیمتی این والیت دست دارند.
باشندگان نورستان می افزایند که شماری از فرماندهان 
پولیس در ولسوالی ها در نزدیک پاسگاه های شان با 
استفاده از انفجار بمب  و نارنجک  سنگ های قیمتی 

را استخراج می کنند.
احمداهلل، از باشندگان ولسوالی وانت وایگل نورستان 
می گوید که قاچاقبران با همکاری نیروهای امنیتی و 
قیمتی  این والیت سنگ های  دیگر مسووالن محلی 

را از طریق والیت های لغمان و ننگرهار به بازارهای 
پاکستان انتقال و به فروش می رسانند.

در  حکومت  می کنم  »فکر  گفت:  8صبح  به  او 
استخراج  که  به خاطری  است؛  شریک  کارها  این 
نزدیک  در  آن  معادن  که  می شود  ساحاتی  در 

پاسگاه های پولیس قرار دارد.«
مسووالن  نیز  نورستان  در  قوم  بزرگان  از  شماری 
در  را  نورستان  پولیس  فرماندهی  و  والیت  محلی 

قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن متهم می کنند.
مجلس  پیشین  اعضای  از  داد محمد،  حاجی 
که  می گوید  نورستان  در  قوم  بزرگ  و  نمایندگان 
چپاول در معادن این والیت جریان دارد: »برخی از 
پولیس دزد است و شماری  قوماندانان دزد هستند؛ 
بر  می کنند. یک چور  دزدی  نیز  محلی  ماموران  از 
باید  حکومت  و  شده  آغاز  نورستان  معدن های  سر 
تا جلو همچو  بر کنار کند  مقامات دولت محلی را 

فعالیت های غیر قانونی گرفته شود.«
نیز  نورستان  والیتی  شورای  مقام های  از  شماری 
متهم  بی کفایتی  به  را  والیت  این  امنیتی  نیروهای 
شورای  رییس  پاینده زوی،  سعداهلل  انجنیر  می کنند. 
از  زیادی  »تعداد  گفت:  8صبح  به  نورستان  والیتی 
معدن های این والیت به صورت غیر قانونی استخراج 
می شوند و این کار ناشی از بی کفایتی و بی تفاوتی 
حکومت محلی است. در این کار شماری از مقام های 
محلی نیز شریک هستند. این یک خیانت بزرگ در 
برابر دولت و مردم نورستان است و حکومت باید در 

این مورد اقدام جدی کند.«
جلو  زودی  به  صورتی که  در  می دهد  هشدار  او 
نشود،  گرفته  نورستان  معادن  غیرقانونی  استخراج 
تاجران سودجوی  و  قاچاقبران  مرکز  به  این والیت 

پاکستانی تبدیل خواهد شد.
والیت  پولیس  فرماندهی  مسووالن  همه،  این  با 
ولسوالی هایی  در  بیشتر  که  می گویند  اما  نورستان 
که دولت در آن تسلط ندارد معادن به شکل خودسر 

استخراج می شوند.
پولیس  فرمانده  ضیایی،   خلیل اهلل  پاسوال  مل 
نورستان به 8صبح گفت: »تعداد زیادی از معادن در 
ولسوالی ها و مناطقی قرار دارند که وضعیت امنیتی 
در آن جا خراب است و مخالفان مسلح دولت بر آن 

تسلط دارند.«
در  که  معادنی  نام  گرفتن  از  اما  ضیایی  آقای 
استخراج  غیرقانونی  به شکل  نا امن  ولسوالی های 

می شود، خود داری کرد.
معادن منبع درآمد طالبان

به گفته او، برخی از معادن نورستان به مهم ترین منبع 
درآمد گروه طالبان تبدیل شده اند.

در  که  می گوید  نورستان  پولیس  فرمانده  آن که  با 
نا امن  ولسوالی های  در  که  معادنی  تنها  حاضر  حال 
می شوند؛  استخراج  خودسر  به شکل  دارند  موقعیت 
مسووالن  گفته های  رد  با  نیز  نورستان  باشندگان  اما 
در  حتا  زورمندان  که  مدعی اند  پولیس  فرماندهی 

مرکز این والیت معادن را استخراج می کنند.
نیز  والیت  این  پترولیم  و  معادن  ریاست  مسووالن 
در غرب  تنها  می کنند که حدود 170 گروه  تاکید 

این والیت تاراج معادن را آغاز کرده اند.
»در حال حاضر 170 گروه  عاشق اهلل همکار گفت: 
تنها در غرب نورستان تثبیت شده اند که باالی معادن 
به  را  قیمتی  سنگ های  معادن  عمال  و  دارند  تسلط 
این  از  برخی  در  می کنند.  استخراج  خودسر  شکل 

نقاط در غرب نورستان امنیت نیز وجود دارد.«
آقای همکار می گوید تا زمانی که امنیت در نورستان 
تامین نشود، وضعیت معادن به همین گونه ادامه پیدا 

می کند.
همکار می افزاید که ریاست معادن و پترولیم در نظر 
این  از  را آموزش دهد که پس  مردم محل  تا  دارد 

به شکل فنی معادن را استخراج کنند.
تن  پترولیم حدود صد  و  معادن  ریاست  او،  به گفته 
را  ولسوالی ها  از  برخی  و  مرکز  در  قوم  بزرگان  از 
و  معادن روستاهای خود را حفظ  تا  داده اند  قناعت 

نگهداری کنند.

سه شنبه 24 سنبله 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2215

جلوگیری آن نشده است.
ارایه  جزییات  مورد  این  در  نورستان  والی  آن که  با 
نمی کند، اما می گوید که وظیفه حکومت و نیروهای 
امنیتی است که در این مورد یک راه حل معقول پیدا 

کنند.
او به 8صبح گفت: »حکومت باید یک سروی دقیق 
آن  را  سپس  و  کند  تثبیت  را  معدن ها  دهد،  انجام 
معادن  غیرقانونی  استخراج  غیرآن  در  کند؛  قرارداد 

نورستان ادامه خواهد یافت.«
والیت  محلی  مسووالن  از  شماری  حال،  همین  در 
استخراج  از  پس  زورمندان  که  می گویند  نورستان 
پاکستان  به  را  قیمتی  والیت، سنگ های  این  معادن 

قاچاق می کنند.
معادن  از  برخی  صورتی که  در  می گویند  آنان 
قانونی  شکل  به  والیت  این  قیمتی  سنگ های 
به  این والیت ساالنه  از  استخراج شود، عاید دولت 
حال  در  آنان  به گفته  رسید.  خواهد  دالر  میلیون ها 
از  دالر  میلیون ها  زورمندان  و  قاچاقبران  حاضر، 

استخراج معادن والیت نورستان سود می برند.
والیت  پترولیم  و  معادن  رییس  همکار،  عاشق اهلل 
معادن  غیرقانونی  استخراج  که  می گوید  نورستان 
والیت  این  ناامن  ساحات  و  ولسوالی ها  در  بیشتر 

جریان دارد.
فروش سنگ زمرد به سه میلیون دالر

ابتدایی  »سروی های  گفت:  8صبح  به  همکار  آقای 
توسط  معادن  غیرقانونی  استخراج  که  می دهد  نشان 
زورمندان در 371 معدن در والیت نورستان جریان 
از  جلوگیری  به  قادر  تاکنون  حکومت  و  دارد 

استخراج غیرقانونی معادن نشده است.«
معدن های  از  برخی  نورستان  والیت  در  او،  به گفته 
یک  اواخر  همین  در  و  دارد  وجود  زمرد  و  یاقوت 
شده  فروخته  دالر  میلیون  سه  از  بیش  زمرد  سنگ 

است.

که  می گویند  نورستان  والیت  محلی  مقام های 
معدن   371 غیرمسوول  مسلح  افراد  و  زورمندان 
سنگ های قیمتی به شمول معدن های یاقوت و زمرد 

را به شکل خودسر استخراج می کنند.
کشور  کوهستانی  والیت های  جمله  از  نورستان 
دامنه  ی  در  آن  معادن  بیشترین  که  می رود  شمار  به 
کوه ها موقعیت دارند. راه های دشوارگذر در برخی 
قانون،  حاکمیت  نبود  والیت،  این  ولسوالی های  از 
ناامنی ها  و  محلی  اداره های  در  اداری  و  مالی  فساد 
باعث شده که زرومندان و قاچاقبران طی چند سال 
تسلط  والیت  این  مهم  معادن  از  برخی  بر  گذشته، 

داشته باشند.
والیت  پترولیم  و  معادن  ریاست  آمارهای  براساس 
تثبیت  والیت  این  در  معدن   380 حدود  نورستان، 
شده که از چند سال گذشته استخراج غیرقانونی در 

371 معدن این والیت جریان دارد.
دارد.  بیروج وجود  معدن  بیشتر  نورستان  در والیت 
مناطق  از  برخی  و  والیت  مرکز  در  بیروج  معادن 
دوآب، وانت وایگل، کولین، کامدیش و وامی این 
به  معادن  این  حاضر  حال  در  و  شده  تثبیت  والیت 

شکل خودسر استخراج می شوند.
معادن زمرد نورستان

دنیا  در  قیمتی  سنگ های  مهم ترین  از  یکی  زمرد 
داشتن  نگاه  از  نورستان  به شمار می رود که والیت 
معادن زمرد در سطح کشور غنی خوانده شده است.

زمرد  معادن  محلی،  مسووالن  گفته های  براساس 
ولسوالی های  و  نورستان  والیت  مرکز  پارون،  در 
برخی  و  پیشیکی  وایگل،  وانت  کشتون،  ننگراج، 
استخراج  خودسر  شکل  به  ولسوالی ها  از  دیگر 

می شوند.
که  می گوید  نورستان  والی  عبدالقیوم،  حافظ 
سال  چند  از  نورستان  معادن  غیرقانونی  استخراج 
به  قادر  حکومت  تاکنون  و  دارد  جریان  این سو  به 

زورمندان 371 معدن را به شکل خودسر
 استخراج می کنند

غازی- جالل آباد

مقام های نورستان:

از سویی هم، شماری از 
باشندگان والیت نورستان 

برخی از مسووالن و 
فرماندهان پولیس این 
والیت را متهم می کنند 

که در قاچاق و استخراج 
غیرقانونی معادن 

سنگ های قیمتی این 
والیت دست دارند.
باشندگان نورستان 

می افزایند که شماری از 
فرماندهان پولیس در 
ولسوالی ها در نزدیک 

پاسگاه های شان با استفاده 
از انفجار بمب  و نارنجک  

سنگ های قیمتی را 
استخراج می کنند.
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باشد.  آنان  خانواده های  و  قربانیان  نیازمندی های 
درصد   70 که  مهمی  است  عوامل  از  یکی  افسردگی 
اختالل، 22 درصد وسواس اجباری، 20 درصد اختالل 
از صدمه  پس  روانی  اختالالت  درصد   18 و  اضطراب 

سبب افکار خودکشی می گردد.«
یکی از قربانیان خودکشی، زن جوانی است که از ابراز 
نامش خود داری می کند. او می گوید که هنوز 14 سال 
داشت که فامیلش وی را به شکل اجبار به مردی دادند 
زمانی  این خشونت  می داشت.  روا  بر وی خشونت  که 
دنیا  به  دیگر  بعد  یکی  فرزند دختر  دو  اوج گرفت که 

آورد. 
آمدن  دنیا  به  مخالف  فامیلش  با  »شوهرم  می افزاید:  او 
دختر بودند و با به دنیا آوردن این دو دختر آنان انواع 
نهایت  از  من  داشتند.  روا  من  بر  شدید  خشونت های 
مجبوریت باالیم تیل انداخته و خودم را آتش زدم، اما 
نجات یافتم و بعد از آن شش الی هفت بار مورد عمل 
جراحی قرار گرفتم، فامیل پدرم نیز به من رو نداد تا با 
دفتر  به  از خشونت  فرار  به خاطر  من  کنم  زندگی  آنان 
از  که  می شود  سال  دو  اکنون  و  کردم  مراجعه  مدیکا 
دیدار اطفالم محروم می باشم. هرچند مطمین هستم که 
اما  شناخت،  نخواهند  فعلی  چهره  این  با  مرا  اوالد هایم 

تالش می کنم که آنان را نزد خود نگهدارم.«
در همین حال علی رضا روحانی، مشاور ارشد کمیسیون 
گونه های  و  ابعاد  به  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
امروزی  جهان  »در  می گوید:  کرده  اشاره  خودکشی 
در  خودکشی  به  اقدام  موضوع  افغانستان  در  به ویژه  و 
چهار بعد مورد بحث است. یکی خودکشی های شیرین 
فرد  خودکشی  نوع  این  در  که  است  خواسته  خود  و 
درماندگی  العالج،  صعب  بیماری  از  رهایی  خاطر  به 
گونه  می کند،  خودکشی  به  اقدام  زندگی  وضعیت  از 

دارد. وکالی والیت غزنی بر سر کسب منافع نیز دچار 
تضاد جدی اند. جدال بر سر مدیریت پوست های پولیس 
و  مالستان  و  قره باغ، جاغوری  ولسوالی های  در  اربکی 
هم چنان جدال بر سر عزل و نصب های کارمندان محلی 
همگی ریشه در رقابت های وکال دارند. وکالی والیت 
نیز تنزیل  غزنی جایگاه شان نزد حکومت وحدت ملی 
جدید  والی  زمانی که  مورد  آخرین  در  است.  کرده 

و  سیاسی  اهداف  به  رسیدن  برای  خودکشی،  این  دوم 
مذهبی صورت می گیرد مانند اقدامات انتحاری ، گونه 
بیماری های  دارای  فرد  که  است  خودکشی هایی  سوم، 
عواقب  و  اقدام  از  درست  درک  بدون  و  بوده  روانی 
نوع چهارم  و  دهد  زندگیش خاتمه  به  می خواهد  خود 
مشکالت  مختلف  دالیل  به  که  است  خودکشی هایی 
مختلف اجتماعی، شخصی و خانوادگی در جامعه اتفاق 

می افتد.«
مشاور ارشد کمسیون حقوق بشر افغانستان می افزاید از 
این که وزارت صحت عامه کشور استراتژی ملی وقایه 
از خودکشی را روی دست گرفته خوشحال است و باور 

دارد که این اقدام مفید واقع خواهد شد.
وزارت  صحت  رییس  خارا،  مرغلری  دیگر  سوی  از 
و  انواع  با  زنان  که  آنجایی  »از  می گوید:  زنان  امور 
اقسام خشونت ها و تبعیض در جامعه روبه رو می باشند، 
اقسام خشونت  انواع و  امور زنان نگران  بنابران وزارت 
به  است.  زنان  علیه  اجتماعی  و  سیاسی  خانوادگی، 
همین دلیل این وزارت با ایجاد کمیسیون محو خشونت 
و  زنان  علیه  خشونت  محو  قانون  تدوین  زنان،  علیه 
راه اندازی کمپاین 16 روزه منع خشونت در برابر زنان، 
آگاهی دهی، فلم های تصویری، بروشور ها و غیره جهت 
زدودن خشونت علیه زنان کار کرده و هم چنان فعالیت 

می کند.«
می افزاید:  زنان  وزارت  کارکرد های  به  اشاره  با  او 
»وزارت زنان ضمن کارهای دیگر، روی قانون خانواده 
کار می کند و مقرره منع آزار و اذیت جنسیتی را تدوین 
نموده است و به ادامه همکاری هایش مشترکا با وزارت 
صحت و دیگر سکتور ها روی طرح و تدوین استراتژی 

ملی وقایه از خودکشی همکار خواهد بود.« 
وزارت  جوانان  معین  سادات،  کمال  حال  همین  در 
اطالعات و فرهنگ می گوید: »خودکشی راه حل نیست 
راه های  کردن  زندگی  و  کامیابی  به خاطر  جوانان  باید 
در  گردند.  متوصل  آن  به  و  کرده  جستجو  را  دیگر 
در  خودکشی  دیگر  کشور  هر  به  نسبت  افغانستان 
میان جوانان بیشتر است و کسی که دست به خودکشی 
و خالف  اخالقی  انسانی،  ارزش های  می زند، خالف 

اساسات اسالمی  عمل می کند.« 
به خاطر  و  پالیسی  به  مطابق  »معینیت جوانان  افزود:  او 
با  خودکشی،  از  جلوگیری  و  جوانان  بهتر  زندگی 
علمای دین، متنفذین، رسانه ها، نهاد های حمایت کننده 

جوانان کار می کند تا نتیجه بهتری داشته باشد.« 
 2015 سال  احصاییه  به  نظر  که  است  حالی  در  این 
نفر  هزار   800 حدود  ساالنه  جهان  صحی  سازمان 
در  هرچند  می کنند.  خودکشی  جهان  سراسر  در 
افغانستان ارقام دقیق از  خود کشی موجود نیست، اما 
تحقیقات نشان می دهد که عدم تداوی بیماری روانی، 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  و  بی کاری  جنگ،  خشونت ها، 

فکتور های خطر برای خودکشی می باشد.

برای والیت غزنی تعیین می شود، هیچ یک از وکال در 
جریان قرار نمی گیرند. به این ترتیب نقش وکالی غزنی 
صرفا حضور در بحث های رسانه ای بوده و بیشتر از آن 

کارایی ندارند.
است.  سوال برانگیز  غزنی  والیت  در  اخیر  رویداد 
جنبنده ای  هر  که  دارد  قرار  نقطه ای  در  غزنی  زندان 
که به سمت آن در حرکت باشد قابل دید است. سوال 
اساسی این است که چرا تا زمانی که موتر مملو از مواد 
به دیوار زندان اصابت نکرده کسی جلو آن را نگرفته 
بر  مبنی  قبلی  معلومات  رغم  به  آن  از  مهم تر  است؟ 
احتمال حمله باالی زندان، اما هیچ اقدام جدی صورت 
نمی گیرد. رویداد والیت غزنی نیاز به بررسی همه جانبه 
و  اداری  رهبری  در  نظر  تجدید  آن،  از  گذشته  دارد. 
ایجاب می کند. در غیر آن  نیز  را  امنیتی والیت غزنی 
ما شاهد رویداد های به مراتب خطرناک از این خواهیم 

بود. 

مناسبت  به  مراسمی   برگزاری  با  عامه  صحت  وزارت 
اعالم  خودکشی   از  وقایه  جهانی  روز  از  گرامیداشت 
از  به خودکشی  اقدام  افغانستان 95 درصد  در  کرد که 

سوی زنان صورت می گیرد.
ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت 
مدیکا  موسسه  سوی  از  که  »سروی  می گوید:  عامه 
و  وردگ  کابل،  والیت  سه  در   2006 سال  در  مودیل 
هرات انجام شده، نشان می دهد که ساالنه حدود 2300 
را  آن  در صد   95 که  می زنند  خودکشی  به  دست  نفر 
 19 الی   14 سنین  بین  زنان  این  می دهند.  تشکیل  زنان 
سال قرار دارند. معموال دلیل خودکشی در میان خانم ها 
وقت،  از  قبل  ازدواج های  مانند  انسانی  حقوق  نقض 
ازدواج های  خانوادگی،  متداوم  و  مروج  خشونت های 

اجباری، بد و بدل و غیره می باشد.«
تحقیق دیگری که از سوی سازمان حقوق بشر افغانستان 
بادغیس،  هرات،  شامل  کشور  جنوب غرب  حوزه  در 
فراه، قندهار و نیمروز و در 28 ولسوالی راه اندازی شده 
ناپسند،  نشان می دهد که مسایل عرفی و رسم و رواج 
به خودکشی  اقدام  عمده  عوامل  از  جندر  تساوی  عدم 

می باشد.
بی کاری،  عوامل  روانی،  بیماری  که  می افزاید  او 
باعث خودکشی  دوامدار  و جنگ های  فقر  بی سوادی، 
کشور های  در  هرچند  می گردد.  خود آزاری  بیشتر  و 
خودکشی  به  اقدام  بیشتر  زنان  به  نسبت  مردان  پیشرفته 
به  نسبت  زنان  خود کشی  شرق  حوزه  در  اما  می کنند، 

مردان بیشتر می باشد.
که  می دهد  نشان  فعلی  »ارقام  می گوید:  طارق  خانم 
یافته  افزایش  خودکشی  واقعات  گذشته  سال  به  نسبت 
ملی  استراتژی  که  است  مصمم  صحت  وزارت  است. 
تا جوابگوی  انکشاف دهد  از خودکشی  وقایه  برای  را 

این  در  مشکل  از  بخشی  غزنی  والیت  وکالی   -  3
والیت می باشند. این وکال از یک سو در میان خود در 
اداره محلی در کشمکش  با  از سوی دیگر  تضاداند و 
به سر می برند. طی سال های اخیر موسی خان اکبر زاده 
موسی خان  وکال  برخی  و  کرده  متهم  را  وکال  برخی 
متهم  انتحاری  واسکت های  نگهداری  به  را  اکبرزاده 
کرده اند. این تنش ها مدت های طوالنی است که ادامه 

در یکی از جاده های کابل قدم می زنم. 
جاده  چراغ های  و  تاریک  کامال  هوا 
می خواهم  است.  خاموش  معمول  طبق 
است  پایین  سرم  برسم.  خانه  به  زودتر 
همه  یکباره  برمی دارم.  قدم  تند  تند  و 
اطرافم روشن شد. نور عجیبی در مقابلم 
ظاهر شد. فهمیدم که نور عادی نیست. 

شروع کردم به سخن گفتن.
من: سالم علیک یا نور عجیب.

نور: وعلیک السالم یا انسان عجیب.
تشریف  سعودی  در  قبال  شما  من: 

نداشتید؟
نور: من هرجا هستم. یکی مرا در کلبه 
بی جا شدگان داخلی در چهارراهی قمبر 
می بیند، یکی مرا در خانه شهید اردوی 
ملی می بیند، یکی مرا در کنار مرد فقیر 
تو  مثل  هم  یکی  می بیند،  تنگدست  و 
در جاده می بیند و یکی در سالون های 

پرتجمل سعودی در سفر سیاسی. 
گستاخی  نور.  جناب  ببخشید  من: 
اما اجازه دهید سوالم را رک  می کنم؛ 
را  نفر  یک  من  بپرسم.  کنده  پوست  و 
پایش سالم  و  قبال دست  می شناسم که 
حاال  دید،  را  شما  که  زمانی  از  بود. 
یک عضوش را بدرد آورده روزگار و 
»قرار«.  نمانده  هم  را  عضوهایش  دیگر 
به چنین مصیبتی گرفتار  انشااهلل  من که 

نمی شوم؟
نور: کسی که به تعهد خود با من پایبند 
نماند، همین طورش می کنم. آن کسی 
کرده  تعهد  من  با  می گویی،  تو  که  را 
بود که دروغ نمی گوید، مردم را فریب 
و  می کند  فساد جلوگیری  از  نمی دهد، 
بنیادین  چارچوب  یک  هراداره  برای 
می سازد. او به تعهدش پشت پا زد، من 
هم به پشت پایش با چوب زدم. تو اگر 
گرفتار  سرنوشتی  چنین  به  می خواهی 

نشوی، منبعد یک کلمه دروغ نگو. 
است.  درست  لرزیده(:  صدای  )با  من 
دروغ  وقت  هیچ  که  می کنم  تعهد  من 
نمی گویم، دختر خانم ها را در فیسبوک 
در  نمی کنم،  اذیت  شهر  جاده های  و 
قوانین  نمی شوم،  کسی  مزاحم  تلیفون 
در  و  می کنم  مراعات  را  ترافیک 
کارهای خانه با خواهرم کمک می کنم. 

نور: بسیار خوب. بخیر بروی. 
پانوشت: دوستان عزیز! این یادداشت را 
من از شفاخانه چهارصد بستر می نویسم. 
جایی که برای تداوی کمر شکسته، پای 
مچ خورده، تکلیف جگر، مشکل مثانه، 
مرض  و  وقفه  بدون  اسهال  مننژیت، 
دعا  برایم  لطفا  هستم.  بستری  جلدی 

کنید. 

گفتگو با نور عجیب 
دای چوپانی

زنان؛ قربانی خود کشی در افغانستان

سه مشکل عمده 
در والیت غزنی

ادامه از صفحه 2
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نتايج يک پژوهش که توسط سازمان هواشناسی بريتانيا 
انجام شده نشان می دهد که دو سال آينده ممکن است 
بعد، گرم ترين  به  از زمان آغاز ثبت و ضبط دمای هوا 

سال ها در سراسر کره زمين باشد.
اين سازمان هشدار داده است که با افزايش تاثير گازهای 
گلخانه ای بر روندهای طبيعی، سيستم آب و هوای زمين 

ممکن است با تحوالت بزرگی روبه رو شود.
پژوهش مذکور نشان داده که يک پديده ال نينوی عظيم 
انتظار  اقيانوس آرام در حال شکل گرفتن است که  در 

می رود دماه هوای کره زمين را به طور کلی باال ببرد.
اما سازمان هواشناسی بريتانيا در عين حال می گويد در 
حالی که دنيا گرمتر می شود، تابستان های اروپا ممکن 

است خنک تر شود.
دانشمندان تاييد کرده اند که دمای سطح زمين در طول 
رکورد  باالترين  نزديک   )2015( ميالدی  جاری  سال 
قبلی و ۶8 صدم درجه گرم تر از معدل دما بين سال های 

19۶1 تا 1990 بوده است.

مظنون  دنبال  به  می گويد  هند  پوليس 
مواد  غيرقانونی  طور  به  که  است  فراری 
انفجار  انباری گذاشته بود.  منفجره را در 
اين مواد دست کم 88 نفر را کشت و صد 

تن را مجروح کرد.
دنبال  به  گفت  يک شنبه  روز  پوليس 
گفته اند  مقامات  هستند.  کاسوا  راجندرا 
که او مواد منفجره و آتشگير را در انباری 
در  هند  مرکز  در  پرادش  ماديا  استان  در 

مجاورت يک رستوران قرار داده بود.
انفجار  ابتدا گمان می کرد که  پوليس در 

ويزه  صدور  منع  تعزيرات  اروپا  اتحاديه 
همکار  چندين  سرمايه  ساختن  منجمد  و 
را  روسيه  رييس جمهور  نزديک  بسيار 

مدت شش ماه ديگر تمديد کرد.
افراد  اين  نقش  بخاطر  تعزيرات  اين 
و  روسيه  به  کريميا  جزيره  شبه  درالحاق 
اوکراين  درشرق  مسکو  طرفدار  شورش 

وضع شده است.
اتحاديه اورپا امروز گفت بررسی وضعيت 
يک تغيير دراين تعزيرات را توجيه نکرد.

مقامات يونانی گفتند 
با واژگون شدن يک 
قايق حامل مهاجران، 
دست کم 28 نفر در 
در  يونان  های  آب 
غرق  يک شنبه  روز 

شدند.
ديگر  نفر  چندين 
جزيره  نزديکی  در 

اژه  دريای  جنوب شرق  در  فارماکنيسی 
نجات يافتند. احتمال می رود ده ها نفر در 

اين حادثه جان باخته باشند.
با  اروپا  خاورميانه  در  بحران ها  ادامه  با 
جنگ  زمان  از  مهاجرت  موج  بدترين 

جهانی دوم روبرو است.
کرد  اعالم  مهاجرت  بين المللی  سازمان 
جاری  سال  در  نفر   3000 به  نزديک 
از  کردند  می  سعی  که  حالی  در  ميالدی 
اروپا  به  را  خود  مديترانه  دريای  طريق 

برسانند، غرق شدند.
در همين حال پوليس اتريش روز يک شنبه 
اعالم کرد که 42 نفر از افرادی که گمان 
می رود پناهجو باشند را از قسمت يخچال 
مرز  نزديک  بزرگراهی  در  کاميون  يک 

آلمان نجات داده است.
پوليس گفت دو عراقی که متهم به قاچاق 

سيلندر  انفجار  اثر  در  شنبه  صبح  مرگبار 
انفجار  هنگام  بود.  رستوران  در  گاز 
صرف  مشغول  کارمندان  و  کودکان 

صبحانه بودند.
مواد  جواز  کاسوار  هند  پوليس  به  گفته 
شکلی  به  را  آن ها  اما  داشت  را  منفجره 
پرجمعيت  محله  يک  در  و  غيرقانونی 

نگهداری می کرد.
ساکنين محل انفجار از وقوع حادثه فوق 
عصبانی  هستند و مقامات را به کم کاری 

در تامين امنيت متهم می کنند.

را شامل  نهاد  فرد و37  تعزيرات 149  اين 
می شود.

اين تعزيرات با هماهنگی بسيار نزديک با 
واشنگتن دنبال می شود.

اين افراد هستند، بازداشت شدند.
اجساد  ميالدی  گذشته  ماه  آنکه  از  پس 
کاميون  يک  پشت  پناهجويان  از  نفر   71
شد،  پيدا  اتريش  شرق  در  بزرگراهی  در 
مقامات در حالت آماده باش بسر می برند 
و توجه ويژه ای به موارد مشکوک دارند.

 از ابتدای سال 2015 تاکنون بيش از 430 
هزار نفر از جمله آوارگان سوری و عراقی 
با عبور از دريای مديترانه خود را به اروپا 

رسانده اند.
که  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
برای  جاری  سال  در  تنها  کشورش 
اعالم  پناهجو  پذيرش حدود 800 هزار 
افرادی  است  گفته  کرده،  آمادگی 
اروپا  به  را  خود  امن  کشورهای  از  که 
خود  کشورهای  به  بايد  می رسانند، 

برگردند.

اداره کمک های بشری فوکس مقيم کابل جهت پيشبرد برنامه گبين بافی به تعداد 8 تن سيم جستی  
ها  دارد.  شرکت  نرم ضروت  قسم  چينايی  ملی   4 سيم جستی   تن  و3.5  نرم  قسم  چينايی  ملی   3
وموسسات که اقالم فوق را بامشخصات داده شده تهيه کرده ميتوانند الی مدت سه روز بعد از اين 
اعالن يعنی روز پنج شنبه  تاريخ  2۶سنبله 1394 از ساعت 8:00 الی 5:00 عصر پيشنهادات شانرا به 

دفتر اداره کمک های بشری فوکسمقيم کابل به آدرس ذيل برسانند.
خانه شماره 372، سرک دهم قلعه فتح اهلل، ناحيه دهم شهر کابل.

azizullah.mirzad@focushumanitarian.org  :آدرس الکترونيکی
شماره تماس:  0799345012

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
MINISTRY OF RURAL REHABILITATION & DEVELOPMENT

15th September 2015
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR THE AUDIT SERVICES 
The Asian Development Bank (ADB) approved funding of US $ 56.66 million under 
the Grant NO: G0411 (ADF) & G0412 (AITF) and the Project No: 48326-001-AFG: 
Northern Flood-Damaged Infrastructure Emergency Relief project (N-FIER) in Oc-
tober 2014 (to be implemented over 3 years) to the Islamic Republic of Afghanistan 
(GIRoA) to support the worst-affected provinces in the Northern Afghanistan during 
the severe flood from March to June 2014. The project is to assist the government's 
efforts in the rehabilitation of damaged irrigation and rural road infrastructure. The 
project is rehabilitate (i) small-scale irrigation and rural road infrastructure in 15 
worst-affected provinces based on the damage and needs assessment (DNA) under-
taken by the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) and (ii) 
larger-scale irrigation system infrastructure in three provinces based on the DNA 
undertaken by the Ministry of Energy and Water (MEW). The executing agency is 
the Ministry of Finance (MoF) and the implementing agencies are Ministry of Rural 
Rehabilitation & Development (MRRD) and Ministry of Energy & Water (MEW). 
N-FIER-PMO-MRRD, invites Audit Firms with qualified Chartered Accountants 
having experience to submit their “Expression of Interest” (EOI) of yearly audit 
(2014-2015; 2015-2016; 2016- 30th April 2018). The Expression of Interest (EOI) 
should be submitted online only through http://cms.adb.org. Please do visit MRRD 
website for the full advertisement of EOI. The deadline for submission of EOI is 
14th October 2015; by 1:00PM; Afghanistan Time. PMO-N-FIER-MRRD will not 
accept any hard or soft copies of EOI, if not submitted through above mentioned 
website. 
Email Address: jeevanand.kumar@mrrd.gov.af, qudoos.akbari@mrrd.gov.af. 
Contact No#: +93(0)794708782, +93(0)799116511

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE 
An Affiliate of the Aga Khan Development Network

Tender Notice

FOCUS Humanitarian Assistance is inviting bidders and suppliers to submit 
quotations for provision of 11.5 Tonsof steel wires with the below specifica-
tions. The quality of the wire should be Chinese-soft rust proof wire appropri-
ate for developing Gabion Boxes.

All interested bidders who can provide the abovementioned materials with 
the requiredspecifications are requested to submit their applicationsin a sealed 
envelope, no later than Thursday the 26/06/1394 (Sept 17th, 2015) from 8:00 
to 5:00pm to Focus Humanitarian Assistance Office in Kabul at the following 
address: 
House # 372, Street 10th, Qala e Fatullah, District 10th, Kabul.
Or through email to: 
Email:azizullah.mirzad@focushumanitarian.org
Contact Number: 0799 345 012

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE 
An Affiliate of the Aga Khan Development Network

 

Tender Notice 

تن سيم 3.5ملی چينايی قسم نرم و 3  تن سيم جستی 8اداره کمکهای بشری فوکس مقيم کابلجهت پيشبرد برنامه گبين بافی به تعداد 
  شرکت ها وموسسات که اقالم فوق را بامشخصات داده شده تهيه کرده ميتوانند الی مدت .ملی چينايی قسم نرم ضروت دارد 4 جستی 

 عصر پيشنهادات شانرا به دفتر اداره 5:00 الی 8:00 از ساعت 1394سنبله 26سه روزبعداز ايناعالن يعنی روزپنچ شنبه  تاريخ  
کمکهای بشری فوکسمقيم کابل به ادرس ذيل برسانند.

 ، سرک دهم قلعه فتح هللا، ناحيه دهم شهر کابل.372خانه شماره 

 Uazizullah.mirzad@focushumanitarian.orgU:آدرس الکترنيکی

0799345012شماره تماس:

FOCUS Humanitarian Assistance is inviting bidders and suppliers to submit quotations for provision of 
11.5 Tonsof steel wires with the below specifications. The quality of the wire should be Chinese-soft rust 
proof wire appropriate for developing Gabion Boxes. 

Specifications Quantity 
3 millimeters 8 ton 
4 millimeters 3.5 ton 

Total 11.5 ton 

All interested bidders who can provide the abovementioned materials with the requiredspecifications 
are requested to submit their applicationsin a sealed envelope, no later than Thursday the 26/06/1394 
(Sept 17th, 2015) from 8:00 to 5:00pm to Focus Humanitarian Assistance Office in Kabul at the following 
address:  

House # 372, Street 10th, Qala e Fatullah, District 10th, Kabul. 

Or through email to:  

Email:Uazizullah.mirzad@focushumanitarian.org 

Contact Number: 0799 345 012 

 

دو سال آینده 
گرم تر می شود جهان 

پولیس هند در جستجوی مظنون حمله مرگبار 

وپا تعزیرات بر چندین همکار  اتحادیه ار
کرد وسیه را تمدید  رییس جمهور ر

احتمال مرگ ده ها مهاجر در آب های یونان 

ACKU



Hasht e Subh

رگ  آتــــش ســــــــوزی بـــــــز
در غرب امریکا

آتش سوزی های گسترده در غرب امريکا صدها نفر 
را مجبور به ترک خانه هايشان کرد. 

ديواری از شعله های آتش که در شمال ايالت کاليفرنيا 
خانه  و  می باشد  بينی  پيش  غيرقابل  کند،  می  حرکت 

های زيادی را در مسير ويرانگرش تهديد می کند.
ماموران آتش نشانی با هواپيماهای کوچک و پرتاب 
اشتعال تالش می کنند آتش سوزی را که  مواد ضد 
در اثر خشکسالی شديد به راه افتاده است، مهار کنند.

سوختگی  اثر  در  شنبه  روز  نشانی  آتش  مامور  چهار 
هيچ  کنون  تا  ولی  گرفتند  قرار  درمان  تحت  پوست 

تلفات جانی گزارش نشده است.

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

گفت رییس جمهور ایران سال نو یهودیان را تبریک 

وپا ز های ار ول بیشتر مر کنتر تاکید رییس جمهور فرانسه بر 

نخست وزیر استرالیا از رهبری حزب لیبرال برکنار شد

وسیه:   وزیر خارجه ر
کمک های نظامی به  وسیه  ر

سوریه  را ادامه می دهد

وگان گیری  گر مقتدی صدر 
کارگران ترک در بغداد را 

کرد  محکوم 

نو  پيامی عيد سال  ايران، در  حسن روحانی، رييس جمهوری 
يهوديان را که »روش هشانا« ناميده می شود، به يهوديان تبريک 
توييتری  حساب  طريق  از  روحانی  آقای  پيام  است.   گفته 

منتسب به او منتشر شده است. 
مشترک  »ريشه های  که  شده  اميدواری  ابراز  پيام،  اين  در 
در  را  متقابل  تفاهم  و  و صلح  احترام،  تعميق  ابراهيمی،  اديان 
ايران  رييس جمهوری  به  منتسب  توييتری  آورد«. حساب  پی 
هم چنين عکسی از نيايش شماری از مردان يهودی ايران را نشر 
کرده است. جشن »روش هشانا«، سرآغاز سال عبری 577۶ از 

با  همزمان  فرانسه،  رييس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 
عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزيران  فوری  نشست 
لزوم  به  نسبت  بلژيک،  بروکسل  در  اروپا  اتحاديه 
تاکيد  اتحاديه  اين  مرزهای  کنترل  موضوع  بررسی 

کرد.
اوالند، روز دوشنبه 23 سنبله ضمن تاکيد بر لزوم اتخاذ 
فوری تدابير ويژه برای کنترل مرزهای اتحاديه اروپا، 
اين موضوع را به منظور پذيرش پناهجويان به گونه ای 

درخور و شايسته، با اهميت ارزيابی کرد.
پيشتر، فرانسوا اوالند در گفتگو با آنگال مرکل، بر سر 
ايجاد  و  اروپا  اتحاديه  مرزهای  بر  بيشتر  کنترول  لزوم 

سرگی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز 
يک شنبه 22 سنبله اعالم کرد، مسکو هم چنان به 
تجهييز نظامی نيروهای سوری ادامه خواهد داد.

به گزارش رويترز الوروف، با تاکيد بر پشتيبانی 
سوريه  به  »ما  گفت:  سوريه  رژيم  از  روسيه 
ادامه  ها  کمک  واين  می کنيم  نظامی  کمک 

خواهد يافت« .
بيشتری  کارشناسان  داريم  :»تصميم  افزود  وی 
اعزام  سوريه  به  اسد  نيروهای  آموزش  برای 

کنيم«.
اظهارات  از  شديد  انتقاد  با  روسيه  شنبه  روز 
هيچ  که  کرد  اعالم  روسيه،  از  اوباما  باراک 
جنگ  منظور  به  اسد  رژيم  برای  »جايگزينی« 

عليه داعش در سوريه وجود ندارد«.
انتقاد  با  جمعه  روز  امريکا  جمهور  رييس 
اسد  از  نظامی  به دليل حمايت  از روسيه  شديد 
شکست  به  اسد  از  روسيه  های  گفت:»حمايت 

محکوم است«.

عراق،  صدر  شيعه  گروه  رهبر  صدر  مقتدی 
کارگر   18 ربودن  پيامی،  در  سنبله   23 يکشنبه 
داد  روی  گذشته  هفته  که  را  بغداد  در  ترک 
با دولت  است  آماده  تاکيد کرد که  و  محکوم 

برای آزادی آن ها همکاری کند.
اين کارگران در يک پروژه ساختمان سازی در 
توسط  که  می کردند  کار  عراق  صدر  شهرک 
مقتدی  شدند.  ربوده  پوش،  نقاب  مسلح  افراد 
صدر نفوذ زيادی ميان ده ها هزار تن از پيروانش 
مناطق  زمانی  او  امر  تحت  شبه نظاميان  دارد. 
وسيعی از بغداد پايتخت عراق را به کنترل خود 
در آورده بودند. آن ها هم چنين در دفاع از بغداد 
)داعش(  به  موسوم  گروه  شبه نظاميان  برابر  در 

مشارکت می کنند.
در  مشارکت  نتيجه  در  و  گذشته  سال  يک  در 
جنگ عليه گروه داعش ، گروه های شبه نظامی 
شيعه از قدرت و نفوذ بيشتری برخوردار شدند. 
تبه کار مختلفی وجود  بغداد گروه های  البته در 
دارند که مسلح شده اند و اقدام به قتل، آدم ربايی 
و باج خواهی می کنند. صدر در پيامی خطاب به 
محلی  مختلف  سايت های  در  که  خود  پيروان 
عراق منتشر شد، گفته است: »هر انگيزه سياسی 
است  آدم ربايی  اين  سر  پشت  تنشی  يا  مالی  و 
و ربايندگان از هر طرفی باشند، به نام خودم و 
تمام دوست داران صلح و اسالم می خواهم اين 

گروگان ها آزاد شوند.«

چند  و  است  برگزاری  حال  در  سنبله،   22 يک شنبه،  شامگاه 
روز ادامه دارد. 

که  را  هشانا«  »روش  جهان  يهوديان  با  همراه  ايران  يهوديان 
سرآغاز سه هفته اعياد و مناسبت های مذهبی خزانی، از جمله 
به  رفتن  با  از عصر يک شنبه  است،  »يوم کيپور«  بزرگ  روزه 
سال  هزار  سه  از  يهود  دين  پيروان  کرده اند.  برگزار  کنيسا ها 
پيش تاکنون در ايران ساکن هستند. بسياری از يهوديان همزمان 
با وقوع انقالب 1357 ايران  اين کشور را ترک کردند ولی با 

اين حال حدود 20 هزار نفر از آن ها در ايران باقی مانده اند.

نظام سهميه بندی اجباری متقاضيان پناهندگی در سراسر 
اتحاديه اروپا تاکيد کردند. برخی از کشورهای عضو 
اتحاديه اروپا مخالف پذيرش نامحدود پناهجويان در 

کشورهای خود هستند.
اوالند افزود: آلمان نيز همانند فرانسه خواستار آن است 
مرزهای  کنترل  برای  را  بيشتری  امنيتی  تدابير  اروپا  تا 
فرانسه  رييس جمهوری  درآورد.  اجرا  به  اتحاديه  اين 
خاطرنشان کرد: در چنين شرايطی قادر خواهيم بود تا 
به گونه ای درخور و شايسته پناهجويان را مورد استقبال 
پناهجويان در  به پذيرش  قرار داده و مقررات مربوط 

مورد اين افراد را به اجرا درآوريم.

در  شکست  از  پس  استراليا  وزير  نخست  ابوت،  تونی 
حزب  جديد  رهبر  تعيين  برای  حزبی  درون  انتخابات 

محافظه کار ليبرال، از رهبری اين حزب برکنار شد.
ارشد  وزيران  از  و  ساله   ۶0 ميلياردر  ترنبول،  مالکولم 
را  ابوت  تونی  رای،   54 با کسب  توانست  استراليا،  دولت 
که تنها موفق به کسب 44 رای شده بود، در اين انتخابات 
انتخابات درون حزبی،  با برگزاری  شکست دهد. همزمان 
مالکولم ترنبول، تونی ابوت، نخست وزير استراليا را به دليل 

عملکردش مورد انتقاد قرار داده و به چالش کشانده بود.

انتخابات  در  احتمال شکست محافظه کاران  ترنبول،  آقای 
آينده در استراليا را از داليل اصلی حضورش در انتخابات 
ابوت  تونی  بود.  کرده  اعالم  ليبرال  حزب  رهبری  تعيين 
به  نسبت  حزبی  درون  انتخابات  برگزاری  از  پيش  نيز 

»پيروزی«در اين انتخابات ابراز اميدواری نموده بود.
به  هم  استراليا  خارجه  امور  کنونی  وزير  بيشاپ،  ژولی 
شد.  برگزيده  ليبرال  حزب  جديد  رهبر  معاون  سمت 
نظرسنجی های عمومی از کاهش محبوبيت تونی ابوت در 

جامعه خبر می دهند.
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